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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 "مقدمه" 

 

 عشق را،

 دوست داشتن را، 

 زد... !  ادیشود نوشت، نه خواند و نه فر  یرا نه م   یو دلتنگ 

 تو شده ام؛  ر یدرگ ب یروزها عج نیا

 ؛ یفشار ی را م می گلو ی بزرگ، تنگنا ی لقمه ا مانند 

 دارم!   د یکه از ترس حرام بودنش، در قورت دادنش ترد ی ا لقمه 

 ... ستیاز تو و نخواستنت، کار من ن ی نه؛ دور اما

 ! یکرده ا شه یدر جانم ر  تو

 انگشتانت! انیو تاب م چیپ ی تابند برا ی ب دستانم

 ست، ین ش یب یمن خزان  یبرا ش،یها ییبای با تمام عاشقانه ها و ز زییپا ، ینباش  تو

 تو بودن!  ی ب ی لحظه ها  زش یاز ر میشوند روزها یبارند و برهنه م  یم  یزییچشمانم هم چون ابر پا ، ینباش  تو

 ...ایب

http://www.romankade.com/
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 سرمست ورق کن...  یرا به بهار ی خزان دلتنگ  ن یو ا ایب

 

 : خالصه

  ی ه از طرفدوست برادرش ک   نیتر یمیکه بعد از سال ها با صم شه یدختر  قصه سوگند آغاز م  یبرا ز یاتفاق غم انگ  ک یاز  داستان

که سال ها به خاطر   ی . پسر عمه اکنهیم دار یخونه باغ شون د یمراسم فوت آقاجونش تو  ی تو شه،یشون محسوب م  هم پسر عمه 

تره و رفاقت    ک یوسط با سامان ،برادرد سوگند، که از برادر هم بهش نزد نیپدر و مادرهاشون ازش دور بوده و فقط ا ن یاختالف ب

از دست دادن پدربزرگ شون   یکنه و حاال بعد مدتها به واسطه   ی سال ها حفظ کردند، مالقات م نی ا یرو تو  شون یو برادر قیعم

 افته...   یاتفاق م  ربد یسوگند و ه  ن یب دارید  نیاول ازکه  بیممنوعه و پر فراز و نش ی و اتفاقات ده یخانواده رخ م نیب یآشت

رفاقت و حرمت   ، ییتلخِ جدا ی شوق از وصال، اشک ها یعاشقانه، اشک ها  ی صحنه ها نیمتفاوت همراه با جذاب تر  یا عاشقانه

انداز دو عاشق، تقابل عشق و غرور، حس پاک دوست داشتن و دوست داشته شدن، عبور از خط قرمز   ن یطن یخنده ها  ی ها، آوا

  ی تیو پرداخت و روا ی موضوع یدار به سام و نرگس معروف اما فقط شباهت باهتش  یاز جنس حرمت و رفاقت.... داستان ییها

جنون آور   یتر هم سد راه عشق ز یاتفاق هول انگ  ه ی  شهیو درست م  ره یم  شیانگار داره خوب پ ز یهمه چ یوقت یی جا هی متفاوت، از 

 و....     شهیم

 ... دهیکه عشق و جنون رو مقابل هم قرار م ی اتفاق 

 ی اصالن نیقلم نوش  به

 

 

  یبا تکون دادن ها ی ا قهی و بعد از دق ستادمیا ابونیزدم. کنار خ  رونی آموزشگاه ب ی از ساختمون دو طبقه  ی معطل  یذره ا بدون

  یل یدادم و با بغل گرفتن کوله ام خجا  نی اتاقک ماش  ی پام ترمز کرد. خودم رو تو یجلو یزرد رنگ  یِ خط نیهوا، ماش  ی دستم تو

که از   ییرو با چشم ها  رونیو ب دمیجو  ی دندون م  ریکشنده ز یلبم رو با استرس  ی . گوشه ادمآدرس باغ رو به راننده، د عیسر

 کردم.  ی نگاه م زدند، یدو دو م یحساب ینگران

از قبل دل نگرونم کرده بود. هر چند که   شتر یب یموضوع کم   نیداد و ا ی بابا رو گرفته بودم اما جواب نم ی بار شماره  نیچند 

حال همچنان دلواپس بودم و دلم مثل   نی اما با ا ست ین ینگران ی برا ییشه و جا یمرخص م  مارستانیگفته بود آقاجون امروز از ب 

 م سلب شده بود. از  یکه حساب ی قرارو آروم و   د یجوش  ی و سرکه م ریس 
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  ن یزم یها  زهیشن ر ی دوش انداختم. قدم هام رو  یشدم. پول راننده رو حساب کردم و کوله ام رو رو  اده یپ نیباغ از ماش  یجلو

مات و مبهوت فقط نگاه   ی رو با حالت ی ا قهیباغ ثابت مونده بود. چند دق نیدر بزرگ و آهن  یام رو  رهی شده بود و نگاه خ دهیچسب

 بود و پر رفت آمد!  وغ شل یحساب ی ورود  یکردم؛ جلو  یم

 شد، اما چه خبر بود؟!  یکه به داخل باغ م   یی شده بودند و رفت و آمد ها فی باغ رد ل یطو واری که کنار هم و مقابل د ییها نیماش 

  نهیس  یدست هاشون رو   ،یشده از غم و ناراحتمچاله  یشد که با صورت ها  ده یکش ی ا به ینگاهم سمت دو مرد غر ی لحظه ا یبرا

به تن و   ره ی ت یتلخ و ناباور بود؛ لباس ها یزدند. اشک لغزونِ چشم هام شاهد اتفاق  یحرف م  گهیچفت کرده بودند و آروم با هم د

 شده بود.  دهیبه سوگ نشسته پاش  یآدم ها یچهره   ی وکه سر در باغ و ر  ظ یغل یگردِ غم

که باعث  ند یناخوشا یباره به مغزم هجوم اورده بودند؛ افکار کیکه   یی دوونده بود و فکر ها  شهیدلم ر  ی اندازه تو ی ب یترس 

  کیترسناکِ  ی ها  الیکرده بود و باز هم فکر و خ خی یقلبم شده بود. دست هام به خاطر افت فشار حساب ی نامنظم شدن تپش ها

کرده بود و دندون   دایپ ی. چونه ام لرزش دادند یسرم جولون م ی ، تووجودم انداخته بود  یذره ذره    ی ماه گذشته که ترس رو تو

 شدند. ی م دهییهم سا یشده ام رو  د یکل یها

 کردم!  یرو باور م  یزی چ د ینه امکان نداشت، نبا اما

گرفت   ی که صورت م یی و برخورد ها یاون شلوغ ون یلرزون خودم رو از م ییکنده شد و با پاها نیزم  ی ام از رو ده یچسب یها قدم

و احساس  دم یلرز ی م شتر یرفتم ب ی م ش یداغ شده بود و همون طور که پ یسرگشته، داخل باغ رسوندم. صورتم حساب رونیح

و با سوزش    یبخورم. آب دهنم رو به سخت  ن یکردم هر آن ممکنه زم  یشده بود و حس م یزانو هام خال ری کردم. ز  یم یسست

  یپر شده بود و مقابل نگاه ها ون یو ش   ه یگر یتر کردم. باغ از صدا ی خشکم رو با چرخش زبون، کم ی گلوم فرو دادم و لب ها

کردم؛   یوحشت زده به اطراف نگاه م وحال، در رفت و آمد بودند. پلکم پرش گرفته بود   نیمسخ و ناباورم آدم ها با غمناک تر

  یو تو  د یچرخ ی که دهن به دهن م ییها امرز یرنگ بودند و خدا ب  ی مشک ی مشغول نصب پارچه هاباغ دو جوون   وار ید ی رو

 شد.  یگوشم اکو م 

اومد. لب هام به خنده   یکه به طرفم م دمی چشم هام رو پر کرده بود، سامان رو د یکه ناخواسته کاسه    یتارم از اشک د ید  ون یم 

 تنش نشسته بود!  یرنگش چه خوب تو  یمشک رهنِیتلخ و ناباور کج شد؛ پ یا

رو باورم کنم و    یزی خواستم چ ی کرد. نم یکرده بود بهم نگاه م   هی هم گر یسرخ که انگار حساب ییبود و با چشم ها ستادهیا مقابلم

  ی . حس مد یصورتم چک  ی تکون دادم. اشک محکم و مصر رو نیسر به طرف  یرمق  یب ی هم و پلک زدن ها یبا فشردن لب هام رو

 که باعث خمار شدن پلک هام شده بود.   ییکشه و گرما ی زبونه م  شیآت یدم از صورت ملهتب و داغم شعله هاکر

و   زدند ی رنگ شده بود، پاهام سست تر از قبل لنگ م ی در مقابل چشم هام تار و ب ز یشده بود و همه چ نیسنگ  یحساب سرم

  یزانو ها یکامل رو  ی حس یبا ب تیرو هم نداشتند و در نها تحمل اون وزن کم یشدند، حت ی هم تا م یکه کم کم رو  ییزانوها
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که به شمارش افتاده   یی اندازه بزرگ و خفه کننده بسته شده بود و نفس ها ی ب یجونم نشستم. راه گلوم از بغض  ی خم شده و ب

 هم رفتند.  ی رمق و کم جون رو   یب س،ی خ یچمن ها ی که با سقوطم رو ییدادم و پلک ها  رونی ب  قینفسم رو عم ن یبود. آخر

 

و    جیزد، آروم چشم باز کردم. نگاه گ یم  زدیصدا م  یمامان که اسم رو با نگران ی صورتم و صدا یآب تو  ی شدن قطره ها دهیپاش  با

 سرم بودند.   ی هم باال یبغل سامان بودم و  دو، سه نفر  یکردم؛ تو  یشناس  تیموقع ی به اطراف چرخوندم و کم ی منگم رو دوران

گفت که بهتره ببرنم   ی مرتب به مامان م یکردند و مرتض  ی تمام بهم نگاه م ی . با نگرانیخوب که دقت کردم رخساره بود و  مرتض  

 و باز کرد.« چشماش  ییبه من رو به مامان گفت:»اِ زندا یبغض آلود رخساره که بعد از نگاه یو صدا مارستانیب

  ینداشتم. دست سامان پشت کمرم قرار گرفت و در حال ، یکنون تیاون موقع از ی درک یل یتونم بگم خ یبودم و م  جیگ همچنان

 و رنگ گرفته اش از غم، لب زد: م یمتورم و سرخش رو بهم دوخت و با لحن مال یچشم ها نم، یکرد بش  یکه کمک م

 سوگند جان؟  یخوب-

 :د ی دست هاش گرفت و نگران پرس  ی مامان هم دستم رو تو زدم،یشده بود و فقط آروم پلک م د یهم کل یهام رو دندون

 ؟ یخوب زم یسوگند عز-

سرم که رو به انفجار بود   ی کرده بود. دستم رو رو  ریهام رو هم درگ قهیسوزنده که شق یکرد و گزگز  ی هنوز هم درد م سرم

که سر در باغ نصب   ی رنگ  یمشک ی ها و پارچه نیشدنم از ماش  ادهیهم گذاشتم؛ لحظه پ ی پلک رو ی ا ه یچند ثان یگذاشتم و برا

دور و ورم شده بودم و با   ی شدند. انگار که تازه متوجه  انیچشم هام نما ی پرده  بل بودند که مقا یی ها ریتصو ن یشدند اول یم

  دهیبر دهیو جدا شدن از آغوش سامان، بر  ییجا به جا ی کردم و بعد از کم  یبهشون نگاه م دهیترس چشم باز کردم. نگران و ترس 

 :د یپرس 

 همه آدم!   نی...ایشده؟! ا  ی چ... چ-

داشت بغضش رو با    یرو به سامان که سع زی. التماس آم رهیصورت هاشون راه بگ  یبود که اشک باز رو  یسؤالم کاف  هی  همون

  یزدم بغض آلود گفتم:»ها چ ی هام چنگ مدستم   یرو تو رهنشیکه پ   یلرزونش فرو بده، نگاه کردم و درحال ی کنترل چونه 

 د؟ یگ ی نم ی چیشده؟ چرا ه

 نداره... بگو... «  تی... سامان ت..تو رو خدا، تو بگو... بگو که واقعس 

لرزش   ه یمردونه اش از گر ی شونه ها کهیدر حال  ی. مرتضهیگر ر یزد ز  هی طاقت تر از قبل مثل بق یو ب   د یدندون گز ر یرو ز لبش

 چشم هاش گذاشته بود ازمون دور شد. ی که رو  یکرده بودند با دست دایپ
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  ی اتفاق چیدروغه و ه ه ی ز یخواستم که بگن همه چ ی رو باور کنم و با بغض و التماس ازشون م یزیخواست چ  ی هم دلم نم هنوز

صورتم   یرنگم رو  ی مشک ی ه مقنع ریآشفته ام که از ز ی کرد با جمع کردن موها یم  ه یکه گر ی. باالخره مامان درحالفتادهین

 لب باز کرد: دهنده  ی تصل یو با لحن ز یبودند، اشک ر خته یر

 دلم.  ز یآروم باش دخترم، آروم عز-

 م... مامان آقاجون خوبه مگه نه؟ خ.. -

 ... گهیخوبه بگو..بگو د 

 هم فشرد.  یانداخت و متأثر لب رو  نییسرش رو پا 

 شد...  ییهوی  یلیافتاد خ یاتفاق  نیهمچ ی چه طور مید ی باور کن خودمون هم نفهم-

 .ختند ی ر یگرفت و رخساره هم و سامان هم بدتر از اون درمند و غمناک اشک م  یشتریاش شدت ب ه یو با گفتن اون حرف گر 

 و ناباور بهشون نگاه کردم و    شوکه

که که    یطور دادم یهلشون م ی که به طرف  یدر حال ی ا ه یگاه کردم و بعد از ثان ه یتک  نیزم ی زدم، کف دستم رو رو  یخند  زهر

  ی باره جون گرفته باشم مثل برق از جام بلند شدم و به طرف ساختمون آقاجون رفتم. مامان و رخساره پشت سرم م کیانگار 

و   گذروندم یشدند، از نظر م  یرو که از کنارم رد م ییآدم ها  یماتم زده    یها نگاه کردند. وحشت زده  ی اومدند و مرتب صدام م

 کردم.  ی آقاجون تند تر م یقدم هام رو سمت ساختمون سنگ 

  ینشسته بود؛ غم واریدر و د  ی که رو یبی خونه رو پر کرده بود و غم عج ه یهق هق و گر  ی بودم؛ صدا ستاده یچارچوب در ا ونیم

  یچنگ زده م  یی و گونه ها دند یکوب ی با دست به سر و صورتشون م یسرم خراب کرده بود. همگ  یباره رو  کیرو   ایکه دن ظ یغل

هم برام سخته شده   دنینفس کش یرفت، حت یباره باال م ک یضربان قلبم  غ یکردم، شوکه بودم و با هر ج  یشد. فقط نگاهشون م 

که مثل شالق   یاشک ی هاکردم و قطره  ی و زجه زدن ها رو نگاه م ه یوجود نداره. گر  دن یبلع یبرا ییکردم هوا ی بود و حس م

هم مچاله    ی پرسوز رخساره قلبم رو تو  ی شدند. سر به عقب چرخوندم؛ ناله ها یم  دهیصورت داغ و پر حرارتم، محکم کوب ی رو

طاق   یاون هَم هَمه خودم رو به اتاق آقاجون رسوندم. تو  ون یبا عبور از م ختهیبه جونم انداخته بود. افسارگس ی کرده بود و سوزش 

 باز از حال برم.  دم یترس  یدادم چون م  ه یتک  واری گرفتم؛ دستم رو محکم به ددر قرار 

  ی کرد، آروم و تلخ اشک م ینگاه م  لشیکه به وسا   یآقاجون نشسته بود و درحال ی  دهیو ملحفه کش ی کنار تخت فلز  مادرجون

به   ه،یبق ونِیو ش  ه ی گر ی گُر گرفته بودم. با صدا یقلبم شده بود و حساب  ش یاون حال، باعث شعله ور شدن آت یتو  دنش ی. دختیر

هم جمع شدند. رخساره کنارم قرار گرفت. با پس زدن اشک هاش از   یو شونه هام تو  فتم نگاهم رو گر  ده یترس  دم، یلرز  یخودم م

 دست گرفت.   ی صورت گلگونش، بازوم رو تو ی رو
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 سوگند، هان؟!   ی گرد ی م ی دنبال چ-

 ! نویبفهم ا ستی ن گهید ست، ین گهید  آقاجون

 

 زدم:   ادیو با خشم و بغض سرش فر دم یکش رونیدستش ب  یرو از تو  بازوم

 امروز قرار بود مرخص بشه، تو.. تو.... ی مزخرف نگو، نه... اون... اون خوب شده بود. ح... حت-

که   یا  هی پر دردم و گر ی اشک ها زش یصورتم راه گرفت. با ر ی شک روا ل یچنگ انداخت و با انفجارش س  انهیگلوم رو وحش بغض

زدم و ناله    یچهار چوب در نشستم. مرتب آقاجون رو صدا م  ی سر خوردم و همون جا تو نیزم  یشده بود رو  لیبه هق هق تبد 

 سرداده بودند.  هی گر  یبلند   یسوزونده بود و با صدا یرو هم حساب ه ی که آهنگ پرسوزشون دل بق ییها

  نیاز بزرگ تر یکیشد که  یوقت باورم نم  چیبغلش زار زدم و زجه. ه یکنون به سمتم اومد، با انداختن خودم تو  ه یمامان گر 

 ام رو اون قدر راحت بتونم از دست بدم! یزندگ  یها یحام

جون از    یب  یاه مامان و رخساره با بدنخشک شده بود. همر ییجورا هی اومد و اشکم  یاندازه صدام باال نم یب  یو زار   هی گر از

. پله ها رو آروم  میهم باهم نداشتند قدم برداشت یچندان ی و سمت ساختمون خودمون که فاصله  میاومد  رون ی ساختمون آقاجون ب

 راست من رو به اتاقم بردند. کیاز پا   مبا کندن کفش ها م،یآروم باال رفت

  یوحشت داشتم و اصالً دلم نم تیاون همه جمع ونِ یرنگ عوض کردم. از بودن م ی مشک یبا کمک رخساره لباسم رو با لباس  

  شونیادآوریکه همچنان با   یسخت یشده بود؛ روز ها یو مرگ سارا باز برام تداع  شیتلخ دوسال پ  ی برم. خاطره  نییخواست پا

 کردند.  یم  دهآدم افسر کیو حالم رو مثل  ختم یر ی بهم م

حضور زهره )دختر   یمتوجه   ی خودم بودم که حت ی شده بودم. اون قدر تو رهیرو به رو خ وار یاز اتاق نشسته بودم و به د یا  گوشه

 ؟« یکم بخواب  هی  یخوا  یکه آروم گفت:»م  نیعمو جالل( که درست کنارم نشسته بود هم نشده بودم. تا ا

 :دمیام پرس  ره ی خفه و نگاه خ یصدا با

 ؟ یکِ-

 پر از اشک بهم چشم دوخت.  یچشم ها با

 ؟ یک  یچ-

 اتفاق افتاد؟  ن یا یک-
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و با گذاشتن   د یبازوهام کش یبلند شد و سمتم اومد. دستش رو رو  توریمان  یجلو یِصندل ی رخساره از رو دمیکه پرس  یسؤال با

 :د یخفه شده نال ی و هق هق ه یشونه ام باگر ی سرش رو

 امروز صبح.-

 کردم، با بُهت به طرفش برگشتم.  یجا خال  دمیرو کنار کش  خودم

 ! امروز صبح؟! یچ-

 دادند.  یبلندش عدد سه رو نشون م  ی شد که عقربه ها دهیکش  ی واریساعت د ی نگاهم رو و

 چرا؟  ن؟یچرا به من نگفت  دم،یاما االن...! پ...پس چرا من االن فهم-

 : دمیپرس  ی سراسر تلخ ی ا هی و با گر  د یکش یم  ری قلبم تدرد زجه زدم،  تیاَمونم نداد و باز در نها ه یگر

 بار...  نیآخر  ی... ح... حداقل واسه  نمشیخواستم بب ی خب... خب من... من...  منم م-

 گرفت.   نییزد و سر پا یاش رو کنترل کنه پلک محکم هیکرد گر ی م ی که سع ی درحال 

 شوکِ بزرگ بود،  ه یخودمون هم  یچون برا م،یبود ریدر گ  یلیخ-

 دنبالت و آروم آروم بهت بگه.  اد یخواد ب یرضا گفت خودش م   ییبعدشم که دا 

 دادم گفتم:  ی لبم فشار م یکه با حرص دندون هام رو رو  ی حال در

 حالش خوبه، هان! نینگفت »مگه

 شد چرا؟« یطور  نیچرا ا پس

 از اون نداشت. یکرد و رخساره هم دست کم یم   هی گر ی بلند  ی با صدا زهره

 گفتن وگرنه...   یطور  نی: به تو ارخساره

 . میمورد نگ  ن یدر ا  یز یتو به آقاجون خبر داشت، از ما خواست... خواست که به تو چ  یرضا هم که از وابستگ  یی ... خب داخب

 .دمیخند  ه ی گر ون یم  یو عصب ناباور

 ... نمشیخواستم بب ی کرد، اما من م ی کار نی! آخه چطور همچمارستان؟یاجازه نداد برم ب نیپس واسه هم-
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 اما... « نه یخواست که تو رو بب  ی دلش م  یل یگفت:»اونم خ  هی اون حرفم، زهره هم با گر با

 داد زدم:   یبلند و پر حرص ی رو با هق هقش نصفه گذاشت که با صدا حرفش

 نکنه بازم بابام خواسته بود! -

بلند شدم. رخساره هم  از جاش بلند شد  نیزم  ی از رو ع یشدند پس زدم و سر ی م ر یصورتم سراز یهام رو که پشت هم رو  کاش 

 :د یو متعجب پرس 

 کجا؟ -

صوت   یگرفتم. باغ از قبل هم شلوغ تر شده بود و صدا ش یرفتن از اتاق راه پله ها رو پ رون یقدم تند کردم و با ب یحرف  بدون

مشت شده   یبود. دست ها  ستاده یپله ها ا ن ییبابا شدم؛ پا یچرخوندم که متوجه   یقرآن فضا رو با غم و اندوه پر کرده بود. چشم

خواست بغلم   ی که م  نیخودش هم منتظر بود که باالخره برم سراغش. به سمتش رفتم و هم ارهم محکم فشردم. انگ  یام رو تو 

 لب باز کردم:   یو دلخور  هی . با گردمینار کشک انیکنه خودم رو با خشم و عص

 بودمش؟!  دهیچند وقت بود، که ند  د یدون یچرا؟ م نمشیبب د یچرا نذاشت-

بدم بعد از هر بار   ت یبودمش و بعد از اون هم به خاطر وضع دهیشده بود فقط دو، سه بار د یبستر  مارستانیب ی تو یوقت  از

ام کم   ینگرانم مارستان،یاز ب صشی شدن ترخ کی گفتند و نزد  یه از بهتر شدنش برام ممالقات، بابا برام ممنوع کرد و هر بار هم ک

خوشحال   د ی. با همون امنمشیخونه بب ی تونم تو ی قراره مرخص بشه و م گهیگفته بود د باکه با  یشد و روز آخر  ی رنگ تر م

 .نمشیبب  ستیوقت قرار ن چیه  گهیدونستم د یکننده کالس هام رو پشت سر گذاشته بودم و افسوس که نم

 

گرفته،   ییو باصدا ی کرد بغضش رو فرو بده، به سخت ی م ی که سع یپر سر و صدا  کرد و درحال یبه اطراف و رفت و آمد ها ینگاه

 تکرن داد:  یگفتن حرف  ی لب هاش رو برا

 چندوقت که...  ن یا یون نگرانت بودم. توچون... چ-

  ت یاذ یلیشد، خ یآقاجون بستر  ی اورد گفت:»وقت یبه زبون م  یکه اسم آقاجون رو به سخت یگذاشت و درحال مه یرو ن حرفش

 واسه خودم آسونه!«   یتو فکرد  ،یشد 

 شکسته شده بود.  هو یشده بودم، چه قدر که  رهی بهش خ یاشک یچشم ها با



 عشق تا جنون 

10 
 

  ی رنگ رو البه ال د یسف ی تونستم تارِ موها  یکرده بود و از اون فاصله م ر یبابا رو پ یبی آقاجون به طور عج غمِ از دست دادنِ  

حال   نیهمچ یکه خودش تو   یرحمانه بود، اون هم وقت ی مسخره و ب ی لی. واقعاً مقصر دونستن بابا خنمیرنگش بب ره یت  یموها

 بود.  ختهبود و چه قدر که دلم براش سو یبد 

چشم هاش و با   یتو  ی سر باال گرفت و با غم نهفته  یلحظه ا   ی. براد یلرز یکردم. چونه ام از بغض م  ی همچنان بهش نگاه م 

 گفت:»حق باتوئه من... «  نشیلحن سراسر غمگ 

 من بودم که به سمتش رفتم و محکم بغلش کردم.  ن یبار، ا ن یپرش گرفت و ا هی نتونست ادامه بده و شونه هاش از گر گه ید اما

 

کدوم از مراسم ها به خاطر حال و روز   چیه  یتو  ی هاش گذشته بود. جز روز خاکسپار یاز مرگ آقاجون، با تمام شلوغ ی روز چند 

  ی کس دنیدبه   یلینامساعدم اون هم به اصرار بابا و دکتر، شرکت نکرده بودم و تمام اون مدت رو همش حبس اتاق بودم. تما

رو که   ی بهش پرخاش کرده بودم. تنها کس ی در اتاقم اومده بود و هر بار هم کل  یلو بار تا ج نی رخساره چند  ی نداشتم و حت

ذاشت   ی کنار تختم م زِ یم  یشام و ناهار رو رو  ی نیدادنم، س   نیحرف زدن و تسک ی بودم سامان بود که اون هم بعد از کم رفتهیپذ 

 گردوندم.  یشد که اغلب هم دست نخورده برش م  ی و از اتاق خارج م

هم برام بد نشده بود چراکه تا   یلیاتاق خ ی و محبوس کردن خودم تو یی به چند روز قبل آروم تر شده بودم، اون تنها نسبت

  ی سورمه ا ی اتاق رفتم، پرده  کیتخت بلند شدم و سمت پنجره کوچ  ی با خودم و اون غم بزرگ کنار اومده بودم. از رو یحدود

  دهیچشم و اتاقم، رو به رو شدم. با پاش  یتو   د ینور خورش  یاشعه ها یباره   کیتابش  باکه   دمیرنگ و نقش دار رو آروم کنار کش

  ی لحظه ا  ی چشم هام، برا ی عادت کرده بودم و با خوردن نور تو یکیبه اون تار یی جورا هیمطلقاً محو شد.  یکیشدن نور، تار

 به اون نور عادت کنم.  ونستم تا ت د یطول کش ی ا قه ی ستم رو روشون قرار دادم و رو برگردوندم. چند دقد

  یباغ حس خوب ی کردم. سرسبز  هی و وارد ر  دمیباره بلع ک یرو  م یمطبوع و مال ژنیپنجره رو فشار دادم و بازش کردم. اکس چفت

رفتن به   ی ازش خارج شده بودم اون هم برا یاتاق که فقط چند بار   ی کرد و بعد از چند روز حبس بودن تو  یرو بهم منتقل م

بخورم. مردد بودم و همچنان   ی هم هوا یباغ قدم بزنم و کم  ی کم تو  هی برم و   رونیبخواست  ی باالخره دلم م ،یبهداشت سیسرو

گرفتم.    می اون اتاق هم خسته شده بودم و باالخره تصم ی از بودن تو حال نیرو نداشتم اما با ا یرو به رو شدن با کس  ی آمادگ

که داخل    نیرفتم. هم رونیرنگم از اتاق ب  یمشک و نشوند، با همون بلوز نازک  یتن م   یرو تو  یف ی لط ی مهرماه بود و هوا سرما

  ن یبودند و ا نییباال نبود و بنظر که همه پا یزدم. کس د ید  یقدم گذاشتم ساختمون آقاجون رو کم ض، ینسبتاً بزرگ و عر یمهتاب

 .د یشد فهم  ی اومد، م ی م نییکه از ساختمون پا یی رو از سر وصدا ها
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و پهن   یسنگ  ی دو پله  ی کفش رو ی شد؛ کل دهیرفتم. نگاهم باز سمت ساختمون آقاجون کش نییشمرده پا ییپله ها با قدم ها از

  کن یتنها نذاشتن مادرجون و تس  ینمونده، اون هم برا  یا  گهیها کس د  یمون دونستم که جز خود یدر جفت شده بود و م   یجلو

 غم بزرگش. 

  تیموضوع رضا نیهم نبود. البته که از ا ی آروم بود و رفت و آمد  یجا ساکت بود و بر خالف چند روز گذشته باغ حساب همه

که معلوم بود تازه    سیخ ی سبزه ها یآروم آروم رو بغل گرفته بودم و  یبودم. دست هام رو تو  یفرار  ه یداشتم چون هنوز هم از بق

  یکردند و اون ها رو کم  یکفشم که باز بود به پا هام برخورد م  ی آب از کناره ها یرفتم و قطره ها ی بهشون آب داده شده، راه م

آوردن غم   ادیزود و با به  ی لیماتم زده ام نشست اما خ ی لب ها  یرو یدادند. بعد از اون همه مدت لبخند کم رنگ  ی قلقلک م

اون   ی آور اد یداد. با  ی هاش رو خودش آب م اه یگو گل و  د یرس  یخودش به باغ م  شه یآقاجون محو شد چرا که آقاجون هم

  زششونیر داشتم از   یپر شده بودند اما سع ع، یسر ی گلوم نشست. چشم هام از اشک خ یخاطرات بغض مثل چند روز گذشته باز ب

 کنم.  ی ریجلوگ

ام رو   یکه تمام خاطرات بچگ  ییباغ افتاد؛ جا یانتها کِ یکوچ  یچشمم به خونهِ درخت ی لحظه ا یزدم که برا ی طور قدم م همون

 .  دمیبغض لب گز ونیم ی لحظه برام زنده کرده بود. با لبخند   کی ی تو

  ی دلم م  یل یبودم و بعد از اون خ دهیکارتون د ه ی  یتو  ادمه یزدم؛ انگار که به خاطرات گذشته سفر کرده بودم.  یآروم پلک

کردم و   یم  ه یدو روز کامل رو همش گر  قاًی ول کن ماجرا نبودم، دق  گهیمثل اون خونه رو داشته باشم و د  یکیخواست من هم 

  ی خونه درخت ه یمن و سامان ساخت.  یدونه اش رو با کمک بابا، واسه    هی آقاجون دست به کار شد و  گه یگرفتم که د  یبهونه م 

کرد و آقاجون    ی راتییهم تغ ی شد البته با بزرگتر شدنِ من و سامان اون خونه در خت ی مون توش خالصه م ی که تمام بچگ  یمیقد 

 کرد.  شیاز اول برامون باز ساز

رو فقط نگاهش کردم و بعد از   قه ی تر رفتم. چند دق کی بودم و باالخره نزد نیریش  ی همه خاطره  اون دن یبدون پلک زدن محو د 

وقت بود که بهش سر نزده بودم.   یلیبود باال رفتم. خ ادیهم ز نشونیب ی اش که فاصله  ی چوب یاز پله ها  د، یترد  یاون با کم

من و سامان    یِشده که عکس بچگ  ی بود. هنوز هم اون قاب عکس مُنبت کار ی ماریب ر یرگکه آقاجون د  یچند وقت ی مخصوصاً تو

  ی کرد. بغض داشتم و هر لحظه آمده   ی م تم یاذ شتریاون عکس ب دن یبود. د وارش ی د ی در کنار آقاجون توش قرار داشت، رو

تونستم   ی نم گه یند کرده بود. دنهادم بل از خاطرات که آه  یآور  ادینداشت و باز هم   ت یاونجا هم واسم امن گهید  ی. حتدنیبار

خواستم از اون جا هم   ی اوردند عقب گرد کردم. دلم م یام فشار م نهی س  یشدن نفس هام که به قفسه   نیتحمل کنم و با سنگ 

 فرار کنم. 

 

رو از   ینرفته بودم که وجود کس نییپا شتریپله گذاشتم. هنوز چند تا پله ب ی پا رو دم یچرخ یکه به عقب م  یدر حال اطیاحت با

 پشت سر احساس کردم! 
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 ذاشتم سر به عقب چرخوندم.  ی آخر م یپله   ی که پام رو رو  یدرحال

 بود؟!  یک  گهیپسره د ن یکردم اما ا یو جاخورده بهش نگاه م   متعجب

 کرد؟  یکار م ی جا چ نیا اصالً

داشت    یکه آروم قدم بر م   یگوشش نگه داشته بود. در حال ی تلفن رو رو ی اش گوش  گه یدستش رو به کمر زده بود و با دست د  هی

سر باال گرفت که نگاهش  ی لحظه ا یشدم و برا ی زد که اصالً متوجه صحبتش نم یقدر آروم حرف م  نیزد. ا ی با تلفن حرف م

و   د یمچ پام غلتآخر گذاشتم که با پرت شدن حواسم  یپله   یپا رو  یهول کرده بودم و با دستپاچگ   ی من ثابت موند. حساب ی رو

 افتادم.  نیزم ی رو

  ع یسر یلیکنه خ  یو بخواد کمک اد یکه جلوتر ب ن یگفت و بعد از قطع کردنش بالفاصله سمتم اومد اما قبل از ا  یز یتلفن چ پشت

شدند بلند   ی پا صدا دار پودر م ر یبودند و تک توک ز یسبز که کم کم رو به زر  یبرگ ها ی خودم رو جمع و جور کردم و از رو

زد. از چشمم، پنهون نموند و    یزیتاب دادم که با تکون دادن سرش پوزخند ر ی. چشمدمدستم تکون دن یشدم و لباسم رو با کش

سر باال کردم و   ی جواب بذارم و با گارد خاص ی اش رو ب حانه یکه نتونستم رفتار وق ی ام کرده بود طور ی عصب یاون کارش حساب

 پهن و روشنم انداختم. یابروها نیب ینیچ

جا   نیو تا ا  د یبه شما اجازه داده همه جا سرک بکش  ی! کد؟یهست  یاصالً شما ک  د؟ یکن ی کار م  یجا چ ن یتونم بپرسم ا  یم-

 د؟یایب

 دمش؟! بو ده یاومد اما کجا د  یآروم و خون سرد بود. چه قدر که چهره اش برام آشنا م  یل یجبهه گرفته بودم اما اون خ بدجور

کرد. متقابالً بهش چشم دوخته بودم و با    ی رنگش فرو کرده بود و فقط بهم نگاه م ی مشک نیشلوار ج ب یج یهاش رو تو  دست

دستش رو    ه یکه   یزدم. همچنان گاردم رو حفظ کرده بودم که باالخره جلوتر اومد و درحال  ی ام  بهش تشر م ی عصب ینگاه ها

  یبود، به سمت باال جمع کرد و تا ختهی اش ر ی شونیپ یرو که رو   یی مو سته اش، د گه یفرو کرده بود با دست د بشیج ی تو

 ابروش رو باال انداخت.

 ! اما فکر کنم...               ارمی یبه جا نم -

 .دمیحرفش پر ی فکر و مغضوب لب باز کردم و تو  یشده بودم. ب  ی اش عصب یی اون همه پرو از

 د؟ یکش یو همه جا سرک م   د یکن ی م ی قدر فضول نیا شهیشما هم-

 زد و با باال پروندن شونه هاش گفت:  ی اون حرفم لبخند لج درار با

 شم.  یکنجکاو م  یلیوقت ها که خ ی فقط بعض  »نه
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من رو به سخره گرفته بود. پوزخند تمسخر   یجور  ه یو  اره یخواد حرص من رو در ب یف هاش فقط م کردم با حر  یاحساس م 

 هم فشردم:  یزد و لب رو  ی زیآم

 ! د یرو انتخاب کرد ی مؤدبانه ا یفضول کلمه    یکلمه   یخوبه به جا-

 کوتاه و نگاه موشکافانه ام ادامه دادم:  ی و با مکث 

                     د؟یهست یشما ک-

 زد.  ی مخم قدم م  یرو یحرص درارش که بدجور  ی باز هم با همون لبخند ها و

 کن ها؟    یاول تو خودت رو معرف ی خوا یخانوما مقدم ترن، م-

برانداز   یبود! سرتاپاش رو کم حیم. چه قدر هم که پرو و وقکار کن یچ  د یدونستم با ی نم تیبود و از فرط عصبان انیروبه پا صبرم

 کردم. 

 د؟یجا اومد  نیتا ا یبا چه جرئت  د؟یهست یاصالً خودتون ک -

 متذکراً ادامه دادم:  ی هوا همراه با لحن  ی با تکون دادن انگشتم تو و

 گم؟  ی م ی که چ  د ی. متوجه هستادیبندازه و ب نییو پاسرش  یهست که واقعاً دوست ندارم هرکس  ییجا ن یتر ی جا شخص نیا-

پر تمسخرش. واقعاً   یکرد و باز هم همون نگاه پر مدعا و لبخند ها ینگاهش رو باال گرفت و سر تا پام رو بر وارس  یژست خاص با

  یکه لب و دهنم رو براش کج م   یدر حال تیبدم و با همون عصبان یبگم و چه جواب د یبا ی دونستم چ ی نم گهیکم آورده بودم و د

  ی از رو یو لج درار باشه؟! نفس لکسیقدر ر نیآدم ا هی شد  یغرولند کنان از اون جا دور شدم. آخه مگه م  ی کردم با عقب گرد

خواستم باال برم که رخساره از پشت سر صدام کرد. به سمتش برگشتم که با   یساختمون م یجلو  دنیخشم فوت کردم و با رس 

 .« یاومد  رون یگفت: »پس باالخره از اتاقت ب یذوق خاص

 . دمیکش ی ازش خجالت م یی جورا هی اون مدت بهش پرخاش کرده بودم و  ی افتاده بود که چه قدر تو ادمی تازه

و همه جا کنارم بود و   شه یاومد که هم یدوستِ من هم به حساب م  نی تر یمیمن بود، صم ی که دختر عمه   نیجدا از ا رخساره

  یبغل جفت کردن دست هاش چشم یام شده بود و با تو  یشرمندگ  ی تنهام نذاشته بود. متوجه   یطی شرا چیه یوقت تو  چیه

 چرخوند و گفت: 

 تو عادت دارم.«  یرفتار ها ن یکه من به ا ی دون ی چون  خوب م یشرمنده و خجالت زده بکن یو مثل آدماات  افهیخواد ق ینم

 دوختم.  نیخجول نگاهم رو به زمو   متأثر
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 که حال من اصالً خوب نبود.  ی دون  یو تو هم م -

 تر اومد و دست هاش رو دورم حلقه کرد.   کینزد

 قربونت بشم.  ستی ن حیبه توض ی ازیدونم ن  یم-

 محو به روش زدم.  ی بهش کردم و لبخند  ی قدر شناسانه ا نگاه

بابت شرمندم   ن یاز ا ی لیتونم بگم که خ یبا همه بد بوده و فقط م  یسابمدت رفتارم ح  نیا یدونم که تو  یخوام، م  ی معذرت م-

 فقط من  نبودم که غصه دار آقاجون بودم، خب همه هم مثل من...   نیچون ا

 

 ادامه دادم: ی آه دنیکش با

 قطعاً غم شما ها از غم من کمتر نبوده. -

 .د یبازوم کش ینوازشگر رو  ی و دست د یاون حرف صورتم رو بوس  با

 بوده.  یعیپس رفتارت طب  یو دوست داشتکه تو چه قدر آقاجون  میدون  ینکن چون همه هم م تی و اذخودت  گه ید ال، یخ یب-

 . یکنیممنون که درک م-

خونه   ی نکنه رفته بود  ؟ یکجا رفته بود  یاومد  یاز اون ور باغ م  ی به اطراف گفت:»راست یبه روم زد و بعد از نگاه یلبخند 

 « ؟یدرخت

فکر فرو رفتم که با    یرو تو  ی ا قه ی بودم، افتادم. چند دق ده یکه ته باغ د  ی ا به یاون پسر غر ادیلحظه  ه یکه رخساره کرد  یسوال با

 رخساره به خودم اومدم. یصدا

 :د یگرانه نگاه ام کرد و پرس  پرسش

 تو فکر؟  ی رفت هویچرا  هیچ-

 ؟ یایشه چند لحظه با من ب یاوم... م-

 باال انداخت. ییابرو

 هوم؟ -
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 .دمیدستش رو کش  ع،یحرکت سر هی  یبدم تو  یح یتوض  نکهیبدون ا 

 گم. ی بهت م ایب-

 گفت:   یز یاون حرکت با لحن اعتراض آم با

 ؟« یکشون  ی عجله، من رو دنبال خودت م ن یچرا با ا گه، یشده؟ اوف سوگند خب بگو د یمن رو؟ اصالً چ ی بر ی کجا م »اِ

 .« گهید یفهم  یخب االن م ، یزن ی کشوندمش گفتم:»چه قدر غر م  ی که دنبال خودم م ی حال در

 نبود! ی اما از اون پسر اصالً خبر میبود ی خونه درخت کینزد

 .د یکش  رونیکردم که دستش رو از دستم ب یدور و ورم رو نگاه م   متعجب

 ؟ یگرد  یم  یجا دنبال چ نیشده خب؟ ا یاِ چ-

 که رفته بود.  ن یبه اطراف انداختم اما مثل ا ینگاه باز

 باال انداختم. ی شونه ا جیگ

 جا بود!  نیکه ا شی پ قه ی دونم تا چند دق ینم-

 ؟ی گ ی رو م  یاصالً ک ی بر ی و سر محوصله ام  یسوگند دار -

 ! گهیجا بود د ن یا شیکم پ ه ی... همون پسره که زهیخب چ-

 ابروش رو باال داد.  یهاش رو به کمر زد و تا  دست

 کدوم پسره؟  ؟ یگ ی م ی چ نمیبب  ی کن  فیتعر  یشه درست و حساب یشم! م ی تو نم یحرف ها ی من که اصالً متوجه -

گفتم:»خب    دمییپا یکه همچنان با چشم هام اطراف رو م  ی بود نشستم و در حال یخونه درخت  کی که نزد  یدرخت  یتنه   ی رو

 .«دمشی جا د نیبخورم که ا یی هوا هی کم راه برم و  هی اومده بودم 

 هم فشردم و ادامه دادم:  یبا حرص دندون هام رو رو  و

 پسر پر رو و اعصاب خرد کن. هی-

 نگاه ام کرد.  متفکرانه 
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 ش؟یشناخت نم یبود بب ی خب حاال ک-

 براش نازک کردم و شونه باال پروندن.  یچشم پشت

 گفتم!  یشناختم که به تو نم یوا حالت خوشه؟ خب اگه م -

 خب!  ی گ ی راست م آره -

  ادمی قای باشمش، اما دق دهید  ییقبالً جا د یلحظه احساس کردم که شا هی کردن چشم هام گفتم:»البته  ز یفکر کردم و با ر یقدر

 آد کجا؟!«  ینم

 ؟ یبگ  یتون  ی م گه یرو که د ن یبود؟ ا یخب چه شکل-

کرد که اصال به چهره ش    تمی طور هم حرف هاش، اذ نیقدر رفتارش و هم ن یا یعنیدقت نکردم  یل یخ یاوم... راستش رو بخوا -

تو   یزیاز چهره ش چ ق یدق  قِیو ظاهرشه اما دق  دنیبود منظورم نوع لباس پوش  یپسر مرتب و موجه ا  یل یخ ینشدم ول قیدق

 خاطرم نمونده! 

 باغ هست.  ی تو ییمد هااز مهمونا بوده چون هنوز هم رفت و آ د یشده؟!خب شا  ی از دست تو! گفتم حاال چ-

 . ستین ی کس گهی باغ آرومه گفتم البد همه رفتند و د دمید  یطور باشه، آخه وقت نیاوهوم فکر کنم هم-

 کم باغ خلوت تر شده.  ه یتازه امروز   ان،ی م تیگفتن تسل ی هستند که برا  یی نه بابا هنوز هم کسا-

 گفتم:  ی بغلم گرفتم و عصب ی هام رو تو دست

 بود بچه پرو!«  ستاده یدختر جلوش ا  هیبود انگار نه انگار که   یادب و گستاخ ی پسر ب ی لیخ ی »ول

 شما شناخت ندارند سوگند خانوم!«  فیحساس و ظر ی  هی گفت:»خب همه که مثل ما از روح  یزیاون حرفم با لحن مسخره آم با

 ادامه داد:  یز یبا لبخند ر یبعد از نگاه و

 ! یباهاش کرد یدونه تو هم چه رفتار  یخدا م-

 گم؟«  ی چپ چپ نگاهش کردم که حاضر جواب گفت:»مگه دروغ م هی

 گرفتم.  نییهم جمع کردم و سر پا یدلخور لب هام رو تو  

 اصالً ولش کن.   الیخ ی ازحد حساس شدم، ب شیکرد!؟ البته فکر کنم من هم ب  ی چه رفتار ی نیبب ی آخه تو که نبود-
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 !« یرم کرد  یجور  نیا ی د یمدت، آدم به چشم ند  نی ا ی چون تو د یگفت:»شا یزد و با خنده و شوخ یچشمک

 کردم.  ی بهش اخم رو

 شه حرف زد! یکن، با توهم که اصالً نم  یآور   ادی یحاال ه-

 .د ینشست و صورتم رو بوس  کنارم

 کردم.   یناراحت نشو شوخ-

درخت    یتنه   ی عوض شده بود. از رو یحالم رو بهتر کرده بود و حال و هوام نسبت زه قبل کن شهیزدن بارخساره مثل هم حرف

 .« هیبق  شهی پ م یبر گه یبلند شد و با تکوندن لباسش گفت:»پاشو که د

 ! ه؟ی بق-

... واال  نایزهره، م ن، یحس ،یگم، مرتض  یبچه ها رو م  گه، یمون د یشگ ی! بابا جمعِ همستیکه حالت اصالض خوش ن ن ینه مثل ا-

 کم حال و هوامون عوض بشه. ه یو   می مثل قبلنا دور هم جمع بش م یگفت گه یشدن، د تیاذ ی لیچند روز همه خ نیا ی تو

 از سر ذوق زد و ادامه داد:  یلبخند  و

 . میحرف بزن یو مثل قبلنا کل م یجمع بش شی خوبه که بازم دور آت ی لیخ- 

 رم اتاقم.«  ی برو من حوصله ندارم م گفتم:»تو  یحوصلگ  ی و با ب دمیکش  ینفس

 ؟ یکرد ی اتاقت زندون یهمه خودتو تو  نینبوده ا یکاف  ی عنی نمی اتاقم؟! بب  رمیم ی چ یعن یاِ - 

 

 گفتم.  ینم ی زیبودم و چ ساکت

شه کرد چون    ی هم نم شیاما... اما کار میدوست داشت   یلیو خما آقاجون  یشه، همه   یدرست نم یز یکارا چ  نیسوگند با ا نیبب-

 . میرو عوض کن ی زیچ م یتون  یواقعاً نم

اون حال من سرش رو جلو آورد و با   دنیچشم هام جمع شد و بغض راه گلوم رو بست. با د ی اسم آقاجون اشک تو دنیشن با

  ت یرو اذ قدر خودت ن یچرا ا ؟ یکن ی کار رو با خودت م ن یشه، آخه چرا ا یباور کن حالت بهتر م گهید ا یگفت:»ب ی لحن آروم تر

 ؟« یکن یم

 اشک هام بشم گفتم:  زش یکردم مانع ر ی م یکه سع  یدر حال  دم،یگرفتم و لبم رو آروم گز نییرو پا سرم
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 و ازش دور کنم.« تونم فکرم  ی نم ارن،یو به خاطرم مو همه جا فقط اون  زی همه چ ست، یخودم ن »دست

چند   ن یا یبابا از بس تو ، یایب رون یحال و هوا ب نیکم از ا هی خوام  یاما من فقط م ی دار  یدونم چه حس  یدلم م ز یسوگند، عز-

پاشو فدات بشم   ست،یبه خدا ن ؟ یکن تی خودت رو اذ ی جور ن یکه تو ا  یآقاجون راض ی ! تو فکر کردیکور شد  ی کرد ه یروز گر

 .رنیگ ی بچه ها همش سراغت رو م شیپ میپاشو بر

 . میبچه ها رفت شیپ گه ینداشتم با هم د لیتما  یل یکه خ نیالخره و به ناچار از جام بلند شدم و با ارخساره  ب یاصرار و حرف ها  با

 

و   میشد  یباغ جمع م  یاوقات آخر هفته ها رو دور هم تو  ی جمع شده بودند. گاه شیشده بود و بچه ها دور آت ک یتار باًیتقر هوا

  ی ب زد، ی کنار گوشم حرف م ز یر ه یگذشت. رخساره  ی هم کنار هم بهمون خوش م ی بچه ها حساب یها  یها و شوخ یی با بذله گو

دادم. با فشار دست رخساره به   ی حرکت م  ی پام رو به سمت ر یز ی ها زهی و سنگ ر ودم چفت کرده ب نهیس  یتوجه دست هام رو رو 

ثابت موند. دستش رو کنار   ش یدور آت یحلقه   ی ام رونگاهم سمتش، نگاه ناباور و شوکه  دنیبازوم سر باال گرفتم. قبل از چرخ

شد   یکردم؛ باورم نم ی بسته بود نگاه م نقش  ش یآت ی شعله ها ونیکه م   ییآشنا ی . پر بهت به چهره ستادمیزدم و از حرکت ا

 ! کرد؟یکار م  یچ نجای بودم، درست هم کنار سامان نشسته بود! اما ا ده یبود که ته باغ د  یا  بهیهمون پسر غر

 شدم. دهیکش  رونیآروم رخساره از فکرو ب ی سلقمه و صدا با

 . گهید  ایخب ب ؟ یستادیچرا ا هیچ-

 اشاره دادم.  ش یدور آت ی نگاهش کردم با حرکت سر به حلقه  جیگ

 رخساره اون... اون پسره که کنار سامان...-

 که حرفم تموم بشه جواب داد:  ن یقبل از ا و

 پسر عمه گل رخ؟  ؟یگ  ی رو م ربد یه-

 مردمک چشم هام گشاد شد. پرتعجب

 ؟ یمطمئن-

 وا آره خب چه طور؟ -

 پسر عمه گل رخه؟! یعنی ... ی! دمیهمون پسره ست که ته باغ د ن ی... آخه انیرخساره ا-
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 نگاهم کرد و گفت: زدند یبرق م  یکیتار ی تو یرنگش که حساب ی درشت و مشک  یم جا خورده بود و با چشم هاحرف از

 ؟« ی»جد 

 اوهوم، خودشه! -

 پهنش انداخت. یابروها  ون یم ی دندون با حالت متفکرانه اش فشرد و تاب ر یرو ز انگشتش

اصالً    ی عنیحاال  نم ینسبتش داد. بب ربد یشه به ه یفقط م  ی که گفت یی زایغرور و چ ن یزدم، چراکه ا ی حدس م د یالبته با-

  ش؟ینشناخت

 خب... ی باشمش ول ده ید ییجا  هی کردم   یگفتم که حس م -

 فکر کردم.  یقدر  و

.  دمشیساله که ند  ی لیکه خ  یدون ی شناختمش؟! م یم  د یکردم که پسر عمه گل رخ باشه، اصالً از کجا با  یاوم... نه فکر شم نم-

شه قشنگ صد   ی عوض شده! اصالً باورم نم ی لیپسر نوجوون بود. بعدشم خ هی که   یاونم از سامان و زمان دم،یفقط ازش شن یعنی

 کرده باشه؟!   رییهمه تغ نی چند سال ا یتو  شه  ی کرده! مگه م  رییو هشتاد درجه تغ

کرده   یراتییتغ ه ی د ین پسر نوجون باباالخره او گذرهیشده. بعدشم هفت ساله م ینی ب یکرد و گفت:»حاال که م ی زیر ی  خنده

 !« ییهویباشه خواهر من! اونم پسرا که رشدشون 

 دهنم بردم.   ی. دستم رو شرمزده جلو د ی با گفتن اون حرف باز خند  و

 باهاش داشتم.  ی چه رفتار بد  یدون ی رخساره نم ی وا-

 گفت:»به نظر من که حقشه.«  الی خ یباال انداخت و ب ی ا شونه

 اِ رخساره! -

 که اون رفتار...   یخه تو هم گفتخب آ-

قدر بد    نیبرخورد ا نیاول  ی همه مدت، اونم واسه  ن یتو حرفش گفتم:»آره، اما درست نبود بعد از ا دنیادامه بده و و با پر نذاشتم

 ذهنش نقش ببندم.«  ی تو

 .           میکن  یو اون اشاره م  نیبه ا ی و ه  میستادیجا ا نی زشته ا ؟ یخب حاال که چ-

 تو برو.   آکامیرخساره من اصالً نم  نیبب ستیحواسش ن ی که کس  ینی ب یم-
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 قدر واست مهمه؟    نیا یعنی شده  یکوفت حاال انگار چ- 

 بله که مهمه. -

 ادامه دادم:  ی و با پلک زدن متأثر دم یلبم رو گز  یگوشه   و

 بهش نگفته باشه؟  یبد  زیگم چ  ی کرده. م ف یحتماً تا االن واسه سامان هم تعر ی وا-

 مثالً؟  ی چ ؟یوا خل شد -

 به دماغم دادم.  ی نیرو برگردوندم و چ سرم

 شم.  ی باعث خجالت سامان م ی اوف حاال کل-

 بلند گفت: ینفس دنیاز دستم کالفه شده بود و با کش یحساب

 همه منتظر تو شدم.«  نی و بگو که ابه درک من  »اصالً

 .دمی و بلند کش ق یخودم چندتا نفس عم ی رو شتریتسلط ب  یزشت بود و برا  ی اونجا کم ستادنمونیبا رخساره بود و ا حق

 . میکشم اما... اما بر  یخجالت م ی لیکه خ ن یخب توهم باشه با ا یلیخ-

. تازه متوجه حضورمون شده بودند و  میمردد به طرف بچه ها رفت ییا قدم هاکم خودم رو مرتب کردم و ب ه یبا گفتن اون حرف  و

شد. با   ده یسمت ما کش ربد، یبهتر بگم ه اینگاه ها از جمله نگاه متعجب پسر عمه گل رخ  ی. همه  میسالم کرد ع یسر یلیخ

  هی حالم کردند و هر کدوم  دنیو نگاه گرفتم. بچه ها شروع به پرس  دمیزده لب گز شرمکه باهاش کرده بودم    یرفتار  ی ادآوری

سوگند جون، پس رخساره   مید یزد و گفت:»چه عجب باالخره تو رو هم د ی گفتند. زهره دختر عمو جالل، مهربون لبخند  یزیچ

 بکشه!«  رون یموفق شد و تونست تو رو از اتاقت ب

 .«نیبش ایب  زمی عز یدامه گفت:»خوب کرد دختر عمو محسن هم در ا  میبا اون حرف زهره، مر 

بود که بعد از جواب دادن سالمم،   ربد یگفت و ساکت بود، ه ی نم یزی که چ  یکردند و تنها کس ینشستن تعارف م   یها برا بچه

من جا باز کرد و   ی نشست و سامان هم کنار خودش برا می کرد. رخساره کنار مر ی جاخورده نگاهم م ی هنوز هم متعجب و کم

  یادآور ینظرش داشتم. هر بار با  ریداده بودم و ز ربد یحواسم رو به ه  یچشم ر یز ابود ام شیبه آت رهی . نگاهم خنمیکه بش خواست

خودم   یاز سرزنشم کم کنم مدام رفتارم رو برا  نکه یا ی گفتم و برا  ی م راه یسرزنشگر به خودم بد و ب ،یرفتارِ کنار خونه درخت

 . دادمیکردم و به خودم حق م ی م حیتوج
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بابا و عمه که به   یساله   نیبودم و بعد از اون هم به خاطر قهر چند  ده ینداشت د شتر یکه شونزده، هفده سال ب  یرو زمان ربد یه

بابا   که یالبته تو اون دوران و زمان نمشینتونسته بودم بب گه یداشتند، د  ییخاطر اومدن آقاجون و مادرجون به باغ، با هم بحث ها

  یو لج باز  نهیشکراب شده شون رو درست کنند اما ک ی  ونهیها تالش کردند که م ی لیقهر بودند، خ گهیو عمه گل رخ با هم د

به   ی آشت ی  نه یناراحت بود و زم یکه عمه درموردش زده بود حساب ییرو نداد و بابا هم از حرف ها  یاجازه ا نیعمه و بابا همچ

که به ناحق بهش روا داشته، واقعاً    ییعمه با وجود حرف ها دنیگفت بخش  یهم که بابا خودش م  یشده بود. اون طور ده یکل برچ

 براش بوده.  ی کار سخت

شده بود و بابا و عمه به   ی بستر مارستانیب یاتفاق افتاد که آقاجون تو  نی ا ی کردند اما درست زمان یکه باالخره باهم آشت  هرچند 

 کردند.   یکه داشت، هرطور که بود آشت ی تیخواست آقاجون و ناچاراً به خاطر وضع

  گهیهم د شهیخودشون رو ادامه دادند و هم یِدوست ه، یبرخالف بابا و عمه و بدون توجه به بق ربد یها همه، سامان و ه نیا یجدا

وقت ها رو  تهران بود.    شتریخودش گرفته بود و ب ی رو واسه  یکیارتمان کوچ. سامان به خاطر درس و دانشگاه، آپدند ید  یرو م 

 .دمشید ی اون رو هم نم یلی بود و خ ربد یوقت ها با ه  شتریب لی دل  نیاومد و به هم ی م باغ دو روز رو به   یکیدر هفته هم 

 تهران  ی دکترا گفته بودند هوا  ی وقت

باغ   یاز بچه هاشون، همراه اون ها تو  ی کیکه   نیو ا  اند یقرار شد به خونه باغ ب ه یآقاجون َسمّه، با مشورت بق  یها ه یر  یبرا 

 کنه  یزندگ

شروع شد؛ عمه بر   ی جور نیعمه و بابا هم ا ی دعواها باًی. تقرمیکه بابا قبول کرد و ما هم همراه آقاجون و مادرجون به باغ اومد  

داره سؤاستفاده   یی جورا ه یآقاجون به خودش   یاندازه  ی ب یتصاحب اموال آقاجون رو داره و از عالقه   باور بود که بابا قصد  نیا

باغ باعث   یموندنش کنار آقاجون و تو   یبابا برا یاندازه   ی به اموال آقاجون چشم نداشت اما اصرار ب یذره ا  ا. هر چند که بابکنهیم

اندازه باعث اون   یب  یو خام ی هم معتقد بود که عمه گلرخ فقط به خاطر جووندووندن اون سوءزن ها شده بود. مادرجون   شهیر

  یافراط ی ها یر یبابا و آقاجون داشته اون موضع گ یبه رابطه   ی از بچگ  که  یی هم به خاطر حسادت ها شتریهمه کدورت شده و ب 

اومد و موقع   یبه باغ نم ی لیبود که عمه خ ل یدل نیبد باهم بحث شون شده بود و به هم ی لیهم خ یچندبار  ایگرفته. گو ش یرو پ

خودش   شیپ ی مادرجون رو چند روز وفرستاد و آقاجون   ی م نیاون صورت ماش  ریو درغ  زدیم کیسر کوچ هی  می که ما نبود یها

 برد.  یم

  ی اوقات که آخر هفته ها با بچه ها دور هم جمع م یاهگ  یاصالً. حت یی جورا ه ی ی عنیاومد،  یبه باغ نم ی لیهم خ ربد یه یحت

  ی دورهم  یتو  ی لیشه گفت اون هم خ  ی و م گذروند یشد. سامان هم که اکثراً با اون وقت م یجمع ما حاضر نم ی هم تو میشد 

 کرد.   یبار ما شرکت نم ک یچند وقت  یها
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بردم،   کشی مشغول حرف زدن بودند سرم رو نزد  یبه بچه ها که همگ  یکنارم نشسته بود. بعد از نگاه ی کم ی با فاصله  رخساره

 گوشش گفتم:   ی شدم تو د یکل  یدندون ها  یآروم و از ال به ال 

 اون هم هست؟« یچرا نگفت  »خب

 تر نشست.  کیجا به جا شد و نزد یدرخت کم ی لوله ا ی کنده  ی رو

 ! کیر بود بره بوتآخه گفته بود کار داره و قرا -

 کرده!  ف یهم تعر  هی کنم واسه بق  ینگاه کنم، همش فکر م  یتونم به کس یکار کنم؟ اصالً نم   یحاال چ- 

 دختر؟!  ی خواد بگه مثالً؟! مگه قتل کرد ی م ی چ وونه،ی د ی وا باز گفت دختره - 

 تو هم اه.  دونم   ی... اِ چه م یدختر نی همچ هی گفته باشه... مثالً گفته باشه  د یگم شا  یخب م - 

 ! ؟ی کن ی که م  ییچه فکرا نیتو! آخه ا  یکالً رد داد -

 خوام برگردم باال.  ی جا بمونم م نیتونم ا یدونم رخساره، من اصالً نم ینم-

 مچاله شده از خواهش، گفتم:  یبهم رفت که  با چهره   یغره ا  چشم

 کار کنم خب!«  ی»واقعاً سختمه چ 

گم بهتر   یسرد شده م  یلی و کم رنگ گفت:»هوا خ یساختگ  ی نثارم کرد و بعد از اون رو به بچه ها با لبخند  ی راهیلب بد و ب ریز

 خواستن شامو هم بکشن«.  ی داخل تازه م  می بر می جمع و جور کن گهید

 شد گفت:  ی زانو زده بود و از جاش بلند م ی که دست هاش رو رو ی هم در حال نیبا اون حرف رخساره، حس 

 بچه ها.«  د یگشنم شده، پاش   یهم حسابمن  »آره 

کدر شده    یاز غم و ناراحت طونش یپر برق و ش  ی. چشم هادمید  یم  نیقدر آروم و غمگ  نیرو ا نی بود که حس یبار  نیاول نیا

  یما بود و در هر فرصت یجمع ها ی شوخ طبع و پر انرژ یاز بچه ها یک ی. دادیحوصله نشون م ی دمغ و ب یبودند و اون هم حساب

مثل قبل  بگو و   ی لیاون رو هم گرفته بود و خ یکه مرگ آقاجون انرژ   ن یکنه اما مثل ا ی رو بخندونه و شوخ ه یکرد بق ی م یسع

 کرد.   یبخند نم

اه  اش نگ  یگوش  ی که به صفحه   ی. سامان در حالربد یهم از جاشون بلند شدند البته به جز سامان و ه ه یبق نیبلند شدن حس با

 گردم.« ی تلفن بزنم، بر م  هی د ی که منتظرش بود گفت:»تو برو من با  ربد یکرد رو به ه یم
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باغ رفت. هاج و واج نشسته بودم که رخساره بهم اشاره داد و من هم از جام بلند شدم و   ی کنده بلند شد و سمت ورود یاز رو  و

. همزمان با  می ستادیرخساره رو صدا زد و از حرکت ا  ربد یه م یدنبال بچه ها سمت ساختمون آقاجون بر  میخواست ی که م نیهم

از اون باهاش چشم  شتریمزاحم حرفشون نباشم و ب   نکهیا یکرد. برا  ینگاهش م  شگرانه. رخساره پرس میهم سر به عقب چرخوند 

 ... « ایب یرم، توهم  کارت تموم شد زود  یمضطرب گفتم:»خ... خب پس من م ی توش چشم نشم رو به رخساره با لبخند 

نگاهش به من بود دست به کمر گفت:»رخساره من با    کهیحرفم اومد و درحال نیماب ربد یهنوز حرفم تموم نشده بود که ه 

 دوستت کار دارم.« 

گفت:»اوم... آها سوگند. با اون   ارهیداشت اسمم رو به خاطر ب  یکه مثالً سع یهم گذاشت و طور  یچشمش رو رو  ه یدر ادامه  و

 کار دارم« 

  د یبا یحی دونستم  چه توض ی خواست باهاش تنها بمونم؛ چون هنوز هم نم یاز حرفش جا خورده بودم و اصالً دلم نم یحساب 

 باغ بهش بدم!  ی بابت رفتار عصرم تو

 .« رمیمن م ،ی پر خنده اش گفت:»اما بهتر تو بمون ی خاص و چشم ها طنتیبه من کرد و با ش  ینگاه رخساره

 ادامه داد:  یبا پوز خند  و

 . ایب یارت تموم شد زود ک-

 داد و رفت!   لمیجمالت خودم رو، به خودم تحو  نیع قاًی تمام دق یبا بدجنس 

چشم   یگوشه    ینیکرد و با انداختن چ  یکه نگاه دم ییجو ی لبم رو م ی بودم و مضطرب گوشه  ستاده یساکت ا ی همون جور 

 م؟« ی راه بر م یتون  یهاش گفت:»م 

 کشند... «  یخنگ گفتم:»م... من... آخه االن شام رو م ی دهنم رو قورت دادم و مثل دخترا آب

 زد.   یلبخند 

 گشنت شده؟   یل ینکنه خ هیچ-

 بود که گفتم!  یگفتم. آخه اون چ  یدلم به خودم ناسزا م ی بودم و تو دهیخجالت کش  یحرفش حساب از

 راه شدم.ناخواسته باهاش هم ، یظاهر یتکون دادم و با لبخند  یسر
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شکل هر گوشه از باغ   ی استوانه ا ی. چراغک هامی رفت ی نبود راه م ییشده بود و جز نور ماه روشنا کی هم تار یباغ که حساب ی تو

باغ پر رنگ   ی کیباعث شده بود که تار نیکرده بودند و ا  دایپ ی چند روز گذشته به خاطر بارون اتصال  یتو  ایخاموش بودند که گو

 تر از قبل بشه. 

 هان؟«  ی که به زور خواسته ام رو قبول کرد یاز دست من ناراحت یلیبودم که باالخره گفت:»حتما خ منتظر

 لب هام نشوندم.   ی رو یساختگ  یبه خودم مسلط شدم و لبخند  یکم

 ناراحت باشم! د ینه اصالً، بعدشم چرا با-

 انداختم. باال یی نامحسوس ابرو یو در ادامه با شرم  

 .نیکردم شما از دست من ناراحت باش   یمن فکر م ی ول-

 هم فشرد:  یرو  ی انداخت و لب ینگاه مین

 نه؟  یشد  یاز دستم عصبان یلیاون لحظه معلوم بود که خ  یکنم، ول   تتیخواستم اذ ینم-

 کم تند برخورد کردم.  ه یبله اما فکر کنم من    ی خب تا حدود-

 تعجب کرده بودم!  بش،ینسبتاً عج ی کم از رفتار ها ه یزد.  یجواب فقط پوز خند  در

 بود.  ینی ب شیقابل پ ریغ یی جورا ه ی 

  یگذاشت یاصالً نشناختمت! اما وقت دمتید  ی شه وقت ی کرد و گفت:»باورت م  یتر شده بود بهم نگاه  ی میکه لحنش صم ی حال در

 زدم.«   ییحدس ها هی تازه   یرفت

 ترکردن خطوطش، به چشم هام اشاره داد.  ق یاش انداخت و با عم ی شونیبه پ ی نیکردم که چ ینگاهش م پرسشگرانه

 خوش رنگ بود.  ی عسال ن یخاطرم مونده بود ا یکه ازت تو  ی زیتنها چ-

 لبم نشست.  یگوشه   یکی کرده بود و با اون حرفش لبخند کوچ  فیکه ازم تعر انگار

 

  داشتیکه آروم قدم برم ی تونستم مثل اون راحت برخورد کنم. همون طور ینم ی لیذب بودم و خدستپاچه و مع  ی هم کم هنوز

  دهیهم شن یی زایچ ه یهم بگم که راجع بت  ون یرنگش فرو کرد و گفت:»البته ا ی مشک نیشلوار ج ب یج یدست هاش رو تو 

 بودم.« 
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 :  دمی کم رنگ پرس   یو با لبخند  دمیسمتش چرخ یکم  کنجکاو

 ؟ یو مثالً چ ی از ک -

 چرخش لب و دهنش و سرش رو تکون داد.  با

مثال اگه فالن    ایکم و فقط در حد چند جمله که مثالً سوگند االن کالسه و امتحان داره و  ی لیبودم اون هم خ ده یاز سامان شن-

 جور حرفا. نیده و از ا ی باغ رام نم  یتو رم یکتاب رو براش نگ 

 زد.  ی اسر تکبر سرتا پام رو بر انداز کرد و پوزخند سر یخاص و نگاه ی در ادامه با ژست و

 ! یده ساله ا  اینه  یدختر بچه   ه یشد فکر کنم تو   ی جمله ها باعث م نیو ا- 

 هم فشردم.  یرو کنترل کنم، لب رو   تم یکردم عصبان یم  یکه سع  ی در حال  یو بعد از مکث زه یآم ه یکردم لحنش کنا احساس 

   د؟یکن  تمیبازم اذ  د یخوا ی نم د یمطمئن-

 . ستادمیکه دستم رو به کمر زده بودم ا ی در حال یدر ادامه با لحن دل خورانه ا و

 ! ی! تو فقط چهار، پنج سال از من بزرگتر اد؟ی  ینم ادتون یو من و خودتون   ی بعدش هم مگه شما بچگ -

  یلحنم زد. از لحن حرف زدنش و لبخند ها ریی از اون تغ یبعد از اون همه شما گفتن تو خطابش کرده بودم و لبخند  ناخواسته

کردم همچنان خودم رو کنترل کنم که مبادا باز از کوره در برم و رفتار   ی م ی حرصم گرفته بود و سع یمرموزِ راه به راهش حساب

 وند.  باال پر  ییلختش ابرو ی موها ی پنجه تو دنیزد و با کش یز یغرور لبخند تمسخر آم مازم سر بزنه. با تما ی معقول ریغ

 بوده باشم؟!   یهم باز یتُخس ی دختر بچه   نیبا همچ یبچگ  یتو  اد ینم ادمیجاست که من اصالً  نیخب مشکل ا-

تونست    یهم مشت شده بودند. چه قدر راحت م یکه کنارم محکم تو  ییلب هام رو جمع کرده بودم و دست ها تیشدت عصان از

 کنه!  میعصب

 : دمیپرس  ی گرفتن افه یدادم و با ق رون یتندم رو ب نفس

   ه؟ی حرف ها چ نیتونم بپرسم منظورتون از ا  یم-

 عروسک بودم!  ه یبلند رو روم انداخته بود. درست در برابرش مثل   یا ه یبزرگش سا بتیبود و ه  ستادهیا مقابلم

 زد.  ی آرامش لبخند  نیعقب به عقب برداشتم که در ع یکردم و چند قدم  یخودم احساس م یتسلطش رو رو  
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  ی اتاق حبس کرد ی که خودتو تو  دمیهم شن یوقت  ، یباش  گهید ی با بچه ها ی چند روز همش مشغول باز نیکردم ا  یآخه فکر م-

 ! یهست ی لجباز  یهم دختر بچه   یلیمتوجه شدم که عالوه بر تُخس بودنت خ

 بود!   یام کرده بودم. واقعاً که چه قدر آدم گستاخ و اعصاب خورد کن یبا حرف هاش عصبان  یحساب

 داد با  ی به خودش اجازه م ی کرده بودم، آخه چه طور رت یرفتارش ح از

 حرف بزنه!  ی من اون جور 

 بهش نگاه کردم.  ی خشم و دلخور با

 ...  کردم ی کنم فکر م ی خواستم ازتون معذرت خواه ی من رو باش که م-

سامان   نم یکردم با لحن پرحرصم گفتم:»اصالً بب ی م د یدختر بچه تأک یکلمه   ی که رو ی درحال یفوت کردم و بعد از مکث ی نفس 

 دختر بچه چندسال داره؟«   نیتاحاال بهتون نگفته ا

 زد.  یخاص پلک خمار ی جلو تر اومد و با متانت ی گفتن اون حرف کم با

 نه ده سال ست!   یدختربچه  ه یکرد چون باز هم رفتارت مثل   ینم ی رقگفت ف  ینه نگفته، البته اگر هم م -

 تکون دادم.  ن ینگاهش کردم و با تأسف سر به طرف یداغ کرده بودم. مغضوب و عصب یحساب

 واقعاً براتون متأسف...  -

 . د یکم کرد و تو حرفم پر ی رو با برداشتن قدم فاصله

دختر آروم و    یل یکنه واقعاً خ ی ندونه فکر م ی ! حاال هرک؟یکلمات مؤدبانه استفاده کرد  نیو ا "شما"قدر از  نیا ی خسته نشد -

 ... یمؤدب

 صورتش تکون دادم.  یجلو  یام انگشت ی بار من تو حرفش جَستم و با لحن متذکرانه و عصب نیا

 !یکن  نیبه من توه  یمراقب حرف زدنت باش تو حق ندار-

دست و    یکنه. از ب رم ینتونسته بود اون همه تحق ی بودم و کس  وردهیوقت تا اون اندازه کم ن چیگرفته بود چرا که هام  هی گر  باًیتقر

داشتم   ی به عقب، قدم بر م که ینگاهش کردم و درحال یبودم. مثل بچه ها با بغض و دلخور  ی عصب یخودم در مقابلش حساب ییپا

 ادامه دادم: 
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قدر آدم   نینبودم. چون حس کرده بودم ا  داریگفت اصالً مشتاق د  ی سامان از تون م ی مدت هرچ نی فهمم چرا تو ا یح... حاال م -

 مغرور و... 

داشتم تعادلم رو حفظ کنم    یکرد، سع  ریباغ گ یچکی بلند و پ یعلف ها  ونِ ی م یکیاون تار یقبل از تموم شدن حرفم مچ پام تو  و

 گرفت.   نیزم یلحظه سمتم خم شد و دستم رو قبل از سقوطم رو  ک ی یکه تو 

سرخ   کبارهیگرفته بود و گونه هام    یبیدستش که محکم انگشت هام رو گرفته بود ثابت شده بود. دستم حرارت عج ی رو نگاهم

که با نگاه   دم یکش رون ی هول کرده بودم و باالفاصله دستم رو از دستش ب یشده بودند، سر باال گرفتم و نگاهش کردم؛ حساب

 فقط خواستم کمکت کنم!«  یقدر دستپاچه شد  ن یا راچ ه ینامحسوس زد و گفت:»چ ی مرموزش لبخند 

 . د یخواد به من کمک کن ی ل... الزم نکرده، نم-

 رفتاراته.  نیهم  قاًیمنظورم دق  ی هست یلجباز  یدختر بچه   گمیکه م  نیا-

 . دمیباغ دو یکنارش رد شدم و با شتاب به انتهاکردم از  ی بهش نگاه م یلحظه ا   یکه با نفرت  ی حال در

 

هم گذاشتم و   یزدم و نفس پر خشمم رو صدا دار فوت کردم. پلک رو ه یاش تک یکنار پله ها چوب ، یبه خونه درخت دنیرس  با

 کردم خشم رو از خودم دور کنم.  یسع

بود که   ییرو داشتم و تنها جا  تیامن نیشتریبلند قامت سونوبر، ب یدرخت ها ن یمحاصره شده ب یِجا کنار اون خونه درخت  اون

اوقات   یباغ رفت؛ گاه ی نشستم. نگاهم سمت آسمون پرستاره  یدرخت  ی تنه   یو رو  دم یکش یکرد. نفس کوتاه ی آرومم م یلیخ

  یو مادرجون هم برامون چا  مینشست ی ،درست وسط باغ، م غی آالچ یپر زرق و برق، تو و  یدنید  یتابلو نیا یبا آقاجون به تماشا

کردم   یقلبم احساس م یخأل بزرگ رو تو  ه ی شدند.  ریصورتم سراز ی محابا رو یاشک ب  یقطره ها یاورد. با پلک زدن  ی م نیدارچ

وجودم رخنه کرده بود    یتو  ید یشد  یِدلتنگ  س چراکه احسا ستیاون آدم ن ه یهام فقط به خاطر گستاخ ه یگر لی دونستم دل یو م 

چشم   یکه کاسه ها  یشده بود و اشک ان یچشم هام نما یآقاجون جلو  ر یدوباره. تصو  دنیبار یبودم برا  یو فقط منتظر بهونه ا

 .  ختمیدست هام گرفتم و آروم آروم اشک ر  ی هام رو باز پر کرد. صورتم رو تو

خش خش   یشد. با صدا یشکسته م ی ها درهم م رکیرجیج یصدابودم که گه گاه با  ی پلک هام رو بسته بودم و غرق در سکوت 

 شد باز هم اون!  ی آروم دست هام رو کنار زدم و بالفاصله سر باالگرفتم. باورم نم  ییقدم ها ری برگ ها ز

  و نگاه کردن، اومد و درست کنارم   ستادنیا یاشک رو پاک کردم که بعد از لحظه ا یدلخورم رو ازش گرفتم و ته مونده   نگاه

آرامش بخشش اسمم رو با   ی ازش فاصله گرفتم که با صدا یدرخت کم ی تنه   یدرخت نشست. با نشستنش رو   یتنه   ی رو

 بود!  ند یاسم از دهنش برام خوشا دنیصدا کرد. چه قدر که شن تمیخوش ر یآهنگ 
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 هم هست؟!« یا  گهید نیتوه  ؟ یرنگ گرفته بود گفتم:»چرا اومد  یر یکه از اعتراض و دلگ   یکه نگاهش کنم با لحن  نیا بدون

نور ماه قرار گرفته بود؛ آروم   ر یسمتش چرخوندم. ز تیسنجش وضع یگفت. باالخره آروم نگاهم رو برا   ینم  یزی بود و چ ساکت

به چهره اش   ن یاول ید براکرد. بعد از دو، سه بار برخور  ینگاهم م رهی از اندازه خمارش خ شیقهوه رنگ و ب  یبود و با چشم ها

که   ی کوب خودشون کرده بودند؛ جاذبه ا خ یمن رو م  یبا اون حالت خمارشون بدجور هاش بود اما چشم  بیشدم. برام عج قیدق

قدر   نیزدم ا  یهم که باهاش حرف م ی موقع ی پروام کرده بودند. حت ی ب ی من رو سمت خودشون کشونده بودند و کم یحساب

 یکه حساب یشیوته ر   ییخرما یروشن، مو ها ی و خمار با رنگ قهوه ا ده یکش یی بودم؛ چشم ها ده یچهره اش رو ند  قیدق

دست و پا شده   ی قدر در برابرش ب نیصورتش رو مردونه و جذاب تر کرده بود. از خودم در تعجب بودم اما من چم شده بود چرا ا

 بودم؟!  

باالخره نگاهم رو ازش گرفتم. باز   یدادن نفس تند و بلند  رون یبرام بود و با ب ینینگ س  ی لیخ ی تونستم حرف بزنم، فضا  ینم یحت

 جا؟«  ن یا یهم گفتم:»چرا اومد  یابروهام تو  دن یدر مقابلش جبهه گرفته بودم و با تن

 . د یکش یدار نفس  صدا

 چون...  ی باورکن ومیخوام عذر خواه یخوام، م  ی معذرت م-

 تمسخر حرفش رو قطع کردم.  با

 !؟یکن   تمیاذ  یخواست ی قبل! البد باز هم نم  یره مثل دفعه  آ-

  ی از خودم بدم اومد نم یز یکه باعث شدم اشک بر نیو ا یناراحت شد  ی اون جور دم ید  یباور کن از ته دلم بود، چون وقت- 

 ! یقدر زود رنج و حساس باش  نیکردم ا ی بکنم. فکر نم یکار  نیخواستم همچ

 کردم؟!«  ه یتو گر یگفته من به خاطر حرف ها ی محکم گفتم:»ک یو با لحن  دمیمغضوب سمتش چرخ ینگاه با

 با انگشت هام ادامه دادم:  ی گرفته بودم با باز نییکه سرم رو پا ی هم فشرد. در حال  ی کم رنگ لب رو ی لبخند  با

 . نیمن... من فقط دلتنگ بودم... دل... دلتنگ آقاجون هم-

که گفته بود، مثل موم   ی آرامش بخش و دو جمله ا ی نبود. با همون نگاه ها یز گارد گرفتن مقابلش خبر ا گهیبود اما د بیعج

 تر اورد.  ک یسرش رو نزد ی نرم شده بودم. کم

 حس کردم با حرف هام آزرده ات کردم.  یدونم ول  ینم-

 کردم جواب دادم:   یم  یدستم باز یکه با انگشتر تو  ی حال در
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  یکنارت بود و باهاش نفس م  ش یرو که تا چند وقت پ ی که آدم نیا رفتنیبرام سخته، ب... برام سخته، چون پذ  یل ینبودش خ-

  یعادت کرده بود  دنشیکنارت بود و هر روز به د  شهیرو که هم یسخته کس ی لی. خهی حس بد  یلیخ  ستین گه ی... االن دید یکش

 رند.  یچشمات رژه م  یجلو  که مدام نیت. سخت تر از اون هم خاطراینیبب ینتون گهید

کم هم برام    ه یمهربون که  ی آب دهنم ساکت شدم. با لحن  دنیبا بلع ره یام نگ  ه یکه باز گر  نیا یگلوم رو باز چنگ زد و برا بغض

 حال من هم سوهان روحت شدم مگه نه؟«  ن یکرد و گفت:»با ا یتعجب آور بود نگاه

لحنش بودم. لبخند   ر یتحت تأث  یبود که حساب نیهم به خاطر ا د ینبودم. شا ی مثل قبل از دستش عصبان  گهیدونم چرا اما د  ینم

 زدم.  ی کم رنگ 

 .زمی ر یبهم م  ی زیچ ن یتر کیحساس شدم؛ با کوچ یلیروزا خ نیخودمم هست ا ریتقص -

 بگم!  یدونم چ یخوام. واقعاً نم یباز هم معذرت م -

 .« یرو قبول کن میعذر خواه دوارمیفت:»امشد گ  یکه از جاش بلند م  ی در حال و

 و رفت!  د یراهش رو کش  یا گه یحرف د چیبدون ه و

 

 بود!  ب یقدر رفتارش عج چه

معذرت  یطور  نیرفتارکرد که حاال بخواد ا یشده اما خب چرا اون جور  مون یاومد که از رفتارش پش ی حال به نظر م نیا با

 کنه!  یخواه

هم مرموز بود اما اون همه   یکه کم یب یو غر بیعج  تیفکر بودم و ذهنم مشغول کلنجار رفتن با شخص  یرو تو  ی ا قه ی دق چند 

 بود!  جه ینت  یذهنم ب  یر یدرگ

راه ساختمون آقاجون رو   رهنم یبه پ دهی خشکِ چسب یو بعد از تکوندن لباسم و جدا کردن برگ ها دمیترس   یباغ م  یکیتار از

 گرفتم.  شیپ

اتاق   یهم تو ه یهم شلوغ کرده بودند. مادرجون و بق  یو حساب دند ی دو یور به اون ور م  ن یبزرگ، از ا هال نسبتاً  یها تو  بچه

که دادم نگاه    یدر تدارک شام بودند. با سالم   یدورهم جمع شده بودند. سمت آشپزخونه  رفتم؛ مامان و زن عمو ها همگ  منینش

حالم کردند. مامان با   دنیشروع به پرس  قهی تعجب کرده بودند و بعد از چند دق دنم یاز د ییجورا هی  ی. همگ د یها سمت من چرخ

 :د یصورت پرس  یدستش گرفت و با کنار زدن موهام از تو   یلب، سمتم اومد. دست رو تو  ی رو  یلبخند 
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 مامان جان؟   یخوب-

 ممنون بهترم. -

 خوشحال شدم.  ی لیخ ی کم قدم بزن ه یباغ  یتو   یرخساره گفت رفت ی وقت-

 نگرانتون کردم.   ی لیدونم که خ  یم  د یببخش- 

 دستم زد.   یرو  ی ا بوسه

 دخترا.  شیخب برو پ  ی لی. خزدلمیعز هیکاف  یکه تو خوب باش  نیهم-

 د؟ یخوا ی کمک نم-

 شست سر به عقب چرخوند.  ی م نک یس  یهارو تو  یگلدار به کمر بسته بود وسبز  ی که چادر  یاون سؤالم زن عمو رعنا، در حال با

 . میکش  یشام رو م گهیکم د  هی . ستین ی کار  گهید  زمیسوگند جون تو برو عز یمرس -

چارچوب در ظاهر شد. با لحن آرومم سالم   ون یروم و م ی رو به زن عمو از آشپز خونه خارج شدم که عمه گلرخ جلو ی لبخند  با

 گونم گفت:   یرو  ی باره بغلم کرد و با بوسه ا کی کردم که 

 تو؟«  ی قربونت بره چه طور »عمه

 خوبم عمه جون ممنون. -

باهم   ی و کم  می داشت یکوتاه ی بار با عمه گفت و گوها نیچند  مارستانیب یشدنش تو  ی درمان آقاجون و بستر ی طول دوره  در

  یکه اون نمهم ازم دلخور بود که چرا حاال  یبود و کل یمیگرم و صم  یلیهم رفتارش خ دارید  ن یاول ی . تومی حرف زده بود

 محو زد. یفشرد و لبخند  ی نرفتم. دستم رو به آروم دنشید  یمن برا   اد،یتونسته به باغ ب

 نه؟  ی باغ فکر کنم بهتر یرفت  ی خوب کرد-

 آره بهترم. -

 . داکردیپرش  پ یپر حسرت کم ی نفس دن یاش با کش نهیکرد و س  یدر ادامه سر تا پام رو نگاه و

  ی باهم تو ی. کل د یکوچولو بود  یلیباغ و خونه داشتم. شما ها خ نیا یتو  ی گذره، آخ  که چه خاطرات ی زود م  زیچه قدر همه چ-

 شد. ی م یباهاتون هم باز شهی... همه. آقاجون هم همیمرتض ربد، ی. تو، سامان، هد یکرد ی م ی باغ باز
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اش رو کنترل کنه دندون هاش رو بهم   ه ی کرد گر  یم  یکه سع  یاز سر دل در حال یآه دن یهم فشردم که با کش ی لب رو  متأثر

 لرزونش گفت: ی فشرد و با صدا

 و جبران کنم.« همه سال  نی تونستم ا ی بودند. کاش... کاش م یخوب  ی... چه روز ها»چ

 زدم.  میمال  یو لبخند  دمیبازوش کش ی رو یهمدرد  یرو برا  دستم

 . د یکن  یم تی و اذفقط خودتون  ی جور نیچون ا د یبهش فکر نکن گه ید-

 دلم.«  زیعز یگفت:»تو چه قدر بزرگ و عاقل شد  نش یبهم  کرد و با لحن پر تحس ی قدر شناسانه ا هنگا

 چند ساله بودم!  ی دختر بچه   هیبه اون حرفش زدم؛ چراکه از نظر اون پسر پر مدعاش من هنوز هم   یدلم پوزخند   یتو  

 .د یدندون کش  رینگاهش رو گرفت و و لب ز ی نامحسوس  یدر جواب زدم که با شرمندگ  یلبخند 

 .  دمیفهم ری د  یلیخ ون یکردم و ا یانصاف  یدر حق بابات ب  ی لیسال ها خ نیا ی من تو-

 بگم.«  یدونم چ  یپاک کرد و گفت:»واقعاً نم د یچک ی چشمش م ی رو که از گوشه  ی ادامه قطره اشک در

فکر کردن به   هی چه حرف ن یبازوش، گفتم:»ا ی اش کم کنم و با فشردن دوباره  ی و اون همه ناراحت ی داشتم از شرمندگ یسع

 تا االن فراموش کرده.«   گهیبابا هم د د یکنه. مطمئن باش  یدرست نم ا یرو عوض  یز یگذشته چ

 .د یکش  یآه باز

 خسته شدن .   یلیها خ ی طفل ه،ی من برم کمک مامانت و بق گهی. خب ددوارمیام-

 رفت.   ،ییرایپذ  یکردم که سمت آشپز خونه، انتها د ییهم تأ یفشردن پلک هام رو  با

اومد.   ی افتاد که به طرفم م ی که سمت اتاق رفتم چشمم به مرتض نی بودند و هم امرزیاتاق آقاجون خداب یاتاقِ کنار  یتو  دخترا

بودم نگاهم رو سمتش   ستاده یکه ا  یزد. همون طور بیاز کنارش رد بشم که با صداش بهم نه یحرف  چیخواستم بدون ه یم

 :د یکردنم پرس   براندازکم  ه یتر اومد و بعد از  ک یچرخوندم. نزد

 اون جا.  امیخواستم ب یم   گه ید ، یباغ یو بپرسم. رخساره گفت هنوز هم توجمع نتونستم حالت  یسوگند؟ راستش تو  یبهتر-

 هوا که سرد تر شد اومدم داخل.  گه یکم قدم زدم. د ه یوبم. آره ممنون خ-

 تر اورد.  ک یکم سرش رو نزد ه یاطراف نگاه کرد و  به
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 پس مراقب... -

کرد و بعد از   ینگاه هاج و واج ستاد؛یدر ا ک یما نزد دن یاومد. با د رونیب منیاز اتاق نش ربد یحرفش تموم نشده بود که ه هنوز

 ؟« یبد  ونیماش  چ یشه سوئ یداداش م  زهیگفت:»چ ی رو به مرتض ی لحظه ا

 :د یکم ازم فاصله گرفت و رو بهش پرس  ه ی ربد یه دنید با

   ؟ی خوا ی م ی واسه چ چ؟یسوئ-

 تو.«  نیگفت گذاشته تو ماش  نی. حسارمیب وون یخوام برم قل  یبه من کرد و گفت:»م ی نگاه مین 

 

 .« ارمیو ب برم شارژرم خواستم یمنم م  میباهم بر سایداد و در جوابش گفت:»خب وا ابروش رو باال یتا

 کرد.   لیمورد قبل، تکم یب  ت یمیو حرف نصفه اش رو با همون صم د یبعد از گفتن اون حرف باز رو به من چرخ و

 مواظب باش. شتریب-

بودم و مضطرب آب دهنم   ده یخجالت کش یکم  ربد یه ی پرواش اون هم جلو ی ب یاش و نگاه ها انهیمیاز اندازه صم شیلحن ب  از

اش گفت:»پس   ی شونیزد و با خاروندن پ کهیدستش رو به کمر ت ه یکردم که  ی نگاه م ربد یبه ه یچشم ری فرو دادم. ز  یرو با شرم 

 .« امیمن ن  گه یکه د اریهم با خودت ب وون یزحمت قل  یب

 .ارمی خوب خودم م یل ی:خیمرتض

 زد و سمت در رفت.  یاورد، لبخند  یم  رونی ب نش یشلوار ج ب یج یاش رو از تو  چ یکه سوئ ی حالدر  و

من ثابت بود زدم و باز عزم رفتن سمت اتاق خواب رو کردم که    یکه هنوز هم نگاه کنجکاوش رو  ربد یرو به ه ی کم رنگ  تبسم

 :د یپرس  د یتعجب با ترد ن یبه چپ و راست، موشکافانه نگاهم کرد و و درع یاومد، بعد از نگاه کینزد یکم

 د؟یزد یحرف م  یدرمورد چ-

 بود؟!  یکردم اما منظورش از اون پرسش چ ی سؤالش جا خورده بودم و متعجب بهش نگاهش م از

 رو از من بپرسه؟!  ی زی چ نیهمچ د یآخه چرا با 

 کرده بود!   ییخودش فکر ها واسه  ،یواقعاً به خاطر لحن و رفتار مرتض   نکنه
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  ی رخساره و بچه ها  کیبرادر کوچ ،یعل  ر یگرفتم. ام  نییو نگاهم رو پا دم یخجالت کش یشده باز هم کم جاد یا ت یبا اون ذهن 

شلوغ کرده بودند. با لحن   ی. حسابدند یبه طرفم اومدند و شروع کردند دورم چرخ دند یدو  یم  گهیکه دنبال هم د ی در حال  گهید

باز   یرعلیابرو هاش منتظر جواب بود. ام ون ی م یباال بردم. با تاب ی و نگاهم رو دوران  ردمدورشون ک یاز خودم کم  یآروم و لبخند 

داشتم   ی که سع ن یپنهون کنه. در همون ح  گه ید ی بچه ها د یداشت خودش رو از د  یسع طنت یو با خنده و ش   ستادیپشت سرم ا

اتاق خواب،   یرخساره از تو  یباد کردم که با صدا یرف گفتن ح ی کنم، دستپاچه لپ هام رو برا تیاز خونه هدا رونیو به ببچه ها ر

بدم اون هم   یدونستم چه جواب  یاز صدا زدن به موقعش تشکر کردم چون واقعاً نم یدلم حساب یسرم رو به عقب چرخوندم. تو 

 ! یمرتض ی  مانهیبعد از اون رفتار گرم و صم

که بهم داشت   ی وقت ها به خاطر عالقه ا  یبود اما گاه نمون یهم ب یآشکار ت یمیو صم  میبا هم بزرگ شده بود یکه از بچگ   البته

با دست به پشت سر   ی تصنع یکرد. با لبخند  ی م ط یو تفر  ییپروا یکم ب ه یرفتار هاش  ی ذاشت و تو  یپاش رو فرار تر از حد م

 اشاره دادم. 

 کنه.  یمن... من برم رخساره صدام م-

نشسته بودند و   گهیو به اتاق خواب رفتم. دخترا دور هم د دم یکش رونیبچه ها ب ن یخودم رو از ب  یا گه یحرف د چیبدون ه و

که سرش   یدر حال م ی. مراتاق بود نشستم ی گوشه   کیو کوچ ی چوب یتک مبل چرم که کنار کتاب خونه    یزدند. رو  ی حرف م

 تو باز؟«  یش فرو کرده بود گفت:»کجا رفت  ی گوش   یصفحه   ی رو تو

 جواب دادم:  یحوصلگ  یچونه ام زدم و با ب ر یرو ز دستم

 باغ بودم.  ی تو-

  ی در بستنش داشت گفت:»من که وقت یرفت و سع ی دستش ور م یتو  یِ ریکه با دستبند زنج یهم در ادامه حرف در حال زهره

 کنه بره ته باغ!«  ی کنن آدم وحشت م یدرست م   یچراغا رو ک  نمیبب ی برم. راست رونیخواد ب یشه اصالً دلم نم ی م ک یباغ تار

 به من کرد و گفت: ی اون حرف زهره، رخساره نگاه مرموز با

 ترسه!«  یمعلومه که آدم م  ییتنها »بله 

به دخترا که    یمبل نشست و با نگاه یدسته   ی روبه رو گرفت و سمتم اومد. رو  واریاز د که یه تبهش رفتم ک  ی زیر  یغره   چشم

 :د یگرم صحبت بودند آروم پرس 

 ؟ یزود برگشت کجا بود ی لیکه خ د یر یه یاومد  ر یقدر د نیچرا ا-

 مسئول زود اومدن اونمم!   نمی باغ بودم. بب ی تو-
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کارت داشت.    ی چ نمیگفت:»پس البد با من کار داشت! بگو بب  شیکم قبلش کنار آت ه ی  یبدجنس یادآوریکرد و با  ی زیر ی  خنده

 گفت؟«  یم  یچ  د یزنیحرف م نیدار  دمیزدم د د یاتاقم د یجلو

 بابا توهم.  یچیه

 ... یعنی ی بود  رونیهمه ب نیکوفت ا-

 سفره شام صدامون کرد.  دنیچ ی قبل تمام شدن حرفش زن عمو رعنا برا و

 شام.«  م یبر ایفعالً ب  میزن یباال حرف م میسر گفتم:»رفت یا مرتب کردن شالم رو جام بلند شدم و ب از

  میدورهم جمع بش ی اومد همگ  ی م شیکم پ   یل ی. خمیهال پهن کرده بود یو تو  ن یزم ی سفره رو رو ادمونیز  تیخاطر جمع به

بابا و عمه   نی شد به خاطر اختالفات ب یهم که برگزار م  ییمهمون ها  یبودند البته که تو ی کار و زندگ ر یدرگ یچون همه حساب

بابا و   ی خواهر و برادر ی همسر عمه گلرخ خودش رو از دعوا یاومد. عمو مهد  ی عمه نم ای می رفت یما به اون مهمون نم ا یگل رخ، 

هم بابا داشت.   ی ابط خوبو رو  کردیها، اون هم بسته به آزاد بودن وقتش شرکت م ی دورهم  یتو  یبود و گه گاه  دهیعمه کنار کش

 دونست.   یم  هی بافته از بق داج یکرده بود و خودش رو تافته    یر یموضع گ یوسط فقط عمه بود که حساب نیا

دور هم، با هَمهَمه و تعارف کردن کنار   یشده بود و همگ  ده یخوش رنگ و لعاب چ ی از چند مدل غذا ی و بلند  ی سراسر ی  سفره

 خوردم.  یبه خوردن غذا نداشتم اما به اصرار مامان چند قاشق یل یکه م نیسفره نشستند. با ا

 

که   یافتاد، چهار زانو و درحال ربد یخوردن سمت دهنم بردم چشمم به ه یکه برا  ن یسفره برداشتم و هم یآب رو از رو   وانیل

  یمشک رهنیپ کردم؛   ینشسته بود. با کنکاش نگاهش م  د یبابا و عمو حم نیعرض شونه باز کرده بود ب یدست هاش رو به اندازه  

تر بابا و   کیکوچ ی بزرگش که در کنار جثه  بتیو ه داد یاش رو خوش فرم تر نشون م دهیزبه تن کرده بود و اندام ور  یرنگ جذب

 بود.   یغول خوردن بود، در کل که پسر آراسته و خوش چهره ا اندازه مش یب یی. با اشتهاکردیم  ییخودنما شتریب د یعمو حم

از ظرف خورشت بکشم، نگاه گرفتم.   ی کم خواست یمامان کنار گوشم که ازم م یکردم که با صدا ینگاهش م ی چشم ریز همچنان

 حواسم رو به اون داده بودم!  ی همه  ی به خودم زدم؛ آخه چرا اون جور ی و تشر دمیباره سر کش  ک یآب رو   وانیل

 دورو ورم بود!  ی که از اون مدل پسرا کل یهم من  اون

شدم و حواسم رو به غذا خوردنم دادم اما واقعاً   ر ینقص بود. سر به ز یخودمون که از هر نظر واقعاً ب   ی  یمرتض ن یهم هم شیکی

از دور   هیبابا شدم که زود تر از بق  یاصله متوجه  همون ف یکرد. تو   ی بار نگاه کنجکاوم ازش گذر م ک ی قهیشد و چند دق  ینم

و آشفته بود و چه قدر اون همه   نیه بابت غذا تشکر کرد به طرف اتاق آقاجون رفت. چه قدر غمگ یسفره بلند شد. از زن عمو و بق
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بود،    دهیشام رو کشکم خودم رو جمع جور کردم و بعد از تشکر از زن عمو رعنا که زحمت پختن   هی کرد.  ی م تم یاش اذ یناراحت

  ر یگرانه ز بیکردم که تعق  ی رو دنبال خودم حس م یمرتض گاهشدن ن  ده یبود رفتم. کش ییرایپذ  یبه طرف اتاق آقاجون که انتها

 نظرم داشت.

شده بود نشسته بود و به   ده یروش کش یرنگ  ی گلبه ا  یآقاجون که ملحفه ا یمیو قد   یتخت چوب ی باز بود و داخل رفتم. رو  در

از حسرت، قاب عکس   یآه  دنیکرد. با ورود من سرش رو باال گرفت و نگاهم کرد. با کش ی دستش بود نگاه م ی که تو یقاب عکس

 گفت:   د یمال  یکه دست هاش رو بهم م  ی تشک تخت کنارش نشستم. درحال یکنارِ تخت گذاشت. رو  ز یم ی آقاجون رو رو

 رو بخور سوگند جان.« برو غذات  ؟یچرا اومد  »تو

 باال انداختم. یی ابرو 

 قدر ناراحت...  نیشما ا یآخه اون هم وقت  ی چه طور-

 گفت:  تی هم فشرد و با اظهار رضا یرو  یسمتم لب دن یحرفم تموم نشده بود که با چرخ هنوز

 نگرانت بودم.«   ی لیخوش حال شدم چون خ ی لیخ یاومد  رونیاز اتاقت ب دمیفهم ی »وقت

 ام زد.  ی شونیپ یرو  ی تر اورد و بوسه ا ک یرو نزد سرش 

 من هم خوبم دخترم.  یتو خوب باش -

 کم رنگ به روش زدم.  یرو محکم فشردم و لبخند  دستش

 .د یخوبه که شما خوب باش  یحال منم وقت-

 کرد و متبسم گفت: ی مهربون نگاه

 کنم به خاطر تو هم که شده خوب باشم.«   یم  یسع »پس

 . د یجا نمون نیلطفاً، ا  هی بق شی پ د یبر د یخوام پس حاال پاش   ی رو م ن یهم قاًیمن هم دق -

 دست هاش فشرد.   ونیمتقابالً دستم رو م  ی لبخند  با

 . میخب باباجان پس با هم بر یلیخ-

غصه   یلیجا خ ن یا دنی. خب آخه مادر جون با دامیدم و مبن یو م جا رو مرتب کنم، بعدشم در اتاق ن یخرده ا ه یشما برو من -

 خوره.  یم
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 رفت. رونیکرد و از جاش بلند شد و از اتاق ب د ییتکون دادن سرش تأ با

چشمم   یلحظه ا ی کنم. برا ی ریدوباره ام جلوگ  ی  ه یکردم که از  گر  ی م ی کردم، بغض داشتم اما سع  یاتاق نگاه م واریدر و د  به

بغل گرفتمش.   ی آقاجون بود، افتاد؛ دستم رو سمتش دراز کردم، برش داشتم و محکم تو یمطالعه   ز ی که کنار م ی به کتاب حافظ

 خودم نگهش دارم.   ش یخواست پ ی کتاب رو دوست داشت و دلم م ون ا یلیخوند. خ ی چه قدر برام شعر م

نجره گذاشتم تا موقع رفتن با خودم ببرم. بعد از مرتب کردن اتاق،  کنار پ  کِیکوچ یتاقچه    یجام بلند شدم و کتاب رو رو از

 اومدم.  رون یانداختم و باالخره ب یباز داخل اتاق رو نگاه فیخف  یتاقچه برداشتم و با بغض  ی کتاب رو از تو

  رون یمون ببهشون کمک کردم و بعد از اون از ساخت یهم در رفت و آمد. کم  یمشغول جمع کردن سفره بودند و حساب دخترا

رو روشن کردم. کفش    ییرایچراغ پذ  ،یورود  وارِ یبود و با بردن دستم کنار د ک یتار یباال رفتم. خونه حساب ی اومدم و به طبقه 

گرفتم. با ورود به اتاق شالم رو از سرم   ش یعوض کردم و راه اتاقم رو که کنار اتاق سامان بود پ ی تپ ی ها ییهام رو با دمپا

  ی از کتاب رو برا ی. صفحه شعر دمیتخت دراز کش   یبه خودم، رو   یانداختم و با کش و قوس  توریمان  یِصندل ی برداشتم و رو

بودم   ر یاون چند روز در گ ی. اون قدر تو دمتلفنم ش   یِزنگ خوردن گوش  ی صدا یخوندن باز کردم و همون موقع بود که متوجه  

 دونستم کجا گذاشتمش! ی نم یکه حت

برش داشتم. قبل از   یتخت بردم، همون جلو ها بود و با چنگ  ر یاومد. با خم شدن دستم رو ز ی تخت م  ریرو دنبال کردم؛ از ز صدا

بار هم زنگ   نینقش بسته بود و چند  یصفحه   یبهاره رو  یبر داشتنش قطع شده بود. شماره  ری که جواب بدم به خاطر د نیا

  واری د یبه ساعت رو  یرنگم پشت گوش، نگاه یی بلند و خرما یو با کنار زدن موها   و تخت نشستم  یه بود. چهار زانو رو زد

  یبوق جواب داد و صدا هی زود و بعد از خوردن  ی لیشماره اش رو گرفتم. خ یا  قهیبود و بعد از دق  ازدهیانداختم؛ حول و هوشه 

 . د یچیگوشم پ ی هولش تو

 الو سوگند... ؟ - 

  ید یچه  قدر نگرانت شدم! چرا جواب نم  یدون ی م ؟ ییاش گفت:»معلوم هست کجا ی سالم کردم که با لحن متعرض و شاک آروم 

 تو؟« 

  هی دونستم مراسم ک  یگم، نم  یم  تیمتأثر گفت:»تسل ی آروم و لحن یمکث کرد و با صدا ی لحظه ا یبدم برا  یجواب نکهیقبل از ا و

ناراحت  ی ل یبه اون زنگ زدم. خ ی داد  ی خبرو هم رخساره، دختره عمه ات، بهم گفت. تو جواب نم ن یاومدم. ا یوگرنه حتماً م 

 سوگند؟«  یوب خ ؟یاالن چه طور نم یشدم، اوم... بب

 لب هام نقش بست.  یکم رنگ رو  ی داد و لبخند   یبه من فرصت حرف زدن نم اصالً

   ؟ی د یالو سوگند پس چرا جواب نم-
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 به بالشت پشتم جواب دادم: ه یو با تک  یمیلحن مال با

 شن؟  ی تموم م ی حرف هات ک نمیمنتظر بودم بب -

  ی چ یدونم واسه    ی! اصالً نمید  یوقت خدا جواب نم  چیو هواموندت ه یگوش   نیکار کنم نگرانت بودم، تو هم که ا  یخب چ-

 ! ش؟یگرفت

 نون. خوبم بهاره جان مم-

 ؟ یزن ی حس حرف م یرمق و ب یقدر ب  ن یسوگند چرا ا-

  لشیپرسم! خب دل یکه من م  هی چه سؤال احمقانه ا نیپرسش نا به جاش شده بوده و شرم زده گفت:»اوف آخه ا ی  متوجه 

 .« یدار  یدونه چه حال ی سوگند خدا م رم یبم ی . الهگهیمعلومه د 

 و در جواب گفتم: دم یکش یآه

 ؟«ی کن ی کار م ی . خب تو چگهی شه کرد د یکار م ی چ ی»ه

 رخساره بهت نگفت که من زنگ زدم؟  یخونه. راست م ید یاالن رس  گهید  م،یبود نایمسعود ا  ی بابا، خونه  یچیه-

 نه نگفت فکر کنم فراموش کرده باشه.  -

   ؟ یاومدن ندار الیکالس؟ خ ی ایم  یک   نم یرفته بهت بگه. خب بب ادش یآره فکر کنم -

 کالسا چه طور بودن؟   نمی. ببامی پس فردا بچرا احتماالً-

 دم حاال.  یدر کل خوب بودن جزوه هاشم دارم بهت م  یفشرده برگزار شدن ول  یلیچند وقت خ نیا- 

 ممنون بهاره جان دستت درد نکنه. -

 ی دارم فکر کنم مسعوده، م  یقطع کنم پشت خط د یبا یسوگند  گهیکنم فدات شم. خب د ی خواهش م-

 .  زمیعز  ریشم پس، شبت بخ یمزاحم نم ی زنم تو هم انگار خسته ا ی بعداً باز زنگ م بوسمت،

 .  ریباشه، شب تو هم بخ-

 :د یتلفن رو قطع کردم که پشت بندش رخساره داخل اومد. در رو پشت سرش بست و پرس  

 ؟« یزد  ی حرف م ی ک »با
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 بهاره زنگ زده؟  ی چرا نگفت-

و تو  من  نی خواد ب ی م ی ه ی. دقت کرد ادیکه خوشم نم  زاشهیچ نی تو کرده؟! اصالً از هم  شیو پمن  هی چوقول ی اوه حاال زود- 

 فاصله بندازه! 

 گفتم.   یوس نکن جد و لخودت - 

 تخت نشست. ی جلوتر اومد و لبه  

حاال شماره   نم یطرفت. بب ام یکردم ب  یکه اصالً جرئت نم ی قدر پاچه امو گرفت نیچند وقت ا نیگفتم ا یبهت م  ی خب چه طور-

 و از کجا اورده؟ من  ی

 شده بود.   ی خال شیباتر ی شارژر متصلش کردم چون حساب میگذاشتم و به س  ز یم ی رو رو یگوش 

 برداشته.  ش یگوش   یاون بهت زنگ زدم. فکر کنم از تو  ی که رفته بودم کتاب خونه، شارژم تموم شده بود با گوش  ی همون روز-

 که نتونستم بگم! زم یخودت بود عز ی رو گفتم که پاچه گرفتن ها لش یدل  گهیآها، خب د-

 !یشروع کن  یخوا  یاشتباه کردم ولش کن اصالً، االن باز م-

 . خب بگو.« گهید یزایسراغ چ میتخت جا به جا شد و با چفت کردن دست هاش گفت:»آره بابا بهتره بر  ی لبه 

 ابروم رو باال انداختم. یتا  هی

 جان؟-

 گه؟ یگفت د ی سوگند خانم، بگو چ ار یادا اطوار درن-

 بگم؟  ویچ ؟ یک-

 گم بابا!  یم  ربدوی! هیبه خنگ  ی و زدخودت ای  یواقعاً خنگ   ایسوگند -

 کردم.    نییگرفتن حرفش باال و پا ینشونه   به  یسر

 ؟ یاورد فیتشر  یآها پس بگو واسه فضول-

 نگاهش رو بهم دوخت. معترض 

 .  گهید  نایو ا ی بگه؟! معذرت خواه یخواست ی م ی خوب چ-
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 چشم هام زل زد و گفت:  یبا تعجب تو  

 !« ؟یکنیم  یکرد؟!  نه... شوخ  یاز تو معذرت خواه »اون

 اوردم و چشم هام رو چرخوندم و پر تعجب نگاهش کردم.  یحرف هاش سر در نم از

 مگه؟  هی خب آره، چ-

 !« ربد؟یگفت:»اونم ه ی با ناباور د یخند  یکه م  ی حال در

 .دمیکش ی پوف یو منگم رو بهش دوختم و با کالفگ   جیگ نگاه

حرف من خنده دار   یکجا  ؟ یخند  یم  یا دار فهم تو چر ی گفتم فقط نم یهم جد  ی لی! من خیکن  یکالفه ام م   یرخساره دار -

 بود؟  

 شل کرد.  نییکرد و شونه اش رو بهوسمت پا ی خنده ا باز

 خندم.  ی خندم دارم به اون بچه پرو م ی به تو که نم-

 خب اون وقت چرا؟ -

زدن آرنجش   هی تخت نشسته بود با تک ی که لبه  ی تخت جا به شدم، همون طور ی رو یشکمم جمع کردم و کم ی رو تو پاهام

 سرش گذاشت. ر یتخت، دستش رو ز ی رو

 دونه!   یم  یهم دستت انداخته ک  د ی! البته شامی زن یحرف م  ربد یدرمورد ه می خب آخه دار-

 داره؟!  ی تیشخص ن یهمچ یعنی-

 .ستین ی مدل ن یا یل یخ ایور ن یهم بگم که با ا ون یالبته ا ده یانگار جن د نهیب ی دختر که م  هیپسر مغرور  ی لیآخه خ باًی تقر-

  ی که رخساره درموردش گفته بود ذهنم رو کم یی ها زیدر جواب حرفش گفتم. چ  یواش ی ی لب آره  ر یفکر فرو رفته بودم و ز ی تو

. متفکرانه  زدیرفتارش موج م ی تو  یبیعج تی اون آدم که مرموز یشناس  ت یشخص یدر کلنجار بود برا  یکرده و ذهنم حساب ر یدرگ

 بود؟  زاریحد از دخترا ب ن یتا ا قعاًوا  یعن یشدم؛  رهینامعلوم خ ی به نقطه ا

  ی نرفته بودند. دستش رو جلو رونیباغ بهم زده بود از ذهنم ب ی که تو ییگفت چون هنوز حرف ها یراهم نم  ی خب رخساره ب اما

 چشم ها تکون داد. 

 تو؟!   ییکجا یه-
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 کردم.  ی ج و واج بهش نگاه مافکارم پاره شده بود و ها ی  رشته

 ؟ یکن  ی نگاه م ینجور یچرا ا هیچ-

 کردم.  ز یلبم چشم ر  دنیچرخوندم و با داخل کش ی و دهن لب

مونم!    ینه، ده ساله م  ی گفت مثل بچه ها ی بارونم کرد، همش بهم م که یاولش چه قدر ت یدون   یآخه نم ی گ ینم راهمیب-

  یازم معذرت خواه ریو البته باور پذ  بیحالت مهربونِ عج هی خواست گفت بعدشم که با  ی هر چ هوی و دوست نداشتم. برخوردش 

 کرد! 

 کرده!« ی حال معذرت خواه نی با ا یاش زد و  متفکرانه گفت:»ول  ی نیب ی رو رو انگشتش

چرا   شمیخوب بگو منم بدونم. اصالً متوجه منظورت نم  ؟ی زنشه واضح تر حرف ب ی م ، یواقعاً کالفه ام کرد  گهیاوف رخساره د-

 ! به؟یقدر برات عج نیادم ا ن یا یمعذرت خواه

نشست با چفت کردن انگشت هاش، دور مچ هر دو پاش،   ی تخت م ی که چهار زانو رو  یتخت برداشت و درحال  یرو از رو  آرنجش

 گفت: 

بهش   یادیدور و ورش ز  یها چون دخترا  ستین رخودشم ی . البته تقصکتاتوریپسر متکبر و د ه ی! یشناس  یو نمتو اصالً اون   »آخه

 .« دنیپر و بال م

 ؟ یزن ی و محرف  نیا یپس چه طور اد یخوشش نم یل یاز دخترا خ ی وا تو که گفت-

 تاب داد.  یردن لب و دهنش چشمکج ک با

  دهیمحل نم شتر یب یکنه، تازه هر چ  ینگاشونم نم ی حت فتهیکنن اما اون خودش   یم  یآقا خودکش یکه اونا برا  نیخب منظورم ا-

 .دم یگرفته بودن د ش یکه چند ماه پ یا  یمهمون  یتو  نارویا  ی من که با چشم خودم همه  ی عنیطرفش!  رنیم شتریب

 ؟ ی ا یچه مهمون-

آدما   ن یاصالً از ا ی خب گفت یبرات بگم ول یخواستم از مهمون یبود، م  یرعلیباشه بعد از همون روز که قبلشم تولد ام ادتیاگه -

 نگفتم.  یزی چ گهیو منم د ادیخوشت نم

 کنجکاوم ادامه داد:  ی رو به نگاه ها  ،یمکث با

  ی که عمو نی که مامان کمکش کنه و هم ا نیخاله ما رو هم دعوت کرده بود. هم ا گهیبود که د یو خانوادگ ی لیفام  یمهمون  هی-

 باباست.  ک ینزد یاز دوستا ربد یه
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کردم.    یرخساره گوش م ی کرده بودم، به حرف ها  زیدقتم ر ی بغل گرفته بودم و نگاهم رو برا یکه بالشت رو تو   یدقت در حال با

 هم گذاشت. ی تکون داد و چشم رو ن یبه طرف یسر

سبک سر و جلفن. چه قدر هم که افاده   ی لیخ شون یفامل ی سوگند! البته کال دخترا ی نیبب د یو بادختر عمو هاش  نیا ی عنیاوف -

 کنه.   یم  یزندگ ربد ی ه یپدر بزرگ و عمه ها شی و  اصفهان پ ستیجا ن  نیاز عمو هاشه که ا یکی. فقط  نیا

 خب؟-

  ی م ربد یدور و ور ه  شتریب  نایا یاش هم بودنا ول  گه ید  یکردند براش، حاال پسر عمو ها  یکار م یدخترا چ نیا ی دون ی نم یعنی-

آقا رو به خودشون جلب کنن! از بس که خشن و خشکه   ی تونستند توجه  ی کردن نم  یم  میجاست که هر کار نی. جالب ادنیپلک

 ! ارهیکه به خاطر غرورشه و داره ادا درم  نیا ایهمه توجه بشه  نی بهش ا اد ینم وششخ یلیخ  دونمیبشر. حاال واقعاً نم نیا

باورت   اد،یهم از خجالتشون در م یتکون دادم که با خنده گفت:»تازه حساب ی، سرحرفش و حالت فکر  دنِیفهم  ینشونه   به

 !«  کردن  یتازه احمقا ذوقم م اد یخوششون م شتر یکرد اما اونا ب یبارونشون م  کهیت یکل  شهینم

  ی. تو از کجا مادیواقعاً خوشش نم د یبغلم گفتم:»خب شا ی مچاله کردن بالشتِ تو شتریتکون دادم و با ب یو دهنم رو کم لب

 ؟« یگ یکه م  ییِ زایچ نیو ا  یفتگ ی به خاطر خودش  ی دون

و داره اما همون  اخالق خاص خودش  یعنیکم متفاوته   ه یتونم بگم  یور م  ن یا یخب نسبت به پسرا ی دونم ول  یگفتم که نم-

.  شترهیباباش گاردش ب ی الیفام  یجلو  یذاره ول  یهم سر به سر من م  یل یرابطه اش بهتره اتفاقاً خ یل یخ ا یور ن یطور که گفتم با ا

 خوب.  ی لیدر کل که با ماها خ

 ! ستنین ی بد  اتیهم خصوص  یلیخ ی که گفت  یینایخب ا-

 

خوشش   یهست که اگه از کس م یی. از اوناکنهیم  تیو اذگفتم بد آدم  ره یگ  ی زش حرصم ما یلیموقعه ها خ ی خب بعض یآره ول -

. تازه از  کشیبوت  رن یم د یخر یخل و چل من هروز به بهونه   یدوست ها ی فکر نکنم اون دختر بتونه بهش نه بگه! واال همه  ادیب

 توجه ام!   یکنند که چرا بهش ب ی من تعجب م

 فکر فرو رفته بودم گفتم:  ی که باز تو ی . در حالدنیگفتن اون جمله شروع کرد به خند  با

 طور مهربون.«  نیو هم  ادیبه نظر م یآدم خوب  یعنیکم محافظه کاره  ه یحس کردم که  ی دونم چرا ول ی»نم

  ی رو یفکر کنم تو بتون ی ول  یشگفتم که با اخالقش آشنا ب نارویمن فقط ا ه ی حاال؟ معلومه که پسر خوب وهیوا مگه من گفتم د-

 . یکن  ی کم م ونیحس  ی که رو یی درست مثل موقع ها  یبچه پرو رو کم کن  نیا
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 با خنده ادامه داد:  و

   ه؟ یچ ربد یو ه  نیحس نیفرق ب ی دونیم-

ماجراست چون اون   ن یبرعکسه ا نینه بگه اما حس ربد یتونه به ه ینم ی دختر  چیه نکه ینگاهش کردم که با خنده گفت:»ا منتظر

 نه بگه!«   ی دختر  چیتونه به ه یکه نم

 کرده بود.  یعمو محسن رو عاص یبود و رفتار هاش حساب یطون یپسر سر به هوا ش  نیخنده ام گرفته بود چون واقعاً حس ازحرفش

اون جا   یخوب  ی لیخ ییها س یپالسه. چون ک ربد یه ک یهمش بوت  لیدل  ن یادامه با همون خنده گفت:»باورکن فقط هم به هم در

 کنن.«  ی رفت آمد م

 

 داره.   یجالب ت یشخص ی ول-

 و خوش فرم  اش انداخت.   کیکوچ ی نیبه ب ینیچ

 ! ؟یپس توام جذب آقا شد -

 

 پلک زدم.  یگرفتن   افهیتخت انداختم و با ق  یرو رو  بالشتم

شم.   ی م زونشیدخترا آو ی  ه ی خودش بکنه که منم مثل بق شیفکرو پ ن یخواد ا یها اتفاقاً اصالً دلم نم یگ یم  ییزای چ هی نه بابا -

سال تا سال   یخودشون و باز مثل قبل کس   ی زندگ ی پ رنی ! از فردا، پس فردا همه باز ممی نیرو بب گهی بعدشم مگه قراره مدام هم د

 .  نهیب ی رو نم یکس

 .د یکش  یا  ازهیبه دست هاش داد و خم یکش و قوس  

 شه.  ادیجاهم ز  ن یرفت و آمداش به ا  گه یکردن د ی آشت یی و دا یحاال که خاله گل  د یشا یول- 

 گذروند!    یو با سامان نمداره؟ اگه به خاطر قهر بابا و عمه بود که شب روزش   یچه ربط-

 جاست.  وقتا اون   شتریداره، ب  تیچون خودش سوئ ره یهم خونه نم یل یخ ربد یهم بهت بگم که ه ونیا ی ول ی گ ی آره درستم م-

 مستقله؟    ییجورا هی اِ چه جالب پس -
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 و زد. خودش  کی بعدش بوت ی کرد ول ی کار م  ی مدت تو شرکت آقا مهد  هی   ادمهیشه گفت.  ی م باًی تقر-

 چونه بردم.  ر یرو ز دستم

 در تعجبم؟   یاز چ یدون   یم-

 ؟ یاز چ-

 !  نمشیب  ی بوده و من االن م ک یهمه نزد نیا دمش؟یند  یجشن چی که چرا تا حاال تو ه  نیاز ا-

 چشم چرخوند. ضیو با غ خت یبهم ر  ی اش رو کم افهیق

 نیاز بس که مشغول درس و ا یبود، به زور اومد  شیرو هم که چند سال پ ی مرتض یخواهرا یِواال تو همون دوتا عروس -

 .ایزن یم ییحرفا  ه ی! یاومد  ی من م توش حضور نداشتن با هزار التماس  نایرو هم که خاله ا ییها یمهمون  ی ! حتیمضخرفات بود 

درس و درصد   ی تمرکز و برنامه ام رو برا ی کردم چرا که همه  یو جشن ها شرکت نم ی مهمون یتو   یل یبا رخساره بود و خ حق

 یشناس  ستیدانشگاه گذاشته بودم اما رخساره برخالف من همون سال اول وارد دانشگاه شده بود و ز  یآزمون ورود  ی تو  تمیموفق 

 داد.   حیها رو درموردشون برام توض زیچ ی سریو رخساره   میحرف زد ربد یه و رو فقط درمورد عمه  یساعت م ی. نند خویم

برم. رخساره لباس   رون یمسواک زدن از اتاق ب  ی تخت بلند شدم تا برا  یاز رو  یا  ازهیخم دنیخوابم گرفته بود و با کش یحساب

 سر به عقب چرخوندم.  رفتمیکه سمت در م  یبود. در حال دهیتخت دراز کش یاش روبه تن کرده بود و رو  یراحت

 ارم؟ یب ی خوا ی نم یزیچ-

 .د یخودش کش ی رو تا نصفه رو پتو

 که چه قدر به نور حساسم. یدون   یچراغ رو خاموش کن م  نیا اینه ممنون فقط زود ب -

 اوهوم باشه. -

  یرو نگاه رونیباغ و ساختمون آقاجون بود،؛ ب  اطیرفتم که رو به ح ییرایپذ  یپنجره بزرگ و سراسراومدم. سمت  رونیاتاق ب از

 گرفتم.   ش یبود پ ییرایپذ  یرو که انتها یبهداشت سیخاموش بودند و راه سرو  یهمگ  نییساختمونِ پا ی انداختم، چراغ ها

خواستم به اتاقم   یکه م نیاومدم. هم رون یب یی به صورت داغ و ملتهبم زدم و از دستشو یاز مسواک کردن دندون هام آب بعد 

 :د یو پرس  د یپشت کله اش کش ی . دستدمیخودم د یبرگردم سامان رو جلو 

 ؟ ید یهنوز نخواب-
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 باال؟ د یاومد  یمسواک زدم، ک-

   باال. میاومد  شیپ ی  قه ی ما هم چند دق گه ی. ددنیهمه خسته بودن و خواب نییپا-

 ؟ یرفت  یآها، حاال کجا م-

 . ارمیب ربد یه  یواسه  نییخواستم از پا یم ستیجا که رخت خواب ن نیا-

رنگش رو از دستش باز   ی قهوه ا ی که ساعت مچ ی چهار چوبِ اتاق سامان ظاهرشد. در حال یتو  ربد یهمون لحظه بود که ه  ی تو و

 هوا باال گرفت.  ی کرد سرش رو ب یم

 شه...   یسامان م-

و  نداره امشب یبیع ست یتکون داد و رو به سامان گفت:»اگه ن  یزدم که در جواب سر ی من حرفش ناتموم موند. لبخند   دنید با

 .« می گذرون  یم  یجور  هی

نداره االن آروم   ی بیچراغا همه خاموشن اما ع دم ید  یول نییخواستم برم پا ی. راستش میزن  یکه م  ی چه حرف نی:نه بابا اسامان

 . گردمیو برم  مریم

 

  ی نم می کن یم  شیکار  هی االن خوابن  ستی به ساعت باز شده اش، آهسته گفت:»نه الزم ن یو با نگاه  د یصورتش کش ی تو یدست

 .« یخواد بر 

حرف   نیمسخره و از نظرم چاپلوسانه ماب  یشنهادیچم شد که با پ هویدونم   ی بودم و نم نشون یرد و بدل شده ب یحرف ها شاهد 

 هاشون اومدم.  

 هان؟ ارمیسامان اونارو ب یخوا ی اتاق من هست اگه م  یتو - 

 استقبال کرد.  شنهادمیپ از

   ؟یگ  یپس چرا زود تر نم-

  یند و وقترخساره بود ی رو که گفته بودم برا ییتونستم رفتار هول خودم رو درک کنم؛ چون رختخواب ها ی لحظه واقعاً نم اون

بود و   دهیتخت من خواب ی کرد. در خال حاضر هم که رو ی موند از اون ها استفاده م یم  شمیاومد و شب رو پ ی که به باغ م ییها

 ! تمگف  یتازه متوجه بودم که چه مضخرف
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فکر ها بودم که سامان   نیهم ی . تورمی تونستم حرفم رو پس بگ  یهم نم ربد یه ی تونستم بکنم  و  جلو ی نم شیکار  گهیاما د 

 صدام زد: 

 . گهید  اریتو؟ برو ب یی سوگند کجا- 

 . ارمی ی ب... باشه االن م-

تخت پهن بود    نییرو که پا ی سر و صدا بالشت و رختخواب یبود و آروم و ب ده یبه اتاقم رفتم. رخساره خواب ربد ی به ه یبا نگاه و

  ی سامان دادمشون که با لبخند  ل یبه اتاق سامان برگشته بود. مردد تحو به ربد یاومدم. ه رونینامطمئنم ب ی برداشتم و با قدم ها

 کردم!    یبودم و فقط رفتنش رو نگاه م ستادهیتشکر کرد و سمت اتاقش رفت. مثل خنگا ا

 موقع باز شده بود. دست از پا دراز تر به اتاقم برگشتم.   یکه ب  ی رفت و من موندم با حرف و دهن اون

 اتاق نداشتم! ی بالشت اضافه هم تو ه ی  یت جا بود که ح نیا جالب

  یکه کرده بودم عصبان ی ا ییبود که اصالً عادت نداشتم بدون بالشت بخوابم. از دست خودم به خاطر خود نما نیاون هم ا بدتر

بود برداشتم و به اتاقم رفتم.   ونیزیتلو  یرو که جلو یکاناپه ا  یاز کوسن ها یکیبالشت  ی نبود و به جا ی حال چاره ا نیبودم. با ا

تونستم   یخودم انداختم. اصالً نم ی تختم رو رو یِ میسرم گذاشتم و روکش قد  ری . کوسن رو زدمیکشکنار تخت دراز    نیزم ی رو

پرتاب   یشدم و در آخر کوسن رو به طرف یور و اون ور م  ن یوفق بدم و واقعاً برام سخت بود. مدام هم ا  ط یخودم رو  با اون شرا

 سرم گذاشتم.  ریز  حرصام رو که کنار تخت بود برداشتم و با  یپشم ی ردم و کوله ک

 

 **** 

سر انداختن   ی شد با رو یم  داریمدلش بود و هر وقت زودتر از من ب ییجورا ه یشدم.  داریمانند رخساره از خواب ب غ یج یصدا با

 کرد!  ی م داریمن رو از خواب ب  غشیپر ج یصدا

زدم و   دمی کردن د  دایوضوح پ ی برا یدادم، پلک  ی تکونش م اطیگردنم گذاشته بودم آروم و با احت ی که دستم رو رو ی حال در

 ساعت چنده؟«  ریخواب آلود گفتم:»صبح بخ 

 کرد. ی بود و شالش رو مرتب م ستادهیکنار در ا یِ قد  نه یآ یجلو

 . گهینه، پاشو د کیساعتم نزد ر، یصبح تو هم بخ-

 .د یچرخ بالفاصله سمتم  و
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 . یتخت بخواب  یرو  ی شدم که تو هم بتون ی کم جا به جا م  هی  یگفت   ینه؟ اگه م ید ی بد خواب ی لیواقعاً شرمنده خ-

 گفتم.  ی دادم و و آخ آروم ی رو که انگار رگش گرفته بود باز تکون گردنم 

 شه.  ی کم ماساژش بدم بهتر م  هی نداره  بی کم گردن درد گرفتم فکر کنم رگش گرفته باشه. ع  هیهم بد نبود فقط  یل ینه بابا خ-

 دختر!  ی داشت یو بر مخب حداقل بالشت من - 

 نداره.  ی بیگفتم که ع  الیخ یب-

 گفتم:   شبمیآوردن کار د ادیلب با به   ریدر ادامه ز و

 ... « د یبود نبا رخودمیکه تقص »البته 

 گفت:  یو با پوز خند  ستاد ی. دست به کمر جلوم ادمیگردنم کش ی رو  یرو خوردم و باز دست حرفم

 !« یشد  الیخ ی و بقدر واجب بود که خودت نیواقعاً ا ی عنی. یشد  ر یجوگ یخودته که اون جور ر یتقص »آره 

 دونست! ی بود اما از کجا م دهیکه حرفم رو شن انگار

 هام رو کامل باز کردم و متعجب بهش نگاه کردم.  چشم

 ؟یدون  ی جان؟ ت... تو از کجا م-

 ابروهاش انداخت. نیب یتاب

چه   شبیگفت که د  ی د یوضع خواب نیو با ا   نیزم یرو  ی جور نیا د ی د ی که کارت داشت وقت نیآخه سامان اومده بود، مثل ا -

 !  یکرد ی نیریخود ش 

 بودند کنار زدم.  ختهیرو که دورم ر  شونم یپر ینگاه اش کردم و موها دلخور 

 . یکرد   یکارو م  نیهم ی سرش مهمون بودا! مطمئن باش اگه تو هم بود ری خب زشت بود مثالً خ ه؟ یچه حرف  نیا- 

 به اون حرفم زد.  ی ا قهقه 

 !  یتو حال خودت نبود شبیمطمئنم که د گهیدم. االن د  یاگه بالشت اضافه هم داشته به اون آدم نم ی من حت-

 داشتم گفتم: ی بر م یصندل  یوکه شالم رو از ر  ی از جام بلند شدم و درحال یحوصلگ  یب با
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 رخساره!«  یکن  یم  وونه یو دتو آدم  ی »وا

رفتم و بعد از شستن صورتم باز به اتاق خواب برگشتم.   یبهداشت سیاومدم. سمت سرو رون یاز اتاق ب  زد،یحرف م همچنان

که    یصورتش بود. در حال ش ینشسته بود و مشغول آرا ش یآرا ز یم یتفاوت که حاال جلو  ن یبود با ا  نه یآ  یرخساره هنوز هم جلو 

 کردم گفتم:   ی جست و جو م ،یبرداشتن لباس  یکمد لباس هام رو برا

 !« ؟ی حوصله دار یصبح »اول

 باال بردن دقتش، گفت: یباز برا ی زد، با دهن ی م مل یبسته بود و با دقت رچشمش رو  هی

  ادت یکه  ن یو مثل ارو داشته باشم بعدشم خودت  شمیآرا  د یسنگم که شده باشه با یمن تو  یدون  ی نداشته باشم؟! خوبه م »چرا

 رفته!« 

 

 نه؟«ییپا یبستم گفتم:»ک  ی زد، م  یم  ییاش به طال ینییپا ی رنگم رو که قسمت ها ییبلند و خرما ی که موها  یدرحال

 شدم.  داریکه ب  ستین یلینرفتم آخه منم خ نییهنوز پا-

 رو سر کردم.   یرنگ و ساده ا  یمشک شال

 !گهی د  م یاگه کارت تموم شده بر-

 بر انداز کرد.  نهیآ ی کم خودش رو تو  هی

 اوهوم کار منم تموم. -

 

مشغول خوردن صبحونه   یپهن شده بود و همگ  یی رایپذ  یتو  ی بلند  ی. سفره  میرفت نییپاو   میاومد  رون ی رخساره از اتاق ب همراه

 بودند. چه قدر هم که شلوغ بود! 

. اون قدر  میگذشت و همراه رخساره با دور زدن سفره به  آشپزخونه رفت   تیگفتن با اون جمع ریرو به سال و صبح بخ قه ی دق چند 

 کجا نشسته!  ربد یه نمینتونستم بب ی شلوغ بود که حت

که   م یگفت ری و صبح بخ  میخوردند. سالم کرد ی نشسته بودند و اون هم صبحونه م ز یآشپز خونه دور م ی مامان و عمه گل رخ تو 

سر   یصندل دنی کنار کش  . بامین یبش زیخوردن صبحونه سر م ی تمام بهمون لبخند زد و خواست که برا یی عمه گل رخ با خوش رو
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رو   ییچا یها  وان یخوش رنگ و تازه دم سمتمون اومد. ل یچا وان یدو ل  ختنیکه مامان از جاش بلند شد و بعد از ر  م ینشست زیم

 گذاشت. ز یم ی رو

 شما دوتا؟  نیکجا بود  نمی:ببمامان

 جواب داد:  ع یسر رخساره

 پاشدن. ر یواال سوگند خانم د-

 لحنش بود به من نگاه کرد. یکه تو   یطنتیو در ادامه با ش  

 کم بد خواب شده بود از اون جهت!  هی نکه -

 :د یپرس  شیی از چا ی نگاه اش کردم که عمه با خوردن قلپ یچپ چپ

 اِ چرا عمه جون؟ -

 کرد و جواب داد:  یدست  شیجواب بدم که خودِ رخساره پ یمونده بودم چ واقعاً

 .نیهم ی بخوابه واسه  نیزم یبه خاطر من مجبور شد رو  شبید  یتخت بخوابه ول ی آخه اون عادت داره رو-

دستم بود آروم    یرو که تو  ینون کهیبودم و ت زیم  ی  رهیخ نشون،یب یرد و بدل شده   ی توجه به حرف ها ی و ب  زدیحرف م عمه

  ی موضوع آه نیا ی ادآوریو با  م یخورد یم  امرزیآقاجون خداببا  زی صبحونه رو دور همون م شهی کندم. هم  یآروم با دندون م

ام خارج شد. مامان   نهیتر از س  ظ یدوباره که غل  یقصد رها کردنم رو نداشتند و آه اصالً. انگار که اون خاطرات آزار دهنده دمیکش

 دستم داد و گفت:  یک یکوچ ی لقمه  یعوض کردن حالم با لبخند  یام شده بود و برا یمتوجه ناراحت

 .« یمامان جان، گردو دوست دار ری»بگ 

 

 مامان جون.«  ستمیام گفتم:»گرسنه ن  یی از چا یقلپ  دنینداشتم و با نوش  لیم

 گل رخ معترض لب باز کرد:  عمه

 که!   ی ریگ  یمعده درد م  ی خب اول صبح یچ ی عنیاِ -

 ممنونم اما اشتها ندارم.-
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  خورد ی م  شییکم از چا  هی که  یدهنش گذاشت و با دهن پر در حال ی رو تو یا  مشغول خوردن بود و لقمه یدو لپ  رخساره

 بودم!«  میرژ  شیسرم تا دوهفته پ ریشه؟ خ یمن اصالً کم نم یدونم چرا اشتها ی گفت:»اما من نم

 زدم.  ی دل و دماغ لبخند  یب

 ! یکن ی اشتها کامالً جبرانش م نیدر عوض سه هفته با ا  یول ی میدرسته دو هفته رژ-

  یگرفت. حساب ی ضعف نکنم مدام برام لقمه م نکهیا یداد. عمه هم برا  ن ییاز گلوش پا ،ییچا دنیو لقمه رو با سر کش د یخند  زیر

 اش در عجب بود!  ی از اون همه مهربون

 

 

آدم ها رو بهم    یگفتن غم و ناراحت یست م. راد یپلک یو رو شده بود و مدام هم دور و ور بابا م  ریز  یبعد مرگ آقاجون حساب از

امن بابا پناه اورده بود. بابا پسر ارشد خانواده بود و با   ی  هیحضورش، به سا ت یکنه چرا که انگار بعد از آقاجون و امن  یم  کینزد

هم که دو  و عمو جالل بودند، عمه زهرا و عمه گلرخ    د یداشتند، بعد از عمو محسن هم عمو حم ف سال اختال ک یعمو محسن 

 کمتر از دو سال.  د یباهم داشتند شا یکم  یسن ی آخر بودند و فاصله   یبچه  

 

بود   ی آفتاب زن و خوب ی . هوامیاومد  رون یاز ساختمون ب  هی به عمه زهرا و بق یو بعد از کمک م یاز همه صبحونه رو تموم کرد رتر ید

  یباغچه   کی کردند. دخترا نزد ی به آدم متقل م یرو حساب یباغ که حس سرزندگ یها شکی گنج فی نازک و ظر یو صدا

که زهره با نگاه    میبودند و گرم صحبت بودند. سمتشون رفت  ستادهیکاشته بود، ا حون یرو نعناع و ر  شترش یمادرجون که ب  کیکوچ

 !« ن؟یما پر تعجب گفت:»شما که هنوز آماده نشد  ی هر دو یکردن به سرتاپا

حرف زهره    یسر در ادامه   ی اش رو یتب   نکیع یی با جا به جا میکه مر م یبهم نگاه کرد جیو گ م ی نظورش نشده بودم متوجه 

 گفت: 

 بهتون نگفت؟«  نی»حس

 رو؟«  ی:»چ میگفت همزمان

 . می خور یم  رون یتازه ناهارم ب رون یب میبر ی:خب امروز قراره همگ زهره
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 :اون وقت به چه مناسبت؟رخساره

  م یدادن که امروزو بر شنهادیو پسرا پ نیکم حالمون عوض بشه.حس  هی که   نیخب به خاطر ا ی که نداره ول  ی:مناسبت خاصزهره

 .د ی آماده ش   د ی. حاال هم برمیامروز و باهم باش  می برگرد یکنه فردا که قراره همگ  ریی کم حال و هوامون تغ ه یو  رون یب

 استقبال کرد.  شنهادی از اون پ یبا لبخند  رخساره

 من که موافقم. ی چه فکر خوب-

 گفتم:  ت یکردم و رو به دخترا با معذور ی با لب و دهنم باز یدل بودم و کم  دو

 حوصله ندارم.«  ی لیآخه خ ام؟ یشه من ن ی»م

ناچاراً قبول   م، یایبا رفتنم از اون حال و هوا در م نکه یاصرار و ا یاعتراض ها باال بره و با کل یبود که صدا ی جمله ام کاف هی  همون

  د یکش  رونی رو از کمدم ب  ینداشتم و رخساره به اصرار لباس  یلی. همچنان تمامی باال رفت دنیلباس پوش  یکردم. همراه رخساره برا 

 و جلوم گرفت. 

 ها. شه یم  رید  گهیبپوش د -

 

  ش یمشغول آرا  نهیآ ی رنگم، به تن کردم. رخساره باز جلو ی آب نیلوار جزانو بود با ش   یرو که تا باال  ی رنگ  یساده و مشک ی مانتو 

  ک یکوچ  یکنم. زودتر از اون با برداشتن کوله  یو خودم رو نقاش  نمیبش  یحوصله تر از اون بودم که بخوام اون جور یشده بود. ب

  یل یرو مقابل خودم ددم. خ ربد یشونه انداختم و سر باال کردم ه  یشالم رو رو یکه تا نیاومدم. هم رونیو کرم رنگم از اتاق ب

  نش یتنش کرده بود و آست ی راه راهِ مات یمشک  رهنیدستپاچه شده بودم. پ  یکم  دنشیاز د ی دونم چرا ول  یسالم کردم. نم عیسر

هم اهل ورزشه.   ید که حسابمعنا بو  نیشده بودند و به ا  جستهبر یدستش حساب ی عضالن ی رو هم تا آرنج تا زده بود که رگ ها

کج    یبراق کننده به سمت یرنگ و روشنش رو هم با مواد  ی قهوه ا یاش بودند. موها ی گستاخم همچنان در حال وارس  یچشم ها

خودم و اون رفتار    زا ی اومد. با جواب سالمش پلک زدم و آب دهنم رو مضطرب فرو دادم. حساب ی هم بهش م یکرده بود که حساب

 شناختمش! یشد که م  ی نم یلیکه خ  یزدن پسر د ید  یشده بودم اون هم برا  ص یو حر ز یهمه ه نی ا ی م اما من کبود یهام شاک

 :د یکرد و پرس   یموشکافانه نگاه 

 ؟ ی بر ی خوا ی م یی جا نمیبب-

 از حرفش گفتم:  متعجب
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 د؟«یایمگه نم ی عنی... د یدون ی شما نم »مگه

 . د یدور دهنش کش  یخوش حالت و پهنش رو باال انداخت و دست ی ابرو یتا 

 !ن؟یایب نیخوا  ی نکنه شما دخترا هم م-

از طرف خودِ شما پسرا بوده که ماها هم   شنهادیپ نیگفتم:»اما انگار ا  یبهم برخورده بود و با دل خور  یاون حرفش کم از

 !« ن؟یناراحت موضوع   نیقدر از ا نیحاال شما چرا ا نم ی! ببمیایهمراهتون ب

 از اون جوابم جا خورده بود.  

 ؟ یذاریمن؟! چرا حرف تو دهنم م  یک-

 تاب دادم.  ینگاهش کردم و چشم اکراهاً

 بود که احساس کردم...   ی جور ه ینه اما لحنتون -

 ادامه بدم و حرفم رو قطع کرد.  نذاشت

 نبود!  ن ی! منظور من ا؟یکن یقدر عجوالنه قضاوت م   نیدونم چرا ا ینم-

 نبود...  نی... منظورم ایعن یخب من هم  ن؟یحرفم ناراحت شد  نیاالن از ا ی عنی- 

 فرو کرد.   رهنشیهم رنگ پ نشیشلوار ج بیج ی زد و دست هاش رو تو یخند  پوز

 درست مثل االنت! من نگفتم که ناراحت شدم!  نیبب-

  ن یدلنش ی با لبخند  یکرد و بعد از لحظه ا  ی کنم. مکث  لیخودم رو بهش تحم یکردم حرف ها یم  یبا اون بود و مدام سع حق

 زد.  یپلک آروم

 بگم تشکر!  د یهم شرمنده البته با شبیبابت د  یراست-

قرارت   تیمعذور  یخواستم تو  یناراحت شدم نم ی لیکرد، خ  فی گرد شده ام نگاهش کردم که گفت:»سامان برام تعر  یچشم ها با

 بدم.«

 بودم!  دهیپس اون هم فهم ی . وادمیلب گز آروم 

 خوام توجهش رو جلب کنم!   ی م گه ید ی کرد متل دخترا ی به اون چرا گفته بود؟! حاال حتماً فکر م  گهیدست سامان! د از
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گفته    یفتم:»کگ  یقبلش داده باشن با ژست خاص  ی  قهیچند دق یبه حرف ها یکه جواب دندون شکن ن یا یو برا  هیبعد از ثان 

 اصالً چرا همش... «  ن؟یذار  یدهن من م ی آخه چرا حرف تو د؟یقرارداد تیمن رو تو معذور 

 کرد. ن ییذاشت سر باال و پا ی م شیدستش رو به نما  هی و  د یسف یکه دندون ها یقشنگ   یبار با خنده   ن یو ا د یحرفم پر یتو  بازم

 بود!  یآره جواب دندون شکن-

 

گرفته بود   تیمیباره صم ک یکه   یو  با لحن  دمیدر کنترلش داشتم. لب هام رو ورچ یخنده ام گرفته بود و سع خودمم 

 .« فتمی با تو در ب د یکه نبا  دمیهم فهم ون یا یگفتم:»ول 

 شده بود و اون حرف رو زدم!  مانهیلحنم باهاش صم  ی اون جور هویهم نتونستم خودم رو درک کنم چرا  هنوز

 نداشتم! ی نبودم و در برابر پسرا ضعف ی جنبه ا ی جنبه کرده بودند هرچند که دختر ب یمن رو ب  یند هاش کمکه لبخ انگار

 فکرشم نکن!«  یشد آروم کنار گوشم گفت:»حت یکه از کنارم رد م  یزد و درحال  یکه زدم پوز خند  ی با حرف 

 بود!  فته یکه چه قدر هم خودش   یگشاد شده بود. وا اندازه  یکه از اون حرفش ب   یبودم و مردمک ستادهیو مبهوت همون جا ا مات

استشمامش کردم،   قاًیچند لحظه چشم هام رو بستم و عم ی ام شد. برا ین یهوا وارد ب یکه عطر به جا مونده اش ب  دمیکش  ینفس

 اومده بود.  رون یو پلک باز کردم. آماده شده بود و از اتاق ب  دم یبلند رخساره از جا پر یهم زده بود. با صدا یچه عطر 

 !د یزهرمار چه خبرته زهره ام ترک-

 کرد.   یا خنده

 ! ؟ی کرد  یکار م   یچ ی و بسته بودحاال چرا چشات ؟یجا نبود  نیواال خب انگار ا   د،یآخ ببخش-

 طفره رفتن جواب دادم:  با

 بچه ها منتظرن.  گهید م یبر ایب  ،یچی ه... ه-

 . می رفت یسمت در خروج  گه یم دباه و
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و   نی. من، حسمی به راه افتاد ی جاده  یپشت سر هم تو  نیشدن بچه ها، سه ماش  می و با تقس  میرفتن شده بود ی آماده  یهمگ 

 کردند. ی جلوتر از ما حرکت م ربد یو ه  یهم با مرتض  هی و بق م یسامان بود نیرخساره سوار ماش 

  ی ب یذاشتند، سامان هم به اون بحث ها یم  گه یکردند و سر به سر هم د  یو رخساره مدام با هم کل کل م   نیطول راه حس در

بار لبخند کم   ک ی قهیکه ساکت بود من بودم که چند دق  ی . تنها کسد یخند  یپرتأسف سرش فقط م  یسر و تهشون با تکون ها

 روم بهم زد. و با آرنجش آ ود شده ب هی قض  نیا یزدم. رخساره متوجه   ی م یرنگ 

 بگو؟  ی زی چ هی خب تو هم  یقدر ساکت نیچرا ا هیچ-

 زدم.  د ید نیماش  شه یرو از ش  رون یدادم و ب   یام رو به صندل  هیتک

 بگم؟  یمثالً چ-

  ستنیکرد گفت:»همه که مثل تو وراج ن  یجلو، موهاش رو درست م   ی  نه ی آ یکه تو   یمتوجه حرفم شده بود و در حال نیحس

 تو نفس کم اوردم!«  یرخساره جان، واال من به جا 

 تو؟!  ایزنم  ی حرف م ادی:کوفت، من ز رخساره

 باز به من دوخت.  نهیآ  ینگاهش رو از تو  ،ی اون حرف رخساره، با لحن مظلوم با

 ادبه؟   ی چه قدر هم ب ین یب یقسم جون! م   ینی ب یم-

و مدام با گفتن اون اسم سر به سرم   نی کیو معتقد بود که هردو اسم   زدیمن رو قسم صدا م  یو مسخرگ  یاوقات با شوخ شتریب

شد. در ادامه هم با   یزبونش نم فیحر  یبود و کس جهینت ی کرد، جر و بحثم کردن باهاش هم که کامالً ب  یم  تمی و اذ ذاشتیم

 ادا کرد:  رو یکج و کوله ا  ی جمله  یلحن خنده دار 

 ! تیداره نه ترب  یاصالً نه خانوادگ ینی ب یم-

 کرد.  ی به جاده بود و تک هم خنده ا رهیخ سامان

 ! یآخ که تو هم چه قدر مظلوم و مؤدب -

 گفت سامان؟!   یبکن اصالض کس وت ی:تو رانندگنیحس

 دراورد. ییبا کج کردن لب دهنش، براش ادا رخساره

 جون.  نیحس ی بش عیخب کمتر نُطق کن تا کمتر ضا-



 عشق تا جنون 

54 
 

 خانم حرف زد!  ونای ف نیبابا باز ا ی:انیحس

 ! ی:البد تو هم شرکرخساره

 به عقب انداخت. ینگاه می کرد و ن ی  خنده

 نه.  ی کیاوه عمراً، واال حاضرم خر شرک باشم اما شوهر تو -

 براش تاب داد:  یچشم  یو مسخرگ ض یطور هم سامان. رخساره با غ نیحرفش خنده ام گرفته بود، هم از

  نیاز ا نیآخه اونم مثل خودت مغز نداره کالً راحت اد یبهت م شتریب یل یچون خ ینکه من از خدامه! همون بهتر خر شرک باش -

 نظر.

 بگم که گوسفندم مغز داره رخساره جان. نم ی! البته بال نسبت شما ای:آهان االن شما مغز دارنیحس

و من و سامان   دند یپر گه یباز بهم د ن،یپس کله اش زد. با اعتراضِ حس  ی اون حرفش، دست رخساره سمتش دراز شد و ضربه ا با

 .  مید یخند  ی هم همچنان فقط بهشون م 

نگ و  سبز ر ی بود؛ پر از تپه ها یکردم. راه سرسبز قشنگ   یرو نگاه م رونیسمت پنجره داده بودم و ب  اهویرو باز به دور از ه نگاهم

 خودش رو داشت.   یهنوز سرسبز عت یبود و طب زییپا لیو پر شاخه و برگ. اوا  کیکوچ ی در ختچه ها

کرد   ی درخت بود. تا چشم کار م ی کرد ی . هرطرف رو که نگاه ممیهم بود، توقف کرد  یرستوران که باغ بزرگ و قشنگ  یجلو

 آدم.    یتخت بود و کل

قلقله و جوشش   یروش گذاشته بودند و صدا ، یا ی رنگ زغال ییه سماور طالقرار داشت ک یچوب  ی باغ هم تخت ی ورود  یجلو

خورد و باز   ی م  ییراه چا نیشد ب ی هم از اون جا رد م ی درخت ها، فضا رو پر کرده بود. هر کس  یرو ی همراه با آواز کنجشگ ها

باغ کنار هم، پارک شده بود. از   ی آجر وارِیهاشون مقابل د  نیبودند و ماش  ده یدادند. بچه ها زودتر از ما رس  ی رو ادامه م رشونیمس

که   ی سمت تخت نیحس ی با اشاره   یا قه ی که بچه نشستنه بودند و بعد از دق  م یبود یبا چشم به دنبال تخت  م، یعبور کرد ینگهبان

 . میباغ بود و بچه اون جا بودند رفت یوسط ها

نشستند. من   یو مرتض  ربد یتخت کنار ه یباال نیاز طرف اون. سامان و حسهم  شنهادیپ نیبود و ا نی حس یصاحب باغ از دوستا 

با لباس   یپسر نوجوون  قهیباغ رو صدا کرد و بعد از چند دق  یاز کارگر ها یکی  نی. حسمیتخت جا گرفت  ی و رخساره هم لبه 

دستش   ه ی نیسمتمون اومد. حس د،یسف رهن یرنگ بودند با پ یریگ یج  ی شده  ی وبطال ک یها قه یمخصوص کارکنان باغ که جل 

تخت، رو به پسر نووجون   ی با گذاشتنش رو د، یکش ی م رون یشلوارش ب  ب یاش رو از ج یکه گوش  یزانو گذاشت و در حال ی رو رو

 :د یپرس 
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 هستش؟   یداش عل نیگل، بب  ی  یبه اقا مجتب-

 رفتن خونه.«  نیودن واسه همشون از کانادا اومده ب رهیآقا همش ی زد و گفت:»نه عل ینوجوون لبخند کش دار  پسر

 طور ممنون.   نی:که انیحس

 :د ی پرس  ضشی عر یبا همون لبخند  ن،یاز اون حرف حس بعد 

 البته دوغ با گل پَرهم هست.  یزعفرون  یچا ایشربت، آبِ خنک  ارم؟یبراتون ب  یخان االن چ  نیخب حس-

 . دمت گرم داداش.«                        ونی نبات، دوتا هم قل ی اش انداخت و در جواب گفت:»به تعداد چا یگوش  ی به صفحه  ینگاه

رو با ولع استشمام کردم، چه قدر که حس   رش ینظ ی ب ی بود و هوا یچشم نواز و قشنگ  یازمون دور شد. فصا یبا گفتن چشم 

پر جذبه   ی افتاد؛ با اخم ربد یچشمم به ه  یلحظه ا   یچرخوندم که برا  یکرد. نگاهم رو به اطراف م   یرو به آدم منتقل م یخوب

 کرد.  یم   نییانگشت باال و پا دنیاش فرو کرده بود و صفحه اش رو با کش ی گوش  ی سرش رو تو

 

در موردش   شتری که ب ساکت بود و کم حرف، اون سکوت و مرموز بودنش هم باعث شده بود  زدند یکه همش حرف م  هی بق برعکس

 فکر ها بودم که رخساره به پهلوم زد.  ن یهم یکنجکاو بشم. تو 

 حواست کجاست؟  هیچ-

  ی کش  یمن سرک م ی اصالً تو چرا همش تو کارا ؟ی چ یعنیزدم گفتم:»وا   یکه آروم حرف م  یدستپاچه شده بودم و در حال یکم

 بابا.«  یا

 داد.  لمی طعنه دار تحو یا خنده

 کشم.   یسرک نم تیدزدک  یتو نگاه ها  گهیباشه د-

 مسخره زدم.   ی پلک زدم و لبخند  مغضوب

 همه درک و شعورت!  نیممنون بابت ا-

نظرش   ر یکنجکاوم ز یشد و با نگاه ها  یم  دهیمدام حواسم سمت اون کش ار یاخت یزمزمه کردم. ب ییلب بچه پررو  ریدر ادامه ز و

رو طرفم گرفته بود به    یرنگ چا ییو طال  کیزهره که استکان کمر بار یصداتوجه بود! با ی ب یلیداشتم اما برعکس من اون خ 

 خودم اومدم.  
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 ممنون. -

 تو دختر؟  یی :کجازهره

 . هیقشنگ    ی منظره  ی لیکردم متوجه نشدم، آخه خ یببخش داشتم اطراف رو نگاه م - 

 و البته جذاب!«      هیقشنگ   یگفت:»اوهوم واقعاً منظره   ی گوشم با بدجنس یرو که گفتم رخساره آروم تو  نیا

 لب زدم:  ی ظاهر ی قفل شدم با لبخند  یدندون ها  یالبه ال  از

 شنون که!   یخرده آروم تر االن همه م  هی-

 رفت.  ی مگه از رو م اما

 که منظره اطراف قشنگه؟                  نیرو؟ ا یچ-

 . یکن  ی و ذله ماوف که آدم -

  یخندوند که حساب یرو م  ه یاورد و بق یدرم   یمدام مسخره باز  نیشد. حس یروند و با خنده مشغول خوردن چاباال پ ی ا شونه

 بچه ها رو عوض کرده بود.  یحال و هوا 

 رو کرده بود.   فشی تعر یهم حساب ن یکه حس م یناهار چلو کباب سفارش داد یبچه برا  ی و موافقت همه  د ییتأ با

  نیبه هم نم،یاش رو هم بب گه ید یبزنم و قسمت ها ی چرخ ه یباغ  ی خواست تو یخوشم اومده بود و دلم م یلیاون جا خ از

  یو دودش رو حلقه مانند تو   زدیپک م قاًیدست گرفته بود و عم  یرو تو  ون یکه شلنگ قل  نیمنظور از جام بلند شدم. رو به حس

 ؟« و بشورمتونم دستام  یکجا م  نیداد، گفتم:»حس  یهوا حرکت م

تونست،   یسامان م  ی بود که اگر جلو یطور  یمرتض   یشد. نگاه و حالت چهره   ده یسمتم کش ربد ی و ه ی ها از جمله مرتض نگاه

 کردم!   یام م  یشد و همراه ی حتماً از جاش بلند م

 اون جاست. یبهداشت سیبود، سرو ی ورود  کیکه نزد  ی:کنار اون دکه انیحس

            ؟« یبر  ی خوا ی م یی اخواستم برم سامان گفت:»تنه ی که م نیهم

 خب!  کهیآره نزد-

 اون حرفم با چشم و ابرو به رخساره اشاره داد.               با
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 تو هم همراهش برو. -

  ییدور گلدار، در جواب گفت:»باشد فقط بذار چا  ینلبعک یگرفته بود و با قرار دادنش تو  ردستیرو تو ی استکان دوم چا رخساره

 .« می ر یامو تموم کنم تا سرد نشده بعد م

 شونه اش قرار دادم.    ی رو رو دستم

 و بخور. ات  یی***ن چاینه تو بش-

 .دمی در ادامه رو به سامان چرخ و

 .ستین ی ازیگردم ن یزود برم -

 خان!  ی نه پلنگ سام ر یجا نه گرگ داره نه ش  نی:انیحس 

بهتره   یکرد و گفت:»ول  ینگاه یچشم ر یگرفت ز ی م ن یرو از حس ون یکه قل ی هم که تا اون لحظه ساکت بود درحال ربد یه 

 رخساره همراهش بره.« 

باغ به   ی دادن به سامان، از تخت فاصله گرفتم و تو  نانیجاخورده بودم و باالخره با اطم یاش با سامان کم یحرفش و هم نظر از

 بود.    یقشنگ   یلیخ یزدم. واقعاً جا یم  د یداشتم و با چرخوند سر اطراف رو نگاه د یراه افتادم.آروم آروم قدم بر م 

ا طرح و  ب ییهم چمن ها گه ید  یانداخته بود. اطراف تخت ها ن یباغ طن ی انبوه درخت ها، تو ون یگنجشکَک ها همچنان م یصدا

. به  دمیگفته بود، رس   نیکه حس ی دکه ا  ک یفضا رو قشنگ تر کرده بودند. نزد  یلیبرش داده شده بود که خ یهندس  یشکل ها

که    یدر حال  کل،یهم درشت ه یبا پوست سبزه بود و حساب یدکه که مرد  حبکم هم تنقالت بخرم. صا ه یطرف دکه رفتم تا 

 ؟« یآبج یخوا ی نم ی ا گهید ز یکلفتش رو باال انداخت و گفت:»چ ی ابرو ی تا ه یاشت ذ  یپاکت م یرو که گفته بودم تو  ییزایچ

 نه ممنون. -

مسن   ی چشمم به دوتا پسر جوون افتاد و مرد ی لحظه ا ی خواستم برگردم که برا ی بودم حساب کردم و م دهیرو که خر ییزایچ

 ! زدند یبلند، با دست به من اشاره داد انگار که داشتند درمورد من حرف م ییاز اون پسرا با قد و باال یکیتر، که 

نه   ی از فاصله  ی بعد از لحظه ا بشونیو غر  بیعج ی ها بتی بودم چون با اون ه ده یترس  یهم حساب یبود و از طرف بیعج برام

شروع   دهیترس   یبا نگاه یا  یمعطل چیهوا برام تکون داد. بدون ه ی تو  ی شون دست یکیسمتم قدم برداشتند و  ادمون،یچندان ز

دل نگرون و مضطرب بودم، به نفس نفس   ی کنند و روز بچه ها رو خراب کنم حساب  جادی ابرام  یمزاحمت نکه یکردم. از ا دن یبه دو

سرم رو باال  دهیترس   ییبرخورد کردم. با چشم ها ی همون لحظه بود که به کس ی دادم و تو ی شتریافتاده بودم و به قدم ها سرعت ب

 بود!  ربد یگرفتم. ه
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 :د یپرس  ی عقب رفتم که با نگران عیسر

 ؟ ید یدو ی م ی شده؟ چرا داشت یچ-

چرا نفس نفس   ستمیام کرد و گفت:»مگه با تو ن یاش بررس  ینگران پشت سرم رو نگاه کنم که با نگاه عصب دمیترس   یهنوز هم م 

 فتاده؟« ا ی چه اتفاق ؟یزنیم

 

 ... فقط... « ستین ی ز یگفتم:»چ...چ ده یبر دهیبر

 صورتم رو از نظر گذروند. ی شده اش اجزا ز یهاش رو به کمر زد و با نگاه ر دست

 دنب...   ینکنه کس نمیبب-

 :د یبا تر کردن لب هاش پرس  ی نفس دنیرو خورد و بعد از کش  حرفش

 آره؟ باتوام؟ -

 ؟ یچرا اومد  ؟یکن  یکار م   یجا چ  نیاصالً تو ا ستین یز یگ... گفتم که چ- 

 

 به اطراف چرخوند.  یاش سر  یعصب  یناخواسته تو خطابش کرده بودم. با نگاه ها بازهم

 شه.  یخب االن معلوم م یلیخ-

 با اشاره به پشت سرم ادامه داد:  و

 اون ور چه خبره. نم یبب رم یم-

دادن به ماجرا    صلهیجمع و جور کردن و ف یمنظور برا نیو به هم دم یدرست بشه ترس   یبفهمه و دردسر نکه یلحظه از ا هی

 .« میبهتره برگرد ستین  یز یگفتم که چ ؟یکن  یبابا چرا باور نم ی گفتم:»ا

به طرف دکه قدم برداره   خواستی که م نیماجرا. هم  یرفتن و در اوردن ته و تو  ی هام براش قابل باور نبود و مصر بود برا حیتوج

که به طرفم برگشت شرم زده دستم رو عقب   نی. اصالً متوجه کارم نبودم و هن دمیرو از پشت کش رهنشیپ ع یحرکت سر ه ی ی تو

 .دمیکش
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 گم فقط نرو.   یخب اشه، بهت م یلیخ-

 کرد.  نییباال و پا یزد، سر ه یو بعد به کمرش تک د یرو دور دهنش کش دستش

 دنبالت کرده!      یپس درست حدس زدم، کس -

 طفره رفتن جواب دادم:          با

  ادیپشت سرمه و داره دنبالم م ی لحظه حس کردم کس ه یخودمه  ر یخب همش تقص ست ین یکن یکه فکر م ی اون طور یعنینه  -

 نبود که بخواد...  یاشتباه کردم چون اصالً کس دمیاما فهم

 فت:ادامه بدم و با طعنه گ  نذاشت

 !« ؟یزد ینفس نفس م  یاون جور  ی همون حس اشتباه داشت ی واسه  »پس

 .«دمیلحظه ترس  ه ی گه، یکارکنم د یگفتم:»خب چ   یظاهر یباال انداختم و با لبخند  ی ا شونه

  ی اومد  ینم یی و تنها ی کرد یکاش حرفم رو گوش م   یا ی خب ول یل یکرد حرف هام رو باور کنه گفت:»خ  یم  یکه سع  یدرحال

 جا.« نیا

 با حرکت سر به رو به رو اشاره داد :  و

 .  گهید م یبهتر بر-

دادند و   ی. هنوز هم در عجب بودم که چرا اون پسرا به من اشاره ممیسمت بچه ها به راه افتاد  گهیزدم و باهم د  ی لبخند  آسوده 

اون رفت و   ون یازشون بود و م یبه عقب چرخوندم اما نه، خبر  یکرده بود. مضطرب سر ر یدرگ یموضوع ذهنم رو تا حدود  نیا

سوق دادم چه قدر که با بودنش از ترسم کم کرده بود و کنارش راه   ربد ی رو سمت ه نگاهم . ومد یبه چشمم ن یز یشلوغ چ یآمد ها

 بهم داده بود.    یب یعج تیرفتن احساس امن

 :دمیبهش انداختم وپرس  ینگاه م ین می رفت ی که راه م  یطور  همون

      ؟ یرفت ی م ییجا یتو چرا اومده بود  یراست-

 نگاهم کرد.  گذرا

 . ییتو هم کجا نم ینه اومده بودم جواب تلفنم رو بدم که سامان گفت بب-
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رفتم   ی خواد م ی م زای چ نیدلت از ا  یگفت یزد و گفت:»اگه م  یکرد لبخند قشنگ   یدستم اشاره م  یکه به پاکت تو  ی در حال و

 گرفتم.«  ی برات م

چراکه شستن دست هام رو بهونه کرده بودم. با اون   دم یخجالت کش ی لحظه هم کم ه ی  یستم نگاه کردم که براد ی پاکت تو به

 چندساله ام.  یدختر بچه   ه یکردم    یرفتارم البد باز هم فکر م 

 هم فشردم.  ی محو زدم و لب رو لبخند 

 بچه ها. یواسه    رمیرده هم تنقالت بگ خ هی چشمم به اون دکه افتاد، گفتم  گهیو بشورم که دخب اومده بودم دستام - 

 :د یشده بود پرس  یجد  یکه کم   یبا عبور کردن از کنار اون موضوع حرفم، در حال 

 ؟ یکه بهتر  ن یمثل ا-

 از اون حالتم زد.  یگفتم که لبخند  یهان یخنگ  با

 . یایبنظر بهتر م شیگم، نسبت به  چند روز پ یو م حالت-

بابت هم   نینشم. راستش از ا  یز یچ یمتوجه   یلیخ د یکم شلوغه شا ه یآره بهترم البته االن دور و ورم  ی دونم ول  یاها، خب نم-

 ترسم.   یکم م  هی

 ؟ یترس؟ از چ-

  ن یصدا دار و پر آه، فوت کردم و با قدم برداشتن در کنارش گفتم:»از تنها شدن با خاطرات آقاجون، تنها شدن با خودم، از ا ینفس

 ترسم.«   یخرده م  ه یبمونم  که همه برن و تنها

  ی داشت گفت:»خب م ی رنگش فرو کرده بود و کنارم قدم برم یمشک  نیشلوار ج بیج ی همون حال که دست هاش رو تو در

 .« یاون جا نباش  یتون

 پرسشگرانه ام رو سمتش چرخوندم.  نگاه

 اون جا نباشم متوجه منظورت نشدم؟ ی چ یعنی-

 اش نشست. یشون یپ نیب ینیزد و چ ینیو دلنش ح یمل لبخند 

 .  یمدت از اون جا دور باش  ه ی که  نیخب منظورم ا-

 راجبع بش فکر کنم.  د یبا ی عنیدونم خب  ینم-
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 .شهی مطمئن باش حالت بهتر م-

و گف و گو، حس   ی و چه قدر که اون لحظه از اون همراه  میزد ی حرف م گه یو با هم د  میرفت یراه م  گه یهم د ی شونه به شونه  

. بعد از انداختن  دش یکش  رونیشلوارش ب بی ج ی اش حرفش رو قطع کرد و از تو ی تم. با به صدا دراومدن گوش کنارش داش  یخوب

 به صفحه اش جواب داد: ینگاه

 . میباشه داداشم اومد  میایم  میمنه، دار  شیجانم؟ آره پ-

 :دمی رو قطع کرد که پرس  یگوش 

 سامان بود؟ -

 قرارش داد.   ب،یج ی تو باز

 نگران شده.   ی کرد ر یآره د-

 با حرکت سر رو به جلو اشاره داد.  و

 بچه ها.   شیپ م یبهتره زود تر برگرد-

 . می که بچه ها نشسته بودند رفت یبلندتر سمت تخت  یی با اون حرف با قدم ها و

 

 :د یبالفاصله پرس  دنمیسامان با د مید یتخت رس  کی که نزد نیهم

 ؟ یکرد ر یقد د نیچرا ا-

 هم گذاشتم.  ی چشمم رو رو  ه ی ی میاوردم و با لبخند مالباال  ی دستم رو کم ی تو پاکت

 شد. ری د نیهم ی گرفتم واسه  یکم خوراک  ه یآخه  -

 کجا مونده؟!  ایگفتم خدا  ، یگفت ی :خب قبلش مسامان

  یکردن ابروش، گفت:»خب حاال تو هم چه قدر شلوغش م ی داد و با کمون  رونیرو ب ونش یقل ظ یدود غل   نیاون حرفش، حس با

 مگه کجا رفته بود؟!«   یکن

 کرد.   فیخف یهوا دود رو کنار زد و سرفه ا  ی با تکون دادن دستش تو سامان
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  ادته؟ی وم یکه با هم اومد   یقبل  یآدم نامربوط رفت و آمد دارن، دفعه   یجا کل  نیچه خبرته بعدشم ا  نیحس یبابا خفه مون کرد -

 جا زده بودن.  نیخانومه رو هم هی  فیک

 داِش من!   فتهی اتفاقا ب نیاز ا ست یکه قرار ن شهی:همنیحس

هم   یپلک رو  یقشنگ  ی نگاه کردم؛ با خنده  ربد یلبم به ه دن یبودم و با گز ده یخجالت کش یبچه ها کم یسرزنش سامان جلو  از

زدم و با گرفتن پاکت ها سمت  ینباشم. متقابالً لبخند  ریسامان دلگ   یخواست بگه که از شماتت ها یم  ییجورا هی گذاشت و 

  یکه منظره   ی تنها بر یخواست ی م گه یگوشم گفت:»بله د ی و تو  د یخند  دجنسانهکنار رخساره نشستم. با نشستنم، ب  م،یمر

 دنبالت!«   میقشنگ رو بفرست

 ادامه داد:  زش یآم  طنتیش  ی با خنده  و

 ! یاونم چه منظره ا -

 کرد.  ی م یبهش گفتم و خواستم ساکت شه اما همچنان حراف  ی دندون هام آروم کوفت ی ال به ال از

 دنبالم!  ن یفرست یو م دونستم که اون  ی ها آخه من از کجا م ی گ یم یی زایچ ه ی- 

نسبتاً بلند، متذکراً اسمش رو صدا   ییکه با در رفتن از کوره با صدا ذاشتیتمام سر به سرم م یو با بدجنس  د یخند  یچنان م  هم

گفته   یخانومه وراج باز چ ونایف  نیا نمیها! بگو بب ی با خنده گفت:» اعصاب معصاب ندار نیو حس د یزدم. نگاه ها سمت من چرخ

 ؟« یکرد ی قاط یجور  نیکه ا

 براش کج کرد.  ی لب و دهن رخساره

    ؟ی به توچه مگه تو فضول-

که   یوانی. رخساره با برداشتن ل دند یخند  یباز کل کلش رو با رخساره شروع کرده بود و بچه ها هم م  ی با خنده و شوخ نیحس

 کنما.« ی به خدا پرت م نیکه خودش هم  خنده اش گرفته بود گفت:»حس ی در حال  یزی آم د یجلوش بود با لحن تهد 

 تاب داد.  یبا اعتراض چشم نیرو به حس میمر

 گشنمونه خب.   ارنیپاشو بگو ناهارو ب گه،ی بسه د ی مسخره باز نیحس-

دل کند    ونی . باالخره از دود و دم قلارند یخواستند که بگه و ناهار رو زودتر ب  ن یبچه ها معترضانه رو به حس یهمه   میحرف مر با

 ور شد. تند ازمون د  یی از جاش بلند شد. کفش هاش رو به پا کرد با قدم ها یو با گرفتنش سمت مرتض
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غذا   نیهم مرتب ب نی. حسمیبا اشتها مشغول خوردن شد  یبعد ناهارو که چلو کباب بود با مخلفات، اوردند و همگ  ی  قه ی دق چند 

هم گرسنه بودم، با اشتها   یکه حساب یبه غذا، در حال  ی لیم ی . باالخره بعد از چند روز بدند یخند   ی هم م ه یپروند و بق یمزه م

 شروع به خوردن کردم. 

شد اما باز   دهیسمتش کش ی لحظه ا یشروع به زنگ خوردن کرد. همه نگاه ها برا ربد یه ی که گوش   م یمشغول خوردن ناهار بود 

  یپاش رو دراز کرد و تلفنش رو از تو  هی نظرش داشتم.  ری هم حواسشون رو به خوردن ناهار دادند و  فقط من بودم که باز هم ز

 جواب داد:   ی ا انهیگلوش بود با لحن شاک یکه نصفه    ی. بعد از قورت دادن لقمه ا د یکش  رونیشلوارش ب بیج

 خب؟  ک،یعل ه؟ ی الو؟ چ-

-... 

زنگ زد حواست باشه،   ی خودش تا خودم برگردم آره، آره. فقط محسن  یمغازه    یبگو اونا رو هم بذار تو  ی بابا خب به مجتب یا-

 خب؟   کیباش تو بوت اره،یگفت قراره جنس ب

-... 

فرستم ور دلِ اون صبا   ی تو رو هم م ینباش  کیبوت ی و تو  ادیب یگفتم، فرگل محسن ی نره چ ادتیمونم   ینم  یلیگفتم که خ-

 گفته باشم. تی و گرام  زیجونت، دوست عز

 اش انداخت. یشونیبه پ ی نیچ د،یرس  ی که از پشت تلفن به گوش م ی مانند  غ یج یاز صدا ی در ادامه با اخم و کالفگ  و

 کنم.   یسرم دارم ناهار کوفت م ر یخ ی زن یر تو چه قدر حرف مدخت ی وا-

 کنم، فعالً. ی خب قطع م یلیخ

کم خشن و مغرورانه بود اما در بر خورد   ه یگرفت   یکه م ی و ژست  افهیکم جا خورده بودم. هرچند که ق ه یلحن حرف زدنش  از

  کشیشاگرد بوت ا یکه گو  ی. از اون برخوردش هم معلوم بود که از دست اون دختر دادیمهربون و خوش رفتار تر نشون م یحساب

  اد ی یدهنش چپوند و گفت:» آخه تو چه طور دلت م  ی رو به زور تو یلقمه ا   نیحسرو قطع کرد که  ی شکاره. گوش  ی بود، حساب

 !« یرو اخراج کن  ایطفلک نیا

 د:رو بهش ادامه دا  یبعد از قورت دادن لقمه اش با چشمک و

 مثل صبا خوشگله؟ نم یحال ا نمیبب-

 چشم چرخوند. ض یکرد و پر غ  یظیاخم غل  ربد یکه زد ه  یحرف با
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 دخترا؟  ی چه طرز حرف زدنه جلو نیا شعور یآخه ب- 

 . ستنین بهیکه غر نا یبابا ا یگ  یم ی:چنیحس

 و حرکت دست هاش رو به جمع ادامه داد:  ی با مسخرگ و

آقا محسن   یتالش ها ی  جه ی باشه نت یهرچ م،یچون محصول مشترک شتر یب می مونن البته مر  یمن م  یهمه شونم مثل خواهرا - 

 . گهید  می جون میس  م یو س 

کرد خنده اش رو کنترل کنه با جمع   ی م ی که سع  یهم در حال ربد یخنده. ه ر یز م یزد  یزد، همگ  یفکر  ی ب نیکه در ع  یحرف با

 !.« یآدم ش  یخوایم  یک  یخاک بر سر نفهمت کنم تو  ی عنیمتأثر گفت:»  نیکردن لب هاش رو به حس

 

 هم با خنده سر تکون داد.  ی مرتض

 داد.        ش یرو تابلو کرد. آخرشم که فرار چارهی ب ی ! واال از بس رفت و اومد، دختره ؟یبد  یمثل صبا فرار   نمیا یخوا ی نکنه م هیچ-

 حق به جانب و مظلوم لب هاش رو جمع کرد.   ی ا افه یبا ق ،ی حرف مرتض با

  نیو از ا  یزن ی بابام حرف م یو ک یخاستگار یای  یم  یگفت ک ی م یشده بود و ه ریدختر جوگ  هیمن چ ر یبابا تقص یگ  ی م یچ-

 حرفا.

 هم جمع کرد و با حرکتشون، ادامه داد. یتو خنده و لحن شمرده اش انگشت هاش رو با

که من   د یدون  ی بده! بعدشم م شنهادیبعد پ رم یادبگ یتلفظ کنم و  یدرست و حساب  ولت یمنم بهش گفتم بابا اول بذار اسم و فام-

 ازدواج دارم.  ی ای. فوبستیندارم چه کنم دست خودم ن یاصالً با ازدواج سازگار

 قرار داد. ن یکرد و دستش رو پشت حس ی تک خنده ا سامان

 . میتو هست یموضوع ناسازگار  نیا انیبله من کامالً در جر -

عشق و   پی دونستم تر  یخب چه م یسامان جان ول  یرو داخل دهنش چپوند و با همون دهن پرش گفت:»مرس   یبعد  ی  لقمه 

 داره.«  ی برم یعاشق

 دارش ادامه داد:  که لقمه اش رو فرو داد با همون لحن مضحک و خنده نیهم
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نتونست   گهی د ی چیرو از دست داده. ه یناب  سیبود چه ک دهیهم که تازه فهم چارهیدادم. دختره ب یمنم جواب منف  گه ید  یچیه-

 و رفت. چشمش باشم بعدشم که گذاشت  ی تحمل کنه که من هروز جلو ونیا

 .د یخند  طنت یکه با ش  م یشده بود  رهیپر خنده و ناباور بهش خ یبا نگاه ها یهمگ 

 چشمم زجر بکشه.  ی جلو ی نبودم جوون مردم اون جور  ی کردم که زودتر بره آخه راض  ییکارا  هی خب البته منم -

 با گفتن اون حرف دست هاش رو رو به آسمون گرفت.  و

 . رهیقلب پاک و رئوف رو از من نگ  نیباشه و ا یانشاهلل که خدا هم راض-

 ن داد. با خنده کله اش رو تکو ی مرتض

 خان.  نیشوم تو خبر داره حس تیخدا فقط از ن-

گفت:»حاال همه با هم   ی که هنوز هم دست هاش رو باال گرفته بود با لحن مسخره ا ی در حال ه یرو به بق یتوجه به حرف مرتض  یب

 ...« میاریراه سخت و پر مشقت  نیکه تو ا نی و از خدا بخوا  د یبگ  نیآم هی

 آب رو با برداشتن سمتش پرتاب کرد.  یسامان بطر حرفش تموم نشده بود که  هنوز

 تو؟!  ی اریهمه چرت و پرت رو از کجات درم نینفس بکش! بعدشم ا هیگه    یاون وقت به رخساره م-

 از اون حرکت سامان، نگاهش کرد.  معترضانه

 الحق که مثل اون خواهرت قسم نفهم و... -

نگاهش کردم و بعد از اون همه ساکت بودن گفتم:»خب اگه جرئت   یافتادن نگاهش به من، حرفش رو خورد. با خنده چپ چپ با

 اشم  هم بگو!«  هی بق یدار

 هوا تکون دادم.  ی تو  ز یآم د یدستم اشاره کردم و انگشتم رو تهد  ی تو  وانیبه ل  و

 . یکن  یو مسخره م. بار آخرتم باشه اسم من کنم  ی تموم م  یرو که رخساره نکرد چه طور  ی کار  ینیتا بب - 

 .« د یذره عفت کالم نداره باهاش دهن به دهن نش ه ی ن یکرد و گفت:»ولش کن بابا ا  یهم خنده ا زهره

 . د یدستش بود سرکش ی رو که تو ی دوغ  وانیل

 ! هی کیکه  اشون یکنن معن ی م ی اوالً که عفت خانومم خواهر ماست دوماً سوگند و قسم چه فرق-
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 چرخه تو دهنم چه کنم خب؟!«   ی با ادا گفت:»س... سو... آ نم اره،یکرد اسمم رو درست به زبون ب یم  ی که سع ی در ادامه درحال و

 باال انداخت. یی ابرو یا ه یو پر کنا زیهم با لبخند تمسخر آم  ربد یه

خوره فقط منم!   ی که از دست تو حرص م  ی کردم تنها کس  یچرخه! واال فکر م ی همه چرت و پرت که خوب تو دهنت م نیاما ا- 

 خان. نیکه آمار اعتراضات بدجور باالست حس ن یاما نه مثل ا

درجواب با حرکت دست    نیسلبم اومد. ح  یرو   یلبخند  تشیجد  نیهاش در ع ی حرف زدن و شوخ  یاون همه متانتش موقع   از

 بهش اشاره داد و با تأسف نگاهش کرد. 

 ذار...   یم  هیبق  شیو پخوره تخمش  یمن م  شیو پمونه دونش   یمثل مرغ م د ینیب ی م ربدو یه نیا-

 .د یتو حرفش پر ی مرتض

 ذره شعور؟!  کی از  غ یواقعاً در-

 دور برداشتن؟   یچند تا دختر چه طور ی جلو ن یحداقلش دو به دو، دو به سه بود چه خبرتونه؟ بب  میبابا جنگ جهان ی:انیحس

 اش بود اشاره کرد.  ی گوش  ی که سرش تو  نایبعد از اون حرفش به م و

 کنه!  ی م یبه دسته نه اعتراض وان یته جنبه است نه ل  ییخدا نیریبگ  اد یزبون بسته  ی نایم ن یاصالً از ا-

جون، بعدشم سکوتم به خاطر   نیپنبه دانه حس ند یکرد و گفت:»شتر در خواب ب  یاورد خنده ا  یسرش رو باال م که   یدر حال نایم

 شن؟« یو چرت و پرتات تموم م ی افت ی از زبون م ی ک نم یخوام بب ی که م نیا

 !« میبابا حاال شترم که شد  یبا تکون دادن سرش و حالت تأسف گفت:»ا  نیکه حس دنیبه خند  میشروع کرد یهمگ 

 با باز سر باال گرفت.  و

 تر و نفهم تر.   شعوریب ی کیاز  یکی ی نیب ی م یخدا-

 زد   ی حرف م ز یر ه ی همچنان

با زبون   الیخ  ی و بچه ها ازش خواستند بحث رو تموم کنه اما ب دند یپر گهیبهم د م یاورد. در آخر هم با مر یدر م  یمسخره باز  و

براش چرخوند و رو به ماها   یمغضوب چشم م یبرد. مر ی لذت م  یسابکرد و خودش هم ح یم  ت یرو اذ م یمر زش یتند و ت

 ره! «  ی از رو که نم د یو بحث کن  رتا صبحم باهاش ج ن یا د یگفت:»بچه ها ولش کن

 خانوم.  می:خوبه ادامه بده مر نیحس
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 ادامه داد:  میکردن چشم هاش رو به مر  ز یو ر ز یآم د یو با لحن تهد  

 از تو اون شوهر...  ی حال کیَذاره؟ من   یو اون ورا نمپاش  گه ید  یاون جوجه فُکل یعنی-

 

 زد.  یو تمسخرش، پوزخند  یبا لحن پرشوخ ی و بعد از مکث د یلبش کش ینداد، زبون رو  ادامه 

  ی راه مکنن و   ی و مثل اسب حمل مزنشون  فیکه ک یی مردا  نیاز ا نی دختراست! اصالً ا ه یشب شتری شوهر که چه عرض کنم ب-

 که نگو. ادیقدر بدم م ن یافتن دنبالشون، ا

 انداخت. ی نیاش رو چ ینی و ب  ختی صورتش رو با گفتن اون حرف، بهم ر ک یمیم و

 اه اه حال بهم زنن به وهلل. -

  ی خوردند به اون ادا و خرف هاش م ی که ناهارشون رو م  یبامزه بود و بچه ها هم در حال ی لیاورد خ یکه در م یی و اطوار ها ادا

هم   ی کرده بود و با حرص و بغض دندون رو  یرو عصب  میمر یبدجور د ی در مورد مج  نیحس یها یی. حرف زدن و بدگودند یخند 

 قرار داد. 

 گم.   یو به بابا مبه خدا دونه به دونه اش  یرو که زد  یی همه حرفا ن یحس یشعور یب یلیخ-

گفت:»حاال    دنش یجو یدهنش جا داد و بعد از کم  یرو که گرفته بود با فشار دادن انگشتش، به زور تو  یبزرگ ی لقمه  الیخ یب

مونم،   یجا و مکان نم  ی البته که منم ب رونیکنه ب  یخواد بشه فوق فوقش آقا محسن دوباره ما رو از خونه پرت م  ی م ی مگه چ

 .« گهید ستین  یاره اچ م یچتر شم، چه کن ون که بتونم روش   ییهستن رفقا شه یمثل هم

  د یمج نیگفت:»حس  نیداشت آرومش کنه و با مداخله کردن رو به حس  یگذاشته بود و سع م یمر یشونه ها ی دستش رو رو  زهره

 . « هی هم پسر خوب یلی شنوه زشته خب. درضمن خ یوقت م  ه ی ی بگ  یطور  نیراجبش ا د یدومادتونه نبا

 تفاوت و با خنده و تمسخر سر تکون داد.  یب

 دوماد! دوماد نه زهره جون برگ چغندر. -

 با لحن کش دارش و حرکت دست هاش ادامه داد:  و

 کنن.  یم  زونیبهش آو زا یجور چ ن یو ا  فیهمه اشم لباس و ک الق، ید  هیرسماً چوب لباس  ومدهی ن رمونیواال، دوماد که گ-
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لبش رو داخل دهنش جمع    یهم با دلخور  میبرداره، مر میه دست از سر به سر گذاشتن مررو بهش تذکر داد و خواست ک سامان

      ؟«ی اریو در باشک من  ی خوا ی خان م نی حس گه یکرد و گفت:»بسه د

اش رو از تو   ی و گوش  ستاد یزانو ا  یاش شروع کرد به زنگ خوردن. رو  ی بگه گوش  ی زیرو بده و چ  می که جواب مر ن یقبل از ا و

 مضطرب زد و جواب داد.   یبه صفحه اش و گرد شدن هم زمان چشم هاش، رو به جمع لبخند  یاورد. بعد از نگاه رونیب بشیج

 :الو... جونم؟ نیحس

  ی مضحک ی بغل، کم کرد. خنده  ی اش رو، با فشردن دکمه  ی گوش  ی دوباره به ما لقمه اش رو قورت داد و صدا یبعد از نگاه و

 رو به گوشش چسبوند. یگوش  یساختگ  یعحب کرد و با ت

آها اون که آره حل شد   ست، ین یزیچ  ال یخ یاصالً ب یعن یو نشناختم. معلومه خوبم نه صبا جون! چه عجب شماره ات ییاِ تو-

  ؟ یندار یقربونت کار ام ی ی شد نه بگم؟ چشم باشه م ی مگه م یتو خواست  گهیبند کردم، آره د  ربد ی ه ش یپ کی بوت ی و تودستش

! بعداً  شهینم نجایا گه یدختر خوب. نه د کال یتونم حرف بزنم باشه؟ آبار ی هستم نم ییفقط االن جا ن یبب گهید ام ی. اِ منمتیب یم

 . میزنیحرف م

 

با  رو قطع کرد و بالفاصله  ی . گوش مید ی خند  یکه گفته بود، م  یپر خنده به دروغ ی با صورت ها  م یخورد یکه غذا م  ی حال در

که اون زنگ زد به جون خودش   د ید ی رو صفحه، د دمیو دشوک شدم اسمش هو یخودمم  د یحق به جانب گفت:»باور کن یلحن

 .«دمشیشه که ند  ی م ی چند وقت

 . د یحرفش پر یتاب داد و تو یکنارش نشسته بود و چشم ی کم ی با فاصله  نایم

  و یکه س  ن یمثل ا  یول یشناخت ی و نمبود؟ تو که مثالً شماره اش  یافتاده بود چ  تیگوش  ی صفحه  یکه رو   یاِ پس اون اسم-

 بود؟! صبا جون!  

 کرد.  نای روبه م ظ یغ با

 من؟  یِ تو گوش   یو بکنبه تو گفت دماغت  ی اصالً ک ،ی زن یچرا حرف مفت م  ی د یتو از کجا د-

 .    نی حس ییدروغ گو  یلی:خنایم 

 سر چرخوند.  ی الک یخنده دار و تأسف یی اژستش رو عوض کرد با اد نا،یحرف م  با

 . نیمجبورم کرد ی خواستم بگم ول ی نم د یکن  یوادار م  ییو به چه کارا آدم  ن یبابا بب یا-
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 کرد.  یمکث

  نمیتونستم بب ی قلب رئوف نم ن یو بکشه منم که با اخواست خودش  یو کرده بود م قصد جونش  چارهیب  یخب راستش دختره  -

 ... گهیشه د ی داره پرپر م ی الک ی جوون مردم الک

 ناباورانه بچه ها حرفش رو خورد.  ینگاه ها با

 نگاه   ی طور ن یبابا چرا ا یا-

 د؟یکن یم

  ی کش ی گفت:»خجالتم که نم  یپس کله اش زد و با حالت بامزه ا ،یو محکم با ضربِ دست  رانهیغافلگ  ربد یبه ما بود که ه نگاهش

 « !یگ  یهمه دروغ م نیا

 باعث خنده مون شده بود.  یکه حساب د یاز جا پر هوی ربد،یه یپس گردن با

  یو درک نمپاک من ت یوقت ن چیکرد و در ادامه گفت:»اصالً شما ه ربد ی نثار ه ی لب وحش ر یرو پشت کله اش گذاشت و ز دستش

 کرد.«  ی و نخواه د یکن

بودند باال داد و   خته یاش ر ی شونیپ یرنگش رو که رو  یقهوه ا  یو با حرکت سر موها د یخند  ز یتمسخر آم  ربد یکه زد ه  یحرف با

  ینم یداره؟ تو که گفت   یفرگل به توچه ربط  نم یبگو بب ونیپاکه اما ا تتیچه قدر ن انمیو که منم در جرگفت:»اوهوم اون 

 ش؟«یشناس 

 . یکردمن قبولش  ییآخه بهش گفتم با آشنا یبهش نگ  ی زیچ نی:جان حسنیحس 

 انداخت. ش یشونیبه پ ینیچ

 کردم.  ی داره عمراً قبولش م ییدرصد با تو آشنا ک ی دونستم  ی باورکن اگه م-

 افتاد.  ینداشت از اصالً زبون نم  یتموم نیحس ی ها یی. حرف ها و بذله گودند یشروع کردند به خند   یاون حرف باز همگ  با

 

رفته   یبهداشت سیشستن دست هام به سرو ی . برامیرفتن شد   یکم کم آماده   ، یمخصوص و زغال ی از ناهار و خوردن چا بعد 

کنار جاده توقف کرده بود، برم    یسامان که با فاصله ا نیخواستم سمت ماش  ی که م  نیاومدم. هم رونی از باغ ب هی از بق ر یبودم و د

کرد. مطمئن   ی رو تکرار م سن« یخانم چند لحظه وا »  ی از پشت سر شدم که مرتب جمله  ی ضمخت و مردونه ا یمتوجه صدا
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و نه، چهل ساله   ی حدوداً س  یکردن سر به عقب چرخوندم که متوجه مرد  دایپ نانیاطم ی نبودم که با من کار داشته باشه و برا

 اومد.  ی سمتم م ی بلند  ی شدم که با قدم ها یچاق و شکم گنده ا ی

 

که با صدا    هیمرد غرب   نیاز ا نم یصبح و اون دوتا پسر جوون ا ی بودم. اون از ماجرا ستادهیبود و پر بهت سر جام ا بیبرام عج واقعاً

 کار داشت! یاصالً باهام چ زد ی . اما چرا صدام مستمیبا خواستیزدنم ازم م

ود و با خم شدنش سمت پنجره  کشوندم. سامان منتظر ب  نیاومد سمت ماش  ی که سمتم م ی ا هیبودم و نگاهم رو از مرد غرب جیگ

مقابلم   یکم ی باز سر به عقب چرخوندم. با فاصله  ی کینزد یقدم ها  یاز همون فاصله بهم اشاره داد که برم و سوار شم. با صدا

و صورت   نیشدن از ماش  اده یبعد سامان با پ یکردم که چند لحظه   یرنگش نگاه م   یا هوه ق  یبود. جاخورده به چشم ها ستادهیا

 مش سمت مون اومد.   پر اخ

 ابروش رو پرسشگرانه باال پروند.  یبه من کرد و تا ینگاه

 باشن؟ ی آقا ک نیشده سوگند؟ ا یزیچ-

 خبر از همه جا جواب دادم: یب

 دونم!  ینم-

   د؟« یداشت ی و اخم، گفت:»جان؟ امر تیشده از جد   کیبهم نزد  ییبا ابروها هیاون حرفم، رو به اون مرد غرب با

استرس داشتم و از   یهم به طرفمون اومد. حساب ربد یبگه، ه یز یچ نکهیباد کرده بود اما قبل از ا یگفتن حرف  ی هاش رو برا لپ

دستش   ربد یکار داره و خودم هم کنجکاو بودم. ه ی دونستم باهام چ ینم ی بودم. حت دهیهم ترس  یدرست بشه کم ی دردسر نکهیا

 :د یکرد رو به سامان پرس  ی ، موهاش رو به سمت باال جمع مگهیکه با دست د  یرو به کمر زد و درحال

 اومده سامان؟ شیپ یمشکل-

 بدن.  حیتوض  د یبا شون یدونم، ا ی:نمسامان

گشادش رو تا    ی اش نشست بود. شلوار پارچه ا ی شونیپ ی عرق رو ز یر یمضطربش کرده بود و دونه ها  ی و سامان کم  ربد یه حضور

 لب هاش رو کش داد.  زیسراسر اضطراب انگ  یجا به جا و مرتب کرد. لبخند  یو کمربندش رو کم  د یشکم باال کش ی رو

 کنم. ی خواستم بابت صبح از خواهرمون عذر خواه ی واال م-

 ! ؟یا  ی بود چه عذر خواه ینگاهش کردم اما منظورش چ جیگ
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زد و   یکنجکاو ما باز لبخند پر استرس   یها  نگاه دنیکردم. با د یپرسشگرانه و پر بهت نگاهش م ربد یهم مثل سامان و ه  من

 به من کرد.  ینگاه

بابت ازشون    نی. خواستم از اد یترس   یل یخ د،ید  بتیما رو با اون سر و وضع و ه ی خواهرمون دوستا ی صبح وقت تشیراست-

 کنم.  یعذرخواه

بود و باهم حرف   ستاده یجوونِ صبح ابود که کنار دوپسر  یماجرا شده بودم و  خوب که فکر کردم اون همون مرد  یتازه متوجه   

انگشت  نیدست گرفته بودم و ب  ی و اضطراب بند کوله ام رو تو یکردند. از نگران  یهاج و واج فقط نگاه م ربد ی. سامان و هزدند یم

کردم االنه که   ی بود و استرسم رو دوچندان کرده بودند، مدام هم با خودم فکر م یو جد  ی عصب نساما ی فشردم. نگاه ها ی هام م

 بشه!  ی حساب یدعوا  هی

  یحت دند یپرس  ی و اشاره سؤال م مایماجرا از همون فاصله با ا  رِیگ یاورده بودند و پ رون یب نیماش  یها سرشون رو از پنجره   بچه

  ربد یو به ه دمییدندون جو ر ینشست. لبم رو ز نیست سامان باز داخل ماش بشه که با خوا ادهیپ نیخواست از ماش  ی هم م ی مرتض

رو   ظ یغل یبا اخم ربد یکه هاج و واج بودند، ه  قهیکرد. باالخره بعد  از گذشت چند دق  ی نگاه م همب یو عصب   انهینگاه کردم که شاک

 : د یمشوشش، پرس  ی به چهره 

 خانوم دارن؟ نیبه ا ی چه ربط ه؟یشم دوستتون ک  ی متوجه نم-

 اش قراررداد.  نه یس  ی خودش رو یمعرف   یزد و دست هاش رو برا یلبخند دستپاچه ا  

 باغ.  یهستم از نگهبانا یرستم-

دوست ما   ن یماش  یجلو  ونتون یماش  د،یصبح که شما اومد  تشیبه من انداخت و رو به سامان گفت:»خب راست یادامه نگاه در

  ادهیشمانگ پ نیهستند که از ماش  ییاز کسا ی کی شونیبه دوستم گفتم که ا دمیخانم رو د نیهم ا یوقت   گهید  ن،یپارک کرده بود

خواستن از   یموضوع سمت خانم قدم برداشتن، م   نیا دنیپرس  ی اش بود واسه  گهیدوست ما هم که همراه دوست د نیشدن. ا

 !دنییشروع کردن به دو  هو یدونم چرا   ینه اما نم ایمال شماست   نیسؤال کنه که ماش  شونیا

  شتر یدندون بردم و بند کوله ام رو ب  ریبود. لبم رو ز ی شاک یماجرا شده بودند و نگاه هاشون به من هم حساب یتازه متوجه   هردو 

  یک  حواستون خوب جمعه که ن، یگفت:»آفر  یرستم ی رو به آقا  یزیآم ه یبهم نگاه کرد و با لحن کنا ی چپ چپ ربد یچنگ زدم. ه

 شه!« یم  ادهیپ نیاز کدوم ماش 

 ابروش رو باال انداخت و با همون لحن پر طعنه اش ادامه داد:  ی تا ه ی ی بعد از مکث و

 !نیهست ی معلومه آدم حواس جمع-
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 باره قورت داد.  کیآب دهنش رو  ،یشدن د یشده بود و با سرخ و سف  ربد یه ه یمتوجه منظور و کنا ی رستم یآقا

االن هم اومده بودم از خانوم عذر   ن،یخواستم به اون دوستمون کمک کنم هم ی هستم اما من فقط م ی بله آدم حواس جمع-

 و شرمنده ام.  دن یترس  یلیکه خ  دم یفهم دمید  ودنشونیی دو  ی کنم چون وقت یخواه

به عذر    ی ازیگفت:»ن ی رستم یبه من، رو به آقا یو بعد از نگاه شماتت بار د یرنگش کش ییطال ش یته ر ی رو یدست سامان

 .« د یبر د یتون  یم  گه یشما د ستین یخواه

  الیخ یچفت شد. ب  ربد یه یانگشت ها نیبره بازوش ب خواستیکه م ن یکرد و هم یشدن عذرخواه نه یهم با دست به س  باز

 صبح.  یسر دراوردن از ماجرا ی ماجرا نبود و مصر برا

شون پارک شده   نیماش  ی ما جلو نیماش   د یمگه نگفت  نمیخوام اون دوستتون رو هم بب ی نه شما باش، هنوز حرفم تموم نشده م-

 نخورده!  یکه تکون نیشد؟ ماش  یپس چ

 

 گفت:»شما بفرما جناب.«  یبا پلک زدن آروم  یرستم یبه آقا ربد،یرو به ه ی ضیو بعد از غ  د یدستش رو کش سامان

 رو بدم.   شونیجواب ا د یاما قبل رفتن اجازه بد  :چشم یرستم یآقا

من   نیعجله داشت و مجبور شد با ماش  ی ل یدوستمون که گفتم خ نیرنگش گفت:»خب ا  رهیت یبا فشردن لب ها ربد یو رو به ه 

 .« میبود نیدنبال صاحب ماش   نمیهم یبره، واسه  

 سامان پارک شده بود اشاره داد:  نیکه پشت سر ماش  ی رنگ  ی نقره ا یبه پژوه   و

 دوست ما هنوز هم اونجاست. نیکه ماش   د ینیب ی م د یاگه دقت کن-

 بفرما. گه ی:باشه ممنون شما د سامان

گفت بعدشم همش   یکه چ  ی د یچه طرز برخورده؟ د ن یاش گفت:»ا  یبا اخم و نگاه شاک ربد یکه ازمون دور شد رو به ه نیهم 

 کنه.«  ی من توجه نمسوگنده که اصالً به حرف  ر یتقص

 شرم زده ام کرد.  یچشم ها  یحرف سامان نگاه مغضوبش رو حواله  د ییتأ در

 نکنه و بعد بگه حواس جمعه!   یچشم چرون ی جور نیکه ا ی گرفت  یرو هم م اروی ن یحال ا د یاون که آره اما با-

 اورده بود.«  رمونیگاحمق رسماً  ی  که یلب گفت:»مرت   ریرو به اطراف چرخوند و با لحن پر حرصش ز نگاهش
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 رو به من گفت:  ی زد و بچه ها هم منتظر مون بودند. سامان با اخم ی پشت هم و مرتب بوق م نیحس

 .« میبر گه یخب سوگند خانوم بهتره د یلی»خ

 یرفت. حساب نیدادن نفسش سمت ماش   رون ی بهم کرد و  با ب یگره خورده اش نگاه ی نگاه کردم که اون هم با ابرو ها ربد یه به

 نیو به محض سوار شدن حس م یرفت نیبود که بهش دروغ گفتم. به طرف ماش   دهیفهم گه یچون حاال د دم یکش ی ازش خجالت م

 :د یپرس 

 ارو؟ یگفت  ی م ی بود چ ی چ هی قض-

چرا همه   ربد ید نکنه، گفت:»تو و هبرخور  یپشت  نیبه ماش  نکه یباال بردن دقتش و ا ی شده برا ز یر یرو روشن کرد و با نگاه نیماش 

 .« نیکم ادب داشته باش  هی! زشته بابا د یکن  ی صدا م ارو یرو 

 صفحه فرو کرده بود.  یرفت و سرش رو تو  ی اش ور م یمعمول با گوش  طبق

 کرد.   یخنده ا تک

 مؤدب بودن باها مون ناسازگاره.  م یچه کن-

 !؟ یدار  یسازگار  یفهمم پس تو با چ ی :من فقط نمسامان

  یطور  نیخورده وگرنه قبالً که مدلش ا نی هم پرش به پر ا ربد ی:»هکرد و گفت ی هم که تا اون لحظه ساکت بود خنده ا رخساره

 نبود!« 

  نیحس یکه گوش   می نرفته بود ی لیحرکت کرد. خ گه ید نیبه چپ و راست تکون داد و جلوتر از دو ماش  ی متأثر سر ی لبخند  با

 گوشش چسبوند.   یرو رو   یدو دست، محکم گوش  یاخت و با گرفتنش تو به صفحه اش اند  یزنگ خورد. نگاه

 ؟ یخوا ی نم یز یچ نم یالو...؟ جونم، آره بابا راه افتادم. بب-

-... 

 خوشگل... ه یچه حرف ن یباشه قربونت برم اَ ا-

 نیماش   یگوشش چنگ زد و با قطع کردنش جلو  یرو از رو  یگوش   عیحرکت سر  هی  یحرفش تموم نشده بود که سامان تو  هنوز

 پرت کرد. 

   ؟« یکن یرم م  هویچرا  یکار کرد   یگردش شده اش از کار سامان، گفت:»چ  یاعتراض و چشم ها  با
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 نگاهش کرد.  ض یانگشت هاش، پر غ نیگفت. با چرخوندن فرمون ب   ین یبا خنده به اون حرکت سامان آفر رخساره

 تو؟!   یذره شعور ندار  هی  ی گ ی م ی خوا ی م یشسته! هر چرت و پرت ن نیماش  ی دختر تو ی نیب ی مگه نم-

 عقلش تو دماغش جمع شده. یهمه   نیا ربد یشعورش کجا بوده؟ به قول ه نیسامان! آخه ا ی د یتازه فهم ونی:ارخساره

 باال انداخت. یی ابرو نهیآ یوار رفته و خنده دارش از تو   ی  افه یدرجواب رخساره با ق 

 از سخن بزرگان!  نمیا ایب-

 .د یخند  زیآم طنتیدر ادامه ش  و

 دونم!  ی خواد باشه اما تورو نم ی از بدنم  که م ی ا هیباز خوبه من دارم حاال هر ناح-

فوت   ی نفس ، ی بعد از گفتن»ال إله إال اهلل« ا ن یحس یگفت که سامان هم کالفه از زبون چند متر  یشیدراورد و ه یی ادا رخساره

 کرد. 

 . یستیاصالً حرف زدن بلد ن ن یاز دست تو حس-

 خان؟!  یالل شم سام یخوا  یبابا م ی:انیحس

 . قاًی:دقرخساره

رو   رون یدل و دماغ ب  یسامان رو کالفه کرده بود. ب  یهاش حساب یگفت و با حراف ی مدام چرت و پرت م ن یبه باغ حس دنیتا رس  

کنفم   یهم حالم رو گرفته بود و بدجور یکردم، حساب  یو اون نگهبان فکر م ش یکم پ ه ی یکردم. هنوز هم به ماجرا  ینگاه م

 بودم.  یاز دست خودم عصبان یل یبود خ دهیموضوع رو فهم ربد یکه ه نیکرده بود و از ا

م،  چشم تو چشم ش  ربد یباز با ه نکه یو قبل از ا ه ی و زودتر از بق میشد   اده یباغ توقف کرد. همراه رخساره پ ی جلو نیسه ماش  هر

  الس ینه چندن بلند گ ی درخت ها  ریسبزه ها، ز یبودند و رو  دهیکش  ی بچه هام دست از باز ی. باغ ساکت بود و حتمی داخل رفت

بچگانه اش رو به   ن یریکنون سمتمون اومد. با زبون ش   یل  یسبزه ها بلند شد و ل ی مون از رو دن یبا د ی رعلیبودند. ام دهیدراز کش

 ؟« یو با خودت نبلد رخساره پس چال من  ی گفت:»آبج یرخساره با اخم

 کرد.  ی سمتش خم شد و لپش رو ماچ محکم و آبدار رخساره

 کنم.  دارتیب ومد ی قربونت برم، منم دلم ن ی تو خواب بود م یآخه ما که رفت-

 و قشنگ کرد.   فیظر یبودند، دوباره اخم به هم  هی با رخساره شب یاز تظر ظاهر یلیکه خ دش یصورت گرد و سف با
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 . امیخواستم با هاتون ب ی اما منم م-

 .د یدستش گرفت بوس  ی کوچولوش رو تو ی دست ها رخساره

 کن.  ی بچه ها باز ش یحتماً ببرمت حاال هم برو پ گهید ی دم دفعه  ی قول م-

 

 رو به من دوخت. اهشیدرشت و س   یچشم ها زونش یهمچنان آو یاون حرف رخساره، با لب و لوچه  با

 .   د یمنم با خودتون ببل گهید ی سوگند تو هم بش بگو که دفعه  ی آبج-

گفت. چشمک   ی صورتش آخ یدستش رو   دنیشد و با کش یهم شاک یبا کنترل حرصم، از لپش گرفتم که کم ی کیکوچ گاز

 چشم حتماً قربونت برم.«  یول  د یبهش زدم و با نوازش گونه اش گفتم:»اوخ ببخش یزیر

 بچگانه باز طرف بچه ها رفت. یبا ذوق  د یخند  یکه م  ی درحال 

 

  زیم  یاورده بود و با نشستن جلو رون یب  فشی ک ی رو از تو ی . رخساره پاکت پفکمی باال رفت ی لباس، هردو به طبقه   ضیتعو یبرا

رخساره  از    یبود. با صدا ر یکه همچنان درگ یکردم و فکر  ی مانتوم رو آروم آروم باز م ی ردن بود. دکمه هامشغول خو توریمان

 سوق دادم.  سمتششدم و نگاهم رو  دهیکش  رونیفکر ب

 . نمیکن بب  فی خب سوگند خانوم تعر-

 رو؟  ی هان؟ چ- 

 هوم؟«  ؟یبگ  ی باشه که بخوا یز یچ د یزبون گفت:»خب گفتم شا ر یدهنش گذاشت و با آب کردنش ز ی رو تو یپفک

 نه؟!  گهید ی ریم  یم  یاز فضول ی االن دار ی عنیآهان -

 کرد.   یا خنده

 .قاًی دق-

 صداقت.« ی هام رو غنچه کردم و با تمسخر گفتم:»اوه، مرس  لب

 تاب داد.   یچشم دهیرنج
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 ر دست از دهن تو حرف بکشم.با انب  د یگم اون وقت با  یبه تو م  امی یبشه م  یکوفت من هرچ -

 کردم.  زی تشک چشم ر  یزدن دو کف دست و انداختن وزنم رو  هیکردم و سمت تخت رفتم. با تک   زونیکمد آو ی رو تو مانتوم

راجع بهشون کنجکاو   ی همه پسر دور و ورم بوده اما تا حاال ذره ا ن ی! آخه ا؟یحساس شد  ربد یه  یقدر رو   نیتو چرا ا  نمیبب-

 !؟یپرس   ی نم ی زیچ اد ی یسمتم م  یمرتض  یچه طور وقت  ،ینشد 

 زد.  ی دستش بود، گاز  یرو که تو  یپفک

 دفعه فرق داره.  نیبود چون ا ی سؤال خوب نیآفر-

 اون وقت؟  یاِ؟ چه فرق-

بر   شه یجلب شده! آخه هم یکه توجه ات سمت کس ییتو ن یدفعه ا نی ت:»چون اابروش گف ی کرد و با باال دادن تا  یمرموز  نگاه

 .« یتفاوت بود یب  یل یکردن اما تو خ  یبه تو توجه م  هی عکس بوده خب، بق

 نگاهش کردم.  دهیماس  یمتعجب با لبخند  پر

 قدر معلومه؟!   نیا یعن یواقعاً -

 پس هست! ید ید-

داره و برام متفاوت   ی بیعج ت یچون شخص ه،ی از سر کنجکاو شتریتوجه من به اون ب ی عنینبود  نیمنظورم ا  یگ  ی م ی نه بابا چ-

 .یشناس  ی و متو که من  نیاومد هم

تخت بلند شدم که با   ی. از رو می و کلنجار رفت م یبحث کرد گهیبفهمونم اشتباه متوجه شده با هم د نکه یا ی رو برا قه ی دق چند 

!  یگ یباشه که م یهمون جور  دوارمیام رفتم،یگفت:»باشه سوگند خانم پذ  د یز کشتخت جا داد، به پهلو درا ی خودش رو رو یپرش 

 ن؟« یگفت یم   یبود چ ی چ ی زدیرستوران باهاش حرف م ی واون مرده که جل هی قض  نمیحاال بگو بب

 کرد و گفت: یز یر ی کردم که خنده   فیرو براش تعر زی کردم، همه چ ی که اتاق شلوغم رو جمع و جور م  یدرحال

 هم شده آقا!«  ی رتیچه غ »اوه 

نفر    هیآموزشگاه  ی جلو ش یمثالً چند وقت پ ن، یحس یکرد حت یکار رو م  نیاون بود هم یهم جا  ی ا گه یخب هرکس د هیچ-

 از خجالتش در اومد.  یحساب  نیداده بود که حس ر یبهم گ

 داد.   لم یتحو ی خنده ا یبدجنس با
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حواست   یچهار چشم ی اون جور یکنجکاو ی باشه بابا اصالً تو فقط از رو ؟ی به من ثابت کن یخوا ی رو م  یچ حاتی توج نیبا ا-

 خواهر من. دمیبهش هست فهم

 رو داخل دادم.   زیپشت م یبهش کردم صندل  یاخم

 کردم.  ی م ف یمن هم نبابد برات تعر گه، ید  یجنبه ندار-

 سرش برد.  ریکنار تخت گذاشت و دست هاش رو ز ز یم ی دستش بود، رو  یرو که همچنان تو یپفک پاکت

 کردم.   یکج و کوله نکن شوخ وافت یخب حاال ق-

 ادامه داد:  ازهیخم با

 شدم. داریزود ب  یل یکم بخوابم امروز خ  هی-

 .نیی رم پا یسر م ه یپس منم -

 .د یبرو مامان سراغم رو گرفت بگو خسته بود خواب-

 باشه.-

هم رنگش،    یدم پا  نی، همراه با شلوار جزانو  ی رو یبود و تا ریهاش حر ن یکه آست ی رنگ  یمشک رهنیکمد لباس هام، پ یتو  از

  ی مقابل جاکفش نه،یآ ی زدن خودم تو د ی اومدم و بعد از  مرتب کردن و د رون یو لباسم رو عوض کردم. از اتاقم ب   دمیکش رون یب

 رفتم.   نییدر، پا  یجلو

  یبودند. سالم کردم که همگ  یو زن عمو رعنا مشغول پاک کردن سبز  نیمیطور زن عموس  نیگل رخ و عمه زهرا و هم  عمه

که   یی روزنامه ها ی رو رو ی سبز ی که دسته ها ی درحال  نیمیدر نشستم که زن عمو س   کی نزد یراحت  یجواب سالمم رو دادند. رو 

 به من گفت: رو کرد   یدور تا دورشون پهن شده بودند، جابه جا م 

 ؟« ید یمارو ند   نیحس نیا »سوگند 

 متعجب نگاهش کردم و گفتم: 

 !«میشه که اومد  ی م ی ا قهی دق ست یب ومدن؟ یمگه داخل ن »اِ

 اون حرفم، عمه زهرا هم گفت: با
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هنوز داخل    ه یو بق نیخسته بودن اما حس یلیکه خ نیکم هم بخوابن مثل ا ه یکه اومدن، رفتن لباس عوض کنن و    »دخترا

 زهره گفت تو باغن.« ی ول  ومدنین

فکر. اصالً   ی ب یزنه، پسره   ی حرف م ی همه با ک نیا ستیزنه اشغاله، معلوم ن  ی هم باباش بهش زنگ م ی :واال هرچنیمیعموس  زن

 داره.  یکاراش برنم  نیشه و دست از ا یآدم نم

 که کنارش بود گذاشت.  یرنگ  د یسبد سف یرو که پاک کرده بود تو ی ا ی سبز ی زهرا دسته  عمه

 . گهیجوونه د یخور  یقدر حرص م نیحاال تو چرا ا-

 

 چرخوند. ت، یبا خمار کردن چشم هاش از عصبان یدهن  لب

نرفته.   نایذره به ا ه یدونم چرا  ی اصالً نم ستن؟ یهم جوون ن ربد یمگه سامان و ه ن یرو بب ی ست؟مرتضیهمه جوون ن نیوا مگه ا-

با دختره   ارِیکه به رو ب  نیاما بدون ا دتشید  ابون یدختره تو خ  هیباباش با  ش یکه نگو، چند وقت پ دهی قدر هم پرو و چشم سف نیا

ره باال در عوضشم دو ترم   ی ترم م  هی کشه؟! اونم از وضع دانشگاهش که  ی مگه خجالت م یول  فتن،از کنار باباش رد شدن و ر 

 حداقل تو شرکت کار کن اصالً نه انگار... ایپاشو ب گهیبهش م یشه. باباشم هرچ  یمشروط م

  ی توهم رفت و رو بهش گفت:»م یاخم هاش حساب دنشیبا د نیمیداخل اومد. زن عمو س  نیحرفش تموم نشده بود که حس هنوز

 تو پسر؟«  ید یو نمبابات چه قدر بهت زنگ زده؟ چرا جوابش  ی دون

 شده؟                   یخانم باز چ نیمیس  هی:چنیحس

 نگاهش کرد. یبود با تند  یازش عصبان یزن عمو که حساب 

 از دانشگاه به بابات زنگ زدن.-

 دوخته بود.  یگوش  ی رو به صفحه  چشمش

 ؟ یخب که چ-

 برات فرصت گرفتن؟  یرفته بابات و عمو رضات چه قدر سخت از استاد شجاع ادتیکه    نی:مثل انیمیعمو س  زن

کار   یکرد گفت:»خب االن چ  یم پی فرو کرده بود و تند تند تا یگوش   یکه سرش رو تو   یبود و در حال ال یخ یب یحساب اما

 کنم؟«  
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 . گهیبده د ل ینامه ات رو ببر تحو انیگما، پا  یبهت م یزی چ ه ی نی:حسنیمیعموس  زن

رم   یکردن. فردا م فش ی نامه آهان، اون که حله بابا، بچه ها واسم رد انیگفت:»پا ی کم باال اورد و با حالت مسخره ا  هی رو  سرش 

 دم.  ی م  لشیتحو

قدر   نیکه ا  ی گفت ی دختره چ ن یخوره. خب حاال بگو باز به ا یزن عمو هم با همون اخم و تخمش گفت:»من که چشمم آب نم 

 پکره؟« 

 :هوم کدوم دختره؟ نیحس

 زد.  یو  چشمک د یخند  که یت  کهیت طنت یبا ش  و

 زنن؟ یمگه به تو هم زنگ م -

 گم!«  ی رو م  میگفت:»مر یکه زن عمو با چشم غره ا  دنیشروع کردن به خند  یهمگ 

 کرد!   یاومد چوقول  ی تو روحش زرت ی:انیحس

 .« مید یند  یزی پسر چ ن یگفت:»واال من که مادرشم از ا  یحوصلگ  یزن عمو با ب ن، یحرف حس نیا با

 درهمش ادامه داد:  ی  افه یبا همون ق ن،یبا اشاره به حس و

 !ستن؟یکردن که ول کنش ن  دایپ نیاز ا یدخترا چ نیدونم ا ینم-

جون،   میس   م یس  گهیگفت:»چه کنم، خب محصول تو آقا محسنم د یدستش رو به کمر زد و با  ژست و لحن خنده دار  نیحس 

 جورش رو بکشم. د یحاال من بدبخت با نیجامعه داد لیتحو یو خوشگل یجذاب ن یپسر به ا

 .         دمیخند  یکردند و ماهم که فقط م  یباهم بحث م نیو عمو حس زن

 است؟«یح یچه قدرم ب  د ینیب یتکونو داد و گفت:»م  ی سر هی زن عمو رو به عمه زهرا و بق 

و  قدر مامانت نیا ن یکشوند و گفت:»حس نینگاهش رو سمت حس گفتند و عمه گل رخ با خنده ی ز یکدوم از زن عمو ها چ هر

 .«رشدهیاز دست تو پ چارهینکن ب تیاذ

 شما هم به خاطر پسر خلف و سر به راه تونه؟!  یو خوشگل ی:البد جووننیحس

 دونه ست.«   ه یمن  ربد یه ی فک کرد یو گفت:»پس چ د یباز خند  عمه
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 با تمسخر گفت:»البدم واسه نمونه است!«              ،یغرق شده اش تو گوش   یو کله   ر یهمون، سر به ز با

 .«نیگفت:»از دست تو حس نیحس  ی ها یتکون داد و در جواب حاضر جواب ی لبش سر یرو  ی حیعمه گل رخ با لبخند مل 

ردم، انگار هنوز هم ازم دلخور  نگاه ک ربد یمبل جا به جا شدم. به ه یرو  ی هم اومدند. کم ی و مرتض ربد یهمون موقع بود که ه ی تو

شدم. هر دو سالم کردند که عمه گل رخ رو بهشون گفت:»بچه   ی کرد متوجه م  ینگاهم م یابروهاش، وقت  ی رو از گره  ن یبود و ا

 جون رو دق نداده.«  نیمیتا س  رون یب د ی ببر د یور دار  ونیحس نیها ا

 رفت. یبود و با موهاش ور م  ستاده یا وار، ید  یبزرگ رو ی  نه یآ لیمقا ربد یه 

 ؟ییزندا  ن،یکار کرده ا  یباز چ-

 . د یکش ی پوف نیمیعمو س  زن

 .           گه ید شیشگ یهم ی کارکنه؟ همون کارا ی چ ی خواست یم-

شما هم   ستیآدم بشو ن نینشست و گفت:»ا  ونی زیرنگ، کنار تلو یزرشک ی راحت یبه من، رو  یطوالن یهم بعد از نگاه یمرتض 

 نکن زن عمو جان.«  تیقدر خودت رو اذ  نیا

 دونم.   یجان م یدونم مرتض  ی:منیمیعموس  زن

  ر یزد و گفت:»تقص ی ذاشت سوت ی سرش م ریدو دستش رو ز  الیخ یکه ب  یلم داد و در حال  یراحت ی رو   یهم کنار مرتض نیحس

 ره.«  ی م شییکه حالل زاده به دا ستیمن ن

 .« ستین یراه و رسم زندگ  نیاکه  یی جان کجا یی با خنده ادامه:»اوف دا و

سمتش، پس   ی هم با برداشتن قدم ربد یتر شده بود. ه ظ یخنده امون گرفته بود البته به جز زن عمو که اخمش غل باًیتقر همه

 نثارش کرد و کنارش نشست. ی آب دار ی گردن

 . زی کم نمک بر  گهیبسه د-

 نگاه کرد.  ربد یبه ه یچپ چپ

 خان!  ربد یهرز شده ه یلیدستت خ داًیجد -

 هرز شده داِش من.  یلی:تو هم اون زبون درازت خربد یه
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دستش    یسبد جلو یها رو تو  یرو باز کرده بود و با غر زدن سبز  نیبحث به راه بود و زن عمو بدجور زبون گله از حس همچنان

زدنم،   د ی د  یبرا  شد یهش دوچندان منگا  یگستاخ د ید یکه تا چشم سامان رو دور م یمرتض   یپروا ی ب ی چپوند. از نگاه ها یم

 . ربد ینگاه ه ی. از اون بدتر هم شماتت هارونیزدم ب اختمون از س  ی خسته شده بودم و با اوردن بهونه ا

 

نسبتاً   ی به کتاب خونه   یمنظور سر   نیرفتم و به ا ی به آموزشگاه م ستیبا یرفتم. رخساره هنوز هم خواب بود. فردا م  باال

 رنگم جا دادم.  ی مشک یکوله    یبودند، تو  از یفردا ن یرو که برا  یی اتاق بود زدم و کتاب ها یکه گوشه    کمیکوچ

 شدن نداشت!  داریکه قصد ب  نیگذشته بود و رخساره همچنان خواب بود. کنار تخت نشستم. مثل ا یساعت مین

کنارِ تخت،   زی م یکتاب رو از رو لبم اومد.   یمحو رو   یرو چرخوندم که چشمم به کتاب حافِظ آقاجون افتاد. لبخند  نگاهم

  ی باغ قدم بر م یبغلم گرفته بودم آروم تو  ی که کتاب رو محکم تو ی اومدم. در حال رونیاز اتاق ب  ن یپاورچ نیبرداشتم و پاورچ

  ی به صورتم م ی و قلقلک دهنده ا م یمال م یها کردم. نس ه یتازه رو وارد ر ژن یاکس ق یعم یبود و با نفس ی خوب ی لیخ ی داشتم. هوا

اش باال   یچوب  ی از پله ها اطی. با احتدمیرس  ی خونه درخت کیکرد. نزد ی وجودم منتقل م   یاز شعف و نشاط رو تو  ی خورد و حس

   یرز  یداشتم و کتاب رو باز کردم. عطر خوش گل ها ی بیعج ه یدادم؛ دلتنگ  که یت وارش یرفتم. به د

  ق یرو بهم تزر یدست به دست هم، آرامش خاص  یجور  هی  ز یکتاب بودند فضا رو پر کرده بود. همه چ  یبرگه ها یالبه البه   که 

آقاجون شدم و غرق در    یمورد عالقه   اتیعطر مست کننده. مشغول ورق زدن و خوندن اب  نیخنک تا ا سمیکرده بودند؛ از اون ن

 پر رنگ تر کرده بود.  رامدهنده که انگار حضورش رو ب نیتسک یحس

 

 **** 

 خوابم برده بود!  یپلک هام رو از هم باز کردم. اصالً متوجه نشده بودم ک آروم 

شکلش و بدون   یا  رهیدا ی شدن به تک پنجره  ک یگذاشتمش و با نزد ن یزم ی دست هام باز بود. رو ن یبغلم و ب یتو  کتاب

  یرفتم. هوا کم نییگرد شده هول و دستپاچه پله ها رو پا ییشده بود. با چشم ها کیتار  باًیکردم. هوا تقر یرو نگاه  رونیب شه،یش 

  ی رفتم که مرتض یحس بودم و آروم آروم راه م  ی کم ب ه یبود. هنوز هم  یفی و لط  یا  یدوست داشتن  یسرد شده بود اما سرما

 :د یپرس  نانه یزبی ر یراهم سبز شد. سالم کردم که با نگاه یجلو

 گشتم. ی م تو؟ دنبالت   ییکجا-

 باال دادم.  ییابرو
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               ؟یداشت  یبودم چه طور مگه؟ کار ی خونه درخت-

 زد نگران شدم. بت یغ هوینه فقط -

 چشم هام دوخت.  ی رنگش رو تو یمشک ی چشم ها ی بعد از مکث و

 . یستیکنم خوب ن ی آخه هنوز هم احساس م-

 گفتم:»نه بهترم.«   ریکردند و سر به ز ی م تمی اذ یدار و رنگ گرفته از عالقه اش، حساب  یمعن  یها نگاه

 گفتم:»چه قدر هوا سرد شده.«   ییبغل و ادا یو با گرفتن دست هام تو   ستیول کن ماجرا ن گه یدونستم که اگه ادامه بدم د یم

 داخل. «  م یکرد و گفت:»پس بهتره بر د ییهم تأ  یفشار دادن لب هاش رو  با

که سرم رو باال    نی. هممی آقاجون رفت ی به طرف خونه  گه یکردم و باهم د  د ییو حرکت دادن پلک هام، تأ یساختگ  ی لبخند  با

  ی لحظه ا  ی . برازدیبود، انگار که با تلفن حرف م ستادهیدر ا  یگوشش بود و جلو   یاش رو  ی شدم. گوش  ربد ی ه یگرفتم متوجه  

 گفتم:   یضو رو به مرت بودم کم هول شده  ه ی ما ثابت موند.   ینگاهش رو

 دارم، فعالً.«   یکار  هی باال  رمی... من م»م

سمت پله ها رفتم و بالفاصله با ورود به خونه، خودم رو به   ع یسر یل یاز طرفش باشم، خ یمنتظر جواب  نکهیاون حرف بدون ا با

  یبود بود، اَد هر دفعه من و مرتض ی. عجب شانس بد ستادمیپشت در ا ی درهم و عصب  یا افه یو با ق   دم یکش ی اتاقم رسوندم. نفس

 ! د ید  یم  گهیرو با هم د

 خودش بکنه.  ش یپ یکه مدام هم دنبالم بود، فکر یمرتض   یتابلو  یحق داشت با اون رفتار ها ی جور نیا خب

 .دمیام کش ی شونیپ یکم سرم رو به درد اورده بود و دستم رو آروم رو   هی  رونیب ی و لبه تخت نشستم. هوا دمیکش  یپوف

 یو با کش و قوس   د یسر به عقب چرخوندم. دست هاش رو، رو به باال کش د یکه رخساره  کش ی بلند  ی  ازهیخم یصدا با

 گفت:»ساعت چنده؟«   

 چه خبرته؟  ی شده خانم، از عصر تا حاال خواب کیهوا تار- 

تخت   ی آن خنده ام گرفت. رو ه یخوابم برده بود و  یخونه  درخت یتو یخودم افتادم که اون جور  اد یلحظه   هی که زدم   یحرف با

   ؟« ینکرد  دارم یدوباره گفت:»چرا ب ی ا ازه ینشست و با خم

 جواب دادم:  یحوصلگ  یب با
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 کنم.   دارتیب ومد ی دلمم ن ی گفتم خسته ا  گهیدونم، د  یچه م-

 ؟ یقدر دمق نیحاال چته تو؟ چرا ا-

 کم سردرد دارم.    هی-

 هو؟ی-

 د زد تو کله ام. سرد بو  رونیب ی آره هوا-

 ست؟ین  یا گه ید  زیچ ی مطمئن-

 رو بردم.   یاسم مرتض ،یعصب ی و لحن زون یآو  ینتونستم پنهون کنم و با لب و لوچه   

 ؟ یچ یمرتض -

  ی طرفم و سع اد ی یکنه م   یم دای. تا فرصت پگهیگفتم:»دوباره مثل قبل د  دمییجو ی م تیلبم رو با عصبان ی که گوشه  ی حال در

 بود وگرنه... «  ریچند روزم درگ نیکنه سر حرف رو باز کنه. ا یم

 فوت کردم.  ینفس

از حسش به من   چارهی به مامان گفته بود. همه هم جز سامان ب ییزایچ ه یقبل از فوت آقاجون زن عمو  ی دون  یاوف. خودت که م -

 کنه.  یم  تمیاذ ی لیخ نیخبر دارن و ا

 کرد نگاهم کرد.  ی ، جمع مبودند  خته یآشفته اش رو که دورش ر یموها

 گفت حاال؟  ی مگه چ-

 خواست باهاش   ی دلم نم ی نگه حت یز یکه چ ن یشه باور کن از ترس ا یم  ک یاز حد بهم نزد شیکه نگفت اما ب  یخاص زیخب چ-

 بمونم.  تنها

 

 تخت بر داشت تا سرش کنه.   یرو از لبه   شالش

 ! ستین شعوریقدرا هم که ب  نیا گه یبگه، د ی زی چ ادی یاوضاع که نم نیا ی نه بابا تو-



 عشق تا جنون 

84 
 

اومده بود دنبالم   یترسم که از احساسش با هم حرف بزنه، االنم که رفته بودم خونه درخت ی م نیکار کنم خب همش از ا  یچ-

  یجور  هی نگاهش بهمون  م، یای ی م گهی از اون جا باهم د می ما دار د یدر بود. د   یهم جلو  ربد یگفت نگرانم شده تازه... تازه ه یم

 بود. 

 خنده.  ر یزد ز یپق  اریاخت یکه زدم ب   یحرف با

 . نهیآهان پس موضوع ا-

 نگاهش کردم.  ضیغ با

 بکنه.  یفکر  یخودش راجع به من و مرتض  ش یخب دوست ندارم پ  ؟ یتو باز شروع کرد یگ  ی م یچ-

 .د یخند  ز یر زیر

 طوره.  نیبله حتماً که هم-

 دادم.   رونینفسم رو ب یحوصلگ  یبهش کردم و با ب یاخم

 کنه و اصالً هم حوصله ندارم.   ی خورده درد م هی کم دراز بکشم سرم  ه ی  د یر کنم بافک-

 تخت بلند شد و لباسش رو مرتب کرد.  ی از رو 

 ارم؟ یبرات ب یخوا ینم ی زیچ یقرص ن،ییپا رم یباشه منم دارم م-

 بگو.  یز یچ هیهم سراغم رو گرفت خودت   ی بهتر بشم. کس ی جور نیا د ی کشم شا  یکم دراز م  هی نه - 

 

 نگذشته بود که مامان داخل اومد. یلیرفت و خ رون یرخساره از اتاق ب 

 «   ؟ یبود دهینگاهم کرد و گفت:»خواب باتعجب

 کم سردرد داشتم.    هی بودم آخه  دهینه فقط دراز کش- 

 االن؟  یخوب-

   ن؟ یاومد  ی آره، شما ک-
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. االن هم اومده بودم  میبابات اومد دنبالم باهم اومد   گهی. دنایاما رفته بودم خونه باباجونت ا تمام شده بود  شیساعت پ کیکالسم -

 زحماتت به هدر  فهی ح یسر کالسات حاضرش  د ی از فردا با گهیبهت بگم که د

 مورد باهات حرف بزنم. نیره. بابات ازم خواست که در ا ی م 

 جا به جا شدم. ی تخت کم ی رو

 .د یرو هم آماده کردم نگران نباش  لمیوسا ی بودم حت فکر  نیهم ی خودمم تو- 

 هاش رو به هم فشرد.  لب

  ی شب آخر نی ا نییپا ایشه، ب یخوب نم  دنی. سردرد با خوابنییپا ایبه صورتت بزن و ب ی آب ه یحاال هم پاشو  ،یکرد   یخوب کار -

هم مادرجونت قراره فردا آش درست کنه و همه رو   نیهم یآخه فردا قراره همه برگردن، واسه    م، یدور هم باش   یرو هم همگ 

 پاک کرده بودند.  یسبز  ی کل  نایات ا مهع نییشون. اتفاقا پا یزندگ  یبفرسته پ

 . امیمنم م   د ی. باشه شما بردمیاوهوم د-

  ی هم بپوش، هوا یز یچ هی رفت گفت:» یم  رون یکه ب ی پلک هاش رو بهم فشار داد و در حال یجاش بلند شد، همراه با لبخند  از

 .« یر ی ور به اون ور م  نیا  ی دونم که تو باغ ه ی سرده. م رون یب

دلم گرفت چون هنوز    یکه مامان گفته بود فردا همه قراره برگردند کم نیرفت. از ا رونیکردم و از اتاق ب د ییتکون دادن سرم تأ با

 کنم. الیباعث شده بود که کمتر هم فکر و خ نیعادت کرده بودم و ا یخواست تنها بمونم، تازه به اون شلوغ ی هم دلم نم

کم   ه یبردم.    یلذت م  ی سرد شده بود اما همچنان از اون سرد یلیرفتم. حق بامامان بود هوا خ نییبه سر و صورتم زدم و پا  یآب 

  یجور قشنگ   ه ی و درشت هم که   زیر یشد. صاف و بدون ابر، ستاره ها ی قشنگ تر م  یلیباغ راه رفتم. شب ها آسمون باغ خ ی تو

 کرده بودند.   نشیتزئ

  هی بودم که  یخونه درخت  کینبود. نزد کیمثل قبل تار  گهیکه درست شده بودند و باغ د  ن یکاله دار باغ هم مثل ا یها چراغک

 کتاب حافِظ آقاجون افتادم که اون جا جاش گذاشته بودم.  اد یلحظه 

شد.   یتر م ک یرفتم صدا نزد یجلوتر م یشدم. هرچ ییصدا یمتوجه   ی لحظه ا یقدم برداشتم که برا   یخونه درخت سمت

که بارها   ی ا زدم. چشم هام رو آروم بستم و به ترانه هی و به بهش تک  ستادمیپشت درخت ا اریاخت ی. بنیگوشنواز و دل نش ییصدا

سرشار از احساس که تا عمق قلبم   ییصدا را، یقشنگ بود و گ یاصل  ی  خواننده  ی بودم، گوش سپردم. درست به اندازه  دهیشن

 . داری وجودم ب  یرو تو  ی د یو جد  بینفوذ کرده بود و حس عج 

 با تو بودن کرده  ی دل هوا دوباره 
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 عشقتو باور کرده  هی دل دور نیا نگو

 دست به دعاها بردن  ن یمن خسته از ا دل

 آرزوهام با رفتن تو مردن  ی  همه

 نه یآرزو دارم تو س  ه یمن  حاال

 نه ی دوباره چشم من تو رو بب که 

 نه یآرزو دارم تو س  ه یمن  حاال

 نه ی دوباره چشم من تو رو بب که 

 دم یکردنت تن به دل صحرا م دایپ واسه

 دم یرو د ایدن   بتیتو رنگ چشات ه آخه

 ... یمن یهفتا آسمون تو تک ستاره   ی تو

خوند که   یبرد، بودم و اون قدر هم با احساس م ی لذت م دنشیوجودم از شن ی که ذره ذره  ییگوش کردنِ اون ترانه و صدا غرق

  ی و ب رای گ یبسته مسخ اون صدا ییبودم و با چشم ها ستاده یپشت درخت ا ی شدن بودند. همون طور س یچشم هام در حال خ

 آن قطع شد. ه یشنگ بودم که اندازه ق

 

خواست هنوز هم ادامه   ی اومد. چه قدر که دلم م ی نم ییصدا گهی پلک هام رو از هم باز کردم. واقعاً قطع شده بود و د عیسر

  ت،یوضع  یبررس  ی اندازه گرم رو گوش کنم. از پشت درخت برا ش یخوش و ب ی اون صدا ستمیداشته باشه و ساعت ها همون جا با

  شیکم پ ه یدست هاش بود، سامان هم تا   یهنوز هم تو  تاری نشسته بود و گ یخت در ی کنده  ی انداختم؛ تنها رو  ینگاه مین

 زده بود!  بشیکجا غ  هویدونم   یهمون کنده نشسته بود اما نم یکنارش رو 

 تا اون جا رفته بودم!   ینشدم که چه طور گذشت و اصالً متوجه  ی  قه ی دق چند 

 کرد.  ی باره اون همه جسارت بهم داده بود. متعجب بهم نگاه م ک ی یز یدونم چه چ  ی. نمدمیآن خودم رو، رو به روش د هی  فقط 

 جا؟« نی »تو... تو افقط سکوت بود و باالخره گفت: ی ا قه ی چند دق

 م: نامحسوس لب باز کرد  ی زدم و با ذوق ی لبخند کش دار 
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 بودم. ده یکه شن ی زیچ ی به اندازه  ی قشنگ بود حت یلیخ-

 !«      ییجا نیوقته که ا   یلیدرخت رو به روش نشستم که گفت:»پس خ  یاز تنه ها ی کی ی تمام رفتم و رو یی با اون جمله با پرو و

جا   یخونه درخت ی تو  یز یچ هی گفتم:»م... من اومده بودم... خب  یبا دستپاچگ  یکم هول شدم و بعد از مکث هی که زد   یحرف با

 .« یادامه ند  گه ید د یشا ام یخواستم مزاحم خلوتتون بشم، گفتم اگه جلوتر ب یگذاشته بودم اومده بودم اون رو بردارم. نم

  ی که چ دمیاومدم و تازه فهم  آن به خودم   هی از رفتار خودم در تعجب بودم چراکه اصالً متوجه حرف ها و کار هام نبودم.  یحساب

که زد   یخواستم برم که با حرف ی شدن حالتم، ازجام بلند شدم و م یو جد   یبا گرفتن گارد  عاًیرو به زبون اوردم. سر ییها زایچ

 . ستادمیسر جام ا

 ؟ یکن ی رفتار م ی طور نیا شهیهم-

 سرم رو به سمتش چرخوندم و با نگاه پرسشگرانه ام نگاهش کردم.  

 ؟ یچه طور-

  یکنم نم  یاحساس م ی دونم ول ینم به،یرفتارات عج ی کردن چشم هاش گفت:»بعض ز یرو گوشه لبش فشرد و با ر دندونش

 اما... «  یو خودت بود  ی پرده حرف زد ی چند لحظه ب ی چرا که واسه  ،یخودت باش  یخوا

 . دمیتو حرفش پر ع ینذاشتم ادامه بده و سر 

  ی م مونتیپش یکه خودت باش  ن یوقتا از ا یآدما گاه یالزمه چون بعض  ییموقع ها  هی اما... اما خب  ستین یطور  نینه اصالً هم ا-

 کنن.

 گفتمشون؟!    ی ست اما چرا به اون م یمتوجه بودم که طرف حرف هام فقط و فقط مرتض   کامالً

 زد.  ی لبخند  

 ؟ یمونیپش ی که ازم کرد ی دتیو تمج  فیس از تعرپ-

  یخورده عصب  ه ی که دستم رو خونده بود  نی معلوم نبود و از ا ی ا گه ید زی چ یمونیبا اون بود چون از حرف ها و رفتارم جز پش حق

 شده بودم.     

   ؟یر یگ  یقدر جبهه م نیچرا ا-

 طفره رفتن جواب دادم:  با
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 ؟ یمن؟! چه جبهه ا-

  هی که روش نشسته بود، تک ی درخت ی رو به تنه  تار یکرد. گ  یم  تمیکم اذ  هی موضوع   نیداد و ا ی حرف هاش تحت فشار قرارم م با

 .د ی رنگ و خوش حالتش کش یقهوه ا   یتو موها  یداد و دست

   ست؟یطور ن ن یحس کردم، ا ی نطوریبود؟ البته که خودم ا  یشخص خاص یقبل زد  ی  قه ی که چند دق  ییمخاطب حرف ها-

  ی به ابرو انداختم و با لحن ی کردم به خودم مسلط باشم گره ا ی م یکه سع  ی که باز هم دستم رو خونده بود و در حال  نیا مثل

 نبود.«  ی گفتم و منظورم شخص خاص  یکل  ؟ یکرد ی فکر نیو قاطع گفتم:»نه چرا همچ یجد 

رو لو داده بودم و باز هم   زیزبونش اورد. ناخواسته همه چ یرو رو   «یمردد اسم »مرتض ی کرد و بعد از لحظه ا ی نگاه موشکافانه ا 

 گرفتم.  شی بار هم راه انکار رو در پ نیبودم و ا یاز دست خودم عصب

 اون باشه؟  د ینه نه، خب چرا با-

 ! میزن ی خب درموردش حرف نم ی. اگه دوست ندارستیبه انکار ن  یازین-

 . ستین ی کن ی نه آخه اون طور که فکر م-

 ولش کن.   ستیمهم ن الیخ ی  باصالً-

 .« نیکرد گفت:» بش یکه رو به روش بود، اشاره م یدرخت   یکه به تنه    یدرحال و

که کنارش بود نگاه   ی تاریکه گفته بود نشستم. به گ ی درخت ی تنه  یرفتم و رو  ع یمط یمثل بره ا  ،یمردد  ی از نگاه کردن ها بعد 

 : دمیکردم و باالخره پرس  یم

 ؟ یشروع کرد یاز ک ی عنی ؟ی زن ی م تاری چند وقته که گ-

 .           یاز پونزده، شونزده سالگ  باًیتقر- 

 ؟ یکن  یدنبال م   یپس جد -

  شیپ ییموقع ها هی فقط  ی عنی گه، یکنن د ی که هستم بچه ها اصرار م یی تو جمع ها شه یکنم اما خب هم ی دنبال نم ی نه جد -

 وقتا تو خلوت خودم.  ی بعض ایکه بخونم  اد ی یم

 ادامه داد:  یمکث کوتاه با
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  ی اصالً بلد  ؟ی توچ نم یزنه. بب یم  انویپ شتریبوده البته خودش ب یقیبزرگمه. قبالً معلم موس  ی داد، عمه  اد یبار سحر بهم  نیاول-

 ؟ یبزن

 آروم تکون دادم.  ی کردم سر یم  یکه با انگشت هام باز ی حال در

دوست دارم   ی ل یرو هم بگم که خ ن یتونم بزنم البته ا  یقدر خوب نم نی ده اما مطمئناً مثل تو ادا ادی بهم  ی خب سامان تا حدود-

 دنبالش برم.  ی لیاما خب نتونستم خ رم یبگ  ادش ی یدرست و حساب

 نا؟ یکالس و ا یعن ی ؟ی د ی خب حاال چرا ادامه نم ،یاشو دار  نه یچه خوب پس زم-

 بودم کالً اما قصدش رو دارم. ریمشغله، همش درگ  ی آخه وقتش رو نداشتم، درس و کل -

 تونم کمکت کنم.«  یم  یگفت:»اگه بخوا   یبا پلک زدن خمار یکرد و بغد از فکر کردن ی با لب و دهنش باز یکم

 ؟« یمثل خنگ ها نگاهش کردم و پرت گفتم:»چه کمک 

 

 د. صداش رو صاف کر ی کنترل شده ا ی خنده  با

 گم!   یرو م تاریگ-

 زدم.  ی لبخند   ینامحسوس از اون همه خنگ  یخجالت با

 رم.    یزحمت بندازم. حاال بعداً سر فرصت کالساش رو م  ی خوام تو رو هم تو ی نه ممنون آخه نم ،یگ  یو م آهان اون - 

 کرد، نگاهم کرد.  ی که حالت قشنگ و خمارشون مدام دستپاچه ام م ییچشم ها با

 ؟ یکن  یرف متعا یاالن دار -

 . یوقتش رو نداشته باش  د یخب گفتم شا ی نه ول-

 ادامه دادم:  ی آه دنیبا کش و

بتونه برام مثل قبلش   ی زی کنم چ  یحوصله اش رو داشته باشم. فکر نم  یل یخ گهیهم، فکر نکنم د ری اتفاقات اخ نیالبته بعد از ا-

 بشه.

 کرد.  یق ینگاه دق 
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 . یکن  یم  الیو کمتر فکر و خ  یش  ی سر گرم م یطور نیبدم تازه ا اد یتونم بهت  ی م ی گم اگه بخوا یبازم م -

شدم   یخواست مثل اون، اون قدر خوب بزنم و به قول خودش سرگرم هم گرم م  یخوشحال بودم چون واقعاً دلم م شنهادش یپ از

 شدند. ی هم کمتر م می ذهن ی ها یر یو درگ

 شم؟«  یمزاحم کارات نم ی عنیچشمم و لحن پر تعارفم گفتم:» ه یبستن  با

 زد.   میمال ی جواب لبخند  در

 ! رهیگ ی و ممعلومه که نه مگه چه قدر وقتم -

در کنترل احساس و   ی ذوق کرده بودم و سع شنهادش یاز اون پ یهم فشردم. حساب یکردم و با تشکر، لب رو   یقدرشناسانه ا نگاه

هم، مضطرب    یزدن نداشتم و با گره زدن انگشت هام تو  یبرا  یحرف تار یگ ی ریادگیداشتم. بعد از اون موضوعِ   جانمیشور و ه

بهم   ینگاه م یجذاب صورتش ن کیمی که با حرکت ابرو هاش و منقبض کردن م وندم گذر ی و اطراف رو از نظر م  زدمیپلک م

 انداخت و سکوت رو آروم و نرم شکست.

 !ی فرق دار دمیباغ د یه اون روز تو ک  ی با اون دختر یلیخ-

 لب زدم:  ی باغ باهاش داشتم افتاده بودم و با شرمندگ یکه تو  ی بر خورد اول ادی بازهم

 خوام.  یبازم عذر م -

 هم فشرد.  یخوش فرمش رو رو  یلب ها می مال ی لبخند  با

 . ستین یبه عذر خواه یازین-

 نگاهش کردم.  کنجکاو

    ؟ی ... گفتیبه سامان نگفت یزیراجع به اون روز که چ   نمیبب-

موقع حرف زدن،   بش یبهم کرد و با همون متانت عج یاز دهنش خارج شد و بعد هم نگاه مرموز  "نه " ی کلمه   یآرامش خاص با

 نه اما... «  ایشناسه  ی که تو رو م  نمیخواستم بب یاولش چرا، قصدش رو داشتم و م یعن یگفت:»

 لب هاش رو جمع کرد.  ی مرموز ی به دهنش دوخته بودم که بعد از خنده  چشم

 شدم.  مونیاما بعدش پش-

 ابروم رو باال دادم و پر سؤال نگاهش،کردم.  یتا  هی
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 ؟ یشد  مونیچرا پش  ی عنی ی لیچ... چه دل-

 هم تا زد.  یرو که تاش باز شده بود، با حوصله رو  رهنش یپ نیداد و آست رون یب یرو به تند  نفسش

 ولش کن.   یچیه-

 هم چنان مصر بودم.  اما

 شد، لطفاً.   ریذهنم درگ  یباعث شد که بهش نگ  یچ ی شه بگ  یم-

 . الیخ یگفتم که ب-

نشست که دو مرتبه با    نمونی ب یقی دقا ی برا ی باز هم سکوت و ساکت شدم.  دمینپرس  ی زیچ گه یقدر لحنش محکم بود که د اون

 درهم شکوندش.  یگفتن جمله ا 

 نگرانته.  یلیسامان خ-

 لب هام نشست.  یرو م یمال  یلبخند 

 نگران منه.  شهیدونم، اون هم  یاوهوم م - 

مونه،   ی. سامان مثل داداش نداشتم م رونیب یایب  تیوضع ن یخوام از ا یخواد بهت کمک کنم. م  ی که دلم م  نهیهم یواسه  -

هم براش با   یل یاز اندازه نگرانته و خ ش یکه ب دمیبرام ارزشمنده. از حرفاش فهم یلیو خ که یدادش بهم نزد  هی از  شتریب یحت

 .یارزش 

. انگار که سر کالس درس نشسته بودم و جمع کردن حواسم اجبار کردمیحواس شده، به حرف هاش گوش م ی چشم و گوش  با

 بود! 

 بهم ادامه داد:  ینگاه میانداختن ن با

 . یمنم حساب کن  ی به بعد رو نیاز ا یتون ی پس م یمن هم قابل احترام و ارزشمند  یو قطعاً برا   یتو خواهر سامان-

گفت   یکه م  نیبهم داده بود و از ا یآرامشش، حس خوب حرف هاش و گوش دادن به کالم پر یدونم چرا اما نشستن پا  ینم

خوشحال بودم هرچند که   ییجورا هی داشتم و   تیموضوع رضا نیاومد و از ا ی لبم م ی لبخند رو  اریاخت ی دارم ب تیبراش اهم

ز اومدنم گذشته  ا یا  قهیدق  ست یمچم نگاه کردم، حدوداً ب  یرنگ رو  ینقره ا  عتبه سا ی لحظه ا ی. براارمیکردم به رو ن ی م یسع

 ؟«ی ر ی شد؟ کجا م ی و گفت:»چ  د یبگم نگاهش رو باال کش ی زیچ نکه یدرخت بلند شدم و قبل از ا ی تنه   یبود. از رو 
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 فقط...    یچیه-

 از باغ به سمتمون اومد.   ی حرفم تموم نشده بود که سامان از گوشه ا هنوز

 ؟« یاومد  یک  ؟ییجا نیمتعجب گفت:»اِ تو هم ا ی من اونجا با حالت  دنید با

 سالم کردم.  بالفاصله

 ؟ یمتوجه شما ها شدم. تو کجا رفته بود گه یجا گذاشته بودم بردارم که د ی خونه درخت یآره، اومده بودم کتابم رو که تو -

  نایسر هم به خونه آقاجون ا ه ی گه ینشست گفت:»رفته بودم جواب تلفنم رو بدم د ی م ربد ی که کنار ه ی تر اومد و در حال  کینزد

 زدم.« 

 :د یرو به من پرس  یدر ادامه با لبخند  و

 خب چطور بود؟   -

      ؟« یو منگ مثل خنگ ها گفتم:»چ  جیهم گ باز

 تکون داد که سامان متعجب نگاهش کرد.  نیکرد و سر به طرف  یزیر  یخنده   ربد یاون سؤالم ه با

 ؟ یخند  ی چرا م-

 هم گذاشت. ی چشمم رو رو  هی اش رو جمع کرد و  خنده

 همه پرته!  نیزنه حواسش ا ی با من حرف م یکردم فقط وقت   یآخه فکر م-

 :دمی برچ ده یاون حرفش دلخور شده بودم و لب هام رو رنج از

 .ستیوگرنه اون قدر هم حواسم پرت ن  رهیدرگ یلیقبلش هم گفتم که ذهنم خ -

 

کم زود رنجه، اخالق تو هم که دستش    ه یسوگند ما  نیا ربدخانیگفت:»ه  یبا لبخند  ربد یه من رو به  یآزردگ  دنیبا د سامان

 .« یکن  ی م یشوخ  یدونه دار  ینم ستین

 نداشتم شرمنده.«  یشده و گفت:»اما منظور یکم جد   هی که سامان زد،   یحرف با

 زدم.  ی کم رنگ  تبسم
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 . ستیمهم ن-

 . یزدن عالقه دار  تار یبه گ  یلیچه طور بود؟ تو که خ ی:خب نگفتسامان

 جواب دادم:  ربد، یچشم به ه ی اشاره  با

 خوب بود به خودشم گفتم.  یلیخ-

که   ییالبته من تا جا ی بهش کمک کن یتو بتون د یودوست داره. شازدن گ   تاریگ  یلیاون حرفم باز رو به گفت:»سوگند خ با

   ی تونستم و وقت داشتم کمکش کردم ول

 کم کار داره.«   هی  هنوز

 . می زد ی موضوع  هم حرف م  نی:اتفاقا در مورد همربد یه 

 

 باال انداخت. ییابرو  یتا

 بهتر؟!  نی از ا یبفرما سوگند خانوم چ-

 زانو گذاشت و از جاش بلند شد. ی تشکر کردم که سامان از دست رو ربد یلبخند از ه با

 ایزحمت بذار تو اتاق بعدشم ب  یرو ب تاریگ  نیخواستن شام رو بکشن سوگند جان شما هم ا یرفت م  یم  ادمیداشت  یراست-

 آقاجون  یخونه  

 

ر  به اتاق سامان بردم و بعد از اون هم به اتاق خودم   تاریگرفتم و سمت ساختمونِ باال رفتم. گ  ربد یرو از ه  تار یگفتم و گ یچشم 

 داخل اومد.   یشاک ی ا افه یرخساره با ق قه،ی چند دق یرفتم. به فاصله  

 زد.  یبه کمر زد و با ِشکو پلک  دست

 ! د یکن  لیکوفت م د یاریب  فیکه سوگند خانوم تشر م یهر دفعه دعوت نامه بفرست د یکه ما با ی چ یعنی-

 ره؟!  ینم  نییپا یغذا از گلو کس ام یاگه من ن یعنی-
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گرفت. باور   یو م همش سراغت  ی چون مرتض ی اشاره کرد ی فی ظر ی. به نکته  قاًیگفت:»بله دق ی پرخنده اش با مسخرگ ی لب ها با

 کنم!«   یکن اگه تا االن شام نخورده باشه تعجب نم

 اسمش رو صدا زدم.  یلحن پر تذکر  با

 رخساره!-

 گفتم؟   یخب مگه چ هیچ-

 اومدم.  یبعدشم من خودم داشتم م ؟ یزیو بهم براعصاب من  یخوا یفقط م-

 برام دراورد.  ییبا حرکت ابرو و لب و دهن ادا 

 شوک!  یو البته تو  یر یآها خب آخه من فکر کردم هنوزم تحت تأث-

   

 ه؟ ی منظورت چ یهان؟ چه شوک -: دمیکه زده بود پرس  ی از حرف متعجب

 .« گهیمنظره قشنگ و جذابمون د یصدا ر یگفت:»تحت تأث یز ینشست و با چشمک ر شی آرا  زیم  یجلو  یصندل ی رو

باشه   دهیمن رو تو اون وضع د یکه نکنه کس  نیلحظه از ا ه ی گرد شده ام نگاهش کردم.   ی. با چشم هادنیشروع کرد به خند  و

 بهت گفت؟«  ی ! ک؟یدون  ی :»تو از کجا مدمیپرس  عیسر  ی لیخ نیو واسه هم دمیترس 

 جواب داد:  ی زی آم ه یهم با لحن کنا ی لبهاش رو دنیو با مال  د یلبش کش ی کم رو  هی برداشت و  ز یرو از م ی لب رژ

 ! یخود شده بود ی کم از خود ب  هیفقط  ؟ی قدر استرس گرفت  نیکه ا ی کار کرد  ی. بعدشم حاال مگه چدهیند  ی نترس بابا کس-

 مضطرب بهش چشم دوخته بودم.  همچنان

 ؟ یدون یاز کجا م  یشه بگ  یم  ی بابا رخساره جون به لبم کرد یا-

 .د ینشسته بود به سمتم چرخ نه یرو به آ ، یصندل ی که رو ی حال در

  ی چیه یخونه درخت یباز رفته باش  د یگشتم گفتم شا  یبابا نگران نباش، خودم مشاهده نمودم. خب دنبالت م ی چرا وا رفت هیچ-

 اومدم اون جا دنبالت.  گهید

   دمییجو ی لبم رو مضطرب م   ی  گوشه
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 دادم.   یبود تکون م زونیپا هام رو که از تخت آو و

 دم؟یچرا من تو رو اون جا ند پس -

 تر اورد. ک یکم سرش رو نزد  هی  ی صندل یپاش انداخت و با خم شدن رو  ی پاش رو رو هی

کنم   یزدم فکر نم ی اگه صداتم م یکه حت  یهم بود؟ واال اون قدر مات و مبهوت بود  ی ا گه ید ز یمگه حواست جز اون به چ-

 به جونم     یبر  د ی. تازه بایشد  ی متوجه م

 ! یکن دعا

  رونیب ی ایمسخره ب ی و هواسرت که از اون حال  یبزنم تو  ی کیو   امیخواستم ب ی نگاهش کردم که گفت:»خب م  تیثا ی مردمک با

 اما... « 

 هم گذاشتم.  یپلک هام رو رو  ت یبسنده کرد. با عصبان یز یآم طنت یش  یحرفش رو خورد و به خنده    یبودم که با بد جنس منتظر

 . یکرد وونم ی بگو خب اه د-

 شم هاش رو به چپ و راست چرخوند.چ 

 گم. ی خب چه خبرته م یلیخ-

 ادامه داد:  یبا مکث  و

کرد. منم   یاومد اونور باغ. داشت با تلفن هرو کِر م  ی که داشت م دمیمارمولک شدم و صداش رو شن  ی نایم  نیا یخب متوجه  -

  هی حتماً  نهیاون حال مسخره و مضخرف بب  یتو . گفتم اگه تو رو ادیدست به سرش کنم که جلوتر ن  یجور  ه یمجبور شدم برم و 

 . ارهی ی از توش در م یزیچ

 .دمیکش  ینفس ی آسودگ با

با   م یخوب یتازه رابطه   ،یشناس  ی که م ناروی. میکرد   یاما بازم خوب کار ی کرد ی کاش صدام م یا ی واقعاً ممنون رخساره ول-

 من نداره. 

 نازک کردم.  یاون حالم حق به جانب پشت چشم حیتوج ی برا و

 هم نبود!  یخاص ز یرو بگم که چ نیالبته ا-
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دنبالت باشم   ه یمثل سا د یهمش با گهیچه کنم د ی رو اوردم معلوم بود! ول نای اسم م ی سر تا پا استرست وقت ی  افه یبله از اون ق -

 سوگندخانم.  یگدار به آب نزن  ی وقت ب ه یکه 

 . دمیهم کش ی تو ییو ابروهاتخت بلند شدم  یرو  از

 تا بازم قاصد نفرستادن دنبالمون. نیی پا می بر ایقدر شلوغش نکن ب ن یا گهیخُبه توهم، حاال د- 

تو حس   ی بدجور رفته بود ییخدا ی کرد و گفت:»ول  یتک خنده ا میرفت ی م رون یکه از اتاق ب یبلند شد و در حال ی صندل یرو  از

 .« دمیتو دلم بهت خند   یکل

 نثارم کرد.  ی ا یاز بازوش بهش تشر زدم که آخش بلند شد و وحش یشگونیبا ن 

 رفتند و بچه ها   یی رایمراسم هفت آقاجون به پذ  ی و حرف زدن در مورد برگزار ی خوردن چا یبرا ه ی از خوردن شام، بابا و بق بعد 

رفتن به آموزشگاه، زودتر از بچه ها   ی شدنِ صبح زود برا دار یو ب یجمع شدند. به خاطر خستگ  شیباغ دور آت یطبق عادت تو  هم

چند روزه،   یِخواب  ی و ب یبالشت گذاشتم از خستگ  یکه سرم رو رو  نیبه اتاقم رفتم. هم  دن یخواب یاون جمع رو ترک کردم و برا

 .دمش  هوش ی هم رفتند و ب ی پلک هام رو

 

 **** 

رفتن شدم.   ی و آماده   دمیلباس پوش   عیسر یلیمنتظرم بود و خ نییشدم. بابا پا داریحول و حوش هفت بود که از خواب ب  ساعت

نشند، صدام زد. به آشپز   داریطور سامان ب  نیو هم ن یو حس  ربد یه نکهی ا یبرا  یآروم  یبود و با صدا نده ی صبحونه رو چ ز یمامان م

 رفتم.  نیی پا ،ینسبتاً سرد، اون هم هول هولک ییچا دن یو گردو و سر کش ر ینون و پن لقمهخونه رفتم و بعد از خوردن چند 

 نیقدم هام رو سمت ماش   ز،ییفصل پا یو پرسوز صبگاه ز یبغل گرفتن دست هام از اون سرمان ت یدر منتظر بود و با تو یجلو بابا

راه ساکت بودم   ی و گفت و بعد از جواب دادنم راه افتاد. تو  ریصبح بخ یداخل اتاقکش نشستم. بابا با لبخند   دنیتند کردم و با رس 

  یرفتن به آموزشگاه. جلو یبرا  ممیبه خاطر تصم ش یفقط در حد دو، سه جمله و ابراز خوشحال  لبتهگفت ا  ینم ی زیو بابا هم چ

آموزشگاه رو رو تند تند باال   ی ساختمونِ سه طبقه  یکردم و پله ها یداحافظ شدم. از بابا خ ادهیپ نیساختمون آموزشگاه از ماش 

  ی رو از رو نکشیع یمانیکه وارد کالس شدم خانم سل نیشدم. هم لدر زدم و داخ  یا  قهیرفتم. پشت در کالس بودم و بعد از دق

 ام کرد.  یاش برداشت و متعجب و جاخورده بررس  دهیدرشت و ورقلمب یچشم ها

 !د یماسب! خودتون هستخانم طه-
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و کوله   دمیهم تن  ی خنده. ابروهام رو تو ر یزدن ز یکالس همگ  ی از اندازه عصا قورت داده اش، بچه ها ش یاون حرفش و لحن ب با

 .«د یبشن د یی! بفرماد یاوردم که با حرکت سرش گفت:»نه انگار خودتون هست نییدوشم پا ی ام رو از رو

  یکی ی رفتم و رو  ،یمانیخانم سل ی توجه به واکنش بچه ها و طعنه ها  یآروم ب ی نداشتم و با سالم حیجواب دادن و توض حوصله

 رو به چشم زد.  نکش یدوباره ع یمانیآخر نشستم. خانم سل فی دسته دارِ رد ی ها یاز صندل

 ازتون نبود؟!  یخبر  نیکالس برداشت ی ا گه ید ی کردم جا  یفکر م -

 نبودم.«  ی چند وقت نیهم ی کنترل شده گفتم:»پدر بزرگم فوت شده بودند واسه   یهم، با حرص یم روفشردن لب ها با

و   یشده بود و با ناراحت مونیشیپ یحساب ش یداور  شیو پ شیپ قه یباره سرخ شد و انگار که از لحن چند دق ک یاش  چهره

 هم قرار داد:   ی لب رو  یخجالت نامحسوس 

 گم واقعاً متأسفم. یم  تیتسل-

کردم.   یلب تشکر  ری که نگاهش کنم ز  نیبود و بدون ا ومده یموردش، اصالً خوشم ن ی لحن و بر خورد مقروضانه و قضاوت ب از

باعث شده بود که   ن یبود و ا ومدهینگاه کردم بهاره هم ن ی کنار  یگفتند. به صندل  تیبچه ها هم تسل ه ی بق یلمانیپشت بند خانم س 

 وصله تر دنبال کنم. ح ی کالس رو ب

و    دمیکش  رونیکوله ام ب  ک یکوچ  بیج یرو از تو  م یاز سه ساعت کالس فشرده و پشت سرهم از آموزشگاه خارج شدم. گوش  بعد 

  ه یرو جواب نده چون  شیسابقه نداشت که گوش  ی لیبود چون خ بیکم برام عج  هی داد.   یبهاره رو گرفتم اما جواب نم یشماره 

 کرد.  یجداش نم اصالً از خودش  ییجورا

دادم و نگاهم رو از    هی تک یگرفتم و سمت باغ به راه افتادم. به صندل  ینی و با تکون دادم دستم، ماش  ستادمیآموزشگاه ا ابون یخ کنار

  دن یپر درختش، چشمم رو تا رس  یو خم ها چیو پ ی که هر بار سرسبز ی تکرار نشدن ی ریدوختم. مس  رون یب ی به فضا شهیپشت ش 

 شدم.  یرو متوجه نم ر یکردن مس ی زمان و ط ذرو اصالً گ   دادیبه باغ نوازش م

دوش انداختم و داخل   ی کوله ام رو رو ه، یباغ توقف کرد. بعد از حساب کردن کرا یجلو  ،ی ا قهیساعت، چهل دق میگذشت ن با

قبل شاداب تر کرده    یباغ رو نسبت به روز ها یکه چهره   یآفتاب ییهوا بود و   دهیچیباغ پ ی بچه ها تو یخنده و باز  ی رفتم. صدا

از   ی با فاصله ا ن، یمیطور زن عمو رعنا و س  نیو زهرا و هم  ی. مادر جون و عمه گل رفتم  شیرو تا ساختمون پ ی شن ری بود. مس

بلند مشغول هم زدنش بودند.   ی پرشعله، قرار داشت جمع شده بودند و با مالغه ا ی اجاق یبزرگ آش که زو  گِی ساختمون، دور د

  کیهم معده ام رو تحر یبود و حساب دهیچ یام پ ین یب ری مطبوع، ز بیتازه و پخته شده و اون ترک یها ی خوش و معطر سبز یبو

  گیکرد. عمه گل رخ از د ه یوشش رو بهم هد آغ ی گرم ،یی سالم کردم و مادرجون هم با خوش رو یکرده بودند. جلو رفتم، به همگ 
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رو به من   ظ،یغل هوا و کنار زدن اون بخارِ نسبتاً  یاومد فاصله گرفت و با تکون دادن دستش تو  ی م رونیازش ب یآش که بخار داغ

 زد. ی کرد و لبخند 

 کالس چه طور بود؟   ؟یسوگند  یخوب-

 لب هام نشوندم. یلبخند رو  متقابالً 

 خوب بود ممنون عمه جون. -

کرد و رو به من   ی خال گید  یرو تو  یلب، رشته ا  ر یز ی و مادرجون هم با گفتن ذکر و صلوات دند یپرس  یز یهر کدوم چ و

 کم هم بزن.«  ه یجا تو هم،  نیا ایمادر، ب  ا یگفت:»سوگند جان ب

 کم آش رو هم زدم.   هی خم شدم و من هم  گیطرف مادرجون رفتم و با گرفتن مالغه بزرگ به سمت د  به

 

گفت:»مواظب باش سوگند   یکه زن عمو رعنا با نگران  دمیعقب کش کباره یصورتم خودم رو  یخوردن اون بخار داغ و گرم تو  با

 .« یرفت  گید  ک ینزد  یلیجان خ

کرد. دستم رو   ی رو برام آشکار م تش یموردش که ن یب  یحواسش بهم بود و توجه ها یحسابزن عمو رعنا بود که  ی از مرتض بدتر

 . دمیسوخت کش ی کم م ه یگونه ام که  ی رو

 ومده؟ ی سوگند جان مامانت هنوز ن یگلرخ:راست عمه

 گرده.  ی گفت زود بر م ی دونم مگه امروز رفته کالس؟عمه زهرا:آره ول ینم-

 ارم؟ یاز باال ب د یخوا ینم ی زی و عوض کنم چاالنم با اجازه تون من برم لباسم  می دونستم آخه صبح ما زود تر از مامان رفت ینم-

 . د یهم چ ی رشته رو رو یخال  یعمه زهرا جعبه ها 

 . ارهیهم ب گه یرخساره کجاست بهش بگو رشته کمه دوتا د نیبب  یر  یم  یسوگند جان عمه حاال که دار-

از رخساره نبود. لباسم رو عوض کردم و با   یبا قدم برداشتن سمت ساختمون خودمون، باالفاصله باال رفتم. خبر گفتم  یچشم

خواستم به طرف ساختمون آقاجون برم که متوجه اش   ی کردن رخساره م  دایپ یاومدم. برا  نییبه سر و صورتم باز پا یزدن آب

 اومد.   ی شدم؛ از رو به رو به طرفم م

 کرد.  زشون یکم ر  هی چشم هاش  ی تو د یکم باال داد و با خوردن نور خوش  ه یسرش رو  یرو  یِ آفتاب کاله 
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 ؟ ی باالخره اومد -

 .کیعل-

 کرد.   یا خنده

 به سالم کردن ندارم!  ی که من اعتقاد یدون   یم-

 گشتم.  ی تو؟ داشتم دنبالت م ی .کجا بودانمیبله درجر-

 بچه ها بودم، انور باغن. شیپ-

 : دمیکنجکاو پرس  ، یکردم و بعد از مکث ی دل  دل

 همه هستن؟       نمیبب-

 تکون داد.   یبا ابروهاش و حرکت دادنشون سر یباز با

 ها؟  ستیکه مد نظرت ن  یشخص خاص ، یک  قاًی دق ی عنیسؤالت بو دار بود همه -

  شیو انکا رو پ  ارمیکردم به رو ن ی م یحال سع نیمطلع شم اما با ا بد ری نبودن ه ایاز بودن  خواستمی با رخساره بود و فقط م حق

 گزفتم. 

 گفتم.  ی طور نیشروع نکن دوباره رخساره، هم-

 

  د یکوب  یم  نیزم  ی رو  یها زه یسنگ ر  یکه پاش رو رو   یبغلش گرفت و در حال یبدون توجه به حرفم دست هاش رو تو  اما

 هاش رو شروع کرد.  یحراف

دنبال عمه   ادیتونه ب  ی نم یعمه رو ببره، آخه عمو مهد  گهیگرده که د  ی گفت کاراش تموم بشه بر م  یول ک یکار داشت رفت بوت-

 کار   ایگو

 . ادی. زود رفته نگران نباش االناست که بداره

 نگاهش کردم.  ضیبه دماغم انداختم و با غ ینیچ 

 . یلیرخساره، خ یلوس  یلیخ-
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 کن!   یخوب ایوا ب-

 الزم نکرده. زم، یخواد عز ینم-

 هم فشرد و انگشتش رو جلوم گرفت.  یهاش رو با حالت فکر رو چشم

 . نهیاومده که تو رو بب یکی بهت بگم  ون یخواستم ا ی آهان م زهیحرفا کن چ ن یول ا-

 متعجب چشم ها رو چرخوندم. 

    ؟ یهوم؟! ک-

 . یفهم ی برو خودت م-

 کجاست؟  ی گ ی که م یکس  نیحاال ا ،ی کن ی م وونه یو درخساره تو که آدم یر یبم یا-

 . یخدا شاد بود و پر انرژ  ی  شه یکرد. هم  یا خنده

 .  قیفکر کنم رفت آالچ-

 .نایگفت رشته کمه و ا  ی که م نیخب تو هم برو عمه کارت داشت مثل ا یلیخ-

 . ارمیب خواستم برم از داخل ی باشه اتفاقاً خودم االن اون جا بودم م-

 

شکل   یو مثلث ز ینوک ت یبا سقف  یچوب قیآالچ  هی باغ بود رفتم.  یوسطا  باًیکه تقر ق یبه طرف آالچ یا گه یحرف د چیبدون ه و

و   ن یدلنش تی نها یب ی شده بودند و فضا دهیشده، دور تا دورش چ یکنده کار ه یچوب  یها ی به همراه صندل ی گرد و بزرگ ز یکه م

رفتند و همراه با خوندن کتاب   یم قیبه آالچ ییعصر ها همراه مادرجون دوتا شهی. همونآقاج  ادیداشت و باز هم  ، یآرامش بخش

 شدم. ی شون اضافه م یمیاوقات هم من به جمع دو نفره و صم ی خوردند که گاه ی م یچا  گهیبا هم د ار،یحافظ و شهر

آروم به سمت جلو قدم برداشتم.    یآه دنی بودند. با کش یخوب  یز هاکنج لبم نشست. چه رو  یآوردن اون خاطرات لبخند  اد یبه  با

زدم. واقعاً کنجکاو بودم   یهوا کم نشده بود و با حرکت دستم، خودم رو باد م  ی اما هم چنان از گرما د یوز  یم  یکه باد خنک نیبا ا

 اومده!  دنمید  یبرا  یتونستم حدس بزنم ک  یاوردم نم یو هر چه قدر به ذهنم فشار م 

 بود اما تنها نبود!  قیآالچ ی . بهاره توستادمیلحظه سر جام ا  یبودم و برا  قیآالچ  کینزد
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کم جا خورده بودم اما   ه یگرم حرف بودند.  گه یدرست رو به روش نشسته بود و با هم د ی صندل یهم رو  ربد یکمال تعجب ه  در

 !کیرخساره که گفته بود رفته بوت 

 کرد؟! یکار م   یجا چ نیا پس

 شده بودند!  یمیکردم چه قدر هم زود با هم صم ی نگاه م بهشون

 زد و بهاره هم که تا کجا دهنش از خنده کش اومده بود!  یحرف م ربد یکه ه چرا

کرده    رمیبودم اون برخورد گرمش با بهاره واقعاً متح دهیکه در موردش شن یی ها زی اومد. با چ یم بی برام عج یل یخ ربد یه رفتار

 نگاه کردن به طرفشون رفتم.  قه ی د دقبود. بعد از چن

اومد سرتا پام رو   رونیکه از بغلم ب نی. همد یبلند شد و بالفاصله بغلم کرد و صورتم رو بوس  شیصندل  ی کردم که بهاره از رو سالم

 آموزشگاه!« یرفت  یاون وقت تو پاشد  نمیتو رو بب  امیتو من امروز کالس نرفتم که ب ی گفت:»کجا بود  ی کرد و با ابراز دلتنگ  ینگاه

 گفتم.  ی م ی دادیرو چرا جواب م  تیبعدشم اگه گوش   ،یداد  ی خب حداقل خبر م-

 نگاهم ننداختم ببخش.  گه، ید دمیشلوغ بودن البد نشن ی لیهم خ ابونایبودم خ نیماش  ی :توبهاره

 

  ی سرفه ا می که حضورش رو حس کن یجور  یا  قهیکرد باالخره بعد از دق   یکه تا اون لحظه ساکت بود و به ما دوتا نگاه م  ربد یه

باال   یی . ابرومیرفته بود و گرم و خوش و بش با هم بود  ادمون یبودنش رو اون جا  ی. حسابمیکرد که هر دو سمتش برگشت  فیخف

 سوگند خانوم.«  مگفت:»سال  یز یآم ه یداد و با لحن کنا

 جواب سالمش رو دادم.   عی سر یلیخ 

 ببخش حواسم نبود. -

 !« هیع یلب گفت:»طب ر یرو به اطراف چرخوند و آروم و ز نگاهش

ژه شده بود طعنه  براش سو یمن که حساب  ه یکه به حواس پرت   نیحرفش شده بودم و مثل ا یکه آروم گفته بود اما متوجه   نیا با

رو به بهاره و حرکت دست    یبا لبخند  ارمیکه به رو ب   نیسوژه رو دستش داده بودم. بدون ا ن یزد و مقصر هم خودم بودم که ا یم

 . مینشست زی دور م ره. همراه با بهانهیخواستم که  بش

شده بود، گفتم:»رخساره گفت   شتریب شبیکه از د  ی تیمیگذاشته بود و کج نشسته بود با صم ز یم یکه آرنجش رو رو  ربد یبه ه رو

 ک؟« یبوت یرفت
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 شد.  رهیبود خ ز یم یکه رو  شیگوش  ی صفحه  به

 رو ببرم بعد هم  خودنم برم به کارام برسم.  نا یاول مامان ا ام یگفتم اول ب  ادنیکارا ز دم یاهوم اما د-

 از جاش بلند شد.  ز، یم ی از رو ش یبا برداشتن گوش  و

 با هم فعالً.  د یحرف دار  ی حتماً کل زارمی تنها تون م-

قبل جذاب تر و    یکردم. چه قدر امروز نسبت به روز ها ی ازمون دور شد. رفتنش رو نگاه م یازش تشکر کرد و با لبخند  بهاره

با  رو  همراه   شیو به اصطالح هفت دهی رو تا آرنج تا زده بود و اندام ورز  نش یکه آست یجذب یمشک راهنیآراسته تر شده بود. پ

. محو تماشا و رفتنش بودم که با بشکن بهاره  دادیقشگ تر و بهتر نشون م یبود، حساب رده رنگش که به پا ک یر یش  ینیشلوار ج

 چشم هام به خودم اومدم. یجلو

 چته تو دختر؟ چشات در اومدن!- 

 به خودم مسلط شدم.  یهول شده بودم و دستپاچه. کم 

 لحظه رفتم تو فکر.  ه ی تو فقط  یگ  ی م یچ-

 خ   یینامحسوس گفت:»خدا یداشت اشاره داد و با ذوق ی که آروم آروم قدم بر م ربد یبه ه 

  ن یشه از بس که خوش صحبته ا ینم ریهم خوش بر خورده اصالً آدم از حرف زدن باهاش س  یلیخ  افشیجذابه اما جدا از ق  یلی

 آدم.« 

 ادامه داد:  ی با خنده ا و

 گفتم. نارو یا ی برادر یالبته جا-

 کرد.  دن یو باز شروع به خند  

 تأسف تکون دادم.   یبه نشونه   یبا خنده سر  

 ! یتوجه کن ی ا گه یبه کس د ی نخوا گهیکرده باشه که د ر یچشم و دلت رو س  ی کردم مسعود اون قدر یاز دست تو بهاره، فکر م -

 

 حرفم زد.  یاز آزردگ  یکرد و پلک خمار ینگاهم م  دلخور 



 عشق تا جنون 

103 
 

و  مثل تو گفتم که چشات یخر  یواسه    نارم یکه چه قدر مسعود رو دوست دارم و عاشقشم، ا ی دون  ی خودت م هی چه حرف نیاِ ا-

 تره.  پیو دَک و پُز خوشت  افهیهم با اون ق ی از مرتض ی حت ن ی. باور کن ایوا کن   یدرست و حساب

  ی م  ینسبت به مرتض زش یکه باعث تما  ی زیکم از اون بهتر بود اما چ  ه ی  افهیاز نظر ق یمرتض د یگفت شا  یراهم نم ی که ب  البته

  یچهره اش. نم یاز همه هم تو  شتری کرد و البته ب   یم  ییخودنما ب یرفتار و حرف هاش عج یبود که تو  یخاص تیشد جذاب

 :دمیپرس  یساختگ  یحرف رو عوض کنم با لبخند  که   نیا یبدم و برا  ی خواستم دست بهاره سوژه ا

 اصالً؟  ی اومد  ی ک  نمیبب-

 .دمیرو د ربد یجا که ه نیاومدم ا گه یشه، د یم  یساعت مین-

 خب چه خبرا مسعود چه طوره؟ -

 نگاهش کردم.  ک یساکت شد. پرسشگرانه و بار هوی دمیکه پرس  یسؤال با

 ن؟ینکنه با مسعود دچار مشکل شد  ؟ یشد چرا ساکت شد  یچ-

 گفتن حرفش، لب باز کرد.  ی برا د یبا ترد ی پا و اون پا کرد و بعد از لحطه ا ن یکم ا  هی

  نیدونم گفتنش تو ا ی تازه نم  ادیترسم خوشت ن ی بگم آخه م یدونم چه طور  ی نم یعنیخب...  ی ول ستیکه ن  ینه مشکل-

 نه!  ا ی هی کار درست ط یشرا

 شه؟ یبه من مربوط م نم یبب- 

 ان.خب پس بگو گوشم با توئه بهاره ج-

رنگِ   ییطال یگذاشت. حلقه   ز یم ی بود، باال اورد و رو زی م ر یدستش رو که ز  یجا به جا شد و بعد از لحظه ا ی صندل ی کم رو  هی

 گفتم:»با مسعود؟!«  رتیلحظه چشمم رو زد. به طرفش برگشتم و با ح  هی داشت که   ی دستش آن چنان برق ی تو

هم   ی گفت پر تب و تاب عاشق هم بودند و به قول خودش هم واسه  یکه خودش م  ی بهاره بود و همون طور ی مسعود پسر عمو 

 براشون زوده.  یلیسن خ نیا  ی گفتند که ازدواج تو ی وسط خانواده هاشون مخالف بودند و م  نیمردند اما ا  یم  گهید

 کرد.  د ییبا تکون دادن سرش تأ  یا  قهیاز دق بعد 

 گم.  یخونواده هاتون رو م  ن؟یون کردش  ی راض یخب چه طور - 

 تکون داد.  نیبه ستوه اومده و کالفه سر به طرف یهم فشرد و با حالت یچشم هاش رو  
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تالش کرد البته   یل یما ختم شد. مسعود خ  یمفصل که باالخره ته اش به نامزد   یدعوا  ه یشد،  ییچه دعوا ی اوف سوگند اگه بدون-

 منم تنهاش نذاشتم و کنارش موندم.  

 زدم.   یلبخند 

 ن؟ ینامزد کرد ی خب ک-

 انداخت. نییحرفم خجول و شرمزده سرش رو پا نیبا ا 

 . امیب دم یکش  یبه خدا خجالت م- 

 

دونستم   ینم  که آقاجونت فوت شد. باور کن من  یو گفت:»همون روز  د یدندون گز ر یساکت بودن لبش رو ز یا  قهیبعد از دق و

، به خدا  و نکرده بودم. سوگند شرمنده امجاش  نیکه قراره مرخص بشه من اصالً فکر ا ی افتاده آخه تو گفته بود یاتفاق  نیهمچ

 رو عقب بندازن.«  ی گفتم که نامزد  یافتاده م ی اتفاق نیدونستم همچ  ی باور کن اگه م

 لب ادامه دادم:  ی همون لبخند رو با

 ناراحت نشم؟  یگفت  نیمواسه ه ی عنی وونه، ید-

 حرف ها. نیفکر کنم و ا د یبا شتریاالن زوده و ب یگفت ی و م ی مخالف بود هی که تو هم مثل بق  نیهم واسه ا ن یاوهوم، هم واسه ا- 

قابل   یر یبگ  یمیاما هر تصم نیبد  یشتر یهم گفتم فقط به خاطر خودت بود، گفتم به رابطه تون فرصت ب ی زیمن اگه چ- 

 موضوع خوشحال شدم.  نیاز ا ی لیاحترامه، باور کن منم خ

 برق گرفته از ذوق نگاهم کرد.  ییزد و با چشم ها ی ضیعر لبخند 

 سوگند جونم واقعاً...  یمرس 

  دنش،یکش  رونی رنگش شروع به زنگ خوردن کرد. با ب ی چرم قهوه ا فی ک  یاز تو  شیکه گوش  جمله اش رو تموم نکرده بود   هنوز

 انداخت. یبه صفحه اش نگاه

 مامانه. -

 گوشش قرار داد.   یرنگش گرفت و رو  یاس ی ی بلند و ناخن ها  یانگشت ها ن یرو ب یگوش  و

 سوگندم.  شیمامان جانم چشم، آره پ امی  ی اون جام، م گه یساعته د هیالو جانم مامان؟ آها باشه تا  -
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 گفتم:»سالم برسون.«  آروم 

 هم قرار داد.  یرو  پلک

 فعالً خداحافظ. ام، ی ی م گه یکمه د  هیرسونه سوگند جان. چشم گفتم که   ی مامان هم سالم م-

 از جاش بلند شد. فش ی رو قطع کرد و بالفاصله با برداشتن ک یگوش 

  یالبته خودمم کل رمیبراش بگ  ییو از خشک شومامان گفت سر راه مانتوش   می دعوت نا یمسعود ا یبرم، شب خونه   د یبا گهیمن د -

 کار دارم.

 . یموند   یاِ خب ناهارو م-

 فرصت بهتر.  ه یو  گهی د  یدفعه    هی کار دارم باشه  ی نه قربونت برم گفتم که کل -

 گه؟ یاصرار نکنم د یعنی-

 تعارف که ندارم. -

   ؟ یاورد نیماش  ایکنم آژانس خبر -

 باغ پارک کردم آخه از اون ور اومدم.  ی درِ پشت  یاوردم ممنون، جلو نینه ماش -

 . د یبا خم شدن صورتم رو دوباره بوس  و

 نبودم.  انی گم که در جر  ی دلم بابت اون موضوع هم ببخش باز هم م ز یگم عز ی م ت یبازم تسل-

 نکن.  ریو درگذهنت  ، یدونستیم د یدختر از کجا با الیخ یباز گفت. ب-

کرد    یازم عذر خواه ی و باز هم کل  میدر حرف زد ی رو جلو ی ا قه ی کردم. پنج دق  شیهمراه ینگاهم کرد و تا در پشت قدرشناسانه

بچه ها برم که از همون فاصله چشمم به   ش یخواستم پ یرنگش حرکت کرد و رفت. در رو بستم و م  د یسف نیو با سوار شدنِ ماش 

  م یفکر کردن تصم قه ی نه و باالخره بعد از چند دق ای شش یبود. دو دل بودم که برم پ رگشتهب قیاالچ یباز هم تو افتاد که  ربد یه

 قدم برداشتم.  قیگرفتم و به طرفش، سمت آالچ
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دو   نیاش رو با برداشتن، ب  یو گوش   د یبه سمت باال کش یو صفحه گوش  زی م ی شدم نگاهش رو از رو ق یکه وارد آالچ نیهم

و رو به من با    د یچرخ ی صندل یاز پرسش، رو  یکردن ابروهاش و حالت  یجاخورده بود و با کمون ی کم دنم یدستش گرفت. از د

 کج، نشست. یحالت

 شده؟  یزیچ-

 زدم.  ی جیگرفتم و لبخند گ  یهام رو به باز  انگشت

 . یطور  نی... خب... خب همیجا تنها نشست نیا دم ینه فقط د-

 :د یصورتش پرس  یشدن اجزا  یبا جد  ی زد و بعد از لحظه ا یتبسم

 دوستت رفت؟ -

 کردم.  نییام رو باال و پا چونه

 . رفتیم  د یآره کار داشت با- 

  ی لی. خیدار ی شده اش، گفت:»دوست بامزه ا کیبار ی به صفحه و چشم ها ی رگیو با خ  د یکش یگوش   یصفحه   ی رو رو انگشتش

 درسته؟«  نیمیباهم صم

 کرد!  یم   یمنظورش نبودم اما انگار از گفت و گو با بهاره اظهار خوشحال ی جا خورده بودم، متوجه  ی اون حرفش حساب از

بغل   یبا بهاره اصالً خوشحال نبودم. دست هام رو تو ی از هم صحبت تش یو اظهار رضا  هی دونستم اما از اون قض  یرو نم  لشیدل

 چفت کردم.  نهیس  یگرفتم و رو 

 منه.  هیمیصم  یاوهوم، بهاره از دوستا-

 مسخره زدم.   یتاب دادم و لبخند  یکه اصالً از خودم سراغ نداشتم، چشم  یبیعج یبا بدجنس ی بعد از مکث و

 بدعنقه.   یل ی! خستیقدر خوش رو ن نیهم ا شهیهم-

 کردم!  ی داشتم نظرش رو راجع به بهاره عوض م رسماً

  یباعث شده بود که اون همه بدجنس یکرده بودم. اما آخه چ رتیح  یبود و از اون رفتار خودم حساب نیام که هم یسع یعنی

 کنم؟! 

 گرفت.   یلب دهنش رو به باز یقرار داد. سرباال کرد و کم  ز یم ی بغل، خاموش کرد و باز رو یرو با فشردن دکمه   ی گوش  صفحه 
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 . هی لیاما از هر نظر دختره تکم-

  ی م یاحساس خرسند  ی ا قه ی هاج و واج نگاهش کردم. نه انگار واقعاً از اون معاشرتِ کوتاه و چند دق و  د یلبم ماس  ی رو لبخند 

 کرد! 

ام رو فقط و فقط از   یبعد  یدونم که جمله   ی رو م  نیوجودم شده بود و ا ی  ره یمسخره چ یاز حرص و حسادت ختهیآم یحس

داشتم بهش   ی سع ینامزد، درحال یکلمه   ی رو د یمتبسم و با تأکمعنا، به زبون اوردم.  ی حسادت احمقانه و از نظرم ب کی ی رو

گفتم امشب رفتن به خونه    یقدر خوش گذشته م  نیدونستم ا ی بفهمونم بهاره نامزد داره، با باال پروندن شونه هام، گفتم:»اگه م

 !«ارهینامزدش رو هم با خودش ب نکهیا ینامزدش رو کنسل کنه و شب رو بمونه و حت  ی

 اش انداخت. یشونیبه پ  ی نیدر جواب اون حرفم زد و چ ی که منظورم رو گرفته بود و پوزخند معنادار انگار

 . دمیشه مسعود رو ند  ی م ی اتفاقاً دوست داشتم چون چند وقت-

 شناخت! یثابت شده نگاهش کردم اما مگه مسعود رو م  یو با مردمک  پربهت

 لب زدم:  جیدستپاچه بودم و گ  یزدم. کم ی ام پلک محکم ی فکر  یقانه حرف زده بودم و پرحرص از ب هم احم باز

 ؟یشناس  یم... مگه تو مسعودو م -

 سر تکون داد.  د ییاش، در تأ  یشگ یو با آرامش هم لکسیر

 .مهیمیقد   یاز دوستا ی کیاوهوم، -

 همچنان پر سؤالِ من ادامه داد:  یبا نگاه ها و

 داره.   یاون جا بود، صراف  کیکه قبالً بوت  یپاساژ ی تو  مسعود یخب بابا-

جواب   یدونستم چ  ینم ی که حت  یطور  دمیکش  یخجالت م  یکه عجوالنه به زبون اورده بودم حساب ی و حرف ی داور شیاون پ از

و اشاره به پشت سر   یتونستم اون جا بمونم و با دستپاچگ  یاز اون نم شتر یشدم. ب ی م د یسرخ و سف ی بدم و با شرمندگ

 بچه ها.«  شی من برم پ  گهیگفتم:»خب د 

 . ستادمیزد، از حرکت ا بیکه عزم رفتن کردم با صدا زدنم بهم نه نیهم

 چند لحظه صبر کن. -

 :د یو کنجکاو پرس  د یهم تن  یبه طرفش برگشتم که ابروهاش رو پرسشگرانه تو  
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 ؟ ید ید  کی از نزدو تو مسعود   نمیبب-

 شدم! ی اون سؤال متوجه نم دنیبودم و منظورش رو از پرس  جیگ

 رو به زبون اوردم.  فکرم

 ! ؟یپرس  یچرا م - 

  قه ی خواست حرف چند دق ی مرتبش کرد، همچنان منتظر جواب بود. دلم م یو کم  د یکش رهنشی به پ یبلند شد. دست ازجاش 

 یمسخره و ساختگ  یمنظور با ذوق  نی کنم و به هم ی از خوش و بششون، تالف تشیرو در مورد بهاره و اون اظهار رضا ششیپ

 !« لهیکه از همه لحاظ تکم  هیپسر نظر چرا که اونم ب نمش یدوست دارم بب ی لیگفتم:»نه اما خ

خواستم مقابله به مثل کنم اما باز   یم. فقط مباز هم چرت و پرت گفته بود نکه ی. مثل اد یگرانه اش حول نگاهم چرخ  خیتوب نگاه

 تر اومد. موشکافانه نگاهم کرد.  ک یکم نزد  ه یهم رفت و  یهم احمقانه حرف زده بودم. با حرف خارج شده از دهنم اخم هاش تو 

 !ش؟ینیکه بب  یقدر مشتاق نیتونم بپرسم چرا ا ی بعدشم م ش؟ید یاصالً ند  ی وقت له یاز هر نظر تکم یدون ی تو از کجا م-

مضخرفاتم،   حیتوج ی هول کرده بودم وبا پته تته و فرو دادن آب دهنم، برا ی چشم هام کم  ی تو  مشیمستق ینگاه ها با

 ؟« یپرس  ی! اصالً چرا م نداره که  یا  گهید ل یوگرنه دل نی رو کرده بود هم  فشی تعر یل یگفتم:»خب... خب بهاره خ

که رنگ هشدار و تذکر گرفته بود، شمرده    یتر کرد و با لحن  یتر شده بودند. لب ظ یکه غل  ییدستش رو به کمر زد و اخم ها  هی

 و دوست ندارم... «   یبش ک یبه اون و نامزدش نزد  یلیخواد خ یو دلم نم  م یشمرده گفت:»چون من و مسعود با هم دوست

اندازه تعجب کرده بودم اما مگه   یفروخورد. از اون لحن و اون حرف هاش ب  هم ی نداد و حرفش رو با فشردن لب هاش رو ادامه 

 شد تا اون حد متعصب؟!  یم

 

 شده بودم و پر حرص لب زدم: ی موردش، عصبان ی ب یلحن حرف زدنش و اون حساب پس گرفتن ها از

 فهمم؟!  یداره نم   ی شما به من چه ربط یتونم بپرسم چرا؟ اصالً دوست  یم-

  ونیمحکم و کوبنده گفتم:»بهاره دوست منه ا  یچشم هاش شدم و با لحن رهیکرده بودم، خ  دایباره پ ک یکه   یجسارتدر ادامه با  و

 هان؟!«  ی کرد یبفهم، تو راجع به من چه فکر 

 صورتش براق شدم: یتکون داد که با حرص و در رفتن از کوره تو   نیسر به طرف یشخند ین با



 عشق تا جنون 

109 
 

 ساعت تمام با نامزد دوستم بگو بخند راه بندازم!  ک یکه  ستمیبعدشم من مثل تو ن-

پروا به زبون    ی و ب انهیگفتم ناش  ی م د یتمام حرف زده بودم و جمله رو که نبا ی فکر  یکار خودش رو کرده بود، باز هم با ب حسادت

فکرم،   یاون حرف به دور از عقل و ذره ا ی ازه متوجه انداخته بود، خودم هم ت هیاورده بودم. نگاه به خشم نشسته اش روم سا

کردم که به طرفم اومد. از    یزدم و عقب گرد  ق یآالچ هیو پا ی بودم. دستم رو به ستون چوب ده کر  شیعصبان یشده بودم. حساب

 شد دستش رو سمتم گرفتم. یم   دهییهم سا یکه دندون هاش رو رو   یدر حال تیشدت خشم سرخ شده بود و با عصبان

   ؟یار یرو به زبون ب ی حرف ن یهمچ یتون  یچه طور م  ؟ یگ  یم  یچ یفهم  یم  چیاحمق ه ی دختره -

از دهنت   یو پرشماتت گفت:»مراقب باش چ ز یآم د یصورتم، تهد  یدهنم رو مضطرب فرو دادم که با تکون دادن انگشتش جلو آب

 بهاره مثل خواهرِ... «   اد،ی ی م رون یب

 با خشم حرفش رو قطع کردم. داشتم، یکه به عقب قدم بر م ی شده بودم و درحال یعصبان  شتر یبلندش ب یصدا از

 ؟ ی سرم داد بزن یجور نیا ی تون ی م م یکم باهم راحت حرف زد  هی  شبیچون د  یفکر کرد   یکن  نیبه من توه  یتو حق ندار-

 ادامه دادم:  ی عصب ی خنده ا با

 . د یکن  استفاده سؤ خوب آدم یاز رفتارا  نی خودمه گفته بودم که شما پسرا فقط بلد  ری تقص نه اصالً-

 هوا پر حرص لب زدم:  یکرد که با چرخوندن انگشت اشاره ام تو  ی خشم نگاهم م با

 !ید یحرف نزنم فهم ایحرف بزنم  ی با ک ایدوست نباشم،   یدوست باشم و با ک  ی که با ک یکن  یبه من امر و نه  یتون ی تو نم-

چشم هام زل زده بود. انگار   یباز تو  یرگی خمارش با خ یدر لحظه فروکش کرده بود و با اون چشم ها تش یبود اما عصبان بیعج

 بود!  حیتفر  هی  یساده و حت ی شوخ هیو خشمم براش   تیکه عصبان

 کردن هام شده بود!   غی ج غی ج ی  رهیدر مقابل خشمم نشون نداد و فقط خ  یا  گهیکه بعد از اون تشر و سرزنش ها، واکنش د چرا

و باز   دم یاز کف م اریقبل باز اخت  یدونستم مثل دفعه    یخواست به چشم هاش نگاه کنم چون م ی. دلم نمدمیکش  یق یعم نفس

رشته نشدن پنبه هام نگاهم رو ازش گرفتم و   ی . برادمیجسارتم رو از دست م ی شم و همه  یم  عیمط  برابرش  در بره ه یهم مثل 

به عقب از اون جا دور شدم.    ییبا قدم ها ی ا گه یحرف د چیراه گرفته بود، بدون ه لومگ ی اش تو یکه از نامهربون  ی فی با بغض خف

 ود احمق!تونستم باور کنم، بهم گفته ب ی بچه ها سمت ساختمون رفتم. هنوز هم نم یباز  یپا تند کردم و با گذر از حلقه 

 داده بود!  ی اجازه ا نیبه خودش همچ  ی چه طور اما

 لب زمزمه کم.  ر یحرص و با خشم ز با
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 مغرور. ی  فتهیخودش  ی پسره -

  یحسادت مسخره و ب  ه یبه ساختمون مدام به خودم ناسزا گفتم و به خاطر اون رفتارم تشر زدم. آخه چرا به خاطر  دنیرس  تا

دهن چرخونده بودم   ی رو تو رمعقول یاندازه غ ی حساب و ب یب ی اون حرف ها دمیفهم  یرو نم لشی خودم هم دل یکه حت  یمعن

 تمام من رو احمق خطاب کنه!  ه یخو با گستا ی که به خودش اجازه بده و اون جور

 بودم. بهش    ی خشم نفسم رو فوت کردم. چه قدر که از خودم عصبان با

 صداش رو هم روم بلند کرده بود!  یحت ی از خود راض یکنه. پسره   ن یبهم توه یداده بودم اون جور  اجازه

  هی کنار بق ی رخساره که با فاصله ا  یتوجه به صدا زدن ها  یداغ کرده بود. ب یهضم کردنشون برام سخت بود و مغزم حساب واقعاً

گرفتم. پر خشم در   ش یام باال رفتم. به محض ورود راه اتاقم رو در پ یمحکم و عصب  ی بود، پله ها رو با قدم ها ستاده یا گ یدور د

خونه   ی رخساره تو یکندم که صدا یناخنم رو م  یبا حرص گوشه   تی تخت نشستم. از شدت عصبان ی و رو  دمیرو به هم کوب

 در اتاق رو باز کرد و داخل اومد.   یا  قهیزد. بعد از دق ی . مرتب صدام مد یچیپ

    بهاره کجا رفت؟ ؟یایبنظر م  یقدر عصبان نیشده چرا ا ی چ ؟ینستادیرا وا:صدات زدم چرخساره

 دادم.   رونیخشم و حرص نفسم رو ب با

 حق با تو بود. -

 نگاهم کرد.  جیگ

 رو حق با من بود؟  یچ

 ! گهیگم د ی م ربدو یه یاز خود راض ی حرفات درموردش درست بود. اون پسره - 

 اون حرف کنجکاو سمتم اومد. با

 شده مگه؟  یچ-

  ستیکردم ن  ی که من فکر م ی بگم که حق با تو بود. اون اصالً آدم ونی دادم و با حرص گفتم:»فقط ا ه یهام رو به تخت تک دست

 ادب و گستاخ.«  ی ب طور هم نیهم مغرورِ خودخواهه و هی چون 

 شم؟  یمنظورت نمشده؟ واقعاً متوجه   ی چ یدرست بگ   یخوا یوا سوگند نم-
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  یتخت عقب رفت و با بهت بهم نگاه کرد. متوجه   یکردم. رو  فی رو با خشم و انزجارم، براش تعر ز یکنارم نشست. همه چ و

 : دمیپرس  ی شدم و با سردرگم یمفهوم نگاهاش نم

 ؟ یکن  ینگاه م  یچته چرا اون طور -

  !«؟یرو گفت  ییحرفا نی و همچ  یچشمش زل زد  یواقعاً تو   یعنیگرفتن انگشتش به سمتم متعجب گفت:» با

 

 باال انداختم. یتفاوت شونه ا  یب

 بودم!  ی خب عصب-

 . دمیام کش یشونیپ ی رو یدست  یکرد که با کالفگ   یزی تند و ت نگاه

 شه که به من بگه احمق! ینم  ل یدم اما دلبه زبون اور یاز اون حرفا رو چه طور  یبعض دمیباور کن خودمم نفهم-

 تکون داد.  ی تأسف سر با

  ی مضخرفاتت اون وقت م  یرو  ی هم سماجت کرد یتازه کل  ی براش گفت به ی پسر غر هی  دنیسوگند! از شوق و ذوق د ییپرو  یلیخ-

 تو دختر!   یهم نشون نده! واال بنظر من هم که احمق ی واکنش یخواست

 نگاهش کردم.   دلخور 

 ؟ یکن  یاز اون دفاع م  ی االن تو دار یعن یوا -

  ن یشه تو همچ ی ! سوگند اصالً باورم نمیبچگانه بوده، تو رسماً به دوست خودت حسادت کرد  یلیاما قبول کن رفتارت خ  رینخ-

 !  ؟یرو کرده باش  یرفتار

کردم اما به خدا دست   ی فتم:»خب من... آره اصالً حسودفَرّار، گ  یلبم طبق عادت معمول و نگاه دنیی پام و جو ی تکون دادن ها با

 بهم دست داد!«  یحس ن یدونم چرا همچ  یفهمم و واقعاً نم  یرو هم نم لشیدل  ی خودم نبود، حت

 شدم.  ر یاز رفتارم سر به ز مونیپش

 ! یفهمی م د یلحظه شد. خب از رفتارش ناراحت شدم. اون سرم داد کش هی تو  ز یهمه چ-
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بهم نگاه کرد و گفت:»واال االن اگه من   ی آروم یمنظور دار و پلک زدن ها  یکه با لبخند   دمیآروم باال کشسکوتش نگاهم رو  با

بار   ریدونم ز یولش کن چون م   یبهت بگم ول ی زیچ ه یخواستم  ی زنم، م ی شلوغش کردم و حرف مفت م یگ  یبگم بازم م یزیچ

 .«شیریپذ  ی خودت م عش اما به موق یکن   یو قبول نم  یر یحرفم نم

 ابروم رو با تعجب و پر سؤال باال دادم .  یتا  هی

 ! رم؟یبپذ  د یبا ویچ  ی واضح تر حرف بزن شه یم-

بدون که   ون یو ا  ومدهیکم خاصه توهم که هنوز دستت ن ه یفقط اخالقاش   ستین ی بدون که آدم بد  ون یولش کن اما ا  یچیه-

که ازش دارم   یبا شناخت نارو یرفاقتش قائله. ا  یکه برا ه یتعصب و احترام ن یهم هم ش یکیخودش رو داره که  ی اونم خط قرمزا

 .یبر خورد و رفتارت محتاط تر باش  ی کم تو ه یو  شیبشناس  شتریگم پس تو هم بهتره ب یم

 کج کردم.  ی کج کردم با در اوردن اداش لب و دهن ی و دهن لب

درموردش    یکلمه ا  یخواد حت یدلم نم  گهید  ه یچ ی دونیمن مهمه! اصالً م ی برا ی و داره! تو فکر کردخودش  یخط قرمزا -

 بشنوم.

 شل کرد.  نییشونه رو به پا جه ی نت یاون بحث ب  از

 ! ؟یاین رون ی جا و از اتاقت ب ن یا ینیبش  یخوا ی نگو بازم م ی سوگند خانوم ول یدون   یباشه هر جور خودت م -

 به لطف آقا بله!« حرص گفتم:» با

مرده مثل    هی باشه اون  ی هر چ یزد  یاون حرفارو م  د یتو نبا ی و گفت:»خب آره کار اونم درست نبوده ول  د یکش ی کالفه ا پوف

هم با اون همه   نیحرفا رو به حس نیکرد. باور کن اگه هم  یجور مسائل شوخ نیمورد ا  نیشه باهاشون در ا ی نم گه،ید ی مردا

  یما امروز بر م   ،یزشته بابا همش تو اتاقت  هی بق شیپ م یبود. حاال هم پاشو بر نیمبرخوردش ه یزد ی م اش یجنبه و مسخره باز

 کوفتم نکن. گهیپاشو د م یگرد

هاش قبول   رفتن نداشتم اما به خاطر رخساره و اصرار  نییپا ی برا یکه رغبت  ن یخواست رخساره رو ناراحت کنم و با ا ینم دلم 

 کردم.  

  ن ییپا یطبقه  ،یسراسر ی طور بابا برگشته بودند و با انداختن سفره ا ن یو عمو محسن و هم د یآماده شده بود و عمو حم  آش 

دور هم   ی. همگ میرفت قیآالچ ی بچه ها تو شیمشغول خوردن آش بودند. با گرفتن ظرف آش از زن عمو رعنا همراه رخساره، پ

که کنار   ربد یکه بخوام به ه  ن ی. بدون امینشسته بودند و  مشغول خوردن بودند. من و رخساره هم به جمع شون ملحق شد 

شده بودم و   ره یکه جلوم بود خ  یآش  ی به کاسه   یحرف ینشستم. ب ی ا ی لصند  یکنم رفتم و رو   ی نشسته بود توجه ا نیحس
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فقط من بودم که    ردند،ک ی م ی زدند و شوخ یمختلف حرف م  ی زدم. بچه ها مدام در مورد موضوع ها ی مرتب با قاشق همش م

ک کردنش،  خن ی برا ی بردن قاشق سمت دهنش و فوت آروم کیگفتم و ساکت بودم. باالخره سامان با نزد ی نم یزیچ

 ؟«یناهار نگه نداشت یسوگند چرا بهاره رو برا  ی گفت:»راست

 رفت.«              ی م د یکردم آروم گفتم:»کار داشت با ی م یکاسه باز ی که با آِش تو  یدرحال

که آشش رو    نیهم فشردم. حس ی شده بودم و با حرص لب رو یاز قبل ازش عصبان شتر یافتاد؛ ب ربد ی لحظه نگاهم به ه هی  یبرا

بهاره خانوم   نیا نم یدور دهنش گفت:»حاال بب ی دست دن یزد با کش ی عقب م ز یم  یتموم کرده بود و کاسه آش رو با دست، رو

 خوشگلم هست؟«

 ! د یشن یرو م ی که اسم دختر  یوقت  شی شگ یهمون سؤال هم درست

که کامالً متوجه شده بودم طرف صحبتش منم،   "نامزد" ی  کلمه  ی رو یخاص د یهم که تا اون لحظه ساکت بود با تاًک ربد یه

 شل مغز اون نامزد داره و نامزده مسعوده!«  ی گفت:»پسره 

 زد و پر تعجب چشم گرد کرد.  ه یتک ی به صندل نیحس 

 ؟ یگ  ی رو م ی اِ کدوم مسعود؟ نکنه مسعود حاج عل-

 :آره، خودشه. ربد یه

 شده حاال به فکر زن گرفتن افتاده؟!  یتونست جمع کنه چ ی پسره خودشم نم نی:عجب! بابا انیحس

 .« هیزرنگ  ی دور دهنش گفت:»نه اتفاقاً بچه  ی دستمال دنیسرش رو سمت کاسه آش خم کرده بود و با کش سامان

 سر تکون داد.  د ییهم در تأ ی مرتض

 . هیآره بچه خوب و با جنم-

 موضوع جا خورده بودم!  ن یاز ا یحسابشناختن و  ی مسعود رو م یکه همگ   نیا مثل

 

اش جا به   یصندل یرو  ی منظور هم کم نیداشت بحث رو عوض کنه و به موضوع بهاره و مسعود خاتمه بده، به هم  یسع رخساره

به   نیداد  یری بابا حاال چه گ بی»عگفت:   هی و بق  نیبه من، رو به حس یصاف کردن صداش بعد از نگاه  یبرا  یجا شد و با سرفه ا 

 .« میجمع کن م یخوایم د ی و بخوربهاره بابا آش تون  نیا
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 باال پروند.  ی زد و شونه ا یز یدر ادامه چشمک ر و

 ! ستین می آش دهن سوز  نیواال همچ-

 ؟« یگ  یم  یطور  نینکنه از تو خوشگل تره که ا هیگفت:»چ   یبا خنده و مسخرگ  نیاون حرف رخساره، حس با

  یکه داخل کاسه   ی از آِش رشته ا یباال انداخت و قاشق یی ابرو ی به من تا یکرده باشه با نگاه یشوخ یکم  نکهیا یهم برا  ربد یه

 رنگِ جلوش قرار داشت خورد.  ی آب یِسفال

 ! گهیالبد د-

کنه و    یاش رو ماست مال حانه یرفتار وق تونهیهاش م ی با شوخ کرد یباهم بحث مون شده بود و فکر م  شیکم پ  هی نه انگار که  انگار

 که بهم کرده بود!  ی نیطور توه نیهم

 هاشون رو داد اما همچنان حرف، حرفِ بهاره و مسعود بود!  یجواب شوخ ، یبا حاضر جواب رخساره

اش شده بود گفتم:»بهاره   یهم اخم چاشن  ی که کم  یجد  ی زدم با چهره ا ی که آشم رو هم م یگرفته بودم و درحال نییرو پا سرم

 !« د یزن یراجع به اش حرف م ی طور نیکه شماها ا  ستین یهر دختر 

  ی و پس زدن کاسه، بالفاصله با گرفتن ژست  یصندل ی رو ین یبود و کامالً متوجه شده بود چرا که با عقب نش ربد یصحبتم ه طرف

 !« ستین یقطعاً دوست تو هر دختر  چون اون دوست توئه و  م، یحرف نزد یپرتکبر گفت:»ماهم در مورد هر دختر 

به چپ و راست   ی کرد. چشم ی بود و آدم رو با حرف  و رفتار هاش شوکه م ی بیگرد شده بود، واقعاً آدم عج یهام حساب چشم

 کرده بود!  ف یازم تعر ییجورا ه ی از آش رو وارد دهنم کرد اما انگار که  ی چرخوندم و قاشق

بسنده   یلج درارش موقع حرف زدن، حرصم گرفته بود و بعد از به پلک زدن محکم ی حال باز هم از رفتارش و اون خونسرد نیا با

از بحث بهاره و مسعود فاصله گرفته بودند البته اون   یگفتند و تا حدود   یز یانگشت هام فشردم. هر کدوم چ ن یکردم و قاشق رو ب

کردم که رخساره    یباد م  ی گفتن حرف یشد و هر بار لب هام رو برا یم  دهیبه تنم مال ربد یه ی از حرف ها یبعض یطعنه ها ونیم

جمع کردن کاسه ها خواست که کمکش کنم و با دخترا ظرف ها رو از   ی کرد و در آخر هم به بهونه   یکنترلم م   یبا سقلمه ا 

 . میآقاجون برد یبه خونه   می جمع کرد ز یم ی رو

به خاطر کار دانشگاه اش   ای. سامان گومیبچه ها برگشت شیو رخساره پ م یهمراه مر هی مک به بقناهار و ک یاز شستن ظرف ها بعد 

بابت حس  ن یبرگشته بودند که از ا ه یزود تر از بق د یهم به خاطر کار عمو حم نایهاش رفته بود و م  ی از هم کالس  یک یو تلفن 

 اندازه اش از تحملم خارج بود. ی ب یناز و عشوه ها  وداشتم چراکه تحمل ادا ها  یخوب
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داده بود رو به من گفت:»خوب سوگند خانوم پاشو   که یت  یسرش گذاشته بود و به صندل ریکه دو دستش رو ز  یدرحال نیحس

 .«نمیپاشو بب ا،یبچاق ب وون یقل

حوصله   ی. ب یهم نوبت  یی جورا هی کرد و  ی م م یبچه ها تقس ن یکارها رو ب  میشد  یاومدند و دور هم جمع م  ی که به باغ م هربار

 بودم و دمق. 

 حوصله ام.   ی کم ب ه یبره، من امروز  گهید ی کیشه  یم-

 :اوالً که نوبت توئه، دوماً که بازم نوبت توئه! نیحس

  زی خ میو ن ز یم  یبا گذاشتن دو دستش رو  د ید ی رو م نیکه کل کل من و حس ی خنده و مرتض ر یزدن ز یاون حرفش همگ  با

 قدر سر به سرش نذار.« نیحاال که حوصله نداره ا نیحس رم، یگفت:»من م  یصندل  یشدنش رو

  تم یهم اذ یموضوع حساب   نیکه بهم داشت و ا ی عالقه بود و حس یهم از رو شتر یاوقات رفتار هاش که ب ی که بعض نیوجود ا با

د و واقعاً هم دوستش داشتم اما  بو یو مؤدب  تیپسر باشخص ی لیقائل بودم چون خ  یمرتض ی برا یاحترام خاص شه یکرد اما هم یم

 کرد!  ی فکر م ی که مرتض ی نه اون طور

 رم« یمن خودم م ن یاحترام از جام بلند شدم روبهش گفتم:»تو بش ی از رو ی لبخند  با

 ادامه دادم:  نیپر حرص رو به حس و

 نه!  ا ی رهیاز رو م نیحس  نیا نمیخواستم بب یفقط م-

زد   ی زی افتاد. لبخند تمسخر آم ربد یچشمم به ه نمیخواستم بش یکه م  نیکردم و هم ی . تشکرنمیخواست که بش ح یمل یتبسم با

 !ی بار با مرتض نیانداخت. ناخواسته باز هم سوژه اش شده بودم البته ا نییو سرش رو پا

 . نداشتم تیموضوع رضا  نیو کالفه کنه و اصالً از ا یقدر راحت من رو عصب  نیتونست ا ی بود که م یکس  نیاول

و خنداره گفت:»شما  یساختگ  ی تیبا مظلوم نیدستش برگشت که حس ی تو  ونِی قل ی نیبا س  یمرتض قه ی از گذشت چند دق بعد 

  گه یبود که گذاشت رفت و د ده یور پر ینای رفت؟! البته نوبت اون م ی م د یبا ی بفرما قسم بانو حتماً مرتض ن،ییدخترا چه قد زور گو

 .« د یبه تو رس 

پروند و   ی مرتب مزه م  نیحس ونیقل دنیکش   نیگرفت و خودش هم رفت و کنار زهره نشست. ح نی رو سمت حس ونی قل ی مرتض

  نیتا ا دند یکش ی م ی و هر کدوم چند پک د ی چرخ یبچه ها م  ن یدست به دست ب ون یشده بود. قل ه یبق یباعث خنده   شه یمثل هم

 داد. ل به سمت من ه اطیرو  آروم و با احت یِنیس  نیکه حس
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گرفتم و سامان هم    یسردرد م دنشیبعد از کش شه یاومد لب بزنم چراکه هم ی م ش یعالقه نداشتم و کالً کم پ ه ی مثل بق یلیخ

 رد کردنش سر باال اور   یگذاشتم و برا ی نیس  یبرام منع کرده بود. دستم رو لبه  

هم نگاهم رو ازش   ی ابروهام تو دنیو با تن دمیفهم  یاون نگاهش رو نم ل یافتاد. دل ربد یپرتعجب ه  یچشم ها  ری که نگاهم گ  دم

 کردم   نیگرفتم و رو به حس

 ممنون. نیکشم حس ی من نم-

 کرد.   یخنده ا تک

 ! ید ینکنه ترس  ی کش  یسامان بهت تذکر داده نم  ی اوه نکنه چون اون سر-

 باال انداختم. یشونهچا

 گفت نکشم.  رم یگ  یدونه من زود سردرد م ی داره! خب سامان هم چون م ی نه چه ربط-

 .نیحالش بد شد اصرار نکن حس   ی اون سر گه ی:راست ممیمر

 باال انداخت. یی هم با پوزخند و همون ژست مغرورانه اش ابرو ربد یلحظه بود که ه نیهم ی تو

 داره    یدونم چه معن ی اصالً نم-

 !د یبکش  ونی شما دخترا هم قل که 

 ادامه داد:  نیرو به حس و

 ! گهیکشه د  یگه نم ی خب م ی داد ی ریچه گ-

 در اورد.  یبراش شکلک زهره

 م؟یبکش د ینه بابا اون وقت چرا نبا-

 زد.  یپر تمسخر کرد و رو به ماها چشمک یاز اون حرفش خنده ا  نیحس

 و گرفته. من   یچند بارم پاچه  چپ بلند شده،  ی بابا، امروز از دنده  د یکن ن یول ا-

 نگاهش کرد. یچپ چپ ربد یه
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 داِش من!  ی همش پاچه گرفت یکه اومد   یگم از موقع ا ی دروغ م هی:چنیحس

  یبرا نیهم قراردادم و همزمان با دراز شدن دست حس یشده بود. با حرص دوندون رو  دهیسمت من کش ن یرو از حس نگاهش

  ی خواست تابع حرف ها و رفتار ها یگل کرده بود و  دلم نم م یانگشت هام رو لبه اش قفل کردم. انگار که لبجاز ، ینیس  دنیکش

 لب زدم:   نیحس هرو ب  یجد  ی خوادخواهانه اش عمل کنم. با لحن

 نظرم عوض شد.-

 زد.  یشخند یو ن  نگاه کردم که با تأثر برام سر تکون داد ربد یبه ه یتالف   یبه نشونه   یدر ادامه با پوز خند  و

 نه قسم بانو؟!  ای یکش  ی بابا باالخره م ی:انیحس

 بابا!«  دهیکام نم  گهیشه د  یمعترض گفت:»االن ذغالش خاموش م  یبا لحن ون، ی قل ی سرخ و پر حرارت رو یبه زغال ها یبا نگاه و

هل بدم. بدون   نیرو سمت حس ینیبرام اومد خواست که س  ییگونه ام، شده بود و چشم و ابرو یمتوجه اون رفتارم لجباز رخساره

  ز یآو ی رو از رو ی ن شه، یحالم بد م دنشیکه معتقد بودند با کش یو مرتض  میمر  یرخساره و حرف ها   یو اشاره ها مایتوجه به ا

کردنش    کیپا انداختم و با نزد ی کردم. پا رو ش یزد عفون  نیحس ی  وهیداغ، به ش   یها غالذ  یبرداشتم و با گرفتنش رو  شیبرنج

  یدودش رو به اصطالح حباب  نیکردم مثل حس ی م ی سع ی لجباز ی از رو یکردم. حت   دنیشروع به کش یبه لب هام با ژست خاص

کردم. رخساره هم که همز مان با    یسرفه م  بهبار هم شروع  ک ی قهی شده بودم و چند دق ه ی بق ی باعث خنده  شتریبدم که ب رون یب

رو   ونیدود قل ی محکم ی رو تمومش کنم اما هم چنان با پک ها یخواست که اون مسخره باز  یپهلوم ازم م  یتو  ی یسقلمه ها

  ونیرو از اون رفتار هام، م ربد یلب هام نشونده بودم. دو چشم متعجب ه  یکه رو   یشیمضحک و نما ی دادم و لبخند  ی م رون یب

بار متوجه   نی . رخساره باز به پهلوم زد و اومده ی و از چهره اش معلوم بود که از اون کارم اصالً خوشش ن دم ید ی م ون یقل  ظ یغل دود 

از   د یهبر یجاخورده   یاز همه هم نگاه ها  شتر یکردند، ب  یم ینیکردم چراکه نگاه ها بدجور روم سنگ   یرو  اده یشدم که واقعاً ز

 ام!  یشیاون حرکات نما

 دستش رو سمت دراز کرد.  نیسفاصله بود که ح   نیهم یتو  

 . اریرو به جون من در ن سامان  یبده به من صدا ،یبکش ی خواست یراه انداخته حاال خوبه نم ی چه دود نیبسه بابا بده به من بب-

 بهم تذکر داد.  یمیمال یداشت، با اخم ی که روکش مخمل قرمز رنگ  لش یهم مداخله کرد و با گرفتن شلنگ طو ی مرتض

 شه.  یسوگند حالت بد م گهیبسه د-

هلش دادم. رخساره با لحن آروم و   یرو رها کردم و آروم سمت مرتض  ون یقل  یکه تازه به خودم اومده بودم و خجالت زده ن انگار

 ؟« یکن  یکار م ی گوشم گفت:»معلوم هست چ  یاش تو  انهیشاک
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 !« ید یتو هم کش  دنیهمه کش ه یدندون هام گفتم:»خب چ ی ال به ال از

 هم فشرد:  ی حرص لب رو با

 ! ؟یاورد  ی بود که در م یاداها چ نیآره اما نه مثل تو ا-

 زدم.  ی ام رو به صندل هیحرف هاش گوش کنم تک ه یبه بق نکه یهم خوابوندم و بدون ا ی پلک رو ی گرفتن افه یق با

کار خودش رو کرده بود؛ سر درداشتم و    م یسرجاش نشست. لجباز ز،ی م  یرو  ی نیاورده بود و با قرار دادن س  ی به تعداد چا زهره

  یو نگاه ها  ربد یه یخواستم باز هم سوژه   یچون نم ارم یکردم به رو ن  یم  یهم حالت تهوع بهم دست داده بود اما سع یکم

خارج شده از دهن   ِظیرو ماساژ دادم که با دود غل م یشونیم آروم پو با دست آرو دادمقرار    زیم  یپرتمسخرش بشم. آرنجم رو رو

  ن یگفت:» ا نیرو به حس ضیبا دست دود رو کنار زد و با غ یصورتم شروع کردم به سرفه کردن. مرتض ی و خوردنش تو نیحس

 و بده اونور.« دودش   نیحس هی چه کار

 :د یرو به من پرس  و

 سوگند؟ یخوب-

 کشیکوچ  زی آو ی رو رو ونیکردم. با اعتراض بچه ها شلنگ قل د ییخوب نبودم، حرفش رو تأ  یلی سر هرچند که خ ی اشاره  با

 کشم.«  ی نم گهیاصالً د ا یتمام و لحن حق به جانبش گفت:»ب  ییگذاشت و با پرو

 

  ی نم وی چ گهیاصالً. بعدشم د یستیبه خدا ولکنش ن م یگفت:»خفه شد  ی اش گرفته بود و با سرفه ا ینی ب یدستش رو جلو   میمر

 خاکستر شدن واال!«  یکش

 کرد.  می به مر ی و تخم اخم

 خُبه حاال تو هم. -

به بعد آخر هفته ها   نیگم بچه ها از ا یاش گفت:»م  ینیبه ب ینیخورد با چ یاش م یوانی ل ییاز چا یکه کم ی هم در حال زهره

 چه طوره؟«  م یدور هم جمع ش  یهمگ 

 خورد.  ش ییاز چا ی قلپ یکیداد و همراه با برداشتن قند کوچهم قرار  یرو   یچشم میمر

 طور بوده!  نیخب اکثراً که هم-
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 . رونیب م یو بر م یکه قرار بزار  نیطور سامان. بعدشم منظورم ا ن یو هم  ربد ی:آره اما همه که نبودن مثالً هزهره

  زش یر ی به صفحه اش و خنده ها  یرگ ی بود و مشغول چک کردنش بود. با خ دهیکش رونیب بشیاش رو از ج یگوش  نیحس

 !« د یانیمثالً من! واال از اول هفته تا آخر هفته سرم شلوغه خودتون که درجر  ان،ینتونن ب ایبعض د یگفت:»خب شا

 اش ادامه داد:  یشگ یهم ی ها یهمراه با لودگ  ی تکون داد که با لحن خنده دار ی متبسم سر ی مرتض

و    ربد یو ه  ی مثل مرتض لیبیمشت س  هی با  امی  یکنم م  یرو ول م  یبهشت  یاون همه حور  نی! فکر کردنیفکر کرد یچ بعدشم-

 خان!  ی البته سام

 با خنده پس کله اش زد:  ی مرتض

 ندارن؟!  لیبیخودت اصالً س  ی دوستا  یعنی-

 .د یخند  ی مسخرگ با

  الشونیبیبود س  شتریمغول هم ب زخانیچنگ  ی الیبیاز س  ی! واال حت یل یبیداشتن اونم چه س  لیبیس   لیاوا اشونیچرا اتفاقاً بعض-

 المصبا!

  ی شون رفته بودم کاف ی کیبار با  هی شه  ی گفت:»باورتون نم  داد یقرار م ربد یه یشونه   یکه دستش رو رو   یدر ادامه در حال و

! به خدا  رونیدور دهنش زده بود ب  ه یاز بستن بالش یخوردن دونه دونه س   ی موقع بستن ربد ی ه نیشاپ بجون خودم نباشه به جون ا

 ... « یکه وحشت کردم واسه 

 نثارش کرد. یآب دار  یا  یدادن شونه اش، زد پس گردن یبا جا خال  ربد یدفعه ه نیحرفش تموم نشده بود که ا هنوز

 ! ؟یسبک مغز، باز تو حرف مفت زد  ی و بخور پسره جون خودت -

کنترل کنم.    نیحس یمسخره   یکردم خنده هام رو از رفتار ها یم  یسع تم یبلند شده بود و من هم با حفظ جد  دخترا  قهقهه

معترض گفت:»بار آخرتون باشه ها، بازم که شما چشتون به دوتا دختر    یو مرتض ربد یباال داد و رو به ه یابروش رو با اخم یتا

 افتاد؟!« 

 :د یکنترل خنده اش پرس  ی دهنش، برا ی جلو یزد و با گذاشتن دست ی قهقه ا  میمر

 حاال؟! یرو راست گفت  یبستن ییخدا-

 تاب داد:  یچشم یصندل  یشد و با ولو شدن رو  شتریب  نیحس یها ادا
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 گم!  ی آره به جون اون شوهر کچلت راست م-

 مغضوبش ادامه داد:   ی توجه به نگاه ها یب نینگاهش کرد و خنده اش رو فرو خورد که حس یچپ چپ میمر

. باور  کشیکوچ یبتول خانوم و جار  ییبایز   تویسر رفتن اِنست هی دمیو فهم دمشون یخب بعدش درست شد آخه فرداش باز د ی ول-

 شد!  یباورم نم  روزید ز یو چنگ   لهی بیدختره همون س  ن یگفتن ا  یاگه به من م  ی عنی یبهشت ی حور  نهویشده بودن ع د یکن

صورتش بود.    ی بامزه تو تیگرفت و جد  یجا بود که موقع حرف زدن خودش اصالً خنده اش نم  نیو جالب ا  م یخنده مرده بود از

 کجا هست؟!«   نی که فرمود ییبای ز تویانست نیرخساره با خنده گفت:»حاال ا

 جواب داد:  ی مسخرگ با

 با کالسه شرمنده رخساره جون. یفقط مال آدما شگاهیآرا نیا-

  ه یهاش  یو شوخ  نیحس یزد و باز هم باعث خنده مون شده بود و با حرف ها ی حرف م ی طور نیه. هم خند  ریز م یباز همه زد و

 ازش، فاصله گرفته بودم. تمیو عصبان  ربد یه ی کم از مسئله 

 

گرفته بود. اون   ی بود. از رفتنش دلم بدجور لشیرفتن شده بودند. رخساره مشغول جمع کردن وسا یکم کم همه آماده    گهید

دوش گفت:»خب    یکردم. کوله اش رو برداشت و با جا به جا کردنش رو   یکرد و من هم بغ کرده نگاهش م   یرو جمع م لشیوسا

 برم.«   د یبا گهیمن د یسوگند 

 . یشد تو بمون ی کاش م-

 .د ی بازوم کش ی رو یمهر دست پر

 قربونت برم. ی دون یشه خودت که بهتر م  یکالس دارم نم-

 فوت کردم.   یو دمغ نفس پکر

 اوهوم. -

 .د یرو بوس   صورتم

 ؟ یخور ی رو م ی چ ی غصه  م ینیب ی رو م گه یمن و تو که همش هم د-



 عشق تا جنون 

121 
 

. مید ید ی رو م  گهیو هم د می ذاشت یکتاب خونه قرار م  یبعد از کالس تو  شهیگفت چراکه هم یبا رخساره بود و درست م  حق

 شده بودم اما اجازه ندادم چشم هام باز تر بشند.  یحساساتکم هم ا  هی.  دمیزدم و من هم بغلش کردم و صورتش رو بوس   یلبخند 

کردم که   ی رنگش بود. بهش نگاه م د یاسپرت سف  ی در مشغول بستن بند کفش ها ی جلو ربد ی. ه میرفت نییرخساره پا همراه

 پشت سرشم نگاه نکنه.«  گهیفکر کنم اگه بره د  چارهیگفت:»ب  زی ر یرخساره با خنده ا 

 هم خوابوندم  ی پلک رو  یکش دار  شیه با

 جوره!  هی  قهی هر دق ارهیتعادل. آدم اصالً سر از کارش درنم  یب ی واسه من مهمه! پسره   یل یآخه نکه خ-

 کرد.   یصورتم رو ماچ گهید  طرف

 بهش فکر نکن. گه ید  الیخ یب-

رو زمزمه کرد.   یخداحافظ ی مرموز، آروم کلمه  ی با لبخند  ینگاه م یبا رد شدن از کنارمون و ن  ربد یهمون لحظه بود که ه و

 کرد!   یهم م  یکردم. چه قدر هم که پرو بود تازه خدافظ  ی رفتنش رو نگاه م ی رخساره خنده اش گرفته بود و عصب

بغل   ی خودشون رو تو ی رفتم. عمه زهرا و عمه گل رخ موقع خدافظ  ی فوت کردم و همراه رخساره سمت ورود ی پرحرص نفس

 کردند.   هی هم گر  یمادرجون انداختند و حساب

 

شون   نیتسک ی کرد با مهر و محبت مادرانه اش قدر  یم  یآقاجون چشم ها رو تر کرده بود و مادرجون هم فقط سع اد یهم  باز

خره بعد از  رخساره و بچه ها دست تکون دادم. باال  یها پشت سر هم، برا نیشدند. با حرکت ماش  ی بده. باالخره هر طور بود راه

 ساکت شده بود.  یاندازه گرفته بود و باغ حساب یکرده بودند. دلم از رفتنشون ب ک هفته دور هم بودن، همه باغ رو تر کی

 

  نییو پا  دم یرو با اوردن از اتاق خواب، آروم روش کش  یکیکوچ  یمسافرت  یکاناپه خوابش برده بود. پتو  ی رو  یاز خستگ  مامان

  دونستمیانداخته بود. م نیو طن دهیچ یخونه پ یتو  ون، یزیو گوشنواز اذان از تلو ن یدلنش یبود و صدا ی کیرفتم. هوا رو به تار

به   ایوقت نشده بود که نمازش قضا بشه و   چیداشتم ه  ادیاول وقتش حاضر شده. تا  نمازخوندن   ی موقع ها برا ن یمادرجون ا

  ن، یو تکون آروم سرش به طرف  یشده اش نشسته بود و با گفتن اهلل اکبر  ی رنگ طالکوب یسورمه ا   ی سجاده  ی . روفتهی ب ریتأخ

  یو غم یاز فرط خستگ  یرمق  ی. لبخند بد یچرخسمتم  زش،ی نمازش رو تموم کرد. سالم کردم که نگاهش از پشت چادر گلدار ر

 چشم هاش پررنگ بود رو به نگاهم زد.  ی که همچنان تو

 مامانت کو پس سوگند جان؟-
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 زدم.   یلبخند 

 . منم اومدم بهتون کمک کنم. دهیخواب-

 هم گذاشت. ی و سجاده رو رو د یخم شدن سمت سجاده، مُهر رو بوس  با

 . ستین یتموم شد. کار گه ینه قربونت برم د-

 .نیخسته شد  ی لیچند وقت خ نیباال ا د یایپس واسه شام ب - 

 شل کرد.  ی رو از سر برداشت و کش مقنعه اش رو کم چادرش 

 .نییپا نیاینداره. شما ب یرمق  گهید  چارهی ب  دهیامروز خسته شده از کالس که اومد همش کار کرده و زحمت کش ی لیمامانتم خ-

از صورتش رو محکم   یشدن به سجاده اش، سمتش خم شدم و طرف  کیدلم براش ضعف رفت و با نزد ش یاون همه مهربون از

  ی عروس و مادر شوهر ها رابطه اش با مامان و زن عمو ها ی. دستم رو که دور گردنش حلقه شده بود ** بر خالف بعضدمیبوس 

 تا عروس و مادرشوهر.  د مثل مادر و دختر بودن شتریخوب بود و ب یل یخ گهید

 .د یشما بگ   ی برم، چشم هر چ تون یهمه مهربون نیمن قربون ا یاله-

 دستم زد.   یرو  ی ومآر  ی زد و ضربه  ی قشنگ  لبخند 

 به غذا سربزنم.  رم یمنم م  اد، یباباتم م گه یکم د  هی برو مادرجان. -

به صورتش همراه هم   یشده بود و با زدن آب داریب گه یباال رفتم. مامان هم د ی صدا زدن مامان باز به طبقه  یگفتم و برا  یچشم

  ییرایپذ  یآشپز خونه مشغول آماده کردن شام بودند. بابا و سامان هم تو  ی . مادرجون و مامان تومیآقاجون رفت یبه خونه  

تنگ شده لب هاش رو    یلپ تاپش فرو کرده بود و با چشم ها یسرش رو تو  شتریسامان ب ه کردند البته ک ی تماشا م ون یزیتلو

درجون کمک کردم. همچنان دلم از  شام به مامان و ماما زیم  دنیچ یبود. تو  ی زی و انگار که مشغول خوندن چ داد یآروم تکون م

ماتم    ییجورا ه ی باغ رو ترک کرده بودند  یکه همگ   یشدن باغ به تنگ اومده بود و از موقع یباره خال کیاون همه ساکت بودن و 

بار مامان و مادرجون مثل بچه   نیکه چند  ی کردم طور ی م یفقط با غذا باز  یو خستگ   یحوصلگ  یشام از ب  ز یگرفته بودم. سر م

  ی چهره  یحوصله بودن رو تو  یو ب  یو خستگ   می بهم تذکر دادند و خواستند که غذام رو تمام کنم. شام رو در سکوت خورد ها

بالفاصله باال و به اتاقم رفتم. قبل از   یکی . خودم هم اون قدر خسته بودم که بعد از شام و کمک کوچنمیتونستم بب ی هم م ه یبق

داشت گفت و خواست فردا بعد از کالس من و دانشگاه اون، هم   مییتنها ی که برا  یا  یبا رخساره حرف زدم و از نگران یخواب کم

  یکه سر رو  ن یتخت رفتم. هم ی. لباس عوض کردم و رو مینیآموزشگاه بب ک ینزد یکتاب خونه   ی تو ،یشگ یهم ی رو جا گهید

 هم رفتند.  ی بالشت گذاشتم پلک هام با گرم شدن رو
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  اد یفشرده و ساعتشون ز  یکالس هام حساب  ادم،یز ی ها بتیهمراه بابا به آموزشگاه رفتم. به خاطر غ شه یهفت بود. مثل هم ساعت

 که مجبور شدم قرارم رو با رخساره کنسل کنم.   ی شده بود طور

  یبه قلبم م یشتر یو اون غم بزرگ که مدام ن یی متوجه نشدن تنها یگذشت. برا   یم  ،هی از خلوت شدن باغ و رفتن بق ی روز چند 

خودم رو مشغول و سرگرم   ییجورا هی بردارم و  یشتر یب ینشوند، مجبور شده بودم کالس ها ی چشم هام م ی شد و اشک رو تو

 درس کنم. 

راهم رو سمت ساختمون آقاجون   دنیگرفتم و سمت باغ به راه افتادم. به محض رس  ینیماش   شهیآموزشگاه خارج شدم. مثل هم از

دونستم   ی در رو فشردم و داخل رفتم. م ی  ره ی دست گ  ،یسنگ  ی پله  یکج کردم. با دراوردن کفش هام از پا و جفت کردنشون رو 

  ری ن. سامان هم که طبق معمول نبود و درگطور هم ماما نیبود و کالس داشت، هم شگاهچرا که بابا تا عصر دان ست یخونه ن یکس

نماز عصر    ی برا ایاومد. گو رونیکه تا آرنج تا زده شد بود، ب ییها نیبا آست  یبهداشت سیدانشگاه و پروژه اش. مادرجون از سرو

ملش  رنگ و مخ  ی مشک رهنیپ ن یکه آست یدرحال  دنم یخوند. با د یوضو گرفته بود و طبق عادتش هر نماز رو به وقت خودش م

 .« یگفت:»سالم مادرجون، خسته نباش  ی گشاده ا ی اورد، با رو یم  نییرو پا

 بغل گرفتم. یانداختم و کوله ام رو تو  ون یزی مبل کنار تلو یرفته سالم کردم، خودم رو رو  ل یتحل یی و صدا یخستگ  با

 ست؟یباال ن ی کس نم یممنون، بب-

 .د یبه صورتش کش یدست

و بخونم و بعد با هم ناهار  . حاال تو هم برو لباست رو عوض کن تا منم نمازم ادیزود تر ب د یمامانت زنگ زد گفت امروز شا ی نه ول-

 منتظر تو بودم.  م یبخور

 دندون فشردم.   ری هم گذاشتم و با خجالت لب ز یچشمم رو رو  هی

 ! ن؟یتا االن ناهار نخورد یعن ی ،ی شرمنده مادر ی وا-

 

 . د یکش رونیب یی رایپذ  یگوشه   ز یم یرو از کشو و سجاده اش  چادر

 گرسنه ام نبود.  یلیمنم خ  هی چه حرف ن ینه مادر ا-

 دوشم انداختم.  یجام بلند شدم و کوله ام رو باز رو  از
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 . رمیآموزشگاه بخورم االنم س   یتو  یی زایچ هی و مجبور شدم  د یچون کالسم طول کش د یاما شما بخور-

 مادر!«   یچ ی عنیو مهربون گفت:»اِ  م یمال یضیغ با

 بهشون بندازم.  ینگاه هی  د ی. چندتا کتاب گرفتم بانییپا امی ی که تعارف ندارم گشنم شه خودم م ی دون ی قربونت برم خودت م-

 هم فشرد.  ی رو یرو سفت کرد و لب  ش یروسر ی  ره یگ

 . یکن  ی وقت ضعف م  هی  ی خون یبخور درس م یز یچ هی ایگرسنت شد ب  یباشه مادر برو ول-

هر دو ساختمون بود   نیرو که ب یکوتاه  ریپا انداختم و مس یاومدم. کفش هام رو رو  رونیآقاجون ب ی گفتم و از خونه  یچشم

رنگم، باعث شده بود   ی و مشک  میضخ ی خوردم و جذب گرماش از سمت مقنعه  یصورتم م یتو  م یکردم. آفتاب مستق یط

سرم همزمان با دراوردن مقنعه شل شده   ی  ره یرو از سر برش داشتم. گ مچونه بردم و مقنعه ا ریگرمم بشه. دستم رو ز یحساب

قلقلک دهنده   ی و تاب خورد. حس چیموهام پ  ریز ی میخنک و مال میگردن و اطرافم طره شده بودند. نس ی بلندم تو یبود و موها

بند کوله ام انداختم و هنوز پا رو   یو هم خنکم شده بودم. مقنعه ام رو ر یبود، حسابپر لذت باز کرده  یکه لب هام رو به لبخند 

سرم رو به عقب چرخوندم،   ع یسر ی لیشوکه بودم و خ یکوب شدم. حساب خیسرجام م  ییاول نذاشته بودم که با صدا یپله  ی رو

 بود!  ربد یه

 کرد؟!   ی کار م ی جا چ نیکردم. آب دهنم رو فرو دادم اما ا ی ثابت شده نگاهش م ی مردمک با

 کرد!  یچرخونده بود. وا حاال چرا نگاهم نم ی رنگش فرو کرده بود و سرش رو به سمت یر یش  نیشلوار ج ب یج یهاش رو تو  دست

 ! وونهید پسره

حواس   ی صورتم خورد و ب ی گرم آروم رو  یباد  می از موهام با حرکت مال یکردم که دسته ا  ی از اون رفتارش نگاهش م پرتعحب

 کوله ام افتاد!  ی رو ینگاهم به مقنعه   یلحظه ا یکنارشون زدم که برا 

با   عی سر یل یزدم. تازه متوجه شده بودم که چرا روش رو ازم برگردونده و خ ی دندون فشردم و پلک تند   ریرو محکم ز لبم

مقنعه به    ی بود که چونه  ی . اون قدر حرکتم عجله اسرم کردم یکوله بر داشتم و هول هولک یمقنعه ام رو از رو  ،یدستپاچگ 

پس   ی سرخ شده بودم و لبم رو باز با شرم به دندون گرفتم. وا ی. حسابکردمسر مرتبش  یرو  یسمت باال کج شده بود و کم

متوجه بشه مقنعه ام رو سر   نکه یا ی چرخونده بود! برا ی به طرف ی بود که سرش رو اون جور ده ید تی اون وضع یحتماً من رو تو 

رفتار اون روزش   ادیباز هم  دنشید بابود سمتم چرخوند.  ستادهیکه ا یکم  ی کردم که سرش رو از همون فاصله   یکردم، سرفه ا 

نگاهم رو ازش گرفتم و بدون توجه   ، یگرفتن افه یابروهام و ق دن یهم کش  ی بودم و با تو یافتادم. هنوز هم ازش عصبان قیآالچ ی تو

 .د یچی گوشم پ  یپله گذاشتم که باز صداش تو یم رو قد 
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 لحظه...   هی-

 .« ومدهیگفتم:»سامان هنوز ن ی خشک و جد  یکه سمتش برگردم با لحن   نیا بدون

و جاگذاشته بود مجبور شد  اما نقشه هاش  میدونم چون باهم اومد   ی که گفت:»م دم یدرجواب از پشت سر صداش رو شن و

 برگرده.« 

 تمام باز گفتم:»مادرجون خونه ست.«  تیاون حرفش با جد  با

هنوز هم دل   ه یگفت:»چ  دمیشن یشد م  ی تر م ک یقدم هاش رو که نزد یکه صدا  یکه باز عزم باال رفتن کردم، در حال  نیهم و

 !«یرو فراموش کرده باش  ز یکردم تا االن همه چ  یفکر م   ؟یخور

و همون لحن    یزیگرفته بودم با نگاه رقت انگ   افهیبراش ق یکه حساب  ی. در حال دمیهم فشردم و به عقب چرخ ی پلک رو یعصب

  یخونه   نجایدرسته ا ی زی چ هی ییصدا  هی ! گفتم که مادرجون خونه ست بعدشم کاش حداقل ید یگفتم:»نشن م یخشک و جد 

 .« د یکم مراعات کن ه ی کنن لطفاً  یم  یباغ زندگ ن یا یهم تو  یا  گهید یمادرجون هم هست اما آدما

 شده بود.  یلحنم باهاش رسم هم باز

 زد.  یاون حرفم سرتا پام رو برانداز کرد و پوز خند  با

 گرده!     ی خواد م یهر جور که دلش م  یو پر رفت آمد هرک ی بزرگ نیباغ به ا ن یا یدونستم تو   یمنم نم-

 هم قرار دادم.  ی حرص بهش نگاه کردم و لب رو با

 کنم!      ی چرخم و رفتار م یجا م نیمنه پس هر طور که  بخوام ا ی جام خونه  نیو ا ستمی ن ی که من هرکس د یدون  یم-

خاص گفت:»االن ساعت چهار و   یتمام و غرور  یی کل کل با من رو نداشت به ساعتش نگاه کرد و با پرو ی که انگار حوصله   یطور

 منتظرتم.«   یکنار خونه درخت  قهیست، چهار و ده دق قه ی پنج دق

 شدم!   یمنظورش نم ی هش نگاه کردم. اصالً متوجه و بهت زدع ب ر یمتح 

رو که   یهر چ ی ها؟ اصالً چرا فکر کرد امیو م دوام یم ع یمنم سر ی گفتم:»البد فکر کرد  یکردم و با مسخرگ   یا ی عصب ی  خنده

 انجام بدم؟!«  د یمن با ی تو بگ 

و   د یتو موهاش کش یاورد. دست ی لجم رو درم شتر یاندازه اش، ب یکه اون متانت ب لکسیآروم و ر  یبودم و اون حساب  ی عصب من

 بلندش انداخت. ی شونیبه پ ینیچ
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 بهت نشون بدم.  یز یچ هی خوام  یمنتظرتم. م-

 راه کج کرد و رفت!   یا گه یحرف د چیبدون ه و

 شد سر از کارش در اورد!  ی بود، اصالً نم بیو غر  بیقدر که رفتارش عج چه

 محکمم باال رفتم. یپله ها رو با قدم ها ستادنیا ی بعد از کمفوت کردم و  ی پرحرص نفس

 

از تختم قرار داشت گذاشتم و با شل کردن خودم،   یکم  یکه با فاصله   تور یمان  زیم  یجلو  یصندل ی اتاقم رفتم. کوله ام رو رو به

خواست فکر کنه تابع دستوراتش هستم و از طرف   ی اصالً دلم نم یبودم و سردرگم. از طرف  جیتخت ولو شدم. هنوز هم گ ی رو

 خواست بهم نشون بده؟!  ی م ی چ یعن یکنجکاو بودم. اما   یهم حساب گهید

به   ینشستم. دست  شمیآرا ز یم ی عوض کردم و جلو یرنگ  یمشک ری حر  کیتخت بلند شدم. لباسم رو با تون ی از رو ی کالفگ  با

تونستم به    یشد و نم ی کنم اما نم ییاعتنا یکه زده بود ب  یکردم به حرف   یم  یمرتب کردم. سع یو خودم رو کم   دمیصورتم کش

 ! تهیّاهم ی خودم بقبولونم که حرفش برام ب

خوب بود. ناخواسته   ز ینگاه کردم. همه چ نهیآ  یبه خودم تو  گهیبار د  کی و کلنجار رفتن با خودم،  از جا بلند شدم.  د یترد  یکل با

شدم و از   مونیپش یاز ساعت چهار گذشته بود. به طرف در رفتم اما در آنِ لحظه ا یا  قهیقدستم نگاه کردم، ده د   یبه ساعت رو 

  یو توجه م   دادمیکه بهم کرده بود باز هم به حرف ها و خواسته هاش بها م ی نیبعد از اون توه د ی. اصالً چرا باستادمیحرکت ا

 کردم! 

 بود!  یاون ک مگه

چرا که با رفتنم مطمئناً باد   رفتم یم د یتخت نشستم. نه، نبا ی پرت کردم و دو مرتبه رو یپرحرص شالم رو گوشه ا ت، یذهن نیا با

کرد. به منظور سرگرم کردن خودم و دور شدن از فکر   یجلوه م  ی رو عاد  حانشیو رفتار وق نداختیاندازه اش رو به گلو م ی غرور ب

نصب بود، برداشتم و خودم   وار ید  یرو  توریمان ز یم ی کتاب هام که باال کی کوچ ی فسه رو از ق   یکتاب ی و اون همه کنجکاو   الیو خ

  ی دستم رو هم باز کرده بودم اما ب  یساعت رو ی ها نشه حت قهی حواسم پرت ساعت و گذشت دق  نکه یا ی رو مشغول کردم. برا

زدم و با حواس   یورق م  یشد. کتاب رو الک  یم  دهیکش  وارید  ی سمت ساعت رو اریاخت ی بار نگاهم ب کی قه ی بود و چند دق دهیفا

  ی با ب یساعت م ی. نرفتمیپرسؤال به فکر فرو م ی شد و بازهم با ذهن  یصفحه کتاب م ی  ره یرو نگاهم خ ی ا قه ی چند دق یپرت

  یل یخ گهیدو معطل کردنش، هنوز هم منتظرمه    ریکردم بعد از اون همه تأخ ی گذشت. اگر فکر م یو اون همه کنجکاو  یحوصلگ 

 ودم رو دست باال گرفته بودم!خ
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پرت شدم. مامان   رونیبه در اتاق به خودم اومدم و از فکر به ب ی بعد هم ضربه ا ی  قهی و چند دق  یشدن در ورود دهیکوب یصدا با

  ی نم ییصدا ید یدر بود گفت:»فکر کردم خواب ی  ره یدستگ  ی بود. سالم کردم. جواب سالمم رو داد و در همون حال که دستش رو

 اومد.« 

 دستم اشاره کردم.   یکتاب تو   به

   د؟یاومد  یخوندم ک ینه داشتم کتاب م -

 کرد.   یدستش نگاه  یرنگ رو  ییمانتوش رو دونه دونه باز کرد و به ساعت طال  یها دکمه 

مادرجونت گفت    نمی شام رو من درست کنم. بب امیکم سردرد داشت گفتم زود تر ب ه یشه. امروز مادر جونت  یم  یا  قهیده دق-

 که؟  یناهار نخورد 

 تخت نشستم.   ی رو بستم و لبه  کتاب

 ؟ به من نگفت ی زی پس چرا چ ی اون جا خوردم ول یی زایچ ه ی گه ید د یآره آخه کالسام طول کش-

 خب من برم لباسم رو عوضکنم بعدشم واسه شام دست به کارشم.  یلی. خ ینخواسته نگران ش  د یشا-

 باغ بود؟!  یهنوز هم تو  ی عنیپنج بود اما   کی کردم نزد یبا گفتن اون حرف در رو آروم بست و رفت. هنوز هم به ساعت نگاه م و

  یکه کرده بودم و اون همه معطل شدنش حتماً کل  یکردم اما البد با کار   یم  یتالف ی جور هی د یخب با  ی هم رفته بود ول د یشا

 به من نگه احمق. گهیقطعاً رفته بود البته که حقش بود تا اون باشه د  گهیبهش برخورده و تا االن هم که د

و    یفلز  یپشت نرده ها ادنستیاومدم مامان به آشپزخونه رفته بود و در تدارک شام بود. سمت در رفتم و بعد از ا رونیاتاق ب از

سالم   دنشی بود. با د ستادهیچهار چوب در ا ون یدستش م  یتو یانداختم. مادرجون با گلدون یرو نگاه نییرنگ تراس، پا د یسف

 نرده ها خم شدم. یکردم و رو 

 باال.  نیایمامان گفت امشب رو ب-

گذاشت و    کش یکوچ ی باغچه  ی رو کنار درخچه ها در رفت. گلدون  ی جلو ی اش رو به پا کرد و سمت باغچه  یتپ  ی ها ییدمپا

 به کمرش زد.  یدست

 کنه.  یم  ینه دخترم چه فرق-

 . گهید د یایکنه پس ب ی نم یخب حاال که فرق-
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  یداد با مهربون ی دستش به گلدون ها و درختچه ها آب م ی رنگ تو د یکه با آب پاش سف  ی زد و در حال یمن لبخند  یاصرار ها با

افتادم. ذهنم مشغول بود   ربد ی ه ادیکه از نرده ها جدا شدم  ن یزدم و هم ی لبخند  ت یگفت. با رضا یچشم ، یو قربون صدقه  رفتن

  ا یبفهمم مادرجون از رفتنش باخبره  نکه یا ی شدم و برا  ریسراز نیی. از پله ها به سمت پامشد  یاز رفتنش مطمئن م ستیبا یو م 

 .« ادیکه ب د یرو هم بگ  ربد ی ... هزهیچ ینه گفتم:»راست

 رو باال گرفت متعجب نگاهم کرد.  سرش 

 ! مگه اومده مادر؟   ربد یه-

 نش؟ ید یشما اصالً ند  یعنیآره تو باغ بود که،  -

 . نیزم  یسردرد دردناکش گذاشت و آب پاش رو رو یرو رو  دستش

  د یکم خر  هی نکرده بچم. البته  دارمیاگر هم اومده باشه حتماً ب دم،یکم خواب ه یحال ندار بودم بعد از نماز  ی نه مادرجون آخه کم-

 اومده و رفته.  نیفکر کردم حس ی آشپزخونه بود ول ی تو

  یم  یی هوا هی زنم و  یکم قدم م  ه یباغ  یمامان من هم تو  شیباال پ د یخب شما بر  ی لیکنه. خ دارتون ینخواسته ب د یآره خب شا-

 . امیخورم بعد م

 

 مادر جون.   یخور  یتا هوا سرد نشده برگرد باز سرما م  ی برو ول-

 چشم قربونت برم. -

 به اطراف انداختم اما اون جا نبود!  یکج کردم. نگاه  یرو سمت خونه درخت راهم

  یدونم چرا ول  ی محو شد نم ی ا قه ی زدم اما با گذشت دق ی ا روزمندانه یفکر که حتماً بهش برخورده و گذاشته رفته، لبخند پ  نیا با

  ی جا منتظرم نشسته بود. تو ن یشد اگر باز هم  ا یم  یگفتم چ یدلم با خودم م   یتو  ی ته دلم از کارم خوشحال نبودم و حت

 گوشم، سر جام خشکم زد.   یو خوش آهنگش تو  نیدلنش یداص دنیچ یفکر ها بودم که با پ نیهم

 

اش که غرور و تکبر   یشگ یفش برگشتم، با همون ژست خاص همپاشنه پا به طر ی رو دنیپشت سرم بود. آروم و با چرخ درست

پرخنده اش از   یجاخورده بودم و با چشم ها دنشیکرد. از د  یبود و نگاهم م ستادهیمقابلم ا ی شده بود، با فاصله ا شیهم چاشن
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گاه کردنش، با مِن مِن لب باز  بِر و بِر ن ی ا قه یدهنم رو فرو دادم و بعد از چند دق  آباون بُهتم، همچنان بهم چشم دوخته بود. 

 کردم: 

 ....  یم... من اومده.... اومده بودم... خب م-

 کم هوا بخورم.«   هی خواستم  ی باره گفتم:»خب م کی  ،یتر کردم و با مکث   یلب

ابروهام   دنیهم کش یباز گاردم رو بهش حفظ کنم و با تو   کردمیم یدادم. جلوتر اومد. سع رون یب عی سر یلیرو خ نم ینفس سنگ  و

 نگاهش کردم.  ظ یغل یو اخم

 !یکردم رفته باش   یفکر م -

تفاوت و پلک   ی ب یشد. با لبخند  شتریام از قبل ب یکه وجود داشت رو با برداشتن چند قدم پر کرد و دستپاچگ  ی کم ی  فاصله

  یی رنگش که رگ ها ی دو چشم قهوه ا  ی زدم و نگاهم رو ی . پلک تند به سخره گرفته بود یخمارش، ژستم رو حساب یزدم ها 

من رو مجذوب خودشون کرده بودند. لرزش رو ته دلم احساس  شیلعنت ی ها شمداشت، ثابت موند. باز هم اون چ نن یسرخ و آتش

  ی پلک رو قیعم ینفس دنیدادم. با کش  یوا م د یبود اما نه، نبا ی بیکردم و نگاهاش باعث مومور شدن بدنم شده بود. حس عج یم

برم که باز    خواستمیو م دم یکش و کردم و راهم ر ی نگاهم رو ازش گرفتم. با حرص و غضب دندون قروچه ا عی هم گذاشتم و سر

 کردن قدرت تکلم، لب باز کردم.  دایبا پ یو مانع رفتنم شد. چشم هام رو بستم و بعد از لحظه ا ستاد یمقابلم ا

 کنار... یشه بر  یم... م -

 . د یلب کش یزد و دندون رو  یا  انهیموز لبخند 

 ؟ یترس  یچرا از نگاه کردن بهم م  هیچ-

 از وحشت! ی با اون بود انگار که از نگاه کردن بهش ترس داشتم اما نه ترس  حق

 تونستم درکش کنم!   یاصالً نم برام مبهم بود و یحساب لش یو نگران کننده که دل  نیریش  یترس 

 دوختم. ن یو اضطرابم داشتم. نگاهم رو به زم جان یدر کنترل ه ی داشتم و سع  یبیعج حال

 لطفاً. -

 : د یزد پرس   یصداش موج م یکه که تو  ی تیو مرموز طنت یبعد با ش  ی ا لحظه 

 ؟ ینگفت-
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 به خودم جسارت دادم و هر چند که برام سخت بود سرم رو باال گرفتم.  برد،یکه داشت از ضعفم لذت م انگار

 کنه لطفاً برو کنار.  یم  تمیکم داره اذ ه یفضا  نیترسم فقط... فقط ا ی نم یز یم... من از چ-

 .« نیکرد گفت:»برو بش ی درخت اشاره م ی که به تنه   یاورد و در حال رونیب بش یج ی هاش رو از تو دست

 کردم.  ی بهش نگاه م متعجب

 بهت داده بودم؟   یجا چه قول  نیاون شب هم ادته ی-

 و با نگاه پرسؤالم نگاهش کردم.   رهیخ

 کم فکر کن.   هی-

  یشم؟ چه قول   ی متوجه منظورت نم ؟یاری  ی در م ه یچ ایباز ن یگفتم:»ا ی رفتار و حرف هاش کالفه شده بودم و با همون کالفگ  از

 آخه؟!« 

 انداخت و سر کج کرد. شیشونی به پ ی نی. چشدمینبود و متوجه حرفش نم ادم یهم  واقعاً

 !یکه باز حواس پرت شد  ن یمثل ا-

چشم   ی شده بود و تو شتری. جسارتم بزدیم  هیو کنا  شیخودش کرده بود و با زبون تندش بهم ن یرو سوژه   م یهم حواس پرت باز

 هاش زل زدم و باحرص لب زدم. 

 مثل تو، تو خاطرم بمونه؟!  ی تعادل ی آدم ب قول د یمن با ی چرا فکر کرد -

 ابروش رو باال انداخت. یتا

 تعادل؟!  یب-

 تکون داد:  نیسر به طرف یز یآم ه یلبخند کنا با

 رفته!  ادتی و خودت  ی که حرفا  نیا مثل

 ابروش رو خاروند. یکرد و گوشه    یکه مکث   دمییجویحرص لبم رو م با

 هم... یاشتباه ه یو حاال   یگفت   یز یچ هی و   ی بود ی م عصبفکردم. با خودم گفت یل یحال خ نیاما با ا-

 . دمیحرفش پر ی تو تی ادامه بده و با عصبان نزاشتم
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  ه یمن  ی رو فراموش کردم؟ مگه نگفت یکه بهم کرد   ینی هنوز اون توه ی جالبه، من اشتباه کردم؟ فکر کرد می لیجالبه! خ-

 ؟ یاحمقم؟پس چرا اومد 

 هم گذاشت. یتموم کردن بحث چشم رو  ی داد و برا رون یب ینفس

 لطفاً تموش کن. -

 رفته؟  ادتینکنه   هیچ-

بهم، بگه احمق چون احمق به   ی کس اد،ی ی شدند، گفتم:»من، خوشم، نم ی که بخش بخش کلمات از دهنم خارج م ی در حال و

 نکردم.«   ی حماقت چیکرده باشه اما من ه ی گن که حماقت ی م یکس

 . انگار از کل کل با من خسته شده بود! د یکش یق یبعد از اون دستش رو به کمر زد باز نفس عمکرد و   یچپ و راستش نگاه به

 کج کردم.  ی همچنان بهش گارد داشتم. با دراوردن ادا با تمسخر لب و دهن اما

 و بخشش!   یکن  یتازه الزم نکرده بزرگ -

 کرد.  ی فیظر اخم

 . ومدمی جر و بحث ن ی! بعدشم من واسه  ادته؟یو من  یتو چته اصالً؟ فقط حرفا-

 ادامه داد: ی محکم و جد  یبا لحن قه،ی چند دق یبرا  یمکث با

 ندارم.  یالک ی رو هم قبالً بهت گفتم و اصالً هن قصد بگو و مگو لشیجام دل نی االن ا ی چون برام مهم بود-

 دونم.   یرو م  لشی آره دل-

 دام. هم قرار دا ی پر از حرصم لب رو یدر ادامه با صدا و

 چون خواهر سامانم!-

بسنده کرد و   ی شدم. به تک خنده ا یم  تم یاذ یحساب "خواهر سامانم و براش مهم "دونم اما هربار با گفتن اون جمله که  ینم

 دختر.«   یلجباز  یلیهام، گفت:»تو خ غ یج غ یگوش کردن ج  قهیبعد از چند دق

 

 چشم هاش براق شدم. ی زدن دست هام به کمر، تو ه یتاب دادم و با تک یهمون لجاجت چشم با
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باز عذر   ی خوای هم ندارم که بدونم اما اگه م ی اصرار ی بهم داد یکه چه قول   ستیکه هست، بعدشم من اصالً برام ن ینیهم-

 کنم!  ی قبول نم گه یبار د ن یبدون که ا ی کن یخواه

  ی برق گرفت و لب هام ب تم،یخوش ر یاون خنده  دنیکرد. چشم هام از د  یقشنگ  ی گرفت و با تکون دادنش خنده  نییپا سر

کردم و لبخندم رو   ک یبهم نزد یساختگ  یکه سرباال گرفت باز ابروهام رو با اخم و تخم نیباز شدند اما هم ی به لبخند  اریاخت

 جمع.

 کنم؟!   یخوام معذرت خواه ی گفته من م یاتفاقاً قصدش رو هم ندارم ک -

 زدم.   یکج لبخند 

 !؟ییجا نی رسم چرا اتونم بپ ی پس م-

  ی قول ادیآن  هی و  ام یاومد باغ و خواست که همراهش ب ی. سامان داشت منجامی که بهت داده بودم ا ی گفتم که به خاطر قول-

 افتادم که بهت داده بودم. 

 نگاهش کردم که با حرکت چشم و ابرو، به پشت سرم اشاره داد.  جیگ 

حرکت موند. تازه   یداده شده بود، ب  هی درخت تک ی که به تنه  یتاریگ ی که اشاره داده بود نگاه کردم؛  چشم هام رو  ییجا به

ه قدر اون لحظه حس و  رو که اون شب همون جا خونده بود تو گوشم بود و چ  ی متوجه منظورش شده بودم. هنوز هم اون آهنگ 

اوردن   اد یشد که با به  ی از هم باز م یلبخند  ی داشتم. لب ها باز برا راش،ی و گ نیدلنشاندازه  یب یاون صدا دنیاز شن یحال خوب

نگاهش دادم و   لیتحو  ی به سمتش، سر باال گرفتم. پوز خند  دنیبه صورتم گرفتم و با چرخ ی ا یوقاحتش، حالت جد  ی دوباره 

 بغلم گرفتم. ی تودست هام رو 

 واست مهم بوده؟!  ی که بهم داده بود  ینگو قول-

 کرد.   د ییاز پلک هاش تأ یکیهم گذاشتن  ی رو با

 که سامان ازم خواست. نیو ا ستمی ن  یچون آدم بد قول قاً،ی دق-

 و تخس جواب دادم:  سرتق

 گم که خودم نخواستم.  ی به سامان هم م ستین یاصرار چی اما همون طور که گفتم ه-

 باال پروند. یی رفتار و اون همه تخس بودنم به ستوه اومده بود و ابرو از

 ؟ ید  ی قد کشش م ن یتو دختر! آخه چرا ا ی واقعاً که لجباز- 
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 ابروم رو باال دادم.  یتا  ،ی چرخوندم و با نگاه پر غرور ی و دهن لب

 هان؟ گه ید ی کن  یمعذرت خواه  یخوا یکه م نیا ی عنی نیا-

 کرد.   یخنده ا تک

 ! یکن  یمعذرت خواه یخوا یکردم تو م   یو بگو که فکر م که واقعاً باورت شده مقصر من بودم؟! من  ن ینه مثل ا-

 . دمیتمسخر خند  با

 ! یمن؟! واقعاً که، چه اعتماد به نفس- 

جر و بحث مسخره رو هم تمومش   نیلطفاً ا ن، یهم قرار داد و گفت:»برو بش ی پلک رو ی اون حرفم با آرامش خاص و لحن قشنگ  با

 !« هی ا دهیفا  یکه جر و بحث کردن با تو واقعاً کار ب دمیفهم ون یکن چون ا

 .د یلبش کش  یفکر کرد دندونش رو با حالت فکر کردن رو   یزدم که قدر  ی مندانه ا روزیپ لبخند 

 . یوم تر ش کم آر  هی د ی دارم که شا  یراه حل ه یاما -

   ؟ی تونم بپرسم چه راه حل   یم-

 بود، گفت:  تاری که گ ییحرکت دستش و اشاره به جا با

 گم حاال. «  ی م ن،ی»بش

 

از اون مسئله رو کشش بدم و با   شتری خواستم ب ینم گه یخودم هم د ی فروکش کرده بود و آروم تر بودم. از طرف  یکم خشمم

رو از کنار درخت برداشت   تاری پر برگ، قرار داشت نشستم. گ نیزم  یکه رو ی درخت  یتنه ها یباالخره رفتم و رو  یو دو دل   د یترد

روش و   یها ی بودم اما اون با کنده کار دهید  ادیز  تاریهم بود. گ یقشنگ   تاریچه گ شد،پاش قرار داد. نگاهم روش زوم  یو جلو 

پاش برش داشت و با   ی شد، از جلو تاریپرذوقم به گ ینگاه ها یمتوجه   ی بود. وقت ی ا گهید زیسوخته اش واقعاً چ ی رنگ قهوه ا

  نه یهم ی واسه  د یکادوش به منه، شا نمیسازه. ا ی م ی قموس  لیپدربزرگم برام ساخته، ابزار و وسا ونی روش گفت:»ا ی دست دنیکش

 کم خاصه.«  ه یکه 

 اش کار شده بود اشاره داد.  ه یه با ظرافت دور و حاش ک  ییو نقش ها ی کنده کار  به

 هم برام با ارزشه.  یل یبا دقت کارشده و خ یلیخ ن، یروش رو بب  یایکنده کار-
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 قشنگش گفت:   یکرد و با همون خنده ها ن ییباال و پا ی. سرافهیق یکم تو  ه یبودم و هنوز هم   ساکت

 ادا اطوارا هم چنان ادامه داره!«  ن ینکنم ا یکه تا معذرت خواه نیمثل ا »آها

 برام مهمه؟«  تیچرا عذر خواه یدون  یلحنم بود گفتم:»م  ی که تو  یباال دادم و با تکبر  ییابرو

 کرد.   زیهاش رو ر چشم

 . یرفتار کن ه یبا بق یتون   یخواد نم ی هر جور که دلت م یخوام بفهم یچون م-

من رو با    ،یسرم داد بزن  یکه هر وقت بخوا   ستمین شاگرد مغازه ات نگفتم:»م ی زیآم  ه یو لحن کنا  یدر ادامه با حاضرجواب و

 لطفاً!«  ر، یفرگل جونت و صبا جونت اشتباه نگ 

 به ستوه اومده با خودش زمزمه کرد.  ی با حالت ریسر به ز د یخند  یکه م یخنده اش اوج گرفته بود و درحال 

 خدا!  یا-

 گفتم؟!   یخنده دار  ز یمگه چ ی خند  یچرا م - 

 شد. ی جد  یاش رو جمع کرد و با سرفه ا  خنده

 . پس بذار راه حلم رو بهت بگم. الیخ یب-

بار اونم اون روز   ه ینکردم البته فقط  یمعذرت خواه یدختر  چیگفت:»من تا حاال از ه  یکردم که با غرور خاص ی منتظر نگاهش م 

 ات شده بودم.«  ه یکه باعث گر نیباغ از تو و فقط به خاطر ا ی تو

 

بود، کم کنم لب هام رو داخل دهنم   ادیهم ز تینها ی از روش که ب  یکم  نکهیا یبرا یتخس با حاضرجواب  یبچه هادختر مثل

 نازک کردم.  یو پشت و چشم دمیکش

تو   ی قبالً هم بت گفتم من به خاطر حرفا  ؟ی گ ی م ون ینکردم، بعدش چرا همش ا ی عذر خواه یپسر چیخب منم تا حاال از ه-

 نکردم.   ه یگر

 ؟« یش  ی م یگفت:»خب حاال چرا عصبان ی تک خنده ا با

 نشم زود تر راه حلت رو بگو. ی عصبان ی خوا ی پس اگه م-
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به چهره اش   یا  یکردن ابرو هاش بهم با حالت دوست داشتن  کیبا آب دهنش تر کرده و با نزد یاون حرفم لب هاش رو کم با

 ادته؟« یجا زدم رو  نیرو که اون شب ا  یفت:»ترانه اگ

 نگاهش کردم.  متفکرانه 

 خب؟-

 روم تکون داد. ی حرف هاش انگشتش رو جلو ی رو  د یتأک با

کنم اگرم که   ی م  یمن معذرت خواه  یدادم بزن اد یکه بهت   یهمون طور  یدم اگه، اگه فردا تونست یم  اد یمن اون ترانه رو بهت -

 ی نتونست

 ه؟ ی خب نظرت چ  ، یکن  یرت خواهمعذ  د یبا تو

 تاب دادم.  یانداختم و چشم کمیکوچ ی نیبه ب ینیچ

 ! ؟یآخه چه طور  ی کم نیمدت به ا ی ! تو؟ی دار ف یزرنگ تشر یل یخ یکن  یاِ فکر نم-

 باال پروند.  ی قالب کرد و شونه ا  یهاش رو تو  دست

 !  یدار ییآشنا تاریبا گ یامّا تو که گفت -

 به هرحال بازم سخته.  -

  ف یهم خوابوند و باحالت تعر ی رو یکنه پلک  کمیقرار بده و تحر  رمیداشت باحرف هاش تحت تأث یکه سع ی کرد و طور ینگاه مین

 !« یباش  یکردم دختر باهوش   یفکر م  یگفت:»ول د یو تمج

 حرفات!  نیبا ا ی دختربچه رو گول بزن ه ی ی خوای انگار که م ؟ یزن  یحرف م  یطور  نیبچه ام که ا ی کن ی هنوزم فکر م-

 . یکن  یاشتباهت سماجت م یکارا  یوقتا مثل بچه ها رو  ی قبول کن که بعض نمیمنظور گفتم اما ا  ینه واقعاً ب -

فکر کردن لب   ی بارزم بود. بعد از کم اتی از خصوص یکی م یگفت و لجباز  یراه نم ی هم ب یلیبودم چرا که خ ی م ن یواقع ب د یبا 

 م. هم فشرد ی رو

 . امیاز پسش بر ب دوارم یباشه قبول. فقط ام -

 اومد.  ییزد و چشم و ابرو  یحی مل لبخند 
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 .  می کن ی رو شروع م ی ری گ اد یخوام با گوشت آشنا شه، بعد  یزنم خوب گوش کن م یبار ترانه رو م  هی . میکن  یخب پس شروع م-

کرد آروم آروم شروع به زدن   م یرو تنظ  تاریکه گ ن یدست هاش جا به جا کرد. بعد از ا  نیرو ب تاری کردم و گ   د ییحرکت سر تأ با

 یاورد، حرکت گرفت و صدا ی نازک رو با دقت و ماهرانه به صدا درم یاش که تارها دهیکش ی انگشت ها یکرد. نگاهم رو 

صورتش ثابت موند. اون   یو رو  د یباال خز دست هاش  ی انداخته بود. نگاهم از رو ن یگوشم طن  یکه با نوازش تارها، تو ی نیدلنش

بار با   ن یدوم  یصورتش رو برا  ی شده بودم و اجزا رهیکرد. بهش خ یبه اطراف هم نگاه نم ی قدر حواسش جمع کارش بود که حت

دل   تیتونست توجه ها رو به خودش جلب کنه؛ جذاب  یراحت م  یلیگذروندم. حق با رخساره بود و از نظرم خ  ی دقت از نظر م

و کنار چشمش رو پر رنگ تر   یشونیو خطوط پ نیکه چ یم یصورتش مشهود بود و اخم مال یتمام حالت ها ی که تو ینینش

 . دادیکرده بود و چهره اش رو مردونه تر نشون م

وجودم ذره ذره منتقل   ی که تو یو آرامش خورد ی صورتش سرم یلب هام نقش بسته بود، رو  یاراده رو  یکه ب  ی با لبخند  نگاهم

ازش بکنم. موقع   ی در خواست  نیتونستم چن ی خوند اما نم یزدن، ترانه اش رو هم م تاریخواست در کنار گ یشده بود. دلم م 

  یی د یهم جذاب تر و د یکه حساب شد یم  خته یر ش یشونیپ یآرومش رو  یها ون رنگش با تک ییلخت و خرما  یزدن موها تاریگ

 تر!  صیحر  یواشکی ی زدن ها د ید یبرا ترش کرده بودند و من هم 

  ی بست. گوش و چشم شده بودم برا ی گرفت چشم هاش رو م ی حس م ی لیهم که خ ی انداخته بود و گه گدار نییسرش رو پا 

 اون ترانه.   دن یاندازه از دوباره شن ی ب یو غرق در لذت   دنیو شن دنید

شروع به زنگ   ی زیبلند و ت یبا صدا شی لعنت یکردم و اون هم غرق نواختن بود که همون لحظه گوش  یتماشاش م  یرگیخ با

که متوجه نگاه هام شده    نیخودم رو جمع جور کردم . از ا ع یسر یل ی. نگاهم رو گرفتم و خد یخوردن کرد و دست از زدن کش

رو   شیبغلش بود، گوش  ی تو  تاریدم. درهمون حال که گدرخت جا به جا ش  ی تنه   یاسترس گرفته بودم و دستپاچه رو  یباشه کم

هم فشرد،   ی بادرهم شدن چهره اش رو ی کرد. لب یو  به صفحه اش نگاه د یکش  رونیب بش یج یپاش از تو  ک یبا دراز کردن 

 جواب داد.    ی خشک و جد  یگوشش گذاشت و با لحن  ی رو رو یگوش 

 خب...  ه؟یچ-

  ی شدم. ابرو هاش تو ی م ربد یه یصحبت ها  ی کم بود و فقط متوجه  شی گوش   یپشت خطه اما صدا ی کردم بفهمم ک یم  یسع 

 تر.   قیچشمم عم ی گوشه  ن یهم گره خورده بود و چ

 شه،   یهستم  نم یی! جا؟ی چ یعنی-

 فعالً.   میزن  یخب بعداً حرف م یل یپشت هم بهم زنگ نزن؟ خ یه رونم یب یکرده بعدشم مگه نگفتم وقت  غلط 

 زمزمه کرد:   یو عصب ی شاک یلب با لحن  ر یرو قطع کرد ز ی که گوش   ن یرو قطع کرد. هم یگوش  و
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 ده!   یجواب م گه ید  زیچ ه یگم  ی م  ینفهم. هر چ ی دختره -

 :دمیپرس  اریاخت یمتعجب نگاهش کردم ب  

 ؟ یگ  ی م وی ک-

 گم.«   یو مجمع شده گفت:»صبا جون  ی همراه با خنده ا ی بهم کرد و با بدجنس ینگاه

 اش، استفاده کنه.  هی عل یطرف مقابلش چه طور ی خوب بلد بود کجا از حرف ها یلیخ

 

 : دمیلبم باالخره پرس  دنیدندون کش ر ینه، با ز ا یکه پرسشم درسته  نیکم دو دل بودن از ا ه یبودم و بعد از  کنجکاو

 ؟ یقدر باهاش بد حرف زد ن یکار کرده بود که ا ی خب حاال مگه چ-

 پر خنده اش رو بهم دوخت. نگاه

 اون بهت برخورده؟!  ینکنه تو به جا هیچ-

 پلک زدم.  یگرفتن  افهیعشوه و ق با

 رفتار کنه و حرف بزنه!  ی طور نیپسر باهاش ا  ه ی ده یچون مطمئناً مقصر خودشه که اجازه م  ستین  ینجور یاتفاقاً اصالً ا-

 شده بود.   ی محو و کامالً جد  لبخندش 

 م؟ یخب شروع کن-

 نگفتم.  یز یچ گه یو من هم د می خواد در اون مورد حرف بزن ینم گه یکه د  دمیاو حرفش فهم با

کردم احساسم رو   ی م  یهم ذوق زده بودم و سع یکردم و حساب یگفت با دقت و با تمام وجود گوش م   یرو که م ی زیچ هر

 نشون ندم.  یلیخ ی ری ادگیرو به اون کنترل کنم و شور و شوقم  

 کرد.  ینگاه شیشده بود. به ساعت فلز ک یتار باًی هفت بود و هوا تقر کیساعت نزد 

 اوه چه قدر زود گذشت! -

 زدم.   یمیکردم و لبخند مال د ییرو تأ حرفش
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 آره منم اصالً گذر زمان رو متوجه نشدم. -

 رو به طرفم گرفت. تاری گ بش،یج  یتو  ش یش و فرو کردن گوش اون حرف از جاش بلند شد و بعد از مرتب کردن لباس  با

 کن.  نیتمر  نیبا ا ریبگ -

 ...« نیهام از ذوق برق گرفت و با همون ذوقم گفتم:»ممنون، اما ا چشم

 دونم حواست بهش هست. یم  ی کن ن یگفتم که فقط تمر-

رفتم و باز هم   یدر کنارش راه م   گهیبار د هی . می سمت ساختمون به راه افتاد گه یازش گرفتم و با هم د یرو با خوشحال  تاریگ

  بیعج یلیخودم هم خ ی که واسه   ینبودم طور ی قبل هم ازش عصبان  یبه اندازه   گه ید  یو آرامش. حت  تیهمون حس خوبه امن

 بود! 

 

سالم   ربد ی ه دن یپز خونه مشغول بود و با دآش  ی نشسته بود و مامان هم تو ون یزی تلو ی کاناپه جلو  یرو  ، ییرایپذ  ی تو  مادرجون

 لب هاش نشوند. یرو   یضی کرد و لبخند عر

 . دتتیکه سوگند د  نیمادر جونت گفت مثل ا دم یدر ند   یجلو  ونتیآخه ماش   یدونستم اومد  یجان، نم ربد یه ی خوش اومد -

 جواب مامان رو داد.  تیادب و شخص تیکرد و در نها ی هم سالم ربد یه 

گفت زود   یکه به خاطر جا گذاشتن نقشه هاش مجبور شد برگرده ول  م یبا سامان اومد  وردمین نیجان. آخه ماش  ییممنون زندا-

 کم راه رفتم و منتظر سامان شدم.    هی باغ بودم  ی تو  گهی. د ادیم

 ربد یمامان و ه  یصدا و صحبت ها با

 رو  ون ی زیتلو ی شده بود، صدا د ربیاومدن ه یمادرجون که تازه متوجه   

 مادر.«  یاومد  ربدجانیگفت:»اِ ه  ییکم کرد و سرش رو به عقب چرخوند. از همون فاصله چشم تنگ کرد و با خوش رو ی کم 

از صورتش رو   ی با اجازه گرفتن از مامان سمت مادر جون رفت و بغلش کرد. و با خم شدن سمت قامت کوتاهش، طرف بالفاصله

 .د یبوس 

 شما؟ ی ربونت برم چه طورسالم ق-

 به روش زد.  ی و لبخند   د یصورتش کش ی تو  یهم دست مادرجون



 عشق تا جنون 

139 
 

 ؟ یاومد  یک  نم یخوبم پسرم. بب-

 بزنم.  یچرخ ه یباغ  ی گذاشتم و  رفتم تو  ولیوسا  گه ید  د یخواب دمیشه اومدم د ی م یدوساعت یکی:ربد یه

  ی ا قه ی رو به اتاقم بردم. چند دق تاریببرم. گ  ی و مامادرجون مشغول صحبت شدند و مامان هم از من خواست که براشون چا ربد یه

 تخت هلش دادم.   ریز اط یپرذوقم بهش نگاه کردم و بعد از اون هم با دقت و احت یرو با نگاه ها

  کِیکمربار  یرو از آب چکن برداشتم و استکان ها  ینقش دار یا  شه یش  ین یاتاق خارج شدم و به آشپز خونه برگشتم. س  از

  ش یبلند و گِل حی رفتم. مادرجون با تسب  رونی ب یی رایاز آشپزخونه به سمت پذ  ی چا ختنی و بعد از ر دمی رو مرتب توش چ ییدورطال

برخورد آرومش با   یگذاشتم که با صدا زی م  یرو رو  یی چا ینیفرو کرده بود. س   یگوش   یهم سرش رو تو  ربد یگفت و ه ی ذکر م

  یرفت و بعد از تشکر کردن، درحال یتشکر کرد. مادر جون هم قربون صدقه ا م یمال یسرشو باال اورد و با لبخند  ،ز یم ی  شهیش 

 :د یپرس  ربد یداشت رو به ه  یبر م ین یرو از تو س  یکه استکان چا

 خب اونم تنها بود مادرجون.  ی وردیو نپس چرا مامانت -

 زد. هی رنگ تک یدسته مبل چرم و زرشک ی مبل جابه جا شد و دستش رو رو ی کم رو  هی

گفت که برم دنبالش اما   ی جام وگرنه حتماً م ن یدونه که من ا  یشد. تازه مامان نم یی هوی گه یبودم د ک یبوت ام، یآخه قرار نبود ب-

 ره خونه.  ی زودتر م د یبابا کاراش کمترشده نگران نباش 

 آره مادر؟  ان یچند هفته قراره ب ن یا یتو  نایکه پدربزرگت ا ن یمامانت گفت مثل ا  ی:راستمادرجون

 کرد.  د ییخورد و با حرکت سر تأ شیاز چا یکم

کردن که نتونستن واسه مراسم   یهم عذر خواه یالبته کل ان یم یمان دونم چه ز ینم  قاًیاما دق ان یب ه یآره قراره با سحر و بق -

بدتر شدن آخت   دنیخبر رو هم که شن گهیکم کسالت دارن و  د  ه ی  رمیکه بابا اردش  د یدون  ی آقاجون خودشون رو برسونن. م

 رو دوست داشتن.  امرزیآقاجون خداب یلیخ

  یاش خورد و باز با انداختن دونه  ییکم از چا  هی کردم. مادرجون  ینشسته بودم و فقط به حرف هاشون گوش م  کنارمادرجون 

 گفت.   یذکر   یحیتسب

 کنم.  ی حال و روزشون و درک م ه،ی گفتن کاف ت یکه زنگ زدن و تسل نی هم ه یچه حرف نینه پسرم ا-

 !رشته کالم رو پاره کرد. اوف که چه قدر هم زنگ خور داشت ربد یه ی گوش   یگرم صحبت بودند که صدا همچنان
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قرارش داد   زیم  ی کنارش رو فشرد و رو  یانداخت و دکمه  ینگاه شیاون کالفه شده بودم. به صفحه بزرگ گوش  ی که به جا من

 بار هم جواب نداد!  ن یاما باز هم شروع به زنگ خوردن کرد که دو مرتبه قطعش کرد و ا

زده بودند و با باال گرفتن گردنم   رونیبد جور ب میفضول ی. شاخک هاشد ی جا به جا م یبا لرزش  ز یم یخورد و رو  ی زنگ م همچنان

تکون    یشده بود سر یعاص لش یزنگ موبا  یاز صدا یکردم. مادرجون که حساب  یبود نگاه م  زیم  یکه رو  شیزدن، به گوش  د یو د

 و.« کشت خودش   یگوش  نیا ؟ ید  یخورده اش معترض گفت:»پسرم چرا جواب نم نیچداد و با جمع کردن لب ها خوش فرم و 

 کنم.«  یکرد و گفت:»االن خاموشش م ی رو به مادر جون عذر خواه 

 اصالً؟  ید  ی:خب چرا جواب نم مادرجون

 سؤال من هم بود!  قاً یدق

 رو به مادرجون کرد.  نشیدلنش  یزد و با چهره    یلبخند 

 مزاحمه.  ه یآخه فقط -

 . ختیر  ینعلبک ی تو یاز استکان چا یلپش گذاشت و کم ی رو گوشه  ین قند مادرجو 

 زنه مادرجون. یهمه زنگ م  نیداره که ا ی کار مهم د یخب شا-

 نگاهش داد و با قربون صدقه رفتنش سر تکون داد.  ل یتحو  تمیقشنگ و خوش ر  یاز اون خنده ها بازهم

 داشته باشه؟! تونه  ی م یمزاحم چه کار مهم  هی فداتون بشم من، آخه -

 بود؟!  ی اصالً منظورش از مزاحم ک ده یبود که چرا جواب نم ب یمن هم عج ی واسه  

 باغ بهش زنگ زده بود!  یهم باز همون دختره بود که تو  د یشا

تو هم   یگفت:»نکنه مادر مزاحما ی گذاشت و با لحن بامزه ا  ینعلبک ی کرد و استکان رو تو ی با اون حرفش، مادرجون خنده ا 

 نه؟« یحس ی مثل مزاحما

کم جا    هیکه   نی. با ادهیم  یچه جواب نمیچشم دوختم تا بب ربد یزدم و منتظر به دهن ه یحرف مادرجون ناخواسته پوزخند  با

 وارش جواب داد:  یخورده بود با خنده و لحن شوخ
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بهش نگاه   یلحظه ا ی خوره. برا یمزاحما به پست ما نم  نیزنه؟ نه بابا از ا ی اخالق به من زنگ م نی با ا ی دِ قربونت برم آخه ک-

مثل   ینباشه اونم پسر ش یتو زندگ یشد کس یچشم هاش و اون لحن حرف زدنش بود. آخه مگه م یتو  یخاص طنت یکردم، ش 

 کم نداشت! ی زی چ چیاون که بنظرم ه

 کرد!  ی م ی شکسته نفس یی جورا ه یاز نظرم  و

که گذشت بابا وسامان هم   ی برام قابل باور نبود. کم یل یبا دخترا نداره اما خ ی خوب ی هرچند که رخساره گفته بود رابطه  البته

مامان حرف نداشت و روغن و رنگ و لعابش   ی . فسنجون هامینشست  زیدور م ی و همگ   دمیشام رو چ زیاومدند. با کمک مامان م

شام بابا مرتب از کار و دانشگاه   زیغذا کرد. سرم دنیتعارف بابا و سامان شروع به کش اکرد. ب یم  ک یآدم تحر یاشتها یحساب

 . دادیجواب م یمثال زدن یبا ادب  ق یآروم و دق یل ی و اونم خ  د یپرس  یم ربد یه

 

بعد از خلوت شدن باغ   یهمبود و اون دور ی بعد از خوردن شام همراه سامان باز به تهران برگشتند. شب خوب ربد یشب ه اون

به مادرجون و مامان و بابا به   ی گفت ری زود با شب بخ یل یو سامان من هم خ  ربد یبود. با رفتن ه ده یبه همه مون چسب یحساب

 داده بود.   لیرو تحل می همه ساعت کالس پشت سرهم، انرژ  اون خسته بود و  یرختخواب رفتم چراکه حساب

 **** 

از   م ید یساختمون آموزشگاه که رس  ی. جلومی بار همراه مامان به آموزشگاه رفت ن یساعت هفت آماده شدم و ا شه یروال هم طبق

اش گفت:»کالست ساعت چند  ی به ساعت مچ یداد و با خم شدن و نگاه  نییرو پا نیماش  ی  شهی شدم. مامان ش  ادهیپ نیماش 

 شه؟«  یتموم م

 بردم. شه یش  ک یرو نزد  صورتم

 ر برم خونه چه طور؟ امروز زود ت د یشا-

 باغ.  میدنبالت با هم بر   امیب ی گفتم اگه تا عصر کالس دار  یچیه-

 شه.  ی م رتونید  د یبر گه ی. شمام درمیخودم م شهینه زود تر تموم م -

 کرد.  د ییرو به چشم زد و تأ ش یدود نکیع

 باشه تو هم مواظب خودت باش، فعالً. -
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  ی با فاصله ا یصندل  یکردن کوله ام رو   زونیبود. به طرف بهاره رفتم و با آو ومده ی استاد اون ساعت از کالس، هنوز ن یصادق  یآقا

 مشغول بود. سالم کردم که نگاهش رو باال اورد.  یبا گوش  شه یکنارش نشستم. مثل هم یچند سانت

 . ری اِ سالم، صبح بخ-

 . ریصبح توهم بخ-

 زدم.  ی و لبخند دستش اشاره دادم  ی تو  یگوش   به

 !؟ی قدر مشغول  نیاون که ا یتو ی خوا یم  ی چ یاول صبح-

 معلوم شده.«   یعروس  خ یتار هی چ یدون یآخه م گه یگفت:»بابا مسعوده د  یخاص جانیو با ه د یاون حرف سمتم چرخ با

 نگاهش کردم.  پرتعجب

 ! یزود  نیبه ا- 

 چه قدر خوشحالم سوگند.  یدون ی نم یآره، وا -

 ابروم رو با حالت تعجبم باال انداختم. یتا

 رو هم مشخص کردن!  یعروس  خینه به االن که تار نینامزد بش دادن ینه به اون که اول اجازه نم بهیعج- 

سماجت مسعود  نبود. بازم  م یراحت نیبه هم میشد  ت یما چه قدر اذ یدون ی نگو تو که م ی جور نینگاه کرد و لوس گفت:»ا دلخور 

 رو مشخص کردن.«  یعقد و عروس  خ یجواب داد و باالخره تار

 دهنم بردم.  یجمله رو که گفت با خنده دستم رو جلو  اون

 ! د یبه خدا چه قدر عجول د یا وونهی شما دوتا د- 

 تر اورد.   کیصورتش رو نزد یو با حاضر جواب  د یهم خند  بهاره

 . هیوونگ ینوع د ه یخودش  ی عاشق! البته عاشق م، ینه عاشق وونه ید-

 .د ینگاهم کرد و باز خند  طنتیدر ادامه با ش  و

 قسمت تو هم بشه سوگند خانم.  یوونگ ید  نیان شاهلل ا-

 کردم.   یضی چشم غ ی جمع شده ام از گوشه  ی خنده  با
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 دارم.  ی ر یدرگ  یمن نکن من خودم کل  ی دعا ها برا  نینه بابا از ا-

 . د یزد و با لحنش برام خط و نشون کش یچشمک

 !یحرفت بمون  ی حاال سوگند خانم، فقط کاش رو مینی ب یم-

  یصندل  یدسته   یدستش رو رو  ش،یصندل ی رو دنیهم گذاشت و با چرخ یپلک هاش رو رو  یهمراه با ذوق زدگ ی جانیبا ه و

 من قرار داد. 

  ی رو نم یچ یو ه  یشکیه ی شه از خوش  ی قبلت پر م  ست،ین ن یزم ی پاهاش رو گهیشه انگار د یعاشق م یآدم وقت  هی چ یدون   یم-

 . یتحربه اش کن د یو فوق العاده که فقط با ره ینظ  یحس ب  ه یاصالً  ،ینیب

 .« یلیخوشحالم خ یل یلبش از ذوق در ادامه گفت:»سوگند من خ دن یرو باز کرد و با به دندون کش چشمش

 خودش رفت و لبخندش کم کم محو شد.دفعه تو   ه یبعد از گفتن اون جمله  اما

 سمتش دراز کردم و چونه اش رو باال گرفتم.  دستمـرو

 شد؟ ی طور نیات ا  افه یق  هویشد چرا   یچ-

 شدند. زون یآو  نییو لب و دهنش رو به پا  د یکش ی کرده آه  بغ

 .رهیگ  یافتم بغضم م ی اون روزا که م ادی. مید یعذاب کش یل یخونواده هامون مخالفت کردند خ یخب وقت -

 نگاهش کردم.  ی میدادم و با اخم مال  یرو پر محبت فشار دستش

 و.کنم. ببخش من  ی آور اد یرو برات  زایچ ن یخواستم باز ا یقربونت برم، نم گهینگو د ینجور یاِ ا-

 نوم، باز شد. ی لب هاش به لبخند  باز

رو که   ییخوام فقط بخندم چون آرزو ی کنم م یخورم و به گذشته ها فکر نم ی غصه نم گهید ینداشت ول  ی نه بابا به تو ربط-

 خوام؟  یم  یچ گهی که دوست داشتم االن کنارمه د وی برآورده شده، کس خواستمی از خدا م ه یبا گر شهیهم

 

 بودم اما چه قدر که حالش خوب بود!  گانهی ب یی جورا ه یتونستم درک کنم و با حسش   یهمه احساس و ذوق بهاره رو اصالً نم اون

 بذاره!  ر یآدم تأث ی تونست رو  یهمه م نیعشق ا یعنی
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 هم قرار دادم.  یزدم و پلک رو  یکش دار  لبخند 

 دلم.   زیعز یتجربه نکردم اما واقعاً برات خوشحالم ان شاهلل خوشبخت بش  ی گ ی رو که م یحس نیا-

 اما...  یممنون سوگند جون -

 ؟ یاما چ-

و دوست داره، باالخره هر  قبلش رو داره اما اون فقط من  ی طنتایگه ازش معلومه که هنوزم ش  یبابا هنوز مسعودو باور نداره م-

 . گهیتو گذشتش داشته د یی طنتایش  ه ی یپسر

 گفت؟!  یبود که بهاره م یطور  نیاون هم هم یعن یشد.  دهیکش ربد ی که زد ناخودآگاه فکرم سمت ه  یدونم چرا اما با حرف ینم

 جَستم.  رونیچشمم از فکر ب ی حرکت دستش جلو با

 باز تو؟  ییکجا-

 نباشن. ی طور نیا د یخب همه شا ستم یموافق ن ی لیبا حرفت خ یعن یدونم  ی لحظه رفتم تو فکر فقط. نم  هی  یچی ه... ه-

 زد.   یکرد و چشمک معنادار  یا خنده

 کردن.  طنت یش  یهمه اشون قبالً کل  ، یکن یبابا فکر م -

 ...شهیمطلقاً نم- 

 من و بهاره هم نصفه موند. ی وارد کالس شد و حرف ها  ریبعد از اون همه تأخ یصادق یحرفم تموم نشده بود که آقا هنوز

 . گرفتیسرم شکل م ی کم کم تو  ربد یکه درمورد ه یتیکردم و ذهن ی بهاره فکر م یکالس مدام به حرف ها  درطول

 

دونم چرا اما   ی رو سوار شدم. نم ی زرد رنگ  نیماش  ابون یکنارخ ستادنی زدم و با ا رونیزشگاه باز اتمام کالس باالفاصله از آمو بعد 

  هی  ی کردن وقت داشتم ول ن یتمر ی برا یکه دو ساعت  نیکردم. با ا یدستم نگاه م  ی رو هی داشتم و مرتب به ساعت فلز ی بیذوق عج

 کم نگران و مضطرب بودم. 

  جانیه یآژانس رو حساب کردم و داخل باغ رفتم. تند تند پله ها رو باال رفتم و به محض ورودِ به خونه، به اتاقم رفتم. حساب پول

 کردم!  ی نم دایکردن اون حس و حالم پ ح یتوج ی برا یلیدل  چیبود چون ه  بیعج یلیخودم هم خ  ی داشتم و واسه 
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  یی کردم. غذا ی اتاق تا آشپزخونه رو ط ری اومدم و مس رونیاز اتاق ب تور،یمان  یدلصن ی رو از تن دراوردم و با انداختنش رو مانتوم

  ی تاریبا گ نی تمر  یخوردم. بعد از خوردن ناهار، برا ینداشتم کم لیم  یل یکه خ ن یمونده بود رو گرم کردم و با ا ی که از شب باق

اوردمش. چند   رونیجعبه ب ی و از تو دمشیکش رون یتخت ب ری از ز یبود به اتاقم برگشتم و بدون معطل  دهبهم امانت دا ربد یکه ه

  ارمیکم ب ششی خواستم پ ی کردم. واقعاً نم ن یشمردن فرصت شروع به تمر مت یرو باز محو تماشاش بودم و بعد از اون با غن قه یدق

 . مدرست زدن اون ترانه گذاشته بود ی و تموم توانم رو برا

کوچولو   ه یزدم. البته فقط  ی خوب م یلیکرده بودم. بنظر خودم که خ نی بار تمر نیپنج بود و من تا اون لحظه چند  کینزد ساعت

 استرس داشتم.

و   نیکه آست  یرنگ  ی مشک راهنی. پدمیکش  رونیرو از داخل کمد ب یلباس  ی وسواس  ی و با انتخاب  دونستم یرو مناسب نم لباسم

  ی میمال شینشستم. آرا  ش یآرا زیم  یو جلو دمیشلوار هم رنگِ مخملش پوش  ه یخورد رو همرا با  یتنه اش کش م  نییقسمت پا

شدم   قیبه صورتم دق گهیبار د ک یو  دمیکش ی قینفس عم نه ی آ یبه صورتم رنگ دادم. با نگاه کردن به خودم تو ی کردم و کم

برداشتم و از   تارو ی. گدادیاومد و شفاف تر نشونش م یم  دمیاندازه سف یبه پوست ب  یحساب یشده بود و رنگ مشک ی عال زیهمه چ

کردم.    یط ی رو که وجود داشت تا خونه درخت ینه چندان کوتاه ریشدم و مس ریسراز نییاومدم. از پله ها به سمت پا رون یاتاق ب

منتظر نشستم. هنوز    روز،ید  یدرخت و همون جا  یتنه   ی . رودمینفسش کش ی با سرخوش  قاًی بود و عم ی و مطبوع  نیدلنش یهوا

  جرو از جعبه خار  تاریدوباره، گ ن یسرگرم کردن خودم و تمر یپراسترس گذشت. برا ی رو به انتظار ی ا  قهیدق ستیبود و ب ومدهین

لبخند   با اون نوازش، ی و حس قلقک دهنده ا دمیکش  مشینازک اما ضخ ی ها م یس  یکردم و باز مشغول شدم. انگشت هام رو رو 

  ادش یبودم اما نکنه  ی عصب ی کرده بود کم ر ید نکه یکه گذشت باز به ساعتم نگاه کردم. از ا ی لب هام اورد. کم ی رو رو یپرنشاط

 کرده بود!   ری رو بکنه و به عمد د روزمیکار د  هی الفت خواستیاون هم م د یشا ایرفته بود 

 کرد؟!   یخودش م شی پ ی چه فکر د ید ی اومد و من رو اون جا م ی اگه م اصالً

هم ذوق داشتم هرچند   یاومدنش اون همه به انتظار نشستم و کل یکرد که واسه   ی داشت و فکر م ی هوا ورش م یحساب حتماً

 بود!  نیواقعاً هم  قتی که حق

  نیدر ع دمی گرفتم و به عقب چرخ میکه تصم ن یگذشت و هم یرو به دو دل   قهیاز جام بلند شدم، چند دق تیاون فکر و ذهن با

  ینیهمراه با شلوار ج ی رنگ  یجذب مشک رهن یو پر برقم روش ثابت موند؛ پ ص ی. نگاه حردمیخودم د ی رو جلو  ربد یتعجب ه

کج کرده بود که اصطالحاً بهش    یاومد. موهاش رو هم به طرف ی بهش م یکرنگ به تن کرده بود و چه قدر که مش یسورمه ا 

که از اون   نی خواست پلک بزنم. جالب تر ا یدلم نم  یکننده بود که حت ره یگفتند. اون قدر جذاب و خ ی م ی خامه ا یو مدل م

اش که سالم کرد، به   مردونهآروم و  یبکنم. با صدا یخواست اعتراض یدلم نم  ی معترض نبودم و حت  گهیهمه منتظرش موندن د

 اندازه داشتم.  ی مورد و ب  یب  جانیدر کنترل اون ه یخودم اومدم. سع
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که منتظر   ی ل یخوش حالت و مردونه اش گفت:»خ یابرو  یو باال انداختن تا  یسالم کردم که جلوتر اومد و بعد از نگاه دستپاچه

 ؟« ینموند 

  یهم زده بود رسماً آدم رو مست و از خود ب ی که چه عطر یوا  د،یچی دماغم پ  یعطر خوشبو تلخش تو  ی کم شدن فاصله بو با

 کرد.   یخود م 

 :د یاندازه خوش بودم که پرتعجب پرس   ی ب ی مشغول استشمام اون بو ی نگفتم و با سرخوش  یزیچ

 شده؟  یزیچ-

 ؟« یگفت یگفتم:»بله؟ چ   جیکه زده بود هم نشده بودم و گ  یمتوجه حرف  ی استشمام عطرش شده بودم که حت ر یقدر درگ اون

 دستش رو به کمر زد.   هی

   ؟یمنتظر شد  یل یفقط گفتم خ  یچیه-

هم قفل کرده   یکه دست هام رو از پشت تو  ی رو به انتظارش نشستم و به دروغ در حال یساعت میخواست بفهمه که ن  ینم دلم 

 زدم.  ی تصعن ی بودم لبخند 

 نه چون منم االن اومدم. -

 . نیخب پس برو بش ی لیخ- 

زدن   هیدرخت جا به جا شد و با تک  یتنه  ی رو  ی. کممیو نشست میدخت رفت  ی سمت تنه ها گهیبا هم د  یی اون حرفش دوتا با

 زد.  یزانوهاش، دستهاش رو چفت هم کرد و لبخند  ی آرنجش رو

 . یایبنظر که آماده م-

 به روش زدم.  ی لبخند  متقابالً 

 م.  کرد  نی بار تمر نیاوهوم چون چند -

  یکم استرس داشتم و با فوت کردن نفسم سع  هی اون حرفم با حرکت ابرو هاش بهم اشاره داد و خواست شروع کنم. همچنان  با

شروع به زدن کردم. آروم آروم انگشت   یدوباره ا دن یبا نفس کش  یا قه ی بغلم گرفتم و بعد از دق ی رو تو  اریدر کنترلش داشتم. گت

ترانه چرا   یداشتم اما فقط تا وسطا تیخوب شروع کرده بودم و از زدنم رضا یل یدم. خیکش ی م مشیضخ  یها م یس  یهام رو رو 

دو تا چشم رو    نهیتمرکزم رو گرفته و مضطربم کرده بود؛ سنگ  یشده بود که حساب یز یبه بعد حواسم پرت چ ییجا ک یکه از 

نافذ و تبدارش،  ی نگاه ها ری زدم. ز یلک باز و بسته کردم و پ یا  هیثان  ی کردم و چشم هام رو برا  یودم بشدت حس مخ ی رو
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  جانی اراده باال رفته بود و ه ی که نتونم ادامه بدم و خراب بشه. ضربان قلبم ب  دمیترس  ی درحال ذوب شدن بودم و همش م

هنوز هم روم بود، انگار که همه   ربد یتونستم مثل قبل بزنم. نگاه ه ینم گه یداما   دمیکش  یق یبهم قالب شده بود. نفس عم یبدجور

 رفته بود!  ادمیدفعه از  ه ی زیچ

صورت سرخ از خجالتم زوم کرده بود. آب   ی رنگش رو ی قهواه ا یو با اون چشم ها  ییپروا یحواسم بهش بود با ب یچشم ریز

 خودم!  یها یی پروا ی افتادم و نگاه ها و ب روز ید اد یآن  هی دهنم رو پر استرس فرو دادم و 

هم گذاشتم   یروز قبلم شده باشه، استرسم رو دوچندان کرده بود. متأثر پلک رو  ینگاها یکه اون هم مثل من، متوجه    نیا فکر

نتونستم ادامه بدم و انگار که خراب کرده بودم. سرم رو باال گرفتم که با   گهیحرکت موند و د یب تاری گ  یتارها ی و انگشت هام رو

 اش گفت: یالیخ ی و ب ی آررم تیلبش درنها  ی گوشه   یلبخند 

 !« یرفت  ش یشد پس؟ تازه خوبم پ یچ  ی اومد  ی که آماده م  »بنظر

 جواب دادم: ر یرو کنار گذاشتم، سر به ز  تاریو گ د یفرارم به اطراف چرخ نگاه

 کم بود.  ی لیخب چون وقتم خ ی حق بد  د یشد البته با ی چ هو یدونم  ی ن... نم-

 گرفتم.  ی انگشت هام رو به باز زد یکه توش موج م   ینامحسوس  ه ی و  دلخور ز یآم ه یکنا  یدر ادامه با لحن  و

 . رهیگ ینبود، تمرکز آدم رو م  ریتأث یاطراف هم ب  ط یکه مح ن یو ا-

نبود،   ریتأث یاطراف منم ب  ط یگفت:»خب مح یباال انداخت با لبخند مرموز و معنادار  ییابرو دمیباال کش ی که نگاهم رو کم نیهم

 حال تونستم و حواسم رو جمع کارم کردم!«  نیاما با ا

  یپس اون هم متوجه   دم،یدندون گز  ریهم از اون حرفش دستپاچه شده بودم. لبم رو شرم زده ز یداغ شده بود و حساب   صورتم

 من شده بود!  ینگاه ها

که بحث رو عوض کنم حق به جانب    نیا یبا تر کردن لب هام و واسه   ی و بعد از لحظه ا  د یگونه هام دو ی با شدت تو خون

 .« نایوا یشه؟ م... معذرت خواه ی م ی چ یزد   وزر یکه د  یبدم نزدم، خب حاال حرف ن یگفتم:»اما همچ

 .د یطبق عادت تو موهاش کش یدست

 ...د یبر عکس شد پس تو با زی اما همه چ-

 . دمیکه حرفش تموم بشه تو حرفش پر ن یاز ا قبل

 ! شرفتمیمنم تا وسطاش خوب پ ی ول-
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 ابروش رو باال داد.  یتا  هی

 کنم؟  یمن معذرت خواه ی نکنه االن انتظار دار-

 نازک کردم.  یهم رفت و پشت چشم ی ام توه اخم

 کار رو بکنم!   نیا د یپس البد من با-

 زد.  یدرخت جا به جا شد و لبخند قشنگ   یتنه   ی رو یبا اون حرفم باز کم 

 چه طوره؟  م یبکن یهمزمان با هم عذر خواه ایاصالً ب م،یکن  یم  گهیکار د هی خب پس -

 هم فشردم.  ی ام رو جمع کردم و لب رو خنده

 . ستین م یهوم فکر بد -

 ؟« یخنده گفت:»آماده ا با

  یمعذرت م" یلحظه جمله    کی ی دلم از کارمون خنده ام گرفته بود. با حرکت سرش هردو تو یو تو   میبچه ها شده بود مثل

 خنده.  ر یز م یو هردو بلند زد  میآن بهم نگاه کرد کی که  م یرو تکرار کرد "خوام

رسماً   یکن  ی وادار م یی آدم رو به چه کارا نیبا تکون پرتأسف سرش به چپ و راست گفت:»بب د یخند  یکه هنوز هم م  یدرحال

 .« میبچه شد 

 . دمیکرشمه چشم تاب دادم و لب هام رو برچ با

 !ستین ی بد  زیهم چ شه یهم یبچگ -

 

اون شب متوجه شدم که   ی شده بود گفت:»راستش رو بخوا ی کم جد   هی که  ی اون حرفم دست هاش رو تو هم گره زد و در حال با

  نایو ا یکه معذرت خواه  نیو ا نیبدم هم ادش یبهت  ی جور هیخواست  ی دلم م نیهم ی خوشت اومده واسه  یل یترانه خ نیاز ا

 بهونه بود.«  هی فقط 

 

 ش کردم. و قدرشناسانه نگاه  متبسم
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 ؟ ی کرد جادیا  زهیبرام انگ  یی جورا ه یپس -

 !د یشا-

 

روم تکون داد و با لحن پرتذکرش گفت:»اما کالس هنوز تموم نشده فکر   ی انگشت اشاره اش رو جلو م یمال  یدر ادامه با لبخند  و

شدم.   یمتوجه اشکاالت ی زد یم  تاریکه گ  ی. آخه موقعیریبگ  اد یمونده که   گهید  یزا یچ یل یترانه بود، خ ن یا هی ریادگینکن فقط  

 فعالً ادامه داره.«   ادمپس همون طور که به سامان قول د

 هم گره زدم. یکنترل شده، دست هام رو تو  ی هم جمع کردم و با ذوق یهام رو تو  شونه

 .نایو ا کی وتب گه، ید  یتو هم کار دار ی عنیخوام مزاحم کارت بشم   یدوست دارم ادامه داشته باشه اما خب نم ی لیاتفاقاً خ- 

 زد.   یاش انداخت و پلک خمار ی شونیبه پ ینیچ

 دختر خوب؟!  ره یگ  یو م وقت من  ی ساعت از روز کجا  می ن ایساعت  کیآخه  ؟ یگفت ون یاز بس ا یخسته نشد - 

 ادامه داد:  ینی و دلنش  نیریش  ی با خنده  و

 . کیاومد بوت   ی همش اون جا پالسه آخه فرگل که رفت اونم کمتر م دهی صبا رو فهم ه یقض ی از وقت یعن یخان هست،  ن یتازه حس-

  هی حرفش  د ییهم فشردم و در تأ ی دهنم بردم. پلک هام رو رو  یدستم رو جلو  یلحظه ا   یحرفش خنده ام گرفته بود و برا از

 هم گذاشتم.  ی چشمم رو رو

 برات باشم.  یشاگرد خوب  دوارمیپس ام- 

 گرفته بود، بهم دوخت و لب هاش رو آروم تکون داد:  یق کم رنگ بر نیرو که از خنده و تحس  نگاهش

 . یرو که گفتم به خاطر بسپار  ییزایقدر خوب چ نیا یتونست  ینم ی کم ن یوقته به ا  یتو یاگه نبود  ی البته که هست-

 کرده بود!  ف یازم تعر باالخره

 : دمیباز شده بود و با ذوق پرس  قیعم ی هام به لبخند  لب

 ؟ یگ  یم  یجد  ون یا- 

 ؟ ی خودت باور ندار ه یخوب بود، چ ی لیحال خ ن یبود اما با ا یخب آره همون طور که گفتم اشکاالت-
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 کار دارم.  یخب مطمئناً جا یدونم ول  ی نم قاًی راستش دق-

 سر کالسات باشم.« یخوب  یبچه   دوارمی م گم،یگفتم:»بازم م کردم یم  د یبچه تأک ی کلمه  ی رو کهی درحال  یدار  یبا خنده معن  و

 کرد.  ی  خنده

 بچه! - 

 چندساله ام!  ی دختر بچه   هی که هنوزم من  ی اوهوم آخه معتقد بود-

 ابروش رو باال پروند. یزد تا یخند  پوز

 طوره.  نیخب آره بنظرم هنوز هم هم -

هم خوابوند و با حرکت دست هاش گفت:»از نظر من   ی رو  یمغرورانه پلک  یکج شد و در ادامه با ژست  نییو دهنم رو به پا لب

عالم رو ندارند! دسته   نیاومدن از ا رون یکنن و اصالً هم قصد ب  ی م ریس  ی دسته که هنوز هم تو عالم بچگ  ه یدخترا دو دسته ان، 

 کنن.«   یمسن رفتار م  ی اومدن و مدام هم مثل زنا رون یو دختر بودنشون ب  یهم که کالً از عالم جوون گهید ی

 

 زد.  یسکوتم پر اعتراضم لبخند  با

 خودش رو داره!  یها ی که تحمل هر دو دسته اشون سخت ن یو ا-

  ی عنیبهم برخورده بود و با جمع کردن لب هام و تکون دادن سرم گفتم:» ی کم تش یدرمورد دخترا و اون ذهن رش یاون تفس از

 بهم بر بخوره؟«  رتیو تفس   لیتحل  نیاز ا د یاالن با

 دراز کرد.  ن، یزم  یزدن پاشنه کفشش رو هی پاش رو که انگارخواب رفته بود با تک کیباال انداخت و   ی ا شونه

 ؟ یکن  یفکر م   یدونم خودت چ ینم-

 دندون شکن بودم.  ی حرف هاش کامالً مشهود بود و دنبال جواب ی تو  هیکنا

 چون من خوده خودمم... سوگند. ستم،یدو دسته ن  نیاما من جز ا-

 زد.  یشخند ین ز یآم ه یاون حرفم کنا با

 ! یخاص یلیپس تو خ-
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 زدم.  یهم فشردم و لبخند  یتمام، لب هام رو رو  ی فتگ یخودش  با

 .قاًی اوهوم دق- 

من  سوم رو  یتکون داد که با خنده گفتم:»و دسته   نیبه طرف یلب هاش سر ی زبونش رو دنیو با کش  دند یخند  یهاش م چشم

 دم... «  ی م لیتشک

کرد.   ی دهنش برده بود و مدام سرفه م  یشروع  کرد به سرفه کردن. دستش رو جلو  کباره یحرفم تموم نشده بود که  هنوز

 جاخورده نگاهش کردم. 

 هو؟ی شد یچ-

 با سرخ شدن صورتش لب زد:  ی تر شده بود و به سخت د یاش شد  سرفه

 آب لطفاً. وان یل  هی-

  خچالی  یپله ها رو باال رفتم و از تو عیسر یل ی. خدمیدو یی جورا ه یبه ساختمون  دنیو دستپاچه از جام بلند شدم و تا رس  هول

کم نگران شده بودم و در   ه یبرگشتم.  نییپا ی ردستی ز یو با گذاشتن تو   ختمیآب ر یا  شهیش  یوانی ل ی پارچ آب رو برداشتم. تو

دادم. به محض   ی شتریحلقه کرده بودم به قدم هام سرعت ب وان یآب، محکم دور ل  ختنیر  از ی ریجلوگ ی انگشت هام رو برا یحال

 رو سمتش گرفتم   وان یل دنیرس 

 : دمیپرس  و

 شد؟ ی چ هویآخه    ؟یخوب-

روم گرفت و   ی جلو  یاز آب خورد. همچنان با خم شدن، نگران بهش چشم دوخته بودم که دست یرو ازم گرفت و چند قلپ وان یل 

 .د یکش  ینفس

 نگران نشو. ستین ی زیممنون چ-

 ؟ یمطمئن-

گفت:»آره،   کرد،یم شون یپر ی شونیپ یخوش حالتش رو رو  یو موها  د یوز  ی م ی میباد مال کهیفوت کرد و درحال ی نفس دومرتبه 

افتم. باغم که پره از   یو به سر کردن م  شم یم ی طور ن یکنم ا ی گال رو که استشمام م  یگرده    ه،ی لفص تیحساس  هی خوبم فقط 

 .« اهیگل و گ

 راحت شده بود.   المیخ ی. کم دمیکش  یآسوده ا نفس
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 ... المیآها خ-

  یرو نم تی گوش   یکه صدا ن یکرد و گفت:»مثل ا ز یحرفم تموم نشده بود که مردمک چشم هاش رو با باال بردن دقتش ر هنوز

 !« ؟یشنو

 نبود!  بمی ج ی بردم اما تو رهنم یپ کیکوچ  ب یو دستم رو داخل ج دم یشن یلرزشش رو م یصدا

 . دمیشن یاندازه بلندش رو م ی ش بلرز یدونستم کجا انداختمش، فقط صدا یافتاده بود و نم بم یکه از ج انگار

 

بلند اشاره   ی درخت و سبزه ها ی به تنه   ،یقلپ آب   یبا خوردن دوباره   ربد یکه ه  نیکردم تا ا ی چشم اطرافم رو جست و جو م با

 داد. 

که مدام چشمک  کش یافتاده باشه. سربرگدوندم و نور قرمز رنگ چراغ کوچ بت یاون جاست کنار تنه درخت، فکر کنم از ج-

سبزه ها   یدرخت، از رو  ی تشکر زدم و با قدم برداشتن سمت تنه  یبه نشونه   یلبخند  ربد یتوجه ام رو جلب کرد. رو به ه زد، یم

 بود!  یکرد. مرتض  دن یبرش داشتم که باز هم شروع به لرز

بهم چشم   یادیز  ی ستم چون با کنجکاوتون ینم ربد یزد. دوست نداشتم جواب بدم اما با وجود ه ی قدر هم که بد موقع زنگ م چه

بکنه. با انداختن نگاه کوتاه   ی خودش فکر ش یاز اون با رفتارم حساسش کنم و پ شتر یخواستم ب یدوخته بود. دستپاچه بودم و نم

 زدم و جواب دادم.   زیدلهره انگ  یبهش، تبسم ی و گذراه

 الو؟ سالم... -

 .د یچی گوشم پ  یتو  ی پرِشکوه مرتض یبعد صدا ی لحظه ا و

 همه زنگ زدم نگران شدم خب!  نیا ید یجواب نم وتیچرا گوش  نمی بب ؟یسالم خوب -

 قدرهم که لحنش طلبکارانه بود!  چه

 شده؟ یز یچ دمیببخش نشن- 

 و بپرسم.  خواستم حالت  یبشه که زنگ بزنم خب فقط م  یزیچ د یحتماً با-

 !داد یکه نشون م  یطور  نیا یعن یمشغول کرده بود.  لشیموبا یبود که خودش رو با گوش   ربد یحواسم به ه یچشم ریز

 گفتم:»ممنون خوبم.«   یرو به گوشم چسبوندم و با لحن آروم یگوش 
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 ؟ ییکجا-

 ! گهیخب باغم د-

 اون جاست؟ یک-

صداش قطع شد،   یلحظه اچند  یدادم که برا ی جواب یچه قدر از اون سؤال و حواب کردن هاش کالفه شده بودم. سرسر یوا

 اومد!  ی نم ییرو باز به گوشم چسبوندم اما صدا یگوش 

 انداختم اما نه قطع نشده بود و تماس همچنان وصل بود!  یتلفن قطع شده باشه و به صفحه اش نگاه کردم یم فکر

 د.  سکوت کردن باالخره جواب دا هی از طرفش شدم که بعد از چند ثان یالو گفتم و منتظر جواب یچندبار

 جانم؟-

 شده؟ ی ز یچ ؟ید  ی چرا جواب نم-

 ؟ یخوند  وامم یپ نم یبب زه،یکه نشد فقط... اوم... چ  یز یخوام. نه چ یعذر م-

 بود؟!  امیحرفش جا خورده بودم اما منظورش کدوم پ از

 به زبون اوردم.  عی رو سر فکرم

 ! ام؟یکدوم پ-

 زنگ زدم.  ید یجواب نم دمیبرات فرستادم، د شیپ قهی چند دق-

 نبود!  ی امینگاه کردم اما پ میگوش   یبه صفحه   باز

 قد مهمه؟  ن یکه ا ینوشته بود  ی که، خب حاال مگه چ  ینفرستاد   یزی نه چ-

 هول و دستپاچه شده بود.  ی که کم  بنظر

 زنگ زدم.   یگفتم که جواب نداد  گه،ید شهیشعر مثل هم هی که نبود  یخاص  زیچ ی عنینه نه مهمه که... -

 کنم.   یبازم چک م یبود. ول  بره ی و ی رو نکهیکردم و ا ی نم دایرو پ م یوش آره آخه گ-

 حرف بزنم فقط خواستم حالت رو بپرسم. مراقب خودت باش، فعالً خدافظ. یل یتونم خ یباشه، پشت فرمونم سوگند جان نم-
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شد   دهیکش ربد ی. نگاهم سمت هدمیکش ینفس راحت یکرد و با قطع کردن گوش  ی م نیکه حرف زدن باهاش نفسم رو سنگ  انگار

هام شدم و چکش  ام یصندق پ یگفته بود مشغول جست و جو تو   یکه مرتض  ی بود. با حرف یگوش  ی و که هنوز هم سرش تو

 نبود!  یامیکردم اما واقعاً هم پ

 :د یرس اش، پ ی به صفحه پر نور گوش  یرگیهم با خ  ربد یکه ه دم یکش یم  ی گوش   یلمس ی صفحه  یرو جستوجوگرانه رو  انگشتم

 گفت؟  ی م یچ-

 زدم.  یپراسترس  لبخند 

 ؟ یگ  یرو م  یمرتض -

 باال اورد.  سرشو

 هم زنگ زد!  ی ا گهی از اون کس د ریخب مگه غ-

ست من که    ی بود که مرتض دهیهام طعنه بزنه اما از کجا فهم یهم خنگ شده بودم و حق هم داشت که مدام به حواس پرت باز

 ازش نبرده بودم؟!  یاسم

 رو به زبون اوردم.  شکم

 ست؟ ی که مرتض  یخب تو از کجا متوجه شد  ی نه ول-

 . دمیصداش رو شن ی عنی دم یبود شن ادیز  تیگوش   یخب... خب صدا-

 .د یگفت فقط حالم رو پرس   ینم یخاص ز یآها، خب چ-

 :دمی پرس  د یبا ترد ی بعد از مکث و

 ...یامیکه پ  نیا ایرد من زنگ نخو ی... اوم... من نبودم گوش زهیچ-

 تو دست زدم؟!«  ی من به گوش  ی کن  ینگاه کردن، گفت:»نکنه فکر م یرو قطع کرد و با چپ چپ حرفم

 

نکردم فقط   ی فکر  نیکردنش گفتم:»نه باور کن همچ یخجالت زده بودم و باالفاصله با ماست مال یموردم حساب ی سؤال ب از

 نبود!«  ی زیبرام فرستاده اما نگاه کردم چ امی پ هی اصرار داشت که  ی مرتض
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 موشکافانه نگاهم کرد.  

 ! ؟یامیچه پ-

 کردم جواب دادم:  ی م ی دستم باز  یمضطرب با انگشت ها که یحال در

فرسته   یدوست دارم واسم م  یلیدونه خ ی سهراب و فروغ رو چون م  یاز شعرا ییقسمتا شهیهم  ی عنی گه ید نای خب شعر و ا- 

 .نیهم

کرد و    یتر ق یرو گفتم نگاه دق نیفرستاد. ا یمورعالقه ام، برام م  اتی شعر از اب تیاوقات چندب یطور بود و گاه نیهم هم واقعاً

 :د یفهم نبود، پرس   رقابلیهم غ یلیبرام خ ش یکه ناباور یو لحن   د یبا ترد ی ا ه یبعد از ثان

 فقط شعر؟! -

 . دمیهم تن  یابرو تو ،ی جد  یکم رنگ و لحن  یخودش کرده بود و با اخم شیپ یی دونم چه فکر ها ینم

 تونه باشه!؟   یم  نمیاز ا ر یمگه غ-

 چرخوند.  ی لب و دهن الیخیب

 نوشته باشه.  ی مهم زیچ د یاصرار داشته، گفتم شا ی چون گفت ی نه ول-

 

بهتر بگم سؤتفاهم   ایرو بر طرف کنم  لحن حرف ها و طرز نگاهش بود  یکه تو  ییخواست ابهامات ذهن و شک و شبه ها ی م دلم 

  یرو   ییبا جا به جا یا  قهیبودم. بعد از دق ده یبرق چشم هاش د ی کنار هم، تو ی من و مرتض  دنیاومده رو که هربار با د شیپ یها

  ،یتعجب نکن زا یچ نیاز ا یلی پس بهتره خ میبا هم بزرگ شد  یاز بچگ  ی گفتم:»من و مرتض رهنمیتنه درخت و مرتب کردن پ

 ... « یدوست ندارم فکر غلط

نکردم، چون... چون   یهم بهش بر خورده باشه گفت:»من فکر غلط  یکه انگار از اون حرف کم   یو طور د یباز هم تو حرفم دو  اما

 واضحه!«   زیهمه چ

 ام، بهش چشم دوختم.  یو نگاه شاک  یآخرش حرف ها داشت و منظور ها. متعجب و با دلخور  ی  جمله

 واضحه؟  ی چ یگ ب شه یم-

 پهن و مردونه اش انداخت. یبه ابروها  ینیچ
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 .یطور هم عصب  ن یزنم ناراحت نشو، هم  یکه م ی از حرف-

اون طور که تو   زیکنم همه چ یمن احساس م  یرو ساکت بود و باالخره گفت:»ول قه یکردم. چند دق  ی و منتظر نگاهش م  کنجکاو

 !« ستین ی گفت

 شده بود!  جادی براش ا یاد یز ی که واقعاً شک و شبه ها  نیدهنم رو آروم فرو دادم. نه مثل ا آب

 شده بود.   ی فوت کردم. لحنم بازهم جد  ی حرف زدن نفس یبغل گرفتم و برا ی هام رو تو دست

بعد از سامان   ی ه. تو بچگ کرد  تیداشتم ازم حما  ادیتا  شهیهم براش قائلم، هم یاد یو احترام ز  هیمن آدم با ارزش  یواسه    یمرتض -

  نیو باز هم بعد از سامان اول ی گفتم داداش  ی به سامان م میبچه که بود ادمه یو داشته. من  ی هوا شهی بود که هم یکس  نیاون اول

 بود.  یزدم مرتض یصدا م یطور  نیرو که ا یکس

 ؟« یگفت:»خب که چ یکرد و با لبخند محو  ینگاه 

  نیو سامان هنوز هم برام مثل همن و ا یکه مرتض   یذهنت رو داده باشم، خواستم بدون  یتو  یگفتم که جواب سؤاال  نارویخب ا-

 . نیمنه هم ی ایبچگ  هیهنوز هم همون داداش  یکه مرتض

 رنگش زد. ییخرما شیبه ته ر  ی نگاهم کرد و دست متفکرانه 

 هم مثل تو فکر کنه!  ی دونم مرتض یم  د یاما بع-

منظور که  ادامه نده و حرف رو عوض کنم با طفره رفتن همراه با   ن ینداشتم و به ا تیرضا یل ی اون موضوع خ ادامه دادن  از

 .«زیباشه ممنون بابت همه چ یفکر کنم واسه امروز کاف گه یگفتم:»خب د  یساختگ  یلبخند 

  ؟یر  یچرا از حرف زدن طفره م درخت بلند شم که گفت:»  یتنه  یانداختم و از رو  بم یج ی رو تو  میو با گفتن اون حرف گوش  

 !« ستین ی زیالبته اگه واقعاً چ

 تر کردم.  یو لب  دمیکش  ینفس

 درست نباشه.   زایچ یسر  هی گفتن  د یچون... چون شا-

 گفتن شون! -

 ادامه داد:  یبا پوز خند  و

 ! نمیب یاما من خودم دارم م -
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 زدم.  ی و کالفه بودم. مغضوب نگاهش کردم و پلک تند   ی عصب ی که اون همه تحت فشار قرارم داده بود کم نیا از

 ! ؟ینیب ی م  یرو دار  یچ-

 نشو!«  یگفت:»گفتم که عصب  یلحن کش دار با

 ؟ ینیب  ی م ی رو دار ی منم گفتم چ-

 تکون داد.  یرد، و سر هم فش ی پا و اون پا کردن لب رو نیا ی کم دو دل بود اما باالخره بعد از کم  هی

 ؟ یکه انکارش کن ی خوا ی به تو، نم یمرتض   هی عاد ریغ ی توجه -

چشم بود پس چه طور   یهمه تابلو و تو   نی. اما اگه رفتارش ایعصبان  ی هم از دست مرتض یحرفش جا خورده بودم و حساب از

 فقط اون متوجه شده بود؟! 

 نظر گرفته بود! ر یمن رو ز نکنه

 کرد؟!   یقدر براش مهم بود و دراون مورد سؤال م   نیچرا ا اصالً

 :دمیابروم پرس  یتا  هی با باال دادن  

 حرف بزنم؟! ی مسئله ا نیبا تو در مورد همچ د یاصالً چرا با-

 ! یکن  یپس انکارش نم-

د خودم و  درمور  تشیپاک کردن اون ذهن ی حرصم گرفته بود و اجباراً برا  ی هاش موقع سؤال کردن کم یی پروا ی و ب  یگستاخ از

 باز نشستم.  ، یمرتض

 موضوع واست مهمه؟  نیقدر ا نیچرا ا-

 چون تو...  یتیش رو بهت گفتم، گفتم که برام با ارزش و قابل اهم ل یقبالً دل- 

 نذاشتم ادامه بده و با حرص لب زدم.  

 ! "خواهر سامانم"بازم چون من   ، یآره قبالً هم گفت-

 !« ادی  ی گفتم:»و البد خواهر سامان، خواهر تو هم به حساب م  یز یآم  هیزدم و با لحن کنا ی ودر ادامه پوز خند  
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  یگرفت حت ی حرصم م یداد حساب ی م  تیکه  فقط به خاطر خواهر سامان بودن، بهم اهم نیبودم و از ا یازش عصب یحساب

 نکرده بودم!  دایبراش پ یلیشدم و خودم هم هنوز دل  یناراحتم م ی ناباور نیدرع

 

 برعکس من!  قاً یبود و رفتار و حرکاتش پر از آرامش، دق لکسیر یحساب شه یهم مثل

 .د یو حالت سخره گرفتن حرفم، خند  طنتیش  با

 ! میبا هم خواهر و برادر باش  می که همه بخوا هی دونم چه اصرار  یو پسر عمه چشه؟ اصالً نم یی دختر دا ی رابطه   نیحاال مگه هم-

 ! ؟یکن  ی مسخره ام م ی دار-

 ؟ یکن  ی فکر م ی خودت چ-

از اندازه   شی ب نیمنظور حرف هاش رو بفهمم و ا قاًی تونستم دق یبود. نم یهم اعصاب خورد کن  ییجورا  ه یو  ب یقدر آدم عج چه

 کرد.  ی کالفه و آشفته ام م

 ! ؟یزن  یحرف م  ضی قدر ضد و نق نیچرا ا-

که بهت   یبه چهره اش و با گذر کردن از اون پرسشم، گفت:»چند وقته از حس یای منتظر جواب بودم که با گرفتن حالت جد  

 ؟« یداره مطلع

بود که من رو   نیدادند. اون قدر چهره اش آروم و دلنش  یبهم م  ی بیچشم هاش نگاه کردم اصالً قابل فهم نبودن اما آرامش عج به

که   یرنگ اعتماد ن یقبل باهم کرده بود و همچن ی که مثل دفعه ها یکردم. کار  ی نم یسرکش گهیبود و دکرده   عی هم آروم و مط

حرف   یسکوت برا قهیداد. دو دل بودم اما بعد از چند دق  یبا حرف هاش رو، بهم نم لفتمخا ی اجازه  دمید  ی چشم هاش م ی تو

 اومدند، زبون باز کردم.  یکه به مذاقم چندان خوش نم  یی ها تیزدن و گفتن واقع

گفتم   ی تا اون زمان هم هنوز بهش م ادمهیشده بود.  رستانیهم وارد مقطع دب  یو مرتض    گذروندمیرو م یی من مقطع راهنما-

روز رسماً ازم خواست   ه ی ی حت اد ی یصداش کنم خوشش نم یکه اون جور  ن یمثل قبل از ا گه یکه د  دمیروز فهم ه ی اما  یداداش 

 ! گمن ی صداش نکنم و بهش داداش  ی اون جور گهید

 زدم.  یپوزخند 

  ییجورا هیبرام   ل یاوا ییکه گفتن اسمش به تنها  نیخواست از خودم ناراحتش کنم. با ا ی منم که بچه بودم و سنم کم، دلم نم-

  ریس  میچگ . اون قدر ساده بودم و تو عالم ب یبهش نگفتم داداش  گهیکه خواسته بود د ی سخت بود و عادت نداشتم اما همون طور
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کم بزرگتر شدم    هی  یاما وقت  زدیرفتارهاش کامالً موج م یبود که تو  یمنظورم عالقه ا شدم ی نم یزی کردم که اصالً متوجه چ یم

 رو درک کردم.  زا یچ یسر  هی تازه 

  خورد یصورتم تکون م یکه با حرکت باد تو  یی کرد. دسته مو  یبه ابروش به حرف هام گوش م قیعم  یبا دقت و گره ا همچنان

 شال زدم.  ریز

خواستم چند    ی م ی کی ز یرو برام بخره، اگه از اون چ یز یچ هی خواستم بره و  یازش م یوقت   ادمهیبود، مثالً  بیرفتارش برام عج-

  ی لیکرد و خ ی م فراهم مبرا ع یسر یلیاوردم، خ ی اومد و به زبون م یکه خوشم م   یز یاورد. از هر چ یگرفت و م  ی و برام متاش 

  یب ی به خاطر سادگ د یشا یعن ینبودم  یقشون عالقه اش رو بهم نشون بده اما من آدم باهوش یداشت از طر  یکه سع  گهید یزایچ

. تا االن هم  د یفهم  یرو بهتر از من م زایچ  نیبار هم رخساره متوجه ام کرد. اون از من حواس جمع تر بود و ا ن یاندازه ام بود، اول

 رو که بهم...   یکه دارم از رفتار و کاراش حس

و  گفتن و تکرار کردنش هم برام سخت بود و نتونستم جمله ام رو تمام کنم. با نگاهش منتظر بود و با قورت دادن آب دهنم  یحت

 ناخنم، ادامه دادم:  یبا گوشه   یباز

 قبل از... قبل از فوت آقاجون...  ی عنیبه مامانم گفته بود،  ییزایچ ه یخب زن عمو  ی رو رسماً نگفته ول  ی زیالبته خودشم تا االن چ-

نگشت، پاک  خورد، با سر ا ی گونه ام سرم  یرو که از رو  ی گفتن اسم آقاجون چشم هام ناخواسته از اشک پر شد. قطره اشک با

 کردم. 

 نه کم.  ادیبود نه ز نیهمش هم-

 هم فشرد.  یلب رو  ی با حالت متأثر ت یاون وضع یمن تو   دنید با

 . ینگ  یتونست  یکنم درسته اصرار کردم اما م  تتیخواستم اذ ینم-

  یتونست  یگفت م  ی اون همه تحت فشارم گذاشته بود حاال م نیقدر که از اون جمله اش حرصم گرفته بود، بچه پرو رو بب چه

 ! ینگ 

 ،یساختگ  ی شدم و به لبخند  مونیپش عی سر یل یبا حرص بچگانه ان پرکردم اما خ زی اعتراض آم  ی گفتن حرف  یهام رو برا  لپ

 بسنده کردم. 

 . ستیمهم ن-

   ؟یسامان چ-
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  تونمیبود و م ستاده یبرادر پشتم ا ک ی یواقع  ی کوه و به معنا ک یمثل   یسخت ط یهرشرا یو تو  شهی بود که هم یتنها کس انسام

وقت از دست    چیگرش که ه تیعاشقانه اش بودم و دست حما یکردن ها  یبرادر  ی  فته ی نقطه ضفعم بود. ش  ن یبگم بزرگ تر

بهم داشت اون هم دور از   یکه مرتض  یکه مقصر نبود من بودم اما از حس  ی ساون وسط تنها ک د یجدا نشده بود. شا فمیظر یها

 انداختم و آروم لب زدم:  نییعذاب وجدان داشتم. سرم رو پا یچشم سامان، حساب

 نگو.  یز یدونه، لطفاً... لطفاً تو هم بهش چ ینم-

 ، مضطرب لمس کردم و بازهم آب دهنم رو فرو دادم. سرخ و پرهُرمم رو با دست ی رو پر، پرسش تنگ کرد. گونه  نگاهش

  د یکه بهش داشته... نبا ی همه اعتماد نی بعد از ا خوامیخوام رابطشون بهم بخوره. نم ینم من،یصم یلیخ ی خب آخه با مرتض-

 بدونه. 

 لب زد:  نانیاطم پر

 گفته!   ییزایچ ه یرعنا  یی زن دا ی خب تو که گفت ی بگم ول د ینه بابا چرا با-

 

  ی. دلم نمیگم که جوابم رو به زن عمو بگه و اونم به مرتض ی به مامان م ادیب ش یاگه حرفش پ یعنیبشه   یرسم ذارم یآره، اما نم-

  یدرنظر گرفته بود ول ی مرتض یشه. البته که زن عمو اول دختر خواهر خودش رو برا  ه یقض  نیا ی متوجه  ی ا گهیخواد کس د

زود باهاش راه   یل یداره خ ی که به مرتض  یوافر ی اونم پنبه کرده و با عالقه  یها تهو سماجتش رش   یمرتض ی عالقه  ایخب گو

 . کنهیم فی برام تعر رهیگ یجمع هاشون قرار م یتو  ی رخساره وقت شتری خب ب  نارویشه. ا ک یمدام درتالشه به من نزد  یاومد و حت

حاکم شده   نمون یب  یانداختم. سکوت پرحرف و مرموز  ریم به ز حرف هام تکون داد که باز با سکوت سر د ییتأ یبه نشونه   یسر

تب دارم رو از قبل سرخ تر کرده بودند، حس    یخودم که گونه ها  یرنگ رو رو  ی اون دوچشم قهوه ا ی  ه یبود و باز هم سا

و به منظور خارج شدن از    دادمیآب دهن فرو م یبود. مدام با دستپاچگ  ینیسنگ  ی لیمعذب شده بودم و جو خ ی. حسابکردمیم

و    میمال یهمراه با لبخند  ی کردن جسارت  دایدار سر باال کردم با پ  هی آروم و زاو ن،یاز اندازه خفه کننده و سنگ  ش یب یاون فضا

 : دمیپرس  زیاضطراب انگ 

 ؟ یشد  ره یخ ی جور نیا  ی به چ یعن ی.. یشده   یچ-

 چشم هام شد. ره یخ ی پروا و در اوج خونسرد ی ب یلیخ

 !چشمات-

 و مبهوت نگاهش کردم.  مات
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 من! چ... چرا اون وقت؟ یچشما-

 شده بود. قیصورتم و اجزاش، دق  یاش باز رو  نانهیب زیر نگاه

 دارن!    یبی آرامش عج-

 آرامش! - 

و   بیدلم از اون حرفش خنده ام گرفت چرا که همون حس رو متقابالً من به اون داشتم و آرامش عج   یتو  ی لحظه ا یبرا

 گرفتم. ی آروم اما پرتب و تابش م ی از چشم ها یا یخواستن

 . دنیخاصه و به آدم آرامش م  یلیاوهوم، رنگ چشمات خ-

  یآن به خودم اومدم و بازدن تشر   هی اندازه سرخ.  ی ب ی نجایکشدار باز شده بود و گونه هام از ه ی اونوحرفش لب هام به خنده ا از

هم قراردادم و   یپلکم رو رو  هی شکافتن حرف و منظورش  یخودم، خنده ام رو جمع و جور کردم. برا  یجنبگ  ی به اون همه ب

 زدم.  یتبسم

 !ی دوس دار  ی پس چشم رنگ -

 کردنم، جواب داد:  ری و متح  یهمون خون سرد  با

 نه. -

  یو حساب دمیشن یم  ی بیعج ی زایخواستم حرف رو کش بدم چون چ  ی شده بود. نم م یش باعث سردر گمبودم و حرف ها جیگ

  ه یچشم عسل یدختر بچه   ه یگفت:» بیو دل فر  حیمل  یوراندازم کرد و با لبخند  ی هم معذب و خجالت زده ام کرده بود. کم

 لجباز و تخس.« 

  نیکرد و ا  یناراحت شده بودم چراکه هنوز هم من رو دختربچه خطابم م  نکه یهم خوشم اومده بود و هم ا فش یاز اون تعر 

 موضوع رو اصالً دوست نداشتم.

 دختر بچه؟!  ی به من نگ  گهیشه د یم-

 نگاه معترضم داد.  لیلج درار تحو  ی لبخند  

 ! گهید  یزایچ ی لیو خ یکن  ی قهر م ، یکنیم  هی گر قه یدق   هی  یخند  ی م  قهیدق ه ی یمون یخب آخه مثل بچه ها م -

 ! دنیکار رو فقط بچه ها انجام نم  نیاما ا- 
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 از اون حرفم عبور کرده بود.  ی تفاوت ی گرفتن لحن معترضم، با ب د ی کرد و بازهم با ند  یتوجه به حرفم به ساعتش نگاه بدون

 شده. رم ید  یلیخ-

 ره!«  یجا زمان از دستم در م  ن یا امی ی م ی دونم چرا وقت  یشد گفت:»نم یکه از جاش بلند م  ی در حال و

 .د یبه لباسش کش یدرخت اشاره داد و دست   یکنار تنه    تاریدرخت بلند شدم. به گ  یتنه   ی از رو همزمان

خب   یلی. خنمشیب  یاون جا م تیسوئ ادیاصالً بگو ب  ایرفتم  ی م د یسامان اومد بهش بگو کار داشتم با یبمونه. راست شتیفعالً پ-

 برم.  د یبا گه یمن د

 زدم و قدرشناسانه نگاهش کردم.  یپلک

 .یکه گذاشت ی ممنون از وقت-

 صورتم گذروند.  یاز رو  ینگاه متبسم

 نکردم که.   یکار-

. فکر  د یبه سمتم چرخ ستاد،یا ی لحظه ا ینرفته بود که برا  شتر یب یفرو کرد و هنوز چند قدم نشیشلوارج بیج ی رو تو شیگوش 

 :دمیکه نشسته بود نگاه کردم و در همون حال پرس  ییجا گذاشته باشه و به جا ی زیکردم چ یم

 ! ؟یجا گذاشت یزیچ-

  نکهیبدون ا ،یگفتن حرف   یمردد بودن برا ی و بعد از کم  د یدور دهنش کش ی که باز نگاهم رو سمتش سوق دادم، دست نیهم

 نگاهم کنه، لب باز کرد:  ماًیمستق

 کنن.  یجا رفت و آمد م ن یا یادیز یکه آدما  یدون   یباغ نچرخ. م ی تو  یطور  نیتارت باش، همخرده هم مواظب رف هی-

 کدوم رفتارم؟!  قاً یبود؟! دق یثابت موند، منظورش چ  یا ه یچند ثان یکه زد مردمک چشم هام برا  ی با حرف 

 قرار داد.   ی تکون داد و لب رو ی بهش نگاه کردم که سر پرسشگرانه

 گرمت شده بود...  ی لیکه خ  روزیخب د-

مقنعه ام رو از سر برداشته   ی گفت که به خاطر گرمازدگ ی رو م روز یادامه نداد. تازه متوجه منظورش شده بودم. کار د گهیاما د 

  ی شده بودم. حاال انگار واحب بود که اون جور ی آخر ازش عصب یو البته که باز هم لحظه   دمیدندون کش ری بودم. با شرم لب ز

 و به روم بزنه! اون مسئله ر
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 کردم.   یبودم و با شماتت کردن خودم رفتنش رو نگاه م ستاده یجام ا سر

 

 

 ****** 

 

  یآروم همهمه ا  ی هاشون بودند و از اون صحبت ها ی کالس حاضر بودند، دو به دو مشغول صحبت با بغل دست  یکه تو   ینفر  ده

 !نی و بب ا یبه راه افتاده بود که ب

رنگم رو   ی. خودکار آبکردمیم ی تموم شدن کالس لحظه شمار یبود که برا  یی ه بود و از اون روزاکالفه ام کرد ی کم ی شلوغ اون

مشغول بود. خودکار رو کاغذ   یکردم. بهاره هم که طبق معمول با گوش  یم  شیحوصله خط خط   یو ب دم یکش ی کاغذ م ی رو

 .دمیکش ی رو تو ام. معترض ابرو هدمیانداختم و رو به بهاره چرخ

 تو؟!  یکن  ی کار م یحوصله ام سر رفت چ گهیبسه د-

 کنم.«   یم یبود، گفت:»تمام شد آخرشه دارم خداحافظ ی زیچ پ یکه مشغول تا ی و درحال د یخند  ز یر زیر

هم گره زد و لب هاش رو با حالت  یگذاشت. سمتم برگشت، دست هاش رو تو   فشی ک ی رو تو  شیباالخره دل کند و گوش  و

 غنچه کرد.  یلوس 

 ازت بکنم.  ی در خواست  ه ی خوام  ی سوگند م یراست-

 سر بردم.  ریدادم و دستم رو ز  هی تک زی م یرو رو   آرنجم

 ! ؟ یچه در خواست-

   د؟یخر م یشه فردا بعد از کالس باهم بر ی خب م-

 . د یباال پر یابرهام سؤال یتا

 !د؟یخر-

 نازک کرد.  یو پشت چشم خت یبهم ر تشیصورتش رو با نشون دادن حرص و عصبان کیمیم



 عشق تا جنون 

164 
 

  یم  یز یچ هیکه مدام دنبال   نییمدل آدما  نیپر إفاده و مغرورن، از ا یهم خانوادگ  یلی مسعوده، خ ی آره، آخه عقد دختر خاله  -

 که چشماشون از حسادت چهار تا بشه.  یو بپوشم. جور لباس   نیخواد بهتر ی بندازن. راستش دلم م که یگردن که پز بدن و بهت ت

 

 نگاهم کرد.  ض یخنده ام گرفته بود. با غ ت، یلحن حرف زدنش با اون همه حرص و عصبان از

 کوفت کجاش خنده داشت؟ -

 بامزه بود.  یلیحالتت خ  ، یبد جنس شده بود بیلحظه عج هی آخه  ی ببخش ول-

  ییکه دا  هی همون دختر یِ گرفتنش گفت:»خب آخه عروس   یشد و با برداشتن خودکار و به باز  زونیآو نییهاش رو به پا لب

خواست   ی م گه،ید ن یقدر مخالف بود؟ به خاطر هم نیچرا مامان مسعود ا ی خواست بهش قالب کنه، تو اصالً فکر کرد یمسعود م

 و بندازه به مسعود.« دختر داداش بزرگش 

 تکون دادم.  ی سر ییتأسف از لحن حرف زدنش و اون همه بدگو با

 ! زشته.؟یچ یعن یقالب کنه و بندازه بهش  ؟ یکن  یکه استفاده م ه یچه الفاظ نایاِ بهاره بده ا-

  یدلم م  مشنیب  ی م ی کار کنم وقت یکه هست، خب چ ی نیو تخس و حاضرجواب گفت:»اصالً هم د ی برچ ی لوس لب ی بچه ها مثل

کنه اما   ی هم بهش توجه نم یکه  اصالً و سر سوزن   نیزنه با ا ی کلمه باهاش حرف م ه یهم مسعود  یخواد خفه اش کنم. تازه وقت 

 دختره رو بکنم.«  ی خواد دونه دونه موها ی بازم از حسادت دلم م

 کرد.   یظ یبچگانه اش باز باعث خنده ام شده بود که اخم غل یحس ها و اداها اون

 !د یباز خند -

 دهنم بردم.   یام رو جمع کردم و دستم رو جلو  خنده

 خندم.  ینم گه یخب د یلیخ-

 تاب داد.   یفتگ یبا خودش  یچرخوند و چشم  ی و دهن لب

 سوگند خانم؟  یای  ی حاال م نم یگم. بب ی م یمن چ یکه بفهم یستیچون عاشق ن ی خب البته حقم دار-

 کردم.  یتبسم انهیدلجو

 ؟ یچه ساعت قاً یخب توهم، حاال دق  یلیخ-
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 .« نایپنج ا گه، یعصر د یکای انگشت هاش چرخوند و با ذوق گفت:»نزد نیرو ب  خودکار

و    میباغ قرار گذاشته بود یتو  تار یآموزش گ ی برا ربد یبود که با ه یهمون ساعت قاًیفکر  رفتم، دق یتو  قه ی دق  یاون حرفش برا  با

فکر کردن و   قهی . بعد از چند دقتهیاهم یارزشه و ب یبرام ب زاره یکه م یخودش فکر کنه وقت  شیخواست با نرفتنم پ ی اصالً دلم نم

 دودل لب زدم:   تیاون موقع دنیسنج

 پنج؟-

 کرد.  ی قی دق نگاه

 ؟ی دار  ی اون موقع کار نمیبب-

  یعنیهمون کاغذ گفتم:»نه...  یرو  ،یحواس  یب ی انگشت هاش و نوشتن ها ی دکار از الکم هول شده بودم و با برداشتن خو  هی

 .« امیشه اون ساعت ب یدارم نم  یکار  هی خوام آخه  یخب آره، معذرت م

 نگاهم کرد.  دلخور 

 ؟ یچه کار-

رنگ و درشتش رو بهم دوخته بود و منتظر   ی قهوه ا ی زدم، چشم ها  ی بهش بدم و مضطرب لبخند  د یبا  یچه جواب دونستمینم

طور، سامانم که   نیمامان که کالس داره بابا هم هم ی عنیگفتم:»خب مادر جونم...   یجواب بود که باالخره با سرهم کردن دروغ

 .« یشد ساعتش رو عوض کن ی تونم تنهاش بذارم کاش م ی نم اد،ی یم  رید

 نیگزیجا ی تصنع  ی شده اما لبخند  ریبول نکردن درخواستش، ازم دلگ از ق ی درهمش مشخص بود کم ی  افه یکه از ق هرچند 

 هم فشرد.  ی کرد و لب رو ش یدلخور

  یِتونم عوض کنم چون تنها وقته خال یو نم! بعدشم ساعتش ستیمهم تر ن گه یکار من از مادرجونت که د  هی چه حرف ن ینه بابا ا-

 نداره ممنون. بیکه دارم اما ع

  اد ی ه یبه خاطر  د ی. اصالً چرا بادمیکش  یخجالت م یکه گفته بودم حساب  یکه بهاره حرفم رو باور کرده بود اما از دروغ نیبا ا 

 همه برام مهم شده بود!  نیگفتم چرا موضوع ا یدروغ م   یدوستم اون طور  نیبه بهتر  تاریگ  یگرفتن ساده  

  یپر جذبه   یکالس با چهره  یوارد کالس شد و همهمه و صدا هابه در  یبا ضربه ا  ییفکر ها بودم که استاد رضا نیهم ی تو

 استاد، خاموش شد.
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به رقص   یشونیپ ی کوتاهم رو رو ی ها یو چتر  خوردیصورتم م ی و نوازش دهنده، آروم رو ی زییپا یمیآروم بود و نس یحساب باغ

  قیرو سمت آالچ رم ینشسته بود و مس قیآالچ ی گرفتم که چشمم به مادرجون افتاد؛ تو  شیساختمون باال رو پ ر یدراورده بود. مس

  یرو از رو   فش یظر  یمطالعه   نک یرو به روش نشستم که ع یصندل  ی کردم و رو  یسالم کج کردم و به طرفش رفتم. با لبخند 

هم   ی با رو یم یمال  یگذاشت. جواب سالمم رو داد لبخند  ز یم ی باز، رو ی دستش بود با صفحه    یرو که تو  یچشم برداشت و کتاب

 قرار دادن پلک هاش، به روم زد. 

 . زمیدختر عز یخسته نباش - 

 ومده؟ یمگه مامان ن  نیممنون قربونت برم. چرا تنها نشست-

 کتاب، بست. ی کتابش رو با تا زدن گوشه  ی  صفحه 

 . دهیدام حالم رو پرس بار بهم زنگ زده و م نیازصبح چند  چاره یب  ینه مادرجون ول-

 هم فشردم.   یناراحت بودم و با لحن متأثرم لب رو  یباغه به اون بزرگ  ی اون همه تنها بودنش تو از

 . د یمون  یکه تنها م د ییشما  ن یا میستیخونه ن یلیکه بده، ماها که خ  یجور  نیاما ا-

 لب نشوند.  ی رو رو شیشگ یهم نِیدلنش لبخند 

  انیخواستن ب ی حرفا رو گفتن و م نی. از صبح تا حاال هر کدومشون که زنگ زدن همش هم یزن  ی رو م  هی تو هم که حرف بق-

 جا راحت ترم.  نیخب من ا ی دنبالم ول

 

باغ رو با نگاه به   ی جا یبه اطراف انداخت و جا ینگاه د یلرز ی از بغض م نش یپر چ ی که لب ها یکوتاه درحال  ی آه دنیبا کش و

 زد.  د ینشسته اش دغم 

 دوست داشت.  یل یجا رو خ نیا  امرزیآقاجونت خدا ب- 

اشک   زش یکردم از ر ی م ی که سع ی بشند. در حال یمن هم اشک  یپر بغضش دلم رو سوزونده بود و باعث شده بود چشم ها لحن

 . دمیلبم کش یکنم دندونم رو رو   یر یهام جلوگ

 . نیموند  یجا تنها نم  ن یو ا د یعمو حم  شیپ نیرفت  ی رو م  یمدت  هی طوره اما کاش  نیآره هم- 

  یچشمش، لب ها  یرنگش، در اورد و با پاک کردن قطره اشک گوشه    یپولک دار مشک قهیجل کیکوچ  ب یرو از تو ج دستمالش

 رو تکون داد.  نشیپرچ
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  ی م شتر یرو ب م یقرار  یب  گهید  یجا باشم بهتره چون جاها ن یمدت رو ا  هی  نیعادت کردم اتفاقاً ا یل یجا خ نینه دخترم من به ا-

 شم.  یکنه و نا آروم م

 قربون شکل ماهتون بشم.«  د یهم فشردم و با حرکت پلک هام گفتم:»هر جور که خودتون راحت ی هام رو رو لب

دستش هم    یکارش رو ببره و تو   لیوسا یسر  هی با عجله باز رفت گفت اومده  ی سامان اومده بود ول یممنون دختر قشنگم. راست -

 پر از نقشه و کاغذ بود. 

 . ادیسرش شلوغه، فکر نکنم امشب هم ب یاِ پس حساب-

 دوشم انداختم. ی گفتن اون حرف از جام بلند شدم و موله ام رو رو با

 با اجازه تون من برم باال لباسم رو عوض کنم.  گه یخب د-

 

کم   ه یبرم داخل  گهیگفت:»من د یچوب  یصندل  یزد و با بلند شدنش از رو  هی تک ز یم ی اون حرفم، دو کف دستش رو به لبه  با

 کار دارم مادر.« 

 .«د یصدام بزن د یهم خواست یاگر کمک نیش  ی م ض یوقت مر ه ی صورتش گفتم:»آره  دنیرو دور زدم و با بغل و بوس  زیم

 مطالعه اش برداشت.  نکیهمراه ع ز یم ی و کتابش رو از رو  د یبازوم کش ی رو یدست

 چشم دخترم برو. ممنون. -

رو برداشتم   تاریبه سر و وضعم، گ دنیرس  ی باال رفتم و بعد از عوض کردن لباسم و کم ی گفتم و ازش دور شدم. به طبقه  یچشم

 برگشتم.  نییو باز پا

رنگ جعبه اش رو زدم و از   ییبغلم گرفتم. چفت طال ی شونه، تو یاوردن از رو  نییرو با پا  تارینشستم و گ یدرخت  یتنه   ی رو

 اوردمش.  رون ی ب اطیرنگش، با احت یمخمل و زرشک یجا

داشتم   د یآهنگ جد  کی  د یدر تول ی آروم شروع به زدن کردم و سع کردی لب هام جا خوش م یرو  دنشیکه هربار از د ی لبخند  با

خواستم با اون سرعت   یباال رفته بود که م  ی ادینظرم اعتماد به نفسم زگوشنواز نبود و خودم هم خنده ام گرفته بود، از   یلیاما خ

 رو بسازم!  ید یآهنگ جد 

به خودم اومدم. سرم رو به عقب چرخوندم که عاجزانه و با لحن   نیحس ی طور مشغول بودم و همچنان در تالش که با صدا همون

 هوا تکون داد و گفت:  ی دستش رو تو  یمسخره ا 
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 .« گهیعمه ات نزن د »جان

زد. اون قدر غرق کار خودم شده بودم که اصالً متوجه   یبود و با تلفن حرف م ستاده یا ن یاون ور تر از حس یهم چند قدم ربد یه

صدا قابل تحمل   ن یبابا، واال قار قار کالغم از ا ی کن ی کار م یاومدنشون نشده بودم. با خنده سالم کردم که معترض گفت:»چ

 تره!« 

 اشاره دادم.  تاری زدم و به گ یپلک ی فتگ یبا خودش  دمیخند  ی که م  یدرحال

 بفرما! ی تونیخان، خب اگه م   نیحس ی ستیبلد ن نشمیهم-

 . د یدور دهنش کش  یدست  یگرفت و با ادا و مسخرگ   یمغرورانه ا  ژست

 شاگرد خودم بوده.  ربد یه  ی دونیقسم جون خوبه م ستیقشنگ ن  شم یشوخ یحت-

کرد و انگار    یجر و بحث م یباکس ایگو  م،یشد  ربد ینسبتاً بلند ه یصدا ی توجه آن م ه یکه   میمشغول کل کل بود نیبا حس 

  ریدستش رو از ز ه یکه   م یسوق داده بود ربد یو نگاهمون رو به سمت ه  میبود. دست از کل کل برداشته بود ی هم عصب یکم

 . زدی پر اخم با تلفن حرف م یرنگش به کمر زده بود و با چهره ا  یکاپشن مشک

 الو... الو...  ی کن ی م خود ی:تو بربد یه

کنه!   ی گفت:»احمق قطع م  ینگاه کرد و عصب ی گوش  ی زد به صفحه  یکه با خودش حرف م  یتماس قطع شده بود و درحال انگار

 !« فتهیپس ن ره یگ  یرو م  شیدست پ

 

به چونه اش گفت:»اوه اوه   یدست  دنیا حرکت لب و دهنش و کشبه من کرد و ب ینگاه نیحس ربد،یه  انه یاون حرف و لحن شاک با

 .«نی قاط یبد خراب شده چون استاد حساب نشونیفکر کنم ب

و بحث    زدیکه باهاش حرف م ی کس یعنیبود   یحرفش نگاهش کردم اما واقعاً منظورش از اون حرف چ یمعنا  دنیاز نفهم جیگ

 دختر بود!  ه ی  کردیم

دست به کمر با لحن   ن یبود نگاه کردم. حس ی گوش  ی صفحه  ی  ره یبرافروخته اش که هنوز هم خ یتنگ کردم و به چهره ا  چشم

نکره و خش   یلحظه از اون صدا  هی از ترس قطع کرد. واال منم  یبابا گناه داره دختر طفل  چاره، یپرشکوه اش گفت:»خب حق داره ب 

 .« چارهیچه برسه به اون ب گهید دم یدارت ترس 
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  نیشدنش، حس ک یسرش، سمت مون قدم برداشت. با نزد دنیصفحه باال اورد و با چرخ ی سرش رو از رو نیاون حرف حس با

 دستش رو به طرفش دراز کرد.

 . یحرف بزن یچه طور  نایبا ا ی دون  یگم بده من صحبت کنم تو نم  یم-

سمتش و پر کردن فاصله، با لحن   ی بهش کرد و با برداشتن قدم یاخم تَخم ربد یکردم. ه ی بودم و نگاهشون م ستاده یجا ا همون

 کنم.«  ی رامش م یچه طور  ن یبده به من بب نیپرخنده اش گفت:»جون حس 

 چشم، نگاهش کرد.  ی از گوشه  ی ضیو با غ د یرس یکالفه بنظر م یحساب

 نکن.  مونمیکه با خودم اوردمت پش نیقدر رو نرو من نباش. از ا نیا نیحس-

حضور من شد. متبسم سالم کردم. جواب سالمم رو با حرکت سر داد و    ی گرفت باالخره متوجه  نیگاهش رو از حس که ن  نیهم و

 :د یپرس 

 ؟ ییجا نیا ی از ک-

 بغل جفت کردم.  ی شده بود و دست هام رو تو زی آم هیحرصم گرفته بود، لحنم کنا یکم  شیتوجه  یاون همه ب از

 . یتلفنت بود  ر یکه گفتم درگ ی جام اما همون طور ن یشه که ا یم  ی ربع ه یحواست پرت تلفنت بود، آخه  ی لیکه خ ن یمثل ا-

  یتنه درخت قرار داشت، با لحن  یکه پشت سرم رو  ی تاریخواست بحث رو عوض کنه و بدون نگاه کردن به گ ی م یی جورا ه ی 

 ابروش رو باال پروند. یتا یجد 

 ؟ یرو اورد ی تاریگ-

استاد اگه   گهیگفت:»خب د  شیبه صفحه گوش  یدست هاش رو که به کمر زده بود آزاد کرد و با نگاه  نیبا اون پرسشش، حس 

 .« میکالس رو بر قرار کن  میبر یآماده ا

 نگاش کرد.  یچپ چپ

 توکجا؟!-

 جواب داد:   ی لحن مسخره و خنده دار با

 م؟ ینیشه ما هم سر کالستون بش یاستاد نم یعنی-

 رو سمتش گرفت.  نیماش   چیبهش کرد و  سوئ یم و تخماخ بازهم
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 و ور دار ببر خونه آقاجون. که گرفتم  یی زایبرو چ ر،یبگ  ون یا ایحرف مفت نزن ب-

 باال انداخت. ییابرو  ج یفرو کرده بود گ یگوش   ی که همچنان و طبق عادت معمولش سرش رو تو نیحس

 ارو؟ یچ-

 به چپ و راست تکون داد.  ی سر یشاک ربد یه

 مونده باشه!   ی ازشون باق یز یالبته اگه چ گم یرو م یباغ نشسته کوفت کرد  ی جلو دن یرو که از اون جا تا  رس  یی ها وهیهمون م- 

رو ازش گرفت و   چیگفت و سوئ یبود. با خنده آهان یجد  یحساب ربد یکردم نخندم چراکه ه یم   یام گرفته بود اما سع خنده

نه تو دانشگاه و نه   وردم یگفت:»من اصالً از استاد جماعت شانس ن  ،یرفتن قدم برداشت با لحن مظلوم و خنده دار ی که برا نیهم

 و مؤنث شون رو دارن!«  لی بیس  ی ب ی ها دانشجو یجا، اونام بدتر از تو فقط هوا نیا

  یازش شکار بود و مغضوب نگاهش م یبدجور  ربد یابرو خواستم برم چراکه ه یپر خنده ام رو سمتش کشوندم و با اشاره   نگاه

پر تذکر و هشدار دهنده   یهم با لحن یبود و با گذاشتن چشم هاش رو  انیصبرش رو به پا ربد ی. هزد یهمچنان حرف م یکرد ول 

 برو داداشم!«  نیگفت:»حس

دست به   نی. با رفتن حسبردیاز سر به سر گذاشتنش لذت م  یزد با خنده ازمون دور شد. حساب یمن م  به یکه چشمک ی حال در

 درخت اشاره داد.  ی کمر سمتم من برگشت و به تنه ها

 م؟ ینیبش-

که نشست دوباره   نیرفتم و نشستم. دنبالم اومد و هم ی رنگ کفش و لباسش گرفتم و بدون جواب یرو از ست سورمه ا  نگاهم

و حرکت انگشتش   ز یآم د یتهد   یو با لحن یبود و شاک  ی هم عصب یشروع به زنگ خوردن کرد. بالفاصله جواب داد. حساب شیگوش 

نکنم   دادیاالن داد و ب  یکن  ی فکر م ؟یرو قطع کرد  یستاده گفت:»چرا گوش یروش ا ی که انگار اون آدم پشت خط، جلو  یطور

 !« یزن یزنگ م یچ  یپس واسه   نمیشه؟! الو... با توام قطع نکن، بب ی تموم م یسادگ  نیبه هم زیاون جا همه چ  امیبعدش که ب

 و ادامه داد:  د ی،کشیکردم. نفس تند  ی نگاهش م رهیو مبهوت و خ مات

 الو...   ی و قطع کن ی خواد بترس  یمن آرومم پس نم نیبب-

کار    یو اصالً چ  هی دونستم ک  یهم نماما هنوز  دمیشن ی رو که پشت خط بود م ی مانند کس غ یج ی کنجکاو بودم و صدا یحساب

 بود؟!  یاون همه ازش عصبان ربد یکرده بود که ه



 عشق تا جنون 

171 
 

  ی ا قه ی گذاشت. چند دق بش یج یرو تو  ی پاش رو دراز کرد و گوش  هیکه نشسته بود    یهم فشرد و همون طور  ی خشم لب رو با

شده   شتری ابروهاش از قبل ب ی هم قفل کرده بود. گره  ی زده بود و انگشت هاش رو تو شینیب  یساکت بود و دست هاش رو رو

 کم کنم.   می و از اون همه کنجکاو ارمیب ر سر از کارش د یجور  هیخواست   ی دلم م ی لیبود و خ

 

و با دادن    رهی و بگ رد حرف ر  کهیطور ، یپا و اون پا کردن و دو دل نیا یو بعد از کم  دم یرنگ و ساده ام کش یبه شالم مشک یدست

 :دمیمحو پرس   یابروم و لبخند  یاز ماجرا آگاهم کنه، با باال انداختن تا ییسرنخ ها

 اوم... بازم قطع کرد؟! - 

  ی دراوردن ته و تو ی بود که مصر تر از قبل برا یبه نقطه ا رهیخ رش یو همچنان با حالت متفکر و سر به ز دم ینشن یجواب اما

  یباهاش حرف بزنه به هر حال گفت م  نی حس ی دادیکننده گفتم:»خب م  کیتحر ی تنه درخت و لحن  یرو  یی با جا به جا ه، یقض

 تونه رابطه تون رو درست کنه چون... « 

با   خته یآم  یتیباال زد و با عصبان یاش رو با چنگ  یشون یپ یرو  یباره سر باال گرفت، موها ک یجمله ام تموم نشده بود که  هنوز

که بخوام وارد    نیکنم چه برسه به ا یرو روم قطع کنه نگاهم نم یکه گوش  ی غرور شمرده شمرده گفت:»من به دختر حرص و

 رابطه شم!« 

بودم. آخه به من چه   یموردم، از دست خودم عصبان ی هم به خاطر اون پرسش ب یبودم و حساب یاون لحن حرف زدنش، شاک  از

هم، به خودم   ی کنه. با فشردن دندون هام رو خم یکنف و سنگ رو  یم که اون جور داشت اصالً چرا اون حرف رو بهش زد  یربط

مورد   یوقت ها ب شتر یطاقت بود و ب یامان از اون زبونم که اون همه ب کردم، یدلم خودم رو سرزنش م   یتشر زدم. همچنان تو 

 براش گرفتم.  ی ا افهیو ق دم یهم کش  ی تو  یی. معترض از برخوردش ابرود یچرخیدهنم م ی تو

 تون رو درست کنه منم...   ونهیتونه م یگفت م  نیخب حس ؟ یش  یم  یحاال چرا عصب-

 حرفم رو قطع کرد.  باز

 غلط کرده!  نیحس-

 نگاهش کردم.  ی دلخور با

 .ستیهم مهم ن  ی لیخ گهیوقته د  هی واسه  م یذاریم یخب اگه امروز حوصله ندار-
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با اخم و تخم و برخورد تندش، اون دو، سه ساعت رو باهاش   خواستیگرفتنش رو نداشتم و دلم نم  افهیاون همه ق ی حوصله  واقعاً

که   ییبا تن صدا ، یرلبیکوتاه و ز یفوت کرد. انگار که متوجه رنجشم شده بود و بعد از عذرخواه  یقیمدارا و تحمل کنم. نفس عم

 کنه.«   یکار م   کیبوت یکه تو  ی دون  یفرگل بود م  از قبل هم شده بود، گفت:»خب رتر اومده بود و آروم ت  نییپا

 اش ادامه داد:  یهم قرار داد و  با لحن عصب یباز هم با گفتن اسمش با حرص دندون هاش رو رو  و

  کیجنس با دوستاش از بوت  ی اخراج شدنش رو بکنه کل یو تالف ره یو بگ که حال من   نیصبا خانوم واسه ا زش یدوست عز-

  ک یساده فرگل هم، بهشون نه نگفته و اجازه داده کل بوت ی دختره  نی پرداخت کنه! ا ی زیکه چ نی برداشتن و بردن، اونم بدون ا

 رو جمع کنن ببرند، حاال 

 من!  یشده واسه   طلبکارم

  ن یموضوع ا ست،یکردم که گفت:»باور کن اصالً بحث پولش ن  یهم نگاهش م ی تو  ییچرخوندم همچنان با سگرمه ها ی و دهن لب

خواد باهام   یم  ده، ی. حس احمق بودن بهم دست مکنهیم  تیو اذموضوع من نیکنه و ا  یم  یدختره بدجور احساس زرنگ  نیکه ا

 .« رهیگ  یم  چشمازم زهره  ی طور نی خودش ا الیکنه. به خ یباز

 فرستاد. رون یپرخشمش رو ب نفس

فرگل تازه   نی ورم که ا ن یدادن من به سرش نزنه. از ا ی فکر باز  گهیبهش بدم که د ی درس  ه یمارمولک،   یاما کور خونده دختره  -

 کنه.« ی و قطع متلفن   یبهش نگم ه ی زیکه چ  نیکرده و واسه ا ی متوجه شده چه غلط

 

متوجه بشه   نکه یزود قبل از ا یلیزدم که خ ی داشتم و ناخواسته لبخند  تیماجرا از زبونش خودش رضا  قتِی حق دنیشن از

  نیبا ا ی گفت ول ی م  گهید  زیچ ه ی عقل که   یب  نیحس نیبود اما ا نی. پس موضوع ادمیهم کش یعش کردم و باز ابروهام رو تو جم

که انگار اصالً برام مهم   ی که گرفته بودم و طور  یبود اما همچنان با گارد  ده حال دونستن موضوع ذهن شلوغم رو آروم تر کر 

خاطر بود که دلم   نیگفتم فقط به ا میزی شه، اگه چ یچون واقعاً به من مربوط نم ستین حیهمه توض نیگفتم:»الزم به ا ستین

 .« نیهم یر یبگ  افه یخواست واسم ق ینم

 نگاهم کرد.  متعجب

به تو چه   رمیبگ  فه اینفر ق هی تو  ی واسه  د ی. بعدشم چرا بانیهم ختهیکم اعصابم بهم ر ه ی! من فقط رمی گ ی م افه یگفته من ق  یک-

 داره آخه؟!   یربط

 اشاره داد.   تاریاومد و به گ ییبا صورت پر اخمش، چشم و ابرو  و
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 . میرو شروع کن ن یتمر گهیبده که د تارو یحاال اون گ-

 

رو شروع کرد. ازم    نیصورتش بحث رو بست و تمر ی کردن خطوط اخم، رو  قیپر جذبه و عم یا  افه یهر دفعه با گرفتن ق مثل

  ر یز تاری گ یگرفتن ماهرانه تارها   یاز اون همه خبره بودنش و به باز یداشتم بپرسم. حساب  ی با دقت گوش کنم و سؤال خواستیم

 . کردمیم گاهشن نیکرده بودم و پرتحس رتیانگشت هاش، ح

استه بود با دقت به حرف هاش گوش  کرد و من هم همون طور که خو  یرو هم زمان بهم گوش زد م ییزدن نکته ها تاریگ نیح

 گفتم.    ینم ی ا گه ید زیحرف هاش چ د ییبود و من هم جز تأ یو آموزش جد  نیتمر نیهم ح یکردم. حساب یم

                               

درخت    یتنه    یبلند شدن، از رو  ی زانو برا یبه آسمون و گذاشتن دست هاش رو  یبا انداختن نگاه ربد یبود و ه ی کیرو به تار هوا

 شد. ز یخ مین

برام! بهتر برم   به یکم عج  هی سر و صدا بودنش  ی ب نیا ست،ین نیهم از حس ی باشه. خبر یفکر کنم واسه امروز کاف گه یخب د-

 کنه.  ی م یکجاست و داره چه غلط   نمیبب

رو   تارینبود. گ یخبر  هم ظشیغل یاز اون اخم ها گه یکم از قبل خوش رو تر شده بود و د ه یبانمک شده بود و   ی لیخ لحنش

 .  میبه طرف ساختمون آقاجون رفت ربد یبرداشتم و همراه ه

  یکه چهار زانو رو  یدر حال   ییرایپذ  ی تو نی . حسمیداخل رفت  گهیرنگش رو از پا دراورد و با تعارف بهم د  ی برق و مشک یها کالج

به   یبود. با لبخند  شنیاست یپل ی مشغول باز خورد،ی دست هاش تکون تکون م ی رنگِ تو یمشک ی مبل نشسته بود و با دسته  

اومد، اونجا گذاشته بود و   یکه به باغ م  ییموقع ها  یسر تکون داد. اون دستگاه رو برا نیسنگاه کردم که متأثر از رفتار ح ربد یه

 د یپرس  ی م نیو از حس  شد یم ده یاز آشپزخونه شنمادرجون  ی. صداکردند یم  یو گاهاً سامان و دخترا، باهم باز  ی با مرتض شهیهم

  یکرد و دست ها ی میاخم مال ربد یه دن یظاهر شد. با د درچهارچوب  یبعد هم تو  یو لحظه ا  یاستکان ا یباشه  ی وانیل شیکه چا

 اش پاک کرد.  قه ی جل ی رو با گوشه  سشیخ

 پسرم!  یچه عجب باالخره اومد -

 . د یاز صورتش رو بوس  ی هم سالم کرد و  به طرف مادرجون رفت. بغلش کرد و طرف ربد یسالم کردم، ه  

 ازم قربونت برم من؟  یاالن دل خور  یعنی-

 . د یبازوش کش یرو  ی رو محو کرد و دست مشیجون هم با لبخند اخم مال مادر
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 . یرفت ی بعد م یداد  ی نشون م ی خود هی  ی اومد  ی اما حداقل م هی چه حرف نیا زم ینه پسر عز-

  یباال م ییاز دست دادنش، صدا ای تیاز به دست اوردن موقع جیبار هم مه ک ی قهی بود و چند دق یکه همچنان غرق باز  نیحس به

 اشاره داد.  د یکش

 فرستادم؟!   یچ ی دست از پا دراز تر رو پس واسه   نیحس نیخب ا-

  یطرف و اون طرف م  ن یدسته رو به ا جانی که همچنان با ه نیبه حس ی تکون داد و با نگاه ی زد مادرجون سر ربد یکه ه  یحرف با

 که فقط بلده چرت و پرت بگه مادر.«  نیحس نی دست، گفت:»ا ی چرخوند تو

  یشیرو صدا زد و گفت:»باز چه آت  نیبود حس  ستادهیکه دست به کمر ا  یدرحال ی بلند  یبا صدا ربد یاون حرف مادرجون، ه با

 خان؟«  نیحس ید سوزون

کن مگه   یو خوب  ا یبابا ب یگفت:»ا  ونیزی تلو ی به صفحه  ی رگیمبل و خ  یرو  ی دنیپر نییبود و با باال و پا یجو باز  ی تو یحساب

 دادم فقط!«  شنهادیپ ه ی کار کردم؟!  یچ

  زش یو لحن مسخره آم  طنتی پر ش  ی  افه یبا ق د یخند  یم  زیر  زیکه ر  یانگشت هاش فشرد و در حال ر یدسته رو ز  یها دکمه 

  یشاپ یتو کاف  یقرار  ه یداره، گفتم اگه بشه   فیدارم که اونم مثل مادرجون تنهاست و مجرد تشر ی دوست  هی گفت:»راستش من 

دونم    ینم یول   ن،یبا هم آشناشون کنم هم یجور  هی و  م یاستاد، بذار یکالسا   یر محل برقرا نیاصالً تو باغ خودمون، هم ای ییجا

 شد!« یشاک هو یچرا مادر جون 

  ییایح یکرد و ب   یلب ِشکوه م  ر ی. مادرجون هم زدمیخند  یدهنم بهش م ی خنده ام گرفته بود و با گرفتن دستم جلو یحساب

باعث خنده   ی که حساب  ینثارش کرد و با لحن ی آب دار و جانانه ا ه یبه طرفش رفت و پس گردن ربد یکه زد ه ی بهش گفت. با حرف

 ام شده بود، گفت:»دوست مجردت و ببر واسه عمه ات نکبت!«

شن   ی مامان و بابا دارن جدا م ی نگفته بود ست، ین میگفت:»فکر بد  یبدجنسانه و چشمک ی با خنده ا نیرو که گفت، حس نیا 

 جون؟«  ربد یه

  ی اش رو رو گه یرو به کمر زد و دست ددستش  ه یگفته و خودش هم خنده اش گرفته بود، با خنده  ی متوجه شده بود چ تازه

 اش گذاشت و پر تأسف سر تکون داد.  یشونیپ

 ! یکن  یآدم رو به چرت و پرت گفتن وادار م یچه طور ن یخاک بر سرت، بب-

زد با   یکه با دست حرف م   یول کن نبود و با همون لحن خنده دارش و در حال  نیاما حس  مید یخند   ی و مادرجون که فقط م من

 : گفت  یلودگ 
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نره خر رو هم قبول   ی تو د یجون شا ی دوست من در کنار گل  نینداره بابا ا بیالبته ع ؟ یطالق بش یقراره بچه    گهید  یعن ی ی»آخ

 واست بشه.«  ی کنه فکر کنم پدر خوب

کرد معترض گفت:»پاشو گم   ی که خنده اش رو جمع م ی و در حال د یمحکم به پاش کوب  یلگد  ربد ی که اون حرف رو زد ه نیهم

 .« امیرو روشن کن تا ب نیبهت نگفتم، پاشو ماش  ی زیچ ه یتا  رون یشو ب

 . ومدهیکدومتون ن   چیبه ه ی اتم؟! اصالً خوب نده یبده به فکر آ ؟یاری ی در م ی باز یقدر وحش نی خب حاال چرا ا یلی:خنیحس

 

بلند شد. با   ونیزیتلو یاز دست رفته اش، از جلو  تیبه شانس و موقع ییمبل رها کرد با گفتن ناسزا  یبا اون حرف دسته رو رو  و

 زد.  یپرخنده اش، چشمک ی مبل و مرتب کردن موهاش، رو به مادر جون با لب ها ی برداشتن کاپشنش از رو

  ی قسمت گل ای شه  ی قسمت شما م ایحاال  ه گ یکنم د ی دوستم رو فعالً دست به سر م  نیمادرجون انتخاب با خودتونه من ا گه ید-

 جون.

 دندون برد.  ر یز تشیدست هاش رو به کمر زد و لبش رو با کنترل عصبان  ربد یه

 .شعوریب ی کم چرت و پرت بگو پسره  گه، یگمشو د نیحس-

 چشمم نشسته بود، گرفتم.  یرو که از خنده گوشه    یبودم و با سر انگشت قطره اشک ده یکه چه قدر خند   یوا

به   ی مادرجون برا ی شونه  دنیرو بهانه کرد و با بوس  یکار  ربد یمشغول تعارف بود و اصرار داشت که شام رو بمونن اما ه  درجونما

و باشه   ستیبه تعارف ن  یاز یتعارف کردم که گفت ن ی کردم و من هم کم ش یدر همراه  یرفت. تا جلو  رون ی پا کردن کفش هاش ب

موهاش، رو به من که همچنان به ادا   یاز بغل تو  یدست  دنیبا کش داشتیقدم بر م  نیکه سمت ماش   ی. درحالیا گهیزمان د یبرا

هم قرار داد و با خمارشدن چشم   یپلک رو  م یو مال  نیدلنش  یآروم با لحن   دم،یخند یم  نیماش  ی  شهیاز پشت ش  نیو اطفار حس

 بخنده.«   شهیخوش رنگش گفت:»هم یها

کردم. آب دهنم رو با حس    یگونه هام حس م ی رفته بودم که حرکت خون رو با شدت تولحنش قرار گ  ریقدر تحت تأث اون

ساده پاره شده   ی وجودم پخش شده بود، فرو دادم. انگار که بند بند دلم با همون جمله    یذره ذره   یکه تو  ی و لذت پخش بیعج

  ی رو یکردم که با کوبش باد تند و پرسوز   یشون رو نگاه م  نیحرکت ماش  خم و نگاه مس  یاراد  ریغ ی بود! همچنان با لبخند 

  ی اون روزها ب ب یاومدن از اون حال مسخره و خنده دار، سمت ساختمون قدم برداشتم. عج رونی زدم و با ب ی صورتم پلک تند 

 خودم قابل انکار نبود!  یموضوع اصالً برا   نیجنبه شده بودم و ا
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خوندن نماز، از   یو آماده شدن مادرجون برا  نکیته بود و بعد از شستن ظروف داخل س گذش  نیو حس ربد ی از رفتن ه یساعت مین

  یاز اتاق خارج شدم. با نشستن رو  یاستراحت کوتاه ی به جزوه هام انداختم و برا یاومدم و باال رفتم. نگاه رون یساختمون ب

 شبکه ها شدم. جومشغول جست و  ون، یزی تلو ی کاناپه جلو

پخت و پز و درست کردن   یبرا  رونش،یب ی لباس ها ی به خونه، بعد از معاضه  دنشین هم اومد و با رس نگذشت که ماما یلیخ

  یمن هم به آشپزخونه رفتم. تو  ون، یزیانگشت فشردم و با خاموش کردن تلو ر یکنترل رو ز  یشام داخل آشپزخونه رفت. دکمه  

خورد کردن شون   ی برا ی اون، سبد پر شده از کاهو رو همراه با چاقو و ظرف زکاهو بود و بعد ا یمشغول شستن برگ ها نگیس 

  ر یکه همچنان درگ  یرو برداشتم و با فکر ییخشک کرد. برگ کاهو  ی حوله ا یگذاشت و دست هاش رو با دستمال ز یم ی رو

 . دمیپر رونیمامان از فکر ب  یدندون بردم. با صدا  ر یو حرف هاش بود، ز ربد یه

 سوگند جان؟  یخوب-

 دادم.  ی تاب جیهام رو گ  چشم

 خوبم! -

 رفت؟  ی ک ربد یه-

 . شهیم یدوساعت یکی-

کاهو بود گفت:»سامان گفته بود که قراره    ی سبز رنگ و تر و تازه  یرو برداشت و همزمان که مشغول خورد کردن برگ ها چاقو

 ؟«یچرا شام نگهش نداشت نم یخوبه. بب ی لیبده خ ادیزدن  تاریبهت گ

 کاهو زدم.  کیبه برگ زرد رنگ و کوچ یگاز

 بود.  دهیفا ی ب می با مادرجون اصرار کرد یهم همراهش بود. هرچ نیبره حس د یخب گفت کار داره و با-

و    بیرو به سکوت گذشت و بعد از نگاه عج  یا  قهیتکون داد و باز مشغول خورد کردن کاهو ها شد. چندق د ییتأ یبه نشونه   یسر

 :د یپرس  ینامطمئن

 هان؟ یخوب  گهیتو که د   نمیبب-

به   ی کیزدم و گاز کوچ  یمیتعجب داشت. لبخند مال ی جا یو انگار که آروم بودنم براش کم تم یبود که هنوز هم نگران وضع  معلوم

 دستم زدم.  ی تو  یکاهو

 ن؟ یهنوز باور ندار هیچ-
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 هم فشرد.  ی گذاشت و نگران لب رو زیم  یانگشت هاش بود رو  ن یکه ب یی اقورو همراه با چ دستش

  یلیبار خ نیاما ا ی زد یحرف نم یو با کس  یماه تمام تو خودت بود ک ی باًی! خب بعد از فوت شهرزاد تقریآروم بیآخه عج -

 اومد و نگرانم کرد.  بی کم برام عج  هی  نیو ا ی آروم

تصادف تلخ و وحشتناک از دست    هی  یهام بود که تو یبچگ  ی دوران مدرسه و هم باز  یدوست ها ن یتر یمیاز صم یکی شهرزاد

رو   یبد  ی گذشت. روز ها ی دو، سه سال از فوتش م  باًیکرده بود. تقر  یخداحافظ ی با زندگ یاوج جوون  ی داده بودمش و تو

  ادیخواست اون اتفاق تلخ رو به  یاصالً دلم نم که یطور بود  یحال و روز بد  واقعاًگذرونده بودم و حال و روزم بعد از مرگ شهرزاد 

  ت یانداخته بود، نامناسب بودن وضع قی اول برام به تعو یهمون سال ها یهم که رفتن به دانشگاه رو تو  یل یاز دال یکی. ارمیب

ورود به   یو باز مشغول خوندن و آماده شدن برا اشترو به دنبال ند  یخوب  ی  جهیاون روز ها بود که آزمون اول نت یام تو یروح

 هم رفتند و ساکت شدم.  یدانشگاه خوب و معتبر بودم. پلک هام متأثر رو  کی

 اما... ی قدر زود خودت رو جمع و جور کرد نیبابت که ا نیخوشحالم از ا ی لیخب البته خ-

 رو باال گرفتم.  سرم

 ؟ یاما چ- 

 آرامش قبل طوفانه؟  ایو باور کنم؟ حالت  نیسوگند واقعاً ا-

 

بودم و دلم   دهیبودم؛ اون هم با فرار کردن از خاطرات آقاجون و سر گرم کردن خودم با موضوعات مختلف. تازه به آرامش رس  آروم 

  ون یرو هم مد   شترش یبگم ب تونم یها اون آرامش ازم سلب شه. م  ی تلخ ادآوردن یبشه و باز با به  ی ادآوریبرام  ی زیخواست چ ینم

  قاًیرو عم ی فیکرد و حس خوب و لط ی زنده م ی بیبود که روح آدم رو به طرز عج ی قیکردن ذهنم با موس   ریو درگ   تاریگ فتن ادگری

 کرده بود.  ق یوجودم تزر ی تو

 : دمیلب برچ  الم،یمامان به اون آرامش خ  ینیاز بدب ریدلگ 

خوام برگردم به اون   ی چون نم نهیتمام تالشم هم  د یباور کن ستم؟ی خوب ن د یکن ی چرا فکر م د،ی کن  یفکر م   یجور  نیچرا ا-

 بد و باز تجربه اشون کنم. ی روزا

 داد.  یرو نوازش  فشیو لط  د یرو سمتم دستتم دراز کرد و نرم پوست سف  دستش

 و...  ی زن یخودت رو گول م  ی از دستم ناراخت نشو گفتم که نگرانت شدم آخه احساس کردم دار-
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 ادامه داد:  د یبا ترد ی نصفه گذاشت و بعد از مکث هم فشردن لب هاش حرفش رو  ی رو با

 .یآروم ش  د یهست با من  حرف بزن شا ی زیاگه چ یخوا  یم-

 فوت کردم.   یمورد مامان نفس ی ب ی ها یاز نگران کالفه

که    نیکنم با ا  الیکنم کمتر فکر و خ یرو م  م یدوست داشتم اما دارم تمام سع  یلیو خزنم، آره آقاجون  ی و گول نممن خودم -

 زنم.  یو هم گول نمخودم  نکهیو ا ستیادا ن د یکنم باور کن ی دارم تمام تالشم رو م ی سخته برام ول

 ؟ یبگ  ی خوا  ینم ی زیچ ی عنیپس -

 دستش قرار دادم.  ی ام رو رو گه یسکوت کردم و با تر کردن لب هام دست د یا قه یدق

 م؟ یگفت ی من و بابا بهتون چ ی به شوخ نیبول شد ق یکه روانشناس  ی موقع ادتونهی-

خوام بهت کمک کنم که حالت بهتر شه   یکرد و با مچاله شدن صورتش و اون حالت نگران گفت:»سوگند جان من فقط م  نگاهم

 .«نیهم

 توجه به حرفش ادامه دادم: یب

 !   د ینیگفت ما رو به چشم مراجعه کننده هاتون نب  یاون روز بابا به شوخ-

 داد.   یدنباله دار و نازکش رو تاب ی کرد و ابروها یاخم

  ن یاما موضوع ا ست یهم ن ی بد  ز یبه شما ها نگاه نکردم که البته چ یجور  نیوقت ا چ یمن ه ، یمنطق نبود ی قدر ب  نیتو که ا-

رو که به خاطر شهرزاد  ییخوام باز اون روزا یروانشناس! نم هی م  نه جاست که من االن به عنوان مادر تو، رو به روت نشست

 گم؟   یم  یچ یفهم  یبشند. م تکراربرام   ی کرد تیآزار و اذ   یخودت رو کل

به روش   یقدر شناسانه لبخند  یو با نگاه دمی د ی اش م ده یرنگ و کش یمشک  ی چشم ها ی از اندازه اش رو تو ش یب ینگران واقعاً

 زدم. 

رو   نیکنم چون خودمم هم ی خودم رو م  ی که دارم سع ن یاما باور کن االن بهترم حداقل ا یقدر نگرانم  نیون که اممنون ماماج-

 خوام.  یم

 اش نشوند.  دهینازک و کش یلب ها  ی رو یلبخند  ًقاًیکه باورم کرده بود و عم انگار
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  ی م ی هر وقت بخوا فته، ی مون فاصله ب نیخواد کار و درسم باعث بشه ب   ی. دلم نمیخوا  یم  ونیخوبه که خودتم هم ی لیواقعاً خ-

 . می زن یو باهم حرف م  میشن

 دونم، چشم حتماً.  یم-

  نیتوقف و خاموش شدن ماش  ی متوجه   رون یگفت که از ب ی هاش واسم، م یو از نگران  میبا مامان مشغول صحبت بود همچنان

  یموهاش برا ی تو یدستش گرفته بود و با چنگ  ی ل اومد. کاپشنش رو رونگذشت که در باز شد و سامان داخ ی لیو خ میشد 

 :د یپرس  ی داد و با خنده ا  یقرار گرفت. سالم ض یو عر ینگ کمد کفش ها، پشت اوپن س  ی  نه ی آ یمرتب کردنشون جلو 

 ! نیکیتو ج کی چه خبره مادر و دختر ج-

 سامان خان!«  ن یاورد فینرم گفت:»چه عجب شما خونه هم تشر یا ه ینگاهش داد و با کنا ل یتحو ی اون حرفش مامان لبخند  با

 به ابروهاش داد.  ی نیاوپن قرارداد و چ یو کاپشنش رو رو   یگوش 

 آرزو بانو.  میدرس و دانشگاه ر یواال درگ-

رد کردنشون رو به من محول  سمتم، خو  ز یم  یمداومش، کرد و با هل دادن ظرف کاهو رو ی به خاطر نبودن ها ی پرخنده ا اخم

هم قرار   یو سمت اجاق رفت که سامان با رو   د یکرد و از جاش بلند شد. با رد شدن از کنار سامان چونه اش رو پر محبت کش

 .« نیهم راه انداخت ییغذا گفت:»اوم چه بو ،یو مست کننده   ظ یغل ی بو دنیکش ی نیب  یدادن چشم هاش و تو 

 از خونه!  ی فرار  یآقا میشیخوش حال م یمون یدرست کردم اگه شام م  ی:قورمه سبز مامان

و   د یرو کنار کش ی ا ی شکل رو دور زد و داخل آشپزخونه اومد. صندل ی و کاپشنش، اوپن هالل یکرد و با برداشتن گوش   یا خنده

 نشست.

 نه آرزو بانو!  ادیم شیکار پ نم یتا بب-

که از آشپزخونه    یکردن شعله، معترض نگاهش رو، رو به سامان حواله کرد و درحالاجاق و کم   یرو  ی قابلمه    یبعد از وارس  مامان

 .« ید یفهم  ی ریبعد م یخور یو م رفت گفت:»اول شامت ی م رون یب

 دستش انداخت.  یبه ساعت رو یدر ادامه  نگاه و

 غذا رو کم کردم اما تو هم حواست باشه.  ریکنه سوگند جان ز ی کار م  یچ  نمیسر به مادرجونتون بزنم بب  هی خب من برم  یلیخ-

رو برداشت و با لقمه کردنش و چپوندنش    ییگفتم که سامان برگ کاهو ی طور که مشغول خورد کردن کاهو ها بودم چشم همون

 :د یرفتن مامان پرس  نییدهن، قبل از پا ی تو
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مؤسسه    هی مراسم رو بدن به  یها نه یراره هزمادر جون ق  یو طبق خواسته   رنیگ ی واسه آقاجون هفت نم  گهیبابا گفت د یراست-

 ؟ی دون  یم  یز یشما چ ه،یریخ

 

هم قبول کردن. عمو هات و دخترا هم که مشغول کار و بارن،   هی رو مرتب کرد و گفت:»آره، خب مادرجونت خواسته بق شالش

 .« رند ی گ ی مراسم بزرگ تر م ه ی شه و با چهلم   ی هم مختل نم هی بق هیبهتره. زندگ یجور  نیگفت ا  گهید

 . هی:به نظر منم فکر خوبسامان

سر زدن به مادرجون،   یاجاق، برا  یرو  ی مس ی جمع بودن حواسم به قابلمه  یدوباره به من برا یحرف سامان و تذکر  د ییتأ با

گوشه    یشده   دهیچ ی غذا سالم تر بود و تفلن ها ینجور یپخت و از نظرش ا ی م ی مس ی ها گید  یغذاها رو تو شتر یرفت. ب نییپا

  ی ذاشت سر باال کرد و با لبخند   یم  زیم  یرو رو  ش یکه گوش   ی. سامان درحالداشتند   نیو تزئ  یحالت دکور شتر یآشپزخونه ب ی

 گفت:»خب سوگند خانم کالس چه طور بود؟«  ذاشتیم شیرو به نما زش یمرتب و ر ی که دندون ها

 باال انداختم. ی ا شونه

 خوب بود، دوست داشتم. -

 .د یرو سر کش وان ینفس ل ه ی . ختیخودش آب ر ی برا ی وانیل ی برداشت و تو ز یم ی رو از رو پارچ

 . یبود  ی اِ پس راض-

 :د یمقدمه پرس  ی باره و ب کیدور دهنش  ی دست دنیبا کش و

 ه؟ی نظرت درموردش چ نمیبب-

 متعجب نگاهش کردم.   یکم جا خورده بودم با حالت ه یاز سؤالش  

 ! ربد؟ینظرم درمورد ه-

 گذاشت.  زی م یرو رو  وانیل

 . گهیآره د-

 زدم.  ی لبخند   مضطرب

 . ادیم یآها، خب... به نظر که آدم خوب- 



 عشق تا جنون 

181 
 

 لب باز کرد.  ربد یمن و ه ییاز آشنا ش یزد و با اظهار خوشحال  ه یتک  یاون حرفم به صندل با

و   نیبا حس یکنه برام، حت ی با همه شون فرق م ربد یداشتم و دارم اما ه ی زندگ  یتو  ی ادیز ین دوستام یراستش رو بخوا -

 برادر.  هیاز   شتر یب ی تره حت ک یبه من نزد ی . اون از هر کسیمرتض

 زد!  یبهم م  ربد یبود که ه ییحرف ها هی هاش درست شب جمله

قائل   گهی هم د ی که برا  یحرمت و ارزش  ن یکردند و همچن ی اشاره م نشون یب ت یمیو صم  نهیریبه اون رفاقت د  د یپرتأک هردو 

زد و   یازش حرف م جان یاش شده بود؛ چه قدر با ه یی ایدر  یخوش رنگ و آروم چشم ها ی آب رهی بودند. نگاه تنگ شده ام خ

 کردم!  ی که من فکر م  ودب ی زیاز اون چ شتریشون ب تیمیمعلوم بود که صم

 . همچنان مشغول حرف زدن در شد یپرذوق باز م ی گفت و لب هاش با هر جمله به خنده ا ی م ربد یه از

کرد و بعد از اون هم   یبرش داشت، نگاه ز یم ی شروع به زنگ خوردن کرد.  از رو شیهمون موقع گوش  یاون بود که تو  مورد 

 جواب داد. 

 الو... جونم؟ -

 .دمیشن ی نم ی ا گهید ی سامان، صدا یصدا جز

  ی خوا ی نم یزی خب چ یلیبگو بهش زنگ بزنه. خ نی. باشه به حسدمیاالن رس  ربد یاون جام. نه به جان ه گه یساعته د می آره، تا ن-

 . نمتیب یباشه، قربانت خدافظ. م رم؟یسر راه بگ 

 دست چنگ زد. ی شد و کاپشنش رو تو ز یخ می ن یصندل  یکه داد نگاهش کردم که رو یبود. پرتعجب از قول ربد یه ایگو

 برم تو به مامان بگو.  د یمن با-

 ! یاِ شام درست کرده ول -

 رو مرتب. رهنش یپ قهیکاپشن رد کرد و  نیرو از آست دستش

 کار دارم.  ی سر ه یاصرار کرد، خودمم  ربد ی خب قرار بود بعد از شام برم اما  ه-

از آشپز خونه   ی ا گهیحرف د چیموهام بدون ه  یرو  ی بود و با بوسه ا ده یفا ی ب گه، یموندن و خوردن شام کنار هم د ی برا اصرارم

اون   ی اندازه  ی پرذوق از دهنش خارج شده بودند؛ هشدار از ارزِش ب ییکه درقالب جمله ها ییرفت و من موندم هشدار ها رون یب

 تره!  ک یگفت از برادرهم بهش نزد  یآدم، که م 
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اون مدت روز ها   ی . اون قدر تومیکرد یم   نیتمر  گهیاومد و با هم د ی هر روز به باغ م باًیتقر ربد یگذشته بود و ه  یهفته ا  کی

که و روح و   یها تموم بشه. مخصوصاً با آرامشِ خاطر  ی زود ن یخواست به ا ی گذشته بود که اصالً دلم نم  نیبرام لذت بخش و شر

  م،ید یخند  ی هم م یاورد که حساب یرو هم با خودش م  نیروز ها حس ی کرده بود. بعض دایپاون مدت کم  یتو  شونم، یذهن پر

 بود!  افهیتو ق  یهم کل ییوقت ها ه یالبته  

 ذاشت.  یرو نصفه کاره نم نیاومد و تمر  یحال م  نیبا ا اما

 

به   ی و سرزدن دنیبه راه افتادم. به محض رس گرفتم و به سمت باغ  نیشنبه بود و طبق معمول بعد از تمام شدن کالسم ماش  پنج

و بِه بود، باال رفتم. کفش هام رو از پا کندم و راه اتاقم رو   بیس  ی خوش عطر و بو یمادرجون که مشغول درست کردن مربا ها 

  ن یاز بهتر یکیرفتم و بازش کردم.  یسراغ کمد لباس  شد،یوجودم پخش م  یکه نرم نرم تو  یگرفتم. با حس شعف و نشاط شیپ

اومد و احساس  یو روشنم م  د یبه پوست سف یو تور مانند بود، انتخاب کردم. حساب  یپفک  یها ن یبا آست یرهنیهاش رو که پ

  خواستیبود که دلم م ی بار نیو زننده و اول  ظ یغل ی ها شیبودم اما نه آرا ش یاز اون انتخابم داشتم. اهل آرا ، یاندازه ا یب تیرضا

خودم   یعطر رو رو  ی  شهیپا بند نبودم. رسماً ش  یداشتم و رو  یبیعج  جانیرو پر رنگ و لعاب تر کنم. ه میمال ش یاون آرا یکم

 باهاش دوش گرفته بودم!  ییجورا ه ی کرده بودم،  یخال

بود. از   ی عال زی نگاه کردم، همه چ نهی آ ی باشم. با وسواس خودم رو تو ن یدر مقابلش بهتر خواستیبود اما دلم م یبیعج حس

و    شتریب ن، یریو اون انتظار ش   دنشیقبل با د ی که برخالف روزها یو استرس   دمیشن ی تپش قلبم رو به وضوح م  یصدا جانیه

کردم   ی م یبررس  نهیآ ی بار خودم رو تو نی چندم یکه برا  ن یو بعد از ا دم یکش رونیبتخت    ریرو از ز  تاریگ  ی. جعبه  شد یم شتریب

 اومدم.  رونیاز اتاق ب

 

وجودم منتقل کرده بود. انگار که امروز    یذره ذره    یرو تو  ی تر یری آواز پرنده ها، حس قشنگ تر و دلپذ  یخوب و صدا یهوا

 کرد!   یدر مقابل نگاه و چشم هام جلوه م ی جور قشنگ تر ه ی  زیهمه چ

  نییدوشم پا  یرو از رو  تاری. گدمیرس  یخونه درخت  ک یگرفتم و نزد ی مشتاقم به باز   یقدم ها ریرنگ رو ز د یسف یها  زهیر شن

رو از    تاریبود و قبل از اومدنش گ ومدهیگذشته بود اما اون هنوز ن ی ا قهیدق  ستیبه انتظار نشستم. ب یشگ یهم یاوردم و همون جا

 کردم.    نیمرت یاوردم کم رونیجعبه اش ب ی تو
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  یتو  یاز جام بلند شدم و کم تاریذاشتن گشده بود و با کنار گ شهیاز هم شتریب  رش یدستم انداختم؛ تأخ  یبه ساعت رو  ینگاه

قدم زدم. اون قدر اون جا رو دوست   ی شد، قدر ینم ی منحصر به فردش برام تکرار  یوقت قشنگ   چیکه ه  نیدلنش  یاون فضا

  هی هم، متعلق  نشیبزرگتر شد؛یکه سه ساختمون رو شامل م  ی . باغ بزرگشد یاون باغ نم ی به قشنگ   یباغ چ یداشتم که درنظرم ه

ما بود و   یساختمون آقاجون قرار داشت، برا  یکم، رو به رو  ی اشم که با فاصله ا گه ید  یکیبود.  امرزیمادرجون و آقاجون خداب

  دریکه سرا ی خانواده ا یهم قرار بود برا ی زمان  هی آقاجون قرار داشت و  ی کاره بود که پشت خونه  مه یساختمون ن ه یهم  یسوم

آقاجون خودش   ی کاره موند البته گه گاه  مهین ی و همون جور خت یاده بشه اما با اومدن ما به باغ برنامه ها بهم رشدند، آم ی باغ م

  الس،ی طور گ نیبلند گردو و چنار و هم ی که درخت ها  یکردنش داشت. باغ ل یدر تکم ی و سع د یکش   یبه سر و روش م یدست

  یقرارداشت و م قیمحصور شده از انواع گل و درخت. وسط باغ هم آالچ یی کرده بودند؛ فضا نشیمتصل بهم تزئ  یا ره ی مثل زنج

هم   قیاونورتر از آالچ ی. کمشد یهر دو ساختمون به سمتش وصل م ی مکان اونجا درنظرش گرفت که راه شن نیتر  نیشد دلنش

رو   ی منحصر به فرد  کسیم با، یز ر ین تصاوخوش آب زاللش با او  تمیکه شرشر و ر  تو حوض مانند وجود داش   یسنگ  ییآب نما

 گذاشته بود.  شیمقابل چشم به نما

ها   ییبایاز اون ز گه ید ی کیرنگ باغ که  ی لیبه آسمون ن داشتمیهوا قدم برم یبغل گرفتم و همون طور که ب یهام رو تو  دستم

.  د یچیگوشم پ  یتو  ی مرتض یآشنا ی زدم صدا یکه پلک  نیلب هام نشست و هم ی پر لذت رو  یکردم. لبخند  ی بود، نگاه م

 که چه بد موقع هم اومده بود!  یا . شگفت زده نگاهش کردم؛ ودمیجاخورده سمتش چرخ

 ! ربد یه دنیکردم که بره؟! اونوهم قبل رس  یدست به سرش م   یزدم؛ اما حاال چه طور  یپرحرص پلک

 مد. لب هاش به طرفم او  یرو  ض یعر ی که با لبخند  دم یبه لباسم کش یدست

 ؟« ی اونجور یکرد  ی نگاه م یبه چ  یتر شدن لبخندش گفت:»سالم. داشت قیکرد و با عم یسالم کردم. سر تا پام رو نگاه بالفاصله

 لب نشوندم.  یرو ی زورک یدهنم رو قورت دادم و لبخند  آب

 ؟ یکن  ی کار م  یجا چ ن ی. اوم... تو ازدمیکم قدم م  هی داشتم   یچی ه... ه-

 در ادامه با لبخند مضحک خودم جواب خودم رو با حرکت دست، دادم:  و

 !ینی مادرجون رو بب یحتماً اومد   گه، ید  هی چه سؤال نیخب ا-

 پروا درحال ذوب شدن بودم.  ی ب یاون نگاه ها  ر یبود و ز شهیتر از هم فتهیتر و ش  قیشده بود. نگاه هاش عم ره یخ بهم
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بودم اما آخه چرا اون   ینگاهش شاک یشده سرخ و پر حرارت شده بود و از اون گستاخ د جایا یهام از اضطراب و اون فضا گونه 

 کرد!   ینگاهم م یطور

 شده بود؟!  حیاون قدر وق هویداد و واقعاً چرا  ی م ی جرئت نیبود که به خودش همچ ی بار نیاول

گفت:»با مادرجون   ی دار  یبا نگاه معن ید از مکثکرد و بع یوارس   زگرش،یآنال ی باز هم سر تا پام رو با چشم ها د؛یباالتر خز نگاهم

 ... «  ید  ی امروز فقط واسه  یعنیکار ندارم،  

که حرفش تموم بشه متبسم و با عوض کردن حرف گفتم:»آها   نی اومدنش رو حدس بزنم و قبل از ا لیتونستم دل ی م قاً یدق

 اونم... «  یگ  یسامان رو م

نتونستم ادامه بدم و لبم رو   گه یکه به جلو برداشت و فاصله رو کم کرد، د یو قدم  ره یخ یو با نگاه ها د یدهنم ماس   یتو حرف

 و پر معناش، لب باز کرد:   صینگاه حر یِرگی هم با خ عقب رفتم که باز ی بود و   کم ب ی. رفتارش برام عجدمیدندون کش  ریآروم ز

 مزاحمت شدم؟   یعنی-

 با پته تته جواب دادم:  

 نبود.  نیمنظورم ا ی عنینزدم  یحرف نی من همچ یچ... چه مزاحم-

 کج شد. یزد و لب هاش به سمت ی زیآم هی کنا ی لبخند  

 ! گهیم ون یاما رفتارت که ا-

  می بر گهیجام بهتر د نیوقته که ا  یلیمن خ  زهیاز دستش هول و مضطرب گفتم:»چ.. چ ی خالص یاون قدر تحت فشار بودم که برا 

 داخل.« 

 تلخ شونه باال پروند.  شیکم و ب ی روم ثابت موند و با لبخند  رش یاون حرف نگاه دلگ  با

 ! ؟یکن ی ازم فرار م ی دار-

 به خودم مسلط شدم. ی نگاه دلخورش دادم و کم لیتحو یگ ساخت یکردم آروم باشم و لبخند  ی م یسع

 بکنم؟  یکار  نیهمچ د یفهمم آخه چرا با یمن اصالً نم-

  یرنگش گفت:»فکر م  یآب  نیشلوار ج بی اوردن دستش از ج رونیو حق به جانب با ب ی هم رفت و شاک یکم اخم هاش تو   هی

 جام؟ ها؟!«  نیکه دارم چرا ا ی همه مشغله ا ن یبا ا یکن
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اومد   یدلواپس بودم و اون جور هم که بوش م  یتر کردم. حساب ی که داشتم کم  یدهنم رو باز فرو دادم و لب هام رو با استرس  آب

 بشنوم!  ی خوب یقرار نبود حرف ها   نکه یمثل ا

ترس و دل  هم   شه یبودم و هم یداشت که من دائماً ازشون فرار  ییدر گفتن حرف ها  یکه قلبش زبون باز کرده بود و سع انگار

که با انگشت و حرکات   ی هول و دستپاچه شده بودم و با مِن مِن در حال ی و آشکار شدن شون رو داشتم. کم دن یشن یآشوبه  

 دادم لب زدم:  ی به پشت سر اشاره م جم، یگ

 بهشون بندازم.  ینگاه ه ی د یکتاب گرفتم ب... با یسر  هی برم آخه  د یم... من با-

 دادم.  رونینفس پر از استرسم رو ب  و

بزرگش سد راهم   بت یو با ه ستاد یمقابلم ا  ی واریو عوض کردن حرف دارم؛ چرا که مثل د ز یدرگر یمتوجه شده بود که سع   کامالً

 شد.

 ...میحرف بزن د یصبرکن سوگند، با-

 رنگ گرفته بود و انگار که خودش هم مضطرب بود.  ی از نگران اهشیس  یها چشم

 االن موقعش نباشه اما سوگند...  د ی... شاد یشا-

دوشش گذاشته بودند، سرخ و ملتهب    یکه اون حرف ها مدت ها رو ی زد و صورتش از حجم فشار یحرف م یبه سخت باًیتقر

 : دهنش لب باز کرد یرو  یدست  دنیبه اطراف چرخوند و با کش یشده بود. سر

 سوگند من فقط به خاطر ت... -

شد و به حرمت   ی م ایباز هم مثل قبل محفوظ به ح خواستیزد. دلم م ی رو همراه با آب دهنش فرو داد و پلک محکم حرفش

 !ت یاون موقع  ی. اونم هم توزدی نم ی سامان هم که شده حرف

رو نداشتم. گوش هام از   دنشیتحمل شن بود و  ی ادیمن ز ی که فقط قصد گوش زد کردنش رو داشت اما همون هم برا  البته

  ی داغ شده بودند و گونه هام سرخ تر از قبل. عصب یداشتند حساب  نهی ری د ی عالقه ا ی پرده که رنگ و بو ی اون کلمات ب دنیشن

 پروا شده بود!  ی همه ب نیکردم همچنان تحت کنترل داشته باشم. آخه چرا امروز ا  یم  یبودم و سع

 طور هم پر جرأت! نیبود و هماون قدر گستاخش کرده  یچ

دادم   ی اجازه م د یشون رو نداشتم و نبا دنیشن ی قلبش و من همچنان آمادگ ی پرده برداشتن از حرف ها ی زود بود برا یلیخ اما

  ز یکه چ ن ی. و قبل از اارهیبه زبون ب یط یشرا نیهمچ ی احساسش رو که اون همه مدت، پشت قلبش پنهون کرده بود، حاال تو
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از اون جا دور   ع یسر ی لیمضطرب خ یو بهانه قرار دادن درس، بعد از نگاه  "برم د یامن ب"یجمله   ع یبگه با گفتن سر یا  گهید

راست به اتاقم رفتم و در رو محکم پشت سرم    کیس نفس افتاده بودم و با باال رفتن از پله ها کردم. به نف  دنیشدم و شروع به دو

  شیآرا زیم  یو جلو دم یدندون کش ر یو کالفه ز ی فوت کردم. لبم رو عصب  یو نفس  دمیبه در کوب یمشت  تیبستم. با حرص و عصبان

 بود که واسه خودم درست کرده بودم!  یجا خوردم. واقعاً اون چه سر و وضع نه یخودم تو آ ر یتصو  دنیلحظه با د هی نشستم که 

   ؟یچ  ربد یکارم اون رو گستاخ ترش کرده بودم. اصالً اون نه ه ن یبا ا گهیخودم بودم د تقصر 

 کرد!   یخودش م شیپ ی چه فکر د ید یم  ی جور ن یاون من رو ا اگه

 دادم؟!  یقدر بهش بها م  ن یچرا ا آخه

اتاق که   یبلند شدم و کنار پنجره   ی با کالفگ  یصندل  یکردم. از رو ینم دایبراشون پ یذهنم بود و اصالً هم جواب  یسؤال تو  یکل

 . ستادمیمشرف به باغ و ساختمون آقاجون بود ا

 

  ی تو یکرد و بعد از اون با چنگ  یمچاله شده باال رو نگاه  یا  افهیشدم؛ با ق یمرتض   یمتوجه   دمیکه پرده رو کنار کش نیهم

  المیبره اما خ ی اونجور خواستیباغ رفت. هرچند که دلم نم ی پا لگد کرد و سمت ورود ریها رو ز زهی رنگش، شن ر ی مشک یموها

 دادم.  رون یب ی نفساز رفتنش  ی راحت شده بود و با آسودگ

با مطمئن شدن از رفتن   یا  قهیدق ستید از گذشت بجلوم رو، پشت سر انداختم. بع یشده   س یگ یرو پاک کردم و موها شمیآرا

زدم    یها باز لبخند  وونهی مثل د ربد یو اون همه تنش اما با فکر اومدن ه  یبا مرتض مییاز اتاق خارج شدم. با وجود رو به رو ی مرتض

 .نشستمو مشتاق تر از قبل به انتظار 

  ینا آروم و ب  یکرده بود حساب ری که اون همه د ن یبود. از ا  دهیفا یهم گذشته بود و انگار که منتظر بودنم ب  شیاز ش  ساعت

و سخت   بی برام عج ی حس کم نیبه بعد هم اون انتطار برام عذاب آور شده بود و درک ا ییجا هی از  ی حوصله شده بودم و حت

 بود! 

 بودم!  دارش یچرا اون قدر مشتاق د اما

 همه  شور و شوق نداشت!  گه یگرفتن که د اد ی تاریگ  هی

شدم. نا خود   نی زم ی رو ینیماش   یها کیشدن الست ده ینسبتاً بلند و گوش خراش، کش ی فکر ها بودم که متوجه صدا نیهم ی تو

لبم نشست. از جام بلند شدم و بعد از مرتب کردن شال و لباسم مثل برق به طرف در باغ رفتم. دل تو دلم    یرو  ی آگاه لبخند 

و بازش    دمیرو کش شیضربه به در، چفت فلز نیبا وسواس خودم رو باز مرتب کردم و با اول  ،یپشت در آهن  ند ینبود و با رس 
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کردم که بعد از   ی و بهت زده نگاهش م  رهیرخسار نصفه موند و لبخندم جمع شد. خ دنیکردم. سالم خارج شده از دهنم با د

 بغلم انداخت.  ی جواب دادن سالمم خودش رو تو

 تو؟  ی چه طور-

کش دار    "ییوا"من شده بود و  با گفتن  یموضوع و جاخوردگ   نیا یبودم. متوجه   ستاده یماتم برده بود و بدون حرکت ا همچنان

 :د یو پرتعجب پرس   د یخودش رو کنار کش

  د یشا ایدختر؟  ی زده ا جانیقدر ه  نیشده چرا ا ی زیچ  رونیات بزنه ب نهینمونده قلبت از س  یزیچ  هی چه حال نیتو چت شده ا-

 هم مضطرب! 

 جواب دادم:  یجی با گ یباالخره بعد از لحظه ا 

 ؟ یایم  ین... نگفت -

 تاب داد.  یکرد و چشم یاخم

 ؟ یخوشحال نشد  ی عن ی نمیبب ه؟ یچه سؤال نیا-

 بازوش به حرکت دراوردم.  یمحو زدم و دستم رو رو   یلبخند 

 .یکردم که تو باش  ی فکر نم  یعنینه  -

 بهم نگاه کرد.  ی کنجکاو با

 باشه؟!  یخواست ی م ی پس ک-

 هوم؟ خب... -

 ؟ یبود ی منتظر کس  نمیبب-

اون حرفم   یعوض کردن حرف و ماست و مال  یبرا  یشل کردم و با لبخند  نییمنقبض شده ام رو  رو به پا ی ها شونه

 .«م یزن ی ال اون جا حرف مبا میبر  ایب ی کن  یم  چمیسؤال پ یو ه   یساد یاصالً چرا جلو در وا ؟ یاومد  یبا ک  نم یگفتم:»بب

 ترمز کرد رسماً حس کردن قلبم اومد تو دهنم!   یجور  ه یهم بود که نگو،  یبداخالق یراننده   ه ی با آژانس، -

 کرد.   یدار  یمعن  یخنده   طنت یزدم که با ش  د ید  یرو کم رونیچشم ب با
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 ! یبود  یبله پس منتظر شخص خاص-

بزنم سمت ساختمون قدم برداشتم و رخساره هم بعد از بستن در پشت سرم به   ی که حرف  نیپرشکوه ام رو گرفتم و بدون ا نگاه

 راه افتاد. 

 

  نییرو با پا فشی چونه ام برده بودم. رخساره ک ریز  یحوصلگ  ی نشسته بودم و دست هام رو با ب وتریکامپ  ز یم ی جلو ، یصندل ی رو

پاش قفل   ی انگشت ها یجاداد و دست هاش رو رو  ز یم ی حرکت خودش و رو هی پرت کرد و با  یدوش، گوشه ا  ی اوردن از رو

 کرد. 

 ؟ ی بود یمنتظر ک  ی خب سوگند خانم نگفت-

 حوصله جواب دادم:   ی محکم و ب ی و با لحن  دمق

 بابا. ی کس! ا  چیمنتظر ه-

حالت نشستنش، دست هاش رو به عقب    ریی اش انداخت و با تغ گه ید ی پا ی پاش رو رو هی نشسته بود  زیم  یکه رو   یطور  همون

  جان ینمونده بود که قبلت از ه ی زیچ گهی د  یدر رو باز کرد  ی گفت:»منم که باور کردم! واال وقت  زیآم  هیکرد و کنا یزد. نگاه  هیتک

 !« ستمیدختر! احمق که ن  نیزم  یرو فته یب

خودم   یوقت یبه رخساره بگم اون هم حت  یز یچ تونستمیهم واقعاً نم یحوصله و پکرم کرده بود. از طرف  ی ب بیعج ربد یه ومدنین

 کردم!   ینم دایپ بمی اون حال عج یبرا یلیهم دل

که اومدم در رو باز کنم پله ها رو تند تند    ی گفتم:»خب آخه موقع یفوت کردم و با سرهم کردن دروغ  یبا کالفگ  ی ادامه نفس در

 بود.«  نی به خاطر هم دم،ییدر دو  یبعدشم که تا جلو نییااومدم پ

 نگاهم کرد.  موشکافانه

 ! امیمن قراره ب  یدونست   یتو که نم  یدر رو باز کن ی و بگو، ببنم اصالً چرا بدو بدو اومد بود، سوگند راستش ب یاما رفتارتم عج-

 ادامه داد:  یمکث با

 هست! ییزای چ هی سرکالسم معلومه  یهر وقتم من زنگ زدم گفت ،ی چند روزه که بهم زنگم نزد یشد  ب یعج یل یتو خ-

 زبون به اعتراف باز کردم.  ی پوف دنی و سماجت کرد که درآخر هم با کش  د یقدر سؤال پرس  اون
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 راحت شد. التی بودم خ ی! آره اصالً منتظر کسیراه انداخت ی سؤال ستیب-

شدم و   ر یسر به ز دنم،یو اون همه انتظار کش ومدنش یبه خاطر ن  زونمیبا لب و لوچه آو  یبعد از مکثکرد که   یخنده ا  روزمندانه یپ

 به حرکت دراوردم.  زیم  یبچگانه رو  یها  یر یانگشتم رو با بهونه گ

 !ومد یواقعاً ن  یهمه منتظرش شدم ول  ن ی. اومد یبودم اما ن ربد یخب... خب منتظر ه-

با خارج شدن از حالت جاخورده   ی ا قهی صورتم کرده بود و بعد از دق رهیگرد شده از تعجبش رو خ  یرو باال گرفتم؛ چشم ها  نگاهم

 و پر بهت لب زد:  ر یاش، متح

 واست افتاده دختر؟! ی چند وقت چه اتفاق نیشه! واقعاً ا یتو به خاطر اون... باورم نم  یعنی-

 :دمیلب برچ ی حالت قهرو دلخور با

 درست مثل االن! ی گنده کن زویهمه چ یخوا  یگم چون همش م  یکه نم  نیواسه ا نیبب-

 . د یکرد و دست هاش رو با حالت بدجنسانه اش بهم مال  یمرموز  یخنده   

 مار موز.   یطور ا  نی! که ان؟یاستاد زد ی با آقا یی جرقه ها ه یپس -

 اخم نگاهش کردم.  با

 .یقدر مضخرف نگ   نیشه ا یم-

 ! نمیب یدارم م  ستمیکور که ن  هی مضخرف چ-

 ه؟ یمنظورت چ  یشه بگ  یبابا م  یا-

 .د یخند  ز یبرام نازک کرد و ر یچشم پشت

 گفته باشم.  یکن   یرو سر من خال تتیعصبان ومده یکرده و ن ی حاال که استاد بد قول ستیقرار ن نیبب-

 .« گمیخب بذار، م ی لیجا شد و گفت:»خجا به   یکم  زیم  ینگاهش کردم که رو  دم ییجو ی که گوشه لبم رو م یدر حال   مغضوب

 کرد و با حرکت انگشتش به سمتم ادامه داد:   یتر  ق ینگاه دق و

 بهت گفتم؟  ی جا چ ن یاون روز هم ادته ی-

 پرسشگرانه بهش نگاه کردم.  



 عشق تا جنون 

190 
 

 و...  شیریو بپذ   یکنم که خودت بهش برس   یگم و صبر م ی هست که االن بهت نم یز یچ هی گفتم -

 بافتنش کالفه شده بودم.  سمونیاز اون همه آسمون و ر یحساب

 رسم؟! یرو بهش م  ی آخه چ یبگو، رخساره به خدا کالفه ام کرد  وش یو کوفت بق "وَ"-

 زد.  یچشمک ز، یر ی شل شد و با خنده ا نییهاش رو به پا شونه

 . گهیخواستم بزنم د یرو که م ی خب حرف-

 اون وقت؟   ی چه حرف- 

 صورتم گرفت.  ی شد و دو دستش رو جلو ی شوخش باز جد  ی  چهره

 هم نشو خب؟ ی عصب ر، یجهبه نگ -

 اسمش رو صدا زدم.  متذکراً

 رخساره!-

 !« نهی رفتارات هم نیا ل یدل  ادی یبا لب و دهنش گفت:»خب...خب تو از اون خوشت م  یباز  یکرد و بعد از کم یمکث

گفتن. اون   ی بودم برا  ی خت بود و به دنبال جواب مناسبکردم، هضم کردن اون جمله اش برام س  یو واج و پربهت نگاهش م  هاج

 . دمیهم تن یگرفتن و نگاه معترضم تو   افهیابروهام رو، با ق یآشفته ام کرده بود و با حالت دستپاچه و هول  یجمله اش بد جور 

 داره آخه؟!  یچه... چه ربط  یچرت و پرت بگ  ی خوا ی معلوم بود که م-

 با ادا باال پروند.  یی بغل گرفت و ابرو یهاش رو تو  دست

 جواب  بده.   یسؤال ازت دارم پس درست و حساب  ه یرو ول کن  نا یباشه اصالً ا-

پنهون کنم،   دش ینشون بدم و اضطرابم رو از د الیخی تفاوت و ب ی کردم خودم رو ب ی م ی سع کهیشونه ام رو باال انداختم و طور 

 گفتم:»بپرس.«  

 : د یاش زد و پرس  ین یب یرو  ی شده اش، انگشت ز یو مثل بازپرس و کارآگاه ها با ادا و نگاه ر کرد  کیهاش رو بار چشم

   ؟ یش  یم  یچه حال شینی ب ی م ی خوام بدونم وقت یم-

 براش کج کردم.  ی و دهن لب
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 ؟ینکنه دستم انداخت ه؟یمنظورت چ-

 شد.  یاش رو جمع کرد و باز هم جد  خنده

 . گهی! خب جواب بده د؟ینه به جون تو چه دست انداختن-

 جا به جا شدم. ی صندل ی کم رو  هی حرف قبلش، جا خورده بودم و  ی اون سؤالش به اندازه  از

 ؟ یپرس  ی خب چرا م-

 گم.  یبگو حاال م - 

 هم گره زدم.  یزده ام رو تو  خی یانگشت ها  یفکر کردم و با استرس  یکم

 ...  یراستش رو بخوا -

 ! گهیبگو د-

 بگم آخه؟!  ی اوف رخساره خب چه طور-

 ! گهیسؤال ساده است د ه یمرگ، بابا -

فکر کردن بهش هم   یمردونه و پر ابهتش، مقابل چشم هام نقش بست؛ حت  یچهره   یلحظه ا ه ی ی هم گذاشتم و برا  یرو  پلک

ام به پنجره   رهیلبم اومده بود با حالت مسخ و خ ی رو یکه لبخند  یداد. آروم در حال  یرو بهم م یبود و حس خوب  ند یبرام خوشا

 اتاق، لب زدم:  ی

  یم  یهم وقت داًی... جد داًیجد  ده،یبهم دست م ی حس خوب ی لیخ یعنیشم  ی م  یجور  هی  نمشیب ی م  یدونم چرا، اما وقت  ینم-

داغ    یکوره   ه ی اون لحظه صورتم مثل  کهی طور ره، ی باال م کبارهیکنه به تند تند زدن و ضربانش  یناخواسته قلبم شروع م نمشیب

وقتا    ی... خب بعضیدونم ول  ی دم، نم یکالً جلوش اعتماد به نفسم رو از دست م  شم،  ی خود م یاز خود ب  یی جورا ه یشه و  یم

 زمان بگذره. ششمیه پک  یدوست ندارم وقت   نکهیدلم خواد کالسم باهاش طول بکشه و ا یحت

 .دمیکش  ینفس قاً یزدم و عم ی پلک آروم باز

آخه تا   بهیخودمم عج  یبرا  یلیخ شن،یاز هم باز م  تینها یذاره، ب  یقلبم پا م   یکه تو   یا یزنه لب هام از خوش  ی حرف که م-

اون همه   ی اون جور ادینم ی که وقت دنش یفقط عادت باشه، عادت به د د ی... شاد یدونم شا ینشده بودم؟! نم یجور نیحاال ا

 ...  رمیگ ی اضطراب م
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 دست هام فشردم.  یسرم رو تو  یپوف  دنیبا کش و

 بود... نیرخساره هم دونمینم-

 گفت.  ی کش دار یزد و بله   ی برق گرفته، لبخند  ییمندانه با چشم ها  روزیسر باال گرفتم؛ پ بشیو از سکوت عج دمینشن ییصدا

 :دمیپرس  جیهام رو باال دادم و گ  ابرو

 ؟ید یاصالً چرا پرس  نمی بله؟ بب یچ-

 صورتم براق شد.    ی تو زدیکه شمرده شمرده حرف م ی کردو در حال ینگاه

 سوگند جون!  نه یهم ی که دار یحال  ل یبدون تنها دل یکه گفت  ییزایکه گفتم تو، از اون، خوشت اومده، با چ  یهمون طور -

 تکون دادم.   نیو مضطرب، سر به طرف جیگ  یطفره رفتن و لبخند  با

 ها!  یزنیم ییحرفا ه ی  گهید  نهیعادت کردم و البد واسه هم دنشیبه د د ینه بابا تو هم خب گفتم که شا-

 

بهت نگفتم. بعدشم تو   نی. اون روز هم واسه همیکن  ی دونستم انکار م  یگفت:»م  یکرد و با پوزخند   یابروش رو کمون  یتا

 !« ؟یش  ینم ی جور  نیا ی نیب ی و ماون  یپس اگه عادت باشه چرا وقت ین یب  یم  یلیرو هم خ ی مرتض

 با تک خنده ادامه داد:  و

 ! ینیب ی رو م چاره یاون ب ی وقت ی کن ی تازه رَمم م-

 شد؟ ی واقعاً م ی عنیکرده بودند.   ری ذهنم رو در گ یگفت و حرف هاش حساب ی راهم نم ی حق با اون بود؛ ب  ییجورا هی

 !یزمان کم نیهمچ  یهم تو  اون

 زد.  بیفکر بودم که باصداش بهم نه غرق

 تو فکر؟!  یشد رفت  یچ-

 ؟ یدون ی از کجا م نارویتو ا  نمیبب-

 . د یکج کرد و باز خند  یسر
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 حاال؟! هیمگه چ ی و پنهان کناحساست ی دار  ی قدر سع نیشه بعدشم چرا ا ی متوجه م  ونیهم ا یتجربه نکردم اما هر آدم پرت -

  ی گرفتم. هرچند که خودم هنوز هم از حرف ها  شیو باز راه انکار و طفره رو پ ارم یرو به زبون ب ی زیخواست چ ی دلم نم اصالً

 رخساره مطمئن نبودم! 

 و پر اخم سر باال کردم.   مصر

 . نیعادته هم ه یفقط  ن یگم که ا  یبازم دارم بهت م ست،ین  یزیچ نی همچ  یکن  یاشتباه م  ی دار-

گفت حاضرم قسم بخورم که تا آخر عمر نگاهشم   ی م  راهی بهت بد و ب یاون جور  یا گه یتو اگه هر پسر د  نی. ببگهید  یزبون نفهم-

که   یخوا  ی نم یعن ی یر یگ  یم  دهیاز حرفا و کاراش رو هم ناد یسر  هی آدم خوشت اومده که  نیقدر از ا   نیاما تو ا ی کرد ینم

 . ینیبب

 بلند شدم. ی صندل ی از رو معترض 

  یباد  هی منم   ی مادرجون، کله  شیپ نییپا میخوام بشنوم حاال هم پاشو بر  ینم گه یسردرد گرفتم اصالً د گهیاوف رخساره بسه د -

 جا.  نیکنم ا یم   یبهش بخوره احساس خفگ 

 .  یدونی بود واال! اصالً بدرک خودت م  قتی حق گفتم مگه  ی وا چ-

 

در   یحرف هاش، سع یرو  ی و همچنان با اصرار و پافشار د یپر نییپا ز ی م یاز رو  جه، ی نت یب  یبحث و حرف زدن ها ی از کم بعد 

رفت و از نظر خودم اون حسم   ی کتم نم  یاز حرف هاش تو  یجوره کلمه ا  چیبود و ه دهیفا ی متقاعد کردنم داشت که باز هم ب

مغزم سوت   ش ییپشت سرهم، شکل گرفته بود. از اون همه حرف و پرگو یدارهایها و د یبود که از سر هم صحبت یفقط عادت 

 تموم شد؟« ت یمعترض گفتم:»سخنران نه یس  ی بود و با جفت کردن دست هام رو دهیکش

 پرت کرد.  یدلصن یدر اورد و مانتوش رو با خارج کردن از تنش رو   یزبون

 سوگند خانم! ه یدنیو حال و روزت د افه یق  ،ی که خودت اعتراف کرد  گهیچند وقته د ی باشه بازم قبول نکن ول-

 حفظ آرامش به در اشاره دادم.   با

 باز نکردم.  ن یاز ا شتر یو ببرو تا دهنم  زمیعز نییرخساره جان برو پا-

 کرد.   یخنده ا رفت یکه سمت در م ی درحال سرمست
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 هان؟! گه ید "بود رونیگمشو ب"جمله  ی االن مؤدبانه  نیا-

 بود.«  نیمنظورم هم قاًیدق  یهست ی آدم باشعور  ادی یگفتم:»نه خوشم م  پرتمسخر

 . میرفت رونیدر اورد و باالخره هر دو باهم از اتاق ب یاون خرفم باز شکلک با

آشپز خونه به مادر جون کمک   ی . تواند یمو مهرداد هم ب شام موند و قرار شد که عمه و ع ی اصرار من و مادر جون رخساره برا به

  ی کم بعد هم مامان و بابا اومدند. مامان بعد از عوض کردن لباسش به آشپز خونه اومد تا تو  هی شده بود و  کی. هوا تارمیکرد یم

 .  می درست کردن شام به مادر جون کمک کنه. من و رخساره هم مشغول درست کردن ساالد بود

گرسنه بودند با    یحساب یکوچولو اومدند و چون همگ  ی رعلیهشت بود که عمه زهرا و عمو مهرداد هم همراه با ام کینزد ساعت

غذا  نی. بابا خسگ مینشست ز یدور م یاومد و همگ  ز ی. با تعارف بابا، عمو مهرداد سر ممید یشام رو چ ز یزود م یل یکمک رخساره خ

خندوند   ی همه رو م ی زد حساب  یکه م یبامزه ا یو اون هم با لحن بچه گونه و حرف ها ذاشتیم یرعل یخوردن مدام سر به سر ام

شده   ریاندازه درگ یکردم. ذهن و فکرم ب  ی م ل یو تحل ه یذهنم  تجز یرخساره رو تو   یفکر بودم و حرف ها یاما من همچنان تو 

 .  ودهم سخت ب ی موضوع فکر نکنم هرچند که کم به اون  گه یکردم د ی م ی بود و سع

سرگرم حرف زدن بودند. به اصرار مامان و عمه زهرا، مادرجون هم به   یی رایپذ  یمهرداد و بابا شامشون رو تموم کرده و تو  عمو

عمه زهرا هم   و مامان و  م یشام بود ی. با رخساره مشغول شستن ظرف هامیکار ها رو ماها انجام بد   ی  هی جمع اون ها رفت تا بق

 مامان زنگ خورد.  ی لحظه بود که گوش  نیهم ی . توند کرد یآشپز خونه رو جمع و جور م 

 و گفت:»مامانه.«   د یکش  رونیب رهنش یپ بیج ی رو از تو ش یگوش  د یکش یرو دستمال م زیکه م  ی حال در

 بعد از اون جواب داد.  و

  ی افته؟ ه یراه م  ی راحت فقط بابا ک التونیگم نه خ  یآره بهش م  نیانداخت ادم یشما؟ آها خوب شد  نیسالم مامان جون خوب-

 بعدش هم فراموش کردم.  گهیخواستم زنگ بزنم که زهرا جون و آقا مهرداد اومدند د  یم

شسته شده بود، آروم رو به مامان گفت:»سالم برسون   ی دستش مشغول خشک کردن ظرف ها  یزهرا هم که با دستمال تو عمه

 آرزو جان.« 

 کرد.  د ییتأ ی هم با تکون دادن سرش و لبخند  نماما

کردم سرم رو به عقب چر خونده بودم و    یم  یکه با اسنفج بشقاب ها رو کف  ی کرد و من در حال یظرف ها رو آبکش م  رخساره

رو  ظرفا رو بچسب کجا  زم یصورتم گفت:»سوگند خانم عز ی آب تو یقطره ها دنیحواسم پرت تلفن مامان بود که رخساره با پاش 

 ؟« یکن  ینگاه م
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 لباسم پاک کردم.  نینگاهش کردم و با باال بردن آرنجم، صورتم رو با آست ضیغ با

 !هیکار یچ  نیا یمزه ا  ی ب یلیخ-

از ظرف شستن خوشم   یلی! زود باش بابا من خیساب ی بشقاب رو م ه یهمون  یاز صبح تا حاال دار  یکن   یفس فس م   یلیخب خ-

 و!من ی اورد ری تو هم که گ ادینم

 مامان گوش سپردم.  یگفتم و باز به صحبت ها  یسیدندون هام ه  یبهش از البه ال رو

 بابا رو، خداحافظ. د یشما؟ سالم برسون  یندار یزنم قربانت مامان جان کار ی سر م ه ی:باشه حاال خودم مامان

 :دمیرو که قطع کرد که بالفاصله  پرس  یگوش 

 گفت؟   یم  یمامان محلقا بود؟ چ-

 کنه.   یادآوریرو بهم  یموضوع ه یه مامان بود زنگ زده بود :آرمامان

 ابروم رو پرسشگرانه باال پروندم:  یتا

 ؟ یچه موضوع-

  نیقرار شد ا گهی کربال بشن مامان تنهاست د ی کرد و گفت:»بابا قراره فردا صبح راه ی دستش خال  یرو تو ز یم ی رو یبرنج ها  دونه

 .« ستنیجا ن نیکدوم ا چ یکه بچه ها ه ی دون ی م ،یمامان بمون  ش یتهران و  پ یتو بر  ستیمدت رو که بابا ن هی

 از اون حرفش جواب دادم:  جاخورده

 . دمید  یرفتم و قبل از سفر باباجون رو م  ی که منم م نیگفت  یخب حداقل زود تر م یدونستم ول  یاِ نم-

 رفته بود.  ادم یشه  ی :باورت ممامان

 ره؟ یفردا م  نیگفت -

 کرد.   د ییحرکت سر تأ با

  هی شه  ی خوب م ی لیخودتم خ یمامان. تازه واسه    شیرو جمع کن فردا بعد از تموم شدن کالست برو پ لتیپس تو هم وسا آره

 . یای یم   رونیحال و هوا ب نیکم از ا
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برات خوبه عمه جان ان شاهلل که باباجونت هم سالمت برن و سالمت    ی لیکرد و گفت:»آره خ د ییزهرا هم حرف مامان رو تأ عمه

 هم برگردن.« 

 به عگه نگاه کرد.  پرتشکر

خونه   گه یکنه، م  یما بمون گوش نم شیپ  ستیمدت رو که بابا ن نیا ایگن ب   یبهش م نایدادشم ا یممنون زهراجون. واال هر چ -

 . ششیبره الاقل سوگند بره پ ییخودم راحت ترم، منم گفتم حاال که دوست نداره جا

 . یکن  ی م ی کار خوب گهیراحت تره د یجور  نیزهرا:حتماً ا عمه

عوض کنم و از   ییحال و هوا هی  خواستیکه به باغ داشتم اما دلم م  یبود و با وجود تمام عالقه ا ومدهیمامان بدم هم ن شنهادیپ از

 شد.  یم  شتریدرس ها ب ی و تمرکزم رو کردم یم  یکمتر  الیفکر و خ  یاون جور یطرف

 

که مامان گفته بود چند    ی. همون طور میباال رفت لمیجمع کردن وسا یاز شستن ظرف ها و تمام شدنشون همراه رخساره برا  بعد 

 رو بر  ازمیمورد ن  لیوسا د،یموندم و با ی مامان محلقا م شیپ د یرو با ی وقت

تکون   یصندل ی رو  یبود و ه میجو گ ی تو  یحساب نید و اون هم بدتر از حسنشسته بو وتر یکامپ  زی . رخساره پشت مداشتمیم

 نداشتم.   یوتر یکامپ  یها  یبه باز یخورد؛ برعکس من که اصالً عالقه ا یتکون م

  یکرد و چشمش به صفحه   ی م ی که باز  یکوله ام جا دادم. رخساره درحال ی بود تو ازیرو که ن  ییتخت نشستم و کتاب ها ی رو

 :د یپرس  یبود با پوزخند  وتر یکامپ

 شه؟  ی م ی مامان جونت پس کالست با استاد چ شیپ ی بر  یخوا  یحاالکه م یراست

 بشه مگه؟! ی چ یخواست ی قدر استاد استاد نکن، م ن یکوفت ا- 

 بهتره.«  یلیوصله ندارم تموم بشه خح گهیکردم آروم گفتم:»د  ی کوله جا به جاشون م  یکه تو  لمیبا مشعول کردن خودم با وسا و

 کرد.  ی اون حرفم خنده ا با

 ؟ ید ینکنه ترس   نمیکنه. بب  یم  دایپ خیکار داره کم کم ب ید یکه خودتم فهم ن یمثل ا-

 بهش کردم.  ی ضیچشم غ ی باال انداختم و از گوشه  یتفاوت شونه ا  یب

 شه گفتم.  یکم شلوغ م ه یکالً چون درس دارم و سرم   یعن ی ؟یوا چه ترس -
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کوبنده گفتم:»اصالً    یمرموز و پر خنده اش بهم چشم دوخته بود که با لحن ی . با نگاه هاد یرو بر عکس کرد و سمتم چرخ یصندل

 داره؟«   یرادی ا نمش یبب گهید خواد یدلم نم

 به خودش گرفت.   یمتفکرانه ا  حالت

 ! یکن ازش فرار یخوا  یآهان پس م-

 . د یکش یکه چه قدر اون لحظه زبون نفهم شده بود و با هر جمله اش قشنگ  مغزم سوت م   یوا

 خوام ازش فرار کنم؟!  ی من گفته م ی ک ؟ یذاریقدر حرف تو دهن من م نیچرا ا-

 زد.  یبه سمتم گرفتن انگشتش و لحن پر خط و نشونش لبخند  با

 . ونیقبول کن ا ، یترس  ی من درست باشه که هست م ی که حرفا ن یاز ا ،یترس  یسوگند تو م -

حوصله ام گفتم:»من نه حوصله و نه   یو ب  یشاک ی رفتم با لحن حساب  ی م ی که به سمت کمد لباس   یجام بلند شدم و در حال از

 .« بفهمن یرو دارم تو هم ا ایمسخره باز ن یوقت ا

 ! ه؟ی که ازش خوشت اومده مسخره باز نیا-

 کردم.   نگاهش یو تشر تیجد  با

 لطفاً تمومش کن چون اصالً حوصله ندارم. -

به کجا   نمیانکار کن. بب ی ه ی تونیگم تو هم تا م ی نم یز یچ گهیکج گفت:»باشد اصالً د ی و با لب و دهن  ختیاش رو بهم ر  افهیق

 !« یرس یم

 واکم از اتاق خارج شدم.برداشتن مس یشد. متأثر سرتکون دادم و برا   م ینگفت و باز سرگرم گ یزی چ گهیبا گفتن اون حرف د و

  ی رخساره و کار عمو مهرداد نم یرفتن شده بودند. به خاطر کالس ها ی وقت بود و عمه زهرا و عمو مهرداد کم کم آماده   رید

کردم   ی . فکر مدمیتخت دراز کش یتمام رو  یشدند. بعد از رفتن عمه، باخستگ  ی تونستن شب رو بمونند و قبل از دوازه شب راه

  یهجوم اورده بودند و ب یافکار درهم و نامنظمم قبل از خواب به ذهن و مغزم حساب مه کمتر شده باشه اما ه  می ذهن یِ ریدر گ

 خوابم کرده بودند.
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گرفتم.   ی م دنش یکه از د ی بیخودم درمود حس و حال عج ی حرف ها  ن یشد و همچن یسرم اکو م ی رخساره مدام تو  ی ها حرف

هم   یبسته شدن، محکم چشم رو   یبه پلک هام برا ی صورتم گذاشتم و به زور و تشر ی کالفه بالشت رو رو  و  یدر آخر هم عصب

 گذاشتم.

 

من   یصبحانه رو واسه   زی حال م نیرفته بود اما با ا نییپا ای. مامان گو شد یشروع م ریدو ساعت تأخ  یکیبود و کالسم با   جمعه

به همراه چند تا دونه   ر یش  وانی ل ه یعادت به خوردن صبحانه نداشتم و طبق معمول فقط  ی لیآشپزخونه آماده کرده بود. خ ی تو

آشپزخونه مشغول خوردن صبحانه بودند.   ی رفتم. مامان و مادرجون هم تو نییمن هم پا  شدنخوردم و بعد از آماده  تیسکوئیب

کردم رو   ی سر مرتب م ی که مقنعه ام رو رو ی ن درحالبه مامان و مادرجو ر یو بعد از سالم و صبح به خ  ستادمیچهارچوب در ا ی تو

 .« گهیبرم د  د یبا د یبد  وچیشه سوئ ی بود، گفتم:»مامان م یوانی ل یچا دنیبه مامان که مشغول نوش 

 !« چ؟ییانگشت هاش گفت:»سو ونی م وان یخورد و با چرخوندن ل ش ییکم از چا ه ی 

 شما برم.  نیگفتم با ماش   گهیشه د یم  ری د اد یتا آژانس ب گه یآره د-

رو   خت یر یم   یاستکان چا ی دستش گرفته بود و تو ی تو  رهیرو با دست گ ی و گلدار چا د یسف یکه قور  یجون هم در حال مادر

 دخترم؟«   ی هم عجله داشتم، گفت:»صبحانه خورد ی که کم  یبه من

 خوردم.  یی زایچ ه ینوش جونتون آره -

 و آروم مشغول خوردن صبحانه بود.   لکسیر یل یو باز رو به مامان کردم. خ 

 . گهید د یمامان زود باش -

با همون آرامش لحن، گفت:»سوگند جان نگران نباش من واست آژانس خبر کردم و   ، یکیکوچ یباال گرفت و با گرفتن لقمه   سر

 شن.«  یم  یکه سامان و بابات عصبان ی دون یبهت بدم م  ونیتونم ماش   یکه نم نیا

 وارفته نگاهش کردم.   یا افه یو با ق  دلخور 

 آروم برونم.   دمیآخه چرا؟ خب قول م-

  نگیسامان کرده بودم که باعث پارک نیقبل از فوت آقاجون، با ماش  شی که چند وقت پ ی تصادف یادآور یکرد و با   ی میمال اخم

هم   ی کل نکیخوابوندن پارگ ون یهفته ماش  هی هست؟!  ادت یسامان که هنوز  نیشده بود، گفت:»تصادفت رو با ماش  نیرفتن ماش 

 .« یات رو نگرفت هنام یچون تو هنوز گواه ستین نیماش  حث که ب  یدون ی. خودتم م یماهارو نگران کرد 



 عشق تا جنون 

199 
 

و بند کوله ام رو با    دمیکش ی کرد و خواست که با همون آژانس برم. پوف  د ییتأ ، یحرف مامان مادرجون هم با نگران ی ادامه  در

 دوش انداختم. ی چنگ زدن، رو

که چرا   شه  یم  یشاک ی ! مامان:سوگند جان سامان بفهمه کلد یکن یحاال چرا شلوغش م  گهیبود د کی تصادف کوچ  هی بابا  یا-

 . یهم قلبمون اومد تو دهنمون از نگران  یدادم، اون سر  نیبهت ماش 

 خب اصالً نخواستم خدافظ.«  یلیو قهرآلود:»خ  دمیهم کش ی هام رو تو اخم

 زد.  یگرفتم. مامان مرتب صدام م  ش، یبعد از گفتن اون حرف راهم رو سمت در پ و

 با توام... سایسوگند، سوگند وا-

  ی  قه ی بودم که چند دق نیدر منتظر ماش   ی جلو نه یدرهم و دست به س  ی ا افهیاومدم. با ق رونیاز باغ ب یا گه یحرف د چیه بدون

 بعد آژانس اومد و سوارشدم.

 

جزوه   یکه باز راه افتاده بود. از رو  یاستاد باز گرم حرف بودند و همهمه ا ومدن یشلوغ بود و بچه ها به خاطر ن  یحساب کالس 

 دمق و پکر، سرش رو به    یا  افهیکردم. بهاره هم با ق ی م ی با خودکار نکته بردار اد یکه استاد ب نی قبل از ابهاره تند تند و   یها

 .دمیسمتش چرخ ، یصندل یرو   ییبا جا به جا یو کم  دمیکرد. باالخره دست از نوشتن کش ی داده بود و فقط نگاه م ه یتک  وارید

 ؟ یپکر  یلیخ ی شد  یجور  ه ی تو امروز چته چرا   نمیبب-

 اما پرحرص جوابم رو داد. آروم 

 . میعصبان ستمیپکر ن-

 شده نکنه با مسعوده بحثت شده؟  یچ-

 شد  زونیآو نییهاش رو به پا لب

 اوهوم. - 

 شنوم.  ی بگو م ستین یشخص یلیخب.... خب  اگه خ-

 زد.  تیاز عصبان ی و پلک محکم د یاون حرف کامالً به سمتم چرخ با
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 ! ینه بابا کدوم شخص-

 ادامه داد: یو لحن بامزه ا  ی عصب ی نده با خ و

که   ی ا یرنگا وارنگ  ی بود که به خودم و خودش ربط داشت ماشاال با وجود اون همه دختر خاله  یشخص هی هم عموم ی لیاتفاقاً خ-

 هم باشه!  یتونه شخص  ی داره مگه م

 !« وونهید  گهید ه یچ یو خصوص  ی عموم ی گ ی م یام گرفته بود و با همون خنده گفتم:»معلوم هست چ خنده

 .د یکش  یصدا دار  پوف

 .  گهیخورد کرده د یو حساباعصابم-

 قالب کردم.  دنیشن یهم برا ی هام رو تو دست

 شده.  یچ نم یکن بب ف یخب تعر-

که خوش    یمهمون م یر ی سرمون باهم م ر یو حرکت دست هاش گفت:»خ یی هم فشرد و با ادا ی حرص دندون هاش رو رو  با

 .« ادی یحرص بخورم و کالً از دماغم در م   د یاما من همش با میبگذرون

 صورتم ادامه داد:  ی و نشون دادن دو انگشتش جلو ی عصب ی با حالت و

کنن باهم. باورت   ی هم هر و کر م یگرم گرفته، تازه کل  یحساب زش یعز ی با دختر خاله ها نمیب یم  ست یکه حواسم ن  قهیدو دق -

و  شدم دلم خواست همه شون  وونهیبگو بخند راه انداخته، د یزنه و اون جور  یباهاشون حرف م  دمید  ی وقت یعن یشه سوگند  ینم

 مردم.  یم  تماز حسادت داش  ی ول  یدون ی خفه کنم، نم

  ربد یه ی افتادم که وقت ی روز ادیفکر فرو رفتم و  ی لحظه تو یکه زد برا  یی آن خنده ام محو شد، با حرف ها هی که   دمیهم خند  باز

  ربد یکه به ه ی احمقانه ا  یبودم، خودِ من هم چه قدر حسادت کرده بودم و بعدش هم اون حرف ها دهیرو با بهاره گرم صحبت د

 رخساره درست باشند؟ یاً نکنه حرف ها زده بودم. آب دهنم رو مضطرب از گلو فرو دادم؛ واقع

 

  یاگه برخالف حرف ها یکنم ول  دایاون حال پ یبرا  یمنطق  لیتونستم دل  ی ناشناخته بود و واقعاً نم یمن حس ی حس برا نیا اما

 ! ؟یچند روزه بوده باشه چ ه یوابستگ  ه یرخساره فقط 

 شدم. دهیکش رون یبهاره از فکر ب  یصدا با
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 گم؟    یم  یچ ی د  یگوش م-

  یالک ی به نظرم دار  یکه روش نشسته بود گفتم:»آره خب ول یو با گرفتن کردن عرق سرد  دمیام کش یشونیپ ی رو یدست

راجع بهشون حرف   ی که االن دار  ییدخترا  نیعاشقته و دوست داره، خب اون از ب ی لیکه خ  ی. خودت گفتیکن  یم  تیو اذخودت 

 !«یو نگران باش  ی قدر حرص بخور ن یکه انداره  یل یتو رو انتخاب کرده پس دل ی زن یم

شه   یباورت نم ست،یکار کنم دست خودم ن ی گفت:»آره حق با توئه اما خب چ  یشد و با ناراحت  لیحا نییهاش سمت پا لب

 شم.«  یو زنده م   رمیم ی م  نمشیب ی م گه ید  یبا دخترا  ی وقت

 ادامه داد:  یکم رنگ   یو با خنده   

 هم بهش غر زدم.  یکوفتش کردم کل چاره یب ی رو واسه  ی مهمون یدون   ینم ی ول-

 واقعاً!   یخسته نباش -

 کردم.   یقاط هوی گفتم که دست خودم نبود -

 آخه؟«  ه یچ چاره یاون ب ر یتقص ی گفتم:»خب اشتباه کرد  زی آرنجم به م ه یسرم گذاشتم و با تک ر یرو ز دستم

سوگند خب راستش آدم   ه ی چ یدون ی، درجواب گفت:»م کرد و با منقبض کردن چونه اش   یدستش باز یکم با انگشت ها  هی

هم   ی نیبه زم  یخواد اون آدم فقط و فقط مال خودش باشه، ح...  حت یدوست داره دلش م  داًینفر رو شد  هی شه و  یعاشق م ی وقت

 .« میجور نیا قاً یچون من دق تهیخنده دار باشه اما واقع د ی. شایکنیره حسادت م  یکه روش راه م

  یباز تو خودش رفت. بنظر که حساب زد،یکه درموردش حرف م  ییماجرا  یادآور یو با   د یکش یبا گفتن اون حرف نفس پرحرص و

 . نمیتونستم بب  یم  یکرده بود، به خوب زیشدنش رو از اون حس پررنگ حسادت که وجودش رو لبر  تیتحت فشار بود و واقعاً اذ

  یِقلب مردد و متالطم من هم اثر گذاشته بود. خود خواه یو چه قدر کالمش رو  حرف هاش باز من رو به فکر فرو برده بود  با

 بود!  یقشنگ و لذت بخش ی آدم و چه خواد خواه هی داشتن  ی تمام برا

 داشتنِ تمام معشوق!  ی بودن مطلق تو کتاریبود؛ د ی و ملموس  ف یکه از عشق داشت واقعاً حس لط یحس

  ه ی کردم از حرف هاشون  ی م ی کردم. سع ی طور بهاره فکر م نیکه رخساره بهم زده بود و هم ییطول کالس مدام به حرف ها در

 !دمیرس   یکه رخساره بهم گفته بود م  یکنم و هر بار هم به حرف  ی جمع بند 

  ی عالم برا که ی ی کدوم تومن و بهاره که هر   یتوجه ی به خاطر ب ی دو سه بار  یصفار یبود و آقا  ی خنده دار ت یوضع یلیخ

 . میگفت ی همزمان م "یهان"و   میکرد  یرو نگاه م گریهم د جیتذکر داد و هر بار هم بهت زده و گ  می کرد  یم  ریخودمون س 
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که نسبت   ییها تیمورد بودن حساس   یهم از ب یو کم  دمیصورت بهاره رو بوس  لمیتموم شده بود و بعد از جمع کردن وسا کالس 

  شیباباجون و موندنم پ یکم کنم. در آخر هم رفتنم رو به خونه   شی کردم از اون ناآروم ی به مسعود داشت، براش گفتم و سع

  یبا خونه   ی چندان یهم از اون موضوع خوشحال شده بود چراکه آموزشگاه فاصله   یکردم که حساب ف یمامان محلقا، براش تعر

 ودند. ب ک یباباجونم نداشت و بهم نزد

  ک یانداختم، ساعت نزد یکردم؛ ناخودآگاه سر خم کردم و به ساعتم نگاه  یرو نگاه م رون ی چرم دادم و ب یام رو به صندل  هیتک

موضوع که اصالً امروز به    نیشد و مدام به ا ی تموم م گهیموقع د نیکالس داشتم البته ا  ربد یساعت ها با ه نیا شه یهفت بود و هم

 رو نگاه کردم.  رونیچرخوندم و ب شه یحوصله ام رو، به سمت ش  ی کردم. با اون فکر ها باز نگاه ب ی نه فکر م ایباغ رفته  

 

گرفتم. با   ش یرو بردارم. با ورود به باغ بالفاصله راه باال رو پ لمیشدم و از راننده خواستم منتظرم بمونه تا وسا اده یباغ پ یجلو

به اطراف چر خوندم و   ی آماده کرده بودم برداشتم. سر شبیرو که د یعجله کفش هام رو از پا دراوردم و به اتاقم رفتم و ساک

صبح بعد از مسواک کردن   ی رو برداشته بودم حت ز یجا نذارم اما نه همه چ ی حواس پرت ی رو از رو  یز یفکر کردم که چ یقدر

  ی برا د یچرخ ی رنگ و چرمم گذاشته بودم. همون طور که چشم هام حول اتاق م ی ساک مشک بیج  ی دندون هام، اون رو هم تو

کردن، جعبه اش رو با    یکم وارس   هی خم شدم و بعد از  امزانو ه یکه کنار تختم بود افتاد. رو  تاریگ  ینگاهم به جعبه   ی لحظه ا

خودم نگهش دارم اما اون   شیپ خواستی م و دلم مداشت دنشیاز د ینیبود و اون لحظه حس غمگ  بیمحو بستم. عج   یلبخند 

اتاق سامان   هرو ب  تاری گ نمش، یتونم ب یم  یدونستم باز ک  یفقط امانت بود دستم! باالخره دل کندم و از جام بلند شدم. چون نم 

 بردم که الاقل اون بتونه بهش پس بده. 

هوا سر باال   یکه ب   نیشدم و هم ریسراز نییبرداشتم. از پله ها به سمت پا نیزم  یدوش انداختم و ساکم رو از رو  یام رو رو  کوله

 شدم!  ربد یدرکمال تعجب متوجه ه  دم،یآخر رس  ی گرفتم و به دو سه پله 

بعد هم   ی کرد. لحظه ا  یدستش رو به کمر زده بود، با تلفن صحبت م  ه ی که  ی بود و درحال ستادهیا ی ساختمون با فاصله ا یجلو

 صورتم نشست.  ی ناخواسته و پهن رو یاومدند. لبخند  رونیطور مادر جون از ساختمون ب ن یو همعمه و مامان  

 

. مامان،  دمی دندون کش ر یدستپاچه ام کرده بود، لبم رو ز ی باره بهم قالب شده بود و کم کی که  یجان یو ه ی شدت ذوق زدگ از

شمرده   یبود با قدم ها  ستاده یا ه یکه پشت به بق یگوشش درحال  یعمه و مادرجون گرم حرف بودند و اون همچنان با تلفنِ رو 

که مدل   ی پارچه ا  ی همراه با شلوار یرنگ  ی براق و مشک رهنیکرد. پ  یم  یط و ساختمون ر یجلو ک یکوچ  یطول باغچه  یا

. چشم هام  زدیچشم م یرنگش از همون فاصله تو  ییکه برق صگک طال ی ا ی ورن ی بود و  کفش ها دهیاسپرت هم داشت، پوش 

  شهیهم زده بود و مثل هم یمردونه و جذاب پیدهنم ضربان گرفته بود؛ چه ت ی که انگار تو یبرق گرفته بودند و قلب یحساب
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مامان مثل برق گرفته ها، نگاه گرفتم. در   یبودم و محو تماشاش بودم که با صدا ده ستایپله ها ا  ی آراسته و خوش ظاهر. جلو

 سوگند.«  نم یداد رو به عمه گفت:»بفرما ا ی که بهم اشاره م یحال

محابا، گوشم رو پر کرده بود. صورتم    یب ی اون کوبش ها دنیشن یکه تو  ی ا یبلند قلبم بلند شده بود و وضوح  ی هم تپش ها باز

شده   ره ی. بهت زده بهشون خلرزوند یدست و دلم رو م  دنشیکه با د یبی گداخته شده بود و باز همون حس عج   یحساب جانیاز ه

 بودم که مامان باز صدام کرد. 

 سوگند جان؟ ی ستادیچرا اون جا ا-

  ی نفس دنیبود. پلک ها رو باز و بسته کردم و با کش ستادهیا هی شده بود و همچنان پشت به بق شتری ب هی اش از مامان و بق فاصله

قدم برداشتن هم برام   ی عرقم کرده از اضطرابم گرفتم و به طرفشون رفتم. حت یدست ها  یساکم رو محکم تو  ی دسته  قیعم

  یحال  چه نیرفتم؟! ا  ی وا م  یجور  نیا دمشید ی . من چم شده بود چرا تا مزنمی م گ کردم دارم لن یسخت شده بود و احساس م 

 بود واقعاً! 

  ر یدرگ یشتری من توسط مامان هم، نشده بود و با فاصله گرفتن ب یمتوجه صدا زدن ها  یقدر گرم صحبت با تلفن بود که حت اون

چشم   یبود که اگر از جلو ظ یهوا پخش شده بود و اونقدر غل ی کننده اش که تو  وونهی بود. باز همون عطر د ی اون تماس طوالن

کرد. ضربان    داش یعطرش، پ دنیردش رو گرفت و با نفس کش شد یتلخ و خنک م  حه ی ااون ر یریگ یمام و پبا استش شد،یمحو م

 کردند.   ی شدند و تنفس رو برام سخت م ی به گلو متوقف م ده یکه نرس  ییقلبم تند ترشده بود و نفس ها

آب دهنم    یباره   کیو فرو دادن  یبه خودم مسلط باشم و  و بعد از مکث ی کردم کم یبود اما سع  یسخت  یلیکه کار خ هرچند 

  یاومدم تا رونیکه از بغلش ب  نیتمام جواب سالمم رو داد و بغلم کرد. هم  ییپر رنگ و خوش رو یسالم کردم. عمه با لبخند 

جمعه هارو به خودت استراحت حداقل  ؟ی ش  ی عمه جون خسته نم یچه کالس  یا  معهروز ج  نیابروش رو باال داد و گفت:»آخه ا

 بده.« 

دانشگاه خوب    هی کنه که وارد  ی قدم شد و زود تر از من گفت:»خب سوگند داره تموم تالشش رو م  شیزدم که مامان پ  یلبخند 

کنه و با دوستاش وقت   ح یکم هم تفر  هیگم    یبهش گفتم. بهش م  یل یقدر سخت مشغوله، البته منم خ  نیا نهیهم ی بشه واسه 

 ده.«  ی بگذرونه اما گوش نم

 هم خوابوند.  یرو  یبه روم زد و با فشار دادن بازوم پلک   یدو مرتبه لبخند  عمه

 دلم.   زیبده عز جهیو زحماتت نت  فتهیبرات ب ی خوب ی ان شاهلل که اتفاقا-

اودمد. هر قدمش   یفرو کرده بود سمتمون م یگوش  ی که سرش رو تو ی افتاد؛ درحال ربد یتشکر کردم که نگاهم به ه یبا لبخند  

بدجور بهم قالب شده بود.   جانی استرسم دوچندان شده بود و ه فشردش،یپا م ر یو ز داشتیقرار من برم یقلب ب  ی رو انگار رو
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  ماًیکردم مستق ی جرئت نم ی گذاشته بود، ثابت مونده بود و حت شیاش رو به نما یعضالن  ی  نهیکه س   رهنشیپ ی نگاهم رو

بعد صداش   یکه نگاهش کنم سالم کردم. لحظه   ن یو بدون ا ده یدونستم باز هم همون حال بهم دست م  یهش کنم چون م نگا

کش   نییلب و لوچه ام سمت پا وتفاوت جوابم رو داد و سالم کرد. لبخندم محو شد   ی و ب  یمعمول  یکه با لحن   د یچیگوشم پ ی تو

  گه ید یسالم خشک و خال هی اومد. پر تعجب از اون لحنش، هرجور که بود سر باال و نگاهش کردم اما همون طور که گفتم بعد از 

 نگفت و ساکت شد! یزیچ

  شیگوش   یتو ی دونم چ ی کرد. نم ی م شیاندازه بررس  ی ب یشده و کنکاش  ز یمشغول بود و با نگاه ر  ش یلعنت  یبا اون گوش  زی ر هی

  دمیفهم یرو نم لش یکه دل یلب و با اخم  ریچون ز ه یز یمعلوم بود که مشغول خوندن چ ی ون قدر  غرقش شده بود ولبود که ا

 کرد.  ی زمزمه م

 تفاوت باشه! ی قدر ب  نیآدم ا  هیشد   یحال آخه مگه م نیبا ا اما

حداقل   د یبکوبم که خورد بشه، شا نیزم  یو محکم رو  رم یرو ازش بگ  یخواست گوش  یکه دلم م   یحرصم گرفته بود؛ طور یحساب

 کرد!  ینگاهم م  یلحظه ا  ی جور نیا

لحظه   یبرا  ی . دلخور بودم و حتپروند یبا همون حواس پرتش م ی هم کلمه ا ربد یحرف زدن ه نیو ح زدند یحرف م هی و بق مامان

اندازه شده    یب  یجانیو ه ب یحال عج ریدوباره اش درگ  دن یحس کردم بغضم گرفته چراکه من با د  شیتفاوت  یاز اون همه ب  یا

 ناراحتم کرده بود اما نکنه ازم دلخور بود؟  یحساب کارش   نیبود و ا الیخ ی ب ی لیبودم و اما اون خ

 نرفتم دلخور شده!  نی که امروز سر تمر نیاز ا د یشا

 ن؟«یاومد  یعمه جون ک یصاف کردم و رو به عمه گفتم:»راست ی اومده، صدام رو با سرفه ا ی که بفهمم ک  نیا ی  واسه

 

 نگاهم کرد و جواب داد:  حش یمل ی همون لبخند ها با

 سر خاک آقاجون.  می با مامان و مادرجونت رفته بود م یوقته اومد  ی لیما خ-

برم چون هنوز هم باورش   خواستم یخودم نم یی جورا ه یاومد که هنوز سر خاک آقاجون هم نرفتم البته  ادمیاون حرف تازه  با

  شتریب ربد یاز ه  تم یرو به حرف با عمه و مادرجون گذشت و هر لحظه عصبان قه ی رو نداشتم. چند دق شیبرام سخته  بود و آمادگ

 بودم!  ستاده یجلوش ا یو انگار نه انگار که من   وداز رفتارش لجم گرفته ب یحساب شد؛یم

 ور بود؟  چه قد که رفتارش سرد بود. نکنه واقعاً دلخ  و

 چرا؟ اما
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 بود من بودم نه اون!  ی دلخور م د یکه با  یاون  تازه

بلند و پشت هم آژانس   ی بوق ها یفکر ها بودم که باصدا نیهم ی که اون همه منتظرم گذاشته بود. تو  روزیهم با وجود د اون

شده بود و مقصر اون   یشاک ی لیکه چه قدر منتظرش گذاشته بودم حتماً هم خ ی به خودم اومدم. وا  گبود، یدر که منتظرم   یجلو

همه ذهنم رو با رفتارش مشغول کرده بود. نگاه پر خشمم رو ازش گرفتم و رو به   اونکه  دونستمی م ربد ی رو هم ه  میحواس پرت

ر منتظر گذاشتم تا االن صداش در اومده  د  یبرم راننده رو جلو  د یبا گهیمامان جون من د ی گفتم:»وا ی مامان با لحن دستپاچه ا

 فکر کنم.« 

 متعجب نگاهم کرد و گفت مامان

 !« یباغ بغل  یفکر کردم برا دمیدر منتظره؟! االن که بوقش رو شن ی آژانس جلو یکه اومد   یاز موقع یعنی»

 چشمم رو بستم و سر تکون دادم.  هی

 .شیچه قدر غر بزنه به خاطر معطل  دونه یخدا م-

 :د یگذاشته بودمش، شده بود و پرس   نیزم ی ساکم که رو یتازه متوجه   عمه

 سوگند جان؟  یکه ساک بست  یبر  یخوا  یمگه کجا م -

کردم   ی م یاورد و به لطف عمه بهم نگاه کرد. ازش دلخور بودم و سع رونیب  یباالخره سر مبارکش رو از گوش  ربد یاون حرف ه با

گره خورده از    یگذاشت و با ابرو ها بشی ج یرو تو  ش یتفاوت رفتار کنم. گوش  یاحساسم رو کنترل کنم و من هم مثل اون ب 

 مگه؟!«   یر یم ی کرد و گفت:»کجا دار  یتعجب، نگاه

قبل که اصالً نه انگار    قهیتا چند دق  فتهی خودش  ی ست جوابش رو بدم. پسره خوا ی دلم نم ی اون قدر ازش ناراحت بودم که حت 

 کرد!  ی هم هستم و حاال سؤال و جوابمم م یمن

 عمه که منتظر بود متبسم گفتم:  روبه 

 که تنها نباشن.«   رمیم نیارتیمامان محلقام باباجونم سفر ز شیرم پ ی رو دارم م یمدت  هی  یعن ینگفت؟ خب  »مامان

  د یاون خبر. شا دنیجاخورده بود از شن یانگار که کم کرد یهم متعجب نگاهم م ربد یداد و ه  یم حی رو براشون توض رفتنم مامان

 اون کالس ها همچنان قراره ادامه داشته باشه!  کردیفکر م

 برم.« گه یباغ گفتم:»با اجازه من د ی به ورود یدوش جا به جا کردم و نگاه ی رو رو فم یمادر جون و عمه ک دنیبوس  با
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که ساکم رو    نیکردم و نگاهم رو ازش گرفتم. هم ی براش دهن کنج ی کرد. با لبخند  ی هنوز هم پرمتعجب نگاهم م ربد یه

 .« میری م م یآخه ما هم دار متیرسون یما م ی بر ی خوا ی برداشتم عمه گفت:»خب حاال که م

در رو...    یجلو نیرم ماش   یبذار االن م می رسون ی سش گفت:»خب آره تو رو هم مهم با همون حالت عبو ربد یاون حرف عمه، ه با

» 

 .« رمی خوام مزاحمتون بشم خودم م ی گفتم:»ممنون نم یبا پلک زدن خمار ی جد  یلیحرفش تموم نشده بود که خ هنوز

هم انگار از اون همه   ربد یاصرار کرد اما نتونستم قبول کنم. ه یلیکه عمه خ نیخواستم مقابله به مثل کنم. با ا یم  ییجورا هی

  رونیاز باغ ب ه یاز مادرجون و بق  یداشتم. بعد از خداحافظ تیرضا یبابت حساب ن یاصرار و مخالفت من بهش بر خورده بود و از ا

 نبود! نیاز ماش  یاما خبر  وندمبه اطراف چرخ  یاومدم. نگاه

 آژانس کجا رفته بود؟!  نیجاخورده بود. وا پس ا یحساب

زدم که رفته باشه، البته حق هم    یحدس م د یاوف که چه قدر خنگ بودم. با دم، یدر کوب  یجلو  یها  زهیشن ر ی رو ییپا یعصب

  ی چه طور نیزدم، بب د یفوت کردم و جاده رو د  ی . نفس پرحرصگهیخودم بود د ر یمنتظرش گذاشته بودم و تقص ی داشت کل

 ه بودم. کرد   عی خودم رو جلوشون ضا

بدم و از   یدونستم چه جواب ی هم اومدند. نم ربد یکردم که عمه و ه یوار رفته جاده رو نگاه م ی ا افهی بودم و با ق ستاده یجا ا همون

 شده بودم!  ع یکنم اما خودم ضا  عیخواستم اون رو ضا یرو به انفجار بودم. م  تیعصبان

 :د یکرد و جاخورده پرس  ینگاه عمه

 سوگند جان؟ ی اِ پس چرا نرفت-

 گفت:   زی تمسخر آم ی بود و با زدن لبخند  ستادهیهم دست به کمر ا ربد یه

 و جا گذاشته!« رفته و خانوم نیکه ماش  ن یا »مثل

 رو کنترل کنم جواب دادم:  تم یداشتم عصبان یکه سع ی با اون حرفش درحال 

 !قدر معللش کردم که باالخره رفت ن یبعله متأسفانه، چون ا-

 . متیرسون ینداره، تازه بهتر ما م  یبیحاال ع یما شد ول  ریتقص   یوا  ی:اعمه

 تکون دادم.  نیآب دهنم سر به طرف ی باره  ک یقورت دادن  با



 عشق تا جنون 

207 
 

 . گهیآژانس د ه یزنم  ی نه ممنون االن زنگ م-

  یرنگ و شاست ی مشک نیکرد به ماش  یم  د یآژانس تأک ی کلمه  ی که رو  یدرحال  ظ ینسبتاً غل یو اخم ه یپر کنا ی هم با لحن ربد یه

 بلندش اشاره داد. 

 سوگند خانوم! متونیبرسون د یبردن اگه ما رو قابل بدون ف یتشر "آژانستون"الزم نکرده حاال که -

  افهیداد حاال واسه من ق ی زدم. خوبه بچه پرو اول خودش محلم نم یکالمش حرصم گرفته بود و پلک محکم  ه یاون همه کنا از

 د! هم گرفته بو 

 

  ی رفتم با لحن ی م نیکه به طرف ماش  یتونستم نه بگم و در حال ی با اون همه اصرار عمه نم گه یکردند و د ی اصرار م ربد یو ه عمه

 خواستم تو زحمت بندازمتون.«  ینم  یپر تشکر، گفتم:»ممنون عمه جون ول

 . نمیبب نیآخه؟ بش  ی توهم چه زحمت یزن   یکه م ه یچه حرف نی:اعمه

خواست   یکه م  ی چرخوند و درحال نیماش   یسوئچ رو تو  ربد یجلو نشست و من هم عقب. با سوار شدنمون، ه ی صندل یرو  عمه

لحظه نگاهش روم ثابت شد، هنوز هم اخم هاش تو هم بود. واقعاً تحمل    هی سرش رو به پشت سر چرخوند که  ره یدنده عقب بگ 

کردند، بالفاصله نگاهم رو با گرفتن به پنجره دادم و باالخره راه   ی ام م چهدستپا  ینگاه کردن به چشم هاش رو نداشتم و حساب

 :د یپرس  ی به عقب، با تبسم ینگاه میو انداختن ن  یساکت بودم که عمه بعد از سکوت ر یمس ی . در طمیافتاد

 عمه جان؟ یقدر ساکت نیچرا ا-

 نبودم.   یاصالً راض ط یلبم جا دادم چراکه از اون شرا  یرو  ی زور لبخند  به

 . یطور  نیخب هم یچیه-

که با آژانس راحت تر بودن، فکر   ن یگفت:»سوگند خانوم مثل ا زش یآم ه یجلو، با لحن کنا ی  نهیآ یهم با نگاه کردن از تو  ربد یه

 گم؟«  یدرست نم  ستیخورده معذبه و راحت ن هی که  ن یکنم واسه ا

 تاب داد.   یحرص نگاهش کردم که عمه چشم با

 ! میا بهی مگه ما غر ه یچه حرف نیوا ا-

 . نیخواستم مزاحمتون بشم هم یفقط نم د ینه عمه جون باور کن-
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 وقت عمه جون.  هی  ی ریکنه به دل نگ  یم  ی هم شوخ ربد یعمه:البته ه 

 زدم.  ی کردم و پوز خند  یجلو بهش نگاه ی نه یآ یتو  از

 کنه!  ی م یآره کامالً متوجه ام که شوخ-

 هم بود!  یین. عجب بچه پروبه م نه یآ ی لبخند دندون نماش از تو  و

 : د یساکت بودم که باز عمه پرس  قه ی دق چند 

رفت و   یجور نیا ره یگ یحتماً برات م یفکر کنم اگه به داداش بگ  یعن ی  یر یگ ی نم نیسوگند جان تو چرا خودت ماش  یراست-

 . یورو اون ور بر ن یقدر با آژانس ا ن یا  ستیالزم ن گه یشه و د یآمدت هم آسون تر م

  د یبا گهیکم د  هی شد و گفت  مونیاما پش ره یگفتم:»راستش قبالً قرار بود بابا واسم بگ   یصندل ی رو  یی کردم و با جابه جا ی مکث 

 صبر کنم.« 

 :اِ چرا آخه؟! عمه

نگرفتم   نامهیکه گواه   یسامان کرده بودم و گفته بود تا زمان نیبود که با ماش  ی بابا منصرف شده بود فقط همون تصادف نکهیا لیدل

 هم فشردم.  ی دودل بودن لب رو  یگفتنش و بعد از کم  ی. مردد بودم برا نمیبش نیحق ندارم پشت ماش 

ذاره پشت    ینم رم یام رو نگ  نامه یگفت تا گواه گه یسامان داشتم د نیتصادف کوچولو با ماش  ه یراستش من   یعنیخب چون...  -

 .نمیبش نیماش 

 تصادف کوچولو بود؟!«  هی  ی با لحن پرخنده اش گفت:»مطمئن نه یآ یزد و از تو  یپوز خند  ربد یبا اون حرفم ه 

درب و    یو تو اون جورسامان نیکرد گفت:»پس ماش  ی قند تو دلم آب م  یو جذابش که حساب که یت که یت یدر ادامه با خنده ها  و

 !« ؟یداغون کرده بود

 کرد!   یکم هم دل خور شده بودم. رسماً داشت مسخره ام م   هی بود و  از حرف و طعنه هاش حرصم گرفته  

 قدر سر به سرش نذار.«  ن یا ربد یکه زد عمه هم با خنده گفت:»ه  یحرف با

 کم سرش رو به عقب چرخوند.  هی  و

  الیخ یطور ن یتازه ا ن،یپشت ماش  ین یبش یتون  ی راحت م الیاون وقته که با خ ر،یرو بگ  نامتیآره خب عمه جان اول گواه-

 مامان و بابات هم راحت تره.
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 طوره.  نیاوهوم بله هم-

 جواب داد. یا  هیگوشش گذاشت و بعد از ثان ی رو تو شیزنگ خورد. هندز فر ربد یه یکه گوش   میزد  ی عمه حرف م با

  ی شه، گفتم که نم یم  یچ نم یدونم حاال بب ی گردم، امشبه؟ نم ی زهرمار خوبه گفتم زود بر م کی... اِ مگه نگفتم بمون بوته؟یچ-

من   یو دخترا رو اون جا دور خودت جمع کرده باش   امیفقط ب  نی! حسهی مشتر ی صدا ه؟یصدا ها چ نیدونم. چه خبره اون جا ا

 . یگ  یم ستدونم با تو... باشه اصالً تو را یم

کرد با   یرو کم م   شیگوش   یکه صدا ی کرده بود. درحال ش یسوزونده بود که اون همه عصب یشی چه آت نینبود باز حس  معلوم

تونم حرف بزنم فعالً، خدافظ   ی خب باشه االن نم یلیکم چرت و پرت بگو، خ شعور یب ی به من و عمه، گفت:»باز شروع کرد ینگاه

 بابا.«  یا

 گفت: یمی رو قطع کرد و بعد از تکون دادن سرش با اخم مال یگوش 

 .« شعوریب یپسره   شیول کرده رفته دنبال البات  کیگذاشتمش دم بوت   قهیدق »دو 

   ست؟یدختره فرگل اون جا ن  نی:مگه اعمه

 کرد جواب داد:  یبغل رو نگاه م  نهیو هم زمان آ چوند یپ ی انگشت هاش م نیکه فرمون رو تا آخر ب ی حال در

  نیا ی کرده بود. به جا یو نقاش خواست بره که هفت قلم خودش  ی مگرفته بود، معلوم نبود کجا  یسرش مرخص  رینبابا امروز خ-

  نیبا حس دمیکه فهم  ی همون موقع د یباشه همش دنبال قر و فر خودشه. اصالً اشتباه کردم قبولش کردم، با کیکه حواسش به بوت 

 . ش کار یفرستادمش پ یَسر و ِسر داره م 

  ی اگه من رو اون جور نکه یو اون سر و ضع خودم افتادم و ا  روزید ادیآن   هی و  دمیچشمم گرد شد، لب گز کباره یکه زد   یحرف با

 !یچ د ید یم

در    یدونست چه فکر  یبود وگرنه خدا م  دهیبود و من رو با اون سر و وضعم ند  ومده یبه باغ ن روزی واقعاً خدا رو شکر که د اما

 کرد!  یموردم م 

 . مید یخونه اشون رس  ی جلو ی که اصالً متوجه نشدم ک م یگرم حرف شده بودراه اون قدر با عمه  نیب 

 

 .«نیرسوند  ی گفتم:»کاش اول من رو م نه ی به آ یجلوتر رفتم و با نگاه یکم  یصندل ی رو

 مچش انداخت.   یرو رو  شیدست  فیک  یاون حرفم عمه سر به عقب چرخوند و دسته   با
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 .یمن بمون ش یخواد امشب رو پ یخب من بهش گفتم، دلم م -

 تشکر زدم.   یبه نشونه    یلبخند 

 گفتم.  نیممنون عمه جون تعارف که ندارم مامان جونم تنهاست واسه ا-

رو  محلقا خانم   رم یم ی به عقب، گفت:»اگه بخوا ینگاه م یابروهاش و ن ن یب  یهم که تا اون لحظه ساکت بود با انداختن تاب ربد یه 

 جا، تو فقط آدرس رو بگو.«  نیا ارم یهم م

 بهتره. یطور  نیا ست ین یازینه ن -

  یبود اصرارش ب دهیمامان جون رو بهانه کردم و عمه هم که فهم ییموندنم، اصرار کردند و درآخر هم تنها  ی برا ربد یبا ه یکم

  نیگفت:»باشه اما قول بده تو اول  داد ینگاهم تکون م یکه انگشتش رو جلو   یدرحال  می مال ی تکون داد و با لبخند  ی ست سر دهیفا

 خب؟«  ی فرصت بهم سر بزن

 کردم.  د ییتأ ،ی هم گذاشتن پلک هام و لبخند  ی رو با

 حتماً چرا که نه. -

گفت. عطر   ی نم یز یرو روشن کرد و راه افتاد. ساکت بودم و اون هم چ نیماش   ربد یه ی ا قهی کردم بعد از دق  یعمه خداحافظ از

  ی م ین یب  یمحکم تو  ستیحواسش ن دم ید ی م ی بار وقت ک ی قه یرو پر کرده بود و چند دق  نیماش  یکه زده بود فضا یخنک

 .دمشیکش

 :د یکرد، سکوت رو شکست و پرس  ی رو جست و جو م  ابونیکه با چشم خ یدر حال قه ی بعد از چند دق باالخره

 گه؟ یبرم د د یبا وابانیخ نیهم-

صورتم   یرو رو نیماش  ی جلو نه یگفتم و باز ساکت شدم که آ ی آروم  ی  "آره  "شلوغ  ابون یو اون خ رون یبه ب یانداختن نگاه با

 ومدم؟« ی ن روزیچرا د  یبپرس  ی خوا ی کرد و با نگاه کردن بهم گفت:»نم م یتنظ

 تفاوت نشون بدم.   یو ب الیخیخودم رو ب کردمیم یسع

 . یایب ی ستکه نتون  ی داشت یخب البد کار مهم-

 تکون داد.   یفرمون گذاشت و سر   یرو رو  دستش
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دسته   ه یباز  دمیدختره فرگل رو هم تنها بذارم، ترس   نیتونستم ا یبودن، راستش نم ادیخورده کارام ز ه یکه نه اما  ی کار مهم-

 زد بوده.  بش یغ هویداشتم  اج یبهش احت روزیخان هم که د نیبه آب بده. حس یگل

 کرد.   ینگاه نهی آ ینگفتم که باز از تو  یزیچ

 ؟ یناراحت که نشد -

مشتاق   یلی که فکر نکنه خ  نیا ی ناراحت و دلخور شده بودم اما برا یخبر  ی و اون همه انتظار و ب ومدنش یاز ن یکه حساب نیا با

  یاحت شم خب کار داشتنار د یزدم و درحواب گفتم:»نه چرا با یداشته، لبخند کم رنگ  تیبودم و اومدنش اون همه برام اهم

 .« گهید

 رو باال داد. ش یشونیپ یرو  یدستش فرمون رو نگه داشته بود و با دست آزادش موها  هی با

   یمخصوصاً وقت  ، یباغ ازم دل خور ام ینتونستم ب روزیدونم چرا اما احساس کردم چون د ینم-

 ! دمیآژانس گرفتن د یرو رو  تیفشار پا

  نییساختمون پا ی آقا جلو ی گرفت. حت یم   افهیبرام ق ی اون جور د ینبا گه یخودش بود د ریبود که ازش دلخورم، تقص دهیفهم پس

 ! نهیبه زور سرباال کرده بود تا من رو بب

 جواب دادم:  ارم یکه به رو ب  نیا بدون

چند   نیگرفتم. ممنون بخاطر ا اد یود رو که الزم ب  ییزایچ ه یجاشم کاف  نیکردم. به نظرم تا هم  ینه چون عجله داشتم پا فشار-

 .یکه گذاشت ی روز و وقت

 نکردم که.   یکار-

 کرد.   زیچشم ر  ی قیبعد از مکث و نگاه دق  و

 ؟ یادامه بد  یخوا  ینم گه ید  یعنی-

 باال پروندم.  ی ا شونه

 . زیبازم ممنون به خاطر همه چ هی فعالً کاف  یپس برا  ستم ین ی مدت ه یبابا جونم  یخونه   رم یدارم م  گه یخب د-

 باال انداخت. یی ابرو نه ی از آ ن،یسنگ  مه ین  یکیکرد و بعد از عبور از تراف ی رو بررس  ابون یخ یکم
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فضا ها شدم و حالم رو بهتر کرد. باغ   ن یکار و ا ر یخوب بود، کمتر درگ ی لیمدت واسه خودمم خ  ن یا یخب راستش رو بخوا-

 اومدم اون جا! یگم چرا قبالً نم ی با خودم م کنه همش  یحال آدم رو خوب م یلیخ

اومده بودم.   رونی هم ب افه یاز ق گه ید ی نرم شده بودم و حت یاز اون کالس ها و اومدنش به باغ کم شیحرف هاش و ابراز خرسند  با

 هم گذاشتم.  یزدم و پلک رو  یق یلبخند عم

 قدر اون جا رو دوست دارم.  نیکه منم ا نیآره واسه ا-

 :د یپرس  کباره یموشکافانه  یو با نگاه چوند یدست هاش پ ی رو تو نیبا گفتن اون حرف باز هم ساکت شدم. فرمون ماش  و

 اومده بود باغ؟ روز ید  یمرتض -

 دونست!   یگشاد شده بود. اما اون از کجا م تینها یجا خورده بودم و مردمک چشم هام ب  یسؤالش حساب از

من   یبرد و کامالً رو  نه یکردم. دستش رو سمت آ  د ییتأ  زیهول انگ   یکرد که با تکون دادن سرم و لبخند  ی نگاه م رانهپرسشگ 

 ثابتش کرد. 

 ؟یبگ  یهست که به خوا  یزیچ-

کردم از جواب دادن طفره برم با اشاره   ی م  یکه سع  یدوست نداشتم و طور   یل یو اون ماجراها رو خ  یزدن درمورد مرتض حرف

 .«یچی بپ د یبا وابون یخ نیوقت، ا  هی  یمقابل گفتم:»اشتباه نر  ی انگشتم به رو به رو و فرع

 تکون داد.  یسر

 کنم.  یپس هست اما باشه اصرار نم -

بغل گفتم:»نه    ی محو و سفت گرفتن کوله ام تو ی بودم و با لبخند  دهیبابت خجالت کش ن یاز ا ی که دستم رو خونده بود و کم انگار

 .« ستیواسه پنهان کردن ن ی زیوگرنه چ ی وقت اشتباه نر ه یگفتم که  مید یرس   یسؤتفاهم نشه آخه به فرع

 بود؟!  دهیکشوند و اون سؤال رو پرس  ی بودم چرا حرف رو به مرتض ده ینفهم اصالً

 

 چرخوند.  ی متفکرانه به خودش گرفت و لب و دهن حالت

  ن یدم که ا ی حال بهش حقم نم نینشدم اما با ا رش یداره تجربه نکردم و درگ  یرو که مرتض یتا حاال احساس  یستش رو بخوا را-

 ی پروا رفتار کنه! اصالً مگه آدم م یقدر ب
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 رابطه شد؟!  هی شه به زور وارد  یکنه؟ مگه م ل یتحم یاحساسش رو به زور به کس تونه 

 ادامه داد:  یمکث با

  ت یاذ یلیخودشم خ یطور  نیاما ا مونهیدوست دارم و اونم مثل داداشم م  ی لیرو خ ی طرفه تهش بن بسته. مرتض هیاحساسه -

 ست. ده یفا ی ب یلیدونم اصرارش خ ی شه چون م یم

 

  و لب د یپوستم دو ری ز یشوکه ام کرده بود و چه قدر اون همه درکش رو از اون موضوع دوست داشتم. ذوق یهاش حساب حرف

خودم نسبت به اون   ت یبا  افکار و ذهن شی که زده بود موافق بودم و از هم نظر  یی با حرف ها یلیکش اومد. خ  یهام به لبخند 

بهش گفته   یز یچ ی جا کشونده بود. نکنه مرتض تیبودم چرا حرف رو به ا ده یفهمداشتم. فقط هنوز هم ن  تیرضا یموضوع، حساب

 بود؟! 

 :د یپهن، پرس  ی دو کوچه  نیب نیکرد و با قرار گرفتن ماش  یفکر ها بودم که نگاه  نیهم تو

 کدوم کوچه ست؟ -

 دست اشاره دادم.  با

 سوم.  ی سمت چپ خونه -

  ادهیپ نیبرداشتم و از ماش  یصندل ی باباجون توقف کرد. ساکم رو از رو یخونه   ی من جلو د ییرو داخل کوچه برد و با تأ نیماش 

 که تا نصفه باز بود بردم.  نشیماش   یپنجره   ک یرفتم، خم شدم و سرم رو نزد یینم سمت درجلوشدم. قبل از رفت

 . زیممنون بابت همه چ-

 زد و سر کج کرد.  ی نیدلنش لبخند 

 نکردم که!  ی گم کار ی کنم، باز م ی خواهش م-

  ری ز یا  یگرفتم و خداحافظ ی شررنگ و خوش رنگ رو نداشتند، با ت یگستاخم رو که قصد جدا شدن از اون دو چشم قهوه ا  نگاه

هنوز منتظر   ربد یزنگ در رو فشردم. ه ن،یرنگ آهن   د یبه در سف دنیآب عبور کردم و با رس  کیکوچ  یلب زمزمه کردم. از جو 

که مامان   نی اما مثل ا زدم یبود و همچنان زنگ م  ربد یمطمئن بشه. نگاهم به ه خونهخواست از رفتنم به داخل  یمونده بود و م

 من بود!   یبود. انگار امروز اصالً روز بد شانس  دهیفا یجون خونه نبود و زنگ زدنم ب 
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  ییخم کرده بود و پرسشگرانه با ابروها  نیماش  شهیسرش رو سمت ش  ربد یهم از مامان جون که خونه نبود. ه ن یاز آژنس ا اون

پنجره    ی دستم رو لبه   نیبه ماش  دنیه طرفش رفتم. بارس گذاشتم و باز ب ن یزم ی کرد. ساکم رو رو  یهم، نگاه م  ی تو  دهیتن

مونم هر   یجا منتظرش م نی. اشمیبرو مزاحمت نم گهیتو د د یکنم رفته باشه خر  کرف  ست،یگذاشتم و گفتم:»مامان جونم خونه ن

 بشه.«  داش ی پ گه یجا باشه االناست که د

 باال انداخت. یی با تعجب نگاهم کرد و ابرو 

 شه!  یم  ک یداره تار گه یاما هوا د ؟یکوچه منتظر بمون ی تو  یخوا  یم  یعنی-

 نه امکان نداره سوار شو«  ،یجا بمون ن یا ییتونم اجازه بدم تنها ی از طرفم باشه گفت:»نم  ی که منتظر جواب  نیبدون ا و

 ره تو نگران نباش.رخسا ش یپ رمیم ومد ی ن دم یمونم اگه د ی کم منتظر م  هی شه  یم داش یگفتم که هر جا رفته باشه باالخره پ- 

 من رو بکنه گفت:»اما هستم.«  تیو کم ظرف چارهیفکر دل ب   نکهیراحت بدون ا یل یچشمم زل زد و خ تو

 لب زدم:  یبه تالطم افتاده بود و با دستپاچگ  دلم 

 م... ممنون اما...  -

 . د یهم کش یهاش رو تو  اخم

 آره؟  گهیخاله د یخونه   یبر  یخوا  ی م ی برمت گفت ی م ی باشه هر جا بخوا گه یخب سوار شو د ، یکن  یتعارف م  یل یتو خ-

  ربد یفکر رو به ه ن یسر برم سر خاک آقاجون و با ا ه یخواست حاال که فرصت هست  یفکر رفتم؛ دلم م  یتو  ی لحظه ا یبرا

وقتت رو   ن یاز ا شتریخوام ب ی برم نم د ی هم با گه ید  یجا ه یتازه  ست،ین ی واسه نگران  یگفتم:»تو برو همون طور که گفتم جا

 .«ک یبوت یبر  گهیبهتره د رمیبگ 

و حرکت    یدستور ی کردم که با لحن ی نگاهش م یبدون توجه به حرفم دستش رو سمت در اورد و برام بازش کرد. همون طور  اما

 ابرو هاش بهم اشاره داد. 

 سوار شو. -

  نیشد و قبول کردم. با برداشتن ساکم باز سمت ماش  ی لوس م یلیخ  گهیکردم د  یاز اون مخالفت م  شتر یبود و واقعاً اگه ب مردد 

عقب جا   یصندل یجلو. دستش رو سمتم دراز کرد و با گرفتن ساکم، اون رو رو یصندل  یبار رو  نی برگشتم و سوار شدم البته ا

  ی خواست یب کجا مگفت:»خ ب، یجذاب و دلفر ی فرمون گذاشت و با لبخند  ی هاش رو رو تدس  د؛یداد. بعد از اون به طرفم چرخ 

 ؟« یبر
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 هم قرار دادم.  ی چپم رو رو پلک

 شه؟  ینم  رتید-

 . گهیکنار، بگو د یحرفا و تعارفا رو بذار  ن یا گهیقرار شد د-

 کم دو دل بودم و باالخره گفتم:   هی

 خواستم برم سر خاک آقاجون.«  ی راستش م »خب

 زد.   یلبخند 

 حتماً چراکه نه. -

سبک شده   ک ی قب و خارج شدن از کوچه، سمت مقصد مورد نظر حرکت کرد. خداروشکر ترافبا گرفتن دنده ع یا  قهیبعد از دق و

درب بزرگ و سبز رنگ   ی . جلومیشد  ادهیپ گهیرو متوقف کرد و با هم د نیبهشت زهرا ماش  ی. جلومینداشت یمعطل ی لیبود و خ

زدند که   یها رو داد م مت یق ی نسبتاً بلند  یها پهن کرده بودند و با صدا   ز یچ جور  نیبساط گل و شکالت و ا ی بهشت زهرا عده ا

 کردند.  ی م د یهم دورشون جمع شده بودند و خر یعده ا

 

هوا پخش شده   ی اسفند تو ی کرد و زود تر از من پولش رو حساب کرد. بو  یدست  شیپ ربد یشاخه گل رز قرمز، گرفتم که ه چند 

به   ی هم راه انداخته بودند از مزار یظیدود غل ی اسفند دود کن که حساب یِ فلز یبا ظرف ها  بود و دو سه تا بچه هشت، نه ساله

  ی از قشنگ  ی کس ی وقت  شهیهام برده بود. هم ی بود و من رو به بچگ  یا  ی دوست داشتن و مطبوع  یرفتند. بو  یم  گهیطرف مزار د

  یاز من بزرگ تر بود، دوقلو خطاب م  یسامان چند سال نکهیکرد و ما رو با ا ی م ف یمن و سامان تعر ی رنگ  یچشم ها یاندازه   یب

رفت و با   یبه آشپز خونه م  ع یمادر جون هم سر و خواست که برامون اسفند دود کنه  ی کردند آقاجون بالفاصله از مادر جون م

لب   ری رو ز یندش، هم زمان هم ذکرچرخو  ی دور سرمون م ی اومد و چند بار یبه طرفمون م ظشیظرف اسفند دود کن و دود غل

 اون روز ها تنگ شده بود.  ی کرد. چه قدر که دلم برا ی زمزمه م

. هنوز سنگ قبر رو ننداخته  د یسف ول یرز و گال ی. سر مزار پر بود از گل هامیبود رفت ی ورود  کینزد  باًیمزار آقاجون که تقر  سمت

زانو هام،   یخاک گذاشتم و آروم رو  ی گل رو رو  یآلود بود. شاخه ها شده بود، گل  دهیکه روش پاش   یکم به خاطر آب  هی بودند و 

  ریصورتم سراز ی محابا رو ی قبر بود، اشک هام ب  یکه باال  یرنگ  یپالکارت مشک یآقاجون رو  سما دنیکنار مزار نشستم. با د

رو از    شیدود  نکیکه ع  یمن در حال یراحت  ی برا ی بعد از خوندن فاتحه ا ربد یشده بود. ه ی آور ادیدوباره برام   زیشدند، همه چ

 دور و ورام.«   نیو پخش کنم هم رم یبگ  ی زیچ ه یرم  ی گفت:»من م ی داشت با لحن متأثر ی چشم هاش بر م ی رو
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و    هی وت قرآن، گراز ص ی ا خته یو اون همه همهمه و سر و صدا که آم  تیجمع ل یخ ونیبا گفتن اون جمله از اون جا دور شد و م و

دلم مونده بود.    یکه رو   ینیشکستن بغض سنگ  یفرصت بود برا نی ها بود، محو شد. با آقا جون تنها شده بودم و بهتر ونیش 

  شه یاز هم شتر یاون فضا ب ی که تو ی که مجال رو ازم گرفت. تلخ و با دل  یا  هی و گر م دست چنگ زد  ی خاک نم دار مزارش رو تو

 و زارم زدم.   ختمیپر بود اشک ر یگرفته و حساب

خشک شده   یبعد از اون همه زار  کباره یکه  یگذشته بود و اشک ،یتموم نشدن  یاز اون خلوت پر درد و افسوس ها ی ا قه ی دق پنج

بلند   نیزم  یتکوندم و بعد از نگاه پر از حسرتم به خاک آقاجون از رو   ،یدست  دنیشده بود با کش ی خاک  یبود. لباسم رو که کم

  هی مزار ها به حرکت دراومد و  ی بودم اما اون دور ورا نبود. چشم هام رو ربد یبه دنبال ه چشم به اطراف انداختم؛ با  یشدم. نگاه

 از آقاجون اون جا داشتم...  ری هم غ یا گه ید  زیشد؛ عز یذهنم تداع ی شهرزاد تو اد یآن 

 سر نزدنم هم فقط به  ل یگذشت. دل ی که اومده بودم م  یبار ن یاز آخر ی ماه دو سه  باًی وقت بود که بهش سر نزده بودم؛ تقر یلیخ

مامان    نیهم یشدم و تا چند روز مثل افسرده ها بودم. برا ی م ت یو اذ ختمیری بهم م  یمزارش کل دنی بود که هر بار با د نیا خاطر

با گالب    شه یکم اون ور تر از مزار آقاجون بود رفتم. مثل هم ه ی. سمت مزارش که امیبه بهشت زهرا ب ی لیداد که خ  یاجازه نم

سرخ و معطر بود. دو سال از اون تصادف وحشتناک گذشته بود و چه قدر دلم   ی پر از گل ها همشسته شده بود و دور تا دورش 

سنگ قبر   یرو چشمم سر خورد و  ی از گوشه  یو قطره اشک د یچشم هام باز جوش  ی خشک شده  یبراش تنگ شده بود، چشمه  

  ی بلندش تو  یخنده ها یصدا دنیچی شده بود و پ ی ادآوریمون، برام   رستانیتا دب یو براقش افتاد. تمامت خاطرات بچگ  زیتم

تونستم   ی نم گهیکه د  ییاز مشخصه هاش بودند. خنده ها یک یبلندش  یگوشم؛ دختر بشاش و سرزنده بود و خنده ها

 بشنومشون... 

هم فشرده شده بود، با پشت دست اشکم رو پاک کردم و   یاون همه خاطره، تو  یادآور یموندن نداشتم و قلب دردناکم از   تحمل

 . دمیخودم د یرو، رو به رو  ربد یکه به عقب برگشتم ه ن یاز جام بلند شدم و هم

 گشتم.«  یگفت:»دنبالت م یا  هیکرد و بعد از ثان یمتعجب نگاه 

 به مزار شهرزاد چشم دوخت.  ره ی خ یا قه ی چند دق ی برا و

 ه؟ ی مزار ک نیا-

 زمزمه جواب دادم:  آروم 

 از دوستام.  یکی-

 متأسفم خدا رحمتش کنه. -
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 : د یدور دهنش پرس  یدست دن یپا و اون پا کردن و کش ن یا یکه با کم دم یکش یآه

 ؟ یچه طور  ی عنیچرا، -

 گلوم لب زدم:  ی بغض تو دنیهم گذاشتم و با خز یپلک رو  محکم

 تصادف...  هی  ی تو-

 .« میشه بر  ی نتونستم ادامه بدم و با فرو دادن بغضم گفتم:»م گه ید اما

 هم فشرد.  ی لب رو  متأثر

 پارکش خوب نبود. یجا ، یدر اصل ی جلو ارمیب  ون یباشه، پس من برم ماش -

  ی که سع یدوش انداختم و آروم درحال ی تم بود رودس  ی گذرا رفت. کوله ام رو که تو  یکردم و بعد از نگاه  د ییتکون دادن سر تأ با

پرسوز   یشلوغ بود و پر رفت آمد. صدا   ی رفتم. حساب ینذارم، سمت ورود  گه ید ی مزار ها یبا دقت حرکت کنم و پا رو  کردم یم

 دند.کر  یرو به آدم منتقل م   یزیبود و اضطراب و حس هول انگ  دهی چیفضا پ ی تو  یزار  و  هی گر ی نوحه خون ها همراه با صدا

 

که مشغول    یت یجمع نیکه خودم رو از ب  نیکردم و هم  یغم به اطراف نگاه م ظ یغل یو اون بو  اهو یزده از اون همه ه بهت

افتادم. محاصره حلقه شون   ر یدست فروش که دوره ام کرده بودند گ یچند تا دختر و پسر بچه   نیبودند عبور دادم ب  یخاکسپار

مانتوم رو با دست   یشون مدام لبه   یکی ی که ازشون گل و شکالت بخرم، حت استند خو ی شده بودم و با خواهش و التماس ازم م

دورم شلوغ کرده بودند؛ اون قدر چهره   یکرد. بچه ها حساب ی بچگانه اش مدام اصرار م فینازک و ظر یو با صدا د یکش یم

رو بهشون زدم و چند تا گل و دو   ی بفرستمشون و لبخند  یدست خال ومد یبود که دلم ن یاصرار هاشون خواستنهاشون معصوم و 

  یشدن لبه   ده ی. هاج و واج از اون همه کشدادند یعبور نم یاما ول کن نبودند و همچنان اجازه   دمی سه بسته شکالت ازشون خر

از پشت سر، دستم رو گرفت و محکم فشرد. آب دهنم رو   ی تمام کس یریهمون لحظه با غافلگ  ی کردم و تو ی مانتوم، نگاهشون م

 بود!  ربد ی شد ه یبه عقب برگشتم. باورم نم ده یدادم و ترس   تقور

 که قصد سکته دادن من رو داشت! ن یمثل ا نیخدا ا یکردم. وا  ی دستم نگاه م ی دست چفت شده اش تو  به

بچه ها   یمحاصره   ن یمن رو از ب عیسر  ی زدم و با حرکت یپلک هم نم  یهام گر گرفته بودند و متعجب از حرکتش حت دست

 .«د یپرخواهش گفت:»آقا، آقا واسه خانومتون گل بخر یشون با ذوق  یکیکه با اعتراض بچه ها رو به رو شد و  د یکش رون یب
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کردم که بعد    ینگاه م  ربد ی فرستادم. به ه  نییاز گلو پا ع یبهت زده ام سر هام گرد شده بودند و آب دهنم رو با همون حالت چشم

کرد و با لحن بامزه   ی تمیقشنگ و خوش ر  یرو به بچه ها خنده   طنتیچشم، با ش  ی رو شییو جا به جا نکش یاوردن ع نییاز پا

 گفت:»خانوم من خودش گله.«  ز یر یهمراه با چشمک یا

  نه یاز س  رونی کردم قلبم ب یباز مونده بود و اون لحظه حس م  یکه دهنم حساب  یخنده و من ر یزدن ز یاون حرف بچه ها همگ  با

 زنه!  ی ام م

  ی که برا  یلب فشردم؛ طور  یشدند. دندونم رو محکم رو  یام خارج م  ین یکه از ب ی تند  ی بدنم حرارت گرفته بود و نفس ها تمام

از   ر یکردم به غ یباال رفته بود که حس م  ی ان قلبم اونقدردهنم حس کردم و تپش و ضرب ی شور خون رو تو یمزه   ی لحظه ا

 کنترل کنم.  یاندازه رو کم ی ب جانیکردم اون ه ی م ی شنوند و سع یم  واطراف هم اون کوبش بلندش ر  یخودم آدم ها

بود.  اندازه اش لمس شده  یو حرارت ب   ی گرم  ریبود که پوست نازک دستم ز  ی مردونه ا یدست ها  یهمچنان رو  رمیمتح نگاه

عرق کرده بود و  هنوز از حرکتش در تعجب بودم.   یدستش رو باز کرد، دستم حساب م یاومد  رونیکه از بهشت زهرا ب نیهم

باال برد و   ی رو کم نکش یکه سوار شدم ع نیدنبالش راه افتادم. هم به رفت و من هم  نیسمت ماش  یحرف  چیو بدون ه لکسیر

 کم بخندن.«   ه یخواستم اون بچه ها  ی خوام فقط م یعذر م شیپ قه یگفت:»به خاطر حرف چند دق 

 کردم.  د یی تأ جم ینتونسته بودم خودم رو جمع و جور کنم و با حرکت چشم هام و حالت گ هنوز

  شیپ قه یو غرقِ لذت از حس چند دق  اومده بودم رون ی ب یجی از اون حالت گ گهیکردم، حاال د یرو نگاه م  رون ی ب نیماش  شهیش  از

  ی مورد دستم رو جلو ی ب یچندبار ی کردم. حت  یذوق م ی بیو به طرز عج دمیخند  ی بودم. خود به خود و با نگاه کردن به دستم م

بودم. چه قدر اون لحظه که دستم رو گرفته بود   ده یام کش ی نیها داخل ب وونهیبود مثل د تهرو که به جا گذاش  ی برده و عطر ینیب

دست هاش وجودم رو تبدار    یاندازه کرده بود. گرم ی ب یکه وجودم رو غرق در لذت و شعف  بیحس عج ه ی داشتم،   یحس خوب

م  . از اون حال خودفشردیاش گرفته بود و م ه دست ضمخت و مردون ی دستم قلبم رو تو ی کرده بود و انگار که اون لحظه به جا

زده   جانیاون همه ه ،یمسئله ا  نیآخه چرا به خاطر همچ د یگنج ینم لم یدر مخ  بیبودم و درک اون حس و حال عج رونیح

 شده بودم! 

 حال ممکن رو داشتم.   نیکه اون لحظه بهتر  یطور

 

خودم اومدم.   زنگ تلفنم به ی کردم که با صدا  یرو نگاه م رون یب نیماش   ی  شهیلب هام بود از ش   یکه همچنان رو  ی لبخند  با

به صفحه اش   ینگاه دم، یکش رون یکوله ب یرو از تو  یصاف نشستم. گوش   ی صندل یجمع جور کردم و رو  ی لبم رو کم ی لبخند رو

 به روم زد، تماس رو وصل کردم و جواب دادم.  یکه لبخند  ربد یبه ه ینگاه میانداختم؛ شماره مامانم بود و با ن
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 الو... جانم مامان؟ -

 گوشم که گفت:  یمامان تو  یصدا دن یچیبعد پ ی لحظه ا و

 ست؟یمامان محلقا خونه ن  ی چرا نگفت نم یسالم سوگند جان، بب-

 : دمیپرس  جاخورده

 به شما گفت نکنه مامان جون زنگ زده؟   یک-

تونه بره خونه و مجبوره    یو نماون، گفت امشب  شیبوده و مامان هم رفته پ ضیهتابم مرعمه م ایبهش زنگ زدم گو یتوکه رفت - 

 عمه زهرات.  یرخساره، خونه   شیپ ی بمونه. زنگ زدم که بگم بر ششیپ

 کردم و گفتم:  ینگاه م  ربد یکه به ه ی چرخوندم و در حال چشم

 د؟یندار  ی کار نم یخب چشم مامان جون، بب یل یطور خ ن یکه ا- 

 ؟ ییاالن کجا نم یبب زمی نه عز-

 رخساره. شیپ رم یم ابونم یخ ی تو-

 بوسمت خداحافظ. ی م زم یخب برو عز یلیخ-

روند،   یباباجون م یخونه   ریمس  یکه همچنان تو  ربد یکوله ام گذاشتم و رو به ه  یرو باز تو  یکردم و گوش  یخداحافظ

و برسون  زحمت من یتونه شب رو برگرده، پس ب  یمه که نم از اقوا یک ی ی خونه  ی عنیگرده  یگفتم:»مامان جونم امشب بر نم

 عمه زهرا.«  یخونه  

سر خاک مامان زنگ زد بهش گفتم که    می رفت ی ابروهاش، گفت:»وقت نیپرجذبه ب  ی کله اش جا داد و با گره ا یرو رو  نکشیع

 .«ششیاصرار کرد که تو رو ببرم پ  یمحلقا خانم خونه نبودن و کل 

 رخساره.  شیپ رم ینم گفتم منه ممنون اما به ماما-

 کم باال داد.   هی هاش رو  شونه

گه، اگه   یزنه و م ی زنگ م ییگفت خودش به زندا یشه، حت  یاز دستت ناراحت م یل یمامانم خ یمطمئن باش اگه قبول نکن -

 اونم اومد هان؟  د یزنم اصالً شا ی که خودمم به سامان زنگ م ی خوا یم

 تکون پرخوندم.  یلب  مردد 
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 سرش شلوغه اما... یل یروزا خ نیفکر نکنم چون ا-

   ؟ یکه مامان رو ناراحت کن  یخوا ینم- 

 در مقابل اصرار و تعارف هاش دو دل و مردد بودم. همچنان

 رخساره بهتره.  شیخب برم پ یخوام ناراحتش کنم ول یمعلومه که نم-

تونه از دستم دلخور بشه و باالخره بعد از   ی عمه گلرخ با نرفتنم چه قدر م که ن یرو مشعول متقاعد کردنم شد و ا ی ا قه ی دق چند 

عمه رو ناراحت کنم   خوادیقبول کردم و با پروندن ابروم رو به باال متبسم گفتم:»دلم نم ادش یز یکم فکر کردن با اصرار ها  هی

 مونم.«   یعمه م  شی پپس تا مامان محلقا برگرده 

 .« یرو گرفت م یتصم نی گفت:»بهتر ی زد و با خنده ا ی زیاون حرفم چشمک ر با

 تونست خوش اخالق هم باشه!  ی که واقعاً م ن یرفتارش خنده ام گرفته بود؛ نه مثل ا از

 توقف کرد.  ی که کنار  می نرفته بود ی لیدور زد و خ ی شلوغ رو کم یها ابونیخ

 پرسشگرانه سؤال کردم.  رون ی زدن ب د ید با

 ؟ یستادیچرا ا-

برداشت.   یصندل  ی رو از رو ش یرو نصفه باز گذاشته بود با خم شدن گوش  نیکه در ماش  ی شد و در حال ادهیپ یحرف چیه بدون

 !« ؟یشد  مونیگفتم:»نکنه پش ی کردم و با کج کردن سر به شوخ  یمنتظر نگاهش م

خوام   یجمع و جور گفت:»اگه بشه م  یزد و با لبخند  ه یپنجره تک یبود آرنجش رو لبه   ستادهیا نیدر ماش  ن یکه ماب ی حال در

 .« میبخور یبستن هی دعوتت کنم که با هم 

پلکش   ه یهم گذاشتن  یجمع کرد و با ادا و رو  شیشونیپ ی به صورتش، موهاش رو از رو ی در ادامه با گرفتن حالت بامزه ا و

 شه؟« یگفت:»م

اگه   شهیاز اندازه لُوث م شیدونستم ب  ی ردم چون مقبول ک  یاصرار چیبار بدون ه نیخوشحال شده بودم و ا شنهادش یاز پ یحساب

 باشه که هر دفعه اون همه اصرار کنه و من هم مخالفت!  نیقرار بر ا

 جواب دادم:  یبهش با خنده ا  رو

 نه بگم!  ی تونم به بستن  یچون واقعاً نم ستم یبشه من مقصر ن رتیخودته اگه د ر یتقص نیبب-
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 رد. ک  یلب هاش فشرد و خنده ا  ی رو رو دندونش

 دارم.  تیخوبه. نه کامالً رضا-

  ی وارد کاف دم،ییجو ی دندون م  ریلبم رو ز   ، یاون همراه جانِ یکه از ه  گهیدوش به دوش هم د ربد یشدم و همراه ه اده یپ نیماش  از

 بود.  ند یدر کنارش قدم برداشتن هم برام خوشا  ی. حتمیشد  یشاپ لوکس

انداخته بود. لبخند بدجور   نیفضا طن یهم تو  ی نسبتاً بلند  ک یموز یداشت. صدا یکیاز اندازه ش  شی ب یبود و فضا  ی قشنگ  یجا 

که   ی زی به طرف م ربد ی سرتا پام رو گرفته بود. با اشاره ه ی حس و حال سرخوشانه ا ی بیکنج لبم جا خوش کرده بود و به طرز عج

  یکم عقب م ه ی که  ی هم درحال ربد ی. همیو نشست دم یکنار کشرو  ی. صندل میبود، رفت د ید  یشاپ و کمتر تو  ی از کاف یگوشه ا 

 ؟« یدوست دار   یا ی چه بستن نمیداد و بالفاصله گفت:»خب بگو بب   هی تک ی رفت به صندل

 تکون دادم.  یسر

 دوست دارم.   یل یخورم و خ یکنه چون من کالً بستن  ینم ی فرق-

 .« نیباشه هم یدر ادامه با خنده گفتم:»فقط بستن و

 با حرکت ابروهاش گفت: یانداخت و بعد از نگاه جذاب ن یرو چ شیشونیپ 

 ؟« یموافق یشکالت  هی دوتا بستن »با

 هم قرار دادم.  یکنترل شده لب رو   یجانیدستپاچه شده بودم و با ه یباز هم کم مش یمستق ینگاها از

 نه. ک   ینم ی اوهوم گفتم که فرق-

 

دستش سمتمون اومد. با   ی تو یچوب  یبا منو یا  قهیشاپ رو صدا زد و بعد از دق یاز کارکنان کاف ی کیهمون موقع بود که  ی تو

 .« یشکالت یرو بهش گفت:»دوتا بستن ینشون دادن دو انگشتش و ژست خاص

که ازم   ربد یهارو اوردند و با حرکت سر ه   ی زود بستن ی لیخ ی ا قهی دور شد با گذشت پنج دق  زی که سفارش رو گرفت و از م نیهم

  ی خواننده  یهم چنان ادامه داشت و صدا   ک یرو برداشتم و مشغول خوردن شدم. موز ی بست وان یخواست بخورم، قاشق کنار ل یم

کدوم دور  که هر  یی زوج ها ی رو برا یو قشنگ  یاحساس  تینها ی ب یبود و فضا  دهیچهم پ ی خواننده زن تو ف یظر ی مرد و صدا

 نشسته بودند، رقم زده بود.   یزیم
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غرق تماشا کردنش بودم. لب هام ناخواسته به   یشده، حساب جادیا تیخوردنش بود و با استفاده کردن از موقع یبه بستن  حواسش

سر تا پا شور و شوق شده بودم   ی کرد به طرز خنده دار و مسخره ا  یکه اون همه بهم توجه م   نیباز شده بود و از ا ق یعم یلبخند 

 ! ارهی یکنم حتماً از تعجب شاخ در م  فی رخساره تعر ی رو واسه  زایچ  نیگفتم اگه ا ی و با خودم م

نگاه   ی بار به جا نیموضوع نشه ا  نیا یمتوجه   نکه یا ی نظر داشتم و برا ریخوردم کارهاش رو ز ی رو م م یهمون حال که بستن در

لحظه سرم رو   یکه برا  ن یرو سمت دهنم بردم و هم یکردم. قاشق بست ی چشم نگاهش م ر یو ز یپروا، دزدک  ی و ب  می مستق یها

 کرد؟!  ینگاهم م  ی رو به رو شدم. اما چرا اون طور  طونشی پر خنده و ش  ی  افهیباال اوردم با ق

 ام اشاره کرد.  ینی نگاهش کردم که با حرکت چشم هاش به ب کنجکاو

  یخنده اش شده بودم، موقع خوردن بستن  ل یرو نگاه کردم. تازه متوجه دل می نیچشم هام رو، رو به باال چرخوندم و نوک ب مردمک 

برد. چشم هام چهار تا شده بود و  مثل   زی م یرو   یِدستمال کاغذ  ی شده بود. دستش رو به طرف جعبه  ف یکم کث  هی دماغم 

کشه و   ی م رون یدستمال از جعبه ب  هی ها  الیو سر  لمیلحظه حتماً مثل ف اون کردم  ی سرخوش و خنگ فکر م ی دختربچه ها

پر ذوق و کنترل شده،   یو با لبخند  دمیدندون کش ر یفکر مسخره، لبم رو ز نیکنه و با ا ی م زیام رو برام تم ینی خودش نوک ب

  ییتر رفت و با لم دادن و لبخند ها قبع  یکم  شیصندل ی از اندازه لوسم، رو ش یبهش نگاه کردم اما برخالف تصورات چگانه و ب

  یزد و آروم رو   یپوزخند  طنتیدستمال بود با ش   یجعبه   یکه دستش هنوز رو  ی زد نگاهم کرد و در حال ی که در اوج آرامش م

 کن.«   زش یابروش رو به باال آروم گفت:»تم یتا  هیبه سمتم هلش داد. با انداختن  زیم

و   ص یحر یکردم چراکه حساب ی شد و آب دهنم رو دستپاچه فرو دادم؛ اصالً اون حال خودم رو درک نم دهیلب ماس  ی رو لبخندم

 شناختمش! یکه کمتر از چهار هفته م  یآدم ی توجه ها ی تشنه بودم برا

که من    بود یبچگانه ا  ی شده بودم و از اون افکار مسخره و مضحک خودم خنده ام گرفته بود آخه اون چه فکر ها وونهید رسماً

 کردم!  یم

شروع   ز یم ی رو یبا لرزش  شیام رو پاک کردم و باز مشغول خوردن شدم که یه آن گوش  ینیو نوک ب   دمیکش  رونیرو ب یدستمال

 نگاه کرد و گفت:»مامانه.«  یگوش  یبه زنگ خوردن کرد. به صفحه  

 جواب داد.  زیم  یآرنجش رو  ه یبا تک و

 جاست. ن یالو جونم مامان؟ آره ا-

 به من ادامه داد:  یبا نگاه و

 فعالً مامان جان.   م،یای ی م گه یکمه د ه یکردم. چشم  شیاصرار راض یباالخره با کل -
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 هم زنگ زده و گفته.«  یی که به زندا  نیوقته منتظرته مثل ا ی لیرو قطع کرد و در ادامه گفت:»مامان خ یگوش 

 رو با دست کنار زد.  ی بلنده بستن ه یپا وانیل

 . میبر گهی پاشو که د ی اگه تموم کرد-

هم با گذاشتن اسکناس  ربد یبلند شدم. ه یصندل ی از رو ،یتموم شده بود و با پاک کردن دور دهنم با دستمال  میبستن  باًیتقر

 .میاومد  رونیاز اون جا ب گهیبلند شد و با هم د شیصندل  یکنار صورت حساب از رو ییها

و خرکت سرش بهم اشاره   چیسوئ دنیکش رون یشد و با ب ادهیپ نی. از ماش مید یشون رس  یخونه   یساعت بعد جلو  کیاز   کمتر

 داد. 

 شو. ادهی. پمید یرس  گه یخب د-

.  میاش، قرار گرفت  یی طال یرنگ با راه راه ها یشدم. مقابل درمشک ادهیپ نیرو برداشتم و با چنگ زدن بند کوله ام از ماش  ساکم

و بعد از   د ی کش  رونیب بش یج یرو از تو   دش یکه کدوم خونه شونه، توجه نکرده بودم. کل نکه یموقع رسوندن  عمه هم به ا یحت

 . میدر رو باز کرد و داخل رفت ینگاه

. طرف  یسبز و رنگ  یها ی اهیقرار داشت و پر بود از گل و گ  یبزرگ یطرفش باغچه   کیکه  میشد   یی بزرگ و باصفا اط یح وارد

  ی خونه  یل یکه خ  رونیرنگ. از ب د یبزرگ و سف یاون ور ترش هم تاب ی و قشنگ بود و کم کیکوچ  قیآالچ ه ی اط یح ی  گهید

 بود.  یقشنگ 

  ی بزرگ که مربع ها یدر چوب   ی. عمه جلومی رفت، باال رفت ی م یاصل  یکه سمت ورود   یو کم ارتفاع ض یعر یچند تا پله   از

گرانه اش    خیو نگاه توب م یبود. سالم کردم که با اخم مال ستاده ی، منتظرمون اداده بود ی خودش جا یطرح دار رو تو  یا شهیش 

 !« رم؟یاجازه بگ  ی همه بهت اصرار کنم و کل نیا د یبا ین یببو و عمه ات  ی ایکه ب  نیگفت:»حاال واسه ا

 که منتظر جواب باشه بغلم کرد و گفت:   نیحرف بدون ا ن یبعد از گفتن ا و

 با اومدنت.« یخوش حالم کرد   ی لیخ زمیعز یاومد  »خوش 

 .میمعمول هر سه داخل رفت  یتشکر کردم و بعد از تعارف ها 

 

 بود.  ی و قشنگ   کیش  یداخل هم واقعاً فضا  یکردم. فضا  یجست و جو گرم به اطراف نگاه م  ی چشم و نگاه ها با
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  ن یاومده بودن دنبالت مثل ا نیو حس یجان مامان مرتض ربد یگفت:»ه ربد یکردم که عمه رو به ه یاه م به اطراف نگ  یطور  همون

 .« یزنگ زدن اما در دسترس نبود  تیکه کارت داشتن، گفتن به گوش 

 ربد یاومد. بالفاصله سرم رو سمت ه یم  دنمید  یاز بودنم اون جا مطلع شه چراکه حتماً برا  یخواست مرتض  ی دلم نم اصالً

 گردم.«   یو برم   رمیخب پس من م یل یازش کردم که رو به عمه گفت:»خ یچرخوندم و نگاه معنا دار و پرخواهش

  نیگم که تو ا ی به خاطرم، گفت:»نگران نباش بهش نم  دنیبخش نانیاطم یشد آروم برا  ی که از کنارم رد م  یدرادامه درحال و

 .«ییجا

  ی و تعارف عمه بعد از عبور از راهرو ییاون جمله اش خوشحالم کرده بود. با راهنما دن یبا گفتن اون حرف رفت. چه قدر که شن و

با ظروف برنز و مجسمه   یی جورا ه ی. کیبود و هم طور هم ش  ی بزرگ ی لیخ ی رفتم. خونه  ییرایسمت سالن پذ  یل ینسبتاً طو ی

 شده بود.  دهیچ قهیبا سل ز یشکل موزه به خودش گرفته بود و چه قدر هم که همه چ ،شده بود دهی که گوشه و کنارش چ ییها

رنگ و   ی قهواه ا ی چوب ی شدند. در ادامه هم پله ها ی و بزرگ بهم مرتبط م  یسنگ  یسه تا پله   ی  له یسالن مجزا که به وس  دو

جلب   ینرده ها زده شده بود، حساب یکه رو   یقشنگ   یها ی رفتند و با کنده کار ی باال م ی شکل که به طرف طبقه  یچیمارپ

  دهید نییپا  ی سالن ها یتو  ی ا گه یدر د چ یه یبهداشت شیبودند، چون جز سرو االب ایکردند. اتاق خواب ها هم که گو ی توجه م

 شد. ینم

  ده یچ ونیز ی تلو ی سالن و جلو نییرنگ که پا یمشک  یراحت ها  یآشپز خونه رفته بود تا برام شربت درست کنه. رو یتو  عمه

 شده بودند، نشستم.  

 تمام گفت:   ییگذاشت و با خوش رو ز یم ی رو رو ی نیشربت برگشت. س  ینی بعد عمه با س  ی  قه ی دق چند 

 بخور.«  عیسوگند جان تا خنکه سر »بفرما 

ازش خوردم و رو به عمه تشکر کردم و گفتم:»ممنون عمه   ی پر شده بود برداشتم. کم ی خوش رنگ  ی رو که از شربت آلبالو وانیل

 رو از کار انداختم و بهش زحمت دادم.«  ربد یه یامروز حساب یجون ول

 .«یجا راحت باش  نیکه دوس دارم ا ن یو ا ی حرف بزن ی جور نی ا اد ی یاصالً خوشم نم ه یچه حرف ن یکرد و گفت:»اِ ا یاخم

 بازم ممنون. -

 دوباره به اطراف گفتم:   یبا نگاه و

 قشنگه عمه جون.«  ی لیتون خ »خونه 
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 تو قربونت برم من.« ه یخوش رنگ و عسل یاون چشما ه یبه خاطر قشنگ  ن یگفت:»ا  د یو تمج ف یزد و با حالت تعر   یلبخند 

 انداخت گفت:  ی اش م گه ید  یپا ی پاش رو رو هی که  ی و در ادامه در حال 

 جون صدام کنه هوم؟«  یگل   یاصالً اگه دوست دار  ،یدارم باهام راحت باش   »دوست

 زد.  یکردم که لبخند  ی نگاه م بهش

 کنن.  ی صدام م ی جور نی وقتا ا  شتریب ه یرخساره و بق -

 گفتم.  یخنده چشم با

قالت برام پر کرده بود، به آشپز  و تن  وهیرو از انواع و اقسام م زی که م نیگذشته بود. عمه بعد از ا  ربد یاز رفتن ه  یساعت ک ی حدوداً

. به صفحه  نمیکه اصرار داشتم بهش کمک کنم اما مانع شد و ازم خواست که بش نی. با انهیشام تدارک بب ی خونه رفته بود تا برا

 سالن بود.  یبهم خوردن در سالن شدم. چشمم به راهرو  ی آن متوجه  هی بودم که   ره یخ ود روشن ب ونِ یزیتلو ی

لبم   ی گوشه   یسالن ظاهر شد. ناخودگاه لبخند  یورود  ی بعد تو یکم خودم رو مرتب کردم. انگار که خودش بود و لحظه ا  هی

 مامان؟ اومد؟«  یی جان تو  ربد یسر انداختن صداش گفت:»ه ی آشپز خونه با رو  ینشست. عمه هم از تو 

 درجواب عمه گفت:»آره مامان جون.«  ینسبتاً بلند  یدوباره کرد و با صدا  یرو به من سالم ربد یه

اون ور تر از من نشست که عمه باز از   یمبل  ی که من نشسته بودم. رو یی اومد؛ جا نییحرف به سمت سالن پا ن یاز گفتن ا بعد 

 کارت داشتن؟«  یآشپز خونه گفت:»بچه ها چ ی تو

دوستانه    هیدور هم ه ینداشتن،  ی کار خاص یعن ی یچی گفت:»ه ز یم ی رو نی ماش  چیپاش انداخت و با گذاشتن سوئ یپاش رو رو  ه ی 

 خواستن که من هم همراهشون برم.«  ی دعوت بودن م

 به من ادامه داد:  یبا نگاه و

 حوصله اش رو نداشتم.  ی ول-

  یجنبگ  یفکر کرده بودم و با ب  ی من اون طور ایداشت   یاز حرفش منظور خاص ی عنیچرخوندم.   ن ینگاهم رو متعجب به طرف 

 کردم؟!  ی م ریرفتارهاش رو به نفع خودم تعب

کم   ه یکردم آروم حرف بزنم، بعد از   ی م یکه سع  یصاف کردن صدام سمتش برگشتم و در حال یبرا یبا سرفه ا یا  قهیاز دق بعد 

 جام؟«  نین ام د یکه نفهم ی مضطرب گفتم:»اوم... مرتض ی رو بهش با لبخند  دن، یپرس  یمردد بودن برا
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 ابروش گفت:  نیب یتر اورد و با تاب ک یکم نزد  هی بود و سرش رو   دهیبودن صدام نشن نییکه به خاطر پا انگار

 ؟« یگفت   یمتوجه نشدم چ »جان؟

  هی اون کلمه از دهنش خارج شده بود که  ی نیریجور ش  ه یخود بشم،   ی از خود ب یبود که حساب ی»جان« گفتنش کاف  هی  همون

جبنه شده بودم و هر آن ممکن بود   یکه اون لحظه چه قدر ب ی . وازنهیدهنم نبض م  یتو دنشیشن جانیآن حس کردم قلبم از ه

کم بشه. متعجب    یخوردم تا از حرارت صورتم قدر وان یل  یاز شربت تو ی.  کمبدم یجلوش سوت یتابلوم حساب ی با اون رفتار ها

 به روش زدم.  یربکرد که لبخند مضط   یاز رفتارم، نگاه م

 رو گفتم.  ی ... م... مرتضزهیخورده گرمم شده، چ هی-

 

 گفت. ی باال گرفت و آهان یسر

 که باغ بود!   نیمثل ا  ادیتونه ب  یگفت امشب نم ی به سامان هم زنگ زدم ول ینگفتم. راست ی زیآهان، نه نگران نباش چ-

 

 شه.«  یم داش یاون ورا پ شتر یانگار ب ستمیکه نرو به باال انداختم و با حرکت سر گفتم:»چه عجب! من   ی ا شونه

 تکون داد.  نیکرد و سرش رو به طرف  یا خنده

 وقتا...   هی ! گه یسامانه د-

شروع به زنگ خوردن کرد. چه قدر هم که زنگ خور داشت مثل    ی با لرزش  ز یم ی رو شیقبل از تموم شدن حرفش، گوش  و

فلز سر لج   کهی ت ه یهم خوابوندم؛ رسماً با اون  یرو  ی با حرص پلک ز، یم ی . با نگاه کردن به تلفنِ رو یموقع  ی و چه تماس ب شهیهم

 زدم.  کهیمبل تکردم و به   زیمبل جواب داد. گوش ت ی رو ییبه جا ابرش داشت و با ج زی م ی افتاده بودم. از رو

 تو!  ی باز که زنگ زد هیچ-

 اولش، کنجکاو شده بودم.  ی اون جمله  دنیبا شن  یو اون لحظه حساب  دمیشن ینم ییصدا

 به جون خودت حوصله ندارم.  نیقول دادم؟! حس ی من ک یذار ی. چرا حرف تو دهنم مامیگفتم که نم-

 لم دادم.  ی صندل یرو   شتریراحت شده باشه ب المیکه انگار خ  یطور  نیاسم حس دنیشن با
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  هی گردم. آخه امشب بابا شرکت کار داره و از اون ورم واسه   یاما زود بر م  ام یخب بابا م یلی... خیدونم ول  ی نم ؟یخب که چ- 

 زود برگردم.   د یمامان تنهاست با  ش،یبره ک  د یبا ی قرارداد کار

که از   ییحرف زدن و اصرارها ی هم رفته بود. بعد از کم یتو  یاون مکالمه حساب دن یام از شن افهیخواست بره و ق  ی دلم نم اصالً

پا و   نیا یمبل رو به من کرد و بعد از کم   یرو قطع کرد و از جاش بلند شد. با بلند شدنش از رو   ی پشت تلفن بهش شد، گوش 

 داده!«  ر یگ  یبد جور نیاون پا کردن گفت:»حس

 کنه.«  ی قدر اصرار م ن یگفتم:»خب برو حاال که ا یساختگ  یبا لبخند  میدل ی سته باال انداختم و برخالف خوا ی ا شونه

 موهاش رو بُر زد.   یبرداشت و با دست زی م یرو از رو  چشیسوئ

 ؟ یندار  یکنم زود برگردم کار  یم  یسع ی ول-

عمه مهتاب بمونه، در جواب   ش یدونستم مامان جون شب رو قراره پ یکه م   یتمام در حال یی فکر کردم و بعد از اون با پرو یقدر

 .« یو هم برسون که من   ایکم زود تر ب ه ی شه  ی ماماجونم برگرده خونه اگه م د ی:»خب شاگفتم 

 هم گذاشت. ی زد و پلک رو  یلبخند 

 ؟ یشماره ام رو که دار نم یاومدم زنگ بزن. بب ر یباشه حتماً، اصالً اگه د- 

 نبود!   ادش یدونم چرا  ی فقط نم یاومد خودش بهم داده بود ول   یکه به باغ م  ی اون مدت ی شتم چرا که تواش رو دا شماره

 کردم.   د ییحرکت سر تأ با

 زنگ بزن.  ی داشت ی پس کار-

 !یهم عصبان  نیاز دست حس یرفتنش ناراحت بودم و حت  از

 رم؟« یبگ  یالزم ندار ی زیرفت از همون جا عمه رو صدا زد و گفت:»مامان جان چ ی سالن م ی که سمت ورود ی حال در

  یر یم ی چهار چوب آشپزخونه ظاهر شد و پرتعجب از اومدن و رفتن هاش گفت:»مگه کجا دار ونیدست، م ی تو  یر یعمه با کفگ  

 تو؟«  

سشوار بکشم.   هی و موهام   رونیب رم یبلش مبچه ها اما ق شیخوام برم پ  ی که گفت:»م دم یو فقط صداش رو شن  د یچیراهرو پ ی تو

 جا برم.«  نی از ا امیچون م  رمیکه بگ  د یبگ  د یدار  ازین ی زیسر راه اگه چ

 خوام.   ی نم یا گه ید  زیچ ری تازه بگ  ی  وه ی کم م ه یخب برو ماماجون فقط  یلیعمه:خ 
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دادم و به آشپز خونه رفتم تا    رونیب یحوصله نفس ی شد. ب دهیو درسالن بهم کوب  د یچیخونه پ یبلندش تو  یخداخافظ یصدا

برداشتم و مشغول خورد کردنشون   ز، یت یی همراه با چاقو نتیکاب ی به عمه کمک کنم. به خواست عمه سبد کاهو رو از رو یکم

ف ساالد رو  کرد. کارم تموم شده بود، ظر   یم  یاومدنم به اونجا اظهار خوشحال ز هم ا یو حساب  زدیحرف م  ی شدم. عمه از هر در

 که انجام بدم؟«  د یهست بگ  ی ا گهیبود گفتم:»عمه جون اگه کار د  ستاده یگذاشتم و رو به عمه که کنار اجاق ا خچال ی ی تو

 . زمیممنون عز نیکه سرت گرم شه حاال هم برو بش یگفتم درست کن   نیدلم، ساالد رو هم واسه ا  زیعمه:نه عز 

بود برداشتم و آروم آروم ورق   ز یم ی رو که رو یی مبل نشستم و کاتالوگ ها  یرو به روش زدم و باز به سالن برگشتم.  یلبخند 

دستم، با قرار   ی تو  یکاتالوگ ها  دنیخونه بودند و با دقت مشغول نگاه کردنشون شده بودم. عمه هم با د نیزایزدم. مربوط به د 

  هی . میسالن رو عوض کن یمبلمان باال م یخوا ی اورده م یرو مهد  نایگفت:»ا ی با لبخند  ،آشپز خونه   یگرفتن پشت اپن از تو 

 .« یا قهیخوش سل ی لیدونم که خ ی بردار و هر کدوم رو که خوشت اومد عالمت بزن، م زه،یخودکار رو م

 باال بردم.  یبه عقب چرخوندم و تن صدام رو کم شر

 .د یا قه ی خوش سل یلیهم خ  بهتره ماشاال خودتون یل یخودتون باشه خ ی قه یعمه جون اما با سل ی لطف دار- 

 .« یزرد رنگش گفت:»اصالً دوست دارم تو انتخاب کن  یدستکش ها دنیو با باال کش ستادیچهارچوب در ا نیماب

و   کیرو که واقعاً ش  یرو برداشتم و چند مدل  زی م یعمه خودکاره رو   ی باز به آشپز خونه برگشت. به خواسته  یبعد از لبخند  و

 قشنگ بودند عالمت زدم.  

  ی زدم. جلو  ید یبهم خوردن در سالن شدم. سرم رو سمت راهرو کج کردم و د یگذاشتم که باز متوجه    زیم  یها رو رو  کاتالوگ 

 هم، داخل سالن اومد و  قه ی کرد. با گذشت چند دق  یبود و مدل موهاش رو نگاه م ستادهیسالن، ا ی کنار ورود  یقد   نهیآ

 ره؟«  یفت:»اوضاع چه طوره؟ حوصله ات که سر نمبه من گ  ینگاه با

 

مبل جا به جا شدم و   ی زدم، رو ینگاهش کنم، مضطرب لبخند  می مستق نکهیدستپاچه شده بودم و بدون ا دنشیهم با د باز

 انگشت هام گرفتم.  نیدسته هاش رو محکم ب

 خوبه.   ز ینه بابا همه چ-

 به ساعتش انداخت.  یاون حرفم نگاه با

 برم.  گه ین برم آماده بشم که دخب م یلیخ-
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رفتند، رفت و نگاه من هم   ی باال م ی که به طبقه  ی چیمارپ ی کوتاه، سمت پله ها ی و با دادن جواب  زدی عمه از آشپزخونه صداش م 

 به دنبالش. 

کاتالوگ ها کنارش بود نشستم و با برداشتنشون باز    زیکه م ی مبل ی خودم جام رو عوض کردم و رو یسرم گرم کردن دوباره   یبرا

 شدم.  دنیمشغول د

مجله سر باال کردم؛ نگاهم   یصفحه   یاومد. از رو نییفضا، از پله ها پا ی تو  ظشیعطر غل دنیچیکه با پ   نیگذشت تا ا  یربع  هی

که چه   ی بدون پلک زدن، همچنان روش ثابت شده بود. وا صمیشده بود و انگار که عقل از سرم پرونده بود و نگاه حر رهیروش خ

  ی اندامش رو قشنگ کرده بود. مو ها بی که عج ی بلند به رنگ مشک ن یآست یشرت یو ت شنرو ینیقدر جذاب شده بود؛ شلوار ج 

کننده شده بود. رسماً نفسم    رهیهم رنگش واقعاً خ ش یکرده بود که ته ر  لیما ی اش رو هم به سمت دهیرنگ و سشوار کش ییخرما

 بود!  ستادهی حال مسخره خارج شدم که جلوم ا اونهم به خودم اومدم و از  یرو بند اورده بود و محو تماشا کردنش بودم. زمان

زد و   یفرو دادم. متقابالً لبخند  زیاضطراب انگ  یپام انداختم و آب دهنم رو با لبخند  ی مانتوم رو رو  یتا یو با دستپاچگ  هول

 گفت:»حواست کجاست؟!« 

 پته تته جواب دادم:  با

 ب... بله... چه طور مگه؟ -

 باال انداخت و متفکر گفت: ی ا شونه

 ؟« ی انگار تو فکر بود »آخه

 نه، تو فکر نبودم. -

 محکم تر باشم؟!  یتونستم خودم رو کنترل کنم و در  مقابلش کم ی بودم آخه چرا نم یدست خودم عصب از

 !دادم؟ی از کف م اریرفتم و اخت ی قدر زود وا م نیا دنش یاز د چرا

 دستش سر باال گرفت.   یرنگ رو  ینگاه کردن به ساعت مشک  با

 .نمتیب ی من برم، بعداً م  گهیخب د- 

به   یسالن بر داره. با ناراحت لیطو ی راهرو ی اومدن گرفته بود از تو رو که موقع  ییها وه ی قبل از رفتن از عمه خواست که م و

  یکاتالوگ، ب   یمبل جا دادم و با برداشتن دوباره   یرو  شتر یدلم گرفته بود و خودم رو ب  هویکردم، از رفتنش  ی نگاه م  یورود

 حوصله ورقش زدم.  
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اندازه اش آماده   ی ب ی  قهیقشنگ و سل یاز دو نفر هم شده بود، با تزئن  شتر یشام رو که تدارکش ب زیده بود و عمه م  کینزد ساعت

  سینشستم. عمه هم با گذاشتن د ز یروزه اش نبود و فقط من بودم و عمه. سر م  کی ی به خاطر سفر کار یکرده بود. عمو مهد 

 ازه اش رسماً خفه ام کرده بود! از اند  ی ب یرفت و نشست. از شدت محبت و تعارف ها  ز،ی م یبرنج رو 

غذا هم باز عمه حرف زد و از   نیگرسنه بودم و با اشتها مشغول خوردن شدم. ح ی مهمون نواز و خوش بر خورد بود. حساب واقعاً

 و من هم در کمال آرامش جواب دادم.  د یهام پرس  یباغ و روزمرگ 

نگاه کردن اورده   ی رو برا  یبزرگ خانوادگ ی. عمه آلبوم هامیسالن رفت  ی از خوردن شام و شستن ظرف ها با کمک عمه، تو بعد 

هم برام جالب بود چرا که   یبود و حساب  ربد یه یبچگ  ی از آلبوم ها، عکس ها یک ی. میسرگرم شده بود دنشون یاز د یبود و حساب

بهش داده بودند،   ی دوران باردار ی رو هم که تو ش یسونوگراف یدر واقع بهتر بگم عکس ها  ای ینیجن  یعکس ها ن یاول یعمه حت

شده بودند.    ده یآلبوم چ یکه کنار هم تو  شیتا تولد هجده سالگ   قاًیتولد هاش و دق ن یاز اول ییآلبوم گذاشته بود. عکس ها ی تو

عمه آلبوم ها رو   بود. ومدهیهنوز ن ربد یبود اما ه  دهعکس هم تموم ش  یدرست مثل االنش. تماشا پیبامزه و خوشت  ی پسر بچه  هی

 سوگند جان.«  م یبخور ییکه با هم چا ام ی یبرم باال بعد م   ی رو م نا یبه روم گفت:»ا یبرداشت و با لبخند  زی م یاز رو 

زنگ زدن نداشتم.   ی برا ی تونستم بهش زنگ بزنم آخه بهونه ا  ینم یبود. حت ومدهیهمچنان ن ربد یگذشته بود و ه  ازدهیاز  ساعت

  یبه بهونه   یعمه بمونم و حت شیگرده و همون جا پ ی با مامان هم صحبت کرده بودم و گفته بود که مامان جون شب رو بر نم

به طرفم   ی چا ینیگذشت. عمه با س   یم  ری کردم چه قدر که زمان د ی نگاه م اعتشد بهش زنگ بزنم. به س  یرفتن هم نم

گفت:»پس   وار ید  یبه ساعت رو  یکه با نگاه م یبود یدش هم کنارم نشست. مشغول خوردن چاقرارش داد و خو ز یم ی اومد.رو

 کجاست؟«  ربد یه نیا

 گذاشت.  زی م یرو رو   شیچا وانی ل و

 زنگ بهش بزنم.  ه یبذار -

 زنم عمه جون.«  ی کردم و از خدا خواسته گفتم:»من زنگ م  یدست  شیتلفن بره که پ  زیخواست به طرف م یم

 ست.مبل نش ی رو باز

 بگم.  یاگه ندار ؟یشماره اش رو دار -

 . ستین یاز ینه دارم ن- 

  ی خورد اما جواب نم یگوشم چسبوندم. بوق م  ی رو رو ی گرفتمش و گوش   یا قه ی بودم و بعد از دق یگوش   یدنبال شماره اش تو   به

دونست   ی م ای. خداد یچیگوشم پ یممتدد مجدداً تو  یشد و بوق ها  ینم  دهیشن ی بار دوم هم گرفتم اما همچنان جواب یداد. برا 

 داد!  ی نم همجواب تلفنم رو  ی چه قدر سرگرمه که حت
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 گذاشتم و رو به عمه گفتم:  ز یم ی رو رو ینزاکت انگار نه انگار من مهمونشون بودم. دلخور گوش  یب ی  پسره

 داره.«  ی نم »بر

 رو بخور عمه جون. تییهم چا زنه. حاال یخودش زنگ م نه یتماست رو بب  ده،یخب حتما نشن-

 

  ی از فنجونش خورد و با رو ی خوردم. عمه هم قلپ شیاز چا یانگشت هام گرفتم و با حرص کم نیفنجون رو ماب  فی ظر ی  دسته

خونه.   ادیکنه زود ب  یم  یسع ستیباباش ن یهم وقت  ربد یه ی مسافرت کار  ایشبا رو شرکته  شتر یب یهم انداختن پاش، گفت:»مهد 

 .« ومدهیموقع ن ن یراحته و تا ا الش یخ یجا بود نیامشب هم چون تو ا

 : دمینگاهم رو به باال، پرس  دنیو کش ی از چا ی مبل عقب تر رفتم و با خوردن قلپ یرو  دم، یبه سمتش چرخ یکم

 عمه جون؟  د ی ر  ینم ی زیچ ی شما کالس  نمیبب د؟یوقت ها تنها ا شتریب-

 قرار داد.   ینعلبک ی و گلدار رو تو ی نیچ فنجون 

 ؟ یمثال چه کالس -

 براتون خسته کننده باشه. د یکم شا ه یتو خونه  ییآخه تنها  ن،یکه دوست داشته باش  ی حاال هر چ گه، یکالس د-

 زد.   یو پلک آروم  حیمل  یلبخند 

 خب وقتشم ندارم. ی . کالسم نه ولد یو درحال خر رونم ی شم چون همه اش ب یخسته که نم-

بودم   دهیاصالً، آخه از مادرجون شن د ینداد  ل یچونه کنجکاو گفتم:»چرا ادامه تحص ری پام گذاشتم و با بردن دستم ز یرو رو  فنجون 

 !«ن؟یدانشگاه هم قبول شد 

 پر حسرت لب زد: ی آه بلند  دنیو بعد از کش د یمبل سمتم چرخ ی اون سؤال کامالً رو با

 دوست داشتم ادامه بدم اما نشد.   یلیش خاوف عمه جان، خب راست-

 محو ادامه داد:   یهمراه با لبخند  یدار  ی با نگاه معن و

 . یو تا آخرش تموم کن   یرو درست و حساب یکار  ه ی ی تون  ینم گه یباشه، د گهی د ی زایچ ی حواست پ ی وقت-
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ترم دوم دانشگاه بودم اصالً   م،یهم کالس بود یدانشگاه با مهد   یبهش کردم که قبل از پرسشم، گفت:»تو ی موشکافانه ا نگاه

 چه طور... «  دمینفهم

 که زده بودم باال پروندم.  یابروم رو با حدس  ی تا ه ینداد که  ادامه 

 ...  یعنی-

 ه گفت:»عاشق شدم.«بار ک یهم و به  یحرفم رو بگم با گذاشتن پلکش رو ی که ادامه  ن یقبل از ا و

 هم فشرد و با لحن داستان گونه اش ادامه داد:  یشرم رو به همراه داشت لب رو  ی که کم  یمکث و لبخند  با

 امرزیموردپسندشون نباشه نه، فقط چون تازه وارد دانشگاه شده بودم و بابا خداب یهمه مخالف ازدواجم بودن البته نکه مهد -

و   ایلجباز نیهم لجباز. هم یخانواده بودم و حساب ی م رو تموم کنم اما دختر ته تغاردوست داشت منم مثل زهرا درس  یلیخ

کردم و در حق    یبچگ  دونم یهمه ناراحت کنم. م ن یا خودمیب ی رو سر حسادت ها آقاجون باعث شد داداش و  رمعقولمیغ یرفتارا

 بابات بد. 

 کالم رو باز به دست گرفت. یکرد و رشته    یدوباره ا  مکث

 . گهی... نشد دنییپا ی دانشگاه و نمره ها  هی طوالن یبتایدادم، غ یدل نم  گه یکارِ د چ یشده بودم که به ه رش یاون قدر درگ-

خوب تونست با دقت و تمرکز   یلیبرخالف من خ یگفت:»اما مهد   ی کردم که با تکون سرش و لبخند   ینگاهش م  یرگیخ با

  یخوند و االن هم که خدا روشکر موفقه اما االن که فکرش رو م یم  ییمایمواد ش  ه یاون موقع ها مهندس درسش رو تموم کنه. 

 .« ستمین مون یواقعاً ارزشش رو داشت و اصالً پش  نمی ب یکنم م

 گرفت. نییبود، نگاهش رو رو به پا دهیآخرش خجالت کش یکم از جمله   ه یکه انگار   یطور

 کردم.   فیشد که واسه تو تعر یچه چ هویدونم  ی نگفته بودم نم ی رو تا حاال واسه کس نایا-

تر شدم   قی زدند. دق یبرق م  یحساب ،یحرف زدن درمورد عمو مهد   ی و درشتش موقع   اهیس  یکردم، چشم ها  یبهش نگاه م  

  ن یاما با ا یقلوه ا   ییو لب ها  کی کوچ ین یب  ،یمشک ی صاف و روشن با چشم و ابرو ی بود؛ پوست یواقعاً زن خوشگل و البته جوون

 عمه نبود.  ه یاصالً شب ربد یحاال ه

 او حرف ها، بهش چشم دوخته بودم.  دنیمشتاقم از شن ینگاه ها با

کار بدم اونم... اونم   ه یو به من فقط تونستم حواسم  ی و خوش فرمش باز تکون خورد و گفت:»راستش رو بخوا ی قلوه ا  یها لب

 ود.« ب یدوست داشتن مهد 
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 دندون فشرد. ر یو لب ز د یخند  باز

تونستم حواسم رو به چند تا کار، هم زمان   ینم  یعنیکنم کالً ضعفم بود،    یریگ یرو پ  زیچ ه یکار و   ه یتونستم   یفقط م  شهیهم-

 بدم.

 .« ستیدست و پا مثل من کم ن ی ب یآرومش گفت:»تعجب نکن دخترا ی بهش نگاه کردم که با تبسم و پلک زدن ها متعجب

  ن ینبود. آخه چرا ا نیمنظورم ا د یباور کن  ه، ی چه حرف نیگفتم:»نه بابا ا  ی زانوش گذاشته بود فشردم و با اخم ی رو که رو دستش

 .« نیدار  یکه االن خدا رو شکر حال دلتون خوبه و حس خوب  نیمهم ا د یگ  یم  یطور

 کرد. د ییبه دستم تأ یرو با فشار حرفم

. بعد از تولد  وربدم یرو بهم داد، ه میزندگ  ی  هی هد  نیچون اون بهتر ستمین مون ی، همون طور که گفتم واقعاً از انتخابم پشاوهوم-

  یناراحت بودم اما وقت  ی لیخ ل یشانس مادر شدن رو بطور مجدد ندارم. اوا گه یتونم باردار بشم و د ی نم گه یدکترا گفتن د ربد یه

دوست داشتن برام ثمره    نیکه دوسش دارم و ا م یکه کنارِ کس نیخواستم دارم و هم  ی رو که م  یهرچ  دمیخوب فکر کردم د

 داشته، قانع شدم. 

کم ناراحت شده بودم اما عمه اصالً براش مهم نبود    هی موضوع   نیکه من از ا  نی. با ادمیفهم یرو م   ربد یه ی تک فرزند  ل یدل  تازه

نشون دادن خودش داره. فنجون   الیخ یدر ب  ی زنه و سع یحرف ها فقط  خودش رو گول م  نیکردم که با الحظه حس  ه یالبته  

 : د یمقدمه پرس   یب  ،یچرخوند و با تعلل ی نعلبک ی رو تو

 ؟یحس شد  نیا ر یتا حاال در گ  نمیبب-

 ست؟«ین  تیزندگ یتو  ی کس ی عنی گهی د  هی گفت:»جوون  یچشمش رو بست و با لبخند  ه ینگاهش کردم که  جیو گ پرسشگرانه

 .« ستین یواقعاً کس  ی عنیبدون فکر کردن، گفتم:.»نه  ی همراه با لبخند  یبودم و با شرم خاص دهیکم از سؤالش خجالت کش  ه ی 

  ن یهمچ یآخه من خودم تو دم،یاش، گفت:»ببخش پرس  گه یخجالتم شده بود و با لمس آروم انگشت هام با دست د ی  متوجه 

 .« دمیپرس  ن یسئله شدم واسه همم ن یا ریدرگ ییسن ها

 متجب به من نگاه کرد.  یبه صدا در اومد. کم  فون ی که همون لحظه آ م یبا عمه مشغول گپ و گفت بود همچنان

 داره؟   د یکه کل ربد ی اما؟! ه ه یک-
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رو برداشت. من هم از    فونیآ  ،یسنگ  یمبل بلند شد و با باال رفتن از سه پله   ی ندونستن باال انداختم که از رو یبه معنا  ی ا شونه

کنار   ی رنگ و نقش دار رو کم یی طال یسلطنت  ی بود رفتم. پرده  اطیکه مشرف به ح  یبزرگ ی جام بلند شدم  و سمت پنجره 

  ینور ها ری رو ز رونیتر ب ق ینار زدم و دقک شتر یبود!پرده رو ب ربد یرون انداختم. انگار که هیبه ب ینگاه شه یو از پشت ش  دمیکش

  ع یسر یل یخ ن،یو برگشت دوباره سمت ماش  اط یشده بود اما با باز کردن در بزرگ ح اده یپ نشیکردم. از ماش   یکم رنگ، وارس 

اورد   اطیرو داخل ح نیکه ماش  نیچون بعد از ا د یرس  ی مو دستپاچه به نظر   بیکم عج  هی اومد. رفتارش  اطیسوار شد و داخل ح

به کوچه انداخت. بعد از اون هم در رو محکم و   یو نگاه د یکش  یسرک یبرد و دزدک رون یبا رفتن دوباره سمت در، سرش رو ب 

 افتاده بود؟   ی شده بود نکنه اتفاق یچ یعن یاز رفتارش درعجب بودم اما   یاز پله ها باال اومد. حساب ع یو سر د یضرب دار بهم کوب

 بود.  ستادهیسالن منتظرش ا یورود  ی کردم. عمه بعد از باز کردن در، جلو ی فکر م ی جور ن یمن ا هم د یشا ای

عمه شدم که ازش   یصدا ی متوجه   یا قه ی کردم که بعد از دق  زیکم گوش ت ه یمرتب کردم و باز سرجام برگشتم.  ی رو کم لباسم

 :د یپرس 

 ؟ یکرد   ریچرا د ؟ یقد مضطرب نی جان چرا ا ربد ی شده ه یچ-

داخل اومد و مثل برق از پله ها باال رفت.   مهیآشفته و سراس  ی همون لحظه بود که با حالت یشد و تو   ینم ده یشن ربد یه یصدا اما

جواب سالمم رو   یاز کنارم رد شده بود که حت عی تر از اون با صدا زدنش، پشت سرش باال رفت. اون قدر سر مه یعمه هم سراس 

از رفتارش ناراحت و دلخور   یکردم. حساب ی و هاج و واج به طبقه باال نگاه م ر یبودم و متح ههم نداده بود. سر به عقب چرخوند 

 افتاده بود؟  یشده بود؟ چه اتفاق ی بودم اما چ

فکر فرو رفته بودم. مضطرب با   یکنجکاو بودم و از اون رفتارش تو  یشده. حساب یز یچ هی معلوم بود که  شیمگ یاون همه سراس  از

اومد. دلواپس و با حالت نگران صورتش به   نییباالخره عمه پا قه یکردم که بعد از گذشت چند دق  یم  یباز دستم  یانگشت ها

 طرفم اومد.

 گه...  ی به من نم یزیچ-

 .ستادمی جام بلند شدم و مقابلش ا از

 شده مگه؟  یچ-

گه   ی نم یزی پرسم چ ی ازش م یهر چ هی آشفته و عصب ی لیدونم اما خ  یدست هاش گفت:»نم جیکالمش و حرکت گ  شیتشو با

 به تو بگه ها؟« د یگم سوگند تو برو شا  یگه، م ی نم ونیاما حال و روز ش ا ستین ی زیچ ست، ین یز یچ گهیم ی فقط ه

 حرفش جا خورده بودم.  از
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 بشه.  ی ازم عصبان د یگه عمه جون. تازه شا یبه شما نگفته، قطعاً به منم نم  یاما وقت -

 .د یکش  یپوف کالفه

 کنم.   یگفت، خواهش م  د یاما برو شادونم  ینم-

رفتم   یگرفتم. همون طور که از پله ها باال م شینامطمئن راه باال رو پ ییخواست اما به اصرار عمه با قدم ها ی که دلم نم نیبا ا 

 باال اشاره داد و گفت:»اتاق سمت راست.« ی طبقه  ی با دست به اتاق ها

 مردد و دو دل.  نینگران و هچن یبشم کم خ یکه باز هم سنگ رو   نیبودم و از ا د یبودم؛ پر از ترد ستاده یدر اتاقش ا  یجلو

   ؟یگفت چ  یم  راهیبهم بد و ب تیاگه تو عصبان اصالً

 گفت!   یاون حالش رو بهم م  لیهم دل  د یشا اما

گرفتم.   میو دودل بودن، تصم  د یترد ی مردد بودم و چه قدر که  افکارم اون لحظه ها نا آروم شده بودند. باالخره بعد از کل همچنان

  یدستش رو   هی که  ی در رو فشردم و بازش کردم. در حال  ی  رهیکه منتظر جواب باشم دستگ  نیبه در زدم بدون ا ی ضربه ا

لحظه از حرکت   ه یمن  دنیرفت. با د یراه م ی قرار  یاتاق با ب ی ود، مرتب توکمرش زده ب ی اش رو رو گهیو دست د شیشونیپ

  ی شده بود. نم رهیبهم خ شونش یدرهم و پر  یهم گذاشتم. با چهره   یبه داخل اتاق برداشتم و در رو آروم رو  ی. قدمستادیا

 چرخوندم.  یهم فشردم و چشم ی نگاه کردن، لب رو یا  قهیشروع کنم و باالخره بعد از دق ی چه طور د یدونستم با

 باال...  خب... امیافتاده و ازم خواست که ب یکه اتفاق نیعمه نگرانت بود گفت مثل ا -

 : دمیکرد که به خودم جرئت دادم و پرس  یعبوس و اخمو نگاه م همچنان

 شده؟  یزیچ-

 لطفاً.«  ، یشه بر  ی نشده م یز یگفت:»به مامان هم گفتم که چ  یون حرفم با کالفگ ا با

من خبر کن   یآژانس واسه   هی  ستین یگفتم:»پس اگه مشکل ریدلگ  یدلخور شده بودم و با لحن  یرفتار و اون برخوردش حساب از

 شه.«  ی البته اگه م

مگه مامان   ؟ی بر یخوا یموقع شب کجام  نیگفت:»آژانس؟! ا شیو درموندگ یهم گذاشت و باز هم با همون کالفگ  ی رو یچشم

 جونت برگشته؟« 

 و خشک جواب دادم.  یجد  
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 کنم اون جا راحت ترم.  ی رخساره، حس م ش یخوام برم پ ینه م-

 

 ادامه دادم:  یز یآم  هیبا لحن کنا و

 ! رهیگ ی نم افهیواسم ق  گهیهم د  یو کس-

در گذاشت و   ی   رهیدستگ  ی رو روبه سمتم اومد. دستش  عاًیاز گفتن اون جمله عقب گرد کردم و باز به طرف در رفتم که سر بعد 

 ... « یبدون  یخوا  یچه مرگم شده؟ م  ی بدون ی خوا یم  ه؟ یهم گفت:»چ ی و فشردن دندون هاش رو تیبا عصبان

 زد.  یرو خورد و پلک محکم حرفش

نداشت. دستش از   ی زدند و اصالً وضع خوب ی دو دو م یکردم از شدت خشم سرخ شده بود و چشم هاش حساب ی نگاه م بهش

  ی اومد، دست رو یفرو رفت، نشست. خوب به نظر نم ی تشکش نرمش که کم  یشل شد و با رفتن سمت تخت، رو  ره یدستگ  ی رو

 . نمیتونستم بب یبود، کامالً م  دهیچیصورتش پ ی رو که تو  یمعده اش گذاشته بود و حالت درد 

 

ازش،   یتفاوت باشم. به طرفش رفتم و با فاصله ا یت بهش ب تونستم نسب ی بود و نم خته یبهمم ر یتو اون وضع حساب دنشید

 :دمیتخت نشستم. سرم رو سمتش خم کردم و نگران پرس  ی رو

 کنه؟   یدرد م تییجا نم یبب ؟ ینشست هویشده.. چرا  یچ-

 هم گذاشت و آروم لب زد:  ی رمق شده بودند رو ی خمارش رو که از درد ب یاون حرفم چشم ها با

 .یشگ یمعده درد هم-

 ارم؟« یبرات قرص ب ی خوا ی گفتم:»م ی ا قهی بودم و بعد از دق دهیخوب نفهم یل یرو خ یشگ یاز هم ظورش من

 . د یبلند کش ی نفس 

 خوام.  یازت م گه ید زیچ  ه یحرفا رو ول کن  نینه، ا-

تر کرد و    یخشکش رو کم ی. لب هادمید  یصورتش م یاندازه رو تو  ی ب ی قرار  یو اون ب ی. همچنان نگراند یبه سمتم چرخ و

 داد.  رون یب یمجدداً نفس
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تونم بهش   یکه م  ی هست ی درحال حاضر تو تنها کس ی عنی... یعنیندارم  یاما چاره ا ی ممکنه نشون بد  ی دونم چه واکنش ینم-

 اعتماد کنم. 

 و دلواپس نگاهش کردم.   رونیح

 ؟ یفتی حال و روز ب نیباعث شده به ا یشده چ  یخب بگو چ ی کن  ینگرانم م  ی دار-

به حرفام گوش کن   قه ی گفت:»فقط چند دق نیزم  یهم قالب کرد و با ضرب گرفتن مضطرب پاش، رو  یهاش رو تو  دست

 کنم.«   یخواهش م

 جون به لب شدم.   گهیبگو د-

 هم گذاشت. یپلک رو  یسکوت با آشفتگ  یا  قهیاز دق بعد 

 بگم من... من...  یدونم چطور  ینم-

باره   ک یهم فشار دادن چشم هاش  یاز دهنم با رو  ی اعتراض باد کرده بودم که قبل خارج شدن کلمه ا یهام رو برا  لپ

 گفت:»سوگند من تصادف کردم.« 

. لبش رو به  دمیکش یکوتاه "نیه"دهنم  ی ثابث شده از بهت، بهش نگاه کردم و با گذاشتن دست رو یزده با مردمک  وحشت

هاج و   ی ا هیشده بود و بعد از ثان ده یسرم کوب یتو  ی . جمله اش مثل پتکد یموهاش کش ی اش رو تو دندون گرفت و کالفه پنجه

 بگو.«  ی زیچ ه ی هان؟ دِ  ده؟یکه صدمه ند   یکس  نمیبب ؟یچه طور  ؟ یواج و همچنان شوکه گفتم:»تصادف؟ ب... باک

لحظه به من    هی حال گفت:» شون یلحظه صداش رو باال برد و پر ه ی یکه برا  دمیپرس  ی و پشت سر هم ازش سؤال م ی طور نیهم

 گوش کن، ب... باور کن من مقصر نبودم اون... « 

 ادامه داد:   ی با قورت دادن آب دهنش به سخت و

  ادم ی ی لیاز اون صحنه خ ی زیچ یشد حت  یچ هو ی دمیبه خدا متوجه نبودم اصالً نفهم نیماش  یجلو  د یاون... اون بچه خودش پر-

 . ادی ینم

 نگاهش کردم و با لکنت انگشت اشاره ام رو سمتش گرفتم.  یسراسر ترس و نگران ی چهره ا با

 ! ؟یکار کرد  یت... تو چ ربد یه ؟یگرفت   ریبچه رو ز ه یت... تو -

 و عاجز نگاهم کرد.  درمونده 
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 براش افتاده.  یچه اتفاق  نم ینتونستم بب ی لحظه اتفاق افتاد، حت   هی تو   زیهمه چ دم،یخودمم نفهم-

 بکنه!   یکار  نیشد چه طور تونسته بود همچ یاز اندازه گرد شده بود. باورم نم ش یهام ب چشم

 !اد؟یول کنه و ب  ابونیخ ی وجدان باشه و اون بچه رو تو  یهمه ب نیطور تونسته بود ا چه

 پر از تأسف و شماتتگرم رو بهش دو ختم.  نگاه

 ! ؟یو اومد   یول کرد   یطور  نیتو اون بچه رو هم  یعنی-

 سرش قفل کرد.  یو کالفه دست هاش رو رو جیگ

 بشم.  ادهیپ نینبودم که بتونم از ماش   ی حال یکار کنم، تو  یچ د یدونستم با ی آره چو... چون نم-

خواست من هم با   یو نگران بود که دلم نم شون یشد و اون لحظه اون قدر پر ی م شتر یو درد معده اش ب یلحظه شدت کالفگ  هر

 ؟« یچ فته ی ب ی اگه براش اتفاق ی کرد ی کاش ولش نم ی آروم تر، گفتم:»ول  یکنم و با لحن تش یاذ شتر یسرزنش هام ب

خوام   ی خوام، م ی ازت م ونینگران و ملتمسش رو بهم دوخت و گفت:»هم ی اورد و چشم ها رون یدست هاش ب   نیرو از ب سرش 

 کنم.«  یشم، سوگند خواهش م  ی م وونه یارم دبه خدا د ،یبا خبر بش تش یو از وضع  یبر

 از جام بلند شدم.  عی سر یلیبا اون حرفش خ 

 مارستان؟یکدوم ب-

 مارستانی اتفاق افتاد پس البد بردنش ب ن یخونه ا کی صورتش گفت:»نزد یو با فشردن کردن اجزا د یدور لب هاش کش یدست

 چهار راه.«  یباال

  رون یخواستم از اتاق ب یکه م  ن یکردم و هم  د ییدادم و با حرکت سر حرفش رو تأ  یم  انیپا شیقرار  یو ب ی به اون همه نگران د یبا

 نگو.«  یز یگفت:»به مامان فعالً چ امیب

 باال انداختم.  یشونه ا رون، یبه ب یدر بود با نگاه ی  ره یدست گ ی رو دستم

 برم!  ییشه که تنها یاما نم-

داره    گهیکم زود چون مغزم د   هی بگو که نگران نشه. فقط  ی جور هیفکر کردن گفت:»خب پس  یبه اطراف چرخوند و با قدر یسر

 ترکه.«  یم

 نشده.  ش یزیخب آروم باش ان شاهلل که چ یلیخ-
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کردم که به عمه چه   ی مفکر  نیشدم. مدام به ا ر یسراز نییاومدم. از پله ها با عجله به سمت پا رونی با گفتن اون حرف از اتاق ب و

 بهش بدم!  یقابل باور  حیبهش بگم و چه توض  یبدم و اصالً چه طور  یجواب

و اصالً   یبه طرفم اومد. واقعاً مونده بودم که چه طور  یمگ یبالفاصله با سراس  دنمیزد. با د ی سالن با حال مضطربش قدم م ی تو

 بهش بگم!  د یبا یچ

 : د یو پرس  ورد یکرد و باالخره طاقت ن یزد بهم نگاه م  ی چشم هاش موج م یتو  ی که نگران یدرحال  زش یالتماس آم ینگاه ها با

 گفت؟   یشد سوگند جان چ یچ-

که   ی زیعمه جون فقط از چ ستین یزیدستم گرفتم آروم گفتم:»چ یخواستم آروم باشه، بازو هاش رو تو  ی که ازش م ی حال در

 گم نگران نشو.«  یم

 

 حل کرد.   نگاهم ی نا آرومش رو تو نگاه

 شده؟ ی نگران نشم؟ مگه چ یاز چ-

 پا و اون پا کردن لب باز کردم.  نی ا یفوت کردم و با کم ینفس

 .نیتصادف کوچولو کرده هم ه ی...خب... خب نیراستش رو بخوا-

  ی کس نم یتصادف کرده؟ بب ی چ یعنینگاهم کرد و دستپاچه گفت:» دهی و ترس  جیگ  د،یرنگ از صورتش پر کباره یرو که گفتم  نیا

 شده؟« ش یطور یشده؟ سوگند حرف بزن کس  ش یهم طور

 جواب دادن به سؤالش عاجز و  از

که از    نیا یدلم رخنه کرده بود اما برا  یتو  ی دونستم و ترس بد جور  ینم ی زیاندازه در مونده بودم چون خودم هم هنوز چ یب

 بسنده کردم.  ینترسه، به سرهم کردن دروغ ی لیکم کنم و خ شینگران

 .نیتصادف کوچولو بوده. لطفاً آروم باش  هی خب گفتم که -

 و نامطمئن نگاهم کرد.  ناباور

 کنم.  ی تصادف کوچولو به اون حال و روز افتاده بود؟! راستش رو بگو سوگند خواهش م  هی واسه   یعن ی... یگ یدروغ م-

 کم نگرانه.  ه یکه   نیگم، حالش هم به خاطر ا ی عمه جون دروغ نم-
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 باال اندختم.  یبه طبقه   یدر ادامه نگاه و

 . میبر ییجا ه یبا هم  د یعمه با نیبب-

 :د یتر از قبل پرس  نگان

 کجا؟ -

دونم   ینم قاًیخونه تون اما من دق یباال  مارستانیرو که بهش زده بردن ب یگفت حتماً کس مارستان،یب م یبا هم بر د یخب با-

 . میباخبر بش تش یاز وضع د یبا دارم  اجیکجاست به کمک تون احت

 گونه اش زد.  ی رو ینگاهم کرد و ضربه ا  ده یاز اندازه ترس  شی ب ی اون حرفم با چشم ها با

 نکنه...   ی وا-

 حرفش رو قطع کردم. معترض 

قدر هم نگران   نیکنم ا  یخواهش م م،ی که بر د یآماده ش   د یبر عیحاال هم سر ست ین یز ینگو ان شاهلل که چ یجور  نیاِ عمه ا- 

 .د ینباش 

شده بود برداشت و تنش کرد.   زون یکه بهش آو  ییرفت و مانتو یسمت جا کفش ع یسر ی لیکرد و خ نییباال و پا ی سر دستپاچه

در منتظر بود   ی جلو م؛ی رفت رون یکمه بعد هم آژانس اومد. از خونه ب  هی آژانس رو گرفت و   یرو برداشت و دستپاچه شماره   یگوش 

کندم. حال عمه هم دست    یناخنم رو با انگشت م یداشتم و از استرس گوشه    وبهدل آش  ی. حسابمیسوار شد  یو بدون معطل

 از من نداشت. یکم

 

بزرگش   ی شدن با عجله  داخل محوطه  ادهی. به محض پمیشد  ادهیگفته بود پ  ربد یکه ه یمارستانیب ی که جلو  د یطول نکش یلیخ

و جلو تر از عمه به طرف بخش   مهی . سراس میشد  یوارد بخش اصل  مارستان،یشلوغ و پر رفت و آمد ب اطی. با گذر از حمیرفت

هم بود، گفتم:»سالم   یبالفاصله رو به پرستار که دختر جوون و مو بلوند  ، یچوب ز یم ی رفتم و با گذاشتن دستم هام رو یپرستار

 جا درسته؟«  نیرو اوردن ا یتصادف   یبچه   ه یکه   نیمثل ا  ش یپ ی  قهیچند دق  د یبخشب

شدم   ی م وونه یداشتم د ی کرد. از نگران یرنگ و پر تعجبش رو بهم دوخته بود و بِر و بِر نگاهم م یقهوه ا  یپرستار چشم ها خانم

 ایجاست  نیگفتم؟ ا یچ د ید ینشن ن؟یشد   ره یخ ی به چگفتم:»  ینسبتاً بلند  ی و با صدا  دمیفهم یاون نگاهاش رو نم ل یو اصالً دل

 نه؟« 
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 انگش هاش باال اورد.  نیبهم کرد و دستش رو همراه با خودکار ب یپر اخم و تخم نگاه

 همه آدم خبر کردن!  ن یقدر شلوغش کردن و ا نیفهمم چرا پدر و مادرش ا  یبابا من اصالً نم ی خرده آروم تر، ا هی چه خبرتونه -

  شیپ قهیگفت:»چند دق  نشییکرد و بعد از اون هم با نگاه رو به پا یوارس   یرو کم زی م ر یز ستیبه دهن پرستار بودم که ل رهیخ

 د؟« یباهاشون دار یشما چه نسبت نمی اومدن، بب گهیهم چند نفر د

 هم فشردم.  یبه خودم مسلط شدم و لب رو  یکم

 االن خوبه؟  نمیاون بچه ام، بب  ی من خاله -

 هم قرار داد.  ی رو باال اورد و پلک مطمئن رو سرش 

  یمهم  زیچ دنید  یاشون وقت  گه ید ی هستند، همراه ها ششیهم خوبه االن هم خواهرتون و پدر بچه پ ی لیخ د،یآره نگران نباش -

 با اصرار پدر و مادر بچه رفتند. ستین

شدم که همون بچه است و رو به خانم پرستار   یمطمئن م د یاما با د یکش ی از سر آسودگ ی گذاشتم و نفس م یشونیپ ی رو رو دستم

 :دمیآروم تر پرس  ی دفعه با لحن نیا

 وردن؟ یجا ن نیا ی ا گهید  ه ی بچه، تصادف ن یخودشه؟ اصالً به جز ا د یشما مطمئن-

 نگاهم کرد.  متعجب

که خواهر زاده تون حالش کامالً خوبه،   نیو ا وردند یساعت ن نیتا ا  گهید  ه یتصادف ی بود بچه  یکی نی نه خانم گفتم که فقط هم-

 .د ینگران نباش 

 نگران شدم.«  نی هم ی بوده واسه  د یزدم و گفتم:»آخه به من گفتن تصادفش شد   شونمیاز اون حال مشوش و پر یرمق  یب  لبخنده

 باال پروند. ییابرو

و    دهیخودش رو کنار کش نیقبل از بر خورد با ماش  ی عنیهم تصادف نکرده  نیگفته خواهر زاده تون همچ  ی زیچ ن یهمچ یوا ک-

 جوب.  ی افتاده لبه 

 کدوم اتاقه؟«  د یشه بگ  ی و سر در گم شده بودم و با فرو دادن آب دهنم گفتم:»م جیگ یخانم پرستار حساب یحرف ها دنیشن از

 سر کج کرد. زیبخش سمت چپ اشاره داد و از پشت م به

 اتاق شماره صد و چهل و هفت.-
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که صداش زدم سمتم    نیکرد، رفتم. هم  یتشکر کردم و به طرف عمه که هاج و واج اطراف رو به دنبال من جست و جو م ازش 

 و جلوتر اومد.  د یچرخ

 ؟یکن  داش یپ یشد تونست  یچ-

 جا.  نیآره اوردنش ا-

 گفت:»خب حالش چه طوره؟«   مضطرب

خوبه اما بهتر مطمئن   یلیگه خ یتر کردم و گفتم:»خانم پرستار که م  یخشک شده بود با آب دهنم کم یرو که حساب لبم

 .«میبش

 ؟ ی کار کن ی چ یخوا  یم-

 

 بخش اشاره دادم.  یها ی صندل به

 گردم.   ی بر م د یجا منتظر باش  نیا-

 

  یشتریبخش به راه افتادم؛ به پاهام سرعت ب یخواستم که منتظر بمونه. تو  ی خاطر نانیکه با دادن اطم ادیداشت همراهم ب اصرار

آن به   هی در حال جست و جو بودم که   یگشتم. همون طور  ی دادم و همزمان با چشم به دنبال اتاق »صد و چهل و هفت« م

  ه یمچ پام گذاشتم که  ی دستم رو رواز نهادم بلند شد.  یبلند  "آخ"افتادم.  ن یزم ی و رو  د یپام غلت م،یو دستپاچگ  ی دقت یخاطر ب

که  اصالً متوجه نشده   م یزده بود رون یبودم افتاد؛ اون قدر هول و دستپاچه از خونه ب  دهیکه پوش   ییلحظه چشمم به کفش ها

زدم به طرف اتاق »صد و چهل   ی کم لنگ م ه ی که  ی پاشنه دار عمه رو به پا کردم. از جام بلند شدم و درحال ی بودم کفش ها

تخت   ی رو یبه داخل انداختم، پسر بچه ا  ی باز بود. نگاه مه یکرده بودم، رفتم. پشت در اتاق بودم و در ن داش یهفت« که باالخره پ

  ایکه گو یکرده بودند. زن و مرد   یچیعاً هم خوب بود فقط دستش رو تا مچ باند پاومد و واق ی و  به نظر که سالم م  دهیدراز کش

  جیو خدا رو شکر کردم که حالش خوبه اما هنوز هم گ دم یکش یبودند. نفس راحت ستاده یتختش ا نییپدر و مادرش بودند هم پا

 گفت!  ی م ی چ ربد یبودم پس ه

 ! اما اون که خوب بود دهی بهش کوب نیبود با ماش  گفته
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کنار تخت   د یبا رو پوشه سف ی مطمئن بشم. دکتر  تشیتر شدم تا از وضع ک یکم به در نزد هی اومد و  یم  ییداخل اتاق صدا ها از

  د یدکتر که گفت:»نگفت  یبعد هم صدا یکردم و لحظه ا ز یکرد. گوش هام رو ت ی بود و مرتب ازش سؤال م ستاده یاون پسر بچه ا

 شدن؟«  یطور  ن یپسر گلمون چرا ا نیا

  هو یسمت من،  اد یخواست از چهار را ه رد بشه و ب ی م د یدکتر سع یمادر اون پسر که درجواب گفت:»واال آقا   یبعد هم صدا و

پسر جوون بود، واال فکر   هی راننده اش  اد،ی ی داد، داره سمتش م ی م راژیو ی رفت و ه ی ور و اون ور م نیا ی که ه نیماش   هی  دمید

  یز یچ هی نداشت و  یبه نظر که حالت عاد  دم،یفهم نشیاز حرکت ماش  ون یشده بود آخه اصالً تعادل نداشت، ا شیزی چ هی کنم 

که   د یمن خودش رو کنار کش یبا صدا د یسع دمیکش ابون یکه از اون ور خ ی غیبا ج گه یو د دمی ترس  ی لیمصرف کرده بود! خ

 خراش برداشت.«  یجور نیآب و دستش ا ی خورد و افتاد بغل جو نیبعدش زم

 خدا رو شکر که پسرمون حالش خوبه.  یمالحظه، ول  ی و ب یجوونا ناش   نیدکتر:امان از دست ا  یآقا

 کرد. د ییدکتر رو تأ حرف

بد   ی لیدرخت آخه خ بود بکوبه به  کینزد ی. واال من همش تو فکر اون پسر جوونم حت هی کنن نه به بق ی نه به خودشون رحم م-

 باشه. وردهی سر خودش ن یی بال اینگرفته باشه  ر یرو ز ی که باز کس دوارم یکرد ام یم  یرانندگ

اون حرف ها صورتم  از حالت شوکه و ناباورم   دنیداده بودم. خشکم زده بود و از شن که یت  واریدر اتاق مات و مبهوت به د پشت

 مصرف کرده بود؟ ی زیچ ربد یه  ی عنیکنج لبم نشست.  یجی گ ی از رو ی لبخند  داغ شده بود. اصالً برام قابل باور نبود و

 باشه! زایچ ن یاومد اهل ا یامکان نداشت چون اصالً بهش نم نه

  نیشده بود. اون تصادف تلخ که بهتر یآور  اد یدردناک برام   یشد و داستان تصادف شهرزاد و اون روز ها یداشت منفجر م  سرم

  ینم  ادش ی یز یازش سؤال کرده بودم گفته بود که چ یفکر کردم، وقت  ربد یه ی لحظه به حرف ها یدوستم رو ازم گرفته بود. برا 

 متوجه نشده!   یز یو خودش هم چ ادی

 داشتند؟   قتی بودم درست بودند و حق  دهیکه شن  یی زایواقعاً چ  یعنی اما

 مصرف کرده بود!  ی زیواقعاً چ  نکنه

و اضطرابم   یج یبخش گ یشدن اسم دکتر ها جینشست. رفت آمد ها و پ می شونیپ یسرد رو  یفکر کردن به اون حرف ها عرق از

اومد.   ی که متوجه عمه شدم. به سمتم م  دمیبه عقب برداشتم و چرخ یکرده بود. از در اتاق فاصله گرفتم و چند قدم شتر یرو ب

 تو؟«  ی کرد  ر یقدر د نیحالش خوبه؟ چرا ا گند، شد سو ی گفت:»چ عی تر شد سر کی که نزد نیهم

 .« میبر  گهیشه د یکردم و گفتم:»خوبه، م  د ییتکون دادن سرم و حالت همچنان شوکه ام، تأ  با
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راحت   المیخوشحال شدم خ یلیگفت:»خدا رو شکر خ  یاز سر آسودگ  ی نفس دن یاش گذاشت بعد از کش نهیس  یرو رو  دستش

 دلم.«  ز ینون عزشد، مم

گوشم که گفت:»سوگند    یعمه تو  یصدا  یدوباره    دنیچیکه مثل خوره به جونم افتاده بود و پ ی بودم و غرق در افکار ساکت

   ه؟«یچه حال نیعمه تو چت شده ؟ ا یجان خوب

 .« گهید  میبهتره بر ستین یزیموضوع بشه و متبسم گفتم:»چ  یخواستم عمه متوجه   ینم

 ؟ ی:مطمئنعمه

که عمه متوجه لنگ زدن پام   م یبرنداشته بود  شتریب ی اما چند قدم میگفتم و راه افتاد  «ی شونه اش »آره ا ی رو یدست  دنیکش با

 شد. به طرفم برگشت.

 شده؟  ی زیچ ی لنگ  ی چرا م-

 برده بودم.  ادیپام رو هم از  یحت

  نهیخوردم واسه هم نیو زم  د یاه رفتن پام غلتموقع ر ستین یخاص زیچ د یکرد گفتم:»نگران نباش  یبه عمه که نگران نگاهم م  رو

 زنم.«  ی کم لنگ م ه یکه 

 و ناراحت نگاهم کرد و گفت:   متأثر

 ؟« یاالن درد دار یعمه جان خوب یوا  ی»ا

 اولش چرا اما االن.  ی عنینه - 

 .« دمیکفش ها رو پوش  نیخودمه که ا ریبا اشاره به کفش هام گفتم:»تقص و

 

  ی روز اومد  هی گفت:»واقعاً شرمنده   ینامحسوس  هی با شرمندگ یشد و بعد از لحظه ا ده یو سمت کفش هام کش  نییرو به پا نگاهش

 خوام سوگند جان.«  ی عذر م ز یشد به خاطر همه چ ی چ نیخونه عمه ات بب 

  نایا ایجان، بعمه  اینشست و با در اوردن کفشش گفت:»ب وار یدارِ کنار د  رهیمتصل و زنج  یها یصندل یحرف رو نیبا گفتن ا و

 پاشنه اش کمتره.«  نایرو بپوش ا

 نداره. بیع د،یعمه جون پاتون کن ستین مهم
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 کرد.  یاخم

 . گهید  ایاِ ب-

زدم.   یلنگم نم  گهی. البته پام بهتر شده بود و دمینشستم. کفش ها مون رو با هم عوض کرد یصندل ی طرف عمه رفتم و رو به

.  میو به سمت خونه به راه افتاد میشد  مارستانیب ی پارک شده جلو یها نیاز ماش  ی کیسوار  م یاومد  رون یب مارستانیبعد از ب یکم

  یدادم و سع  رونیب ی رفتند. کالفه نفس ینم  رونیاز سرم ب یمادر اون پسر بچه، لحظه ا ی و منگ بودم. حرف ها ج یهنوز هم گ

. با  مید یکه بود، رس  ی بعد به خاطر مسافت کم ی  قه ی دق  ستیربع، ب ه یبه خونه اون فکرها رو از سرم دور کنم.  دن یکردم تا رس 

  د یبودم اما با ده یبود که شن ییها ز یچ ریهم ذهنم درگ نوز . همیانداخت و درو باز کرد. داخل رفت د یعمه کل  ن،یشدن از ماش  ادهیپ

  یم  یدر موردش فکر د یبودم نبا دهیهم اون خانم اشتباه کرده بود به هر حال تا از خودش نپرس  د یشا دم یپرس  یاز خودش م

 اومد. نییربع پا هی خودم رو رها کردم و عمه بالفاصله باال رفت و بعد از  یمبل یشدم. رو  ی اول مطمئن م د یکردم. با

راحت شد. معده اش هم   الش یکم خ  هی بهش گفتم که اون بچه حالش خوب بوده،  ربد،ی و گفت:»رفته بودم اتاق ه د یکش  یپوف

 .« رهیگ یناراحت معده درد، م  ای ه یعصب یقرص هم براش بردم. وقت ه یبود و   ختهیبهم ر یحساب

 دادم.ظ   کهیبودم. به مبل ت دهیفهم یشگ یرو از معده درد هم ربد یمنظور ه تازه

 کنه؟ خوبه؟  یکار م   یاالن چ-

 باز هم معلوم بود که ناراحته.  یکه بهش گفتم حال اون پسر خوبه ول  نیبا ا-

 ترکه.«  ی گذاشت و گفت:»سرم واقعاً داره مسرش  یدر ادامه دستش رو رو  و

 شدم.  زی خ میمبل ن ی رو

 ارم؟ یبراتون مسکن ب ن یخوا یم-

باال هست.   ست،ین ی ازیسرش بود، گفت:»نه ممنون عمه جان ن یکه هنوز دستش رو  ی چشمش رو بست و در حال ی لحظه ا یبرا

 .« یبخواب  یبر  گهیبهتره د یخسته شد  یل یتو هم خ  ،یهباال رو برات آماده کردم اتاق تَ یاز اتاقا یکیسوگند جان،  یراست

 . نیچشم شما هم برو بخواب رنگ به رو ندار-

  ی خواست یز یبره، تو هم چ یکه خوابم م  هی طور ن یبازم آرامبخش بخورم فقط ا د یبره عمه جون، با  یخوابم م  گهیآره اما مگه د-

 شه.  ی م نیسنگ  یخورم خوابم حساب یکه م  ییآرام بخش ها  نیخودت بردار عمه جان راحت باش چون با ا

 . ریخوابم شبتون بخ  یم  رمیزنم بعد م ی م ربد یسر به ه ه یممنون شما راحت باشه منم -
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 شه.  یکمتر م  شیاز زبون تو هم بشنوه نگران ی کن  یآره خوب م-

 له ها رفت. خرامان خرامان سمت پ ی ریبا شب بخ و

رفتم. باالخره از   یبود و مدام با خودم کلنجار م  ر یدر گ  یسالن نشسته بودم. ذهنم حساب ی بود و هنوز هم تو ک ی کینزد ساعت

بودم. در   ستادهیاتاقش ا ی. جلو دمیگرفتم که برم باال و با هاش حرف بزنم. تن خسته ام رو از پله ها باال کش می جام بلند و تصم

 داخل.«  ای که گفت:»ب  یف یخف یصدا دنیشن ی زدم و بعد از لحظه ا

 .«نی بش ایآروم گفت:»ب ،ینگاه می بودم که بعد از ن ستادهیدر ا  ی تخت نشسته بود. همون جا جلو یوارد اتاق شدم. رو  

 کرد، ممنون.«  ف یرو واسم تعر ز یگفت:»مامان همه چ  ریکف هر دو دستش بهم، سر به ز دنیو کنارش نشستم که با مال  رفتم

 :د یبه سمتم برگشت و نامطمئ پرس  ینگفتم که بعد از لحظه ا یزیچ

 خودش بود؟  ی تو مطمئن-

  که یچونه اش گذاشت و با ت ریاهش رو گرفت، دست هاش رو زکه منتظر جواب باشه، باز نگ   نیسؤال بدون ا نیا دنیبعد از پرس  و

هم    ی برخورد نیبا ماش  ی حت یعنیشدم  ج یگ یشه! حساب یو بهت گفت: »آخه مگه م ی زانو هاش، با ناباور ی آرنجش رو

 نداشته؟!«

به   شتریسکوتم ب د ینسبت بهش عوض بشه، شا تمی خواست ذهن یزل زده بودم. دلم نم  مرخشی بزنم به ن ی که حرف  نیا بدون

که هضمش واقعاً  برام سخت بود. دومرتبه   تیواقع  دن یبرسونه. شن نیقیکه باورم رو به    ییحرف ها دنیخاطر ترسم بود، ترِس شن

 سؤالش رو تکرار کرد. 

 خودش بود؟ یبا توام، مطمئن-

گم؟ چرا ماتت برده،   ی م ی چ یشنو  یگفت:»مگه نم ی نسبتاً بلند  یو صدا ی بار با آشفتگ  نیباز هم با سکوت من روبه رو شد و ا 

 اصالً تو چت شده؟« 

 .د یبه سمتم چرخ ت،یبر افروخته از عصبان یپر خشمم رو بهش دوختم که با چهره   نگاه

 گرفتنت رو بدونم؟  افه یق  نیا لیتونم دل  یم-

در کنترل خشمش داشتم، گفتم:»آره همون بچه بود. همون بچه   یکه سع ی بلند تر یبا اون حرفش از جام بلند شدم و با صدا 

 نه؟!«  ای ی بهش زد یدون ی نم یکه حت  یا

 کرد.  کیزده از جاش بلند شد، دست هاش رو به کمر زد و چشم هاش رو بار رتیح
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 ؟ ی کن ی فتار مر ی طور نیتو چته؟ چرا ا-

شده بودم.   ز یهمه چ یو تازه متوجه   د یشد فهم ی م ی * رو به خوبیدنینوش  ی مون کم بود و موقع حرف زدن بو ن یب فاصله

 کرده بود. پس درست بود!   یآور  اد یکه تمام خاطرات بد رو برام  یزیکه ازش متنفر بودم، چ یزیچ

 

گفت: »تو از    یا ه یشده و بعد از ثان رهید و با نگاه متالطمش، بهم خ کردم. هنوز هم از رفتارم در عجب بو   یتأسف نگاهش م  پر

 من که گفتم مقصر نبودم.«  ؟یناراحت یچ

 چون... «  ی نبود ریکج گفتم:»آره تو مقص یزدم و با لب و دهن  یپوزخند 

 ؟« یشه واضح تر حرف بزن  ی م ه؟ یها چ ه ی گوشه و کنا  نیگفت:»منظورت از ا ج یادامه ندادم که گ و

 زدم.  یشخند یر

 واضح؟!-

  یلیخ ز یخمار و کالفه اش از اون همه حرف بار کردن بهش، روم ثابت شد و منتظر جواب که با حرص گفتم:»همه چ یها چشم

 نه؟!«  ای ی اصالً بهش زد ی متوجه نشد  ی که حت  یحال* بود یو اون قدرب  یواضحه... اون، اون قدر خورده بود 

 ادامه دادم:  ی خند با زهر  و

 خودشون.  ی نگران تو بودن تا بچه  شتریاون بچه ب  ی خانواده  ه؟ی چ یدون   یهه... م-

  یزیحرفو زده؟ م... من... من چ نیا  یو لکنت گفت:»ک... ک   یسکوت کردن، با ناباور یکرد و بعد از کم   یبهم نگاه م شوکه

 نخوردم باور کن.« 

  ی عصب ی شدم. نگاهش کردم و با خنده ا  یم  ریو دلگ   تیاذ شتریداد ب ی به دروغ گفتنش ادامه م یکه هنوز هم اون طور  نیا از

  نیباشه اصالً بازم ادامه بده و به شعورم توه ؟ ید یبه دروغ گفتنت ادامه م یمن احمقم و هنوز هم دار   یکن  ی گفتم:»چرا فکر م

 ... « یکن ول

 دم ادامه دادم:  منقبض ش   یو چونه    یبا مکث  و

 زود.  یلیخ ، یتو نشون داد یواقع ی زود چهره  ی لیکردم خوب شناختمت اما خ  یفکر م -
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گفته من    ی فهمم ک ی زده؟ نم ی حرف ن ییهمچ یو گفت:»اصالً ک  د ی تو موهاش کش  یطبق عادت دست یاون حرفم با کالفگ  با

 مست بودم؟!« 

 نگاه پر افسوسم روش ثابت شد. 

 موضوع شد.  نیا  یشه متوجه   ی هم م یکه از چند قدم ی ون اون قدر خوردبگه، چ یکس  ستیالزم ن-

 شد. ی م دهیهم ساب ی رو تی هام از حرص و عصبان دندون

 .یمثل... م... مثل اون  یکیتوهم -

دست و    یقبل باز هم در برابرش ب ی کنم و مثل دفعه ها  هی خواستم گر  ی فکر کردن به شهرزاد بغض گلوم رو چنگ انداخت. نم با

 پا باشم و همراه با آب دهنم فرو خوردمش. 

 تکون داد.  ی سر جیو آشفته نگاهم کرد و گ  پرسشگرانه

 ؟ ی فهمم مثل ک  ینم ؟ یک-

 آلودم لب زدم.  بغض

 جوون بود.  ی لیو از من گرفت، شهرزاد فقط سه ماه بود که نامزد کرده بود اون خدوست  نیکه بهتر  یک... کس-

 کرده بود و برام قابل کنترل نبود  دایپ ی بیحرف زدن صدام لرزش عج موقع 

کرد    یفقط نگاه م  ری. متح رمیخودم رو بگ  ی نتونستم خود دار باشم و جلو  گهیشد، د ر یآگاه با گفتن اسم شهرزاد اشکم سراز ناخود

 زدم.  ی حرف م یدگیبا عجز و رنج  ختمیر  یکه اشک م   یو من در حال

 رو نابود کرد.  ش یمثل تو زندگ ی کیلذت ببره  ش یکنه و از زندگ یخواست جوون  یتازه م  ی وقت-

 ادامه دادم: ی دندون و مکث  یبشه، با فشردن لبم رو لیام به هق هق تبد  هی کم اورده بودم و هر آن ممکن بود گر  نفس

 اما موقع برگشت...  ، یخواد با نامزدش برن مهمون ی گفت م-

 ادامه دادم:  ده یبر ده یزدن برام سخت شده بود و بر حرف

گذره اما   یماجرا م نیبود.... دوساله که از ا نیماش   یم... حالم خوب** نبود و با همون حال پشت فرمون نشست، شهرزاد هم تو -

تنها دخترشون، بود رو نابود کرد. خودش رو   دشونیام  یرو که همه    یکنه. اون آدم خونواده ا یم  تمیاذ ش یآور  ادیهنوز هم 

 قبرستون.  ی  نه یس  فرستاد کرد و شهرزاد رو هم  نینش  لچریو
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 هم فشردم:  یکرد. ساکت بود و متأثر. نگاهش کردم و با نفرت  دندون رو  ی فقط بهم نگاه م 

 جور آدما متنفرم.  ن یمن از ا-

 لب زدم.   ریو مانع ام شد. قهر آلود و دلگ  ستادیرو به روم ا وارید  هی با گفتن اون حرف به طرف در رفتم که مثل  و

 جا بمونم.  نیخوام ا ینم  گه یلطفاً برو کنار چون د-

 .« بشه یجور نیخواستم ا یکنم، نم  یآور اد یخواستم گذشته رو برات  یمتأثر تکون داد و با لحن آرومش گفت:»من نم یسر

 و خشک جواب دادم.  سرد

رو جمع    لم یخوام برم وسا یکنه حاال برو کنار، م  ی م تم یجا بودنم داره اذ نیدونم که ا  یو م نی. فقط ا ستیبرام مهم ن گه ید-

 کنم. 

 و متعجب گفت:»کجا؟«  رونیح

 جا. ن یجز ا ییهرجا-

 موقع شب؟!   نیا یکن  ی م یکرد و گفت:»شوخ  یا ی عصب ی  خنده

 :د یوره با خشم غربا در رفتن از ک و

 . یحق ندار ، یبر ییجا  ی دم حق ندار  یبهت نم یاجازه ا ن یممکنه نه همچ ریغ-

رو رو   ی جمله ا یلجباز یهم گذشته فکر نکرده بودم و فقط از رو  کی که ساعت از   نیبه ا ی بودم که حت ی قدر ازش عصبان اون

 دادم. خشم آلود نگاهش کردم.  یادامه م شتر یرو ب م یهوا پرونده بودم و با سماجت، اون لجباز

 هم فشار داد.  یدندون هاش رو ت یشم. با عصبان یجا خفه م  ن یندارم برو کنار  چون واقعاً دارم ا ازیتو ن ی من به اجازه -

  دمیباور کن خودمم نفهم ستم،ین یکن  یکه فکر م  ی من اون آدم ،یبه حرفام گوش کن یخوا  یچرا نم یقد لجباز  نیآخه چرا ا-

 دونم اما...  یم  یعن یچم شد  هوی

که   ی درحال ی شده بود. بعد از سکوت رهیمتالطم و ناآروم چشم هاش، بهم خ  یبا قهوه ا  ی چند لحظه ا ینصفه موند و برا حرفش

 زد ادامه داد:  ی حرف م ی به سخت

 بهم اصرار کرد دستش رو رد کردم، اما... چون... ن یحس یوقت یکنم و اون قدر بخورم، ح... حت   یرو  اده یخواستم ز ینم-
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 ادامه نداد.  گه ید ی ول

 برو کنار.« گهیگفتم:»تموم شد؟ خب حاال د  یزدم و با لحن کوبنده ا  یز یتمسخر آم لبخند 

 

من که ازت معذرت  ؟ یکن  یرفتار م یطور  ن یگفت:»چرا ا انهیو شاک   د یکش اد یسرم فر یبلند  یگفتن اون جمله با صدا با

 ؟« یبر ی خوا یموقع شب کجا م  ن یآخه، ا یقد لجباز ن یخواستم، تو چرا ا

کردم گفتم:»به تو،   ی قرمز ازش خشمش نگاه م یچشم ها  یکه تو   یسرد تر از قبل و به صورت بخش بخش در حال  یبا لحن  

 نداره.«  ی ربط چ،یه

که    نیتا نصفه بازش کردم که دستم رو کنار زد و قبل از ا نییدر گذاشتم، با فشردنش رو به پا ی  ره یدست گ ی دستم رو رو و

ما حتماً از خواب   ی ها دادی. خدا رو شکر که عمه قرص خواب خورده بود وگرنه با اون داد و بدش یکامل بازش کنم محکم بهم کوب

 ؟«ی کن ی کار م ی :»چتمفشد. متعرضاً و با خشم گ  یم داریب

 

 . د یخند  یبودند عصب خته یر ش یشونیپ یآشفته اش که رو  ی جمع کردن موها با

 ساعت... ن یا یدون ی چون خودتم م یبر  ی خوا ی تو نم-

وقت به زبون    چینبودم قطعاً ه یکردم و عصب  ی فکر م شتر یرو که اگر ب ی جمله ا  یرو قطع کردم و با حرص و از سر لجباز حرفش

 زدم: ادیفر یداد مانند و پر از خشم  یاوردم، رو با صدا ینم

ندارم چون   نان یبهشون ندارم، من به تو اطم ی نانیاطم چیو ه  زارمیخورن ب ی که مشروب م  ییمن از آدما ه، یچ ی دون ی اصالً م-

 ...  یجور آدما هر کار نیا

.  ختمیر یصورت اشک م  ی سوخت. به پهنا یم  یصورتم بود و حساب ی از صورتم حرفم نصفه موند. دستم رو  ی داغ شدن طرف با

قورت   ینشستم. آب دهنش رو به سخت نیزم  یسر خوردم و رو  وار،ی به د که یکرد. عقب رفتم و با ت  یمات و مبهوت بهم نگاه م 

و    شوکه اش گفت:»ب...   ن مویکرد و با لحن پش ی که کرده بود، بهم نگاه م ی کار  ززانوهاش رو به روم نشست. ناباور ا ی داد و رو

 که... «   یگفت   یز یخواستم بزنم خب...خب تو چ ی به خدا نم

 ...« یو بد چزوند صورتش گفت:»با حرفت من  یرو  یدست   دنیهم فشار داد و با کش یهاش رو محکم رو  چشم
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 تکون داد.  ی کرد و متأسف سر ی . مکثختمی ر یصدا فقط اشک م  یب

 باشم؟  ی فیتونم آدم کث ی قدر م نیا ی عنی رم؟ یقدر پست و حق  نیمن ا  یعنی-

خواستم    ینم ی و شکسته بود که حت ده یگرفتم اون لحظه اون قدر دلم ازش رنج   نییدرست رو به روم نشسته بود. سرم رو پا 

 براش عذاب آور شده بود. کالفه و درمونده لب زد:  میبهش نگاه کنم. سکوت طوالن یا  هیثان

 زنم.  یباهات حرف م  سوگند دارم-

  ه ی گر ی نطوریکنم ا  یسر خورد. چشم هاش رو بست و ملتمس گفت:»خواهش م  نییباال رفت و باز رو به پا ی لحظه ا یبرا نگاهم

 کنم.«  ی بشه چند لحظه بهم نگاه کن خواهش م یطور  نیخواستم ا ینم ز، ینکن و اشک نر

 شده بود.   ز یالتماس آم یحساب لحنش

رو برداشت و محکم به   زیکه گلدون کنار م ی بود طور یعصب یکردم. از سکوتم حساب ی رو نگاه م  نیفقط زم  یحرف چیه بدون

که   یاشک یبود و قطره ها نییلحظه چشم هام رو بستم و محکم پلک زدم اما همچنان سرم پا ه یشکستن  ی. از صداد یکوب  وارید

  ن یزم ی خون که رو ی لحظه چشمم به قطره ها  هی  یبود و برا  نییارو به پ نگاهمکردند.  ی م ی صورتم سر سره باز یپشت هم رو 

داد.    یدستش گرفته بود محکم فشار م یاز گلدون شکسته شده رو تو  ی ا کهیافتاد، وحشت زده سرم رو باال گرفتم، ت دند یچک یم

 جواب داد.« گفت:»پس یکردم که با زهر خند  ی منقبض و قرمزشده اش نگاه م ی از کارش شوکه شده بودم. به چهره 

 شده بود!   وونه یکه د انگار

 در ادامه با عجز و التماس گفت: و

 کنم.«  ی به حرفام گوش کنم خواهش م قهی دق »چند 

با هام بکنه. همزمان با قطره   یکار  نیکردم که هم چ ی فکرش رو هم نم ی قلبم رو سوزونده بود حت  یکه کرده بود حساب  یکار با

پر از   یهم قرار دادم و صدا ی نداشتم و پلک رو دنیبودم و اصالً تحمل د نیزم یخون رو  ی قطره ها دنیاشکم شاهد چک یها

 بدم.«  حیبرات توض د یبهم نگاه کن با قه ی سامان فقط چند دق نکه گفت:»سوگند تو رو جو ربد یالتماس ه

رو خارج کردم و   نمیاومدم. نفس سنگ  رون ی از اتاق ب عی هاش گوش کنم از جام بلند شدم و سر که بخوام به حرف ن یبدون ا اما

  ه ی تخت انداختم و فقط گر ی که عمه برام آماده کرده بود رسوندم و به محض وارد شدن خودم رو رو ی خودم رو به اتاق عیسر

کردم. من احمق از   ی شده و مدام خودم رو سرزنش م که یت  کهیکردم غرورم ت ی م ساس بود و اح نیبرام سنگ  یکردم. کارش حساب

 درست مقابل چشم هام.   خت؛یزود فرو ر یل یخودم ساخته بودم اما خ یبرا یاون آدم چه بت

 گرفت.  یشتر یام شدت ب هی صورتم گر  ی خورده  ی لیبرام سخت بود و با لمس طرف س  هضمش
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شده بود و   نیمتورم و سنگ   یپلک هام حساب هی . از شدت گرختمیشوکه ام فقط اشک رساعت تمام رو با حالت بهت زده و  کی

از   عیشدن سر داریفکر بودم که صبح به محض ب  نیا یو تو  ارم یب ادیرو ب یز یچ گه یخواست د یآروم چشم هام رو بستم. دلم نم

 بزنم.  رون یاون جا ب

 

بودند و با چند فشار آروم و   ده یبهم چسب یکم  شبم ید  یها ه یبلندم از گر ی شدم. مژه ها داریساعت هفت بود که از خواب ب صبح

رنگ   یسورمه ا یها ی اومدم. تب نییاتاق مهمون پا ی و از تخت دونفره  دم یکش ی ا ازه یپلک زدن، از هم  جداشون کردم. خم

. در اتاقش  دمیکش ی انداختم و سرک یرو نگاه  رونیرو آروم فشردم و ب ره یتخت رو به پا کردم و به طرف در رفتم. دستگ  نییپا

نرم از اتاق خارج شدم. آروم از کنار اتاقش گذر   ییو با قدم ها نیموضوع پاورچ ن یانگار که بسته بود و بعد از مطمئن شدن از ا

آب رو باز   ریبرم. ش  نیینبود که پا ازیوجود داشت و ن  یبهداشت سیهر دو طبقه سرو ی . تورسوندم ییکردم و خودم رو به دستشو

گرد و بزرگِ   ی  نه ی آ یخودم تو  ریتصو  یکه سر باال کردم نگاهم رو   ن یو هم دمیبا مشت به صورتم آب پاش  ی کردم و چند بار

هم   یاز بچگ  بود ادم یکه   ییداشت. تا جا  یهم از کبود ییسرخ شده بود و رگه ها یطرف صورتم کم هی موند.  رهیخ وار،ید ی رو

خودم بفهمم به    نکهی بدون ا یحت شد ی کبود م  عیسر ی لیضربه خ ن یتر کی و با کوچ  لیدلی و ب ل یبودم و پوستم با دل ی طور نیهم

محکم و ضرب   ی  ده یحساسه. هرچند که کش یاد یباور بود که پوستم ز نیکجا برخورد کرده و علتش رو بفهمم، مامان هم بر ا

 نثارش کردم. یراهیلب بد و ب ری و با حرص ز  یسرخم  عصب صورت  دن یهم بود. با د یدار

 چه به روز صورتم اورده!  نیبب ی وحش ی پسره -

سرم مرور    ی تو شبیکردم و بالفاصله باز اتفاقات د ی صورتم نگاه م  ی خورده  یلیبه خودم و طرف س  نه ی آ یتو  ی همون طور 

. با  د یگونه ام چک  یرو  یبه صورت قطره اشک ی و ناراحت  یاز غصه پر شد و اون دلخور کبارهیگرفت،    یشدند. از کارش دلم حساب

 : دمیپشت در، پرس  ستادنی دم. مضطرب با ایبه در به خودم اومدم از جا پر ی ضربه ا

 ه؟ یک-

 عمه بود.  یصدا 

 . یرفتم اتاقت نبود زم؟یعز  ی شد  داری:سوگند جان بهعم

 و صاف کردن صدام گفتم:»آره عمه جون منم.«   یبود خشک کردم و با سرفه ا  زونیآو نه یکه کنار آ یرو با حوله ا   صورتم

 صبحونه رو آماده کردم.  زیم  نییپا ا ی:خب پس زود بعمه

از رفتن عمه مطمئن شدم در   یرفت. وقت  ع ی سر یلیگفتم که خ یو از پشت در چشم نتم یبب تیاون وضع یخواستم عمه تو  ینم

از   ی رنگ که گوشه ا یی کنسول طال  نهیو آ  ز یم ی نوک انگشت راه رفتن، به اتاق خواب برگشتم. جلو ی رو آروم باز کردم و با رو
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که همراهم    ی مختصر ش یکوله ام روم جست و جو کردم و لوازم آرا یاومد نشستم. تو  ی از اون جا به حساب م ی اتاق بود و دکور

برم، چشم هام هنوز پف داشتند و   نییتونستم پا یاصالً نم تیکردم چراکه با اون وضع ش یآرا یگذاشتم و کم  ز یم ی بود رو رو

  ی متوجه   یلحظه ا   یه براکردم ک  ینگاه م مکوچولو هم کبود بود. متأثر و مغموم به خود  ه یاز صورتم همچنان قرمز و  یطرف

اش،   ی رنگ ورزش  ی شلوار مشک ب یو دست هاش رو تو ج ستاده یچهارچوب در ا ونی افتاده بود؛ م نهی آ ی تو رش یشدم. تصو  ربد یه

به خودش   شبید ی بعد از ماجرا یبود چه طور  ی ک گه ید نیخدا ا یهم فشردم؛ وا  ی دندون رو ت یفرو کرده بود. از عصبان

 اومد!  یجا م نی داد و تا ا  یم  یجرئت نیهمچ

سرش رو    یکردم. بعد از نگاه  یبهش نگاه م نهیآ ی خوردند، از تو ی تکون م  تیدماغم از عصبان ی که پره ها  یخشم در حال با

 .« یرو بفهمه البته... البته اگه تا االن نگفته باش  شبی د ی  ه یخوام مامان قض یانداخت و آروم گفت:»نم نییپا

 خودت بهم صبر بده چه قدر هم که پر رو بود!  ایخدا  ی اهم گذاشتم؛ و یرو  پلک

اون همه وقاحت به خرج نده. هم چنان نگاه پر خشمم رو بهش دوخته   گهیگوشش که د ر یبزنم ز  ی کیگفت برم و  ی م  طونهیش 

چهارچوب قرار   ی بعد باز برگشت و تو یکرد اما لحظه ا   یو عقب گرد  د یو زل زدن راهش رو کش ستادن یا ی بودم که بعد از کم

بزن رو   م ی زیچ هی ... یگفت:»اوم...   یآروم  ی کردن با لب و دهنش، با صدا  یباز کم   هی به اطراف چرخوند و بعد از  یگرفت. سر 

 صورتت.« 

 یحساباندازه اش  یب  ییصورتم شده بود. از پرو  یقرمز   یکه خودش هم متوجه   ن یشد. مثل ا بی غ ع یجمله سر نیبا گفتن ا و

 کرد؟!   یرفتار م  یجور  نیلجم گرفته بود آخه چرا ا

 تعادل.    یاحمقِ ب  یبارش کردم؛ پسره   یلب باز حرف  ریز

کردم، نه مثل    یبه خودم نگاه نه یآ  یرو جمع کردم. تو  لمیو وسا دمیصورتم، لباسم رو پوش  ش یو تمام شدن آرا  قهیاز چند دق بعد 

مشخص نبود و حالت چشم هام هم بهتر شده    یز یصورتم چ ی که اون همه زدن کرم پودر کار خودش رو کرده بود و از قرمز نیا

 هم نبود!  ی بد  ز یچ شیبود. لوازم آرا

  یسر صبح  ی که کردم سمتم برگشت. لبخند  ی . با سالمیچا ختنیآشپز خونه بود و مشغول ر  یرفتم. عمه تو  نییپله ها پا از

 و گفت: نثارم کرد  

 .« نیبش ایدلم ب ز یعز ر یصبحت بخ »سالم

 .ری صبح شما هم بخ-

 و نشستم. دم یرو کنار کش یصندل



 عشق تا جنون 

254 
 

 ؟« ید یذاشت گفت:»خوب خواب ی جلوم م ز، یم ی رو رو یچا وان یکه ل ی درحال عمه

 دلم خنده ام گرفت.  ی حرفش تو از

 زدم و جواب دادم:  یساختگ  یمکث کردن لبخند  ی ا قه ی دق با

 ممنون. دم، یخوب خواب یلیخ-

 

 گرفت و گفت:   یو نشست. لقمه ا ختیر  یبود. عمه واسه خودش هم چا ومده ین  نییهنوز پا ربد یه

 خوام.«  یبازم ازت عذر م  شبید »بابت

 بود؟!  ده یفهم یز یبهش نگاه کردم اما نکنه چ متعجب

ممنونم ازت   ی کمک کرد یل یس بود، تو خکابو ه یمثل    شبیگفت:»اصالً د ی به دهنش دوخته بودم که با گرفتن لقمه ا چشم

 عمه جان.« 

  یمن بوده، اون هم بعد از اون همه اتفاق  یدرواقعه برا  ، یدونست کابوس واقع  ینم دم، یخند  یدلم م  ی اش تو  یالیاون خوش خ به

متوجه   شب یاز بحث د یز یآرامبخش کار خودش رو کرده بود و عمه چ ی که قرص ها ن یکه افتاده بود اما خدا رو شکر مثل ا

 نشده بود. 

هم وارد آشپز خونه شد. ورودش با دستپاچه شدن من، همزمان شد. آب   ربد یکه همون لحظه ه میعمه مشغول حرف زدن بود  با

داشتم   یکه سع نیکه سالم کرد و بعد هم نشست. با ا  دمیجا به جا شدم. صداش رو شن ی کم یصندل ی دهنم رو فرو دادم و رو

جلب توجه نشه،   یل یخ نکهیا یلب برا  ریکم دست و پام رو بسته بود. آروم و ز ه یتفاوت باشم اما وجود عمه   ینسبت بهش ب

 :د ینون مشغول کردم. عمه هم جواب سالمش رو داد و پرس  ی رو یگفتم و خودم رو با چاقو و کره    یسالم

 پسرم؟  یبهتر-

  وونه یکه به خاطر د زی م یاش رو  گهیداد و با گذاشتن دست د که یت ز ی نظر گرفتم. آرنجش رو به م ریحرکاتش رو ز یرچشمیز

 م شده بود، گفت:»اوهوم، خوبم.«ه یچیباندپ شبش ید یباز

 : د یو بالفاصله پرس   د یکش ی نیدستش شده بود ه ی تازه متوجه  ایکه گو عمه

 ؟ یگذاشته بود ز یم  یرو رو  ه یاول یکمک ها   یپس تو جبعه   نمی بب ه؟ ی چیشده؟  چرا باند پ یجان مامان دستت چ  ربد یه-
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هم گذاشتم و   ی . پلک روشبید ند یشدن اتفاقات ناخوشا یادآور یبه دستش نگاه کردم و باز هم  ی لحظه ا ی حرف عمه برا با

  یسبد رو کند و با گذاشتن تو یاز نون لواِش تو  یگوشه ا یتفاوت  یبا ب ربد یکرد که ه ی . عمه نگران ازش سؤال مدمیکش  ینفس

 .« ستین یز یدهنش گفت:»چ

 ؟ی کرد ش یچی! پس چرا باند پست؟ ین ی زیچ ی چ یعنی:عمه

که   ز یم یدستم خورد به گلدونِ رو  یعن یبود،  ک یاتفاق کوچ هیعبوسش گفت:»فقط  ی داد و با چهره  رون ینفسش رو ب کالفه

 .«ه ی زخمه سطح ه ی د یها هم دستم خراش برداشت. نگران نباش  شه ی. موقع جمع کردن خرده ش نیافتاد و شکست هم

 گفت! یاز اون حرفش زدم، چه خوب هم دروغ م  یپوزخند 

 وقت؟   ه یدرمونگاه؟ عفونت نکنه  یاصالً چرا نرفت  ؟ ی:مطمئنعمه

هم   ی هم از قبل کالفه تر شده بود و با گذاشتن پلک هاش رو ربد یکرد. ه  یسؤال م ز یر هی از اندازه دلواپس شده بود و  شیب عمه

 نه؟«  ایکوفت کنم   یزیچ  هی  ید  ی و خارج کردن نفسش، گفت:»مادر من اجازه م

 دلم بازغر زدن.   یدستم بود گاز زدم و با گرفتن نگاهم ازش، تو  ی رو که تو ی ا لقمه 

 بد اخالق.  ی پسره  شیه-

 جان خوب نگرانتم. ربد ی:اِ هعمه

 جواب داد:  محکم

 .ستین ی نگران یواسه    یزیچ-

 شدم.  ی م وونه یهم به خاطر اون اتفاق داشتم د شبید  یست ی:چرا مواظب نعمه

 . من که گفتم اشتباه کردم.«د یشه تموش کن  ی گفت:»م یحوصلگ  یاون حرف عمه، با ب  با

 ادامه داد:  زیآم هیکنا  ی به من با لحن یبا نگاه و

 شه!  یمتوجه م  ی اما مگه کس-

 االنت. ی از بد خلق نم یا شبتیاون از د ه؟ی چه رفتار ن یعمه:اصالً ا 

 با اشاره به من ادامه داد:  و
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 سوگند چه قدر معذب شده. نیبب-

از جام بلند شدم   ،ی دهنم و عقب زدن فنجون چا  یلقمه تو نیدونستم و با گذاشتن آخر ی صالح نم  نیاز ا شتر یرو اونجا ب موندن

 انداختم و رو به عمه کردم.  یم ربد یبه ه ینگاه می که ن ی و در حال

 گفته من معذب شدم؟ ی ک ستین ی طور نینه عمه جون ا-

 برم.«  د یمن با گهی گفتم:»خب د ز یبه سمت م ی در ادامه با جا دادن صندل  و

 و جاخورده گفت:»کجا؟«   د یرو باال کش نگاهش

 د؟یآژانس برام خبر کن ه ی شه  ی برگشته. م گهیسر به مامانجونم بزنم حتماً د  هی  د یکالس دارم، بعدشم با گه یساعته د مین-

 عمه جون؟«  گهید ی هست آژانس واسه چ ربد یه ی نگاهم کرد و گفت:»آژانس؟! خب وقت یرو که گفتم عمه با دلخور نیا 

 تونم برم.«   یهول شدم و دستپاچه گفتم:»نه، نه ممنون خودم م یاون حرفش کم با

 . د یهم کش یهاش رو تو  اخم

 هم نشنوم. ی ا گه ید ز یکه گفتم چ ن یقدر تعارف نکن، هم نیاِ ا-

  یم  یکج گفت:»آره خب اگه بخوا یاش و لبخند  یشگ یهم ییو با همون پر رو  الیخ ی بود ب شییکه مشغول هم زدن چا  ربد یه

 رسونمت!«

  یتا  هیو انداختن   زیتمسخر آم  یاست. در جوابش با لحن  ه یو کنا  کهیکردم لحنش پر از ت یدونم چرا اما همش احساس م  ینم 

 !« ینیبش نیدلت بخواد پشت ماش  گه ید شبیکردم بعد از تصادف د  یابروم رو به باال گفتم:»فکر نم 

  شیعصب  ی که تونسته بودم اون جور نیو از ا  دمید  یصورتش م  یرو کامالً تو  تیکه زدم بالفاصله سرباال کرد، عصبان  یحرف با

  یرفتار کنه، با پوز خند  ی عمه عاد یداشت جلو  ی که سع ی کم به خودش مسلط شد و درحال  هی بردم.  ی لذت م  یکنم حساب

 اد؟« یسرت ب  ییبال ی ترس  ی م ؟یش  نم  نیسوار ماش  ی ترس  ینکنه م  هی پرتمسخر گفت:»چ

 ؟« یزن  یکه م ه یچه حرف نیا  جان  ربد یرو بهش گفت:»اِ ه  ضیکه زد عمه با غ  یحرف با

 کنم ماماجان.«  یم  یمسخره گفت:»شوخ ی هم با لبخند  ربد یه
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قاطع و حرکت انگشت اشاره اش    یکردم و رو برگردوندم که عمه نگاهش رو سمت من چرخوند، با لحن  یای کج  دهن

 رسونه.«  یتو رو م  ربد یگفت:»سوگند عمه جان تموم شد رفت، ه 

 بکنم.   یاعتراض  گهیتونستم د  ی مخالفت نذاشته بود و نم یبرا  ییجا واقعاً

به هر حال قرار نبود   گه، یکردم د  یتحمل م  یجور  هی رو هم  یکی نیو خودم رو به آرامش دعوت کردم. به جهنم ا دمیکش  ینفس

 نمش یکه هر روز بب

  زیم  یرو از رو  ی صبحانه و چا ی ها وانی بودم. به اجبار قبول کردم. عمه بشقاب و ل ی کم خود دار م هی عمه  یبهتر بود جلو  پس

  یجمع کرد و رو به من گفت:»منم برم آماده شم، م  یبا دستمال ز یم ینون رو از رو  یگذاشت. خرده ها  نکیس  ی جمع کرد و تو

 کم ورزش کنم.«  ه یخوام برم 

 کردم.     د ییحرفش رو تأ  ی لبخند  با

بودم و منتظر آقا که   ستاده یا ی بغل گرفته بودم کنار ی که دست هام رو تو ی رفت و من هم در حال رون یاز آشپز خونه ب عمه

  یباال آماده شم کار  رم یشد گفت:»م  یکه از کنارم رد م ی از جاش بلند شد و در حال یا قه یصبحانه اش رو تمام کنه. بعد از دق

 انجام بده.«  ی اگه دار

  یتحملش کنم. معلوم بود که عمداً م  یآموزشگاه، قدر  ریمس  خواستم که بتونم تا یاز خدا م  یطوالن  یلحظه فقط صبر  اون

 دونست! ی خواست بگه خدا م ی م یخواست همراهش برم، باز چ 

 : دمیلب غر  ریحرص ز با

 ندارم.  یمن کار -

و  !  یدار  فیقدر مهمون نواز تشر نیدونستم ا ی پر تمسخر گفتم:»نم یبره با لحن و خنده ا رون یکه از آشپز خونه ب ن یقبل از ا و

 !« ی کن ی م لیتکم  ی دار  گهیرو با رسوندنم د یمهمون نواز   نیحاال هم که ا

از آشپز خونه   ی ا ه یو بعد از ثان د یکش تیصدا دار و با عصبان یکه زده بودم بدجور حالش گرفته شده بود چرا که نفس  یاون حرف با

 لبم نشست.  یمندانه رو  روز یپ یبردم و لبخند  ی رفت. واقعاً از حرص خوردنش لذت م رون یب

داده بودم، باالخره از پله    هی سالن بود تک ی پله ها ک یکه نزد ی هم قفل کرده بودم و منتظر به ستون  یهام رو پشت سر، تو  دست

به خودم لبخند جاش رو به   ی پوش. باز آب از لب و لوچه ام راه افتاده بود و با تشر کیهم جذاب و ش  شه یاومد. مثل هم نییها پا

 گره خورده داد.   یهااخم 

 .« ارنیشون رو ب  ف یعبوسش گفت:»خانم تشر  ی کنارم رد شد و با چهره  از
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 دار ادامه داد:  ی معن یبا پوز خند  ، یشاک یبعد از نگاه و

 در منتظرته!«  ی کن آژانس جلو  »فکر

آن از جا    ه یشدن در  دهیرفت. از شدت کوب  رونیو ب د یکالجش در رو محکم پشت سرش بهم کوب  ی کفش ها ع یسر دنیپوش  با

 . چشمس تاب دادم، وا پسره کالً خل شده بود! دمیپر

 باشه منم نه اون آدم پر مدعا! ی شاک د یکه با ی اون  اما

هم بهش بر خورده بود که البته حقش بود. عمه از پله   یی جورا ه یو  یرفتن با آژانس عصب  ی هنوز هم از اصرارم برا ن یمثل ا ی ول

 !«د یبهم کوب  ی طور ن یبود که در رو ا ربد یه ن یمتعجب گفت:»ا  یاومد و با نگاه یم نییها پا

 سمتم اومد.  به

ر  هم به خاط شتر یشه که فکر کنم ب ی بد خلق م ی جور نیا ییروزا ه یها،  ی چشه، سوگند جان تو ناراحت نش ستیاصالً معلوم ن -

 و اون تصادف باشه. شبید

 فشردم.  یبا لبخند لب  همراه

 هم ممنون.  زیبابت همه چ  د،یگ  یم  یفهمم چ ی م ، ینه بابا چه ناراحت-

 زد.  یآروم پلک

 .د یخر می رو باهم بر  ییروزا هی  میتون  ی م ی ایب شتر یقول بده ب-

و مشتاق نشون دادن خودم   یتصن ی کنم اما با لبخند  ی پشت سرم رو هم نگاه نم گهیدونستم اگه برم د ی که م هرچند 

 گفتم:»چشم چرا که نه.« 

هم اصرار داشت که بعد از تمام شدن کالسم باز هم   یدر بدرقه ام کرد و حساب ی و عزم رفتن کردم. تا جلو دم یرو بوس  صورتش

بلند و   یشاست نیماش   یتو ربد یاومدم. ه رون ی کردم و از خونه ب یجور کردم. از عمه خداحافظ  یبرگردم که بالفاصله بهانه ا 

  شهیکرد و با تمسخر گفت:»هم ینشستم. نگاه یصندل  یباز کردم و بدون توجه رو  رورنگش منتظر نشسته بود. در عقب  یمشک

 تو؟!«    یکن یقدر معطل م نیآژانس رو هم ا

 شم؟«  ادهیتونم پ ی م یجواب گفتم:»اگه ناراحت حاضر

  هی خواست  یبشم و برم اما دلم م  ادهیپ نی تونستم از ماش  یراحت م  یل یبود و خ ومده یکه قرار بود برسونتم بدم ن نیهم از ا خودم

رو نگاه   رون یدادم و ب  که یت  ینگفت و حرکت کرد. به صندل ی زیچ گه یکنم. بعد از اون حرفم د  تشیاذ یو کم  رمیکم حالش رو بگ 
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گوشم، به خودم    یصداش تو  دنیچیخلوت بودم که با پ ی ها ابونیزدن خ د یمشغول د نیماش  ی  شهیش کردم. همون طور از  یم

 گرفتم.  شهیاومد و نگاه از ش 

 ؟ ی ساکت هیچ-

 ادامه داد: یعصب  یو با خنده ا  

 نه؟«   ی من نشست نیماش  ی حالت بده که تو ی لی»حتما االن خ 

 

درست مثل    یرسم یو با لحن   دمیکه مثالً نشن ی جور ارم، یحرصش رو در ب یکه کم ن یدندون شکن بودم و واسه ا ی جواب دنبال

 شما؟« د یگفت یز یمون، گفتم:»بله؟ چ  ییاول آشنا ی روز ها

باال   یصندل ی رو یبود که تا ارتفاع ادی . شدت ترمز اون قدر زستادیاز حرکت ا  نیباره ترمز کرد و ماش  ک یگفتن اون جمله،  با

 و اعتراض گفتم:»چه خبرته؟«   تیگرفتم و با عصبان  ی جلو پرت شدم. دستم رو به صندل یو سمت صندل دمیپر

  یخودم متأسفم، اصالً نم یگفت:»واقعاً که واسه    تیبا عصبان خته یپر از خشم سر به عقب چر خوند و با حرصِ آم  ی چهره ا با

 خانم رو تحمل کنم؟!« یقدر ادا و اطوارا  نیا د یدونم چرا با

 ادامه داد:  یعصب یبا خنده ا همراه

 کنم! ی واقعاً تعجب م یکه تو خواهر سامان ن یاز ا یی وقتا  هی-

  د یتر از اون و با همون ادا ها با تأک یمن دامن زده بود و از قبل هم لجباز تر شده بودم. عصبان یاون حرفش فقط به لجباز  با

 مسخره و مضحک از دهنم خارج شد. ی کلمه »شما« جمله ا  یدوباره رو 

 د؟ یکن یرو تموش نم ده یفا ی بحث ب نی با شما ندارم، پس چرا ا یرفتارا رو بفهمم، بعدشم من که کار نیا ل یتونم دل یمنم نم-

 شده بود.  یدنید  یاش حساب افهیکردم که ق ی »شما« خطابش م   ارمیکه لجش رو در ب نیا ی و برا عمداً

 مه دادم: ادا و

 برم؟  یمثل تو لذت م  ی از هم صحبت شدن با آدم ینکنه فکر کرد  هیچ-

و    یکه جواب داده بود چرا که اون جور  نی. مثل ادمید ی م نه یآ یرو برگردونده بود و فقط دو چشم پر خشمش رو از تو  روش 

 کامل داشتم.  تیموضوع رضا نی کرده بود و از ا ش یخطاب کردنش، بد جور عصب یرسم
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 شم... «  یعنی تمام گفتم:»اصال تو...  یو بدجنس طنت یکنم و با ش  تشیخواست اذ  ی هنوز هم دلم م 

 زد.  ی فرمون ضربه م ی کرد خشمش رو کنترل کنه، آروم اما با حرص رو ی م ی که سع ی رو قطع کرد و در حال  حرفم

 شما، که شما!-

 ادامه داد:  یعصب ی همون حرص و خنده ا با

 ! ه؟یطور  ن یا شهینه قشنگ بود، هم-

 ه؟« ی چه طور  یگفتم:»چ ی و عاد  الیخ یب

 شده بود. ی جد  یحساب لحنش

   ؟یکن   یرفتار م  یطور  نیچرا ا-

 بدون توجه به حرفش، به رو به  و اشاره دادم.  اما

 شم.  ی قدر معطل نم ن یکه ا  نیبا همون آژانس برم، حداقلش ا دم یم حیاگه که نه ترج م،یفتی شه راه ب ی م-

  د یکش ی که برام خط و نشون م  یلبش فشرد و طور  ی تمام به سمتم برگشت، دندون هاش رو رو تی گفتن اون حرف با عصبان با

 سوگند.«  ید یاز چشِ خودت د ید ید  یهر چ یار یرو به زبون ب یکلمه کوفت   نیا گهیبار د  هیهم گذاشت و گفت:» یپلک رو 

  ریش  ه یدرست مثل   تینزدم و ساکت شدم. موقع عصبان ی حرف گهیبودم که جز گفتن آدرس د  دهیترس  تش یقدر از عصبان اون

 شد. یاون همه خشم و غضبش مطلقاً الل م  دنیشد و واقعاً آدم با د  ی و خشمناک م یزخم

که سرم زده   یداد   هی خواست تالف یگل کرده بود و دلم م   طنتمیشدم اما ش  ادهیپ نیساختمون آموزشگاه توقف کرد. از ماش  یجلو

برگشتم، سمت پنجره خم   نیدوباره به طرف ماش  ی ا قهی به دندون گرفتم و بعد از دق یلب ی. با بدجنسارمیدر ب ی جور ه ی بود رو 

 بابا...«  یمضحک سر تکون دادم و گفتم:»ا یکرده باشم با لبخند  موش رو فرا ی زیکه انگار چ  یشدم و طور

 خوش حالتش.  یموها  ی اش تو گه یفرمومن بود و دست د  یدستش رو  هی

 مثالً؟!«  یچ  یعنیاالن  نیگفت:»ا یحوصلگ  ینگاهم کرد و با ب جیگ

 اوردن جواب دادم:  با ادا در  اد یکه حرصش در ب  یلب هام نشوندم و در کمال آرامش جور  یرو  ی لبخند لج درار 

 خواستم حساب کنم.  ی م ن یهم یلحظه حواسم نبود فکر کردم آژانسه، واسه   ه ی ی عنینبود،  یخاص زیچ-
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 مسخره سر دادم.  یدر ادامه خنده ا  و

تکون   ی سر یو عصب  کهیت که یت  یقرمز شده بود، با خنده ها تیکه از شدت عصبان  یو در حال ارم یتابلو بود که دارم ادا در م یلیخ

  هی انداخته بود و در بربراش مثل  هیبزرگش روم سا بت یبود. ه ستادهی شد. درست رو به روم ا ادهیپ  نیبعد از ماش  یداد و لحظه  

دندون هاش    یبست و با تر کردن لبش، از ال به ال  ی لحظه ا یعروسک بودم. دست هاش رو به کمر زد و چشم هاش رو برا

 ... « زنم یجا م نیگفت:»سوگند بقرآن هم

 موهاش فرو کرد.  یتمام دستش رو تو  یادامه اش رو نگفت و با کالفگ  اما

 مگه نه؟   نهیهدفت هم  ؟ یاریحرص منو در ب یخوا ی م  ؟ی قد رو نرو من نیچرا ا-

که کرده بودم   ی کردند. از کار ی در بودند بهمون نگاه م  یآموزشگاه که جلو  ی از بچه ها یسریکم باال رفته بود و   هیصداش  

 بودم.  مونیپش یحساب

 خب آروم تر.«  یلیگفتم:»خ  دهیترس   یآروم و با نگاه 

 نگاه کرد.  یچپ چپ

 .یجاشم باش  نیفکر ا د یبا یکن  ی احمقانه رفتار م ی وقت-

 لحنم لحن التماس و خواهش شده بود.  گهیهمه به سمت ما بود و د  نگاه

 کنن.  یم  کنم دارن نگاه مون  ی خواهش م گه یخب برو د یلیخ-

 کوبنده سرم داد زد و سمتم خم شدـ  ینسبتاً بلند و لحن یتوجه با صدا یب

 کنن. یبجهنم که نگاه م -

 ل...لطفاً برو. -

وجود   یبود اصالً حس تنفر  بیبود که تنفرم رو با نگاهم بهش منتقل کنم اما عج نیا میروم ثابت شده بود. تمام سع نگاهش

 شده بود.  قیوجودم تزر  یتو ی بیعج ی جانیرنگ باز ه یقهوه ا  ی نداشت و بر عکس از نگاه کردن به اون چشم ها

 

 گفت:  یمتأثر و زهرخند  ی بعد با لحن ی و لحظه ا  ختیوجودم ر ی نگاهمون بهم خشمش رو تو ی تالق

 .« یلیخ  ،یبچه ا  ی لیتو خ »سوگند 
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  یها کیشدن الست ده یگوش خراش کش  یبعد هم صدا ی ا قهیرفت و سوار شد. دق نشیاز گفتن اون جمله سمت ماش  بعد 

 داد.   یو خشمش رو نشون م  تیکه شدت عصبان ن یزم ی رو نشیماش 

  ن یا رفتارم اکردم. اصالً دوست نداشتم که باز هم بچه خطابم کنه اما ب   یم  شیاون قدر عصبان د یبودم و نبا مون یکارم واقعاً پش از

کردند. اوف حاال    یبودند و متعجب نگاه م ستادهیدر ا  یبه عقب چرخوندم. دو سه تا از بچه ها هنوز جلو  ی کار رو کرده بود. سر

 دادم.  ی رو هم م ه یبق ی  خره مس  یجواب نگاه ها د یبا

 

پخش   یصندل ی به بهار رو یپرت کردم و با سالم  زیم  یبود. کوله ام رو رو  ومده ی هنوز ن ییهشت بود و استاد رضا کینزد ساعت

 :د یشدم. جواب سالمم رو داد و پرس 

 تو؟  ی چه طور-

 باال انداختم. ی ا شونه

 . ستمیبدک ن یه-

 شده؟ یز یچرا بدک حاال؟ چ-

 حوصله ام.  یکم ب   هی نه فقط امروز -

 رو چرخوند و گفت:  نگاهش

 !« ؟ی طور نی»هم

 اوهوم. -

 خاموشه؟«  تیچرا گوش  یانداخت و گفت:»راست  ینگاه شیگوش  ی فحه ص  به

 برده بودم و متعجب نگاهش کردم و گفتم:»واقعاً خاموشه؟«  ادیام رو از  یگوش  یحساب

 کرد.   یخنده ا تک

 تو؟  یخودتم خبر ندار هی از گوش  یعنی-

 هم فراموش کردم شارژش کنم.  گه یخب آخه همش تو کوله ام بوده، فکر کنم شارژش تموم شده باشه،د-
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هم   قه یدق  ه یمن که  ؟ یشارژش کن رهیم  ادت یشه که  ی داد و گفت:»واال من اصالً موندم چه طور م  هی سرش تک ر یرو ز دستش

 تونم از خودم جداش کنم. ینم

 ندارم.«  یا یکار کنم ، خب من که مثل تو وابستگ   یگفتم:»چ  می نیبه ب ینی زدم و با چ یلبخند کم رنگ  

 .د یخند  ز یر زیر

لحظه   ییدادنا  امیزنگ زدنا و پ میبه گوش  م یوابستگ  لیدال  نیاز بزرگ تر ی کیکه آره خب  ی گ ی و ممنظورت مسعوده؟ اگه اون -

 . گهیمسعوده د یا

 .دنیتکون دادم که خودش هم با ذوق شروع کرد به خند  ی خنده سر با

تونستم حواسم رو به   ی حوصله و پکر بودم و اصالً نم ی ب ی. حسابمیساکت شد  یوارد کالس شد و همگ  یی رضا یبعد آقا ی ا لحظه 

  ی م یخط خط رو  ز یم ی دستم کاغذ رو  ی بهاره مشغول نوشتن جزوه بودند و من فقط با خودکارِ تو ی کالس بدم. بچه ها و حت

  ی . با همه د یرس  انیبود و چه قدر زود به پا ی زود گذر ییکردم که چه آشنا ی م کر ف ن یبودم و به ا  ربد یکردم. همش تو فکر ه

من   ی برا یعنی  م یکرده بود  یسپر  تاریباغ، زمان آموزش گ ی رو تو یخوب  ی لیخ ی اما روز ها م یکه با هم داشت  ییبحث ها و دعوا ها

ناخواسته از نهادم بلند شد اما  ی شده بود. آه رابهم خ یو حساب  ختهیبهم ر  ز یهمه چ شبیطور بود اما بعد از اتفاق د نیکه ا

 ! نمشیتونستم بب  یم  یچه طور  گهیحاال د

ون  زدم و با تک یبب یکردم. به خودم نه  یکه با هام کرده بود اما هنوز هم بهش فکر م  ی کرده بودم با کار  رتیاز خودم ح واقعاً

 کردم.   یو باز خط خط دمیکاغذ کش  یدادن سرم، خودکار رو محکم رو 

 *** 

گرفتم و سمت خونه   ینیکنم اما ماش  یرو ط  ریتونستم مس  یهم م اده یبود و پ ک یباباجون به آموزشگاه نزد یکه خونه   نیا با

خواست   یبود. دلم م  شبمید  دنیخواب ر یهم به خاطر د شتریتنم نشسته بود و ب یبد جور تو  یشون به راه افتادم چراکه خستگ 

 رو فقط بخوابم.   یبرم خونه و چند ساعت

رو فشار دادم که بعد از چند   فونی شدم. سمت در رفتم و آ ادهی. پول راننده رو رو حساب کردم و پدمیباباجون رس  یخونه   یجلو

شد که سر نزده بودم. چشمم به تک درخت بزرگ   یم  یدر باز شد و داخل رفتم. چه قدر دلتنگ اون جا بودم. چند وقت  هیثان

به رنگ سبزِ شاخ و برگ ها داده   یخاص ی هارمون ک یخوش رنگ و کوچ ی. پرتقال هاادبود افت اطیوسط ح  باًیپرتقال که تقر

  ریلب هام نشست. ز  یگوشه   ی کردم و با لذت لبخند   یبود حس م دهی چیا پهو ی پرتقال ها رو که تو ی بودند. عطر دوست داشتن

طور باغچه    ن یپهن شده بود و هم وش قرمز رنگ، ر  یا چه ی و بزرگ قرار داشت که قال  یچوب یدرخت، تخت ض یخنک و عر هیسا

  ی و... بود. همراه با عطر پرتقال ها حون یتره، ر ،یها از جمله شاه یاز انواع سبز یکه مجموعه ا  اطیاز ح یدر قسمت  کی کوچ یا
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  یاومدم همراه با مامان جون و بابا جون تو  ی به اون جا م یوقت شهیخورد. هم ی دماغ م  یمعطر هم تو  یها  یسبز ی بو کیکوچ

  اط یتر شدن لبخندم از ح قیخوش بودم و بعد از عم ی . غرق خاطراتمیخورد  یو شام رو اون جا م می نشست یتخت م   یرو  اط،یح

بغلش   یخودم رو تو  عی سر دنشیبود. با د  ستادهیدر منتظرم ا  یرو باال رفتم. مامان جون جلو یفلز  ی کردم و چند پله  عبور

 انداختم.

 صبح منتظرت بودم.«  یاومد  ریقدر د  نیو گفت:»چرا ا د یدو طرف صورتم رو بوس  هر

 گه؟ ید نی شما؟ خوب نیچه طور د یکالسم طول کش ی ببخش مامان-

  م یخب بهتره بر یل یخ زم،یگفت:»خوبم دختر عز  فشی ظر نکیاورد و با جا به جا کردن ع نشیدلنش ی چهره  ی رو  یلبخند 

 داخل.« 

 .« می مهمون دار هی رفت بگم،   ادمیسوگند جان  ی گفتم و مشغول در اوردن کفشم  شدم که گفت:»راست یچشم ده یورچ  یلب با

 رو باال گرفتم و متعجب گفتم:  سرم

 امان اومده؟« نکنه م ه؟ ی! ک»مهمون

 

 به داخل اشاره داد.  ینرم همراه با لبخند  یپلک زدن  با

 اصرار کردم که باالخره اومد داخل. یالبته کل یفهم  یداخل خودت م   میبر-

. به محض وارد شدن به خونه  میکفشم رو با عجله از پا در اوردم و همراه مادرجون داخل رفت ی  گهید ی بودم و لنگه  کنجکاو

 بود!  ربد ی کردم. ه ی د، شوکه نگاهش مسرجام ماتم بر 

شد.   دهیبه سمت من کش  ز یم ی پاش انداخته بود. متوجه اومدنم شده بود و نگاهش از رو یمبل نشسته و پاش رو هم رو  ی رو

 کرد؟!  ی کار م ی جا چ نیکردم اما ا ی نگاهش م رون یح یهمون طور 

  دهیجان زحمت کش ربد یه ، یکه ساکت رو جا گذاشته بود  نیفکر ها بودم که مامان جون گفت:»سوگند جان مثل ا نیهم ی تو

 برات اورده.« 

 کرد، ادامه داد:  ی م تمیکه پشت کمرم گذاشته بود و سمت هال هدا  یبا دست و

 تازه دم کردم.  ارم، یب ییمادر تا من برم چا ن یبرو بش-
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. همش هم  وردمیام رو همراه خودم ن یکرده بودم و تازه متوجه شده بودم که ساک دست  رتیح خودم ی اون همه حواس پرت از

به جلو   یو  حواس پرتم کرده بود. مامان جون به آشپز خونه رفت و قدم ر یذهنم رو درگ یآقا بود که با رفتارهاش حساب ر یتقص

 مبل سبز رنگ رو به روش، نشستم.  ی و رورفتم    ی ا ه یو بعد از ثان م هم سالم کردتو  ی ا افه یبرداشتم و با ق

 !«یحد حواس پرت باش  ن یکردم ا یمبل، آروم گفت:»فکر نم یاش به پشت کهیکرد و با ت یبودم. نگاه ی هم ازش عصبان هنوز

  ی جد  یلیکردم. خ  ینثارش م راهیبد و ب یدلم کل   ی. هر بار هم تو فتهیخودش  یعصب  یخواست متلکه بارم کنه، پسره   یهم م  باز

 خشک جواب دادم:  ی و با لحن

 . یبه مامان جونم و بر شیبد  ی تونست  یم-

 .« ایجا ب نیو تا ا یالزم نبود زحمت بکش گهیگفتم:»و د ز یآم ه یکنا  یدر ادامه با لحن  و

شده   یجد  یتر اورد. لحنش حساب  کیمبل جا به جا شد و سرش رو نزد ی رو ،ی ا یسمت آشپز خونه رفت و بعد از وارس  نگاهش،

 بود. 

 . می با هم حرف بزن د یبا-

 .دمی خند  یو عصب  زی آم تمسخر

 مونده؟  م یحرف؟! مگه حرف-

 ی دل  یبه چپ و راست، با لحن  یدندون برد و بعد از نگاه  ری لبش رو ز کالفه

شه من   ینم یطور  نیا ن یاومدم مثل آدم با هم حرف بزنم، بب ؟ یهات بردار هی گوشه کنا  نیدست از ا ی خوا ی م ی گفت:»ک  ریگ

 ... « حیرو برات توض  ییزایچ ه یبرات  د یبا

عقب رفت و خودش رو جمع و جور کرد   عی سر یلیبه طرفمون اومد. خ ی چا ی نیحرفش تموم نشده بود که مامان جون با س  هنوز

  نیبرم اما با ا د ی گفتم که عجله دارم و با ن،ی د یخانم چرا زحمت کش گفت:»ممنون محلقا  زیتعجب برانگ  یو رو به مامان جون با ادب 

 حال ازتون ممنونم.« 

اش رو خورد و بعد هم از جاش بلند شد که مامان جون   ییچا ادش یبزنه و با اصرار ز  ی تونست حرف  یمامان جون نم یجلو

 پسرم.« م یخورد ی عصرانه م اطیح م یرفت یم  گهیبا هم د یموند  ی گفت:»خب حداقل م

 مامانجون زد.  ی به رو ی برداشت و لبخند  زیم  یرو از رو  شیگوش 
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 برم.   گهیکار دارم نوش جون، با اجازه تون من د یل یخ ی قربون شما، ممنون ول-

 . شیدر همراه  یکم تعارف کردم و به اجباراً تا جلو   هی کردن،   یحفظ ظاهر و با نقش باز  ی رجون براماد یجلو

که بند کفش هاش   ی بست. در حال ی رنگش رو م د یاسپرتِ سف یخم شده بود و بند کفش ها نیزم یرو  ک، یکوچ  یمهتاب ی تو

 !« ؟یقدر مهمون نواز   نیکه ا ی گفت:»تو هم نگفته بود یبا زدن پوزخند  یبست سرش رو باال گرفت و بعد از نگاه یرو م 

 کرد!  ی خودم استفاده م هی خودم رو عل ی آشپز خونه بهش زده بودم افتادم. حرف ها یکه صبح تو  ی حرف ادی

 و اخموش ادامه به داخل اشاره داد.   یجد  ی با چهره  و

 . ستین ایمسخره باز  نیبه ا یاز یبرو داخل ن-

  ینم ارم،ی و در باداش  تونم یمهمون نواز نباشم اما مثل تو که م د یکج گفتم:»آره شا  یبغل گرفتم و با لبخند  ی هام رو تو دست

 تونم؟« 

شد.  بلند  تی زم ی که بستن بند کفش هاش تمام شده بود، از رو یکرد و درحال  یز یاش کرده بودم و نگاه تند و ت یعصبان یحساب

  نیکه تمام ا دم یفهم ون یو ا ینبود  یداد  ی که نشون م  ی زیگفت:»و توهم چ ی تلخ و عصب یموهاش رو باال جمع  کرد و با خنده  

 !« یاورد  یمدت فقط ادا در م

خودم رفتم. با وجود   یتو  هو یکه زده بود  یکردم. با حرف  ی رفت. رفتنش رو نگاه م نییبعد از گفتن اون حرف از پله ها پا بالفاصله

آخرش بد جور غرق فکرم   یکنه و جمله   ر یینسبت بهم تغ تشیخواست ذهن ی که با هام کرده بود اما هنوز هم دلم نم  یکار

که به   یرو برداشت و درحال ییچا ینیبلند فوت کردم و داخل برگشتم. مامان جون س  ی فس. نریطور هم دلگ  نیکرده بود و هم

 آره؟«  گه؟ی پسر گلرخه د  نمیبب ه،ییو آقا ی پسر خوب یلیکه، بمونه، ماشاال خ ی تعارف نکرد  شتریچرا ب برد گفت:»مادر ی آشپز م

 زود هم خودش رو تو دل مامان جون جا کرده بود!  چه

 گفت کار داره.«    یحوصله باز کردم و گفتم:»اصرار کردم ول ی مانتوم رو پشت هم و ب  یها دکمه 

گشنه ام شده بود و به آشپز خونه رفتم. رو به    ی. حسابدمیاز سر کش ع یسر ی مبل انداختم و مقنعه ام رو با حرکت ی رو رو مانتوم

گشنه ام   یخوردن هست چون حساب یواسه  ی زیچ ی ذاشت گفتم:»مامان ی م نک یس  یرو تو  ییچا  ی مامان جون که استکان ها

 شده.«

گفت:»آره دختر قشنگم دارم برات گرمش   ت یکم رنگ کبر  یکردن شعله    روشن کرد و با فوت یت یکبر دنیاجاق رو با کش ریز

 .« یدوست دار  یل یدونم که خ  یبرات فسنجون درست کردم م  ،ی ومد یکنم. ناهار منتظرت بودم که ن یم
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 گفتم:  دنشیو بو کش   یمس  یاجاق رفتم و با برداشتن در قابلمه   سمت

 .« ید یزحمت کش ی لیهم داره دستت درد نکنه قربونت برم من خ ییبو »چه

 به دست وصورتت بزن تا غذات گرم بشه.«  یآب  هی جون:خدا نکنه دخترم، حاال هم برو لباست رو عوض کن و  مامان

  کیاز هال کوچ ی که قسمت  ییاومدم و سمت دستشو رونیگفتم و از آشپزخونه ب ی از صورتش دلبرانه چشم یماچ کردن طرف  با

 بود، رفتم. 

 

شد، همون اتاق   یرفتم اون اتاق مال من م ی که مامان جون برام آماده کرده بود رفتم. هر زمان که به اونجا م ییاتاق آشنا به

خاص   یملحفه شده که با نظم یاز رختخواب ها یف یاز جنس گردو، تهش قرار داشت و رد یمیو قد  ی که کمد چوب یشگ یهم

اتاق بود، افتاد. لباس هام   ی رنگ و چرمم که گوشه  یساک مشک چشمم به  ی ا حظه ل ی شده بودند. برا دهیهم چ یکنار کمد، رو 

  یرو برام خال ی . انگار که مامانجون از قبل طبقه ادمیاز کمد چ ی ا یطبقه   یبعد از تا کردن تو دمیکش  رونیساک ب یرو از تو 

بود و با   ده یرو برام چ زیممامانجون    شتم، شارژ زدم. به آشپز خونه برگ ی ام رو تو یکرده بود. لباسم رو عوض کردم و گوش 

 تشکر کردم.   یلبخند 

 آخه؟  ی د یکردم شما چرا زحمت کش ی اومدم حاضر م یدستتون درد نکنه خودم م -

  ی م  ینکردم که دخترم چه فرق ی گفت:»کار ز یم ی رو وانیدستش بود و با گذاشتن پارچ و ل ی رنگ و گلدارش رو یمشک چادرش 

 غذات رو بخور.«  ن یبش ایدلم ب ز یعز ایکنه ب

 : دمیدستش پرس  ی به چادر رو یرفتم و با نگاه زیم سمت

 د؟ یر ی م ییجا-

 سرش کرد.  یرو با چرخش چادر

 رم؟یسر راه برات بگ  ی خوا ینم یز یکن. تو چ  د یکم خر ه یتره بار  رم یدارم م  یآره مادر -

 الزم ندارم.  یز ینه فداتون بشم، ممنون چ-

همون   قاًیهم درست کرده بود دق  ینشستم و مشغول شدم. چه فسنجون ترش و پر روغن یصندل ی رفت و من هم رو   مادرجون

 که من دوست داشتم و با اشتها مشغول خوردن شدم.  یجور
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رو که به   یبلند  ی گذاشتم. دستک ها نکیس  ی بود تو زی م یرو که رو   ییرو جمع کردم و بشقاب و ظرف ها ز یاز خوردن، م بعد 

که   ییبه کتاب ها یبودند، دستم کردم و مشغول شستن شون شدم. بعد از شستن ظرف ها به اتاقم رفتم. نگاه زونیچکن آوآب

که   نی. همدمی بلند کش ی ا ازهیخم ی خسته بودم و همراه با کش و قوس   یگذشته بود، حساب ی ا قهیدق  ستیگرفته بودم انداختم. ب

خورد. همون طور که نشسته بودم   ی ام شدم. پشت هم زنگ م یگوش   ی صدا یت بذارم متوجه  بالش ی خواستم سرم رو رو یم

که به شماره نگاه کنم جواب    نیا دون که کنارم بود دراز کردم و از شارژ جداش کردم. خواب آلود و ب  یز یدستم رو سمت باال و م

 دادم. 

 الو؟... -

که باز    نیجا خورده بودم اما واسه ا یکرد. حساب ی که سالم آروم د یچیگوشم پ   یتو  ربد ی ه یصدا یناباور  نیدرع  ی  هی چند ثان و

 شناختم گفتم:»شما؟!« یکه مثالً شماره اش رو نم   یو طور  یعاد  یل یکنم خ تش یاذ یکم

 طور هم با نمک!«  نی خب جالب بود و هم یلیلحنش گفت:»خ  یحوصلگ  یب با

 ادام داد:  ی از مکث بعد 

 ود؟ چرا خاموش ب  تیگوش   نمیبب-

 خشک جواب دادم:  ی لحن با

 کنم.   یکنم به تو مر بوط باشه، هر وقت که دلم بخوام خاموش م ی فکر نم-

 هنوز قطع نشده بود!   ینگاه کردم ول  یگوش   یاومد و به صفحه   ینم ییاز طرفش بودم اما صدا ی حرف منتظر

 داد!  ی چرا جواب نم پس

 فکر کردم... «  ی لیگفت:»خ د یرس  ی نا آرومش که خوب هم بنظر نم یرو به گوشم چسبوندم که باالخره با صدا یگوش  دومرتبه 

  ر یتقص یعنیکردم که گفت:»حق با توئه،  ک یرو به گوشم نزد یمتالطم گوش  ی. منتظر و با حالیا  قه ی چند دق ی باز هم سکوت و

 من بود.« 

 کرد.  ف یگوشم رد ی کنار هم تو   زدند،یاش رو جار م ی مونیکه پش ی مغمومش کلمات  یو با صدا ی سخت به

حس   هیتا حاال  شبیخواستم ناراحتت کنم، از د  ی کنم. سوگند من نم  یدفعه زنگ زدم که... که معذرت خواه نیدفعه، ا نیا-

از خودم بدم اومده، سوگند... به... به جون سامان اصالً تو حال خودم نبودم باور کن   ی لیکه کردم خ ی بد دارم، به خاطر کار یلیخ

 و ببخش. خوام... من  یم تشد، م... معذر ی چ هوی دمینفهم
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 بود؟  ربد یهمون ه ن یا یعنیشد  ی بودم. باورم نم خته یبهم ر  یحرف هاش گوشم داغ شده بود و حساب از

 هم با اون همه غرور و تکبر! اون

 کرد!   یم  یداشت ازم معذرت خواه ی شد، ول یم  مگه

 قطع کرده بود!  د، یچیگوشم پ  یبوق ممتدد تلفن تو  یصدا

بودم که گوشم   ییافتاد. مسخ حرف ها نییگوشم سر خورد و پا  یو منگم رو  جیمنتظر جواب هم نشده بود. تلفن با حالت گ  یحت

رف هاش حس  ح ی و کلمه به کلمه  نیلحن غمگ  ی رو کامالً تو یمونیکه بد جور به دلم نشسته بودند. پش  ییبود؛ حرف ها دهیشن

دونم چرا هنوز هم   ی . نمرمیخواست باورش کنم و حرف هاش رو بپذ  ی بود و دلم م ه نرم شد  یکرده بودم و قلب شکسته ام قدر

باور اون حرف ها در حال   ی تابم، برا ی بود و قلب مردد و ب ر یدرگ یو ناتوان بودم. ذهن مشوشم حساب  فیاون همه در برابرش ضع

کردم باز هم    یبه خودم اومدم. فکر م ،یگوش  ی  وباره د  یکردم که با صدا  یرو به رو نگاه م   واریبه د ی گریکلنجار رفتن بود. با خ

 آروم جواب دادم:  یو لحن  شونمیرخساره بود. با فکر همچنان پر یخودش باشه و بالفاصله برش داشتم اما نه شماره  

 الو... ؟ -

 بود.  یشاک یحساب صداش 

 الو و زهرمار.-

 . دمیام کش یشون یپ یرو ی باباجون نشستم. و کالفه دست ی مطالعه   زیپشت م ،یصندل ی جان بلند شدم و رو از

 ؟ یشده؟ باز چ یچ-

 تو اصالً؟  یهست  یکدوم گور-

 ! ؟یر یم ی م یکم مؤدب باش  ه یتو، اگه  ی حرف بزن  یتون ی رخساره مثل آدم نم-

 . یدار  فیکجا تشر نم یمعلم اخالق شدنت رو ندارم، حاال هم بگو بب ی شروع نکن، حوصله  وت یباز بحث ادب و ترب-

 

  ای! ؟یگرفت  یچ ی رو واسه  ی کوفت یگوش   نیفهمم ا  یتر از قبل گفت:»اصال نم ی بزنم ادامه داد و شاک ی که حرف  نیقبل از ا اما

 !« ؟یاز مامانت بشنوم که اومد  د ی. من باید یجواب نم ایخاموشه 

 داد. رون ینفسم رو ب  یآشفتگ  با
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از شارژ   شیپ  ی  قهیچند دق ن یکار کنم شارژش تموم شده بود، هم یباباجونم، بعدش چ یخونه   امیقراره ب ی دونست ی تو که م-

 درش اوردم.  

 ؟ یکن ی کار م ی چ ،یی کجا ی برام، نگفت ن ینچ ی کبر  یبسه بابا صغر -

 نه؟   گه، یکنم د  یم  یکه چه غلط  نیاالن منظورت ا- 

 کرد.   یپشت تلفن تک خنده ا از

 خوام مؤدب باشم اما خودت  ی م نیبب-

 

 بود.«  نیمنظورم هم قاًی دق  نیآفر یهست ی ا دهی آدم فهم یول  ی ذار  ینم ینم

 .دمیکش  یپوف

   ؟ییباباجونم، تو کجا ی بعد از کالس اومدم خونه -

 . میبود کاریبود ب ومدهیاستادمون ن  رون،یاالن از دانشگاه زدم ب یعنی ابون،یتو خ-

 جا منم تنهام.  نیا ایپاشو ب-

   ؟ یای ی اون وقت تو چرا نم-

 ؟ یایم  ست،یخونه ن د یآخه مامان محلقا رفته خر-

 اومدم حاال.  د یدونم شا ینم-

   ؟یدون ی آدرس رو که م- 

 گه؟ یبار با خودت رفته بودم خونه شون، آدرس همونه ها د هی آره بابا قبالً که -

 اوهوم. -

 . امیب  ستیهمون طور که گفتم معلوم ن ی ول-

 منتظرتم.   ایپاشو ب گهیلوس نشو د-
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 .د یخند  ز یر زیر

 .ام یپس م ی کن  یهمه اصرار م  نیخب بابا حاال که ا یلیخ-

 ردم. رو قطع ک ی گوش  ن یبا خنده و حرکت سرم به طرف یاز خداحافظ بعد 

  ه یتشنه ام شده بود و با خوردن  یپخش بودند جمع کردم و به آشپز خونه رفتم. حساب نیزم  یاتاق، رو  یهام رو که تو  کتاب

از کتاب   یسر  ه ی. دمیکمد چ ی طبقه  یاوردم و تو رون ی مونده بود ب یساک باق  یرو که تو  یلیآب باز به اتاق برگشتم. وسا  وانیل

 گذاشتم.  ونباباج یکتاب خونه   ی هام رو هم تو

  ی در بلند شد. از رو  یبعد صدا یمنتظر رخساره نشسته بودم که لحظه ا ی تخت چوب ی رو اط،یح ی گذشته بود و تو یساعت مین

 داخل.«  ایسر گفتم:»ب یبا اشاره  ی تخت بلند شدم و سمت در رفتم. رخسا ره بود، در  رو باز کردم و بعد از سالم

 اومد.  ییشد و چشم و ابرو اط یح وارد

 ! مید یرو د لیسه  یستاره   ن یاوه باالخره ما ا-

 . د یبغلش کش یمن رو تو  ع یبا گفتن اون حرف سر و

 دلتنگت بودم.   شعوریب-

 ! گهیبود د شیمتفاوت ابراز دلتنگ   هم نوع نیا

 زد!« ی جمله ات موج م ی تو بی عج یخنده گفتم:»دلتنگ  با

 هم خنده اش گرفته بود.  خودش 

 بود.  یپر محبت  یجمله   یل یبه نظر خودم که خ-

 چه قدر قشنگ شده.«  اطشونیح یسوگند  یپر ذوق به اطراف، گفت:»وا  ی خودش رو ازم جدا کرد و با نگاه یا  قهیاز دق بعد 

 پر گل ادامه داد:  یبا اشاره به باغچه   و

 اون گال رو تازه کاشتن؟ نمیبب-

 .می نیبش اطیتو ح م یتون یم  یاوهوم، خب اگه دوست دار -
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  ، ینیب یو نمکه از سرما سرخ شده بود با خنده گفت:»مگه نوک دماغم   شینیرو، رو به باال چرخوند و با اشاره به نوک ب نگاهش

 دلقکا شدم.« مثل 

 هم فشردم. ی رو یلبخند لب با

 کم سرد شده. ه ی آره، هوا -

که چه قدر    ی دون  یرخساره کاش بارون بباره، م  ی بود، نگاه کردم و گفتم:»وا ی کیکه رو به تار یلبم به آسمون دن یبا ذوق و گز و

 دوست دارم، بد جور هم هوس کردم.« 

 تکون داد.   یاورد و سر نییدوشش پا  یاش رو از رو  کوله

 نمه زد.  هی  شبیاتفاقاً د-

 داخل.  م یبر ایخب ب یلیپس از دست دادم. خ ف یچه ح-

 جا خوبه.  نینه هم- 

 سرده که!«  یگفت   یگفتم:»ول  متعجب

 زدن رو داره.«  خیبا صفاست، ارزشش   یلیجا خ ن ینداره ا بیگفت:»ع  اط،یح ی به دندون فشرد با نگاه پر لذتش به فضا یلب

 داد:   ادامه یبا چشمک 

 .می ش  یچسبه، گرم م ی م یلیهم خ ییهوا چا نیا ی تازه تو-

  ینیتخت جا به جا شدم س   یهم اورده بودم. لبه  ی وانیل  یگرم بشه دوتا چا  نکهیا یو برا  مینشست اطیح ی به خواست رخساره تو 

 خورد با خنده گفت:  یصورتش م  یتو  ، یکه بخار داغ ی رو برداشت و در حال ییدسته دار چا وان ی رو سمتش هل دادم که ل

 باز شد.«  گه یدماغم د خی درد نکنه فکر کنم  »دستت

 تو؟«  ی زدم که گفت:»چه خبرا خوب یمیمال لبخند 

 اوهوم. - 

 روم ثابت موند. قشی دق نگاه

 کم حالت گرفته است.  ه یکنم    یاما احساس م-
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پام رو   هیشد.   یحالم م  راتیینفر بود که متوجه تغ ن یهم اول شهیرو از رخساره پنهان کنم و هم ی زی تونستم چ  یوقت نم چیه

کم اعصابم بهم   ه یدادم و گفتم:»خب آره، راستش  رون یب  ینفس ،یشونیپ یام انداختم و با گذاشتن دستم رو رو  گهید  یپا ی رو

 .« ختهیر

 :د یخورد و پرس  شییکم از چا  هی

 شده مگه؟  یچرا؟ چ-

 شدم.  ر یکردم  سر به ز ی م ی با انگشت هام باز ی کردم در حال یمکث

 عمه گل رخ بودم.  یخونه   شبیمن...  رخساره من د-

با اخم و تخم گفت:»خاک بر سرت   ی ا قهیکرد و بعد از دق  یم  یبهم نگاه م   رتی. با حدمیرو بعد از گفتن اون جمله باال کش نگاهم

 !« ؟ی هم نگفتهم ب ون یا یحت  یعنیکنم،  

 زمزمه کردم:  یآه  دنیپر غم  و کش ی لحن با

 رفتم.  یاما کاش اصالً نم-

  یکاش نم ی چ یعن ی ،یشه درست حرف بزن  ی گفت:»م  ینیس  ی اش، تو ییچا ی نصفه  وان ینگاهم کرد و با گذاشتن ل رونیح

 .« نمیکن بب ف یرفتم؟! تعر

 

رو کامل و مو به   زیاز اونشب و اتفاقاتش واقعاً برام سخت بود اما همه چ  ییقسمت ها ه ی که گفتن  نی کرد و با ا ی نگاهم م منتظر

 لب زد:  رتیبا ح ی رگیخ قهیدرشتش رو بهم دوخته بود و بعد از چند دق  یچشم ها یکردم. با بهت و ناباور ف یمو براش تعر

 تونم هضمش کنم. ی نم یعن یکم برام سخته  ه ی! باورش  فتادهی که اتفاق ن  ییزایچه چ ی وا-

 کرد.  دایپ ی فیام پرش خف   نهیو س   دمیکش ی صدا دار آه

 داره.  ت یاما واقع-

سوگند واقعاً    و،ن یقبول کن ا ی تو هم مقصر یاز چشم هاش گفت:»ول  ی کیهم گذاشتن  ی و با رو د یی لبش رو جو  یگوشه   یکم

 کنم!«  ی تونم درک نم  یو  نمرفتارات یبعض
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  ادته ی ؟یکن ی فکر نم  یزن ی که م ییدلم آخه تو چرا به حرفا ز ینگاهش کردم که در ادامه گفت:»سوگند جان، عز یو شاک دلخور 

نقطه   یرو ی ذار  یدرست دست م  ؟یکن  ی کار م ی بهت گفته بودم؟ گفتم از خِط قرمزاش عبور نکن. اما تو چ ی اون دفعه چ

 ضعفاش.«

 بهش نگاه کردم.  تیشگفت زده شده ام کرده بود و با عصبان ی حساب ربد یاز ه تیاون هم حما  تشیاز حما واقعاً

 !؟یفهم  یگم زد تو گوشم! م  ی واقعاً که دارم م-

  ی لیواقعاً که خ  ؟یکن ی شه از اون دفاع م  ی م ی که تو هر چ ه یچ ه یرو به باال گفتم:»اصالً قض ییو پروندن ابرو  هیپر کنا ی با لحن و

 نکرده بود!«  یکه اون با من کرد و تا حاال کس یکار  ، یانصاف یب

 پلکش رو بست.  ه ینگاهم انداخت و  ی پر مهرش رو تو نگاه

رو   زایچ یسر  هی گم  ی بد بوده اما من فقط م یل یکرده، اتفاقاً کار اون که خ  یقربونت برم، من که نگفتم اونم کار خوب  یچه دفاع-

 . ربد یمثل ه  یاونم به آدم ،یار یو به زبون ب یپروا بگ  ی قدر ب نیا د ینبا

 .دمیکش  یپوف  شون یو پر  کالفه

  ی گفتم. خودمم م یچ  دمیلحظه نفهم ه ی  خت،یبهمم ر  یل یکه افتاده بود خ ی خب دست خودم نبود تصادف شهرزاد و اتفاقات-

 کرد.   یم  یکار  ن یهم چ د یبد بوده اما اونم نبا ی لیکه زدم خ ی دونم حرف

 کارو کرده!  ن یا تیخب اونم تو عصبان-

  ی زیچ ه ی ینکنه ول  یو اون جور ات  افه یخب حاال ق یلیاش گفت:»خ انهیشوخ و زلجو یدلخورم رو گرفتم که با خنده و لحن  نگاه

 ! یدادم واال خوب تحمل کرد  یزد چهار تا آبدارش رو پسش م ی م ی لیبهم س  ی بگم، من اگه کس

 نگاهش کردم.  ضیغ با

 رخساره؟  ه یلحنِ من لحن شوخ-

 چه کنم االن؟  گه، ید  یگ  یم  یز یچ هی گم  ی م ی اوف سوگند از دست تو، خب هر چ-

 .دمییجو ی لبم رو م  یگوشه   یعصب

خودش   یحت ،یر یطرف اون رو بگ  یتیموقع  نیهمچ ی گم اون قدر ازش دفاع نکن، اصالً ازت توقع نداشتم که تو  یمن فقط م -

 که مقصره و اشتباه کرده اما تو... رفته یهم پذ 
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 و سوزم لب هام رو تکون دادم:   د یمتفکرانه بهش زل زدم. با ترد یکردن چشم هام و نگاه ک یبا بار و

 نکنه تو...  نم یاوم... بب-

 زد.  یو نگاه مغضوبش بهم تشر  ی رو متوجه شده بود و با لحن عصب منظورم 

 گه یگند نزن. ببند د  نیااز  شتریادامه نده ب گهیسوگند جان، لطفاً د-

 خوام.«  ی انداختم و آروم گفتم:»معذرت م نییکه زده بودم سرم رو پا  یاز حرف شرمنده

  ی زیمن اگه چ ؟یرو از ذهنت عبور بد  یز یچ ن یهمچ یتون ی چه طور م شعور یسرزنشگرانه گفت:»آخه ب یتکون داد و با لحن سر

 .«یو بگذر ی قدر راحت از کنارش رد بش ن ینفر خوشت اومده ا ه یاز  خواد حاال که یکه دلم نم ن یگم فقط به خاطر ا ی هم م

 هم ازش... ازش متنفرم.«  ی لیخ ادی ی گفته من از اون خوشم م ی دهنم رو صدا رو فرو دادم و با طفره رفتن، گفتم:»ا... اصالً ک آب

 زد.  یخند  پوز

 حس نگذر. ن یدختر. راحت از کنار ا  لرزهیو صدات م ی شیدستپاچه م  یزنی درموردش حرف م  ی وقت ی کامالً مشخصه. حت-

تند    یکم فکر کن بعد اون گوله ها ه یقبلش  ی رو باز کن شیآت یاون کوره   ی خوا ی م ی که وقت نی با اشاره به دهنم گفت:»و ا و

 .« یآدم رو بسوزون ه ی ی تون  یم  یکه با حرفات چه طور  ی ستیپرت کن سمت طرف، متوجه ن وش یآت

 کردم.  یحرف هاش گوش م  بودم و به  ساکت

  ی آدم دو هفته  نیا ست،ین  یطور  نیبهشون نگاه کنه اما ا یگوشه چشم  هی فقط منتظرن که  لشونی فام ی دخترا شتر یباور کن ب-

خواهش کرده بود که   یکل نیبار از حس هی   یاومد باغ. حت یبده، م  ادی تار یکه به تو گ  نیزد و به خاطر ا ی تمام هر روز از کارش م

 رو سوگند. زا یچ نیجا، بفهم ا ن او ادیتا بتونه ب ک یبمونه بوت

از حرف هام   ختهیبهم ر ی خوام، به خدا اعصابم بد جور ی گفتم:»بازم معذرت م ی نامحسوس  یرو باال گرفتم و با شرمندگ نگاهم

 ناراحت نشو.«

 .د یبازوم کش یرو دراز کرد و رو  دستش

 بود.  یلحظه ا ی عنی نه بابا ناراحت نشدم -

 بهم کرد.  ی نگاه معنادار و

 ؟ ی ندار یکه گفتم نظر   ییزایخب در مورد چ-
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خواستم با حرف هاش   ی که نم ن یکه داشتم باهاش حرف بزنم چون هنوز هم مردد بودم و ا یخواست در مورد حس ینم دلم 

  ی حرف هاش مدام اصرار م یرو  ست، ین یبه من عاد  ربد یداشت بهم بفهمونه توجه ه  یبا حرف هاش سع یی جورا ه یبشم.   دواریام

 بردم.  ییچا ی نیعوض کردن حرف، دستم رو طرف س  یبرا یساختگ  ی گرفتم و با لبخند  شیکرد و باز راه طفره و انکار رو پ

 ارم؟ یب  یخور  یم  گهید یی چا هی-

 کج کرد.  ی و دهن لب

 اش با خودت.  هی گفتم بق ی بدون د یرو که با  ییزاینم من فقط چک  یباشه اصرار نم ی ندار یپس نظر -

  ی هم تو د یخر  یبعد در باز شد. مامان جون بود با کل ی و لحظه ا د یدر چرخ  یتو  د یبدم  و لب باز کنم کل یکه جواب  ن یاز ا قبل

 :دمیرو ازش گرفتم و پرس  ی و سبز وهیم  یکمک و گرفتن پاکت ها سمتش رفتم. پاکت ها یدستش. از جام بلند شدم و برا

 ن؟ی کرد ر یقدر د نیسالم، چرا ا-

کم    هی  چارهیکه ب   یدون ی کردم م د یکم هم واسه عمه مهتابت خر  هی گفت:»آخه   یرو از سر برداشت و با فوت کردن نفس چادرش 

 گرفتم و براش بردم در خونه.«   لهیوس   ی سر هی  گهی. دد یتونه خودش بره خر  ی حاله و نم ضیمر

  عاًیرخساره شد. رخساره سر یرو به باال چر خوند که متوجه   یگذاشت و سر   نیزم  یدستش رو رو   ی تو  یاز پاکت ها گه ید یکی

 مادر؟ مامان و بابا خوبن؟«   یپهن به روش، گفت:»سالم رخساره جان خوب  یاز جاش بلند شد و سالم کرد که مادرجون با لبخند 

 :ممنون سالم دارن خدمتتون. رخساره

 :بزرگوارن سالم برسون بهشون. مادرجون

 داخل؟«  ن یا نرفتهوا سرده، سوگند جان مادر چر نیجا نشست  نینگاهش رو سمت من چرخوند و گفت:»چرا ا و

 باال انداختم.  ینشون دادم و  شونه ا  ریتقص   یرو ب  خودم

 داخل.  م یخودش نخواست، وگرنه من اصرار کردم که بر-

برداشت و گفت:»پس من برم براتون شام درست کنم، رخساره   نیزم  یاون حرفم خم شد و دو سه تا از پاکت ها رو باز از رو با

 گه؟«ید  یمون یجان شام که م 

 به مامانم نگفتم، ممنون از لطفتون.«  ی زی برم چ د یچون من با د یتشکر کرد و گفت:»زحمت نکش  یبا لبخند  ارهرخس

 .« گهی د  میخور یدخترم. شام رو کنار هم م ه یچه حرف نینازکش گفت:»اِ ا یبا اخم ها  معترض 
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ها رو   د یخر ی  هی نش، باالخره باال رفت. بقموند  ی اصرار به رخساره برا یبا رخساره مشغول تعارف شدند و بعد از کل  ی ا قه ی دق چند 

  یرفتن شده بود. اصرار هام برا ی دوشش انداخته بود و آماده  ی رخساره برگشتم. کوله اش رو رو شی پشت سرش باال بردم و باز پ

 پشت همِ عمه مجبور شد بره.  یبود و به خاطر زنگ زدن ها دهیفا ی موندنش ب

مامان جون مرتب صدام   ی بود و حت دهیچ یخونه پ ی ام تو ی گوش  یآشپز خونه مشغول درس کردن شام بود. صدا  یتو  ماماجون

 جواب دادم.  عیسامان بود و سر  یام رو جواب بدم و بالفاصله به اتاق رفتم. شماره   یکرد که گوش  یم

 الو... جانم؟ -

 ؟ ید  ی:سالم، چرا جواب نم سامان

 . دمیم نشنبود اطیح ی ببخش سالم، آخه تو-

 و با لحن پر عطوفتش گفت: آروم 

 ؟ ی خواهر ی خوب ی و بپرسم چه طورخب زنگ زدم حالت -

 ممنون خوبم. -

 اون جاست؟ یچه خبر ک -

 ؟ یباغ ییفقط. تو کجا م یمن و مامان جون ، یچیه-

 .  ربد یه ش یپ تمی نه سوئ-

  ی گوش  کریاسپ ی کردم اضطرابم رو کنترل کنم دستم رو رو یم  یکه سع ی کم دستپاچه شدم و در حال ه ی  ربد یاسم ه دنیشن با

 بعد جواب دادم.  یو لحظه ا   دمیکش ق یگذاشتم و چند تا نفس عم

 جا؟  نیا یاینم نم یطور، بب نیآها که ا-

 سر زدم.  هی د یچرا شا-

 خودم رو لوس کردم و گفتم:  یکم

 جونم.  یچون دلم برات تنگ شده داداش  ا یباشه پس منتظرتم حتماً ب-

 طور قربون اون شکل ماهت برم.«  نیبرادرانه، گفتم:»منم هم یمهربونش گوشم رو پر کرد و  با محبت  یداص
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  یو مرتض  نیحس ی هم با مامانجون صحبت کرد و بعد از اون هم با صدا زدن ها یرو با سامان حرف زدم که کم  ی ا قه ی دق چند 

 حالم رو خوب کرده بود و سرحال هم اورده بودم.  یصداش حساب دنیکرد. حرف زدن با سامان  و شن یخداحافظ ع یسر یلیخ

که از   ییبه اتاقش رفت اما من به خاطر خوندن و تمام کردن کتاب ها دن یخواب یکم بعدش برا  هی از خورد شام مامانجون  بعد 

 د یجد  یبمونم. چراغ مطالعه رو روشن کردم و مشغول خوندن کتاب ها داریوقت ب ر یکتاب خونه گرفته بودم مجبور بودم تا د

کتاب افتادم. باالخره از   ی خواب آلود رو یدو سه بار  یشده بودند حت نی سنگ  یحساب مگذشته بود و پلک ها یشدم. دو، سه ساعت

 هم رفتند.  ی چشم هام رو دهینکش ی ا ه یرو به رختخواب رسوندم و به ثانجام بلند شدم و تنه خسته ام 

 

دل    یدونم چرا اما از همون سر صبح کم ی شدم. نم  داریاز خواب ب امیزنگ گوش  ی حول و حوش ساعت هفت بود که با صدا صبح

هر طور که بود با اون حالم آماده   حالم کرده بوده. مامان جون هنوز خواب بود و  ی کم ب ه ی که  ی ا جهیداشتم و سرگ ی خوردگبهم

خوب   یلیبود اما چون حالم خ یک ینزد رِیاومدم. مس رونیسر و صدا از خونه ب یبرداشتم و ب  ور لمیرفتن به آموزشگاه شدم. وسا ی

  ادهیکه پ ن یو  هم  دمیآموزشگاه رس  یبعد جلو  قه ی گرفتم و سوار شدم. پنج دق  یزرد رنگ   یتاکس ابون یکنار خ  ستادنینبود، با ا

  ی که تو ی دستم رو به درخت بزرگ و قطور  ستادم،یا اهمون ج یلحظه ا ی شکم حس کردم و برا هیرو تو ناح  ی بیشدم ضعف عج

 کم که بهتر شدم آروم پله ها رو باال رفتم.  ه یو   ستادمیرو همون جا ا  یا قه ی رو بود گرفتم. چند دق ادهیپ

 

دلم رو برده   ی کردم. بارون بد جور ی م ر یخودم س  ی برا گه یعالم د یس نبود و تو کالس نشسته بودم اما اصالً حواسم به کال سر

کردند و مثل اشک پشت   ی اصابت م شهیبارون آروم به ش  ی کردم. قطره ها ی رو نگاه م  رونیلب، ب یرو  ی بود و از پنجره با لبخند 

رسوندم و با   یباغ م  یخودم رو تو  یاومد با ذوق و شوق و بدون معطل ی بارون م ی وقت شهیمخوردند. ه یسر م نییهم رو به پا

  ییجورا هیبردم.   ی شدنم لذت م سیهم از خ ی. حسابستادمیا ی بارون، رو به آسمون م یگرفتن قطره ها   یباز برا ییدست ها

  س یبارون خ ریبرم و باز ز رونیباز هم ب خواست  یرو اون لحظه داشتم. دلم م  ایحس دن نیداد و بهتر  یحس پرواز بهم دست م

ترک کالس   ی برا ی بهونه ا چیاون روز هام رو بشوره و ببره اما ه  یها یحوصلگ  ی ها و ب یبشم که خستگ  س یبشم،  اون قدر خ

کردن از   دایپ  نان یاطم یبه خاطر حال بدم از کالس خارج شده بودم و هر بار هم بهاره برا  ینداشتم چون قبل از اون  دو، سه بار 

که باالخره بعد از   نیحالم، اجازه گرفته بود و دنبالم اومده بود. با حسرت چشم به پنجره دوخته بودم و غرق تماشا بودم تا ا

 کالس تموم شد و من فقط تموم شدنش رو متوجه شده بودم!  یساعت

 :د یبه من پرس  یو با نگاه  بود لشیرفتن. بهاره مشغول جمع کردن وسا  یبچه ها برا یاهویهم با همهمه و ه  اون

 سوگند حالت بهتر شد؟ یخوب-

 گفتم:»آره، بهترم.«  آروم 
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 آره؟   یتو نکنه مسوم شد  یشد  ی جور ن یا هویچرا  نمیبب-

بودم   داریوقت ب ر یتا د شبینخوردم، فکر کنم ضعف کرده باشم آخه صبحانه هم نخوردم از اون ور هم که د یز ینه چون اصالً چ-

 . دمینخواب ی لیو خ

 . میجمع کن تو رو هم برسون ولت یدره، پاشو وسا  یمسعود اومده دنبالم گفت جلو-

 . رمینه ممنون تو برو من خودم م-

 انداخت.   رونیبه ب یبخار گرفته نگاه  ی پنجره  از

 ! ین یب یمگه بارون رو نم-

 برو منتظرش نذار. رمیباور کن تعارف ندارم خودم م-

گرفته    یشتریبره. بارون شدت ب ییکردم که تنها شیاصرار داشت که من رو هم برسونند و باالخره هرجور که بود راض همچنان

که با عجله و با چتر   یشد جز چند نفر  ینم  دهید  یعابر چ یه باًیکردند و تقر ی حرکت م ابون یخ یها با سرعت تو  نیبود و ماش 

به راه افتادم. از قدم   ادهیخواست اون بارون رو از دست بدم و پ ی . دلم نمدند ییدو  یم  گهیبه طرف د  ی دستشون از طرف  یتو  یها

  سیپوستم شروع به حرکت کرد. لباسم خ ر یز ن یریش  یصورتم حس ی قطرات آب رو  دنیبردم و با چک ی بارون لذت م ریزدن ز

که   ی ریچشم هام رو بستم؛ تنها تصو یا  لحظه  یخوردند. برا  یصورتم م  یبارون کوبنده تر از قبل رو  ی آب شده بود و قطره ها

 بود!  ربد ی ه  ریشد تصو ی برام مجسم م

به خودم اومدم و رشته افکارم از   امی زنگ گوش  ی کرد. با صدا ی م دایکردم و افکار مدام سمت اون سوق پ ی بهش فکر م ناخواسته

 خی ی. دست هام حسابارمیب رون یکوله ام ب  یرو از تو  امی تونستم گوش   ینم ی آب شده بودم که حت  سیهم پاره شد. اون قدر خ

با بدن کم جونم    قهیدق ستی. بعد از بیداشتم و باز هم همون احساس سست ید ی. ضعف شد دمیلرز  یزده بود و از سرما بخودم م

بعد در   ی  قهیدقباال بردم و با تالش آروم فشردمش که چند  ی زده ام رو به سخت خ ی. دست لرزون و دمیخونه باباجون رس  یجلو

  یصدا نیکردم همچن ی زده بود و لرزش درون شکمم رو حس م خی. تموم وجودم دمیرمق خودم رو از پله ها باال کش یباز شد. ب

  ن یو هم دمشیکش نییدر رفت و آروم به سمت پا  ی  رهیشدند. دستم سمت دستگ  ی م دهییهم سا  یقرچ قرچ دندون هام که رو 

که    وداش باش مشغول بود. اون قدر غرق صفحه  یمبل رو به رو، نشسته بود و با گوش   یکه در باز شد چشمم به رخساره افتاد؛ رو 

 ؟« یمادر جون که گفت:»رخساره جان در رو باز کرد  ی اصالً متوجه اومدنم نشده بود و صدا

 قا خانوم.« بود زمزمه وار گفت:»بله باز کردم محل یگوش   یکه سرش تو   یطور  همون

  ی رفت و چشم ها ی م ج ی. سرم گارمیبه پام ب ی بودم که بتونم فشار یجون تر از اون یاما ب ارمیداشتم کفش هام رو از پا درب یسع

افتادم. با   نی زم ی باره رو کیشون  یجون  ی گرفتم اما از شدت لرزش دست هام و ب  واریدوخته بودم، دست به د  نیتارم رو به زم
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و وحشت زده با    مهیمثل برق گرفته ها، سراس  ی رخساره سرش رو باال گرفت و بعد از لحظه ا ر، چهار چوب د یافتادنم تو  یصدا

 کوتاه سمتم اومد. ی نیه دنیکش

 

 هم رفت.  یمتوجه نشدم و چشم هام رو  ی زیچ گه ید اما

. رخساره و  می درمانگاه بود ی که تو نیبا تالش پلک زدم تا تونستم چشم باز کنم. نگاهم رو به اطراف چرخوندم، مثل ا یبار چند 

و با جمع کردن    د یکردند. مامان جون سمتم خم شد و صورتم رو بوس   ی سرم بودند و نگران و دلواپس بهم نگاه م یماماجون باال

 !«  ان؟ یم ادهیاون بارون پ یآخه تو    یستیچرا مراقب خودت ن دم،یترس  ی لیم؟ خدختر  یتردلواپس گفت:»به کش، یبار یلب ها

 تاب داد:  یهم نگاه پر سرزنش رو بهم دوخت و با اخم چشم  رخساره

 تو.   یقد لجباز   نیآخه چرا ا  یچه طور مارو نگران کرد نیبب-

 رمق زبون باز کردم و آروم گفتم:  یب 

 «شد. یچ دمیخوام، خودمم نفهم یم  »معذرت

از صبح تا حاال    د ینیکم بش  هی د یکه حالش بهتره حاال بر د ید یبهم کرد و رو به روبه ماماجون گفت:»د ی اون حرفم نگاه تند  با

 .«نیخسته شد   د یستادیسر پا ا ی طور نیهم

 سرش مرتب کرد.  ی چادرش رو رو یو لبه   د یزانوش کش یرو  ی جون دست مامان

 تا ُسرمش تموم شه.  نمیش   یسالن م یتو  رم یکنه. م یچون پام از دردر داره زق زق م  نم یکم بش ه یآره بهتره -

کردم. مامان   ی کرده بودم سرزنش م  یشدم و خودم رو به خاطر کار یاز دستم خودم عصب  یجون حسابمامان  تیوضع  دنید با

 که؟«  یگفت:»بهتر  ش یکره  یجا داد و با اخم ها ی جون ببرون رفت و رخساره خودش رو لبه 

 لب زدم:  آروم 

 سوزه.  یکم م  ه ی اوهوم فقط دستم - 

بود   یسرمه، از دست تو آخه اون چه حال و روز  ی گفت:»به خاطر جا یتر   یکم از اخم و تخمش کم شده بود و با لحن مهربون   هی

آژانس و با کمک محلقا   می زنگ زد یزود  گهیوحشت کردم. د دمتید ی به خدا اون جور یخودت درست کرده بود  ی که  برا

 .« یشد  فی. ضع هی کم هم به خاطر کم خون ه ی و  ی گفت از خستگ  ی جا. دکتر م نیا متیخانوم اورد
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 خشک رو تر کردم.  یها لب

 کم حالم خوب نبود آخه.  ه یآره صبح هم -

 نگام کرد.  ضیغ با

 .یکن  ی و بازم کار خودت رو م ی دون ی آها پس م-

 . دمیآروم کش  ی حوصله پلک زدم و نفس یب

 رخساره. لطفاً.  الیخیب-

لم داد. بعد از تمو شدن سُرم همراه مامان جون و رخساره به خونه   یصندل ی رو یکه ازش کردم ساکت شد و با اخم یخواهش با

درست کردن سوپ به آشپزخونه رفت. به اتاقم   ی کرد و برا  زونیدر آو یجلو  یچوب لباس  ی . مامان جون چادرش رو رومیبرگشت

گذاشت و با کمکش دراز    نیزم  یرو ی برام بالشت عی در اوردم و رخساره هم سر  نو نم دارم رو از ت س یخ ی. لباس هامیرفت

. رخساره کنارم  دمیچیبدنم پتو رو چنگ زدم و محکم دور خودم پ یکم لرز داشتم و با حس سرما تو  ه ی. هنوز هم دمیکش

 !« داغهچه   نشیگفت:»اوه بب امی شونیپ یکم درست کرد و با گذاشتن دستش رو  هی سرم رو  ریت، زنشس

 زد.  یکرد و چشمک ی زیآم  طنت یش  یدر ادامه خنده   و

 فکر کنم تب عشق باشه. -

ه  کرد با همون خند   یجمع م  نیزم ی رو از رو  سمیخ ی که لباس ها ی رو دلخور گرفتم که از جاش بلند شد و در حال نگاهم

 کردم.«   ی نکن شوخ ی و اون جورات افه یگفت:»خب حاال تو هم، ق

 دستش اشاره داد.  ی رو یبه لباس ها و

 ارم؟ یب ی خوا ینم  یز یبند برات خشک بشن، چ ی رم بندازمشون رو یم-

 لرزونم زمزمه کردم.  یصدا با

 نه ممنون. - 

 

 **** 
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جون باز سرحال شده بودم  ماما  ی خوش طعم و مقو ی و سوپ ها یبهتر شده بود و با پرستار ی گذشته بود و حالم کم ی روز چند 

  ایبهم زنگ زده بود که من هم هربار قطع کرده بودم  یکل  ربد یو جون به بدنم برگشته بود. بعد از اون روز و رفتنم به درمونگاه، ه

خواست باهاش حرف بزنم. از اون طرف هم   یاصالً دلم نم کهیحوصله طور ی فشار بودم و ب تحت  یجوابش رو نداده بودم. حساب

که بعد از   ی و کالفه تر شده بودم طور  یام کرده بود و از قبل عصب  یعاص یکه حساب  یوقت مرتض  ی وقت و ب ی زنگ زدن ها

رو   تمیبانخشم و عص هی که داشتم، تمام ی ا ی عصب ی فشار ها ر یقطع کردن نداشت، تحت تأث الیتماسش که اصالً هم خ نیآخر

خورد   ی کرده بودم قطعه ها یسع یهم داغون شده بود. چندبار یکرده بودم؛ شکسته بود و حساب یتلفنم خال   یِگوش  یازش، رو 

 بود.  دهیفا ی سرهم کنم که ب یحور  ه یشده اش رو 

در چرخوندم و بعد از باز    یرو تو  د یداده بود. کل  د یپشت در نمونم بهم کل  ستیرو که خونه ن ییکه وقت ها نیا ی جون برا مامان

  گهیدرمونگاه د   یمنتظرم نسسته بود. بعد از اون روز که از حال رفته بودم و ماجرا یی رایپذ  یکردن در، باال رفتم. رخساره تو

بغلش کردم. چه   . به طرفش رفتم و میتلفن خونه بهش زنگ زده بودم و با هم صحبت کرده بود اب ی بودمش فقط چند بار  دهیند 

  وه یاومد. ظرف م  رون یاز آشپز خونه ب وه، یاون چند روز دلم براش تنگ شده بود. همون لحظه مامان جون با ظرف م ی قدر که تو

 به روم زد.  یگذاشت و لبخند  ز یم ی رو رو

 ؟ یمادر، چه زود اومد  یسالم سوگند جان خسته نباش - 

 گفتم:   ی کردم و بعد از تشکر سالم

 کم زود تر تموم شد.« ه ی مامان جون، آخه امروز کالسم  »ممنون 

 :رو به رخساره کردم  و

 ؟ یاومد  یرخساره ک   نمیبب-

 کم جا به جا شد. ه یمبل نشست و  ی رو باز

 شه که اومدم.  ی م ی ا قهیربع ده دق ه یشه،  ی نم یلیخ-

  ام یلباسم رو عوض کنم، االن م رم یبشاش بر خالف چند روز گذشته رو به مامان جون و رخساره گفتم:»پس من م ی چهره ا با

 .« شتونیپ

 

  ی بخور  یخواست خچاله یگفت:»سوگند مادر غذات تو  ذاشتی م  وهیرخساره م ی بشقاب برا یکه تو یجون هم در حال  مامان

 .« رونیب رمیگرمش کن آخه من دارم م
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 : دمیو با کنار زدنشون پرس  خت یصورتم ر یاز سر برداشتم، موهام رو ام رو  مقنعه

 کجا؟ -

 ته کوچه.   هیزهرا خانوم همسا یرم مولود  ی :ممامانجون

 . ستمیکنم البته االن که گرسنه ن ی خودم گرمش م د یباشه شما بر-

 مادر.«  یکن  یوگرنه دوباره ضعف م  خور یو مگفت:»حتماً غذات معترض 

 تونستم تنهات بذارم.«  یو گفت:»به رخساره گفتم حواسش بهت باشه، خوب شد اومد وگرنه نم د یگفتم که خند  ی چشم یلبند  با

 برام اومد. ییگرفت و با ادا چشم و ابرو  یا افه یرخساره که ق و

  ی تو یچاقوکه با    ی. درحالمی و گرم صحبت بود م یهال نشسته بود یاز رفتن مامان جون گذشته بود و با رخساره تو  یساعت مین

 .« یرو پوکوند  چاره یب یگرفت با خنده گفت:»آخرم گوش  ی پوست م یبیدستش س 

 کرد و با طعنه ادامه داد:   ینگاه مرموز  و

 افتاد و شکست؟! هویچه طور شد که  ، یخب نگفت-

 کج کردم.   یسرم بردم و لب  ری مبل، دستم رو ز  ی دسته  ی آرنجم رو ه یتک با

   ه؟یمنظورت چ-

 احمقاست؟! هی من شب  افهیسوگند ق-

 سبد برداشتم در همون حال گاز زدم.   ی رو از تو ی بیس  تیاهم یب

 تو هم!  یپرس  ی م ییسؤاال ه یاز دستم افتاد شکست  گه ینداره د ی خب چه جور-

  دمق گفتم:»تو  یا  افهیدنبال اعترافم بود. با ق یی جورا ه یدونست خودم شکستمش و  ی بهم نگاه کرد. پر واضح بود که م یچپ چپ

 راحت شد؟« التیعمداً شکوندمش خ ه یچ ی دون ی رخساره، آره اصالً م ی ریگ  یل یهم که خ

 با تأسف تکون داد.  یسر

 آخه چرا؟  ، یا وونه یتو د-

 کش اومد.  نییبه سمت پا لبم
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  ی عنیهم از اون ور،  ربد یزد ه ی زنگ م یور ه  نیاز ا یمرتض   تیندارم، بعد تو اون موقع ی من اصالً حال و روز خوب ید یتو که د-

 . نیهم وار یاعصابم خورد شد و بعدشم که کوبوندمش به د هویام کرده بود.  وونهیکه رسماً د ی مرتض

 خودمون باشه لطفاً.«  نیچشمم گفتم:»ب  ه یکه با بستن  د یخند  ز یر زیر

 نگاهم کرد.  رهیخ

 ها! یاعصاب شد  یب ی لیسوگند تو واقعاً خ-

 آن شد باور کن دست خودم نبود.  ه یخب -

 با خنده ادامه دادم:  و

 ! یآدم ی حت ایدم دستم نبود  ی ا گه ید  زیباز خوبه چ-

 ترسم.«  ی کرد و گفت:»آره واقعا من که ازت م  یا خنده

نکن، بابا به خدا  ی جور ن یجان رخساره ا ی ول  ی شد و با لحن نگرانش گفت:»جدا از شوخ یکم جد   هی بعد از گفتن اون حرف  و

 دختر.«   یش  ی م ی وقت افسرده و عصب ه ینگرانت شدم 

همراه با    یگذاشتم و با کالفگ  ز یم یبشقاب رو  یگاز زده رو تو  بی نبل جا به جا شدم، س  یشد و رو  دهیلبم ماس   یرو  خنده

 و... «  ی مرتض روم نبوده، مرگ آقاجون، موضوع  یمدت کم فشار عصب نیکه ا  یدون   یاز سر دل گفتم:»م ی آه دنیکش

 : د یادامه ندادم که متأثر نگاهم کرد و پرس  و

 گفت مگه؟  ی م ی چ یمرتض   نمیبب-

زد و   ی رو نداشتم، مدام زنگ م  یزیچ چیواقعاً کشش ه  گه یکه گفتم د  ی نگفت اما با همه اون مسائل ی زیخب به اون صورت چ-

به سرم هجوم   یی هویکه   ختهیداد،  خسته ام کرده بود و  اون لحظه از اون همه افکار بهم ر ی م لمیربط تحو  یمشت حرف ب هی

 ها شدم. وونهی اورده بودند مثل د

 با حرص ادامه دادم:  و

 مختلف زنگ بزنه.  یبه بهونه ها  قه ی تونه دم به دق  ینم  گهیهم خوب کردم که شکوندمش حاال د ی لیخ ی ول-

 اومده بود خونه مون.«  روز ی گفت:»اوم... د بیبا جدا کردن پوست س  ی کرد و بعد از مکث یهزدم که نگا ی حرف م ی طور نیهم

 ؟ یمرتض -
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 .ربد ی نه بابا ه-

گفتم:»خب که   ال یخ یب ی تفاوت باشم و باال دادن شونه ا  یکردم ب یم  یکرد اما سع ی زده ام م جانیاسمش هم ه دنیشن یحت

 ؟« یچ

 .  جون خونه ما بود، اومده بود دنبالش ی گل-

 و پر اخم لب زدم:   دمیهم کش ی رو تو ابروهام

 راجع بهش بشنوم.  یزیخوام چ ی نم ستیبرام مهم ن-

 بدون توجه به حرفم ادامه داد.  اما

 .د یراجب شهرزاد ازم پرس -

 . دمیگرد شده از تعجبم، سمتش چرخ ی که زد جا خورده و با چشم ها  یحرف با

 چ... چرا خب؟   ؟یچ-

 جور سؤاال. نیاون اتفاق براش افتاد و از ا ی چه طور قاًی که دق   نیدرمورد فوتش و ا-

   ؟یگفت   یخ... خب تو چ-

 .  یکه گذروند  یو پرفشار   یسخت و عصب  یکردم، از اون اتفاق و روزا  فی واسش تعر   زویمنم همه چ-

 گفت؟«  یگفتم:»او... اون چ یمِن مِن  با

 ابروش جواب داد:  یتا  هی ادن هم فشرد و با باال د یهاش رو رو  لب

رفت تو خودش و احساس کردم ناراحت   هو یکردم  ف یبراش تعر یگم چون وقت  ی م ی . به خدا جد مونهیپش یلیمعلوم بود که خ-

 شده.

  ن ی. نه اهیچند ثان  ی بود خوشحال بودم اما فقط برا دهیکه اون ماجرا براش مهم بوده و از رخساره اون سؤال ها رو پرس  نیا از

 خوام بشنوم.«  ی نگو همون طور که گفتم نم گهی»دتفاوت و خشک گفتم:   یب ی شد و با لحن یم  م یدواریباعث ام د یموضوع نبا

 ست؟یبرات مهم ن ی بگ  یخوا  یم  یعنی-
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بدنم، هر کدوم   یکه خودم بخوام تک تک سلول ها   نیزد بدون ا ی ازش حرف م ی دونستم که حق با رخساره ست چرا که وقت یم

  ی کرد و به دنبال راه ی م ی نیقلبم سنگ  یرو  یمبهم که مثل وزنه ا  یدر موردش و اون حس دلتنگ  دن یشن یشدن برا  یگوش م 

 . ما نه یس  ی رفع کردن و برداشتنش از رو ی بودم برا

 

 برات مهمه.«  ی د ینگفتم و ساکت بودم که گفت:»د یزیچ

 ؟« یشد  یطور  نیا هو یشد چرا  یبه دندون فشردم که گفت:»سوگند چ ی گرفتم لب نییو پا سرم

 زدم.  یلبخند کم رنگ  

 شدم؟  ی مگه چه طور ؟ یچه طور-

 ؟ی تو واقعاً االن از اون متنفر -

خواست با   یکردم واقعاً خسته بودم، دلم م  ی که احساسم رو مدام سرکوب م نیرو کالفه فوت کردم. خسته شده بودم؛ از ا نفسم

گلوم   یتو  ن یبغض سنگ  ه ی به  لیکه تبد   ی. احساس ارمیکه روش سرپوش گذاشته بودم رو به زبون ب یحرف بزنم و احساس  یکی

 عادت!   هی باالتر از  ، یوابستگ  ه یباالتر از  یحس  ق؛یعم سح ه یشد.  ی شده بود و مانع از حرف زدنم م

 هام بود. دلواپس و پرسشگرانه نگاهم کرد.  یغم و شاد هیشگ یهم ق یبهتره از رخساره که رف ی چه کس و

 ؟ یختیقدر بهم ر نیچرا ا ؟یبگ  ی زیچ ی خوا ینم-

 زد فرو دادم.  ی چنگ م یکردم و بغضم رو که گلوم رو به طرز وحشتناک ی مکث 

 رخساره...  -

هم قرار دادم و گفتم:»من... رخساره   یسراسر مغموم لب رو یزدم و آروم با لحن  ی حرف م د یگفت، با ینگاهم کرد و جانم رهیخ

 خواد که... « یدلم م   یلیمن خ

 صورتم زمزمه کردم.  ی رو   یشکا دنیچشم به دهنم دوخته بود که با چک منتظر

 .نمشیخواد که باز بب ی دلم م-

 دست هاش  ناباورانه لب زد:  جیشوکه بهم نگاه کرد و بعد از اون با حرکت گ یا قه یدق یبرا
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  ، یگفت ی م گه ید  زی چ هی که  ش یپ یچند لحظه   ی و حت ش یشه اما چند وقت پ ی... باورم نمیعنی ، ی گفت یتو... تو االن چ  یچ-

 ! ؟یانکار کرد 

 دست هام گرفتم.  ی تو یصورتم رو  کالفه

 مثل خوره افتاد تو جونم.  یز یچ ه یدونم،  ینم-

 کالفه تر قبل ادامه دادم:  و

اون بود و   ری تمرکز کنم چون.... چون همش فکرم در گ ی کار  یتونستم رو  یبودم اصالً نم یجور  هی  دمشیچند روز که ند  نیا-

  ستمیشد، من... من نه تنها ازش متنفر ن  ی شد، نتونستم بهش فکر نکنم، نم یو ازش دور کنم نمکردم که افکارم ر ی م ی هر کار

 ! نمشیخواد بب یهم دلم م هنوزکه کرده   ییبلکه با وجود تمام کارها

داره و   ل یدل ه یفقط   شینیخواد بب یکه کرده هنوز هم دلت م  ییبا وجود تمام کارا یزد و با آرامش کالمش گفت:»وقت  یلبخند 

 تونه داشته باشه... «  یم

 تر شد. قینگاه کردم که لبخندش عم بهش

 . یسوگند تو عاشق شد -

بلند   یکردم تپش ها  یداد و اگر من انکار م  ی اجازه رو بهم نم نیقلبم بهم ا  یرد کنم، صدا ایتونستم حرفش رو انکار  ی نم گهید

 کرد. ی زد و رسوام م یار م تبل بزرگ حسِ حبس شده ام رو ج ک ی یو کوبنده اش مثل صدا

 !« یکردم که تو هم عاشق بش  یوقت فکرش رو هم نم چیسوگند ه  یسکوتم لبخندش پهن تر شد با ذوق گفت:»وا دنید با

 هم گذاشت. یابروش پلکش رو رو  یو دلخور نگاهم رو باال کشدم که با باال دادن تا جیگ

 !ربد یه ی اونم ک ینظر گفتم اما االن عاشق شد  ن یاز ا یداشت  یگار خاص ه ی زایچ نینسبت به ا شهیخب چون هم-

 گرفتم.  ی دستم رو مضطرب به باز یقرار بود. انگشت ها ی که حرفم رو زده بودم اما هنوز هم قلبم نا آروم و ب  نیا با

  ی ام فقط م به یغر ی لیبرام، باهاش خ هیو مبهم  بیحس عج یلیحس رو تجربه نکرده بودم رخساره، خ نیمن... من تا حاال ا- 

 .  نمیاون آدم رو نب  ی ها یکه وجود داره باعث شده بد   یدونم اون کشش و جاذابه ا 

 دست هام گرفتم.   یام سرم رو باز تو  یو کالفگ  ی حال شونیپر با

 ... ستمیمطمئن ن یعنیدارم،  د یکم هم ترد ه یراستش  جم، یکالفه و گ  یلیخ-
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 ؟ ی از چ- 

 تم، ازحسم از... از اون...که گف  یز یاز چ- 

 رو کنار زد و اومد کنارم نشست.  وهیم بشقاب

 و گول نزن. قدر خودت  نیا-

  نیهم نداره پس ا یا گه ید  حیتوج  چیو ه  یو دوست دارگفت:»سوگند تو اون  د یزد با تأک ی که بخش بخش حرف م  یبعد درحال و

 قدر با خودت کلنجار نرو و اما اون... 

 کردم.  یبهش نگاه م   یرگیخ با

  یفهم  یم ستین ی توجهش به تو عاد یعنی توجه کنه  یحد به دختر  نی تا ا  ربد یبودم که ه دهیمن تا حاال ند  یراستش رو بخوا -

 گم؟  ی م یچ

 زدم و سر تکون دادم.   یتلخ لبخند 

 دونم.   یهم خوب م  یل یتوجه اش رو خ ل یهه، دل-

 بشقاب افتاده بودم، با لحن پر از حرصم ادامه دادم:  یتو   یخرد شده   یها  وهیکه با چاقو به جون م ی در حال و

 ! نیگه؛ چون من خواهر سامانم هم یم   شهیکه هم  یز یهمون چ-

 که واقعاً ازش متنفر شده بودم.  ی ا جمله

 دادم:  ادامه 

 کنه؟   یم  یآور   ادیموضوع رو به من  ن یاصالً چرا همه اش ا ؟ی چ یعنی نیا یدون   یم-

 .د یکش  یتکون داد و پوف یسر

که   یزیچ  نیبعدشم ا  ست،ین ی گم اونم از تو خوشش اومده و توجهش به تو عاد ی ها، من م ی گ ی م ی زیچ ه یبابا سوگند  یا-

 به حرف من نداره.  یاصالً ربط  یگ  یم

 ادامه داد:  یمکث با

 !یباشه که خواهر سامان نیکنم توجهش به تو فقط به خاطر ا  یرش دقت کردم و فکر نمبه رفتا ی لیمن خ-
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 تلخ به روش زدم.  یدادم و لبخند  رون یآه مانندم رو ب نفس

 ؟ یبه کنار، پس سامان چ نایاصالً ا-

 نگاه کرد. پرسشگرانه

 ؟ یچ یعنیحرفت   نیشم ا ی متوجه نم-

 خودِ سامان متوجه شدم. یاز حرفا ون یخط قرمز سامانه و ا ربد یکه ه ن یا یعنی-

 لب هام رو تکون دادم:  د یبار ی که غم ازش م ییساکت شدم و با صدا یا قه یدق

 بشم.  کی تونم به اون آدم نزد یاگه بخوامم نم ی من حت-

 

 نگو قربونت برم من.«  یجور  ن یرو دورم حلقه کرد و با لحن پر مهرش گفت:»ا دستش

موضوع   نی راجع به ا گه یخواد د ی دلم نم رم، یگ  یکنه و سر درد م یکنم مغزم داغ م   یفکر م زایچ  نیبه ا ی اره وقتاوف رخس-

 .می حرف بزن

. بعداً باز  ادی یبازم اشکت در م  ی که دار یحال  ن یبا ا میادامه بد  گهیکم د ه یزنم چون اگه  ی در موردش حرف نم  گهیباشه پس د-

 . میزنیحرف م

  مویرژ د یکه با  نیمثل ا ار، یو گرم کن بگفت:»حاال هم پاشو برو اون غذات ی که حال من رو عوض کنه با لحن شوخ  نیا ی برا و

 بشکنم.«

 ؟« یمیزدم و گفتم:»مگه بازم رژ  یلبخند کم رنگ  یحوصلگ  ی با ب 

 تونم فکر کنم مجبورم.   یگشنمه و درست نم ی لیاما االن خ گه،یآره د-

 . دنیشروع کرد به خند  و

 

  اط یح یرو نگاه کردم مامانجون تو  رونیاومدم. از پنجره ب رونیگذشت. کتابم رو بستم و از اتاق ب یاز رفتن رخساره م یساعت کی

 هاش بود.  اهی مشغول هرس کردن گل و گ
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 گفتم:  یرو باز کردم که سرش رو به عقب چرخوند. با لبخند  پنجره

 .« یمامان د ینباش  »خسته

 جوابم لبخند زد و گفت:»ممنون دختر قشنگم.«  در

 د؟ یخوا ی کمک نم-

 پله گذاشت. ی هرس رو رو یچیق

 گفت کارت داره.  یرو بگم که به مامانت زنگ بزن  نینرفته ا ادم یتا   یدلم، راست  زی نه عز-

 ؟ یکار  یچ-

 فتم مزاحمت نشم. گ  یخوند   یدرس م   یاصرار کرد اما چون داشت یلیدونم مادر جان برو بهش زنگ بزن، خ ینم-

 مامان رو گرفتم و بعد از چند تا بوق جواب داد. ی تلفن رفتم. تلفن رو برداشتم و شماره   زیرو بستم به طرف م  پنجره

 الو... سوگند؟-

 سالم مامان جون. -

 ؟ یدلم خوب ز یسالم عز-

 ؟ یآره خوبم شما چه طور -

 ؟ یکن یکار م ی منم خوبم چه خبر چ-

 آره؟  نیکه کارم داشت ی خوندم مامان جون گفت مثل ا ی مداشتم درس   ستین یخبر خاص-

 گفت:  ی صداش شده بودم و بعد از لحظه ا ینگران متوجه 

حتماً   رونیب یرفت  ، یهم که ندار یمامان گفت حالت بد شده همش نگرانتم، گوش  یخواستم حالت رو بپرسم، از وقت  یفقط م-

 پول که همراهته؟  نم یکه بتونم بهت زنگ بزنم بب  ریبگ  یکی

 نگران نباش شما. رم،یگ ی بله هست، چشم هر زمان که وقت کنم م-
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شده بود. چهارشنبه کالس نداشتم و   کی تار باًیرو با مامان حرف زدم و بعد از اون هم به اتاقم برگشتم. هوا تقر ی ا قه ی دق چند 

هم درس خوندم.   یدرست کردن شام به مادرجون کمک کردم و کم  ینم. تو کم  استراحت ک ه یخواست  یدلم م حاًیترج

 : د یپرس  د یچ یرو م ز یکه م  یمامانجون درحال

 ؟ یبه مامانت زنگ زد -

 آره صحبت کردم. - 

 کارت داشت؟   یچ-

 . نیگفت ی بهش نم ی زیدرمونگاه نگرانم شده بود. کاش چ  هی کم بخاطر قض  هی  د،یحالم رو پرس -

 گرفت.   یزنگ زد و سراغت رو م ی بابات هم دو سه بار ی ادرجون، خب نگرانت بود حتم د یازد هنم پر هوی-

 . رمیبگ  ی کی رونی رفتم ب ی دلواپس شدن مامان هم از خواست که وقت میبه خاطر خاموش بودن گوش -

 . ریشه حتماً بگ  یکه نم  یآره دخترم بدون گوش -

 شامت رو بخور تا سرد نشد.« نیش یب گهیگفت:»خب د   زیم  یبا گذاشتن ظرف خورشت رو و

 .میجون هر دو مشغول خوردن شد و نشستم و با نشستن مامان  دم یرو کنار کش یصندل

 **** 

. بعد از شستن صورتم، به آشپز خونه رفتم.  دمیخواب ی بود که تا اون ساعت م یبار  نی. اولدارشدمیده بود که ب کینزد ساعت

رنگا   ز یرفته بود. با نگاه کردن به اون م  د یخر ی د اما خودش نبود فکر کنم برابو دهیصبحونه چ یواسه    یمفصل   زیمامانجون م

و مشغول خوردن شدم.                        بعد از   دم یرو کنار کش یاشتهام باز شده بود. صندل  یرنگ و نون سنگک تازه حساب

شدم. البد مامان جون بود که   فون ی آ یصدا  یاومدم که متوجه  رونیرو جمع کردم و از آشپز خونه ب زی تمام شدن صبحانه، م

اورد   یم اطیهاش رو داخل ح د یکه خر یبود. درحال دش رفتم. آره خو رونیرو زدم و ب فونیآ  یرو جا گذاشته بود. دکمه   دش یکل

 باالخره سوگند جان.«  یدارشد یگفت:»ب

 شدم. داریشه ب ی م یساعت م یآره ن ر یسالم صبح بخ-

 . زمیدختر عز ر ی:صبح تو هم بخمامانجون

 .« میدر رو نبند مهمون دار یکمک به طرفش رفتم که جلو تر از من به سمت پله ها قدم برداشت و گفت:»راست  یبرا
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اومده بود.   ربد یدشم که هو بع م یافتادم که باز هم مامانجون با همون لحن گفته بود مهمون دار ی روز  اد یلحظه  هی که زد   یحرف با

دلم   ی باز بودم و تو مه یبه درِ ن رهیلبم اومد. خ ی رو یتپش قلب گرفته بودم و ناخواسته لبخنده پهن  جانیدل تو دلم نبود از ه

. لبخندم محوشد. ماتم برده بود  دمیخودم د ی که در کامل باز شد بابا رو جلو ن یاون باشه اما هم کاش  یکردم که ا  یخدا خدا م

 بابا به خودم اومدم. یکه با صدا

 سالم سوگند جان. -

 کم رنگ بغلش کردم.  ی با لبخند  یپته تته سالم کردم و بعد از لحظه ا  با

 بابا جان؟«  یو گفت:»خوب د یرو بوس   صورتم

   ن؟ یوردی چرا مامان رو ن  یراست د،یممنون شما خوب-

به   ی سر ه یگفتم  گه یجلسه داشتم اما برگزار نشد، د هی دانشگاه  ی اشاره کرد و گفت:»امروز تو دستش ی رنگ تو  یقهوه ا  فیک  به

 تو بزنم. مامانت رفته بود مطب.«

 دلتنگ تون بودم.«   نیزدم و گفتم:»خوب کرد یگشاد  لبخند 

 . دمیچ یا  شه یش  ی ظرف ی تم و توبود رو شس ده یرو که مامانجون تازه خر  ییها وه ی. به آشپز خونه رفتم، ممیهمراه بابا باال رفت 

 

گذاشتم که بابا گفت:»سوگند جان   ز یم ی رو رو وهیاومدم و ظرف م رون یجون مشغول حرف زدن بودند. از آشپز خونه ب و مامان  بابا

 عمه زهرات.«  یخونه   می ر یآماده شو م 

 االن؟-

ناهار رو بمونم،   د یرخساره و زهرا ول نکردن و گفتن با گه ید نا، یعمه ات ا یسر رفتم خونه  ه یجا  نی ا ام یکه ب  نی:آره قبل از ابابا

 تو رو هم با خودم ببرم اون جا.  ام یم دنتید  یرخساره ازم خواست حاال که برا

 .«  د یاریب فیحرف رو به مامان جون کرد و گفت:»شمام تشر نیبا گفتن ا و

 خواستم که ناهار درست کنم!«  یبعدشم من م و با ماساژ دادنش گفت:»نه پسرم ممنون، د یزانوش کش ی رو یدست  مامانجون

 د؟ یکن یتعارف م   م، یکه بر انیاصرار کرد، خب شمام ب ی لیزهرا جان آخه خ شیپ م یریناهار رو م د،ی:ممنون زحمت نکشبابا

 شدم.  ی برم انجام بدم وگرنه خوشحال م د یکار دارم که با یسر  ه ی  رونیکنه اما امروز ب ینم  ی فرق  یجون:چه تعارف مامان
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 .« د یپس منتظرش نزار نیمبل نشسته بودم گفت:»پاشو دخترم حاال که دعوت زهرا جان هست ی رو به من که رو و

   د؟یمون  ی که تنها م ی طور نیاما ا -

 به روم زد.  م یمال  یلبخند 

 . گهی. برو آماده شو دنیخوره تا من کارام رو بکنم شما هم برگشت یبر نم ییچند ساعت که به جا-

منتظرم نشسته بود. صورت   نیماش  یرفته بود و تو  نییبود و به اتاقم رفتم که آماده بشم. بابا زود تر از من پا ده یفا یب اصرار

 د« یبابا زنگ بزن یبه گوش  د یداشت ی دست گفتم:»کار  یکوله ام رو  ییو با جابه جا  دمیمامان جون رو بوس 

 زد.  یو لبخند آروم پلک

 دلم برو خدا به همرات.  زیباشه عز-

 

  اط یح ی. رخساره تومی در بازشد و داخل رفت قه ی رو فشار دادم که بعد از چند دق فون ی آ ی . دکه می عمه زهرا بود یخونه   یجلو

کرد و به طرف مون     آب رو بست و پا تند  ر یما ش  دن یبعد با د یداد و لحظه ا   یدستش درخت ها رو آب م  یبود و با شلنگ تو

 سوگند خانوم؟!« نیاورد فیو تشر  نیگفت:»چه عجب شما افتخار داد یی با خنده و ناز ادا د یرس  ک یکه نزد نیاومد. هم

 !«  گهیگفتم:»بله د ،یخنده همراه با نازک کردن پشت چشم با

 به بابا کرد.  یخنده نگاه با

 داره!   فی چه قدر هم که پرو تشر-

 داخل.«   د ییجون، بفرما یی دا د یرو به بابا گفت:»ببخش ، یرودادامه با اشاره به و و

ما دست از   دنیآشپز خونه مشغول درست کردن ناهار بود. با د ی. عمه زهرا تو میبا هم داخل رفت ییکرد و سه تا  یهم خنده ا  بابا

کردنش   تیو به سمت مون اومد. بعد از سالم کردن به بابا، به طرفم اومد و بغلم کرد خوش آمد گفت و رو به بابا با هدا  د یکار کش

 .« د ینیداداش، بفرما بش د ییگفت:»بفرما ییرایسمت پذ 

 انگشت هاش گفت:»ممنون زهرا جان.«  نیب  فشی دسته ک  ییزد و با جا به جا ی حیبابا لبخند مل 
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مبل گذاشت و با نشستن کت سورمه   هیرو کنار پا فش ی. بابا کارهیمون شربت ب یرفع خستگ  یه رفته بود که برا به آشپز خون عمه

  د یباره کش ک یرخساره دستم رو  نمیخواستم بش یکه م نیدستم گرفته بودم و هم  یرنگش رو از تنش دراورد. کوله ام رو تو  یا

 .« نمی بب ایرار داده بود گفت:»بمن رو مخاطب ق  هک  یرو به بابا، درحال  ی و با لبخند 

 که متعرضاً گفتم:»دستم در اومد، بابا چه خبرته آروم تر.« می بابا، به اتاقش رفت ی خنده  با

 :دمیرو باز کرد که پرس  دستش

 دمش؟یکجاست ند  ی رعلیام یراست-

 کنه دو تا کوچه اون ور تر.  یعمه مهالم با پسرش باز یرفته خونه  -

 بهت بگم.«  یز یچ هی خوام  یم ای حرفا کن ب ن یزد گفت:»خب حاال ول ا یبرق م جانیکه از ه یی در ادامه با چشم ها و

 خونه؟  ی قدر کپکت خروس م ن یچه خبره تو چرا امروز ا-

 گم بهت.«  یم  ایسر گفت:»ب یتخت نشست و با اشاره  یاون سؤالم رفت و چهار زانو رو  با

 گرفتم گفتم:  ی بغلم م ی که دست هام رو تو ی تخت رفتم و در حال ی رو

 رخساره خانوم!«   یزده ا جانی همه ه نیکه ا یبگ   یخوا ی چ نم یبب »بگو

 ش؟« ینیخواد بب یهنوزم دلت م نمیگفت:»بب یدندون فشرد و بعد از مکث ر یلبش رو ز  جانیاون حرفم با ه با

 نگاهش کردم.  متعجب

 و؟ی هوم؟ ک - 

 . گهیگم د ی رو م ربد یسوگند! ه ی اوف چه قدر خنگ -

 ؟« یمزخرف بگ  ی خوا ی شو بازم م الیخ  ی امروز رو ب هی رو بهش دوختم و بر آشفته، گفتم:»رخساره، جان من   زمی تند و ت نگاه

 کرد.  یاخم

 زنم.   یحرف م یبه جون تو دارم جد  ی چه مضخرف-ِِ

 تو سرته.«  یچ  نم یتم: »زهرمار، خب بگو ببگف ی چپ چپ نگاه کردن با
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رخساره مرگ من   ؟ یکرد ی گفتم:»نکنه کار ر یو تح ی کرده باشه با نگران ی که نکنه دور از چشم من کار نیلحظه با فکر ا ک ی و

 آره؟« ؟ی گفت   یبه کس یز یراستش رو بگو تا سکته نکردم، چ

 هوا تاب داد.  ی نگاهم کرد و دستش رو تو یشاک

 اجازه بده.  قهیتو بابا؟ دو دق  یگ  ی م یچ-

  ی زنگ زد، وقت  یاومد همون موقع خاله گل ییاون حرف ساکت شدم که با صورت بشاش و پر خنده اش گفت:»صبح که دا با

 خونشون.«  میبر ییشام، همراه دا ی جاست اصرار کرد که امشب واسه  ن یا ییدا د یفهم

 اختم.باال اند  ی شونه ا تیاهم یب

 خب به من چه؟ - 

 ؟ یخوشحال نشد  ی عنی- 

 که خوشحالم؟!«   ستیام معلوم ن افهیو با تمسخر گفتم:»از ق دم یهام رو توهم کش ابرو

 گفت.   «ی شیادا »ه با

 ! شیبنیخواد ب  ی دلت م ی خودت گفت ی ریگ  یم  افهیاِ تو هم، حاال چرا ق-

 

 کج کردم.  یلب و دهن  شنهادش یاز پ دلخور 

 اومدم.  ی دونستم نم ی من غلط کردم، اصالً اگه م -

 خورده و متعجب گفت:»وا چته تو؟!«  جا

 گفتم.   یبهت م د یاصالً نبا ، یکن یم  مونیو از حرف زدن پش آدم   نیبب- 

 نگاهم کرد.  پرسشگرانه

 تو؟   هیشم االن مشکلت چ ی واقعاً متوجه نم- 

 نگاهش کردم.  تیعصبان با
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رفتار   یقدر احمق باشم که بعد از اون کارش پرو پرو ور دارم برم خونه شون و طور ن یتونم ا ی م یکن  یرخساره جان چرا فکر م-

 !یغرور  یچه دختر ب  گهیکنه نم  ی خودش م ش یپ ینشده؟! چه فکر  یز یکنم که انگار  چ

 اش روم ثابت شد. رهیخ نگاه

 رو هم که کرده...  ی کار ی و حت یستیازش متنفر ن ی اما تو گفت-

 حرفش رو قطع کردم.  تیعصبان با

ندارم،   گهیرو د د یداستان جد  ه یکه واقعاً کشش و اعصاب   نیرخساره، من تازه دو روز که حالم بهتر شده و ا یشه ادامه ند  یم-

 . دمشیموضوع رو بفهمه تازه من هنوز نبخش ن یشه که اونم ا ینم ل یاما دل ستمیآره گفتم ازش متنقر ن

 ا....ام-

خوام با   یغرورم بشکنه، نم نیاز ا شتریخوام ب یچون نم ام یتونم ب یگفتم:»من نم  تیبار با قاطع نیو ا  دم یحرفش پر ی هم تو باز

قدر راحت کاراش رو فراموش کنم    نیتونم ا ی کنم. هر چه قدر هم که ازش ناراحت نباشم اما باز هم نم ک یاومدنم خودم رو کوچ

 رفتار کنم!«  فتادهی ن یفاقات  چیهکه انگار   ییو مثل آدما

 تلخ ادامه دادم:  ی با لبخند  و

 زنگ هم نزد! بعد من پاشم برم خونه شون!  ی از من نگرفت و حت یسراغ گه یتازه اون د-

 

 زد.   یچشم نگاهم کرد و پلم ی گوشه  از

کرد،   یکرد از بس زنگ زد و عذر خواه ی چند روز تمام خودکش ،یبشکون وت یکه گوش  ن یقبل از ا  چارهیانصاف نباش اون ب یب-

 زنگ بزنه آخه!  یوقت نکرده بود. بعدش هم به کدوم گوش  چ یدارم ه اد یکه تا   یکار

 ادامه داد:   ی بعد از مکث و

ه پرو هم نشه چه  ک  ی گم به زور اومد  ی داره، باشه اصالً م  ییحسا هی سوگند من مطمئنم اونم به تو  نی از رفتارش ناراحت نشو، بب-

 طوره؟ 

 گم؟!   یم  یچ ی فهم یکنم چرا نم ک یو کوچخوام خودم   ی رخساره من که گفتم نم-
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دونم    ینم گه یرو به باال گفت:»د یی هم فشرد و با پروندن ابرو یرو  یو در آخر لب   میدر مورد اون موضوع باهم کلنجار رفت  یکم

 و گرنه قصد ناراحت کردنت رو نداشتم.« یش   ی کردم خوشحال م  یفکر م ی ول  ی بگم، البته حق دار یچ

 کم رنگ تر شد و گفتم: اخمم

 مامان جونم.«  ش یگردم پ ی منم بر م د یشما بر ی ازت ول »ممنونم 

 مونم.«  ی م شتیپ رم، یمنم  نم یایدستش گرفت و گفت:»خب حاال که تو نم ی رو تو دستم

 .دمیکش رون یرو از دستش ب  دستم

 گردم خونه، تو هم همراهشون برو.  ی الزم نکرده برم-

 اش تو هم رفت.  افهیق

 ؟ یکن  یم  یطور نیبابا سوگند تو چرا ا یا-

اون   دم ید ی وقت   روزیگفت:»به خدا د ختیر ی نگاهم م ی که نگاه پر عطوفتش رو تو ی در حال  میمال ی با لحن یا  قهیبعد از دق و

  نیشد که بتونه تو رو ا دایپ یبرات خوشحال شدم چون باالخره کس یل یخ یزن  یحرف م یکه دار  یاز حس جانیبا ه  یطور

قدر راحت از کنارش رد نشو،    نیگم ا یشه تجربه کرد باز هم م  ینم شه یهم وحس ر  ن یسوگند ا اره،یو وجد ب  جانی به ه یطور

 شو.«  ک یقدرش رو بدون، بهش نزد

  جان یحس که سر تا پام رو پر از شوق و ه  نیواست از کنار اخ یمن رو به فکر فرو برده بود. خودم هم دلم نم یهاش حساب حرف

بود و وجودم   ده ینفر از جنس مخالف لرز ک ی دن یبار قلبم از د ن یاول ی رسوندم، ساده رد بشم. در واقعه برا یکرد و به اوج م  یم

  ریسلطه گرانه به تسخو   بیقلبم  نشسته بود و اون رو عج یو قشنگ تو   فیلط یکرده بود. حس انیپا ی ب ی رو غرق در لذت

شده بودم و به حرف هاش گوش   رهیکردم. به رخساره خ یم  رون یقدر راحت ب  نیاون حس رو ا د یخودش در اورده بود و من نبا 

 کردم.  یم

 تمام!   یخودت بگ  شیکه زود فراموش شه و پ ستیو زود گذر ن ی حس سر سر هی  یکه تو دار  ی حس نیسوگند ا-

 و گنگ لب زدم:  جیمردد بود و گ  شمیپر تشو ذهن

 شه؟  یشم؟ غرورم خورد نم ینم ر یبا اومدنم تحق ی گ ی توم  یعن ی... یعنی-

 به ابرو هاش انداخت. ینیچ

 کرد. ی هم که عذر خواه ی اون اشتباه کرده نه تو، بعدشم که متوجه اشتباهش شد و کل  ی بش کی کوچ د یآخه چرا با-
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نفر رو   ه یروز بفهمم  هی رو بهت بگم، باور کن من اگه  ی زیچ ه یو گفت:»بذار   د یکامل به سمتم چرخ  ه،ی چند ثان ی برا ی و با مکث 

اگه نشه، حداقلش   ی حت ارم،یکنم که بدستش ب ی خودم رو م یو تمام سع  نمیش  ی نم کاریب ی طور ن یدوست دارم هم ی جور نیا

 که تالش خودم رو کردم.«  م دون یخورم و م  ی حسرت نم گهیکه د نیا

 کالفه ام.«   یل یدونم خ یگفتم:»نم ی کرده بودم و با کالفگ  ر یو مرددم گ خته یرخساره و ذهن بهم ر یحرف ها  نیب

 جوانب، ادامه دادم:  دنیفکر کردن و سنج  ی و قدر ی از سکوت بعد 

 نه؟  ایبه من داره  ی اصالً حس دونم ی نم ی که حت ی کنم اونم از کس ییخوام دوست داشتن رو گدا یشه، من نم ینه نم -

 تخت بلند شدم.  ی و با اون حرف آشفته از رو 

 .دمیتو گوش م  فینشستم به اراج زا،ی چ نیو چه به امن  ،یعشق و عاشق ی اصالً گور بابا-

 !« یفهم ینم گه ید ی گفت:»گاو ی شده بود و با دهن کج یشاک یحساب

 .امیگفتم که نم  گهیفهمم، رخساره ول کن د  یهمه اصرار تو نم نیا لیاما فقط دل  یگ  یکه تو م ی آره اصالً من هر چ- 

 ؟ یبد  یخوا ی م ی رو چ یی جواب دا اره،یخواست که تو رو هم با خودش ب ییجون از دا ی اما گل-

 به من نگفت! یز یبابا چ یول- 

 گم.   یحاال که من دارم م - 

 نفسم رو محکم فوت کردم.  کالفه

 اومدم. یموندم و اصالً نم ی مامانجون م شیبابا، کاش پ یا-

 کنم.  ی همه دارم التماسش م نیو بگو ابدرک، واال. من  ایخب حاال، اصالً ن یلیخ-

 از جاش بلند شد. و

 .ایب یرم کمک مامان خواست یمن م -

بود و با اومدن عمو مهرداد   کیآشپزخونه شدم. ساعت  ی کمک راه یرفتم و برا رون یبعد از رخساره من هم از اتاق ب قه ی دق چند 

حوصله شده   یب ، یکه رخساره زده بود حساب یی . با حرف هامینشست ز یو با تعارف عمه دور م  مید یناهار رو چ  زیهمراه رخساره م

  ری که هر بار د خورم  ی نم ی زیکه چرا چ د یپرس  ی اشتها بودم و عمه هم مرتب م یب یی جورا ه یناهار هم  ز یسر م یبودم و حت
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تحت دراز   ی . رومیکردم. بعد از خوردن ناهار و شستن ظرف ها با کمک رخساره، به اتاقش رفت  یصبحانه خوردنم رو بهانه م 

 .« یرد ک  یو کوفت م چه وضع غذا خوردن بود الاقل غذات نی که رخساره گفت:»ا دمیکش

 با  اون مزخرفاتت!«  یهم گذاشته بود  ییذاشتم غضب آلود گفتم:»مگه تو برام اشتها ی هم م یکه چشم هام رو آروم رو   یدرحال

 !  ی کن ی قدر ناز م ن یدونستم ا ی چه م یخواستم که خوشحال بش  یکن! من فقط م   یو خوب ایب-

 کم بخوابم.  هی خوام  ی کنم. م  ینگو، خواهش م ی زیچ گه یرخساره لطفاً د-

 . یمون ی بخواب بابا که مثل برج زهر مار م-

 

 هم گذاشتم. یآروم چشم رو  م، یکرد ی طور که باهم بحث م همون

 

 بودم! دهیکه چه قدر خواب  یثابت مونده بود. وا ی واریساعت د یگرد شده ام رو   یپنج عصر بود، چشم ها کینز ساعت

نشسته و مشغول    ییرایپذ  یاز اتاق خارج شدم. عمه و رخساره تو  ی ا قه ی هم نبود. خودم رو مرتب کردم و بعد از دق رخساره

 ؟« یشد  داریبودند. سالم کردم که متوجه اومدنم شدند و عمه با لبخند گفت:»ساعت خواب، باالخره ب وهیخوردن م

 ؟« ینکرد  دارم یقدر بخوابم، رخساره تو چرا ب نیخواستم ا ی کردم و گفتم:»نم سالم

 فرستاد. ی دستش بود رو صدا دار گاز زد و با غنچه کردن لب هاش برام بوس  ی که تو یاریخ

 بود.  قی خوابت عمق یلیکنم خ  دارتیب ومد یآخه دلم ن-

 زدم.   یحی مل لبخند 

 بابا کجاست؟  -

ز  خودشون ا ی خاله گل  یخونه   م یگفتن ما خودمون بر رون، یو بابا رفتن ب  ییخورد با دهن پر گفت:»دا ی م اریکه خ  یطور  همون

 .« انیاون ور م

 برم.«  گه یآماده بشم که د رم یباال انداختم و معنادار گفتم:»پس من م ییبه رخساره ابرو رو

 ؟ یایبرم؟مگه تو نم یچ  یعنی رو که گفتم عمه با اعتراض گفت:» نیا 
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 .د ینه عمه جون شما بر- 

 . می اما بابات گفت تو رو هم با خودمون ببر-

 استفاده کنم. د یبا کارم یدرس دارم، امروز هم که ب ی آخه کل-

 درس و کتاب رو عمه جان.«  ن یامروز ول کن ا هیداد و گفت:»حاال  لمیتحو یاخم

 تو درس بخونه!«   یاندازه  به  نم یب یمن که اصالً نم ستیرخساره ن نیرو به رخساره، گفت:»چه خبره،  مگه ا ینگاه می با ن و

 نازک کرد.  یبهش طعنه زده و پشت چشم ایکرده   فیدونست ازش تعر یبود نم یدنیرخساره د   ی  افهیق

سوگند   نیخونم ا یواال من به اندازه م د،ی رسون  یحرف رو به کجا م نی به من داشت شما هم! بب یوا مامان خانوم االن چه ربط -

 خوام آزمون بدم!  یکه مثل اون نم کنه البته من ی داره شلوغش م یالک

 رخساره خانوم.  مین یب ی :دانشگاهت رو هم معمه

 باز رو به من کرد.  و

 سوگند جان شما هم حاال برو آماده شو.-

 چون واقعاً کار دارم.  گهیروز د ه یحاال  ام یتونم ب ی عمه جون اما گفتم که نم یمرس -

 بدم حداقل بهش زنگ بزن.  یشه تازه جواب بابات رو چ ی:اما گلرخ ناراحت م عمه

 آره بهتره خودم بهش زنگ بزنم.-

 . زهیم ی :تلفن رورخساره

 بوق خوردن جواب داد. ه یبابا رو گرفتم که بعد از چند ثان  یتلفن رفتم، شماره   زیسمت م 

 :الو... ؟بابا

 سالم باباجون سوگندم. -

 :د یصدام بالفاصله پرس  دنیشن با

 د؟یوز نرفتشما هن-
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  ش یپ رمیخواستم  بهتون بگم من دارم م  یبه عمه و رخساره گفتم:»م یگرفته بودم و با نگاه  یدستم به باز ی تلفن رو تو میس 

 مامان جون.« 

 خونه گلرخ؟  میر  یچرا مگه عمه ات نگفت م-

 برم.  د یکار دارم با  یسر ه ی چرا گفت اما -

  یباباجون عمه گلرخت چند بار به من زنگ زده، خواست تو رو هم حتماً با خودم ببرم، بده سوگند جان اخالقش رو که م  ی ول-

 . می رسون یاون جا ما هم با عمو مهرداد تاشب  خودمون رو م د یبرو آماده شو با عمه زهرات بر زمیشه. برو عز یناراحت م یشناس 

 کش اومده بود و معترض گفتم:  نییو لوچه ام رو به پا لب

 باباجون...  ی ول-

  یخنده ها یبگم قطع کرد. تلفن رو سرجاش گذاشتم و به طرف عمه و رخساره رفتم که متوجه   یا  گهید ز یکه چ ن یقبل از ا و

 : د یزدم که عمه پرس  ی بودم و با نگاهم بهش تشر یعصب ی لب رخساره شدم. حساب ریز

 شد؟ یچ-

 شل کردم.  نییرو به پا ی حوصله شونه ا یب

 . امیباهاتون ب د یبابا گفت با یچیه-

 با حرص به رخساره نگاه کردم.  و

 م؟ی آماده بش ی اری ی نم فیتشر-

 .« زمیزد و با ادا گفت:»چراکه نه عز ی لبخند لج درار 

 

حق به جانب بالفاصله گفت:»سر من   یا  افه یداخل اومد و با ق یدنیرفتم که رخساره با سرک کش   ی راه م ت یاتاق با عصبان ی تو

 جون اصرار کرده.« ی گل ستیها، به من مربوط ن ینکن یخال

 کردم.   کیچشم بار مغضوب

 ؟ یتا بناگوشت باز بود البد تو به بابا اصرار کرد  شتیپس چرا ن ؟ یخواست یم  ونیهم-
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 باال انداخت. یی ابرو جاخورده

 ! نیهم یایبود که خوشحال شدم تو هم م ن یا ینگفتم، خنده ام هم برا ی زیبابا من چ یگ  ی م یچ-

 ! ؟یش  یشم خوشحال م  خی و سنگ رو   امیکه ب  نیاز ا-

 فوت کرد.   ینفس کالفه

 شه.  یبهترم م ی لیخ ز یهمه چ یایباور کن اگه ب ،یکن  ی م فکر  یطور  نیآخه تو چرا همش ا- 

 ترسم.   ی ندارم م وش یاما رخساره من آمادگ-

 باال کرد.   یگرفت و سر   شیآرا  زیپشت م یصندل  یرو لبه   دستش

 ؟ یاز چ-

 تر کردم و مضطرب جواب دادم:   ی هام رو با آب دهنم کم لب

  یدون  ی شه چون خودت م یبد م  ی لیرخساره خ ؟ یبفهمه چ ی زیو کنترل کنم، اگه از حسم چخودم  دنشیترسم نتونم با د  یم-

 بکنم که نشه جمعش کرد. یرفتار  ایبدم و  ی ترسم بازم سوت  یشم، م  یخود م یاز خود ب  یحساب نمش یب یم  یکه وقت 

 کرد.   یا خنده

 . دمیشه من بهت قول م ینم ی زینترس بابا چ-

 ادامه داد:  یبا چشمک و

 ؟ یایپس م-

  یبود چرا که حساب ی که مردد بودم اما ته دلم از رفتن راض نیجز رفتن نداشتم. با ا یواقعاً چاره ا  گهی خواست بابا و اصرار عمه د با

 انداختم. یخودرو نگاه یپا و اون پا کردم و سرتا پا نیکم ا ه ی قرار بودم.  ی ب دنشید  یبرا

 طوره حاال؟ خوبه؟ گم سر و وضعم چه   یاوم... م-

بپوش که چشاش با  ز یچ هی خب به نظرم  ی ول  ستیسر و وضعت هم بد ن نه، یهمراه با لبخنِد کش دار گفت:»ا یبشکن زدن با

 ساده ان.«  یادیز نایگرد شن، بنظرم ا یحساب دنتید

 !« ردمویگفتم:»اما من که لباس ن ی زونیآو ی خودم رو نگاه کردم و با لب و لوچه   ی مرتبه سر تا پا  دو
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 رنگ لباس هاش اشاره داد.  د یکمد سف  به

  یخودت م  گه ی. ددمیاصالً نپوش  واشونیبگم که بعض نمیانتخاب کن و بپوش، اتفاقاً ا ی دوست دار ی بفرما اون کمد من، هرچ-

 اندازه شه برات. دوارمیفقط ام ی دون

 تاب دادم.  یچشم

 .یستیهم چاق ن ی لیوگرنه که خ  یدار  یتوهم چاق  یتو خودت الک  م،یهم وزن باًیوا من و تو که تقر- 

 کنه.«  یهمش مسخره ام م  شعوریب نی حس نیانداخت و گفت:»خب ا نییاش رو رو به پا شونه

 خنده سر تکون دادم.  با

و  اش چه قدر دلم هو ن یگفتم حس یگه، راست  یم  یجور نیا یدونه تو حساس  ی اندازه چون م یکه دستت م ی دون ی نم یعنی-

 کرده. 

نبود   ربد یکه ه نیمثل ا دمش ید ربد،یه  کیتو بوت روز یزد گفت:»اتفاقاً د ی که موهاش رو شونه م ی و در حال ستادیا نه یآ یجلو

 بود.«  دهیرو بدجور دور د   ربد یمشغول الس زدن بود. چشم ه  کیبوت  یتو  ی با دخترا یچون حساب

 شلوغه!«  یحرفش خنده ام گرفته بود و با خنده گفتم:»پس سرش حساب از

 باال بست و سمتم برگشت.  یرو دم اسب موهاش 

 ؟ یش  ی پس تو چرا آماده نم نم یبب ، یلیآره خ-

نگاه کردن چند دست رو با وسواس انتخاب   ی قهایدق  کردم و به طرف کمدش رفتم، بازش کردم و بعد از  د ییحرکت سر تأ با

  یلیرو هم که رنگش رو خ ی کیکم برام گشاد بودند و   هی که انتخاب کرده بودم  یی . دو تا از مانتو هادمیکش  رونیکمد ب  کردم از

جلو بازِ   یانتخاب کردم. مانتو دنیپوش  یرو برا   ییلباس و نظر دادنِ رخساره، لباس ها ضی وتع ی دوست نداشتم. باالخره بعد از کل

بودند رو   شی ر ش یهم رنگش که پاچه هاش ر نیخورد با شلوار ج یرنگِ کوتاه م  ی آب نِیج رهنی پ ه ی  رش یکه ز  یرنگ  یمشک

صورتش بود   شیبه رخساره که مشغول آرا رو نگاه کردم و بعد  نهیآ یبا هم ست کردم. خودم رو تو  ،یمشک  یهمراه با شال

 .دمیچرخ

به   ادیمانتو به تو م  ن یقدر که ا نید، باور کن اسوگن یشد  ی عال یگفت:»وا نیسمتم چرخوند و با تحس نهیآ ی رو از تو نگاهش

 کم برام تنگه.«   هی چون  دمیاصالً نپوش  ادی  یبهت م  ی لیبه تو خ دم یمانتو رو م نیا اصالً اد،یخودم نم

 .« یکن  ی شلوغش م ی آروم گفتم:»نه بابا توهم، دار  ی زدم و با پلک زدن  یلبخند 
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 اون ور تر. یز یچ هی اصالً  ادی یبهت م  ی لیگم خ ی م یجد -

شه که من به   ی وضع و لباس واقعاً باورش م ن ینامطمئن گفتم:»به نظر تو با ا یا قه یبه خودم نگاه کردم و بعد از دق نهیآ ی تو باز

 زور اومدم؟« 

  شهیباغنچه کردن لب هاش گفت:»آره بابا، واال تو که خودت هم د یکش ی رژ گونه رو محکم رو گونه اش م ی که فرچه  ی حال در

 داره؟«   یچه ربط یپوش  ی لباس م  یمدل نیا

 بنظرت؟  ستیتو چشم ن یلیاما خ- 

 ها؟!«  یکت و دامن بهت بدم که بپوش  رزنایمثل پ ی خوا ی گفت:»اصالً م زیبرام در اورد و تمسخر آم ییادا

 ه؟ ی چ گهیرقصم، د ی م ی زن ی که م  ینکن، من که دارم به هر ساز یرو اون جور افه یق خب بابا یلیخ-

 زد.  ی لبخند  تیرضا با

 خب پس نوبت سازه آخره. -

 منظورش نشده بودم و با حرکت چشم گفتم:»هوم؟« متوجه 

 اشاره داد.  ش یآرا زیم  به

 کنم.  شتیتا آرا نیبش ایب-

 چرخوندم و  پر تعجب گفتم:  یچشم

  ینم  ،یکن  شمیمثل عجوزه ها آرا یخوا  یتونم، بعدشم االن م  ی هم؟! خودمم م تو  یخوام برم عروس  یوا مگه م ؟ یکن  شمی»آرا

 خوام لطفت کم رخساره خانم.«

 

 .د یتمسخر خند  با

 کم بهشون برس!  ه یبابا  یقشنگ  نیخوره. چشم به ا یبدرد عمت م  یکن  یکه تو م  ی شیواال اون آرا ، ینه تو خوب-

بود و با   ستادهیکردم. پشت سرم ا یمیمال  شینشسنم و بدون توجه به حرف هاش آرا نهیآ ی جلو ،ی صندل ی بلند شدنش از رو با

 !« ؟یکرد ش یبا طعنه گفت:»نکنه االن آرا یا  قهیکرد و بعد از دق ی بهم نگاه م نه یآ ی اخم از تو
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 باشه! د ی با یچه طور  گهیخب آره د-

 ساکت باش.«  قهیچند دقفقط  ، یفهم یمتفکرانه گفت:»صبر کن االن م  یاون حرف بعد از نگاه با

 اومد و صورتم رو به طرف خودش چرخوند.  سمتم

 گفته باشم.   یندار  یاعتراض چیحق ه-

 کنم، منم گفته باشم. ی باشه پاکش م ظ یغل ی لیخواد، رخساره اگه خ ی نم الیخ ی بابا ب یا-

 الل شو.  قهیسوگند دو دق- 

  یخودم رو نگاه کنم. ب نهیآ ی کنار رفت و خواست تو شم،یصورتم شد. بعد از تموم شدن آرا شیبا دقت و وسواس مشغول آرا و

  ی چشم بهم م  شیکرده بود چه قدر آرا رتیخودم ح دن ی. ماتم برده بود، واقعاً از ددمیچرخ نه یتفاوت نگاهم رو گرفتم و سمت آ

 اومد!

 . ستادیکنارم ا  ی ژست خاص و مغرورانه ا با

 ومد؟ یرده، نکنه خوشت نچرا ماتت ب ه؟یچ-

 چرخوندم. یو لب و دهن  ظهیغل یاد یکردم ز ی خوشم اومده بود اما حس م یچرا حساب دروغ

 ست؟ین ظ یغل ی لیخوبه اما خ-

 .د یکش  یپوف

تشکر   ینصفه موند، خدا رو شکر که زبون برا شمیکمم به خودم برسم آرا ه یپاشو تا   نمیسوگند؟ پاشو بب ظه ی کجاش غل نیا-

 ! یکردن ندار

 رخساره جون.«   یکش دار گفتم:»مرس   یکردم و با خنده و لحن  ی قدر شناسانه ا نگاه

  ییرایمنتظر نشسته بود. سمت پذ  ییرایپذ  ی . عمه آماده شده بود و تومیاومد  رون یاز اتاق ب گهیو با هم د م یدو آماده شده بود هر

 تو.«  یعمه جان چه قدر خوشگل شد  ی به خنده وا کرد و با ذوق  گفت:»وا ی مون لب دنیدکه با    میرفت

 جان.«  ی مامام ار یگفت:»پس البد منم فرزند خونده ام! منم آدم به حساب ب  یکردم که رخساره با لحن خنده دار  تشکر

 کرد.  یکرد خنده ا  ی ما نگاه م ی به هر دو نیکه با تحس ی حال در
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 برم.  رونیب یخوشگل ن یترسم با دو تا دخترِ به ا یمن م   ه،ی چ د یدون ی اصالً م-

 راحت.«  التونیخ ارن ی ی رو فکر نکنم بدزدن، صدر صد پسم م یکیهم با لحن مسخره و حرکت دستش گفت:»نه من  رخساره

 که عمه زهرا با تکون دادن سرش گفت:»امان از دست تو رخساره.«  م ید یسه خند  هر

 انگشت نوک خط چشم بلندش گفت:»واال.«  دنیو با کش د یهم خند  خودش 

 :د یدر ادامه رو به عمه پرس  و

 کو؟   یعل ر یام یراست-

 برن. ی دشون مرو هم همراه خو  ی عل ریگفت ام  رون، یخوان شام رو با بچه ها برن ب یزنگ زد گفت م  نتیری:عمه ش عمه

 از جاش بلند شد. و

 بهش زنگ زدم.  اد،یاالنکه آژانس ب گه ید  میخب بر یلیخ-

 

کردم   یدونستم که با اومدنم کار دست یاسترس داشتم و هنوز هم نم  ی . حسابمیشد  اده یپ نیعمه گل رخ از ماش  یخونه   یجلو

  قهیکه بعد از چند دق  م یکرد اضطرابم رو کم تر کنه. زنگ در رو زد یم  ی دهنده اش سع  نیتسک ینه. رخساره مدام با حرف ها ای

تمام ازمون استقبال کرد. با تعارفش  داخل    ییبود و با خوش رو  ستادهیا یورود  ی . عمه جلومیعبور کرد  اطیدر باز شد. از ح

کرد. درست مثل دفع قبل.   ی ذب مآدم رو مع  یپر مهر و محبتش حساب ی از اومدنمون ذوق زده بود و با رفتار ها یحساب م، یرفت

 . مینشست یمبل  ی و رو  میرفت نییپا نعمه زهرا همراه عمه گلرخ به آشپز خونه رفتند و من و رخساره هم سمت سال

در   یشدم و با تکون دادن سرم و بستن چشم هام سع یعصب  یلحظه ا  ی اون شب و اتفاقاتش افتادم که برا اد یآگاه باز هم  ناخود

عمه از قبل آماده کرده بود و از   ایپر شده از شربت پرتقال بود که گو ی بلند  ه یپا ی ها وانی ل ز یم یداشتم. رو  فراموش کردنشون

خوردم نگاهم رو به   ی کم ازش م  هی که  یبرداشتم و در حال ی نیس  یرو از تو  یشربت وان یپر شده بود. ل ی نیو شر  وهیانواع مختلف م

به عقب چرخوند   یکنجکاوم شده بود، سر   ی نگاه ها ی اطراف چرخوندم و با چشم مشغول جست و جو بودم. رخساره که متوجه 

 ست؟«یکجاست؟ ن ربد یجون ه  ی گفت:»گل  یبلند  ی و با صدا

 آشپز خونه گفت:  ی عمه هم از تو که 

 گفت.«   یورط  نیبه من که ا رون یامروز با دوستاش رفتن ب ستین  »نه
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چشات  ست،یکه خونه ن  ی د یقدر چش نچرخون، د نیا گه یو گفت:»خب د  د یرو به من خند  یحرف عمه، با چشمک نیاز ا بعد 

 وقتا!«  ه یشن   یچپ م

 اخم نگاهش کردم.  با

 زهرمار، آروم چه خبرته. -

 .د یخند  ز یر زیر

 . اریدر ن  یقدر تابلو باز  نیجان من ا ؟ یتا ک یقدر مضطرب نیسوگند از االن ا-

 نگاهش کردم که گفت: ضیغ با

 « ینکن! گفتم که فقط مراقب باش  یو جور بابا چشات »باشه

 از جاش بلند شد. و

 .نایمامان ا شیآشپزخونه پ میپاشو بر-

  ی دن رو پاک مخور یها ی مبل گذاشتم و از جام بلند شدم، پشت سر رخساره به آشپز خونه رفتم. عمه زهرا سبز  یام رو رو  کوله

 سس مخصوص بود.  یتو   یماه ی ها کهیکرد و عمه گلرخ هم مشغول خوابوندنِ ت

شده بود. چه قدر هم که تدارک   دهیو بزرگ، چند تا قابلمه چ ی اجاق صفحه ا ی انواع غذا پر شده بود و رو ی خونه از بو آشپز

 هفت، هشت نفر آدم!  یبود اما آخه اون همه غذا برا دهید

 

قد   نیچرا ا  یو نشستم که عمه گلرخ رو به عمه زهرا گفت:»راست دمی رو کنار کش ی. صندل میتعارف کرد و خواست که بشن عمه

 ن؟« یاومد  رید

کم    هیداد گفت:»خب تا دخترا آماده بشن   یدستش، مدل دار برش م   ی تو  یکه ترپچه ها رو با دقت و چاقو  ی عمه زهرا در حال 

 .« د یکشطول 

چه قدر هم    نیقربونتون برم من، بب  یگفت:»اله  یبه من و رخساره کرد و با قربون صدقه رفتن یاون حرفش، عمه گلرخ نگاه با

 خوشگل شدن.«

 جون.«  ی گل  یگفت:»مرس  اش ی گوش  ی به صفحه   رهیزدم و تشکر کردم. رخساره هم خ  یلبخند 
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 دستپاچه بود!   یرفت و حساب یم  گهیسر آشپز خونه با عجله به سر د ک یگل رخ مدام از  عمه

 :د یپرس  اش یزهرا متعجب از اون دستپاچگ  عمه

 .شهی ساعت که تازه ش  ؟ یکن ی قدر عجله م نیتو چرا ا  یوا گل-

  یا یگفتم زود ب  نیهم یتو راهن، واسه   ربد یه ی همراه با عمه ها یگل رخ:پشت تلفن که بهت گفتم، آخه پدر و مادر مهد  عمه

 . یکه کمکم کن

. با حرف عمه گلرخ، رخساره با ذوق سرش رو  دمیفهم ی اون همه تدارکش رو م ل یجا خورده بودم و تازه دل یحرف عمه حساب از

 نگ شده.« ت  یلی چه خوب اتفاقاً دلم براشون خ یوا  ان؟ یسحر و دخترا هم قراره ب یعنیو گفت:» د یباال کش یگوش  یاز تو 

 رسن. ی م گه یساعت د کی باً یگلرخ:آره تقر عمه

 خورنت!«  ینم ستن،یکردم. که آروم کنار گوشم گفت:»نگران نباش آدم خور ن یو واج به رخساره نگاه م  هاج

 کردم.  یاخم

 . یمزه ا  ی ب یلیخ-

 : د یکه پرس  دمیسؤال عمه گلرخ سمتش چرخ با

 ومد؟ یسوگند عمه، مامانت چرا ن یراست-

 مونم.  ی مامان جونم م شیپ د یدون  یدونم اخه من همون طور که م ینم-

 گذاشت.  نکیس  ی تو  فیکث  یرو همراه با ظرف ها  ریگ  کف

 بود.  دهیفا ی اصرارم ب ی ول  د یایفراموش کرده بودم، آخه بهش زنگ زدم گفتم با مامان ب  یگ  یآها راست م- 

 من، گفت: به  یزهرا با نگاه عمه

 اومد که!«  ینم می سوگندم به زور اورد »خوده 

 عمت؟«  ی خونه  ی اییبه زور م گهینگاهم کرد و گفت:»آره سوگند؟واقعاً که حاال د  ی حرف عمه زهرا، با دلخور  با

 .«نی کم کار داشتم واسه هم  هی آخه  ه، ی چه حرف نیباال دادم و متبسم گفتم:»نه بابا ا ییابرو

 جواب داد:   یدنیهوا و خط و نشون کش  ی تکون دادن انگشتش تو با
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 زدم.  ی باهات حرف نم گهیاون وقت بود که د  ، یاومد  یبود نم ی فقط کاف-

 جام عمه جون.«  نیگفتم:»حاال که ا  یهمون لبخند  با

من و   د یت بگ هس یاگه کار  ی مانتوش گفت:»خاله گل  بیج یو با گذاشتنش تو  د یکش رون یب یگوش  ی سرش رو از تو رخساره

 م؟« یسوگند انجام بد 

جا حوصله تون سر   نیتو سالن ا د یبر د یکنم، حاال هم پاش  ی درست کردن ساالد صداتون م ی واسه  ی گلرخ:االن که نه، ول عمه

 . رهیم

 .« نیدونم که دوست دار ی بذار م یز یچ یک یموز ه یگفت:»رخساره جان ماهواره رو روشن و   ی ادامه با لبخند  ودر 

 

 :دمیروبه رخساره پرس   میکه به سالن اومد   نی. به محض امیگفت و دو مرتبه به سالن برگشت  ی هم با عشوه چشم رخساره

 هم دارن؟  یا  گه ید ی مهمونا ی چرا نگفت-

 .«دمیکه منم االن فهم  ید ید  یکج کرد و گفت:»کور که نبود   یلب

 کار کنم؟  یحاال چ-

 ؟ یکار کن ی رو چ یچ-

 .« یش  ی مثل خودش عاشقشون م ی نیگفت:»باورکن اگه عمه هاشم بب  یز یآم طنتی ش  یدر ادامه با خنده   و

  ی و با نشستن رو مبل گفت:»چته باز که وحش  د یبازوش کش یگفت. دستش رو رو  « یاز بازوش گرفتم که »آخ یشگونیحرص ن  با

 تو؟«  یشد 

 م گفتم: نشست ی که کنارش م  یبه اطراف چرخوندم و در حال ی سر کالفه

 شناسم واقعاً سختمه.«  ی من اصالً اونا رو نم  »آخه

و    نیمهربون و دوست داشتن  یل یباور کن خ ، یاومد  یمطمئن گفت:»نگران نباش اتفاقاً خوب موقع ا  یهم گذاشتن پلک ی رو با

 .« ادیمخصوصاً سحر. مطمئنم از تو هم خوششون م  ش،یآال  یطور صاف و ب نیهم

 باال دادم.  ی رخساره نامطمئن شونه ا برعکس
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 باشه چون من واقعاً استرس دارم رخساره.  ی گ ی که م یطور  نیخدا کنه هم ی دونم واال! ول ینم-

 نداشته باش.-

 ساکت شدم و باز گفتم:  یا قه یدق

 ه؟« که چند ساله شون نی چند تا عمه داره و ا ی»راست

 داد.  ه یسرش گذاشت و به مبل تک ر یرو ز دستش

ساله هم داره که اسمش آرشه   ش،یپسر پنج ش  هی و هفت، هشت سالشه و ازدواج کرده   ستی. سحر بدهیسه تا، سحر، ساناز و سپ-

پنج   ستیب ربدهی شه که عقده کرده و هم سنه خوده ه ی م ی چند ماه دهی رو دوست داره. سپ ربد یه یل یخ ربده، یبد جورم عشقه ه

 از ما بزرگتره.  یسال ک یو دانشجوئه،   ربد یاز ه ی تره حت  کیساله، ساناز اما از همه کوچ شیش 

 خودشن!« ی برام جالب بود و با تکون دادن سرم گفتم:»هوم چه بانمک و چه جالب که عمه هاش هم تو رده سن یلیخ

در کل با    یکم کل کل دارن ول هیفقط با ساناز   کنیبه هم نزد ی لیخ یعن یداره  ی رابطه خوب  یلیبا سحر خسه تا  ن یا نیآره، از ب- 

 هم خوبن. 

 .شوننم یکرد واقعاً مشتاق شده بودم که بب یم  ربد یه یکه رخساره از عمه ها یی ها د یو تمج  فیتعر با

هم   نیب نی رفت، ا ی ور م اش ی کرد همزمان با گوش   یهکه خودش هم با خواننده همرا ی گذاشته بود و در حال ی کیموز رخساره

 .دمیپرس  ی داشتم ازش م  ربد یه ی که در مورد عمه ها  یمن، سؤاالت

 

 ! یگوشه سالن بود، و چه انتظار کشنده ا  یشده بود. چشمم به ساعت قد  کیتار گه یهفت بود و هوا د ساعت

. مشوش و دل نگرون به رخساره نگاه کردم که عمه از  د یچی گوشم پ  یتو  فونیبلند آ یفکر به انتظار نشسته بودم که صدا شونیپر

از جاش بلند شد و به طرف   ون یزیتلو  یآشپز خونه رخساره رو صدا زد و ازش خواست که در رو باز کنه. با قطع کردن صدا ی تو

  یدر رو با فشردن دکمه اش باز کرد و دوباره اومد و کنارم نشست. لب ی ا قه ی از دقبعد  و رو برداشت  فون ی آ ی رفت. گوش  فون یآ

 خب؟«  یرفتار کن  یکن عاد ی دندون فشرد و با ذوق گفت:»خودشه. فقط سع ی رو

دهنم    یکردم قلبم تو   یشده بود، حس م   ادیکه چه قدر استرسم ز یکردم. وا  نییکله ام رو باال و پا  ع، یسر ی و با حرکات  مضطرب

. رخساره  دمی کش قیکم خودم رو مرتب کردم و چند تا نفس عم ه ی. دمیشن یبلندش رو به وضوح م  یتپش ها ی زنه و صدا یم
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  نیکم خودت رو جمع و جور کن ا ه یقفل شده اش گفت:»سوگند  یدندون ها ی ال البهاون حالم شده بود آروم و از  یکه متوجه  

 ؟« یوار رفت آخه از االن  ه یچه حال

 لب زدم.   مضطرب

حتماً از حال   نمشیبب ی حالمه پس وقت نیا ومده یهنوز ن ی وا ست،ی دست خودم ن یعن یکار کنم   یدونم چ  ی اوف رخساره نم-

 ! رمیم

 کرد.   یا خنده

 . یکن آروم باش  ی بکش و سع قینفس عم  هی-

  ی و اضطراب محکم فشارش دادم که با خنده ا جان یدستم گرفتم و از ه ی و دست رخساره رو محکم تو دم یکش ق یعم ینفس باز

 !« یو خورد کردکم آروم باش انگشتم   هی جمع شده گفت:»گفتم 

 لب زمزمه کردم:  ریز

 شدم!  وونهیرسماً د-

 زد.   یخنده ا تک

 نه عاشق! وونه ید-

  ی به راهرو ی رگیتندش گوشم رو پر رنگ تر پر کردند. با خ یباز شدن در سالن، ضربان قلبم باال تر رفت و تپش ها یصدا با

دوباره   دن ید ی برا یبیعج  جانیشد و ه یتر م  قیچشم دوخته بودم، لبخند پهنم لحظه به لحظه عم  د یرس  ی که به سالن م لیطو

هم   ی نازک و پر عشوه تو یی بلندش با خنده ها یخنده ها یصدا رت،یو ح ی ناباور ن یدر ع  ادیکه خودش ب  نیاش اما قبل از ا

 تلخ داد.  ی خودش رو به خنده ا یشد و جا  دهیلبم ماس  ی و سالن رو پر کرد. لبخند رو د یچیپ

 !نایاونم با م  ربد یشد، ه یسالن ظاهر شدند. باورم نم یپله   یبعد رو  یلحظه ا  

شوکه   یمن جا خورده و مثل آدم ها دنیهم با د ربد یشده بودم، ه رهیبهشون خ ینشست. با ناباور امی شونیپ ی رو یعرق سرد  

  یبود که برا نا یم ی زننده  ی مضحک و رفتار ها  یشدنم شده بود، خنده ها تم یباعث اذ شتر یکه ب  یز یکرد و چ ی فقط نگاه م

گفت؟    یم نیکه حس هی همون انگشتر نیا ی ده گفت:»واو خن  یربد برد و با لوند یما دستش رو سمت دست ه دنیبا د ییخودنما

 چه قدر هم که قشنگه.« 
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  یچشم ها  ی رو تو ظشیو بعد هم اخم غل د یکرد مثل برق گرفته ها دستش رو کش  یکه هنوز هم شوکه به من نگاه م   ربد یه و

  ی کیکه چونه ام لرزش کوچ ی اندازه تمام وجودم رو پر کرد، طور یب ی حس حسادت نای. با لمس کردن دستش توسط مختیر نایم

.  نمیبه چشم بب ی ا گه یتونستم بودنش رو کنار دختر د یدر کنترل اون لرزش داشتم. اصالً  نم یکرد و با منقبض کردنش سع دایپ

در   ربد یبود که ه ی عشوه گر هم چنان مشغول  نایمعنا بود که آروم باشم. م نیدستش فشرد و به ا ی رخساره دستم رو محکم تو 

باال   عیبه طرف پله ها قدم برداشت و سر یزمزمه کرد و بعد از لحظه ا ی داد سالم  یکه آب دهنش رو صدا دار قورت م  یحال

اش تموم شده بود به طرفمون اومد و با غمزه   یاون همه عشوه گر  گهیکه انگار د   نایرفت. رخساره هم مثل من ماتش برده بود. م

 بچه ها؟«  نیچه طور د،یشما نشدم ببخش  یدروغ گفت:»سالم اصالً متوجه   و به  یا

 به روش زد و جواب داد:  ی زورک ی لبخند  رخساره

 !یکه تو بهتر  نیمثل ا ی ول  میخوب-

 نازک کرد و با ادا گفت:  یچشم پشت

 حالم خوبه.«  ی لیامروز خ »اوهوم 

 مضحک گفت:   یدر ادامه با خنده ا  و

 .« شتونیپ امیسر به عمه بزنم بعد م ه ی رم ی»م

کرد حال ناآرومم رو قرار ببخشه با لبخند محو و پر استرسش  یم   یکه سع  یرخساره سمتم برگشت و در حال نایرفتن م  با

 ما نشده.«  یکه متوجه    گهیکه رفتارش رو باور کن دروغ م  ید ید ر، ینگ  یجد  یلیو خنکبت  یدختره   ن یگفت:»ا

 تو؟«  ی چشم دوخته بودم و ساکت بودم که باز گفت:»سوگند خوب ونی زیو مبهوت به تلو مات

حرکت   ادیکه  نیداشتم و هم ی بیعج یحرارت گرفته بود. حس شکست خوردگ  یباره به درد اومده بود و صورتم حساب کی سرم

 چرا ؟!  گهیاما اون د یچ یه نایخواست خفه اش کنم. م یافتادم از شدت خشم دلم م ی م نایم

 ! یداشت یاز اندازه چه معن  شیب تِیمینداره، پس اون خنده ها... اون صم  ی خوب ی رابطه  گهید یکه گفته بود با دخترا  رخساره

 کرده بودم!  ک یاون قدر خودم رو کوچ یکار کرده بودم چه طور  یبودم، من چ یعصبان یدست خودم به خاطر اومدنم حساب از

 د. کر  یهم چنان دلواپس بهم نگاه م  رخساره

 حالت خوبه؟  یشد  ی طور نی ا هویسوگند چته تو؟ چرا -
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مسکن برام   هی شه   ی کم سر درد دارم، م  هی گفتم:»آره خوبم، فقط... فقط   ،یبه نرم  امی شونیزدم و با ماساژ دادن پ یکم جون  لبخند 

 ؟« یاریب

 از جاش بلند شد.  مضطرب

 گردم.  ی باشد االن بر م-

 

شده   یمسکن برگشت.  عمه گل رخ هم پشت سرش اومد. و رو به من گفت:»چ ی آب همراه با قرص  وانیبعد با ل  ی  قه ی دق چند 

 ؟« ی عمه جون؟ رخساره گفت سردرد دار

 ادامه داد:  ی تر ق یبعد از نگاه دق و

 ده؟ یتو چرا رنگت پر نم یشده؟ بب تیزیچ-

قرص رو که    نیا د یسر درد گرفتم، اما نگران نباش  هو ی... یدونم،   یآروم گفتم:»نم  یکم خودم رو جمع و جور کردم و با لحن  هی

 شم.«  یبخورم بهتر م 

 هم که اومده؟  ربد یدکتر ه  می بر یخوا  ی:معمه

 . د یکارتون برس  د یواقعاً، شما به بر ستین  میزی نه چ-

 ؟ ی:مطمئنعمه

 آره شما برو. -

که   نیدونم چرا اما هم یآب رو به طرفم گرفت. نم  وانی از حالم مطمئن شد دوباره به آشپز خونه برگشت. رخساره ل نیاز ا بعد 

شکستنش عمه گلرخ از   یافتاد. باصدا نیزم ی از دستم سرخورد و رو وانیدستم شروع به لرزش کرد و ل  هویرو ازش گرفتم  وانیل

 شکستن اومد!«  یشد؟ صدا یمون اومد و گفت:»چطرف  هب  مهیومد. سراس ا  رونیآشپز خونه ب

 از دست سوگند افتاد. وانی خاله جون ل ستین یزی:چرخساره

  یچ دمی عمه جون خودمم نفهم د یگفتم:»ب... بخش  یمبل جا به جا شدم و با شرمندگ  ی کم رو  ه یبه خودم اومده بودم،  تازه

 شد.«

 ؟« یشد  یطور  نیعمه جان؟ چرا ا یاصالً تو خوب نم یبب ه، یچه حرف نیکرد و گفت:»ا یاخم
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 .د یهم کار دار یجا، کل  ن یکشونم ا  یشمار رو هم م  یخوام ه یخوبم، عذر م  د ینگران نباش - 

 شکست؟«  ی شده گلرخ چ یگفت:»چ  یبلند  یآشپز خونه با صدا ی همون موقع بود که عمه زهرا هم از تو ی تو

 بود.«  وان یل  هیفقط   یچی رخساره گفت:»ه که 

 ها رو جمع کنم که عمه دستش رو به طرفم اورد و  مانع شد. شه یخواستم خورده ش  ی نشستم و م  نیزم ی رو

 .ارمیگردم برم جارو و خاک انداز ب ی ها، االن برم ی نه دست نزن-

جمع   نیزم یشکسته شده رو، از رو  یها  شه ینشستم تا ش  نیزم  یرو رونیتوجه به حرفش، مسخ و ح یکه عمه رفت ب  نیهم

  یو م جات ه یشه االن  ی کنه، با دست که نم  یجمع م اد یعمه االن م نم یو گفت:»پاشو بب د یکنم. رخساره معترضانه بازوم رو کش

 .« یبر

  هی ها بودم که  شهیمشغول جمع کردن خرده ش  ن، یبه زم رهیثابت خ یبودم و با مردمک  تیاهم ی رخساره هم ب  یبه حرف ها یحت

 باره چشم بستم.  ک ی. با سوزش دستم د یبر خورد کرد و بر شهیش   یشکسته شده   ی ها که یاز ت یکی ز یت ی آن دستم با لبه 

  ز یم یدستمال رو از رو  یکه راه افتاده بود دستپاچه جعبه   یخون  دن یو رخساره با د د یچک یم  ن یزم ی خون رو یها قطره 

آخه دختر، خاله که گفت دست   یقدر لجباز ن یگفت:»اه تو چرا ا یسرزنشگر و عصب  یکنارم نشست. با لحن  ع یبرداشت و سر

 نزن!« 

 کار کرده.«   یدستش رو چ نینگاهش رو گرفت و با بستن چشم هاش گفت:»اوف بب اکراهاً

طرفمون   فاصله بود که عمه با جارو خاک انداز به نیهم ی و کف دستم گذاشت. تو  د یکش رون یو چند تا دستمال رو از جعبه ب 

با خودش چه   نیبب ی مگه نگفتم دست نزن! وا یکار کرد   ینگران و وحشت زده گفت:»چ تیاون وضع ی من تو  دن یاومد. با د

 کرده.« 

 

بندازه آروم عقب   یخواست بهش نگاه ی که م  ن یدستش گرفت، هم  یگذاشت و دستم رو تو  نیزم  ی و خاک انداز رو رو جارو

 .« کهیفقط جراحت کوچ ه ی عمه جون  ستی ن ی زی و گفتم:»چ دمشیکش

 نگاهم کرد.  نگران

 درمونگاه.  م یبباشه بر ازیباشه و ن قیعم د یشا نمشی! بذار ببست؟ین ی زیچ ی چ یعنی-
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  ی بالفاصله مداخله کرد و رو به عمه گفت:»راست م ستم یدونست درمونگاه برو ن ی کردم، رخساره هم که م ی چنان مخالفت م هم

 .« ستین ی ازین کهی زخمه کوچ ه یجون  ی گه گل

 چرخوند و گفت:  ض یبا غ یچشم عمه

 شه؟«  ی که نم ی جور نیکنه عمه جان ا  یبابا خب عفونت م ی»ا

 لب زدم.  ملتمسانه

 کنم عمه جون.  ی خواهش م-

 زانوهاش گذاشت. ی داد و دست رو  رونیب ینفس ناچاراً

 برات شست و شوش بدم.  ن یتا الاقل با بتاد ییخب پس برو تو دستشو یلیخ-

 بهش نگاه کردم و آروم گفتم:»شرمنده عمه جون همش دردسر شدم براتون.«  ینامحسوس  ه یشرمندگ با

 کرد.  یاخم

 ست؟ی ن ق یکه عم ی حاال مطمئن نمیتو؟ بب  یدوباره شروع کرد -

 .« ییتو دستشو م یو گفت:»پاشو بر د یچیدر اورد و دور دستم پ گه یکردم که رخساره چند تا دستمال د د ییتکون دادن سرم تأ با

 رو به عمه کرد.  و

 کنم.  ی م زیجا رو تم نیا ام یخودم بعد م-

ما عمه زهرا هم همراه با   یشد. با سر و صدا یدرمونگاه و هم چنان با مخالفت من رو به رو م میباز هم اصرار داشت که بر عمه

 : د یکرد و پرس  یاومدند. عمه زهرا هاج و واج نگاه رون یاز آشپز خونه ب نایم

 شده سوگند؟  یچ-

لبش گفت:»دستت   دن یگرد و گز  ییخون روشون ثبت شده بود، با چشم ها یکه لکه ها ییها یبا نگاه کردن به دستمال کاغذ  و

 شده عمه جون؟«  یچ

 . هیسطح  یدگ یبر هی جون   مامان  ستین یزی:چرخساره

 بغلش گرفت. یاومد و دست هاش رو تو  ییبود چش و ابرو ستاده یهم که کنار عمه ا نایم
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 .ادی خوب عمه که گفت داره خودش م ؟یخب چرا دست زد -

خواست صداش  ی دلم م یحت  گهیاون از طرف د  ی صدا دنیطرف و شن ک یکرد. درد و سوزش دستم   یم  تمیقدر بودنش اذ چه

 شده.«  ی نیب ی نگاهش کرد و گفت:»حاال که م ینطق کردن باز نکنه. رخساره چپ چپ  ی دهنش رو برا گه یرو خفه کنم که د

 خته؟« یر  نیقدر خون رو زم نیپس چرا ا ه ینگاه کرد و گفت:»اگه سطح یزهرا با نگران عمه

  هی به رخساره کردم که رو به عمه و بق یاه رفتن و نگاه معنا دار درمونگ   ی کالفه شده بودم از اون همه سؤال و اصرارشون برا واقعاً

  یمن که گفتم بهش م  د، یبه کارتون برس  د ی! شما ها برگهید  ستین یری گم چ ی من دارم م د یکن یمعذبش م ن یبابا دار یگفت:»ا 

 رسم.«

 .« ارمیرو ب  هی اول یکمک ها  یجعبه   رمیخب پس م ی لیگلرخ نگاه دلواپسش رو ازم گرفت و گفت: »خ عمه

بلند شدم و همراه با رخساره سمت   نیزم  یشکسته، شد. از رو  یها شهی زهرا هم با جارو و خاک انداز مشغول جمع کردن ش  عمه

آب رو باز   ریآروم در رو بستم و ش  ییبود. با ورودم به دستشو عمه رفته  ش یو باند پ  نیگرفتن بتاد ی. رخساره برا میرفت ییدستشو

با اومدنم اون همه خودم رو   ی کرده بودم، چه طور ف یکردم، چه قدر خودم رو خوار و خف ی به خودم نگاه م نه یآ  یکردم. تو 

 کرده بودم!  ر یتحق

  زششونیچشمم از اشک تار شد و ر یه ازد بشم و لحظ   یچنگ م یکه گلوم رو حساب  ی تونستم مانع اون بغض لعنت  ی نم گهید

شکنجه شده    ه یکه برام مثل   یر یچشمم بود. تصو یهنوز هم جلو  ربد ی و ه  نایم شه یچند لحظه پ ری صورت پر حرممم. تصو  ی رو

 بود! 

  یگفت:»تو... سوگند تو  دار  ر یکرد و متح  یداخل اومد. نگاه  یچند ضربه به در به خودم اومدم. رخساره بود که بعد از لحظه ا با

 ؟« یکن  ی م ه یگر

صورتم، اشک هام رو پاک کردم. دستش رو به طرف صورتم اورد و   یپشت دستم رو  دنیبا کش عیرو ازش  برگردوندم و سر  روم

 به سمت خودش چرخوند. 

 مگه نه؟  ی کرد هی گر-

 

نسبت به من داشت که    یخودم بزرگش کرده بودم آخه مگه اون آدم تعهد  ی دونستم چرا اون قدر اون موضوع رو برا  ینم اصالً

 ! ره؟یگرم بگ  یا  گهید ی نخواد با دخترا

 کرده بود!   تمیهمه اذ نیا نای کنار م  دنشیشد چرا د یمن م   یاون ک مگه
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  ریخودم رو اس   ی نسبت به اون نداشتم اما چه طور یحق  چیکه من ه نی شد، ا یتلخ ختم م  قت یحق  ک یسؤاالت به  نیا ی همه  و

 منطق کرده بودم!  ی طرفه و ب هی حس  کی

مثل بچه ها بغض آلود   د یلرز  یکه چونه ام از بغض م  یو نابه سامونم از قبل هم آشفته ترم کرده بودند و در حال  شونیپر افکار

 سوزه.«  ی کم م ه یدستم  ی عنی.. گفتم:»نه.

 نگاهم کرد.   متأثر

 خوام سوگند. ی کردم، معذرت م یاومدن بهت اصرار م یاون همه برا د یمنه، نبا ر یهمش تقص-

 فراموشش کن.«  ست، یمهم ن گه یو با فوت کردن نفسم گفتم:»د  دمیگز  یلب

 حرص لب هاش رو به هم فشرد. با

 جا خوردم واقعاً. یل یشدن! خودمم خ ی میصم نایقدر با م نیچه طور ا هو یدونم  ی اصالً نم-

 زدم.   یتلخ لبخند 

 تونه داشته باشه!   ینداره اما اگه بخواد م یخوب  یرابطه   یل یکه با دخترا خ  یگفته بود -

 مهم تره.«  ن یفعالً به دستت برس ا  ریرو سمتم گرفت و با همون حالت متأثرش گفت:»بگ  ه یاول یکمک ها  ی جعبه  

اومدم.   رونیب یی . پشت سر رخساره از دستشومی کرد  یچیباند پ ن،ی کمک رخساره زخم دستم رو بعد از شست و شو با بتاد با

  ن یزم یپارکت ها ی انداخته بود و با پاش رو نییبسته سرش رو پا یینشسته بود. با چشم ها نییسالن پا ی مبل تو ی رو ربد یه

  یجعبه رو بدم عمه برم  نیا رم یم نیدستش پشت کمرم گفت:»تو برو بش  اشتنو  با گذ  د یزد. رخساره  ستم چرخ یضربه م 

 گردم.« 

که   نیکم اون ور تر از اون نشستم. هم  هی  ی مبل ی که بهش نگاه کنم رو ن یآروم و نرم سمت سالن رفتم و بدون ا ی قدم ها با

 :  د یبود پرس  بیبرام عج ی که حساب ی ا یمبل جا به جاشد و با نگران ی کم رو  هینشستم، سرش رو باال گرفت،  

 دکتر؟   می بر یخوا  یم... م   ؟یخوب-

و    یکن  یآروم گفت:»چرا حواست رو جمع نم یتر اومد و با لحن  کی مبل نشسته بود نزد ی نگفتم و همون طور که رو یزیچ

 ؟« یستیمراقب ن

که ازش داشتم   یا  یرنگ و خمار بودم اما دلخور  ی قهوه ا ی دلتنگ اون چشم هاکرد، واقعاً   دایپ یدر امتداد نگاهش تالق  نگاهم

 .  رمیازش بگ  عیسر  ی لیباعث شد نگاهم رو خ
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 کنم!   ی شدم، بهم گفته بود چرا حواسم رو جمع نم ر یدلگ   یکه زد حساب ی حرف از

متمرکز   یا  گهیکار د  یتونستم جمعش کنم و رو  ی خواستم نم ی اگر هم م ی اونه و حت شیدونست که تمام حواسم پ ینم اما

  نیا ی کم عقب تر رفت و  رو به رخساره گفت:»چرا نگفت ه ی ربد یموقع بود که رخساره اومد و کنارم نشست. ه  نیهم یبشم. تو 

 ن؟«ییجا

 کنه واست؟«  ی م م یگفت:»مگه فرق ی گرفتن افه یهم که ازش ناراحت بود با ق رخساره

 کرد.  ز یهاش رو راون حرف رخساره، چشم  با

 ه؟ یمنظورت چ-

چه   د یجد  یتونستم بهش بگم که مدل مو ی حواسم بهش بود، چه قدر هم که امروز ظاهرش فرق کرده بود و کاش م  یچشم ریز

 . ادی ی قدر بهش م

 بگه عمه گل رخ به طرفمون اومد.  ،ی زیکه رخساره چ ن یاز ا قبل

 سوگندجان؟   ی:خوبعمه

 گفتم:»آره عمه جون خوبم.«  ی لحن آروم با

نشده که شما   میزیذاشت گفت:»حاال چ  ی م ز یم ی رو رو ی نیکه س  یدستش به سالن اومد و درحال   ی شربت تو ی نیهم باس  نایم

 !« گهیخراشه د ه ی  د یکن  یقدر شلوغش م نیا

 کنم!  شب تحملش یخواستم تا انتها  یخدا چه طور م ی لحظه چشم هام رو باز و بسته کردم، وا ه ی حرص  با

 

 !« یکن  یکرد و شماتت گر گفت:»بهت که گفتم دست نزن اما کار خودت رو م   یکم دستم رو وارس  ه ی عمه

 .د یدر ادامه نگاهش رو سمت آشپزخونه کش و

  د یساالدا رو درست کن نیایهم ب نایصدام کن عمه جان. رخساره تو و م یخواست یزیکمک زهرا دست تنهاست، چ  رمی من م-

 تونه.  یدستش نم  ن یسوگند که با ا

 بهم نگاه کرد که آروم گفتم:»خوبم نگران نباش.« ی گفت و پشت سر عمه به آشپزخونه رفت. رخساره با نگران  یبا ناز چشم نایم

 باشه، من برم کمک عمه.«  وان یدفعه حواست به ل  نیفقط ا یکم بهتر ش  ه یاشاره داد و گفت:»برات مسکن اوردم بخور  زیم  به
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هم فشردم که از جاش بلند شد و   ی رو د یی تأ  ی به نشونه  ی کرد. لب یرخساره گوش م یکنجکاوش به حرف ها ی با نگاه ها ربد یه

گذاشتم   زیم  یرو رو   وانی که ل ن یبشقاب بود خوردم. هم ی که تو یبرداشتم و همراه با مسکن ینیس   ی شربت رو از تو وانی رفت. ل

 : د یو کالفه پرس  د یتوموهاش کش یست د دنیبا کش

 ه؟ ی چ یچت شده بود مگه؟ مسکن برا-

  دادم یباز وا م د ی ببره اما نبا شیخواست من رو تا مرز سکته پ ی و با رفتارش فقط م دم یفهم یرو نم  اش ی اون همه نگران لیدل واقعاً

  یاصالً شما ک نمیزنم! بب یباشم و باز هم سکوت کردم که گفت:»سوگند دارم باتو حرف م  الیخ  ی کردم آروم و ب ی م  یو سع

 ن؟« یاومد 

سرش  یبهش نگاهم رو سمتش کشوندم که  لب هاش رو با آب دهنش تر کرد و با تکونودادن ها ده یرنج ی لحظه ا یبرا

 اد؟« یکه ب  نیودشما بهش گفته ب  نمیبب   دم، یدر د  یرو جلو  نایم ی عنی... من... زهیگفت:»چ

 ! دهید  یرو تصادف نا یخواست بگه م یکرد. مثالً م ی م حیبه اون حرف هاش زدم. رسماً داشت کاراش رو برام توج ی خند  زهره

  اش ی گوش  یکالفه اش کرده بود و با آشفتگ  یخواست باهاش حرف بزنم و باز هم به سکوتم ادامه دادم که حساب یاصالً دلم نم  اما

  از یآزاد ن یکردم و اون لحظه به هوا ی م یباال رفت. احساس خفگ  ی با خشم به سمت طبقه  ،یبرداشت بعد از نگاه زیم  یرو از رو 

خنک و   میبود نشستم. نس اطیاز ح یکه قسمت قیاالچ ی رسوندم. تو اطیم رو به حداشتم. از جام بلند شدم و با گذر از راهرو خود

  ی لیگذاشتم و چشم هام رو بستم اما خ زی م ی فکر کنم؛ سرم رو رو یز ی خواستم به چ ی نم گهیداد. د ینرمب صورتم رو نوازش م 

  یتو  دنیو دست کش   طنتش یپر ش  ی اکه با خنده ه  رفتم. سرم رو باال گد یچیگوشم پ ی تو  نیبشاشه حس ی که صدا د یطول نکش

 !« ؟یستینکنه مثل من به سالم معتقد ن ایاصالً  یستیتو سالم بلد ن  نمیبب ک، یبراقش گفت:»عل یموها

 زد و گفت:  یرمق سالم کردم که چشمک ی ب یبردم و بعد از زدن لبخند  ز یم ریشده ام رو ز  یچیباند پ دست

 نگفت؟«  ی زیچ ربد یه  یاومد  ی تو؟ ک ی طور »چه

 . میشه که اومد  یم  یساعت هی خوبم، - 

   ؟یجا نشست نیدونستم. خب حاال چرا ا ی:اِ نمنیحس

 بال انداختم. ی ا شونه

 متوجه نشدم؟  ی اومد  یتو ک ،ی طور نیهم-

 . رمیو بگ دارم اومدم اون  ربد یه شیپ ی امانت هی االن اومدم  ن ی:منم همنیحس 
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 شده؟«  یزیچ  یحوصله ا  یقد ب  ن یتو چرا ا  نمیگفت:»بب ی قی با نگاه دق و

 تکون دادم.  یسر

 کم سردرد دارم.  هی فقط  ستم ینه ن- 

 دندون هاش فشرد.  نی کرد و زبونش رو ب  یا خنده

 .رمیپذ  یباشه م ی ول  یگ  یخوام مثل اسب دروغ م  ی کنم مثل س... نه معذرت م ی که حس م نیبا ا-

 ؟« ید یسامان رو ند  نم یبب ، یندار رفتنیهم جز پذ  ی ره ازدم و گفتم:»چا یلبخند  امی حوصلگ  ی تمام ب با

 فکر کنم رفت باغ.«   دمش،ید  ربد یآها چرا اتفاقاً امروز عصر با ه ؟یفکر کرد و گفت:»سام  یا قه یدق

رفتارش بود، گفت:»من باس    یکه تو   یبه صفحه اش انداخت و با عجله ا یزنگ خورد. نگاه اش یهمون فاصله بود که گوش  ی تو

 .«نمتیب  ی کم کار دارم بعداً م  هی برم 

 ؟« یبار یگفت:»کار   زی ر یهمراه با چشمک یدر ادامه با لحن بانمک و

 ندارم، تو هم برو به کارت برس.«  ی هم گذاشتن پلک هام گفتم:»نه کار ی لبخند و رو با

برام، گفت:»فعالً قسم   یاومد و با تکون دادن دست  رون یستش بد  یتو  یبا پاکت  ی ا قه ی داخل رفت و بعد از دق ع یسر یلیخ نیحس

 خانوم.«

کرد و حوصله    ی شادش و بشاشش حتماً حالم رو خوب م ی  هی موند با اون روح  یم  گهیکمه د  ه یحرفش خنده ام گرفته بود و   از

شدم؛ پشت   ربد یه یلحظه متوجه   ه ی خواستم داخل برم که  یمن هم از جام بلند شدم و م  نیاومد. با رفتن حس یام سرجاش م

و از پله ها باال رفتم.    دمیراهم رو کش ریکردم و سر به ز  یتفاوت نگاه  یکرد. ب  یم  اهبود و بهم نگ  ستادهیبزرگ اتاقش ا یپنجره  

 زد.   ی رو ورق م ی حوصله مجله ا یمبل نشسته بود و ب یرخساره رو 

 :د ی کنارش نشستم که باز پرس  

 ؟ یخوب-

 اوهوم. -

 .د یسمتم چرخ به

 بشه باز هم معذ...   ی جور نی خواستم ا یسوگند من نم-
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 .  میشد  ره یخ فونیبهم به آ یبه صدا در اومد. هر دو بعد از نگاه فونیحرفش تمام نشده بود که آ هنوز

و زدن دکمه اش، رو   فون ی آ ی ه باز کردن در رفت. با نگاه کردن به صفح ی اومد و خودش واسه  رونیرخ از آشپز خونه بگل  عمه

 از همون فاصله گفت:  میکرد ی نگاه م ی به ما که با کنجکاو

 باالخره اومدن.«  »خودشونن

 .« نیخوب  یآدما یل یبهت که گفتم خ ستین ینگران  ی برا ییبه رخساره نگاه کردم که گفت:»جا  مضطرب

 

بعد پدر بزرگ و    ی قه یو چند دق ستادیسالن ا ی ورود  یجلو  ییاستقبال و خوش آمد گو یکم خودش رو مرتب کرد و برا ه ی عمه

کم دلواپس    هی همون آرش پسر سحر بود، داخل اومدند.  ایبامزه که گو ی همراه با سه تا عمه هاش و پسر بچه ا ربد یمادر بزرگ ه

کردند.   یشروع به سالم و احوال پرس  یاومدند و همگ  ن رویهم از آشپز خونه ب نایزهراو م ه دادم.عم  رونیصدا دار ب ی بودم و نفس

 بود.   ربد یه ی گرم خوش و بش با عمه ها یرخساره حساب

اظهار   ییاز اون آشنا ی رخساره، کل یجواب سالمم رو دادن و با معرف  یی سالم کردم که با خوش رو ی هم بعد از لحظه ا من

با   قه ی بودند و باالخره بعد از چند دق یکردند. عمه زهرا و عمه گلرخ  همچنان گرم حال و احوال با پدر و مادر عمو مهد  یخوشحال

 نشستند.   یتعارف عمه، همگ 

  یمخصوصِ به خودشون رو داشتند؛ مثالً چشم ها یها یی بایکردم، هر سه ز ی با کنجکاو نگاه م یهر سه خواهرِ عمو مهد  به

چاله لپ   ای که معلوم بود عمل شده  کشیکوچ ی نیکرد و ب  یجلب توجه م  یرنگ ساناز حساب یه درشت و قهوه ا از انداز شیب

  یبیسحر که آرامش عج نیدلنش یکرد و چهره   ی ناز ترش م یلی و خ  ترف ی که موقع حرف زدن داخل فرو م دهیسپ قیعم

  ی رو به رخساره که براش شکلک در م طنتیود و با ش داشت. آرش کوچولو هم با اون صورت گرد و بانمکش کنار سحر نشسته ب

بودند.   یعمو مهد  ادربه پدر و م شونیطوالن  یی خوش آمد گو یمشغول ادامه   ی . هنوز هم عمه زهرا و عمه گلد یخند  یاورد م

هم   یو پر برق  یفلز  یدست داشت و ساعت  یشده تو  یرنگ و کنده کار یقهوه ا   ییعصا رخان،ی اردش  ، یپدر بزرگ عمو مهد 

دست    کی یی تر شدم؛ موها ق یدق  یبود. کم یپوش و خوش ظاهر  کی هم مرد ش  یرنگش بود و حساب ی قهوه ا قه ی جل زونیآو

 داشتند. ی نیمهربون و شر ی و هر دو چهره ها خانمدرست مثل محبوبه   ،یشمیو ابر د یسف

جا داد. دستش رو   ربد یبغل ه ی و خودش رو تو  د ییدوفراوون سمتش   یاومد که آرش با ذوق نییهم پا ربد یه  قهیاز چند دق بعد 

کرد. بعد   یصورتش اظهار دلتنگ  یرو  یکرد که آرش هم با ماچ آبدار یلخت آرش فرو کرد و صورتش رو ماچ محکم  ی موها ی تو

با   بیو به ترت  دند یآغوش کش ی رو تو گهیپدر بزرگ و مادر بزرگش رفت، هم د طرف گذاشت و به  نی زم یآرش رو رو  ی ا قهی از دق

از   شتریبغلش کرد. معلوم بود که ب گه ید ی سفت و محکم تر از دوتا یل یکرد که سحر خ  یو سانازه سالم و رو بوس   دهیسحر، سپ

خودش رو از سحر   یا قه یبعد از دق .ردک یتاب و ذوق زده نگاهش م  یب  یل یخ ربد،یدوستش داشت چون موقع بغل کردن ه ه یبق
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کنار خودم نگاه کردم. درست   ی خال یلحظه به جا ه ینشستن گشت که  ی برا یی جدا کرد و با حرکت چشم هاش به دنبال جا

 مشغول صحبت بودند.  یکردم. جو گرم تر شده بود و همگ  ی حدس زدم و باالخره اومد و کنار من نشست، جا خورده نگاهش م

کم حفظ ظاهر کن و    هی  هی بق یطلبکارانه گفت:»حداقل جلو یلب با اخم ر یزد آروم و ز یرو باال تا م  رهنش یپ ن یکه آست ی حال در

 خود دار باش.« 

صورتم رو   یکردند اما بدون توجه اش یعصب یگرفتن هام حساب دهیها و ناد ی تفاوت ی گره خورده اش معلوم بود که ب  یابرو ها  از

 ازش بر گردوندم.  

که   نیکرد و بعد از ا ینشسته بودم نگاه ربد یهم داشت، به من که کنار ه ی نیو دلنش نیریش  ی که چهره    ربد یه مادربزرگ 

که انگار اصالً    یگذاشتن دندون نقره اش، طور  شیو به نما م یمال  یکرد با لبخند  ی چشمش جا به جا م یکم رو  ه یرو   نکشیع

 دختر خوشگل و ناز رو قراره... «  نیا کنه ن قه، ی گفت:»چه قدر هم خوش سل  دهیمن رو ند 

سوگنده   نی ا یو فوراً گفت:»نه مادر  د یهول شده بود تو حرفش پر یکه حساب  ربد یکه جمله ش رو کامل کنه ه   نیقبل از ا اما

 خواهر سامان.«

  ی نم یکه حت  یبودم طور ده یخجالت کش یکرده بود. از حرف مادر بزرگش حساب امی هم گفته بود خواهر سامان و باز عصب  باز

گفت:»آخ   یو بعد هم که مامادر بزرگش با خنده ا دم یشن یخنده هاشون رو م  ینگاه کنم. فقط صدا ی به کس م یتونستم مستق

 ربد یه د یگفتم شا ی نشست ربد یکه کنار ه دم یکه د  می وقت  یتو برام ناآشنا اومد  مارو شناختم ا نایببخش دخترم آخه رخساره و م

 سامانه.«  هیچه قدر هم که شب  یافتاده ول  یدست به کار شده و اتفاقات

 حرف، عمه گل رخ هم گفت:  گونیا با

 همن.«  هی شب یلیخ ی ول  ستنیکه دوقلو ن  نیبا ا »آره 

  ی متقابالً جوابشون رو م   ی زدند و من هم با لبخند  ی شدم، مدام بهم لبخند م رو باال گرفتم که با عمه هاش چشم تو چشم  سرم

 دادم. 

 

گرسنه   یحساب ی و دختراشون گذشته بود. بابا و عمو مهرداد هم اومده بودند. همگ  ی از اومدن پدر و مادر عمو  مهد  یساعت مین

شام کمک کنند و از من هم خواست که همراه سحر و دخترا باال   ز یم دن یخواست که تو چ نا یبودند و عمه گل رخ از رخساره و م

با هاشون   ی لیکم معذب بودم چون خ  هی . می باال رفت ی به طبقه   ربد یه ی عمه ها همراه برم تا لباس هاشون رو عوض کنند. 

  د یتون یجا م  ن یا د ییعمه براشون آماده کرده بود باز کردم و با اشاره به داخل گفتم:»بفرمارو که  ی نداشتم. در اتاق ییآشنا

 .« د یلباساتون رو عوض کن
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 سوگند جان.«  یگفت:»مرس   مانهیزد و صم  یاون حرفم سحر لبخند  با

زدم خواهر   یحدس م  تدمیاول که د  یآروم، گفت:»همون لحظه   یانداخت با خنده ا ی بهم م یقیکه نگاه دق   یهم در حال ساناز

 .«یسامان  ه یشب ی لیچون همون طور که مامان گفت خ یسامان باش 

 زد.   ی در ادامه با خنده چشمک و

 ها.  یمثل دادشت خوشگل-

 و سر تکون داد.  د یهم خند  دهیحرفش خنده ام گرفته بود و سپ از

 از دست تو ساناز. -

  ی م  گهیکم د  ه ی که  د یلباس عوض کن د یخب بر یلیتکون داد و گفت:»خ ی چهره اش سر ی تو نیدلنش  یبا همون لبخند ها سحر

 .«  م یشام بخور میخوا

مردم از گرما چه قدر گرمه   یپرت کرد و گفت:»وا  ی که وارد اتاق شد شالش رو گوشه ا  نیساناز به محض ا م، یاتاق رفت داخل

 .« یول

 گذاشت و پر تعجب نگاهش کرد. نی زم ی چمدونش رو رو دهیسپ

 !ستیاصفهان که گرم ن یبه اندازه   گه یها، د ی گ یم  یی زایچ هی رمه؟ کجاش گ -

 رو به من کرد.  دهی حرف سپ د ییهم در تأ سحر

 کنه سوگند جان.  یگرماش آدم رو کالفه م  قاً،ی دق-

که    نیا یرو به من هم منتقل کردند. واسه   شونیو راحت تیمیزود اون صم یل یداشتند و خ یا  یمیبرخورد گرم و صم واقعاً

  د یکه بخوا یبودنم معذب شون نکنه و راحت لباس شون رو عوض کنند از جام بلند شدم و با قدم برداشتن سمت در گفتم:»هرچ 

 .« د یکه راحت لباستون رو عوض کن رونیرم ب ی . منم مگهید  یزای کمد هست، حوله و چ ی عمه گفت تو

 صدام زد.   دهیبرم سپ ونریکه ب  نیقبل از ا اما

 انتخاب لباس کمکم کن. ی شه بمون و تو یاگه م  ی عنینرو، -

 به لباسم و برانداز کردن سر تا پام ادامه داد:  یبا نگاه و

 . یا قه ی خوش سل ی لیمعلومه که خ دنتیاز لباس پوش -
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 در جواب زدم.   یلبخند 

 . د یتر از من  قهیخوش سل ی ل یممنون، نظر لطفتونه اما شماها خودتون معلومه که خ-

 زد و گفت:   حیمل ی رو بهم لبخند  سحر

 .« نیبش ای»ب

زود با هم   یل یو خ  میگرم صحبت بود یتخت کنارشون نشستم. حساب ی اون حرفش در اتاق رو بستم و بعد از  اون رفتم و لبه  با

و   ف یپر از تعر ی کرد و با لحن یبهم نگاه نشیسراسر دلنش ی که سحر با چهره   میف زدن بود. مشغول حرمیشد  ی میصم گهید

 سوگند جان.« ییرو و تو دل ب له یپ له یش  ی ب ی لیگفت:»خ د یتمج

 .د یبه صورتش گرفت و  لب برچ ی در ادامه شکل بامزه ا و

 و آروم.  تیدرست مثل سامان باشخص ، ینیش  ی به دل م ی لیبگم که خ ی جور نیا-

ازت خوشم   یل یگه، من که خ ی سحر راست م ی حرفش گفت:»آبج د ییزد و در تأ ی بود، لبخند قشنگ  ی و ناز  فی که دختر ظر ساناز

 سوگند جون.«  ی ماه یل یاومده خ

 :د یازشون تشکر کردم که ساناز پرس  ی با لبخند و شرم همراه

 ؟ یخونم تو چ ی م ک یمن که گراف  ؟یر یدانشگاه م  نمیبب-

 دانشگاه خوب.«   هی  ی قبول شدن تو یتخت جا به جا شدم و گفتم:»نه هنوز، چون فعالً مشغول خوندن هستم برا ی کم لبه   هی

 شدم.«  ی دانشجو م د یبا نایادامه دادم:»وگرنه زود تر از ا م یشونیبه پ ینیرو به باال با چ ییبا انداختن ابرو و

 فشرد و گفت:  ی هم با لبخند لب سحر

کم فاصله    ه ی س یکردم اما با تولد آرش از تدر ی هم م س یخوندم، تدر یق ی. منم موس زمی عز فتهیبرات ب یخوب یشاهلل اتفاقا »ان

 گرفتم.« 

 پهن تر شد.  لبخندم

 دوست دارم.   یل یو فوق العاده ست من که خ ی دوست داشتن یلیخ ی قی زنم، موس  ی م تار یگ یتا قسمت  یچه خوب منم کم -

 خوبه.«  یلیخ  نیا ،ی زن ی م تاریاون حرفم با ذوق گفت:»پس که گ  با



 عشق تا جنون 

325 
 

 .ستمین  یحرفه ا یل یآره اما خ- 

  ادمهیداده؟ آخه  اد یبهت  یکس  ای ی اوردند گفت:»کالس رفت یم  رونی چمدون رو ب یتو  یلباس ها ده یکه با کمک سپ ی حال در

 زد.«  ی خوب م یل یسامان هم بلد بود و خ

 گفتم:  ی کردم و بعد از مکث ینگاه

 کوچولو بلد بودم.«   هی داده البته از قبل هم  ادی  ییزایچ ه ی بهم  ربد ی... ه »اوم

 اون حرفم ساناز متعجب با اون چشم هاش درشتش گفت:»اوه! واقعاً؟«  با

 داد.«   ادیگفتم:»آره اون بهم   نییچرا اون همه تعجب کرد و باال شل کردن شونه هام رو به پا هو یدونم  ینم

 زد.   یخنده ا تک

 داده!   ادی تار یگنده دماغ به تو گ  نیمن موندم چه طور ا-

 خنده.  ریزدن ز  ده یبعد خودش و سپ و

 براشون تاب داد.  یمتذکراً چشم سحر

 دخترا! -

 خوش اخالقه!«  ی لیخب نکه خ ه یگفت:»چ د یخند  یکه هنوز هم م   یدر حال ساناز

  یجور  نیا اد ی ی خوش فرمش گفت:»چه طور دلتون م یبامزه و جمع کردن لب ها یو باحالت د یهم کش ی اخم هاش رو تو سحر

 د؟«یراجب عشق من حرف بزن

 بابا.«  می کن ی م یهم با خنده گفت:»شوخ دهیسپ

  تخت بلند شد و رو به  یتعادل و گند اخالقه. سحر از رو  یب  یلیدونستند آقا خ ی دلم خنده ام گرفته بود پس اون ها هم م ی تو

لباستون رو   نیخب صحبت بسه پاش  یل یاوردن لباس ها از چمدون هاشون بودند، گفت:»خ رونی دخترا که همچنان مشغول ب

 .« نییپا می بر د یعوض کن

اومدم و   رون یکه راحت لباس شون رو عوض کنند از اتاق ب  نیانتخاب لباس بهشون کمک کردم و بعد از اون هم واسه ا ی تو

 . دمیخودم د  یرو جلو  ربد یکه درو بستم و از اتاق خارج شدم ه  نیهم
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کردم   یکرد. چپ و راست رو نگاه  یبهم نگاه م یهول کرده بودم. دست هاش رو به کمر زده بود و با ژست خاص ی کم دنشید با

 کنار؟«   ی شه بر ی مبود که آروم گفتم:» ستاده یا ی همون طور یخواستم که از سر راهم کنار بره ول  یازش م ییجورا هی و 

  تیبه اطراف چرخوند با حالت عبوسش بهم نگاه کرد و  گفت:»چرا گوش  یکه سر  نیتوجه به حرفم جلوتر اومد و بعد از ا ی اما ب 

 خاموشه؟ اونم چند روز!« 

 هم بود واقعاً!  یی از اون سؤال و جوابش تعجب کرده بودم. عجب بچه پرو یحساب

 نگاهم کرد.  ظ یغل یو با اخم  د یشنگفتم که ابروهاش رو تو هم ک یزیچ

مگه زورت   ؟یشه پس چرا اومد  ی کنه و حالت بد م ی م تت یاذ دنم یقدر د نیفهمم اصالً اگه ا  ینم ه؟ی ادا ها چ نیچته تو هان؟ ا-

 کرده بودن؟ 

خوشحالم که   یل یخ یبهش نگاه کردم و با حرص گفتم:»آره چون واقعاً به زور اومدم، فکر کرد  تیشده بود و با عصبان زیلبر صبرم

 جام؟!«  نیا

 ادامه دادم:  تیکه با همون عصبان د یدور دهنش کش  ی دست یعصب

اوردم   که یل یچون هر بهانه و دل ادشهیز  یجام فقط به خاطر عمه و اصرارا ن یکنم اگر ا  کیو کوچجا که خودم  ن یا ومدمیمن ن-

 نتونستم قانع شون کنم، هم بابا رو و هم عمه رو! 

 تونستم بگم عمه جون پسرتون... «  ی گفتم:»چون نم یبا زدن زهره خند  ی بعد از مکث و

 . د یحرفم پر یتو ی و آشفتگ  تیکه حرفم تموم شه با عصبان  نیقبل از ا اما

 ؟ یکن  میعصبان ی خوا یچرا م  ؟ یکن  یم  یآور  اد یموضوع رو برام  نیچرا هردفع ا-

 پر تمسخر زدم.  ی لبخند  

شه تو   ی بازم بزن البته اگه هنوز هم روت م یخوا ی تو گوشم؟ اگه م یبشه؟ که بازم بزن  یکنم که چ  تیمثالً عصبان ی خب که چ-

 نداره، بازم بزن.  ی اشکال یسامان نگاه کن ی رو

شد و با نفس   کی کم بهم نزد هی قرمز شده بود.   تیکه از شدت عصبان  ی کرده بودم طور شیعصبان ی که زده بودم حساب  یحرف با

 ؟« یحد ازم متنفر  نیتا ا ی عنیموج گرفته بود گفت:» یو درموندگ   یکه از کالفگ  ی پر خشم و لحن یها

بود   ب یرنگش غرق شده بودم، عج یقهوه ا   ی چشم ها ی خمار یشدم، تو  رهیلحظه به چشم هاش خ ه یبودم و   ده یچسب وارید  به

خواست بهش بگم که همه   یاز قبل دوستش داشتم و دلم م شتریچه قدر که اون لحظه و با اون حالت خمار چشم هاش ب ی ول
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تونم ازش متنفر باشم.  آب دهنم رو قورت دادم و کلمات رو به   ینم خوام اگر هم ب  ی و حت  تهیعصبان ی حرف ها هام فقط از رو

 گرفتم.  یباز

 ...  یکن  ی فکر م ی خ... خودت چ-

خودش رو   عی سحر، سر دنیاومد. با د رونیبگه در اتاق باز شد و سحر ب ی زیکه چ  نیتبدارش روم ثابت مونده بود اما قبل از ا نگاه

 . دمیکش ی خجالت م یبکنه حساب یخودش فکر  شیکه سحر پ  نیا به دندون گرفتم، از  ی . شرم زده لبد یعقب کش

 :د یطرفمون اومد و متعجب پرس  به

 ن؟ ییپا یسوگند تو هنوز نرفت نم یشده؟ بب یچ-

  ی داشتم راجع به اون ازش م  دمی... من کارش داشتم آخه امروز سامان رو ند زهینگاه کردم که رو به سحر گفت:»چ ربد یه به

 .«دمیپرس 

 گفت خوبه کل روز رو با سامان بودن!  یدروغ م قدر هم که  چه

 بهش کرد.  ق یدق ینگاه

 ؟ ی رس یبنظر م ی قدر عصبان  نیپس چرا ا-

  ه یاز دوستام پشت تلفن  ی کیآخه قبلش با  ستین ی زیگرفته اش گفت:»چ ی بود با چهره  ستاده یکه دست به کمر ا  یطور  همون

 .« میکم بحث کرد

شه خب فدات شم،   ی بازم معده ات ناراحت م ی کن  یم  یقدر خودت رو عصب  نیکه زد سحر با لحن نگرانش گفت:»چرا ا  یحرف با

 مراقب باش.«  شتریکم ب   هی

 هم قرار داد.  یچرخوند و پلک رو  یسر

 شام آماده ست.  زی م نییپا د یتو نگران نباش سحرجون، حاال هم بر-

 خب؟  ایتوهم زود ب ان،یو ساناز هم ب  دهیسپتا   نییپا میری:باشد پس من و سوگند مسحر

 . امیکم معده درد دارم از عصر، بهتر که شدم م  ه ی  یعنیحاال،  ام ی ی:مربد یه

بودند با دست باال زد و دلواپس تر از قبل   ختهیر اش ی شونیپ یرو که رو  شونشیرنگ و پر ییخرما  یاون حرفش، سحر موها  با

 چرا؟« رم یبم یگفت:»از عصر اله
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  لشیگفت:»خودمم دل  یدادن نفس رون یبه من کرد و رو به سحر با ب یبود. نگاه ی قدر که رابطه شون قشنگ و دوست داشتن چه

 دونم.«  ی رو نم

 ؟ ی:پس شام چسحر

 فعالً.  رمی س  می خورد ییزایچ ه ی رون یب  میکه باشگاه بودم با بچه ها رفتعصر  ام، یکم دراز بکشم بهتر که شدم م  هی  رمی:مربد یه

 

  ینم یکردم و چه قدر از خودم بدم اومده بود که به اون حال و روز انداخته بودمش حت ی چشم نگاهش م ری نگرون و ز دل

اومد   ی کرد، آخه چه طور دلم م  یام م وونه ید یناراحتش حساب ی. چشم هانمشیبب شون یاون حال پر یو تو  ی تونستم اون طور

 کارو بکنم!  نیباهاش ا

 بازوم گذاشت. یکردم که سحر دستش رو رو  ی اش رو ازم گرفت و به طرف اتاقش رفت. رفتنش رو نگاه م ده یرنج نگاه

 . میبر ی کن ی رو نگاه م ی سوگند جان چ-

 چرخوندم.  نیسر به طرف یبا لبخند   مضطرب

 . میبر ی چیه... ه- 

 

  نکه یچشم به پله ها دوخته بودم اما نه مثل ا ربد یاومدند. منتظر ه دهیبعد هم ساناز و سپ ی  قه ی . چند دقمیرفت  نییسحر پا همراه

  زیدور م یهمگ  یبودند و با تعارف عمو مهد  ده یرو چ زیم  نایحالم گرفته شده بود. رخساره و م یواقعاً حالش خوب نبود و حساب

خاطر عمه باال رفت و   ن یگرفتند و به هم  ی رو م  ربد یخان و محبوبه خانم، مرتب سراغ ه ریاردش  ،یهد . پدر و مادر عمو ممینشست

دستم، باهاش   ی به غذا نداشتم و فقط با قاشقِ تو یلی م یل یاون هم اومد. خ قه ی خوردن شام صداش زد که بعد از چند دق یبرا

که    نیا یکرد و واسه    یم یمثل من با غذاش باز  یحوصلگ  ی که اون هم با ب کردم نگاه  ربد یبه ه یچشم ر یکردم. ز ی م یباز

 تابلو نباشه ناچاراً شروع به خوردن کردم.    یلیخ

شام بودند   ی مشغول شستن ظرف ها دهی . رخساره و سپمیرو جمع کرد زیم  ربد یه ی از خوردن شام با کمک دخترا و عمه ها بعد 

که    یبه سالن باال رفته بودند و هرز گاه ز، یهم بعد از جمع کردن م نای . سحر و ممی کرد  یو من و ساناز هم ظرف ها رو خشک م

 سحر بود.  ی برا  یز یکردن چ  فیآب و تاب مشغول تعر  اشدم که ب یم  نا یکردم متوجه م  ینگاه م

مبل    یچهار زانو رو  ی . آرش با حالت بامزه امیاومد  رونیشپز خونه باز شستن و خشک کردن ظرف ها، همراه با دخترا از آ  بعد 

و   د یگرد و سف یخوده سحر بود؛ صورت  هی هم شب باً یبود و از نظر چهره تقر یکرد. پسر بانمک یم  ینشسته بود و با تبلتش باز 
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وع کرد به غش غش  شر یبهش زدم که با ذوق بچگانه ا  ی زیدرشت و روشن. موقع رد شدن از کنارش چشمک ر یچشم ها

 براش بوس فرستاد. ی هم با قربون صدقه رفتن دهیخودمم خنده ام گرفته بود و سپ دن،یخند 

  نای که سحر و م  ییگرم صحبت بودند. به سالن باال جا یبا پدر و مادر عمو مهد  ینشسته بودند و حساب نییسالن پا یتو  ه یو بق  بابا

.  میبخور وهی تعارف کرد و خواست که م ز یم  یرو  وه ی م ی بشقاب ها دنیگفت و با چ  ید ی. سحر خسته نباش می نشسته بودند رفت

کرد و   یم  فیتعر یبامزه ا  یکه داشت خاطره ها یبشاش  ه ی و ساناز با روح م یشده بود رف گرم ح ی حساب وهیهمراه با خوردن م

  ییکردم. با نگاه ها ی م ی همراه یبود و فقط با خنده و گاهاً حرف نییحواسم به سالن پا شتر یالبته من که ب دند یخند  ی هم م ه یبق

خودش   یهم تو  ینشسته بود، حساب یبه عمو مهد  ک ینزد ی مبل  یکردم. رو  یرو نگاه م  نییجست و جوگرانه همچنان سالن پا

که سرش رو به عقب چرخوند نگاهم   نیسحر که از سالن باال صداش زد. هم یآن صدا ه یثابت شده بود و   ربد یه ی بود. نگاهم رو

 از جاش بلند شد و به سمت مون اومد.  یا  قهیرو گرفتم. با خواست سحر، بعد از دق 

 عبوس و پر جذبه!  یمعمول هم همون چهره  طبق

 رو که تاش باز شده بود باال زد و رو به سحر گفت:»جونم؟«  رهنشیپ نیآست

 فدات شم.  ی مرس  ارم، یگه من که اصالً سر در نم ی م یآرش چ نیجان بب  د ربیسحر:ه 

 بود صدا زد. یمشغول باز ونیزیتلو یبا گفتن اون حرف، آرش رو که جلو  و

 برات درست کنه.  ربد یداداش ه  ایب یگفت ی م ی مامان، چ  یآرش  ایب-

تو موهاش  ی دست دن یسمتش خم شد و با کش ربد یاومد که ه ربد ی حرف سحر، آرش از جاش بلند شد و بدو بدو به طرف ه با

 ؟« ی گفت:»جونم آرش 

توش مشهود بود    یاصفحان یکم هم لهجه    هی بچگانه اش که  نِیریگرفت با لحن ش   یم ربد یکه تبلتش رو سمت ه  یدر حال آرش 

شه، مامان سحرم بلد   ی کنم نصب نم یم  ی هر کار ی کن ی رو برام نصب م ی باز نیا ربد یگفت:»داداش ه ی با باال انداختن شونه ا

 .«ستشین

 نشست. دهیسحر و سپ نیتبلت رو ازش گرفت و ب ، یلپ  دنیبا کش ربد یه

  ی نشست بود و منتظر بهش نگاه م ربد یه  ی زانوهاش جلو ی هم سن بودند. آرش هم رو باً یتقر یبود، همگ  یبامزه ا  ریتصو یلیخ

توجه به   ی داد. ب  یکه رفته بودند رو نشون م   یی خوند و عکس مسافرت هاچر  ی رو دست به دست م اش ی کرد. ساناز همچنان گوش 

ضربه   اش یلمس  یصفحه   یداشتم، با تبلت آرش مشغول بود و متفکرانه با دست رو  رش نظ ریز یواشکی یی جمع دخترا، با نگاه ها

تو چرا  ی سوگند گوش  یگفت:»راست یی گرفت با ادا  یعکس، سمتم م  دن ید ی ساناز رو برا یکه گوش   یدر حال نایزد. م  یم

 خاموشه؟« 



 عشق تا جنون 

330 
 

 طور!  نیزدم اون هم هم یوقت به اون زنگ نم  چیبهش نگاه کردم، از حرفش جاخورده بودم آخه من ه متعجب

 بود؟!  دهیپس چرا پرس  اما

رو   ی جا مرتض نیمدم ااو ی گفت:»آخه داشتم م اش یشگ یهم ی تر از قبل نگاهش کردم که با لبخند و اوندن عشوه ها متعجب

 !«یگفت چند وقته که خاموش  ی گرفت م  یو ازم مسراغت  دم،ید

کرد. چه قدر که اون    یگوش م  نایم ی کرد و با دقت به حرف ها  زیسرش رو باال گرفت. چشم هاش رو ر ربد یه نا،یاون حرف م با

  دم یفهم یاما واقعاً نم میبا هم نداشت یخوب  یل یخ یرو. درست بود که رابطه   شعو یخواست خفه ش کنم دختره ب ی لحظه دلم م

 کردن عقده هاش انتخاب کرده بود!  ی چرا امشب رو واسه خال

بود چرا که بعد   د یلوس و زننده اش به نظرم عمو سع ی رفتار ها شتریو مقصر ب  میبا هم نداشت یخوب  ی هم رابطه  ی از بچگ  باًیتقر

که بهش   یاز اندازه ا شیب اراتیاز اندازه به اون بها داده بود و با رفتار ها و اخت ش یو ازدواج مجددش ب  نایمان ماز جدا شدن از ما

 و گستاخش کرده بود.  س لو یداده بود حساب

 

 کنترل شده گفتم:»آره خاموشه.«  ی تیبا عصبان یکه بعد از نگاه  ربد یطور ه نیچشم به دهن من دوخته بودند و هم همه

 لب هام نشوندم.   یرو  یساختگ  ی پرسؤال شون، لبخند  ی دامه رو به نگاه هادر ا و

 افتاد و صفحه اش شکست. ن یزم ی خب از دستم رو-

 ابروش رو باال پروند. ی زد و تا ی اون حرفم لبخند مرموز و لج درار با

 و اونم شکسته!  نیکه افتاده رو زم  نیهم مثل ا ربد یه ی اِ چه جالب آخه گوش - 

 هوا پرونده بود!  ی رو یطور ن یرو هم یحرف  یفکر  یباز در اوج ب  ایدونستم مغرضاً اون حرف رو زده بود  ینم

آن   ه یدونست،   یم  یز یافتاده بود چ ربد ی من و ه ن یکه ب ی که نکنه در مورد اتفاقات  نیکه زد جا خوردم و از ا ی لبخند مرموز از

 دونست؟  یم  ی زیبارش کردم اما نکنه واقعاً چ رلبیز یداده بود! و احمق ر یه به من گ. اصالً چرا امشب اون همدمیترس 

 ! گهیبا هم داشتن د یالبد رابطه ا دند،یرس  ی بنظر م یمیبا هم صم ی لیگفته بود به هر حال خ ربد یهم ه د یشا

کرد و اون لحظه با حرص دندون    یو کالفه ام م  ی عصب یداشته باشند حساب یبا هم رابطه ا  نایو م  ربد یه د یکه شا ن یافکار و ا اون

 :د یکرد و پرس  ز یرو بهش چشم ر ظ ی غل یو اخم ز یبا لحن تمسخر آم ربد یزد ه نای که م ی هم فشار دادم. با حرف یهام رو رو 
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 کجاش جالبه؟!  ی شه بگ  یم-

 واب داد: ج ، یبود با پشت چشم نازک کردن دهیلبش ماس  ی که لبخند رو نایم

 گفتم مگه؟  یبد  ز یخوره حاال، چ ی گفتم چرا بهت برم  یطور  نیخب هم-

 تر شده بود.   ظ یاز قبل هم غل اخمش

 نگو!  یز یچ یطور  نیهم گه یپس لطف کن د-

 باهاش حرف زد!   ی جور نیداشتند پس چرا ا ی اگه با هم رابطه ا یتعجب کرده بودم ول   یحساب نایبر خوردش با م از

کرد،   یشوخ  نایجان، م ربد ی اومد و گفت:»ه ربد یه ی برا یی . سحر هم چشم و ابرود یخند  ی م ز یر زی به رخساره کردم که ر ینگاه

 ؟« یقدر کالفه ا نیفهمم تو چرا امشب ا  یبعدشم اصالً نم

 . خوبن.« ستیطور ن  ن یباشه گفت:»نه ا یکرد عاد ی م ی که سع ی حال در

 : د یپرسش گرانه نگاهش کرد و پرس  دهیسپ

 ؟ یخاموش بود روز ی د نیشکسته؟! پس واسه هم تیواقعاً گوش -

و خورد شد   ک یافتاد کفِ بوت  ن یتریو ی گذرا به من، گفت:»خب، خب آره از رو  یابروش رو باال داد و بعد از نگاه دهیپرسش سپ با

 گرفتم.«   گهید  یکیاما 

 ؟« یهنوز نگرفت ی اون حرفش، ساناز رو به من کرد و گفت:»تو چ با

 هم فشردم. ی رو یلب

 نه هنوز. -

 آره؟   یچند روزه خاموش  گه یکه م نایم  ؟یر یگ ی م ی:خب کساناز

 بلد نبود! یا گه یکرد. اصالً انگار جز اخم کردن کار د ی نگاهم م ی هم بود و شاک یافتاد اخم هش تو  ربد یبه ه نگاهم

 .« رمی... هنوز وقت نکردم برم بگ زهیاز که منتظر بود گفتم:»خب چبه سان رو

 شلوغه.«  ی لیزد و گفت:»پس سرت خ یلبخند  سحر

 که جواب بدم رخساره جواب داد:  ن یقبل از ا و
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 واال همش در حال درس خوندنه. نمش یب ی آره بابا منم بزور م-

 دانشگاه خوب سخت مشغوله.   هی  یتو  ی قبول   ی:آره گفت که برا سحر

 چون دوست دارم شماره ات رو داشته باشم.« ر یگشاد گفت:»پس زود تر بگ   یگرفت و با لبخند  نای رو از م اش یگوش  ساناز

 رو بهش زدم.  ی لبخند  

 حتماً.-

بحث رو   یدن حرفالبته با کمک رخساره که مدام قصد داشت با ز  نیتلفن فاصله گرفت ی گوش  یکه بود از ماجرا  یهر جور  باالخره

 .د یرس  ی به موقع به دادم م شهیدلم ازش تشکر کرده بودم، هم ی عوض کنه و موفق هم شد و چه قدر که تو

زانو هاش   یکوچولوش رو رو   یزانو نشسته بود و دست ها ی رو ربد،یه ی که جلو  ی که آرش همون طور م یگرم حرف شده بود باز

 م؟«ینیفوتبال بب  وم یاستاد میفردا بر ربد یسر کج کرد و گفت:»داداش ه ربد یمحبوبش رو به ه می زده بود با گفتن اسم ت

 جواب داد:  ریرفت سر به ز ی دستش ور م  یکه با تبلت تو   یدر حال همربد یه

برمت   یم  یهستن که اگه بخوا  گهید یما یبرمت البته ت ی داشتن حتماً م  یباز ی وقت یندارن ول  یقربونت برم من االن که باز -

 . ینیبب

 هم هست؟«  ی ا گه ید م ی خوند پر مدعا گفت:»مگه ت  ی م ی که براش کُر  یو در حال د یخند  دهیاون حرف، سپ با

رو   شه اِورست ی اعتماده به نفس م نیواال با ا ن، یو ببگفت:»اوه اعتماد بنفسش  ده یسپ ی در جواب کُر  یهم با تک خنده ا  ساناز

 هم فتح کرد!« 

 !«ی پس که چ زمی کش دار گفت:»بله عز  یکه به خودش گرفته بود با لحن  یراومد و با حالت خنده دا یعشوه ا  دهیسپ

 به آرش اشاره کرد و گفت:  یخوندند که سحر با لبخند  ی م  یهم کر  ی کردند و برا یبا هم کل کل م  ی طور نیهم

 شده بود فوتبال.« اش ی بود، کالً زندگ یفوتبال   یلیخ ی وفتم اونم تو بچگ   یم  ربد یه اد یهمه اش  نمیب یکه آرش رو م  »االن

فوتبال   یکنه، موقع تماشا  یم  وونهیو دآرش که رسماً آدم  ی عاجزانه گفت:»وا ی حرف سحر با حالت و لحن یدر ادامه   ساناز

 کنه؟!« ی م  یدادیچه داد و ب  د ی قاله بچه اگه بدون  زیر نیهم

 با خنده سر تکون داد:  سحر
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رو از   یبار صندل  ه ی ادمه یشکوند،   ی رو م ی زی چ هی  شهی! همنیگفت   یم  یچ ن ید ید ی ل مفوتبا یموقع تماشا ربدو یاگه ه-

 اون موقع چهارده، پونزده ساله اش بود.  شه،یپرت کرده بود تو ش  یخوشحال

 پهن باز شده بود.  یگفت به لبخند   یم  ربد یه ی که از نوجوون یسحر و خاطرات ی با حرف ها لبم

 

کم خودم رو   ه یزد که  یبه پهلوم م  یخارج از کنترل و ناخواسته ام هر دفعه سقلمه ا ی اون ذوق کردن ها دن یهم با د رخساره

لب هاش نشسته بود، با خنده گفت:»خالصه   یرنگ رو  م یکم و مال یکه خودش هم لبخند  ربد یجمع و جور کنم. سحر رو به ه

  یرخ جون چه قدر حرص م گل   چارهیشکوند. ب یرو م یز یچ هی  شهی هم اراحت،خوشحال بود چه از باختش ن مشیچه از برد ت

 دونم!«  ی نم گه یاالنش رو د ی ول ، یآدم عصب  هی  شهیگفت فردا م ی م نه یذاشت فوتبال بب  یبعض وقتا نم ی خورد حت

ناک بود. سحر حرف  و خشم   یآدم عصب هی واقعاً به عمه حق دادم چرا که درست   دم؛یدلم خند   یتو  ی لحظه ا ی حرف سحر، برا با

کرد و   یبود، به سحر نگاه م  ختهیر اش یشون یپ ی که رو ی رنگ  یقهوه ا   ی قشنگ به صورتش و دسته مو  یبا حالت ربد یزد و ه یم

خورد و چه قدر که اون   یون م هم تک ش ی شونیپ یرو  ی داد که هم زمان موها  یتکون م  یهم سر ی زد. هرز گاه یلبخند م 

تونسته   یکی بود که باالخره  ن یزد، براش ضعف رفته بود. جالب تر ا یکه م  ی قشنگ  یاون حالت و لبخند ها  دن یلحظه دلم با د

 عبوسش پر از خنده شده بود!  ی بود گره از ابرو هاش باز کنه و چهره 

  یرو  ه یفوتبال، بطر یگفت موقع تماشا  ی م نیبار حس هی  یوا  ه، یطور نیو خنده گفت:»االنم هم جان یحرف سحر، ساناز با ه با

 داده.«  ی بوده بخوره تو صورتش که جا خال کی ! گفت نزدواریکوبونده به د ت یرو برداشته و از عصبان زیم

؟!  محکم گفت:»جان ی بهش، متعجب و با لحن یآن سرش رو باال گرفت و با چپ چپ نگاه کردن  هی  ربد یکه ساناز زد، ه  یحرف با

 بهت گفت؟!«  نیحس

  ی . آب دهنش رو قورت داد و با چشم هامی خند  یکه داده بود م  ی ا یاز حرف ساناز و سوت  ز یر ز یخنده مون گرفته بود و ر یهمگ 

اصفهان گفت، س...   نیاون موقع که اومده بود یعنی  زهیکه زده بود، گفت:»چ  یاش به خاطر حرف  ده یهم ترس  ی گرد شده و کم

 گم.«   یراست م ربد یون ههم شاهده بج دهیسپ

 کرد.  د ییو حرفش رو تأ  د یخند  دهیسپ

   ست؟یازش ن ی کجاست خبر  نیحس نمیبب  یراست  گه،یآر بابا راست م -

 جا پالس بود.«  نیکجا سرش گرمه وگرنه االن ا  ستیدار رو به ساناز، گفت:»معلوم ن یمعن  ی هم با خنده ا رخساره
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رو به آرش داد و   یهم بود، گوش  ی که هنوز هم از حرف ساناز اخم هاش تو ربد یکردند. ه  دنیاون حرفش همه شروع به خند  با

 اش رو برات نصب کردم.«   گهید  یک یداشت،  روس یو ی باز ی داداش  ر یگفت:»بگ 

 رفت. نییسالن پاو سحر، از جاش بلند شد و خرامان خرامان سمت  ده یسپ یپا ها ی بعد با گذاشتن دست هاش رو و

دندون هاش گفت:»خب   ی که با لحن آروم و از ال به ال دمیپرس  نی آروم تو گوش رخساره در مورد ساناز و حس ربد یرفتن ه با

شه آخه آقا   کی کنه بهش نزد  یهم که جرأت نم نیترسه، حس  یم ربد ی از ه یحساب ی ول  ادیخوشش م نیاز حس یی جورا هیساناز 

 دارن!«  ف یتشر ی رتیغ یلیخ

 برد!  یحساب م ربد یبرام جالب بود که ساناز اون همه از ه  یل یکرد. خ دنیحرف شروع به خند  نیبا گفتن ا و

  نایبود م یاون حرف شیو حواسم مدام پ ری ذهنم درگ  یکردند اما من حساب ی م  فیزدند و خاطره تعر یمدام حرف م   هی و بق سحر

 کرد!  ی ر مرفتا ی طور نیامشب ا د یزده بود. اصالً چرا با

 ! ؟یدونست چ  یم  یز یچ اگه

 اون جا نبود!  ربد یسالن انداختم اما ه یِنییبه قسمت پا یشدم و با اون فکر نگاه یکه داشتم خالص م  یاز اون شک و شبهه ا د یبا

کردم و از جام بلند شدم. به طرف   یرفتن از بچه ها عذر خواه ییدستشو ی مبل جا به جا شدم و بعد از اون به بهونه  ی رو یکم

 رفتم. نه واقعاً نبود اما کجا رفته بود؟  نییسالن پا

  دم یپرس  یکه داشتم ازش م یو شک نای حتماً در مورد م د یکردم همه سرگرم حرف بودند. با یباز رفته بود باال. به اطراف نگاه البد 

  دنمیاومد. از د  رونیکه سمت اتاقش قدم برداشتم همون لحظه در باز شد و ب  نیشمرده پله ها رو باال رفتم و هم ی و با قدم ها

که انگار   یصورتش رو جمع کرد و جور  ی نگاه کردن، حالتِ متعجب و جا خورده   قهیاز چند دق د تعجب کرده بود و بع  یحساب

حوصله   یکرد و ب ی د شد که آروم صداش کردم. به طرفم برگشت، نگاه سرسرتوهم از کنارم ر  ی ا افهیکنه با ق ی خواست تالف یم

 !« یبگ  ی هم هست که بخوا یا  گهید ز یچ هی گفت:»چ

 ازت بپرسم.«  یز یچ هی خواستم  ی... م یگفتم:»م ی کم مِن مِن کردم و بعد از مکث ه ی 

به چپ و راست و سرک   یو با انداختن نگاه دم یکش ی بهم نگاه کرد و با حرکت ابرو هاش، خواست که بپرسم. نفس ی کنجکاو با

 لب زدم:  نییپا ی به طبقه  یدنیکش

 خوام بدونم ک....   یم-

 فرستاد.   رونیتر کرد و و نفسش رو محکم ب یمردد بودم که لب  دنیپرس  یبرا
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 ؟ ی بدون یخوا  یرو م  یچ-

 که داشتم نگاهش کردم.   یصورتم و اخم تیگرفتم که بپرسم. با جد  م یتصم ی دو دل  یا قه ی ز دقباالخره بعد ا و

 ؟« یگفت ی زیتو بهش چ ی عنی... یعن ینه؟  ایدونه  ی م ی زی در مورد اون شب و اتفاقاتش چ نایخوام بدونم م  یم-

 کرد.   کیپر تعجبش رو بار یتمام بهم نگاه کرد و چشم ها ی سؤالم با آشفتگ  نیا با

 ! ؟یکرد   یفکر  نیچرا همچ-

 باال انداختم ی ا شونه

 .ستیبود، ا... اصالً ولش کن مهم ن  ی جور ه یخب آخه رفتارش  -

 بهم چشم دوخت و با لحن پرتشرش خواست بمونم.  زش یخواستم برم که با نگاه تند و ت یم  و

 !ساینه وا-

 

  ی کن ی اصالً چرا فکر م نم یبه کمر گفت:»بب ی بود با زدن دست انیچهره اش نما یتو که کامالً  یتی که با عصبان  ستادمیجام ا سر

 کنم؟!«  ف یرو براش تعر یی زایچ ن یکه من بخوام همچ م یباش  یمیبا هم صم  م یتون  یقدر م ن یا نایمن و م

کنم چون   ینم  یکوبنده گفتم:»من فکر   یبا لحن نا، یعصر و اومدنش با م ی با طعنه به ماجرا ارمی که حرصش رو در ب   نیا یبرا

 !« دمید  دم، ید ی م د یرو که با یزیچ

 زد.  یعصب یلبخند 

 ! ؟یو! البد بعدشم واسه خودت قصه بافت دختر احمق   هی  یهان؟ لودگ ید یرو د یهه، چ-

قط بخاطر  خنده هامون هم ف ل ی. دلدمی در د ی و جلوو پر حرص گفت:»قبلشم بهت گفتم که من اون  ی جد  یدر ادامه با لحن  و

ها   وونهی من مثل د  یخنده ها دنیبا د ارهیکه به رو ب  نیو بدون ا یی کردم و اونم در کمال پرو  یبود که بارش م ییها و حرفا کهیت

 !«نیکرد هم ی م دنیشروع به خند 

پر تمسخرم، با حرص و لحن   یاون لبخندا دنیکردم که با د ی لبم بود و معنا دار نگاهش م ی رو یز یلبخند تمسخر آم همچنان

 با اون ندارم.«  ی تیمیصم چیدندون هاش گفت:»من ه  نیقاطعش از ب

 نگاهش کردم و شونه باال انداختم. یکمال خونسرد   در
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  حیقدر توض نی فهمم! چرا ا یرو نم  حیهمه توض ن یا لیشه، بعدشم دل یاصالً به من مربوط نم  ،یچه نداشته باش  ی چه داشته باش -

 خواستم بدونم؟!من که ن  ید یم

خودش نخواد   یدونم تا کس  یهم م  ونیفکر عمل کرده بودم، گفتم:»و ا ی که باز ب  یمسخره درحال ی و لحن  هیپر کنا ی با لبخند  و

 ... « رهیدستش رو بگ   یحت ا یبشه و  یمیتونه باهاش صم ی کس نم چیه

آخرم واقعاً خراب کرده بودم و باز هم احمقانه حرف زده بودم و حسادت   ی . با جمله دمیجمله ام رو بلع ع یسر ی لیزدم و خ پلک

 کار خودش رو کرده بود!  یحساب

  ی دندون فشردم. اوف حاال چه طور  ری و لب ز دم یکه زده بودم، بهم چشم دوخته بود. آب دهنم رو ذره ذره بلع  یخورده از حرف جا

 داشتم؟!  یح یکردم چه توض  یجمعش م

همراه با حرکت ابرو هاش رو به باال،   زیتمسخر آم  ی کرد و با لبخند  ی نگاه مرموز یا  قهیدم که بعد از دقبهش نگاه کر  مضطرب

 شده؟!«  تینکنه حسود هی گفت:»چ

 سر باال کردم.  یتدافع  یبهش نگاه کردم و با گرفتن حالت تیعصبان با

 بکنم؟  ی کار نیهمچ د ی چرا با ی هست یجور آدم گهیواقعاً تو د   ؟یچ... چه حسادت -

  ی که بد جور ن یکرد. نه مثل ا ی آروم سرش بهم نگاه م ی و تکون دادن ها یهمراه با ژست خاص زش یآم طنتی ش  یخنده ها با

 گند زده بودم. 

 لب باز کردم.  م یمستق ی دادم و بدون نگاه کردن ها  رونیپر خشمم رو ب نفس

 ؟ی خند  ی چ... چرا م  ه؟یمضخرفات چ  نیاصال ًمنظورت از ا-

به   یبرده بود و بعد از نگاه شیبیبدون توجه به حرف هام دست هاش رو تو ج د، یصورتش خز  ی و نگاهم رو  دمینشن یجواب

 : د یشده بود پرس  یجد  یکه حساب  یاطراف در حال

 ؟ یرو چرا شکوند  تیحاال گوش -

 و حق به جانب، دست به انکار زدم.   یهام رو گرد کردم و با همون حالت تدافع  چشم

 !نیو خورد شد هم  نیزم ی زدم؟ گفتم که از دستم افتاد رو  ی حرف نیهمچ ی م... من ک-

 کرد.  ی قی دق نگاه
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 ! ش؟یکه من زنگ نزنم شکوند  ن ینکنه واسه ا-

کردن که بعد از    ی تالف ی برابودم  یکردم و به دنبال جمله ا ی م ی تالف یجور  ه ی د یفرستادم اما با یرو لعنت م  نایدلم مدام م ی تو

رو روت قطع   ی که گوش   یبه دختر  ی شد؟ تو که گفته بود یچ ه یگفتم:»چ  یبغل گرفتن دست هام و لبخند کج یبا تو  یا قه یدق

 ؟« یریگ  ی رو از من م ی! پس االن حساب چیکن  یکنه نگاهم نم

جاذبه دارش بهم نگاه   یمرموز و نگاه ها یخودم با حرفم حالش رو گرفته بودم اما فقط سکوت کرده بود و با لبخند ها  الیخ به

 !  دمیفهم  یکار هاش رو نم  یکرد. اصالً معن یم

  یگفت و فقط همون با نگاه ها ی نم یزی اندازه موحشش شده بودم. چ یپر تالطم و ب ی قبل جذب اون چشم ها  یدفعه ها مثل

و اضطراب انگار بند اومده بود. حس   جانی برام بود و نفسم اون لحظه از ه  ینیسنگ  ی شده بود. فضا  رهیبهم خ قش یکشنده و عم

کرد   یم  یآخه چرا اون جور  ایخدا ی کردم. وا  یاندازخ حس م یرو ب اشی و داغ  مزنه و حر یم  رونیب ش یکردم از صورتم آت یم

 بود؟!  ی منظورش از اون رفتار ها چ

ام   نه یبلندش به س  ی شد چراکه قلبم بد جور به کوبش افتاده بود و با صدا ها ی موندم دستم براش رو م ی م  گهیکم د ه ی اًقطع

  یراه چیکردم به خودم مسلط باشم اما ه  یم  یکردم. سع ی مبهم تجربه م ی حس رو همراه با لذت  نیتر بیشد. عج ی فشرده م

خودم رو به پله ها   عی سر یل یبا عبور کردن از کنارش خ هی از ثان ی چشم هام رو بستم و در کثر یلحظه ا  ینذاشته بود و برا یباق

  ینم گهی رفتم. واقعاً د نییهم از طرفش نشدم. تند تند با گرفتن دستم به نرده ها از پله ها پا یمنتظر واکنش  یرسوندم و حت

دونم چرا   ی. نم دمیشن ی م زد به وضوح ی و کوبنده م  د ز هم بلنضربان قلبم رو که هنو  یو صدا ارمینگاهاش طاقت ب ری تونستم ز

 داشت؟  یرخساره فکر کردم، نکنه اونم واقعاً به من حس یلحظه به حرف ها   هیاما 

 کنه!   حیکرد کار هاش رو برام توج ی م یبده و چرا مدام سع ح یرو برام توض نای خودش و م یداشت ماجرا  یچرا اون قدر سع اصالً

 

حس نباشه از   یکردم که اون هم ممکنه نسبت به من ب   یفکر م نی به ا ی فکر کردن بهش هم برام لذت بخش بود و وقت یحت

کم که به خودم مسلط    هی اومد.  یو لذت بخش کش م  قیعم ییشد و خود به خود لب هام به خنده ها یگونه هام قرمز م جانیه

کامل به   یسر خوش  یآوردن اون نگاه ها تو  ادیمون حس لذت بخش و با به  ه اشدم و باز به جمع بچه ها برگشتم. در طول شب ب

نشست.   یبا خنده رفت و کنار عمو مهد  ی و تکون دادن سر  یاومد و بعد از انداختن نگاه نییکم بعد پا  هی هم  ربد یسر بردم. ه

آهو پا به فرار گذاشته   ه ی ثل م  یحرف چیهم براش شده بودم. خب حق هم داشت بهم بخنده آخه بدون ه  ی که چه سوژه ا  یوا

که نشسته   ییو جا نیینتونستم سرم رو سمت سالن پا گهیکه د  یطور  دمیکش ی خجالت م یبودم و چه قدر بد شده بود و حساب

 باز نگاه مون بهم برخورد کنه.  دمی ترس  ی بود بچرخونم چون م
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و ساناز اصرار داشتند که   ده یرفتن بشم. سپ ی ه آماده وقت بود. بابا صدام زد و ازم خواست ک  ر یاز دوازده گذشته بود و د ساعت

  یکه خونه   ی بهانه خودم رو از دستشون خالص کردم و ناچاراً ازم قول گرفتند تا وقت یبمونم که با اوردن کل ششون یشب رو پ

  ی معنول بودند، کوله ام رو از رو ی مشغول تعارف ها هی حتماً برم. بابا و بق دنشون ید ی و برا م عمه گلرخ هستند، بهشون سر بزن

 م؟« یریباهات تماس بگ  یچه طور  یخانوم نگفت  طون یش  ی گفت:»راست یهم گذاشتن پلک  یمتبسم با رو  دهیسپ که  مبل برداشتم

 به رخساره اشاره کردم.  ی لبخند  با

 . نیو دارمن  ی شماره  ی عن ی نیو داشته باش اگه شماره اون  د،یبه رخساره زنگ بزن رم یبگ  یکه گوش   یتا موقع-

که من   د یدون  یآخه م د یبه من زنگ بزن  نیداشت  یاگه کار گه یمسخره همراه با طعنه گفت:»آره د ی با لحن د ییهم در تأ رخساره

 سوگند خانومم!«  ی برنامه ها ریمد 

 زد.  ی زیکرد و با چشمک ر  یخنده ا ساناز

 . میکن یرخساره جون پس اول با تو هماهنگ م  ی اوک-

 بازوم حرکت داد.  یبهم نگاه کرد و دستش رو پر محبت رو  حیمل  یهم با تبسم سحر

 خوشحال شدم سوگند جان. دنتیبود واقعاً از د یشب خوب  یلیخ-

 و رخساره گفت:  نا یدر ادامه رو به م و

 واقعاً بچه ها.«   ی»مرس 

 تشکر کردم.  یفشردن دستش همراه با لبخند  با

  ی. بعد از خدا حافظادیبردنش ب یبرا د ی قرار بود عمو حم  ایهم که گو نایزهرا و عمو مهرداد هم آماده رفتن شده بودند. م عمه

اما معلوم نبود   نم یرو بب  ربد یخواست قبل از رفتن ه ی م دلم  اومدم. رونیب هی که با سحر و دخترا داشتم، جلوتر از بق  یا یطوالن

 زده!  بش یکجا غ هوی

و    یمرتض ی  متوجه   گذاشتم  رونیکه پام رو از در ب  نیرفتم و هم اطیرنگ ح ی اومدم و سمت در بزرگ و مشک نییپله ها پا از

کوله ام نگاهشون سمت من    یفلز  یها ز یبهم خوردن آو یبودند. با صدا ستاده یکوچه ا یدر تو   یشدم که جلو  ربد یه

 شد که برگردم.  ی نم گهید و بود  دهیفا ی خواست داخل برم اما ب یم  دلم د،یچرخ

 

 ذاشتم؟!   ی دلم م  یرو کجا  ی فوت کردم. حاال مرتض ی حرص نفس با
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ب  متعج یبه سمتشون برداشتم و سالم کردم. مرتض  ی اون نور کم قدم یبود و چراغ ها خاموش شده بودند و تو   کیتار کوچه 

 !« ییجا نیگفت:»اِ تو هم ا  ینگاهم کرد و بعد از سالم

 کرد.  ربد یحرف رو به ه نیبا ا و

 ؟ ینگفته بود -

 تکون داد و شونه هاش رو باال انداخت.   یکم هول شده بود سر  هی که به نظر  ربد یه

 ! ید یدونم بابا تو هم، حاال که فهم  یرفته چه م  ادم ی د یخب، خب شا-

 حالم کرد.  دنیو شروع به پرس   د یسمت من چرخ باز

 خوبن؟  ییتو، مادر جون و زندا ی:خوب یمرتض

 جواب دادم.  ی زورک یزدن لبخند  با

 خوبه همه خوبن؟ ی رسونن، زن عمو چه طورن، داداش مصطف یممنون خوبن سالم م -

 زد.  ی فشرد و لبخند   یلب

 سامانم هست؟  نم یهمه خوبن، بب یمرس -

 باال پروندم.  ییابرو

 گه؟ نه چه طور م-

 جز اون. دمیآخه امروز همه رو د ی طور ن یهم یچی :هیمرتض

 کم رنگ زدم.  ی هم قرار دادن پلک هام لبخند  یبارو

 شلوغه.  یکه سرش حساب یدون   یم-

  ه یساختمون تک  یسنگ  وار یشلوارش برده بود به د بیج یکه دست هاش رو تو   یهم در حال ربد یو ه  م یزد  یحرف م یو مرتض من

  رونیب ب یج یبه صدا در اومد، از تو   یمرتض   یهمون موقع بود که گوش  ی کرد و تو ی فقط نگاه م  یزده بود و با ژست خاص

 کجام.«   نهیست، اس ام اس زده بب  ی به صفحه اش گفت:»داداش مصطف یو با نگاه دش یکش
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که اصالً   یی ثابت شد. از اون نگاه ها  لحظه نگاهش روم هی صورتم خورد و  یتو  لش یموبا ی سرش رو باال گرفت که نور صحفه  و

 ربط از دهنم خارج شد. یب  یمشغول کردن خودم با کوله ام جمله ا ی و الک   نییدوست شون نداشتم و با انداختن سرم رو به پا

 ! هویشده  گنیچه قدر سن-

  ره یرو کنار بگ   اش ی ور گوش خواستم که ن یزد. از مرتض   یهم که متوجه شده بود فقط پوز خند  د یریزده بودم ه  ی حرف پرت یلیخ

  ی با برق  یا قه ی کرد بعد از دق ی بر انداز م یکه سر تا پام رو درست و حساب  ی روم انداخت و در حال شتریاما بر خالف حرفم نور رو ب

 جا!«  نیچه خبر بوده مگه ا وه چشم هاش بود گفت:»ا یکه تو 

 باشه؟!« ی خواست یم  یباال انداختم و دست پاچه گفتم:»خب مثال چ... چه خبر  ی ا شونه

 !« یگفت:»قشنگ کرد یوار با چشمک یکرد شوخ  ی ا دارانهیخر نگاه

 کنه.  ی رو  ادهیکم تو رفتار و حرف زدنش ز ه یباعت شده بود که  نیبودم و ا دهیبه روش خند  یاد یکه ز  نیا مثل

بود. آب دهنم رو قورت   ومده یبه مزاق اون هم خوش ن  ی لیخ ی مرتض یکرد. انگار جمله    یهم منگاه کردم که عبوس نگا ربد یه به

 !« گهید ی مهمون میاومد  رسرمون ی دادم و دستپاچه تر از قبل گفتم:»خ...خب خ

خان که به ما   ربد ی هم بوده، ه ی ا ژه یخاص و و ی حتما مهمون گه یگفت:»بله د ی کش دار ی ابروش رو باال پروند و با گفتن بله  یتا

 زنگم نزد!«  هی

 خمار کرد:  ی و چشم  د یکش ش ینیب یکه تا اون لحظه ساکت بود انگشت شصتش رو رو  ربد یه 

اومدم   ینبود، من خودم وقت یخاص زیمختصر گرفته بود وگرنه چ هیمهمون  ه ی اومده، مامان  رمیخان گفتم که بابا اردش  یمرتض -

 م.نداشت یاطالع دمیخونه فهم

 کنم داداش.«  ی م یزد و درجوابش گفت:»شوخ  یلبخند 

رو به من گفت:»به نظر    رکنندهیغافل گ یباره با سؤال ک یداد  ی جا م بشی رو تو ج اش ی که گوش  یدر حال  ربد یبه ه یبعد از نگاه و

 اومد نه؟«  ی بهش م شتریب یلیخ ی گم قبل یمن که م  ؟ یاون قبل ای اد یبهش م شتریب د یجد  ی مدل مو  نیتو ا

 که منتظر جواب بود!   نیچشم هاش رو به دهن من دوخته بود و مثل ا ربد یسؤالش جا خورده بودم و ه  از

که انگار اصالً برام    یو طور   یتفاوت  یاومد اما با ب ی هم بهش م یلیخ  د یجد  یبه نظرم مدل مو  یکه برخالف حرف مرتض  نیا با

 .« ستین ادم ی یوحساب  درست رو هم ی توجه نشدم چون قبلم ی لیدونم، آخه من خ ی نداره گفتم:»نم یتیاهم

 گفت:  یز یآم ه یباال انداخت و با لحن کنا ییابرو ربد ی اون حرفم ه با
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 !« ستین ادتی به یمونه عج  ی از چشت پنهون نم ی چیو ه ی هست ینیب  ز یتو که ماشاال دختر ر ، یجا بود نیا شیهفته پ ه ی »اما

  یاش رو ب  هی که کنا  نیا یکه کرده بودم. برا ی و حسادت احمقانه ا  ناستیم ی  ه یدونستم منظور از طعنه اش همون قض یم

 مونه!«  ی هم تو خاطرم نم  یز یاما هرچ نم یب ز یگفتم:»آره ر ی جواب نذارم با پوز خند 

با خنده،   خته ی آم ی با حرص ی ا هیهم رفت و بعد از ثان ی اش تو افه یلحظه ق  هی بهش بر خورده چون  یبود که حساب  معلوم

 ! اوهوم خوبه.« ؟ یزیگفت:»عجب هرچ

 : د یحرف زدن، ما پرس  زیکرد و از اون لحن طعنه آم  یجی نگاه گ یمرتض 

 گفتم.  ی زیچ ه یقدر بحث نداره حاال من   نیمدل مو که ا ه یچتونه شما دوتا؟ -

 داش من؟!«  یکن  یشلوغش م  یچرا الک  ی مچاله گفت:»چه بحث ی  افه یهم با همون ق ربد یه

 شل کرد با خنده سر تکون داد.  نییرو به پا یو دهن  ی لب ی مرتض

 بابا اصالً ولش،کن.  الیخ یب-

 :د یکنه پرس   یکه حس کردم داره باز خواستم م   یتمام جور یی باز رو به من با پرو و

 ؟ یجا بود  ن یا شیپ یکه هفته   ی نگفته بود نمیبب-

گفتم:»خب قرار    ینسبتاً جد  ی و لحن  یزورک ی ربطش کالفه شده بودم و با زدن لبخند  ی ب یاز اون همه سؤال و جواب ها واقعاً

 اطالع بدم!«   هی به بق رمی که هرجا م ستین

 

 از اون جوابم محو شده بود.  لبخندش 

ود که از اون لحن حرف زدنم با  هم مشغول جمع کردن خنده اش بود معلوم ب ی نگاه کردم که با فشردن لب هاش رو ربد یه به

  ی کم رنگ گفت:»آره خب راست م یو باال حرکت داد و با لبخند  نییرو به پا ی سر ی بود. مرتض ومدهیبدش هم ن نیهمچ ی مرتض

 .« یگ

 باز سؤال و جواب هاش رو شروع کرد.  یدر ادامه بعد از مکث و

 خبر نداشت؟ دمیپرس  نای چرا خاموشه از م تیگوش  یراست-
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تفاوت و با   ینداشتم. ب  ،ی قابل تحمل مرتض  ریغ ی کردن در برابر سؤال ها و رفتار ها  یجز صبور  یبود اما چاره ا انیبه پا رو صبرم

 کنه جواب دادم.  ی نتونه سؤال گهیکه د  یلحن

 چون خراب شده!-

 مشغول حرف زدن شدند. من   ربد ی گفت و دومرتبه با ه ی اوهوم

  یکردم منتظر کنار  یرو لگد م  نیزم یرو  ی ها زه یجفت کرده بودم و با پا سنگ ر نهیس  یکه دست هام رو رو   یدر حال هم

و کش دار    یطوالن ی بد جور یکه مراسم خدا حافظ  نیاومدند. مثل ا رونیبعد بابا و عمو مهرداد از خونه ب یبودم. کم ستادهیا

 !ودند ب ومده یشده بود چون هنوز عمه و رخساره ن

  د یبه من گفت  یک  د یدون ی شما بابا جون، م  د ییزدند و حواسشون هم به ما نبود گفتم:»کجا یبه بابا که با عمو مهرداد حرف م  رو

 آماده باشم؟« 

خان راجع به،   ری با اردش  م یدستش گفت:»ببخش بابا جان داشت ی رو یبه ساعت فلز  یاوپ حرف سرش رو باال گرفت و با نگاه با

 گذر زمان نشدم.«   یمتوجه   م یزد یحرف م  یمسئله ا 

شده بود با   یمرتض ی جواب داد و بابا که تازه متوجه  ییرو به بابا و عمو مهرداد سالم کرد که عمو مهرداد با خوش رو ی مرتض

 داخل؟«  ی ومد یعمو جان چرا ن یستاد یدر ا  یچرا جلو پس ،یجان خوب یگشاد گفت:»سالم مرتض  یلبخند 

 اش گذاشت و با حرکت سر از بابا تشکر کرد.  نهیس  یرو  احترام یرو به نشونه   دستش

وگرنه   د ییجا نیدونستم ا  یبزنم، نم ربد ی به ه یسر  هی شدم گفتم  یجا رد م نیاز ا گهیبودم د  رونی ممنون عمو جان، راستش ب-

 اومدم.  یزودتر م 

 لب با حرص گفتم:  ر یاون حرفش ز با

 .« یدونست  ی بهتر که نم »همون

عمه زهرا و رخساره هم باالخره   قه ی ذره آرامش رو هم با رفتار هاش ازم صلب کنه. بعد از چند دق ه یت همون خواس  ی ! وگرنه مواال

. عمه زهرا بعد  میها بود نیماش  ییعمو مهرداد پارک شده بود و منتظر جابه جا نیماش  ی ها، جلو هیاز همسا یکی نیاومدند. ماش 

سمت ما اومد. معترضاً رو به   فشی دوش انداختن ک  ی. رخساره هم با رو ستادیمنتظر ا یکنار  یض با مرت یگرم   یاز احوال پرس 

 !« نیاومد  یم نیپس؟ شما که پشت سر من داشت نیرخساره گفتم:»کجا بود

 کرد.   یا خنده 
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که سوگند    نیبود گفت مثل ا یشاک یقدر زود رفت ن یکه ا نیدر هنوز مونده بود، تازه ساناز از ا یجلو  یآخه مراسم خداحافظ-

 قدر زود رفت. نیواسه رفتن عجله داره که ا یلیخ

  گه،یگفت:»البد بد گذشته د  یبگم با پوز خند  ی زیکه چ  نیاش انداخت و قبل از ا ی شونیبه پ ینیچ  ربد یاون حرف رخساره، ه با

 قدر عجله داره واسه رفتن!«  نیکه ا

 جواب دادم: یزدم و با آرامش خاص ی لج درار لبخند  

 بود.  یخوب  یل یاتفاقاً شب خ-

  یخنده ام گرفته بود. مرتض  یدلم حساب یو خودم تو  می کرد  یم کسانی رو با خاک  گهیهم د میهامون داشت ی پرون کهیبا ت  قشنگ

سرم   هیانگشتش فروش کنه، گفت:»خب  ی داشت که به زور تو یدستش بود و سع ی تو  یحلقه   ری درگ یکه حساب  یهم در حال

 اون ور.«  نیاومد  یم

 ن؟« یومد یدوشش  جا به جا کرد و گفت:»خب شما چرا ن  یرو  ی رو رو فشی ک رخساره

 بود با منقبض کردن چونه اش، جواب داد:  ر یکه هنوز هم درگ ی حال در

 . ستمیخونه ن انیدر جر ی لیبودم خ رون یمن ب-

 .د یکش  یا  ازهیدهنش برد و خم ی دستش رو جلو رخساره

 ؟ یریباهاش در گ ی جور  نیتو دست که ا ه یحاال اون چ نم یبب ، یخونه نبود ی وقت ی گ ی م ی پس چرا الک-

 چه طوره؟« ن،یانگشتش کرده بود گفت:»ا ی که تا نصفه تو  یاون سؤال دستش رو باال اورد و با نشون دادن حلقه ا  با

 .« نمی لبش گفت:»چه قشنگه بده بب دن یدندون کش  ریکرد با ز  ینگاه رخساره

  بالفاصله . داد  رخساره  به و  دراورد  دستش از  بود ی قشنگ  یهم حلقه   یل یرو که خ یرنگ  ی نقره ا یحلقه   یبا اون حرفش، مرتض  و

 .د یچرخ  من  به رو و  کرد دستش

 قشنگه مگه نه سوگند؟ یلیخ-

  شهیکرد. مثل هم  یزده بود و نگاه م  کهی ت  واریبه د لکسیر  یلیافتاد که خ ربد یلحظه نگاهم به ه ه ی کردم و   د ییحرکت سر تأ با

کنم    کشیکم تحر ه یفکر که   نیو رفتارش حساس شده و با ا ی مرتض یکم رو  ه یبودم که  ده یرو فهم ن یگل کرده بود. ا  طنتمیش 

 چرخوندم. یگرفتم و لب   رهبا نگاه کردن بهش، حلقه رو از رخسا
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 قشنگه.   یلیاوهوم خ-

نمونده بود   یزی چ گهی! واال دیر یگ ی م یحلقه کشت ن یبا ا یاست که دار  قه ی »پنج دقگفت: ی رو به مرتض یبا تک خنده ا  رخساره

 جناب!« ی که انگشتت رو خورد کن

  ی کی یخاطر حلقه رو تو  نیبود و به هم یچ ی. به دست راستم نگاه کردم که باند پد یخند  ی هم با چشمک و دراوردن زبون ی مرتض

که بد   نای م  یماجرا ی کردم و تالف یم  ربد یبا ه ی اون کار ها رو فقط به خاطر لجباز یدست چپم کردم. همه   یاز انگشت ها

 : د یشدم شده بود بالفاصله پرس  یچیدست باندپ ی که تازه متوجه   یمخم رفته بود. مرتض ی رو یجور

 شده؟  یدستت چ یراست-

  

 

 جواب دادم:   الیخیب کردم  یدستم نگاه م  یتو  ی که به حلقه  ی حال در

 کم خراش برداشت. ه یشکسته  یها  شهیموقع جمع کردن ش -

 ؟ ی:دکتر رفت یمرتض

 . ستین یمهم ز ینه بابا چ- 

کنم   کیتحر  ی رو  کم ربد یکه بتونم ه  نیفقط به خاطر ا  لشیدونستم دل ی نشده بودم و م یمیصم  ی حاال اون قدر با مرتض تا

.  ارمیکم هم من لجش رو در ب هی خواست  یهم دلم م  نایم  هی داد. البته سر قض ی نشون م ی بهم داشت قطعاً واکنش یچون اگر حس

انگشتم رو به رخساره   ی تو یمسخره دستم رو باال گرفتم و با نشون دادن حلقه   ی کرد. با ذوق یموشکافانه نگاه م   ب،یدست به ج

 گفتم:»چه طوره؟«  ی و مرتض

 .« ادیبهت م  یل یگفت:»خ  یچشمک با د ییدر تأ رخساره

 سر تکون داد.  نش یشلوار ج بیج یبا فرو کردن دست هاش تو  یحرف رخساره مرتض ی ادامه  در

 . ادیبه دستت م یلیگه خ ی م  راست رخساره اوهوم-

 نداره!«  یاما قابل ستیمن ن ی که برا نی گفت:»با ا ، ییبا حرکت ابرو  ربد یبه ه یدر ادامه با نگاه و

 ست؟« یمال تو ن گهید اد یگفتم:»اِ حاال که به دستم م یصدا دار و به شوخ ی خنده ا با
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کم   ه یتازه  ربده،یه ی گفتم آخه حلقه  یگفت:»نه جد   د یخند  یجمع شده اش مرموز م  یبا لب ها  که  ربد یو با اشاره به ه د یخند 

 چه قدر تالش کردم.«  ی د یبرام تنگ بود مگه ند 

 هم دقت نکرده بودم!  یلیبودم البته خ دهیدستش ند   یجا خوردم اما پس چرا من تولحظه  هی  ربد یاسم ه دنیباشن

گفتم:»ممنون   زیاضطراب انگ  یحلقه رو از انگشتم خارج کردم و با تر کردن لب هام با لبخند  یا  ه یزدم بعد از ثان  یپلک هول

 هم واسم گشاد بود.«  یکم  هیکنم، انگار  ی االن که دارم دقت م ی عنیکردم بابا،  ی م یشوخ

  یخواستم کم ی. مثالً مد یخند  یهم گذاشتن پلک هاش بهم م  یشد. با تمسخر و رو  دهیکش ربد یبا اون حرف نگاهم سمت ه  و

  یجور هی که   نیا یکرده بودم. رخساره هم که متوجه موضوع شده بود، برا   عیخودم رو ضا شهیمثل هم ی کنم ول یباهاش لجباز

 خرده براش گشاده.«  ه یم گفت:»آره منم احساس کردم که حرف د ییجمعش کنه در تأ

رفت. حلقه رو که هنوز   نیکرد و به طرف ماش   ی. رخساره بالفاصله خداحافظمیعمه که خواست سوار ش  یبعد صدا ی لحظه ا و

اش   دهیمشتم که تا نصفه تا شده بود برش داشت و نگاه رنج  ی کرد و از تو  یعصب ی گرفتم که نگاه ربد یدستم بود به طرف ه ی تو

از پشت سر آروم صدام زد. به طرفش برگشتم که با   یخواستم برم مرتض یکه م نیکردم و هم یرو گرفت. زمزمه وار خداحافظ 

  ی ساس گوشه پر اح یپربرق و نگاه مسخش، همراه با لبخند  یکرد با چشم ها  ینگاهم م  رهیکه خ ی در حال ی لحن معنا دار

 .« ادی یبهت م  یلیخ ی مشک ی لبش، گفت:»راست

اون حرف رو بزنه و انگار که   ربد ی ه یجلو د ی کرد که نبا  یپسر چه قدر امشب گستاخ شده بود اصالً با خودش فکر نم ن یخدا ا یوا

 بود!  نستادهیاونجا وا

اندازه سرخ شده بود. از   ی ب یتم از شرم بودم و صور   دهیخجالت کش  یحساب ربد یه ی جمله اش رو گفته بود که جلو یجور  هی

 با حد  نی تا ا ی چه طور ن یبودم حاال بب ی ازش فرار شهیکه هم یدادم. من ی م دونیاون قدر بهش م د یبودم نبا یخودم عصبان

 کرد؟!   یم  یخودش چه فکر  ش یپ ربد یمسخره ام گستاخش کرده بودم. اوف حاال ه  یها خنده  و  ها رفتار

برم.   گه یداد که د ی لبش فشرد و با حرکت سر بهم اشاه م یدندونش رو رو   یعصب  یبهش نگاه کردم که با حالت ی لحظه ا یبرا

رفتم. حالم با اون   نیبه طرف ماش  یا  گهیحرف د چیکردم. بدون ه  ی رو  ادهیخودم هم متوجه شده بودم که واقعاً گند زدم و ز

تونستم درکش کنم،   یگفتم. اصالً نم یم  راه یدلم بهش مدام بد و ب یو تو گرفته شده بود   یحساب  ی مرتض یمسخره   ی جمله 

 پروا شده بود؟!  یقدر ب  ن یاواخر ا نیچرا ا

اون حال پکرم    دن یراه افتاد. رخساره با د یا  قهی شدم و عمو مهرداد بعد از دق نیگرفته، سوار ماش  یو حال   زونیآو یلب لوچه ا  با

  رو  خودت  زهر  باز اش رفت تو هم؟ نکنه  افه یق  هویچرا  ربد یه نم یکردم بب  یشده؟ داشتم نگاتون م   یآروم کنار گوشم گفت:»چ

 هوم آره؟«  نومسوگند خا یاورد  فیو تشر  یختیر
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 حوصله و ملتمس لب زدم: یب

 نگو.  ی زیچ قه ی رخساره تو رو خدا چند دق-

 و حالت متعجبش ساکت شد. نییپا با شل کردن شونه هاش رو به  و

در کنترل خودم داشتم.   ی رو به انفجار بودم و سع تیشد. از عصبان یاز خاطرم دور نم یلحظه ا  ربد ی اکشن ه ی و ر ی مرتض حرف

 ازم بپرسه.  ی جرات نکرده بود سؤال ی رخساره حت دن،ی و تا رس  نیماش  ی بودم که تو نیو خشمگ  ی اون قدر عصب

  رون یب ی. بابا برامید یخونه شون رس  یجلو قه ی دق  ستیعمه گلرخ داشت و بعد از ب یتا خونه   یکم  یعمه زهرا فاصله   ی  خونه

خواهرش   ی به خونه  ی رعلیاوردن ام یکردن ما برا  ادهیرفته بود. عمو مهرداد هم بعد از پ نا،یعمه ا نگیاز پارک نشیاوردن ماش 

داخل اما بابا به خاطر تنها بودن مامانجون قبول نکرد.   م یبودم. عمه اصرار داشت که بر ستادهیکوچه منتظر بابا ا  یرفته بود. تو 

 : د یکه رخساره کنجکاو پرس  دمیکوب  ی م ن یزم ی با حرص نوک کفشم رو رو یهمون جور 

 گفته؟   یز یچ ربد یشده؟ نکنه ه  یچ یبگ  ی خوا ی بابا نم یا-

 هم فشردم.  یلب رو  یعصب

 . بود زده رو  حرف  اون ربد یگفته بود اصالً کاش ه ی زیکاش اون چ  یا-

 

 نگاه کرد. پرسشگرانه

 ست؟  یمنظورت مرتض  یعنی  ؟یچه حرف-

 اوردم با حرص تمام، گفتم:  یکه اداش رو در م  یکج درحال   یلب و دهن  با

 ! اصالً بگو بتوچه.« ادی ی چه قدر بهت م یمشک ی گه راست  یم  ربد یه یپر رو برگشته جلو  ی  »پسره

 گشاد شده اش از تعجب، نگاهم کرد   یها چشم با

 ربد؟ یه یحرف رو زد! اونم جلو نیا یجد -

 انداختم. نییو گرفته سرم رو پا ناراحت

 بد شد. یلیرخساره، خ دمیچه قدر خجالت کش ی دون ینم-
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همه   نیا هوی ب چرا اصالً تو امش نمیبب  گه،یخودته د ریو مقصر دونستنم گفت:»البته تقص   ییکرد و با اومدن چشم و ابرو  ینگاه

 تعجب کرده بودم.«  ی! واال من که حساب؟یشده بود  یمیباهاش صم

 : دمیحق به جانب لب برچ یا افه یو با ق  دلخور 

 که نبود، بود؟!  نایاون و م تیمی در حد صم  تمیمیصم گه ید-

 شونه ام گذاشت. ی متأثرش رو بهم دوخت و دستش رو رو نگاه

 ؟ یهنوزم ناراحت-

 خارج کردم.  نهیرو آه مانند از س  نفسم

حسادت نکرده بودم   ی قدر به کس نیها شدم. تا حاال ا ونه یمثل د دمشونید ی اون جور ی چه قدر برام سخت بود، وقت ی دون ینم-

 رخساره.

 . د یبازوم کش ی رو یرو به نرم  دستش

به خودم فحش   ینگران شدم و کل  یلیخ م د یاون حالت رو د یکامالً مشخص بود، وقت   یکه داشت یاز حال ،ی گ ی م ی دونم چ  یم-

 اومدن مجبورت کردم.  ی دادم که چرا  برا

  ی بهم کمک کن یخواست ی زدم گفتم:»تو فقط م ی ضربه م نیزم ی بغلم گرفته بودم و آروم با پا رو یکه دست هام رو تو  ی حال در

 خودت رو سرزنش نکن.« یپس الک

   ؟یشده بود  یطور  نیتا حاال ا  نمیبب دم،یترس   یلیخ دم یلرزش دستات رو د ی وقت  یدونم ول  ینم-

 . یعصب یکه شهرزاد فوت شده بود به خاطر  فشارا یبار، اونم زمان ه یاوهوم فکر کنم -

کردم   یم  یلحظه شمار   دنشید ی چه قدر واسه  یدون   یبغض آلود و  حالت بق کرده ام گفتم:»آخه تو که نم یدر ادامه با صدا و

اما بازم   دنیرو د گه یهم د ی داد که اتفاق حیتوض یدلم شکست، شوکه شدم البته خودش کل  یلیخ دم یاونا رو با هم د ی اما وقت

 شم.«  ی م تیهم اذ شیآور اد یبا  ی حت مببر  اد یتونم از   یرو نم نا یرفتار م

 مردمک چشمش رو ثابت کرد.   ریمتح

 دم؟ی پس چرا من ند  ؟ یواقعاً، ک-

 کرد.   حیکارش رو برام توج  یآره کل  ، یدونم، خب تو سرگرم حرف بود  یچه م-
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 کرد.  کی تکون داد و چشم بار یسر

  گه یبوده که اون م ی داده، حتماً هم همون طور ح یهمه برات توض نیکه ا   یچه قدر براش مهم بود   نیبب ه، ی خوب زیچ ن یاتفاقاً ا-

 داشته باشه.  ی ا رابطه  نایکه ازش دارم عمراً بتونه با م  یچون با شناخت

  یداشت و با بابا حرف م ی قدم بر م نیاورد. عمه هم کنار ماش  رونیب نگیرو از پارک نیبزنم بابا ماش  ی ا گه یکه حرف د ن یاز ا قبل

  ز یبابت همه چ ی کم رنگ پرتشکر گفتم:»مرس  ی با لبخند  دمیبابا خواست که سوارشم. صورت رخساره بوس  یا  قهیزد و بعد از دق

 .« ارمیلباسا رو بعداً برات م

 نگام کرد.  ضیغ با

 لباس! گفتم که مال خودت.  که یکوفت توهم واسه دو ت-

 راه نداره.  گهیکه کمدم د  یدون   یخودت م-

 هم نباشه حاال هم برو.  یا  گهیکادوئه اصالً، حرف د  نا یا یول  دونم ی وا حاال انگار من گفتم نداره! م-

 شدم که بابا بالفاصله حرکت کرد.  نیکردن از عمه سوار ماش  یاز خداحافظازش جدا شدم و بعد  ی لبخند  با

شده بابا   ی که بابا متعجب گفت:»دستت چ دمیکش  یا  ازهیدهنم گذاشتم و خم  یهم خوابم گرفته بود، دستم رو جلو  یحساب

 جان؟«

 به دستم انداختم و گفتم: ینگاه

 از دستم افتاد و شکست.«  وانیشد، ل ی جور نی عمه گلرخ ا ی خونه  که،یزخمه کوچ هی  ه ی ستین  یزی»چ

 :د یپرس  نگران

 ست؟ین  قیکه عم ی مطمئن-

 مامان زنگ نزد؟    ی. راستد ینگران نباش  کهیکوچ ی لیزخم خ ه ینه گفتم که -

دلتنگته   یلیخ  د،یچرخوند و چشمش به رو به رو بود گفت:»چرا اتفاقاً حالت رو پرس  یانگشت هاش م نیکه فرنون رو ب ی حال در

 طور مادرجونت.«  نیهم

 باغ؟  ن یگرد  یشما االن بر م  نم یبب دمشون،ید ی رفتم و م ی دلتنگشونم، وقت نشد که برم باغ وگرنه م  یلی منم خ-
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  یمحلقا خانوم گفت آخر هفته پدر بزرگت برم ی گردم باغ. راست ی رسونم خودمم بر م  یبرم، تو رو م  د یکاردارم با  یسر  هی:آره بابا 

 گرده. 

 نگفت؟  یز یچه خوب، پس به من چ-

     فراموش کرده. د یدونم شا ینم-

 آره حتماً.-

رو   دم یاز رفتنم به داخل خونه، مطمئن شد حرکت کرد و رفت. کل یکرد و وقت اده یجون پبابا  یخونه   یبعد بابا من رو جلو  یکم

باال رفتم.   نی پاورچ نیچراغ ها به جز چراغ اتاق مامان جون، خاموش بودند. آروم و پاورچ ی رفتم. همه گذاشتم و باال   فمی ک ی تو

آروم به در زدم و داخل رفتم.    ی. با دست ضربه ادارهیاز چراغ روشن اتاقش معلوم بود که هنوز ب م؛به طرف اتاق مامان جون رفت 

 دستش بود و مشغول خوندنش.  ی تو یکتاب

 الم کردم. س  ی لبخند  با

 هنوز؟  د یداریب-

 به روم زد.  ی لبخند  متقابالً 

 خوندم. پس بابات کو؟  ی آره داشتم کتاب م ،یمادر اومد  ز یسالم عز-

 برگشت باغ. - 

 موقع شب! نی:چرا؟ امامانجون 

 برگرده.  د ی دونم گفت کار داره با ینم-

 :د یبست پرس  ی که کتابش رو م یدر حال  نیهمچنان با همون لبخند دلنش و

 چه طور بود خوش گذشت دخترم؟  یمهمون-

 هم گذشت!«  یدلم با خودم گفتم»اوه چه خوش  ی زدم و تو ی اون پرسشش زهر خند  با

 

 کردم.   د ییحرکت پلک تأ با
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   د؟یندار ی کم خسته ام شما کار  هی من برم بخواب  گه یخوب بود، خب د یشما خال یآره جا-

 بخوابم.   گه یچراغم خاموش کن که منم د ی ر ی م ی فقط دار  ر،یجون:نه دخترم شبت بخ مامان

 . ریچشم، شبتون بخ- 

انداخته   نیزم یکه مامان جون برام رو  یرخت خواب  ی رو خاموش کردم و به طرف اتاقم رفتم. لباسام رو عوض کردم و رو چراغ

 .  دمیبود، دراز کش

  یکه پلک هام رو م  ی چشم هام بود و درحال ی سراغم اومده بودند. باز هم چهره اش جلوقبل از خواب، باز به  ی ها الیو خ فکر

 اون بود.  ر یبسته شدن چشم هام هم با تصو یلبم نشست. حت ی گوشه   یبستم لبخند 

 

 **** 

و آماده   دم یاز رخت خوابم کنده شدم و بعد ازشستن صورتم، لباس پوش  عی به زور پلک هام رو از هم باز کردم. سر باًی تقر صبح

حوصله با چشم   ی بود و من هم خواب آلود و ب ومدهیاومدم و به طرف آموزشگاه به راه افتادم. بهاره هم ن رونیشدم. از خونه ب

 . کردم ی شدند به کالس گوش م یباز م ی مراد ی آقا یها شکنبار با ب کی قه ی که چند دق ییها

رو جمع کردم از   لمیوسا  عیاصالً حوصله نشستن سر کالس رو نداشتم. سر گهیرو شکر کالسم زود تموم شده بود چون د خدا

 آسمون نبود!  ی دونه ابر هم تو  هی  ی خواست اما حت ی و به طرف خونه به راه افتادم. باز دلم بارون م رون ی آموزشگاه زدم ب

  ی دسته ا یحرف زدن، حت  ی و قشنگش، اداهاش موقع  تم یخوش ر یود؛ خنده هاشده ب دهیکش ربد یمثل هر دفع سمت ه فکرم

 شد...   یم  ختهیر اشی شون یپ یرو  تیرنگش که موقع عصبان یی خرما یموها

کرد. اون قدر ذهنم   ی لبم جا خوش م یکه رو  ی ا ی خود به خود یاومد و لبخند  ی بند م جان ینفسم ازه زا یفکر کردن به اون چ با

باعث شده  یرو برخورد کردم که با بر خورد با خانم جوون  اده یپ ی تو یبه عابرا یبار با حواس پرت نیشده بود که چند  رش یدرگ

 گفت. رسماً مجنون شده بودم!  راه یبهم بد و ب یبشند. غرولندکنان کل   نیدستش پخش زم یتو   یبودم پاکت ها

 بغلش بود گفتم:  یهم تو  کی کوچ ی رو به اون خانوم که دختر بچه ا نشستم و   نیزم ی رو یعذر خواه با

 کمک تون کنم.«  د یخوام بزار  یهم معذرت م  »باز

 کارا حواست رو جمع کن.«   نیا یگفت:»الزم نکرده به جا ی و  شاک  د یهم کش یهاش رو تو  اخم

 لب و با غر زدن مشغول جمع کردن شون شد. ر یز و
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 همشون له شدن.  گه یاالن د نیرو جدا کنم بب نایو رو کردم تا تونستم ا  ریتره بار رو ز  ک،یکوچ یبچه   نیاز صبح تا حاال با ا-

 نگاهش کردم و باز عذر خواستم. یشرمندگ با

 اصالً حواسم نبود.  د یکردم، باور کن  یمن که عذر خواه-

  یلحظه ا ی پخش شده بودند بردم تا جمع شون کنم که برا نیزم  ی که رو یی ها وهیاون حرف دستم رو به طرف مبا گفتن  و

  ی کردم باز لرزششون شروع م  یپنجه هام رو باز و بسته کردم اما تا دستم رو دراز م  یلرزش دست هام شدم. چند بار ی متوجه 

 شد.

 کنم.«  ینداره پاشو برو خودم جمع م  ب یخب ع یل یگفت:»خ  یب یجخانم هن متعجب بهم نگاه کرد و بعد از نگاه ع اون

 هست!«  ش یزیچ هی که واقعاً  نیگفت:»مثل ا  رلبیباز ز  و

کردم.   ی راه مدام به دست هام نگاه م یکردم و از اون جا دور شدم. تو  ی بار عذر خواه نیچندم یبودم و برا  ختهیبهم ر یحساب

تخت نشسته بود و   ی در رو باز کردم و داخل رفتم. مامانجون رو د یکل  با و نگران کننده بود. بیواقعاً برام اون شدت لرزش، عج

 .«یو پر محبت گفت:»سالم دختر قشنگم خسته نباش   مخورد. سالم کردم که گر ی م یچا

 نوش جونتون.  د، یخور یم  یممنون. چا-

 مادرجون.  زمیتو هم بر  یتا واسه   ا یکن و ب:برو لباست رو عوض مامانجون

 در شدم.  یصدا ی خواستم باال برم که متوجه  یگفتم و م  یچشم  دنش،یاز د قیعم ی لبخند  با

 

 خواست از جاش بلند شه گرفتم.  یرو مقابل مامانجون که م دستم

 کنم.  یمن باز م د ینیشما بش-

  ی. لب هام به خنده باز شده بودند و حسابدمیخودم د ی که در رو باز کردم سامان رو جلو نیقدم بر داشتم و هم  اطیدر ح سمت

ازم جدا   امیشونیپ دنیبا ذوق بغلش کردم. چه قدر که دلم براش تنگ شده بود. با بوس  ی خوشحال بودم و بعد از سالم دنشیاز د

 گفتم:»به به آقا سامان چه عجب؟«   هیاکه ازش جدا شدم با کن  نیشد و هم

 داخل؟«  ام یب یتعارف کن ی خوا ی خب نم نم،ی اومدم خواهر کوچولوم رو بب ست ین یو گفت:»عجب  د یخند 

 بودم و راهش رو بسته بودم.  ستادهیدر ا  یجلو
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 .«د ییخنده و حرکت چشم هام با عشوه، گفتم:»البته، بفرما با

از   ی طرف دنش،یتخت نشسته بود رفت و با به آغوش کش یطرف مامان جون که رو  با اون حرف کنار رفتم که داخل اومد. به  و

 شما؟«  یچه طور یکرد و گفت:»سالم مامان  یصورتش رو ماچ محکم

 .د یصورتش کش ی رو ی و دست د یبوس  رو  صورتش  هم جون مامان

 دلتنگت بودم.   یتو حساب  ییکجا  زم،یمن قربونت برم پسر عز یاله- 

 من.«  پیگفت:»پسر خوشت  د یپر تمج یسرتا پاش رو برانداز کرد و با لبخند  دارانهیخر یدر ادامه و با نگاه و

 اش رفت. قربون صدقه   قیعم ی هم با خنده ا سامان

 قربونتون برم؟  گه ید  یشما بشم من، منم دلتنگتون بودم. خوب یفدا-

 شم. ی بهتر هم م نم ی:خوبم پسرم اگه شما ها رو ببمامانجون

  یاون ور ترش نشستم. مامانجون براش چا ی تخت نشست و من هم کم ی. لبه  نهیبا حرکت دستش از سامان خواست که بش و

 :د یو پرس  ختیر

 ومد؟ یپس مامانت کجاست؟ اون چرا ن-

 حاال.«  اد ی یامتحاناش تموم شده م گهیرو از مامان جون گرفت و گفت:»خونه بود فکر کنم، د  یچا استکان

زانو، از جاش بلند   یتلفن با گذاشتن دستش رو  یصدا دن یاومد و مامانجون با شن یزنگ خوردن تلفن م  ی صدا داخل خونه از

 ش.

 تازه ست، امروز صبح از تر و بار گرفتم. ی تازه  ارم یرو هم ب خچالیتو  یاون هندونه   ه،ی ک  نمیبرم بب -

 . ی:ممنون مادر سامان

خورد و گفت:»خب سوگند   اش یی کم از چا ه یتخت بلند شد و خرامان خرامان سمت پله ها رفت. سامان    یبا اون حرف از رو  و

 ؟«ی نیب ی گذره ما رو نم  یجا خوش م ن یخانوم چه خبرا؟ ا

 . دمیورچ  یلب  یدلخور  با 

 ! دمتید ی م  یلیکه انگار اون موقع که باغ بودم خ ینیب  ی مارو نم ی گ ی م ی جور هی-
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 زد.  ی زیو چشمک رکرد   ین یریش  ی خنده 

 زدم که.  یم  یحاضر ه یحداقل  گه، ینکن د ی انصاف یب-

 فراموش کرده بودم.«  ون یخنده گفتم:»اوه بله ا با

پاش   ه یتخت نشسته بود  ی که رو ی به صدا دراومد. همون جور اش یموقع گوش  ن یهم یکه تو  میکرد  دنیبا هم شروع به خند  و 

 بالفاصله جواب داد.  ،ینیس  یتو  ی. با گذاشتن استکان چاد یکش  رونیب بش یج یرو از تو  اش ی رو دراز کرد و گوش 

 ؟ ید  یزنم جواب نم  یزنگ م  یچرا هر چ یی :الو.... جونم، من کجام؟ تو کجاسامان

زد چشم   یحرف م  ی دونم با ک ی خوردم به سامان که نم ی چرخوندم و قلپ قلپ ازش م یدستم م   ی که استکان رو تو ی حال در

 تر کرد.  ک یرو به گوشش نزد ی دوخته بودم. گوش 

  ی پروژه کل ن یا یواسه    گهیاما بهت که گفتم کار داشتم. آره د امیخواست ب ی خسته بودم خودمم دلم م ی لیخ شبیباورکن د-

 کم سرم خلوتر شده. ه یاما  یانیخودت که درجر دمیزحمت کش

-... 

  وردم،ین نیاتفاقاً ماش  ایباشد منتظرتم پس زود ب  ؟ یآدرس رو که بلد   نمیآره بب  نم، یو ببباباجونمم. اومدم سوگند  ی االن؟ خونه -

 . نمتیب یدادم کارواش. باشه داداشم م 

 واقعاً خودش بود!   یعن یپشت خطه،  ربد ی که زد حس کردم ه یی حرف ها با

 ؟« ی ندار یبرم تو کار  د یمن با گهیو رو به من گفت:»خب د  رو قطع کرد یگوش 

 نگاهش کردم.  دلخور 

 ؟ یزد  ی حرف م ی اصالً باک ؟یوا کجا؟ تو که االن اومد -

 دنبالم.  اد یداره م نیهم ی . واسه میبر یی جا هیبود، قراره با هم   ربد ی:هسامان

  ام، یبودم و نتونستم ب ریکم درگ   هی خونه شون اما  ام یبهم زنگ زد که ب شبید  گهیحدسم درست بود و در ادامه گفت:»آره د پس

 چه طور بود؟«   نمیکرد. بب  یاالن داشت گله م

 زده بهش نگاه کردم.  بهت

 ؟ یک-
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 .« گهیگم د  یرو م  عمه ی خونه  ی  ه یبابا؟! مهمون ی چ یکه از تعجبم خنده اش گرفته بود گفت:»ک  ی حال در

 که چه قدر خنگ شده بودم.   یوا

 خوش برخورد و مهربون بودند.   یل یهم خ یعمو مهد  یخوب بود. خواهرا یل یآهان، خب خ-

 لپش گذاشت. ی قندون برداشت و گوشه  یاز تو  یقند 

 . می زد یبه سحر خانوم م  ی سر هی  شهی اصفهان هم م یرفت  یم ربد یکنن، قبالً که با ه ی آره بابا رسماً آدم رو از محبت خفه م-

 کردم.  د ییهم فشار دادم و حرفش رو تأ ی هام رو رو لب

 . قاًی آره دق-

 که...  یخوا  ینم  یزی: خب چسامان

 زنگ خورد و جواب داد.  اش ی که حرفش رو کامل بگه باز گوش   نیقبل از ا اما

 .امیباشه االن م  ؟ید ی:رس سامان

 داد و گفت:  یشلوارش جا ب یج یرو باز تو  اش ی جمله گوش  نیبا گفتن ا و

 که تو کوچه ست.«  ن یمثل ا  ربدهی»ه

  نشیترمز کردن ماش   ی. صداد یکش رون یبه ب  یحرف از جاش بلند شد و سمت در رفت. در رو باز کرد و  سرک  ن یبعد از گفتن ا و

گرفتم و به خاطر    یشدم؛ خود به خود استرس م ی م ی و خاص بی حال عج هی اومد  یکه اسمش که م  نی. همدمیشن یرو م 

 . دمیکش یم از سامان خجالت  ییجورا ه ی جان یداشتن اون حس و ه

 

 لبم از اون حس خجالت  دنیگز با

 سامان سرم رو باال گرفتم.  ی بعد با صدا ی ا قهی انداختم که دق نییسرم رو پا آور

 تو دختر؟   ییکجا-

 آب دهنم رو فرو هوردم.  دستپاچه

 ؟ یگفت  یز یب...بله چ-
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 انداخت. ی دستش نگاه  یساعت رو  به

 کن خب.  ی منتظره، تو از ماماجون خدافظ نیماش  ی تو ربد یرم ه ی فقط دارم م  یچیه-

 شه!«  یکه نم   یشه، بدون خداحافظ  یناراحت م  یستین  نهیب یم  ادی. خب مادیگفتم:»کجا بابا بزار مامان جون هم ب  معترضاً

 در منتظره.   یجلو  ربد ی:آخه هسامان

 داخل.«  اد یب قه یفکر کردن گفت:»پس بذار بگم چند دق  ی ا قه ی و بعد از دق 

 شدم! ی باهاش روبه رو م  ی در، چه طور  یجلو  شبمیبودم. حاال بعد از رفتار د مونیپش که کرده بودم  یاصرار از

  ی لیفکر کردن، استکان ها رو خ  یا قه یبودم و بعد از دق ی که باهاش رو به رو نشم به دنبال راه فرار ن یا ی. برا دمیکش  یپوف کالفه

رسوندم اما چند   ی خودم رو داخل خونه م ع یقبل از اومدنش سر د یو از جام بلند شدم. با  دمیچ ینیس  ی تو یو هول هولک  عیسر

هم   ی نیدست هام به س   د یدست هام شدم. لرزش شد  ن یب یتو  ینیلرزش س  ی باره متوجه  کی ه بر نداشته بودم ک شتر یب یقدم

داشتم پنجه ام رو باز و بسته کنم که با لرزش دست    یرو نگه داشته بودم، سع ی نیدست س   هی که با  ی منتقل شده بود و در حال

با ضرب،   ین یبعد هم افتادن س  یند و لحظه اسقوط کرد نییاستکان ها سمت پا ،ینینگه داشتن س  ی ام و عدم تعادلم برا گهید

  یرو  ینیافتادن س  بیمه ی به پودر شده بودند. صدا  ل یتبد  نیزم  یو نازک رو  ف یظر ی. استکان هااطیح یها ک یموزائ ی رو

 گوشم گذاشتم.  یشوکه ام کرده بود. محکم دست هام رو رو  یحساب نیزم

و نگران سمتم پا    مهیاون حالت من سراس   دنیاومد و با د یم  نییدستش بود پا  یکه تو   یاز پله ها با ظرف هندونه ا  جونمامان

 تمد کرد. 

 : د یپرس  بالفاصله

 ؟ یشده سوگند مادر؟ چرا گوشت رو گرفت یچ-

 دخترم؟« ده یشده چرا رنگت پر یو نگاه مشوشش گفت:»چ یگوشم برداشتم که با همون نگران  یهام رو از رو  دست

 سرم رو به درد اورده بود.  ی کرده و حساب دایسرم انعکاس پ یها تو  کی با موزائ ینیبرخورد س  یصدا

 مِن مِن لب هام رو تکون دادم.  با

 خوام.  ی... اَ... از دستم افتاد معذرت مزهیچ-

 تر شد. قیعم اش یشون یپ ی ها نیکرد و چ یاخم
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 شده حاال.  ی تم چخودت مادر گف یسرت، خوب ی فدا هی چه حرف نیا-

 هندونه اوردم مادر.«  م ینیاون جا بش می بر ایکردم که با اشاره به تخت گفت:»ب د ییحرکت سر تأ  با 

 رو جمع کنم...«  نایا د یگفتم:»ب... با  جیفکر و گ شونیپر

 آرامش پلک زد.  با

 سامان کو مادر؟  ی راست م،یکن ی ولشون کن بعداً جمع م-

عطر مست کننده اش، ازش   اد یکه خودش ب نیقبل از ا  شهیداخل اومدند. مثل هم ربد یبگم سامان و ه یز یکه چ ن یقبل از ا و

  شهیبردم، باز هم مثل هم ادیلرزش دست هام و شکستن استکان ها رو از   یلحظه ا  ی . براد یچی دماغم پ  یگرفت و تو  یشیپ

لحظه با قرار گرفتن سامان کنارش به خودم و اون   ه ی چشم ازش بردارم اما  تخواس  ینم دلم   اصالً که  ی پوش و جذاب. طور کیش 

  ی رو ینیچشم گرفتم. سالم کرد که آروم جواب دادم و سامان با نگاه کردن به س  عی سر یلی ام تشر زدم و خ حانه یوق ینگاه ها

 :د ی ها پرس  شه یو خرده ش  نیزم

 شده؟  یچ-

 کرد.   ی پرونده شده به باال، متعجب و جا خورده نگاهم م ییبود که با ابرو ها ربد یبه ه حواسم

 جواب داد:  ماماجون

 . گهیپسرم چند تا دونه استکان بود د ستین  یزیچ-

 .«نینیبش  نیایکه ماتش برده بود گفت:»بفرما پسرم ب ربد یرو به ه و

 اومد داخل، واال به زور اوردمش!«  ی گفت:»نم  ربد یرو به مامانجون کرد و با اشاره به ه سامان

 شما محلقا خانوم؟«  د یگرفت رو به مامان جون دو مرتبه سالم کرد و گفت:»خوب  ی که نگاهش رو از من م  یحال در هم ربد یه

 پسرم مامان خوبه.  ی دلم، تو خوب ز یجون:ممنون عز مامان

 :سالم دارن خدمتتون. ربد یه

 جون:سالمت باشن.  مامان 
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که    یها شدم. وا شهی. جارو و خاک انداز رو که کنار پله ها بود برداشتم و مشغول جمع کردن خرده ش نند یباز تعارف کرد که بش و

که    نمیدستم ا دن یو بر شبیاون از د ه،یدختر چه قدر دست و پا چلفت  ن یگفت ا ی خودش م شیچه قدر بد شده بود البد االن پ

 تخت نشست. ی حواسم بهش بود، همراه سامان رفت و رو یچشم ر یکردم ز ی م ع مهارو ج شهیکه ش  یاز االن. درحال 

 ؟ یبود مادر ی:تلفن ک سامان

                       جون:خاله افسانه ات بود، زنگ زده بود حالم رو بپرسه. مامان

  نیجمع کردنشون بدون اها رو بهونه کردم. بعد از  شهیکه جمع کردن ش  نم یبش ششون یخواست برم و من هم پ ی ازم م سامان

 ات رو بخور.«  وهیم ا یول اونا کن ب ایکه برگردم، سمت پله ها رفتم که مادرجون در همون حال از پشت سر، گفت:»اِ سوگند جان ب

 پله گذاشته بودم جواب دادم: ی بودم و پام رو رو  ستاده یکه پشت بهشون ا  یطور  همون

 داخل.  رمیکم کار دارم م  هی نوش جان من -

 کاراش افتاده حاال.« ادیجام  نیکه من ا  قهیدو دق نم، ی بب نیبش ایب ؟ یاون حرفم سامان هم گفت:»چه کار با 

 گردم.«   یببرم باال، برم  نارویگفتم:»پس ا ناچاراً

 . ختمیسطل زباله ر ی ها رو تو شهیدوتا کردم و باال رفتم. به آشپز خونه رفتم و ش  یکیبلندم پله ها رو   ی با گام ها و

 

 شده بودم؟ من چم شده بود!   یجور  نیشده بودم. آخه چرا ا ره یو نشستم. به دست هام خ  دمیرو کنار کش ی ا یصندل

  ربد یاومدم ه رون یکه از آشپزخونه ب نیکالفه باالخره از جام بلندشدم و هم ی دادن نفس  رونیو منگ بودم. با ب  جیگ ی ا قه ی دق چند 

 کار داشت؟!   یجا چ ن یاما ا دمید  ییرایپذ  ی رو تو

 :د یپرس  یکم جلو اومد و بعد از مکث  ه یبودم که  ستاده یجام ا سر

 کجاست؟  ییدستشو-

 اشاره کرد.  اش یی مو یل نیبه شلوار ج و

 شلوارم.  یهندونه افتاد رو -

 .« ییرفتار کنم گفتم:»در رو به رو یداشتم عاد  ی که سع ی کم به خودم مسلط شدم و طور  هی
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 تو؟«  ی هست؟ خوب ی و با حرکت ابرو هاش گفت:»مشکلنگاهم کرد   نانه یب زیر

 .« ستین یگفتم:»نه مشکل  یکه به چشم هاش نگاه کنم با لحن خشک نی در هم و بدون ا ی ا افه یق با

 بکشم؟«  رون یبه زور از دهنت حرف ب  د یبا هی گفت:»چ ظ یغل یکمرش زد و با اخم  یهاش رو رو  دست

که اون قدر گرم و   شبیمثل د یتون  یم   ،یمرتض منم   کن فکر گفت:»اصالً ی عصب ی و خنده ا زش یآم هی در ادامه با لحن کنا و

 با منم... «  ی برخورد کرد یمیصم

 حرفش رو قطع کردم.  تیعصبان با

 مش...   ستیبعدشم مشکل از من ن ،ی گ یم  یدار  ی با اون ندارم لطفاً بفهم چ ی تیمیصم چیمن ه-

  دم، ید  یم د یرو که با ی زیاش و نصفه گذاشتن حرفم، گفت:»من چ هیو پر کنا ز یآم  تمسخر لحن  با  قبل از تموم شدن حرفم اما 

 هم نظر بده!«  دنشیدر مورد لباس پوش   یبشه و حت یمیتونه باهاش صم  یکس نم چ یبعدشم آدم تا خودش نخواد ه دمید

 آلود نگاهش کردم که گفت:  غضب

 که نرفته؟«   ادتی ی گفت یم  یداشت  شبید گه، یخودته د یحرفا نای! ا؟یخودتم اعتقاد ندار  یبه حرفا یحت  هی»چ

  ی رو یپلک یخودم رو، به خودم پس داده بود. عصب  ی نداشتم. با ذکاوت تمام، حرف ها یح یبود و توض یجواب دندون شکن واقعاً

 باشه؟!« ادت یدادم البته اگه  حیرو بهت توض  ز یهمه چ یگفتم:»من قبالً در مورد مرتض یا قه یهم گذاشتم و بعد از دق

 کرد.   یتند  نگاه

اون مضخرفات رو به   یکه مرتض  یکه ناخواسته باعث شد   یبگ  یخوا  یم  یکه در موردش بهم زد   ییبا وجود تمام حرفا یعنی-

 ! اره؟یزبون ب

که سامان    نیهم از ا گه یدادن نداشتم و از طرف د ی برا ی جواب چیبودم، ه یعصبان شبید یاز دست خودم به خاطر ماجرا واقعاً

  یخواست یکه م  ن یگفتم:»مثل ا ییچشم به دستشو ی بشه، با اشاره   الیخ یکه ب  نیا ی نگران بودم و برا یسر برسه حساب هوی

 !« یکن  زیلباست رو تم

 .د یدور دهنش کش  ی دست یعصب

 ؟ی هنوز جواب سؤالم رو نداد-

 اب دادم: از اون مآخذش جو ریو دلگ  آزرده 
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 ماجرا ندارم.  نی ا ی تو  یر یتقص چیناخواسته بود و من ه یآره ناخواسته  -

 کرد.  نییبا حرص سرش رو باال و پا ختهیآم  یتیبا عصبان یا ه ی هم گذاشت و بعد از ثان یاون جوابم چشم هاش رو رو با

 ...  شیو اون همه آرا  یبود دهیلباس پوش  یست که تو اون طور  یمرتض ر یآره تقص-

شد منظورش از اون حرف ها   یجاخورده بودم، واقعاً باورم نم یموهاش زد. از حرفش حساب ی تو یچنگ  ی ادامه نداد و با آشفتگ  اما

 بود!   یچ

 اون هم آشفته اش کرده بودند؟!  ی مرتض یبود و رفتار ها یاون همه عصب چرا

 لب هام رو تکون دادم:  یو کالفگ  ر یتح با

 داره؟  ی موضوع به تو چه ربط نیاصالً ا هی حرفا چ نیمنظورت از ا  ؟ یری گ ی رو از من پس م ی . تو حساب چتو..-

 هم فشرد.  یو کوبنده اش دندون رو  یو با لحن جد  د ینگاهم کرد و بعد از اون دستش رو سمت در کش ی رگیفقط با خ  یا قه یدق

 .یل یخ که یبه من نزد یلیاون خ اره، یدرب  یپشت سر سامان باز یخواد کس یچون دلم نم-

کرد با همون لحن محکم همراه با حرکت سرش    یم د ی حرفاش تأک یکلمه به کلمه   ی که رو ی در ادامه درحال و

و مسخره اش   اره یدر ب یپشت سرش باز  ی خوام کس ی نم گفتم  که طور همون بنده،  نفسش  به  نفسم منه،  داداش  گفت:»سامان

 کنه.« 

 درمورد من کرده بود!  ی دلم شکسته بود، اون چه فکر  یحرف هاش حساب از

  ی به کم جلو برداشتم و بغض آلودم همراه با حرص در حال یگلوم رو بسته بود. قدم راه  بدجور  بغض. سامان دفعه  هر  مثل هم باز و

  یخونتون، تو  یکلماتم گفتم:»نفست به نفسش بنده که تو   یرو  د یزدم با تأک ی که من هم مثل خودش شمرده شمرده حرف م

 اهرش؟« دونه خو ه یگوش  ر یز ی خوابون ی اتاقت، م

 رد. دندونش فش  یزد و لبش رو رو  یمحکم پلک

 ؟ی چرا ساکت ه یجواب بده؟ چ-

 صورتش براق شدم.  ی تو  یو دلخور  یدگیبا رنج  یدر ادامه بعد از مکث و

 تونه هر جور که بخواد با من رفتار کنه.   ینم یبدون که نفس اونم به نفس من بنده و هر کس نمیپس ا-

 مون کمتر از دو سه قدم بود.  فاصله
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کرد؛ صدا دار آب    یم  نگاه بهم نامحسوس داده بود. یچشم هاش، جاش رو به غم ی و خشم نشسته تو د یرس  ی به نظر م آشفته 

 عاجزانه لب زد:  نشی غمگ  سراسر لحن و تمام یدهنش رو قورت داد و با کالفگ 

تو   ی . وقتو..  اد،یم بدم خودم  از هنوزم  کشم،  ی نباشه هنوزم به خاطر اون شب دارم عذاب م اش یدن خوام ی به جون خودش که م-

 بفهم...   ون یکشم، بفهم ا یکنم  بازم عذاب م  یصورتش نگاه م

 بشه.  لیتبد  هی بودم که هر آن ممکن بود به گر یدر فرو دادن بغض  یکرده بود و سع دایام از بغض لرزش پ چونه

 ش.« نبا سوگند، نباش  انصاف ی قدر ب  نیگفت:»ا یآشفته اش رو به چشم هام دوخت و با عجز و درموندگ  نگاه

صورتش، سخت و با   یام از رو  ده یصورتم سر خورد و بعد از عبور دادن نگاه رنج یرو  ی اشک ی  قطره بغضم مغلوب شد و باالخره

 گرفته بود، لب زدم:  ی فی که لرزش خف ییصدا

تونم   یاگرم بخوام نم ی منم هست ح.. حت زیسامان همه چ ، یکن یقضاوت م  ینی ب یکه م ییزایو با چکه من یی انصاف تو ی ب- 

 بفهم.  ون یتوهم ا ارم یدر ب یپشت سرش باز

  ر یکردم غ  یاندازه برام سخت بود، احساس م ی اون حرف ها از دهنش، ب دن یکرده بود و واقعاً شن دایراه خودش رو پ اشک 

اون حس اشتباه پر و بال   به  د یمن نبا دمش،ید ی م د ینبا گه یهم د د ینشم. شا ک یبهش نز گه یخواد بهم بفهمون که د ی م م یمستق

  ی بال و پر بسته و محبوس بود و تمام تالشم برا یپرنده   ه یدادم چون احساس من   یبهش اجازه اوج گرفتن م د یدادم. نبا یم

  ی بازنده بودم تو ه یشد. من  یم  یسخت اون قفس که سامان بود، منته  یها واره یشدنش به د دهیپرواز دادنش فقط و فقط به کوب

 بازنده...  ه یاحساس،  ی اون باز

 هم گذاشتم  ملتنس خواهش کردم. یلب، چشم هام رو رو  ی کردم و با فشار دادن دندون رو ی اشک رو حس م یشور

 جا ببر... ل... لطفاً. نیاالن سامان رو ور دار و از ا نیلطفاً هم-

 نم یواکنشش رو بب ی که حت  نیا بدون

داده   ه یکه بهش تک ی از کنارش عبور کردم و خودم رو به اتاقم رسوندم. در رو محکم بستم و در حال زونم یر  و حالت اشک ه یگر با

 زانوهام بردم. ی سر خوردم و سرم رو رو ن یزم ی بودم آروم رو

ده بود. آروم  گردنم رو به درد اور ی سرم بلند بود و کم ریرو به زور و با چند بار پلک زدن باز کردم. بالشت ز نم یسنگ  یها پلک

رو نشون   شیافتاد؛ عقربه ها ساعت ش  واری د ی به سر و گردنم دادم. چشمم به ساعت رو یبالشت برداشتم و تکوت ی سرم رو از رو

دارم که بعد از فرارم به اتاق، صورت پر اشکم رو    ادیرو به   نیچه موقع خوابم برده بود فقط ا بودم دادند، اصالً متوجه نشده   یم

  ییکرد و سمت دستشو  یم  ینیکم سنگ  ه یپنهون کرده بودم. لباسم رو مرتب کردن و از اتاق خارج شدم. سرم  یبالشت  ونیم
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صورت و پلک هام خشک شده بود. با آب سرد صورتم رو   یخورده باد کرده و اشک رو  هی به صورتم بزنم. چشم هام  ی رفتم تا آب

داشتم و   ی بیاومدم. سردرد عج رونی ب یی که از دستشو  نیره. همب  نیصورتم از ب ی ماساژ دادم تا اون حالت پف کرده  یکم

دستش که از عدس پر شده بود،    یتو  ینی آشپز خونه با س  ی بعد مامان جون از تو ی  قه ی حوصله ام کرده بود. چند دق یب یحساب

 :د یاومد. سالم کردم که پرس  رون یب

 باالخره؟  یشد  داریسالم دخترم ب-

 صورتم رو با دست گرفتم.   ی مونده رو ید پشت گوش انداختم و آب باقبودن  ختهیرو که دورم ر موهام

 رفت؟  ی سامان ک یشه، راست یم  یا  قهیآره چند دق-

  نیزود رفتن، مثل ا ی لیداد گفت:»همون موقع خ  یتکون م ز یر یپاک کردن عدس ها ی دستش رو برا  یتو  ی نیکه س  ی حال در

 کنم.«   یاصالً نموندن گفت ازت خداحافظ  گه یعجله داشت. د ربد یکه ه

سامان رو از اونجا    عی سر یلیکه به حرفم گوش کرده بود و خ نیکرده بودم افتادم، مثل ا ربد یکه از ه یدرخواست اد یلحظه  هی

 برده بود. 

 طور!«  نیحوصله گفتم:»که ا یب

 شد. ق یبهم دق یکم

 تو مادر؟   یسوگند جان خوب -

 ماساژش دادم.  یکرد گذاشتم و کم   یزق زق مام که  قه ی شق ی رو رو دستم

 هست که بردارم؟  خچال ی ی تو یزیچ  ی مامان جون مسکن  نمیبب-

 بهم نگاه کرد.  نگران

 ؟ یمسکن چرا خوب-

 سردرد گرفتم. هویدونم  ینم-

 رنگش رو گشاد کرد.  ی طوس  یها چشم

 دکتر؟  می بر ی خوا ی م ی شد  ضیشه مادر نکنه مر یمگه م ییهوی-

 قرصا کجاست؟«   د یگفتم:»نه، نه فقط بگ   یتکون دادن دستم به نشونه منف  با
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 رو به سمتم گرفت.  ینیس 

 هست. نم یتا برم بب  ریرو بگ  نیا-

به کارتون   د یبر د یشما زحمت بکش خوادینشستن گفتم:»ممنون نم یسمت مبل برا  تشیرو با دست رد کردم و با هدا ینیس 

 کجا رو بگردم.«  د یکنم فقط بگ  ی م دایخودم پ د یبرس 

 زد.   ی لبخند   میو مال د یورچ  یلب

 مادر. ی کن  دایپ یتون یم  نیجعبه است بب ه یباال  نت یکاب ی تو-

رو   یا قه ی برداشتم. چند دق نتیکاب ی رو که مامان جون گفته بود از تو یکردم و بالفاصله به آشپز خونه رفتم. جعبه ا  تشکر

و کپسول که    ینکردم البته به جز دو، سه بسته قرص رنگ  دایپ ی زیمسکن بودم اما هر چه قدر گشتم چ ی مشغول جست و جو برا

مبل   یقرص رو به مامان جون که رو  یچهارچوب در و نشون دادن جعبه ها یتو  ستادن یدارند و با ا  یدونستم چه استفاده ا  ینم

 روش نوشته نشده؟«                        ی زیچ ه یچ ی قرصا برا نیا  ی ود، گفتم:»ماماننشسته بود و مشغول پاک کردن عدس ب

قرمز و    یانگشت گفت:»اون جعبه   یو اشاره  ی نیب ی رو نکشیکردن چشم هاش و جا به جا کردن ع ز یبا ر د، یسمتم چرخ یکم

 دایمسکن پ نم یو با خودش برده. بببسته اش  ه یمال آقاجونته که   زاهمیر  یمنه مادر جون، اون  قرصا ی رنگ قرصا یقهوه ا 

 درجون؟« ما رمیبرم داروخانه برات بگ  ی خوا ی م ؟ ینکرد

 بستم گفتم:  یداروها رو م  هی ریو حص کی کوچ  یکه جعبه   ی حال در

 کنم.«  ی م شیکار  هی مامان جون   یمرس   »نه

کاسه   یکه تو   ی رنگ  د یطبقه اش قرار بدم چشمم به بسته قرص سف یخواستم جعبه رو تو ی که م نی رو باز کردم و هم نتیکاب  در

 آشپز خونه مامانجون رو باز صدا زدم. یگذاشته شده بود افتاد. از تو   نت یکاب ی لبه   ،یا  شهیش  یا

 شماست؟ ی برا نمیا ه؟ ی چ یواسه    دهیقرصا که جعبه اش سف  نیا یمامان-

 جواب داد.  ینسبتاً بلند  یهال با صدا یاز تو  و

 .نم یبب ار یدونم دخترم، ب ینم-

 کجا بود؟«   نایگفت:»اِ ا یچهار چوب در قرار گرفتم که بعد از نگاه یتو  دومرتبه 

 باال انداختم. ی ا شونه
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 مگه؟ ن یبودن چ نت یکاب ی تو-

 .د یرو برچ  ییها زهیو سنگ ر  د یکش ی نیس  یتو ی عدس ها یرو رو  دستش

که    یتا زمان گهیگرفته بود، د ی مدت افسردگ ه ی اش یکه بعد از حاملگ   ادتهیخاله افسانه اته، اعصابه سوگند جان، مال  یقرصا نایا-

 کنه.«  ی خوب شده مصرف نم گهیکرد اما االن که د   یاستفاده م  نایماه از ا ک یاون  یجا بود و تو  نیا

لحظه به   هی قرص رو سر جاش بذارم که   یخواستم اون بسته   ی باال انداختم و به آشپز خونه برگشتم. م ی تفاوت باز شونه ا یب

که داشت و گاهاً لرزش دست هاش   ید یشد  ی و سردرد ها ی افتادم که خاله افسانه بخاطر کم خواب  ییروز ها ادیفکر فرو رفتم و 

که به    نیتعلل و بدون ا ی سردرد بدجور کالفه ام کرده بود و بعد از کمرو فکر کردم،    یا قه ی کرد. دق ی قرص ها استفاده م نیاز ا

 خوردم.  وانیل ی تو ی آب ختنی اوردم و با ر رون یجعبه ب ی دونه اش رو از تو ه یبگم  یز یمامانجون چ

انگار که  کردم و  یم  یکم احساس سست  هی گذشته بود واقعاً سردردم خوب شده بود و حالم رو بهتر کرده بود البته  یساعت مین

دونه   ه یکه راحت و بدون فکر به خوابم  باز  نیا ی  واسه  شل شده بودند. شب قبل از خواب یرفته بود و حساب ل یعضالتم تحل

 هم خوابم گرفت.  ع یسر ی لیکه متوجه بشم خ ن یجعبه اش برداشتم و همراه با آب خوردم. بدون ا یاز اون قرص ها رو از تو  گهید

 *** 

. متعجب نگاهم کرد و  دمیسمتش چرخ ع یبهاره چرتم پاره شد و سر یزدم. با صدا ینشسته بودم و مدام چرت م  سرکالس 

 ؟« ید ینخواب شبیمگه د ی زن  یچرت م ی اشم که دارهمه  یکسل  یلیخ ی شد  یجور  هی شده تو چرا  یز یگفت:»چ

شد و   یبدنم سست و کم جون م یدو ساعت ی کی که خورده بودم اون قدر باال بود که بعد از مصرف، تا یی و دوز  قرص ها فشار

  د ییبدم و بگم که قرص اعصاب مصرف کردم و در تأ ی حیتونستم توض  یبود. نم ادش یز ی از اثراتش هم خواب آلودگ گه ید یکی

 .« ادیکم خوابم م ه ی نیهم  ی واسه  دم یخواب ری:»آره شب دمزدم گفت  ی که آروم پلک م ی حرف خودش در حال

  کهیت یقاسم  نیکه باز ا ی خوا یدرس بود، آروم گفت:»نم حیکه مشغول توض  یاومد و با اشاره به خانم قاسم یی و ابرو چشم

 .« ایبه صورتت بزن و ب  یآب ه یبارونت کنه؟ پس پاشو برو 

 کردم.   د ییخمار شده از خواب، سرتکون دادم و تأ یچشم ها با

همون   د یق حاًی گرفتم به آموزشگاه نرم. ترج  میود و اون روز تصماز کالس ها منحل شده ب ی آموزشگاه بعض ن یخاطر جلسات ب به

رفته بود و تنها خونه بودم. ساعت پنج بود و   د یشد زدم و خونه موندم. مامانجون واسه خر ی رو هم که برگزار م یدو تا کالس 

اما هر چه قدر که انتظارش   اد یب دنم ید یرو برا  یدو ساعت ی کیقبل باز  ی کردم مثل روز ها ی منتظر رخساره نشسته بودم، فکر م

هم   ی. دست آخر هم با تلفن خونه، شماره اش رو گرفتم اما در دسترس نبود! حوصله ام سر رفته بود و حسابومد ین دمیرو کش

باز   ها رو  نتیخودم واسه پختن شام دست به کار شدم. کاب د کرده بو ریجون د شده بود و چون مامان   ک یتار باًیدمق بودم. هوا تقر 
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و   از یمورد ن لیبود و با آماده کردن وسا ی خوب بلد بودم درست کنم ماکارون یلیرو که خ یزیانداختم. تنها چ یکردم و نگاه

و مرتب کردن   ز یتمبودم و بعد از  ختهی بهم ر یمشغول شدم. موقع درست کردن شام، آشپزخونه رو حساب  ز،ی م یرو  دنشونیچ

رنگ خودش رو پهن کرده بود   اه یس  یرفتم. آسمون پرده   اطیاومدم و داخل ح رونیشام، ب ز یم دنی شلوغ و چ ی اون آشپز خونه 

  ی بود. رو یف یمطبوع و لط  ی کرده بود. هوا نیو گسترده رو تزئ  اهیسراسر س  یکم نور و گاهاً درخشان اون پرده    ییو با ستاره ها

دلم تنگ   یداشتم، گره    یب یپر کرده بود؛ اون لحظه چه حس غر اطیح  یخونه فضا ک یاذان از مسجد نزد یاتخت نشستم، صد 

  ی هام برده بود به زمان غصه ها ی من رو به بچگ  یاذان حساب یصدا د؛یصورتم چک یرو  ی اشک یتر شده بود و ناخودآگاه قطره 

 ...قم ی عم یها ی کم رنگ و شاد

تخت جا به جا شدم، مامان   ی کم رو  هی پاک کردم و  صورتم  ی در به خودم اومدم، رد اشک رو رو ی تو د یچرخوندن کل یصدا با

 هاش کمکش کنم. پاکت ها رو ازش گرفتم.  د یباال بردن خر یجون بود. سالم کردم و به طرفش رفتم تا تو 

 ن؟ یکرد ری قدر د ن یشما چرا ا نییکجا-

 :د یکش  یرو از سرش کند و نفس بلند  چادرش 

 .  یاومدم و تنها موند  ری خونه حاج خانوم بودم دخترم، ببخش د-

 خب حاال خوب بودن عمه محترم؟  ه،ی چه حرف ن ینه بابا ا-

 خوب بود.  یلی:بهتر بود، خدارو شکر نسبت به چند روز گذشته خمامانجون

 خدا روشکر.-

سوگند جان   یبهم کرد و گفت:»وا  ی ناسانه اش  قدر  نگاه شام یشده  ده یچ زیم  دنی. مامان جون با دمیباال رفت گهیهم د با

 چه کرده.«  نیدستت درد نکنه دختر قشنگ من، بب  ،یزحمت افتاد  ی تو یحساب

 زدم.   یلبخند 

خوب شده باشه چون من   دوارمیبارم من درست کنم فقط ام هی گفتم  د ی کش  یهمه شما زحمت م  نی قربونتون برم ا ی چه زحمت-

 تونم درست کنم.  یم  خوب یلی غذا رو مثالً خ ه ی  نیفقط هم

هم   ییدلم، به به چه بو ز یگفت:»معلومه که خوب شده عز  زی م یبا گذاشتنش رو  خت، یر ی ظرف م ی رو تو  ی که ماکارون ی حال در

 داره.« 

 هم گذاشتم. یرو ی هم پلک یکردم و با قفل کردن دست هام تو   یا خنده
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 کرده باشم.   یکار شاق  یلیهمه بلدن درست کنن فکر نکنم خ گه یغذا رو که د  نیا د ینه بابا شلوغش نکن-

 تکون داد.   نیبهم کرد و سر به طرف یجواب نگاه پر ذوق در

 داره.  یخوره چه لذت  یبار م نیاول یبرا  دست پخت نوه اش رو یآدم وقت  یدون ی آخه تو که نم-

 واقعاً خوردنش براتون لذت بخش باش تا عذاب آور!«   رمدوایکردم و با باال پروندن شونه هام گفتم:»پس ام  یحرفش خنده ا  نیا از

 گفت:»معلومه که لذت بخشه.«   ینیریهم فشردن لب هاش با حالت ش  ی رو با

 لحنم بود لب از لب باز کردم.  یکه تو  یزدم و با حسرت ی کم جون لبخند  

 . د یبر یهمه لذت م نیهم ا زایچ ن یتر کی چه خوب که شما از کوچ-

مثل شما   یپس فکر کرد  هی گفت:»چ  نشیکرد با لحن آروم و دلنش  یرو از کف قابلمه جدا م یماکارون  گ یکه ته د ی حال در

 واسه لذت بردن!«   نیبیغر ب یعج یزای که همش دنبال چ  مییجوونا

 

 . دمیرو کنار کش ی زدم  و صندل   یزیر چشمک

 بود؟   کهیت نیاالن ا یعنیاِ - 

 زد.  ی و پلک نرم د یخند 

 زنم.   یرک و راست حرفم رو م ستمین هی ن مثل شما ها اهل گوشه و کنانه مادرجون م-

با فکر کردن    یافتادم. چه قدر که اون روز باحرف هاش دلم رو شکونده بود حت ربد یمدام ه  ی ها هیگوشه و کنا اد یاون حرفش  با

 زدم و نشستم.  آروم با کشبدن غذا زمزمه کردم.  یگرفت. لبخند تلخ   یبه اون حرف ها بغضم م

 حق با شماست.-

دعوت   الیآروم و بدور از فکر و خ یبه رختخواب رفتم و خودم رو به خواب ی ا گهیاز خواب مثل شب قبلش با خوردن قرص د قبل

 کردم. 

 **** 

 نزده بود! در کمال تعجب زنگ هم   یاز رخساره نبود حت ی گذشته بود. اصالً خبر ی چهار روز سه،
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فکر که حتماً  نیازش ناراحت و دل خور بودم و با ا یبهش زنگ زده بودم که دست آخر هم خاموش بود. حساب ی سه بار دو

زود   یلیخواستم بهش زنگ بزنم اما خ یدلم نم  گه یکه د ی شد طور شتریب امی ریدلگ   ربده،یه یمشغول وقت گذروندن با عمه ها

هاشده بودم   وونه یاون چند روز رسماً مثل د  یبهم خبر بده. تو  ربد یتونست از ه ی بود که م یشدم چرا که اون تنها کس مونیپش

 در اورده بود.    ری که قلبم رو به تسخ یبیعج  یِدلتنگ  ی رو گم کرده بودم. نبود رخساره و هجمه  یز یچ هی کالفه، خسته.... انگار 

عمه زهرا به راه افتادم.   ی به طرف خونه  ی شون بزنم. آماده شدم و با گرفتن آژانس سر به خونه  هی گرفته بودم که  م یتصم باالخره

. چند بار  دمی نشن یانگشت فشردم اما جواب ری رو ز فونیآ  یشدم. دکمه   ادهیخونه شون پ یبعد جلو ی  قهیساعت، چهل دق مین

  ی شماره ها تو ی خونه شون رو هم نداشتم که بهش زنگ بزنم چرا که همه   یاره  شم ینبود حت  یرو زدم اما نه خبر فونیآ  گهید

ام کرده بود.  کالفه  یحساب یخبری به راه افتادم. ب  ابابون یخ یگرفته و به ناچار تو  یحال با بود که اون هم شکسته بود. امی گوش 

 زد!  یم  ی زنگ  هی اما الاقل  می نیرو نب گهیشده بود چند روز هم د

سرگرم بود و   ربد یه ی با عمه ها یبا خودم همره کردم. حتماً حساب ر یمس ی کفشم، تو ی رو با ضربه ها یای گرفته بطرو    ریدلگ 

از دست   یحت دم؛یاز سر دل کش یمعرفت شده بود. آه  ی برده بود و چه قدر که ب اد یاز  ی جور نیگذروند که من رو ا  یخوش م

 نبود!  یخبر  چیپس چرا ه  نند یبب شتریخواد من رو ب یبودند دلشون م  تهاون هام دلخور و ناراحت بودم، آخه گف

 ازم نگرفته بودند؟! یسراغ چرا

جوب پرتاب کردم. اون قدر ذهنم   یرو با حرص تو ی داشتم و بطر ی آروم قدم بر م  ال،یفکر و خ  یبا کل  ابون یخ ی تو سرگشته

 !  دمیعمه گلرخ رس  یخونه    یکیتا نزد  یچه طور  دمیروم بود که اصالً نفهمآو نا ر یدرگ

تونستم حرف ها و رفتار هاش رو   یم یتونستم، آخه چه طور  ی خواست برم و زنگ بزنم اما نه نم ی دودل بودم. دلم م  ستادم،یا

 دادم!   یم  یجواب ی دفعه چ  نیقبل گفته بودم که به زور اومدم ا ی . دفعه رمیبگ  دهیناد

سر   ی مرتض  ی آشنا یرفتم که باصدا یراه م ابون یخ یتو  ی طور نیاز اون جا دور شدم. هم ی فکر راهم رو کج کردم و کم نیا با

 ! ی عنیحد  نیتا ا یخدا بدشانس یشدم. وا  خکوب یجام م

 ؟ یچ ده یجا د نیبگه که من  رو ا ربد یبه ه  اگه

هم گذاشتم و به عقب برگشتم. به طرفم اومد و فوراً سالم کرد. جواب سالمش   ی رو یتونستم بدم. با حرص پلک ی م ی حیتوض چه

 چشمش رو برداشت.  ی رو یتب  نکیع رو دادم که

 ؟ یکن  یکار م   یجا چ ن یا ؟یخوب-

 گردم خونه.«   یدارم بر م  گهیاطرافه، االنم د نیشون ااز دوستام بودم آخه خون  ی کی شیهول، گفتم:»پ... پ یلکنت و نگاه با



 عشق تا جنون 

367 
 

 تکون داد.  یسر

 . یایآها آخه فکر کردم از خونه عمه گلرخ م-

 کم هول شده بودم و با انکار سر به چپ و راست چرخوندم.  هی

 ام؟ یاز اون جا ب د ینه بابا آ... آخه چرا با-

 نگاهم کرد.  متعجب

 ! ؟یبر  د یخب چرا نبا-

 به خودم مسلط شدم. یگفتم. کم  یاش داشتم چرت و پرت م پاچه شده بودم و همه  دست

 بود.  نی نداشتم که بخوام برم اون جا منظورم ا یکار خاص  یعنی-

 به شونه هاش داد و گفت:  یحرکت

 که؟«  ی دون یم  ستنیجا ن ن یآخه اصالً ا  »نه

 نگاهش کردم.  پرسشگرانه

 کجا رفتن مگه؟ -

 ز قبل بهم چشم دوخت. تر ا متعجب

 تعجب کردم!   یل یکردم رخساره بهت گفته باشه، خ ی خب فکر م ی! ول؟یدون ی نم یعنی-

 ؟« یدون ی واقعاً نم  یعنی ؟یگ  ی م ی کردم که در ادامه گفت:»جد   ینگاهش م  یرگیخ با

به رخساره داره؟ خب مگه کجا   ی فهمم چه ربط ی گفتم:»اصالً نم یج یسردرگم و کالفه بودم و با نگاه گ  یحرف هاش حساب از

 رفتن؟«  

پدر آقا   یابروش رو به باال گفت:»عمه گلرخ با خانواده   ی تا ه یکم نامرتب بود درست کرد و با دادن   هی رو که  رهنشیپ ی  قه ی

  نایخودشون بردن البته م عمه زهرا رو هم به اصرار با گهید  نا،یعمه ا یال ی رو رفتن شمال و ی چند روز هی خان و بق ر یاردش  ،یمهت

 هم همراهشون بود.« 
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بسته بودم.   خیبودند و در لحظه  خته یسرم ر یرو  ی که آب سرد  یشوکه شده بودم انگار یحساب ی مرتض   یحرف ها دنیشن از

 رو بهم نگفته بود!  یمهم زی چ نیرخساره همچ  یتونستم باور کنم چه طور   یاصالً نم

 چرا؟!  گه یرو همراه خودشون برده بودند، آخه اون رو د  نایم یحت

 ؟« یموقع چه سفر  نیآخه ا ؟یگفتم:»تو مطمئن  یرو به مرتض  ریو تح  یآشفتگ  با

 کرد.   زیچشم هاش، چشم ر ی تو د یتر کرد و با تابش نور خورش   یلب

  شونیکم حالش پر هی و  ده یرو د خواب آقاجون  شایکه چند وقت پ نیبه خاطر عوض شدن حال عمه گل رخ رفتن، مثل ا شتریب-

عمه هم عوض شه زود   یکه حال و هوا  ن یاز قبل قصد شمال رفتن رو داشتن به خاطر ا ایهم که گو ربد یپدربزرگ ه گه یشده، د

 مونن فقط چند روز.  ی نم ی لیتر رفتن، خ

مادرجون هم ازش خواست که بره و با   گهیکردن، د  یگفت:»من اون روز اون جا بودم عمه رو به زور راض  یدر ادامه بعد از مکث و

 که عمه زهرا هم همراهشون بره قبول کرد.«  نیشرط ا

که رخساره بدون   ن یکردم. واقعاً هضمش برام سخت بود، هنوز هم باور کردن ا ی فقط مات و مبهوت نگاهش م قه ی چند دق یبرا

اون هم همراه شون   یعنیشد،  دهیکش ربد یفکرم سمت ه ی لحظه ا یرفته باشه برام سخت و دور از ذهن بود. برا ییجا اطالع من 

 ! ؟یچ ک یرفته بود؟ پس بوت

 گذاشته بود!  ی رو واسه ک اون

  ی رم عادکردم رفتا ی م  یکه سع  یاون سفر همراه شون رفته و از رفتنش مطمئن بشم در حال یهم تو  ربد یکه بفهمم ه  نیا یبرا

 کرد گفتم:  ی بود و نگاهم م ستادهیا یکه همون جور  ی جلوه کنه رو به مرتض

 همه رفتن آره؟«  ست؟یکس خونه عمه ن   چیاالن ه ی عنیپس  زهی»چ

 به کمر زد.  یدست

عالقه مند هم   یل ی. خنیرو سپرده به حس کی هم که بوت ربد یهم چون وقتش آزاد بود باهاشون رفت. ه یآقا مهت ستین  ینه کس-

 اونا رو، اون برونه.  نیکه ماش  نی سحر خانوم رفت و ا ینبود که بره اما فقط به خاطر اصرارا

 به تو نگفته بود؟«  یز یواقعاً رخساره چ یعنیگفت:» ی در ادامه با ناباور و

خورده هم   هیم که اطالع بده.  نداشت یآخه من گوش  یعنیگفتم:»نه،   یجواب دادن و بعد از لحظه ا یبودم برا  یدنبال جمله ا به 

 نشدم.«  ریگ یپ ی لیخودمم خ گه یبودم، د نایدرس و ا ر یدرگ
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 ادامه دادم: ی زورک ی با لبخند  و

 سالم برسون.  ه یبه عمو و بق  یمن برم ممنون که گفت گهیخوب د-

 : د یگفتن اون جمله عزم رفتن کردم که پرس  با

 کجا؟! -

 و واج نگاهش کردم.  هاج

 گردم خونه!  یگفتم که بر م - 

 نگاهم کرد.  م یمال یاخم با

 اوردم.  نیرسونمت ماش  یم-

رو که مامان   ی ستیاون فروشگاه پارکش کردم، اومده بودم ل یداد گفت:»جلو ی که که با دست به پشت سرش اشاره م  یدرحال و

 .« دمیجا د نیکه تو رو ا   رمیبهم داده بود بگ 

 هم فشردم.  یدست لب رو   یام تو و با فشردن بند کوله  خواست همراهش برم  ی دلم نم اصالً

 شم برو به کارت برس.  ی کم قدم بزنم مزاحم تو نم  هی خوام  یم  یمرس -

 شم، لطفاً.« ی دلخور م ی لیخ یکرد و گفت:»اگه قبول نکن  یاما مگه ول کن بود اصرار پشت اصرار. نگاه پرخواهش  اوف

 چرخوندم و مردد لب زدم.  ی و دهن لب

 تونم برم.  ی خودم م  ست ین یزایآخه ن -

 رسونمت.  یم  یر یمس ه یخب پس الاقل تا -

از اندازه اش رو نداشتم و ناچاًر قبول کردم. باهم به   ش یب ی رسوندنم و اصرار ها ی اون بحث و جدل رو برا یحوصله ادامه   واقعاً

رفت و   نی. در جلو رو برام باز کرد و خودش هم با دور زدن ماش میبزرگ پارک شده بود رفت یفروشگاه  کیکه نزد   نشیطرف ماش 

و ناراحت   یکردم، چه قدر که از دست رخساره عصب ی فکر م ی مرتض ی. هنوز هم به حرف هادسوار شد، لحظه بعد هم حرکت کر

بهم نگفته   ی زیه چرا چقابل قبول نبود. آخ  ی حیتوج  چیکارش داره که البته ه نیا ی برا ی حیچه توج دم ید ی م د یبودم، حاال با

 بود! 
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  زیاز همه چ شتر یبود که ب ی زی چ نیو ا نایاال رفتن م ام یتونستم کنار ب  یم  یزیبا هرچ د یمشوش. شا  یبود و حساب ری درگ  ذهنم

 از هم گسست.  کبارهیبه خودم اومدم و رشته افکارم  ی مرتض یکرده بود. با صدا  امی ناراحت و عصب

 تو؟   یخوب-

 داده بودم جواب دادم:   کهیت  شهیسرم گذاشته بودم و آرنجم رو به ش  ریدستم رو ز   هی که  ی تمام در حال  یحوصلگ  یب با

 آره، چه طور مگه؟ -

 کرد.  ینگاه مین

 .یحوصله ا یکم ب  هی آخه انگار -

 فوت کردم.  ی نفس ی کالفگ  با

 .خوبم  ستین  یزی نه چ-

 ؟« یاراحتسکوت بود که باالخره گفت:»نکنه از دست من ن ی ا قه ی دق چند 

 رفت!  ی م ورتمه یمغزم  ی شد رو یکه از دهنش خارج م  یبا هر جمله ا  رسماً

 ! یکردم اون به چ   یفکر م ی خودت بهم صبر بده، من به چ ایزدم؛ خدا یپرحرص پلک

 بودم؟! ی ازش ناراحت م د یداشت چرا با ی به اون چه ربط آخه

 : دمیپرس  ی دار ی کردم آرامش خودم رو حفظ کنم با نگاه معن ی م ی که سع ی حال در

 از تو ناراحت باشم؟! د یچرا با-

 شد.  رهیدوباره، صورتش رو ازم برگردوند و به رو به رو خ ینگاه م یاز ن بعد 

 نداشتم. یخوام، منظور  یباغ گفتم، بابت رفتارم واقعاً معذرت م ی ب... به خاطر اون روز تو-

  ی م احساساتش ابراز ی اون شب جواب نداده بود و آقا واسه  یکه بگو و بخند ها نیشده بودم مثل ا حرفش  ی متوجه  تازه

که خودش متوجه   ن یبرده بودم اما مثل ا  ادیاش رو کامالً از  حانه یوارد بشه. موضوع باغ رو و اون رفتار وق  گه ید  یخواست از راه

  گرفته بود. شی رو پ یی راه دلجو یی جورا ه یکنه و  حش یتوج  دکر  ی م یرفتار غلطش شده بود و سع ی
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بهش نگاه   یا  گهید جور تونستم ی اما من نم گه ید  زیاخالق و هر چ پ،ی ت افه، یبود، از نظر ق ی آل دهی واقعاً از هر نظر پسر ا ی مرتض

 برام قابل  خواست ناراحتش کنم چون واقعاً یهم اصالً دلم نم ی خواست دوستش داشته باشم و از طرف یکه اون م   یکنم و جور

 داشت... ربد یکمش رو ه ه ینسبت به من داشت فقط  ی رو که مرتض ی کاش اون حس ی گفتم ا یدلم با خودم م  یاحترام بود. تو 

که ادامه نده و    نیا ی کرد. واسه   یمحو که کنج لب هام خونه م یشد و لبخند  ی م امی فکر کردن بهش هم باعث سر خوش  یحت

 اد؟« ی ینم  ادمی  یز یبر از ماجرا گفتم:»کدوم روز؟ چخ ی ب یحرف رو عوض کنم، مثل آدم 

بگه که   یزی خواست دهنش رو باز کنه و چ یکرد سرش رو سمتم چرخوند و جا خورده نگاهم کرد. م  یم  یکه رانندگ  ی حال در

 خوام مامان جونم رو نگران کنم.«  یشه نم ی م ک یهوا داره تار گهیچون د  ی تر بر ع یخرده سر هی شه  یم  یگفتم:»راست عیسر

 اش رو ازم گرفت.  دهیکنف شده بود و نگاه رنج  یحساب برخوردم از

 زنم.  یدر موردش حرف نم گه ید خوام ی معذرت م-

  نیتر تیاهم ی نگفت. هرچند قصد ناراحت کردنش رو نداشتم اما اون لحظه ب ی زی چ گهیبا گفتن اون حرف ساکت شد و د و

رو   د یشدم. کل  ادهیپ عی سریلیکردم و  خ یخدافظ  ی باباجون توقف کرد. سرسر یخونه   یبود. جلو  یرتض م یدگ یموضوع برام رنج

بودم و   ریگرفته بود و چه قدر از رخساره دلگ   یتخت نشستم. دلم حساب ی رو اط،یح یکوله ام در اوردم داخل رفتم. تو  یاز تو 

دونستم رفتن اون    یدست هام گرفتم، نم ی . سرم رو تودمیکش ی پوف نیرفت. کالفه و غمگ  ی نم رونی از خاطرم ب یکارش لحظه ا

مثل خوره تو جونم افتاده بود،   ،هم باشند  شیکه االن پ نیکنم و فکر ا ح یخودم توج یواسه    یفرصت طلب رو چه طور ینایم

  و ناراحت قدر اون  ه کننده راه گلوم رو ببنده.خف یباعث شده بود بغض  ی که سلول به سلول تنم رو گرفته بود و حت  یحس حسادت

خودم رفته بودم.   ی مبل لم داده و تو ی به خوردن شام نداشتم. رو یلیمامان جون، م   یبا تمام اصرار ها ی حوصله بودم که حت یب

بخور   یزی چ هی گذاشت و رو به من گفت:»سوگندجان مادر اگه گرسنته پاشو   زیم  یدستش بود رو   یرو که تو  یمامانجون کتاب

 .« یکن ی شه ضعف م ی که نم ی طور نیا

 و گرفته جواب دادم:   دمق

 ممنون.  ستم ینه گرسنه ن-

 شده دخترم؟  یزیچ-

 .  یمادر  ست ین یز ینه، چ- 

 مادر جان؟  یقدر کسل ن یا یاومد  یپس چرا از وقت -

 مهربونش زدم.  یبخش رو به چشم ها   نان یکم رنگ و اطم  یلبخند 
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 قربونتون برم نگران نباش شما. ستین  یزیچ-

از جام بلند شدم و رو به مامانجون   عی فکر که رخساره باشه سر  نیهمون لحظه بود که تلفن شروع به زنگ خوردن کرد. با ا ی تو و

 دارم فکر کنم رخساره باشه.«  ی گفتم:»من برم

 سالم کردم.  د،یچیگوشم پ  ی سامان تو یکه تلفن رو برداشتم صدا نیهم اما

 تو؟   یم قرربونت برم من، چه طورسال-

 جواب دادم.  ی از مثک بعد 

 ؟ یخوبم تو چه طور-

 منم خوبم، مامانجون کجاست؟  -

 خونه.  یجاست، داره کتاب م  نیهم-

 سالم برسون. -

 چه خبر مامان کجاست؟ یکن  ی کار م  یحتماً. خب چ-

 ؟ یکن ی کار م یمادرجونه تو چ  ش یپ نهییپا-

 پر حزنم رو با پلک آروم فوت کردم.  نفس

 . دمید  یم  ونی زیمنم داشتم تلو  یچیه-

 واقعاً؟ ی خوب یشده خواهر  یچ  اد؟ یصدات خوب به نظر نم-

هم به دنبال   ی گرفت، همون جور  ی ام م ه یزدم مطمئمناً گر یحرف م  گهیکم د ه یقدر لحنش مهربون و پر محبت بود که  اون

 قورت دادم.  ی و بغضم رو به سختکردن  ه یگر  ی بودم برا یبهانه ا

 . یمرس  یخوبم داداش  ، یکن  یفکر م ی طور نیام اکم خسته  ه ی چون  نه بابا،-

 و بشنوم برو فدات شم، برو استراحت کن. خواستم صدات ی فقط م رم یگ  یوقتت رو نم  یلیخب پس خ یلیخ-

 قطع کردم.  ریگفتم و بعد از گفتن شب بخ  یا باشه

 کرد گفت:»سامان بود مادر؟«  ی دستش شبکه ها رو عوض م ی که با کنترل تو  یجون در حال مامان
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 آره، سالم رسوند. - 

درس خوندن به اتاقم رفتم. لبه    یشد. به بهانه  الشیسر یو بعد از اون هم باز مشغول تماشا د یدرمورد تلفن سامان پرس  یکم

لب   ی رو یلبخند   خوردند،یسر م شهیش  ی رو  ی بارون که به نرم ی قطره ها دن ی. با دستادمیشد ا یباز م اطیکه رو به ح  یپنجره ا 

اون کار   یبا وجود همه   یداشتم و چه قدر دلتنگش بودم. آخه چه طور  ی بیحال عج ه؛ یچند ثان  ی هام ظاهر شد اما فقط برا

 شدم! ی هاش باز هم تا اون حد دلتنگش م

 شکونده بود! هم  ی با حرف هاش قلبم رو تو ی اون جور ی هم وقت اون

بارون اشک آهسته   یدادم. همراه با قطره ها ه یهم گذاشتم و سرم رو به پنجره تک ی تصور چهره اش آروم چشم هام رو رو با

 هم.  یاندازه، تو  یب یای خورد و فشردن شدن قلبم از اون دلتنگ  ی گونه ام غلت م ی آهسته رو

بود و با زنگ خوردن تلفن از همون جا با   دهیبود که از باغچه چ یخوردن ی ها یمشغول پاک کردن سبز  اط یح یجون تو  مامان

رو که روش    ی رنگ  د یتلفن رفتم. تور سف ز یخواست که برش دارم و جواب بدم. از اتاق خارج شدم و سمت م ینسبتاً بلند  یصدا

 رخساره بود!  یگفتم. صدا یی بود برداشتم و الو

هم رفتن صورتم شد. اون قدر   یکه ازش داشتم باعث مچاله شدن و تو  یای آن دلخور  ه یاز تماسش جا خورده بودم و  یحساب

 زد.  یخواست جواب ش رو بدم. مرتب از پشت تلفن اسمم رو صدام م  یدلم نم  یازش ناراحت بودم که حت 

 اصالً؟  یخودت  نم یبب ؟ یزن ی الو... سوگند؟ الو؟ پس چرا حرف نم-

 خشک جواب دادم.  یبا لحن ی ا قه ی بعد از دق هباالخر

 آره خودمم بفرما؟ -

 ؟«ید یجواب م ی طور نیلحن سردم شده بود و جا خورده گفت:»وا پس چرا ا ی  متوجه 

  نیا ای ر یبخ دن یبگم رس  یجواب بدم؟آهان نکنه انتظار دار  د یبا ی چه طور د یگفتم:»ببخش  امه یدادم و با لحن پر کنا ه یتک  وارید  به

 بگم؟«  د یبا نارو یکه بگم سفر چه طور بود؟! آره ا

حاال  ستین ی کن ی که فکر م  یسوگند بجون خودت اون طور نی بب ؟ یدون ی مکث کرد و بعد از اون گفت:»پس م ی ا لحظه 

 شه.«  ی دم پشت تلفن نم  یم حی رو کامل توض ز یچ همه امیم

 تفاوت جواب دادم:  یب

 درس دارم.  یبرم کل  ی ندار یاگه کار مهم-
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 ملتمسانه و پرخواهش شده بود.  لحنش

 .یکن  ی ناراحتم م یحرف نزن دار  یطور  نیجون رخساره ا-

خوام بابت لحن بدم، حاال   ی هم بکنم! باشد معذرت م یعذر خواه د یاوردم گفتم:»آهان پس با  یکه ادا در م یبا طعنه در حال  و

 من برم.«  ی اگه کار ندار

 اسمم رو صدا زد و دلخور زمزمه کرد:  متذکرانه 

 تو؟  ی کن ی م  یطور نیکنم چرا ا  یم  فیرو تعر ز یگم برات همه چ ی بابا م ی سوگند! ا-

 !دمیفهم ی کنم به من مربوط باشه اگه بود که االن نم ی فکر نم ست، ین ی ازیرخساره جان ن- 

 .تینفهم یرو دنده   ی رفت نداره تو باز ده یکه فا ن ینه بابا مثل ا-

 قطع کنم خدافظ.« د یهم گفتم:»فعالً کارم با ی رو یتوجه به حرفش با گذاشتن چشم ونبد 

  ییجورا  ه یرو محکم سر جاش گذاشتم،  یگوش  یزد اما بالفاصله بعد از خداحافظ یهم از پشت تلفن اسمم رو صدا م  هنوز

که ازش    ی متوجه دلخور د یو با رمیبگ  د یتونستم کارش رو ند  یحال نم ن یکه دلم براش تنگ شده بود اما با ا نیکوبوندم. با ا

 شد. یداشتم، م 

رفتن شد. با رفتن مامانجون من هم به اتاقم   ی شدن حالش آماده  ایعمه محترم و جو دن ید  یاز خوردن ناهار مامانجون برا بعد 

رو با تا زدن    ز یم ی خسته شده بودند و کتاب رو یپنج بود؛ چشم هام حساب کیساعت نزد رفتم و باز مشغول درس و کتاب شدم.

شدم. سمت  فونیآ  یصدا یخواستم به آشپز خونه برم که متوجه    یبلند شدم و م  جام از صفحه اش آروم بستم. از  یگوشه ا 

خواست در رو براش باز   یو صدا دارش ازم م   تند  ی جواب دادم، رخساره بود که با نفس ها اش یرفتم و با برداشتن گوش  فون یآ

خونه   ی که صداش تو ی بعد باال اومد و در حال قه یرو زدم و راهم رو باز سمت اتاقم کج کردم. چند دق فون ی آ یکنم. دکمه  

با  تفاوت خودم رو مشغول جمع کردن کتاب هام کردم که به طرفم اومد و  ی کرد داخل اتاق شد. ب ی بود و مدام صدا م دهیچیپ

 قوربونت برم من، چه قدر که دلتنگت بودم.«  یبغلم کرد و با ذوق گفت:»اله یدو طرف صورتم زورک دنیبوس 

 ؟« یهنوز هم قهر هی که گفت:»چ  دمیرو و عبوس خودم رو عقب کش ترش 

 .« ستمین  ایبچه باز نیکه اهل ا ی دون  یتفاوتم گفتم:»خودت م   یو با لحن ب دم یقفسه چ  یها رو تو کتاب

 ؟ ی کن ی م ه ی کارا چ نیپس ا-

 شدم. رهیصورتش خ یطرفش برگشتم، دلخور و آزرده تو  به
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 شمال؟  نیبرد فی بفهمم که تشر د یبا یمن از مرتض   یعنی-

رو   ه یکنه گفت:»به خدا شرمنده سوگند، توکه قض  ییداشت ازم دلجو  ی که سع ی ودر حال  د یاون حرف دو مرتبه صورتم رو بوس  با

 من!«  ز یعز یدون ینم

 ابروم رو باال دادم.  یتا

 ! ؟یهم دار  ی قابل قبول ح یاون وقت؟ اصالً توج ی ا هی چه قض-

 نشست و بهم اشاره داد.  یاندازِ مجزا از قال  ریز ی رو

 کنم.  ف یتا برات تعر نیبش-

اش رو از سرش در اورد و   مقنعه  یقالب به صورتم، نشستم. با حرکت یگرفته بودم با اخم و تخم   افهیبراش ق یکه حساب ی حال در

 پرت کرد.  یگوشه ا 

 ده.   یبهم دست م د یشد  ی حس خفگ  هی پوشم  یمقنعه م  ی وقت  شهیاوف هم-

 کردم که گفت:   یبهش نگاه م  منتظر

 گم.«   یخب م یلی»خ

 .د ی مچ پا، سمتم چرخ ی نشست با گذاشتن دست هاش رو ی که چهار زانو م ی در حال و

اون جا بود   یاش رو داشتن. مرتض ما، اونا که از قبل هم برنامه  ی شد البته واسه  ییهوی ی لیشمال رفتن خ نیا یبه خدا ماجرا-

اما من   میاصرار کردن تازه اصرار داشتن که تو رو هم ببر  یلیکرده باشه، به جون خودت سحر و دخترا خ ف یفکر کنم برات تعر

 بهونه اوردم براشون.  یکل

هم بود، بعد از   نا یکه م  یدون ی بهت نگفتم باور کن، م ی زیبهش نگاه کردم که گفت:»من فقط به خاطر خودت چ متعجب

  یقرارت بدم، نم ت یموقع  یر کنم و توخواست بهت اصرا  یدلم نم  گهید  ی خاله گل ی رفتن به خونه   یاون روزم واسه   یاصرارا

 .« یش  ت یخواستم باز اذ

 فوت کرد.  ینفس

 . یش  یناراحت م شتریکنه و تو ب ی م ی رفتار هی  ایزنه  ی م ی حرف  هی گفتم  ست،ین ی نیب ش یهم که قابل پ ربد یه نیا-
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  ی نایهم گذاشت و گفت:»مخصوصاً... مخصوصاً به خاطر حضور اون م یچشمش رو رو  ه ی پا و اون پا کردن  نیکم ا ه یبعد از  و

.  یایب یتون  ی که نم ی و گفت ی کرد یکالسات و مامانجونت رو براشون بهونه کردم و گفتم که عذر خواه ن ی. واسه همدهیورپر

. عمو زنش رو برده بود  بکنم شیشد کار  ینم گه ید ی شدم ول مونیرسماً پش ادی  یمسرم   ره یخ ینایم ن یا دمیفهم ی باورکن وقت

 !« نیریخود ش  یقبول کرد دختره   ی تعارف زدن زرت  هی  نایسحر ا یوقت گه یهم تنها بود، د نا یخونه باباش م

 شوخ شد. اش ی جد  ی کردم که چهره  ی م ی کردم و حرف هاش رو برس  ی نگاه م بهش

 کنم سوگند خانوم!  تیانتظار نداشته باش ادب رو واست رعا گهید ییماجرا ن یوسط همچ ؟ یکن ی نگاه م یطور  نیچرا ا هیچ-

 زم؟« یعز ی جور ن یقبول کرد خوبه ا ع یسر یلی ورد با تمسخر گفت:»اصالً خ  یکه ادا در م یبعد درحال  و 

 که داشتم نگاهش کردم.  یزدم و با اخم  یکم رنگ  لبخند  

 ! ؟یگ  یکه م   هی چرت و پرتا چ نیخودتو لوس نکن ا-

 ؟« یستیقهر ن  گهیلبش، گفت:»پس د ی ا فشردن دندون روکرد و ب  یا خنده

که   نیخاموش بود؟ نکنه به خاطر ا تیگوش  چرا نمیگفتم:»حاال بگو بب ی نرم شده بودم و با چرخوندن چشم یحرف هاش کم با

 ؟« یکارو کرد  نیجلو اونا بهت زنگ نزنم ا

  ی آخر رو ی   قهیدق ی عنیبا خودم نبرده بودم که.  یداره! آخه من اصالً گوش  ی کرد و قهر آلود گفت:»مزخرف نگو چه ربط یاخم

 خود به خود خاموش شده بود.«  گه یجاش گذاشته بودم، شارژشم که تموم شده بود د ی جا کفش زِیم

 ؟ ی تونست ی نم نمیا یداد  ی بهم خبر م یجور  ه یالاقل -

و تو هم که   زمی گفتم ذهنت رو بهم نر  گهی. دنیبر نداشت فکر کنم خونه نبود ی کس ی مامان زنگ زدم ول یبا گوش  اتفاقاً چند بار -

 کنم.  ی م فیرو  تعر  ز یو برات همه چ امیاومدم م ی که خودم م بعدشم ،ی حتماً مشغول درس و کالس 

 نشم.« ع یضا ی مرتض یجلو  یکه الاقل اون جور   یکاش بهم گفته بود  ی ساکت شده بود که گفتم:»ول یا قه یدق یبرا

 و متأثر لب زد:   ریبه ز سر

همون طور که گفتن   یتونستم زنگ بزنم و بهت خبر بدم ول  یبه خدا فقط به خاطر حال و روز خودت نگفتم راستش بعدشم م-

 . یزینخواستم بهم بر

  یخبر  ی خواست بابت اون ب یدلم نم گه ینگفته و د یز ینشم چ ت یاذ نکه یدونستم که طبق گفته هاش فقط به خاطر ا یم

 زدم و قدر شناسانه نگاهش کردم.  ی شماتتش کنم. لبخند 
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  قهیلبش ظاهر شد و بعد از دق  ی. باز خنده رو یممنون که به فکرم  یدونم به خاطر خودم نگفت  یخب حاال، باور کردم م یلیخ-

 ش؟« ید یکجا د نمیبب ،یمرتض   یگفت ی گفت:»راست یا

 در رسوند من رو.   یبه اصرار تا جلو  گه ید دمش،یتون موقع برگشتن تو راه درفته بودم در خونه  روز ید- 

 هم گذاشت. یپر رنگ تر از قبل پلک رو  یو تأثر   یشرمندگ با

متوجه   یل یو خ ی درس  ر یخوام با خودم گفتم االن حتما درگ ی بازم معذرت م رمیمن بم ی اله ؟یتا درخونه مون هم رفت   یعنی-

 خوام.  یعذر م  یش  ینم

 .دمیخند  فی خف ی و با بغض تلخ

که شبا فقط به زور قرص اعصاب،    یشده بود طور ی شب و روزم قاط دم، یکش ی چند روز چ نیا ی شم؟! اگه بدون ی متوجه نم-

 مرغ سر کنده شده بودم.  هی و مثل   قرار بود   یب ی لیاومد. دلم خ ی ناآرومم م  یخواب به چشما

 گفت:»جان! قرص اعصاب؟«  ی از اندازه گشاد شده بود و با ناباور شیکه زده بودم ب  یچشمش از حرف مردمک 

 شدم.«  یبود که آروم م  ی جور نیگفتم:»خب فقط ا  یپلکم رو بستم و با باال انداختن شونه ا  هی

  یقرصا چه عوارض   نیا ی دون  یاصالً م  ؟ یرفتار کرد انه یگفت:»سوگند باز که تو ناش  یکرد و با لحن شماتت کننده ا   یا  یعصب نگاه

 !« ؟یاستفاده کرد یک  زیاصالً با تجو ،یکن  ی فکر عمل م ی قدر ب نیتونه داشته باشه؟ تو چرا ا  یم

 جواب دادم:  ی فکر بعد از نگاه کردن شونیو پر  دمق

که بهم   یعصب  ی حالت ها ی برام مهم نبود از طرف ی لیاش خ ه ی بق گهی لحظه اون قدر حالم بد بود که د دونم، اون  ی م چه خب-

 کالفه عاجز شده بودم.  یبابت حساب نیکرده بودن و از ا شونم یپر ی دستام کل ی داد و اون لرزش دوباره  ی دست م

 ناراحتش روم ثابت موند.  نگاه

 ؟ی شد  یبازم اون طور  یعنی-

 کردم:   د ییتأ نیی تکون دادن سرم رو به پا با

شم اما فقط دوسه روز اول جواب دادن. نه تنها بهتر نشدم تازه احساس  یکردم اگه از اون قرصا استفاده کنم بهتر م  ی آره، فکر م-

 کنم از قبل هم بدتر شدم. یم
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مگه بچه    یکن  ی که سر خود م ه یچه کار نی ه اآخ  یا  ونهیتر از قبل بهم نگاه کرد و سرزنش گرانه و پر حرص گفت:»تو د یعصبان

 مغز باشن؟!«   یحد مثل تو ب ن یتونن تا ا ی تو سوگند؟ باورکن بچه ها هم نم یا

 دادم.   کهیپشت سر ت یو به متکا دم یکش یحوصله پوف  یب

 کنم رخساره تمومش کن.   یسرزنش ندارم خواهش م یحوصله  -

  ی ختیور تو واقعاً بهم ر  نیچشم هاش بود گفت:»اصالً از مرگ آقاجون به ا ی که تو  ینامحسوس  یتر شد و با نگران م یمال لحنش

تونه   یم   یلی روانشناسه خ ه یبه هرحال اون  ی با مامانت حرف بزن ی خوا ی گم م ی . میشده باش   یفکر کنم دچار شوکه عصب 

 کمکت کنه.« 

 معترض لب باز کردم:  ی منف  یبهش زل زدم و با تکون دادن سرم به نشونه    یرگیخ با

 وجه.   چیاصالً به ه-

 نگاهم کرد.  ضیغ با

دکتر   ه ی شی پ ی فرصت بر ن یاول ی بهتره تو ی زن ی حرف نم یینگرانتم پس حاال که با زندا یلیشه من خ یکه نم  یطور  نیاما ا-

 روان پزشک. 

 زمه؟« ال یعنیگفتم:» ی جیکردم و با گ  یمکث

دونه   یکه خدا م ی حالت قرص اعصاب مصرف کرد نیسر خود با ا ؟یکرد  ی چه کار احمقانه ا یدون ی معلومه که الزمه اصالً م-

 تونه باال باشه!  یدوزشون چه قدر م

 حوصله زمزمه کردم:  یب

 شه. یم  یچ نم یباشه حاال بب-

 . میریفردا م نیاصالً هم م یریبا هم م ی بر یشه نداره، هر وقت خواست ی م یچ-

 هم حرفش رو نزن.  گه یاوف باشه رخساره اما فردا نه د-

 اش با من. ه یباشه تو قبول کن بق-

 هان؟«  گه ید  یکرد ی کرد و گفت:»آشت  یپر خنده ا یبعد از اون حرف نگاه و

 . ستیمهم ن گهیاالن د یفقط ازت دلخور بودم ول  یعنیخب  ستمیمن که گفتم قهر ن- 
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 گفت:» و اما سؤال آخرت رو هنوز جواب ندادم.«  ، یاز صورتم کرد و بعد از نگاه مرموز یاون حرف سمتم خم شد و ماچ محکم با

  یاصالً اجازه   یزن  یحرف م یبند دار  ه ی ی که اومد   یکم رنگ گفتم:»سوال آخر! واال از موقع ی نگاهش کردم و با خنده ا متعجب

 !« دمینپرس   یزی تو؟ بعدشم من که چ ی سؤال کردن به من داد

 زد. یچشمک طنتیش  با

 .دنیچشمات پرس  یعن ی ،ید یچرا پرس -

 رمق کردم.   ی ب یتکون دادم و با خنده ا  یسر

 چشماست! نیکشم از هم  یم  یمن که هر چ ی وامونده   یچشما نیا دنیپرس  ی طور، خب حاال چ نیاِ که ا-

 ادامه دادم:  ی پوف دنیباکش و

 و فکر کنم.   رمیبگ  م یشن نتونم درست تصم یزنن و باعث م  یممنوعه دو دو م   یزایچ دنی واسه دکه  ییچشما نیهم-

حرف   یهم با کس ی لیحوصله بود خ یب  ی لیخ می گفت:»اون جا که بود ی گفتن اون حرف منتظر نگاهش کردم که بعد از مکث با

خواست برگرده که سحر مانعش شد و خواست که با هم   ی م ی دو سه بار  یاشم تو خودش بود حتزد البته جز سحر. همه  ینم

 گشت.  یرفت کنف بر م ی هم م یکرد بره طرفش وقت  یهم جرأت نم نا یم ی قدر گنده دماغ شده بود که حت  نی. امی برگرد

گرفتم که   نیی سرم رو پا یآه دن یتاب و ناآروم تر کرده بود و با کش یتابم رو، ب   یرخساره از قبل هم دل ب  ی قدر که حرف ها چه

 ؟« یدمق شد  هو یشد؟ چرا  ی گفت:»چ

 گلوم مونده بود ادامه دادم: نیکه ب   یو بغض نیغمگ  ی لحن با

  یگ  ی به من نداره چرا ازش برام م یاون حس یدون   یتو که م ؟ یبسوزون شتر یو بدلم   یخوا  یم  یگ  ی من م یرو واسه   نایچرا ا-

 فته؟ یبه تقال ب دنشید  یدلم برا  ی ش  یچرا باعث م

نبود فقط   نیهمدردانه گفت:»قربون اون دلت بشم من، قصدم ا  ی رو دور حلقه کرد و با نوازش کردن موهام با لحن دستش

 کرد!«   ینگاهشم نم یبود چون اون حت  ده یفا یب نای که اومدن م ی خواستم بدون

 هم فشردم.   یاشک هام لب رو  زش یاز ر  یر یجلوگ ی لبم برا  دنیگز با

 و دوست...  تونه من  ی نداره، م ی حس نایکه چون حاال به م  ستیمعنا ن  نیبه ا ی ول-

 : دمیپر بغض سمتش برگشتم و پرس  یسکوت با همون صدا قهیزدن برام سخت شده بود و بعد از چند دق حرف
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 بدم؟! یقرار رو آروم کنم و تصل  یدل ب  ن یا یکار کنم چه طور   یرفه باشه من چ ط ه یحسه   هی  نیرخساره... اگ... اگه ا-

 دستش فشرد.  ون یرو م  دستم

 نداره؟  یبهت حس یدون ی از کجا م-

 . یل یخ کنیبهم نزد یلیاونا خ  نکه یطور و ا نیو دوست داره، سامان هم همسامان ی لیواضحه، اون خ ز یهمه چ-

 ادامه دادم:  ی زهر خند  با

قلبم رو چزوند رخساره، اون   ی جمله اش بد جور ن یا ؟یچ ی عنی یفهم  یمونه، م   یگه سامان مثل داداش من م  یبرگشته بهم م-

  چ یتونم از ه ی ان، من نم گه یهم د ی خط قرمزا ربد یبشه. سامان و ه کی تونه به من نزد یاگه بخواد هم با وجود سامان نم یحت

 تونم باعث غم و غصه اش بشم.  ی منه نم ز یکنم اون همه چ اراحتو نوام سامانخ ی شون رد بشم. نمکدوم 

 و محزون نگاهم کرد.  متأثر

 . یاما تو دوسش دار -

 چرخوندم.  نی به طرف ی گرفته بودم و کالفه سر ش یهم راه فرار رو پ باز

 کنه لطفاً.   یم  تمیاذ  ی لیماجرا شو حرف زدن درموردش خ ن یا الیخ ی در موردش حرف نزن، اصالً ب گه ید-

 کرد و گفت:  د ییحرکت سرش تأ با

 .« می حرف بزن یا  گهید  زی در مورد چ ایاصالً ب  »باشه

داده سراغ تو   امیشد، گفت:»ساناز پ یبار روشن م کی قه یکه چند دق اش ی گوش  ی به صفحه  یبا گفتن اون حرفش بعد از نگاه و

زبونشه   یکه مدام اسم تو رو  ده یسپ رن،یگ ی سحر و دخترا همش دارن سراغت رو م میکه برگشت ی از موقع ی عنی ره یگ  یرو م 

  یم  دنشونید یبهشون قول دادم که با هم برا  نن یدوست دارن باز تو رو بب  یل یخ ،یکرد هم بگم که بدجور تو دلشون جا باز   ونیا

 .« میر

  یزار یبعد تو قرار م نمشیخوام باز بب یگم نم ی شب رفتم واسه هفت پشتم بس بود، من دارم م ه یگفتم:»نه تو رو خدا  دستپاچه

و از حضورش پاک کنم بازم  کم ذهنم  هی  امیتا م  رشم، یو چهار ساعت تمام درگ  ستیب نمشیب  یساعت م هی باهاشون؟ من احمق 

 شو.«  الیخ ی پس لطفاً ب نمشیب یشه و م  یم  یز یچ هی

 کرد.   یا خنده
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کنن   ی همه اصرار م نیزشته خب ا یلیخونه شون، تو نگران نباش بعدشم خ م یکه بر  ستیقرار ن میزاریقرار م رون یخب ب وونه، ید-

 شون نکن.  ی جداست با هم قاط ربد یحساب اونا از ه ی کن  یهمه ناز م ن یتو هم ا  ننیکه تو رو بب

 کردم و از جام بلند شدم. ن یها زم ه ی هام رو تک دست

گفت و پاهاش  ی پهن باشه ا ی. با لبخند می دم کنم با هم بخور  ییچا هی . من برم میزن ی خب حاال بعداً در موردش حرف م یلیخ-

 داد. که یرو دراز کرد و به متکا ت

تم. مامان جون هم اومده بود و  درس خوندن به اتاقم رف  یکوتاه برا یاز رفتن رخساره گذشته بود و بعد از استراحت یسه ساعت دو

از   ی لحظه ا ربد یکم حالم رو بهتر کرده بود اما همچنان فکر ه  ه یرخساره  دن یآشپزخونه مشغول درست کردن شام بود. د ی تو

  یاشک رو  یعذاب آور که گاهاً به صورت قطره ها یدوباره اش و رفع اون دلتنگ  ن ید ی برا ی بیعج یقرار  ی شد، ب یسرم خارج نم 

اشک   ی خشک شده  ی کتابم بود که از لکه ها یصفحه ها  ی بودم. نگاهم رو ختهیبهم ر  یاومد داشتم و حساب یکتاب هام فرود م 

 گرفت. ی از قبل م شتریدلِ تنگم ب دنشون یپر شده بودند و با د

 **** 

از   یکیکه    یبه مطب روان پزشک گهی و با هم د میکه داشت قرار گذاشت ی اندازه ااز  شیب یرخساره و نگران اد یز یاصرار ها با

خانم دکتر  "اسم   وارش ید  یکه رو  یو سمت در   میاومد  رونی. آسانسور باز شد و با هم بمیکرده بود رفت ی دوست هاش معرف

نبود و چون رخساره از قبل وقت گرفته بود   یاد یز ی. مراجعه کننده هامیرنگ زده شده بود، رفت ییطال یبا پالکارت "نژاد ییرضا

مشوش به رخساره   یخانم دکتر با صدا زن اسمم خواست که داخل اتاق برم. بعد از نگاه ی منتظر موندن، منش قه ی دق  ستیبعد از ب

حدوداً چهل    ی م کردم. خانم دکتر زنبه در داخل رفتم. سال ی با تقه ا داد،یخاطر م نانیمطمئنش بهم اطم  یکه با پلک زدن ها

.  نمیبود، بش زش یم ک یکه نزد ی چرم یصندل یبعد از سالم، ازم خواست که رو  نیدلنش  یتمام و لبخند  ییساله بود و با خوش رو

و حاالت   ادرو سؤاالت معمول کرد از جمله سن، تعداد خواهر و بر یسر  ک ی دنیشروع به پرس  هیاول  ی بعد از معارفه و حرف ها

  یکم برام سخت بود. خانم دکتر که انگار متوجه   هی روانپزشک نرفته بودم و حرف زدن  ه ی شی. تا حاال پگهید ی زهایو چ  یحرو

راحت و آرامش خاطر کامل حرف بزنم. نفس    الیبخش ازم خواست که راحت باشم و با خ نانیاطم یشده بود با لبخند  هی قض نیا

کرد و بعد از چند    یخانم دکتر گفتم. با دقت به حرف هام گوش م  یکه داشتم برا ی عتیاز وض ی ا قهی قو بعد از د دم یکش یقیعم

ن  کرد سرش رو باال گرفت و با جا به جا کرد ی م ادداشتیرو  یزیکه جلوش بود چ یکاغذ  ی که با خودکار رو  یدر حال قه یدق

 :د یچشم پرس  یرو  فش یظر نکیع

 د؟یاعصاب رو که از قبل نداشت یخوردن داروها ای  ی افسردگ یمار یب یسابقه  -

اندازه ات   یب تت یعصبان ا ی یبوده که باعث ناراحت ی زیاواخر چ نیبه چپ  راست تکون دادم که گفت:»ا ی منف یرو به نشونه   سرم

 شده باشه؟« 
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 لرزونم آروم لب زدم:  یدگرگون و منقبض کردن چونه    یبا حال ی گفتم و بعد از مکث ی فشردم، آره ا ی لب  متأثر

برام افتاد   یاواخر پشت سر هم اتفاقات ناراحت کننده ا نیکه ا  نیداشتم و ا  شونیبه ا یبیعج یوابستگ   که،یچهلم پدر بزرگم نزد-

 ود. از دست دادن آقاجونم ب نشیو همون طور که گفتم مهم تر

 تکون دادن سرش اظهار تأسف کرد.  با

 . زمیگم عز یم  تیتسل-

 داد و موشکافانه نگاهم کرد.   کهیچرخدارش ت ی کردم که به صندل تشکر

 چه طور؟  یا  گهید یماری! به خاطر بد یکن ی هم مصرف نم ی خاص یپس دارو -

دونستم گفتنش کار   ی کرده بودم، نمافتادم که خودسرانه مصرف  یاعصاب ی قرص ها  ادیلحظه  ه ی اون پرسش خانم دکتر  با

و قطعاً با گفتنش به سن عقلم شک   دمیکش یاز اون کارم خجالت م  یبگم چرا که حساب ی زیتونستم چ  ینه اما نه، نم ای ه یدرست

گذاشت و با قالب کردن دست    زیم  یگفتم. خودکارش رو رو  «ی مردد »نه ا ی ا قه ی ق. بعد از دکردی م امی بچه تلق د یشا ی و حت

 رنگ از رژ ماتش رو آروم حرکت داد:   یپهن و گلبه ا یهم  لب ها ی هاش تو

اختالالت رو   نیهستند و هر کدوم هم ا ریدرگ  ی اختالالت ن یاکثر جوونا با همچ ی سن یدوره    نیرده و ا نیهمچ یتو  زم یعز نیبب-

  یم  ریو گوشه گ   یمنزو   یسر ک یکنه؛ بعضاً   دایبراشون بروز پ یمتفاوت   ی داشته باشند و به گونه ها ی مختلف  ی ممکنه به شکل ها

  ی تونه ناش  یها م  نیکه ا گه ید ی ها زیچ ی لی کنند و خ ی م ه یتخل  ه یو بق ان یاطراف ی ها هم مرتب خشم شون رو رو یشند و بعض 

  شتریدر ب فی و به طور خف ه یهیامر بد  نی ا نیا ییجاها هی باشه، تا  گهیدالئل د  ی لیو خ ی و مشکالت خانوادگ ی عاطف یاز ضربه ها

 . یمعمول و عاد ی ها تیعصبان نیآدم ها قابل مشاهده ست مثل هم

 ادامه داد:  ز یم ی جلوتر اومد و با خم شدن رو ی صندل ی و جا به جا شدنش رو ی بعد از مکث و

 ییمهلک و ماجراها  یعاطف ی ضربه  کی از  یناش  نیو  ا  یشد  یشوکه عصب کی بگم که شما دچار   د یبا ،ی که گفت یی ها زیبا چ-

راه کار که قطعاً هم مؤثر هستش   ن یتر ییکرده، ابتدا د یرو تشد  ه یقض  نیپشت سر هم براتون اتفاق افتاده و ا د یهستش که گفت

در   ی کن ی و سع یکنه دور باش   یکه ذهنت رو متشنج م یی ها زیو از چ ی حفظ کن و آرامش خودت ر شتریب د یکه شما با  نهیا

 . یر یور از استرس و تشنج قرار بگ د  ی حطیم

 : دمیپرس  د یبه دست هام پرسشگرانه به خانم دکتر چشم دوختم و پرترد یاز نگاه بعد 

 هست؟!  یزی چ ییدارو  ی عنیتونم برطرف کنم؟  ی م ی طورکه دارم رو چه  ی د یشد  یسردردا نیلرزش دست.... خب ا  نیپس ا- 

 آروم پلک زد:  حیمل ی لبخند  با
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  یسر کی کنم.  ی م ز یرو که الزمه تجو ییحاصل نشد، براتون دارو   ی ا جهیو اگر نت م ید یرو ادامه م  یدو سه جلسه روان کاب-

بخش   جهیکه نت  دوارم یشه ام ی کاهش اضطراب و استرس به شما داده م ی و برا شتریتسلط ب  یهم برا  یروان درمان ناتیتمر

 باشند 

آرامبخش   تونیماریب  یشما با توجه به درجه   ینداشت برا ی در پ یمطلوب  ی  جهیسه روز نت ی دو ال ی برا ناتیهم که اون تمر اگر

 کنم.  ی م ز یرو تجو یو قرص 

 چشم به در ادامه داد:  یبا اشاره  و

 کم حرف بزنم.  ه ی از اتاق نشستند صداشون کن تا با اون ها هم  رون یپدرت ب  ایکه اگر مادر  ن یو ا-

از دوست هام اومدم،   یک یبا  یعنی ستند ی کم مِن مِن کردم و گفتم:»اوم... ه... همراهم ن ه ی خانم دکتر  یاون حرف و خواسته   با

 نگران بشند.«  ی خودیخوام ب یام. چون در حال حاضر نمدختر عمه 

باشند  انیمادرتون در جر  ایپدر و نگاه مهربونش بهم نگاه کرد و گفت:»اما اگر خانواده تون الخصوص  نیدلنش ی همون چهره  با

رو که گفتم واست فراهم   یی تونن فضا یمادرت بدونند بهتر م  ایتونند بهت کمک کنند. مطمئا اگر پدر   یم  یل یبهتره چون اونا خ

 سراسر از آرامش و به دور از اضطراب.«  ییکنند، فضا

 کردم.   یکم رنگ فشرده م ی انگشت هام با اضطراب نیمانتوم رو ب  ی  گوشه

 بعد.  میبر شیرو پ  یاالن نه اول چند جلسه ا ی کنم ول ی باهاشون مطرح م ی عنیچشم اما... اما االن نه -

از حد متشنج   ش یب ط یرو که گفتم فراموش نکن مح یی زایچ یخوام تحت فشار قرارت بدم ول  ینم  یخب هر جور راحت یلیخ-

 خارج کنه.  فیرو از حالت خف  یماریبشه و ب ی بعص یشدت حالت ها د یتونه با عث تشد  یم

کاهش استرس بهم داده بود از جام بلند شدم و بعد از    یکه برا یناتی خانم دکتر و تمر ی ها یحرف زدن و روان کاب ی از کل بعد 

 اومدم.  رونیمجدد، از اتاق ب  یو تشکر یخداحافظ

 اومدنم رخساره به طرفم اومد.  رون ی محض ب به

 گفت؟  یچ شد خانم دکتر  یچ-

از   فمی ک ی خانم دکتر و گذاشتش تو تیزیگفتم با برداشتن کارت و  ی رو م قمیاسم و مشخصات دق یکه رو به خانم منش  ی حال در

کرد که کالفه   ی اما تا خارج شدن از مطب هم چنان سؤال م می از مطب بر رونیحرف زدن به ب ی رخساره خواستم که برا

 گم.«  ی بهت م رون یب م یخب بر یلیگفتم:»خ
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بهم تذکر   یاون حرف ها کل دنیکردم و با شن  فی خانم دکتر رو براش تعر ی حرف ها ی همه  میاومد   رون یکه از مطب ب  نیاز ا بعد 

 مراقب باشم. شتری کنم و ب تیرو که خانم دکتر گفته رعا  یداد که حتماً نکات

و با گرفتن   میکه داشت از هم جدا شد  ی خاطر کالس  و از اون جا به بعد هم به   میکرد   یرو با هم ط ی ریرخساره مس همراه

 سمت دانشگاه به راه افتاد و من هم سمت خونه.  ی خط ینیماش 

  ز یمجبور به تجو ، یمتوال یها ی بودن روان کاب ر یتأث یکه داشتم و ب   یتی خانم دکتر با توجه به وضع ی از گذشت دو سه روز بعد 

با اسمش آشنا بود،   ی خودمون بود و گوشم تا حدود ازپام ی( رو که همون دDiazepam)  وم یوال  ازپامیبا نام د یدارو شد و قرص

حاده و خارج از کنترل، از اون   تمیکردم وضع  یکه احساس م  یخانم دکتر فقط زمان یکرد. طبق گفته ها ز یبرام نوشت و تجو

از نکات    یکیرو برام نوشت.   زیل تأمل اون تجومهم و قاب ینکات  یرو د یتأک ی تونستم استفاده کنم البته بعد از کل ی قرص ها م

اون قرص ها   یاستفاده   ی کنم تو یبود که سع نیبهم گوش زد کرده بود، ا ی داشت و چند بار د یهم روش تأک  ی لیکه خ یمهم

که   یایو روح  یجسم تیقرص ها هرچند که متناسب با وضع ینکنم و درست مصرف کنم چراکه به خاطر دوز باال ی رو ادهیز

 صلبر عکس حا ی ا جه ینادرست امکان داشت نت  ی بودم چون با استفاده  یمراقب م  شتریب ستیبا یشده بودند اما م  زیداشتم تجو

 داشته باشه.   یکه در پ  یا  گهیمن به اون ها بشه و عوارض د د یشد  یبشه و موجب وابستگ 

 *** 

  ختهیکالفه و بهم ر  یلیکه خ یبهتر کرده البته چند بار کردم مصرف اون قرص ها حالم رو  یگذشته بود و احساس م ی روز چند 

اندازه برام عذاب آور شده بود   یکه اون حالت ب  یکرده بود، طور  امی عاص یدست هام حساب یاز اندازه   شیبودم و لرزش ب

ه کرده بودم که  تونم به خودم بزنم عمل کرده و دو تا رو باهم استفاد   یم  یبیکه چه آس  نیخانم دکتر و ا ی برخالف حرف ها

 شدم.  یبود و واقعاً اون لحظه آروم م شتریب  یلیاثرش خ

حال   نی فکر کنم اما با ا  ربد یکردم کمتر به ه ی م  یخودم رو با درس و کتاب سرگرم کرده بودم و سع یاون مدت حساب ی تو

بودمش و   ده یشد که ند  ی هفته م هی از  شتر یکرد. ب ی آشفته خاطرم م  یاومد و حساب ی باز به سراغم م ق یعم یهمون دلتنگ 

  ک ی ریشدم و باباجون قرار بود بعد از تأخ یبه تالطم افتاده بود. کم کم هم آماده برگشت به باغ م  دنشید ی دلم واسه  یحساب

 گشت.  یکه مامان جون گفته بود تا آخر هفته حتماً بر م ی به تهران برگرده و اون طور شیهفته ا

وجود ناآرومم   ی اندازه تو ی که ب ی بیعج یکرده بود و غم و گرفتگ  شهی تر از هم ظ یرو برام غل یدلتنگ  اش ی بارون یبا روز ها زییپا

آب شده   سی کردم؛ همه جا از شدت بارون خ ی رو نگاه م رونیو گرفته. از پنجره ب ی ابر یکرده بود. عصر بود و هوا حساب دایراه پ

  یی رایده چون تو پذ  ی رو بهم نم ی اجازه ا نی دونستم که مامانجون همچ  ی بارون برم اما م ریباز هم ز ستخوا یبود. چه قدر دلم م

توجه به حرف مامانجون پنجره رو باز    یوقت سرما نخورم. ب  هی کرد لباس گرم بپوشم که  ی نشسته بود و مرتب هم بهم گوش زد م

که مامانجون    نیو از ترس ا قه ی چند دق یط واسه  بود اما فق یبصورتم نشست و چه قدر حس خو  ی بارون رو یکردم. قطره ها

 و پر ابر شدم.   رهیزالل آسمون ت یاشک ها یمشغول تماشا شهیپنجره رو بستم و باز از پشت ش  عی سر نهیبب
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پر   نمیدلم گرفته بود و با اون هوا حس و حال غمگ  ی هم کل اش ی رو کم داشتم؛ همون طور یفقط دلتنگ   یبارون یاون هوا  یتو  

 از قبل شده بود. رنگ تر 

اسمش رو آروم و   شه یش  یانگشتم رو  دنی کردم و با کش ی بخار گرفته »ها« م ی ها شه یش  یداده بودم؛ رو  ه یرو به پنجره تک سرم

شده بودم و جالب   وونهی شد. رسماً د یلبم ظاهر م ی محو رو یشدم که لبخند  ی م ره یبهش خ یقی دقا ی نوشتم و برا ی با لذت م

  ی درس خوندن هم ناخواسته اسمش رو گوشه و کنار  کتاب هام م یموقع   یبود که اون قدر ذهنم ازش پرشده بود که حت  نیتر ا

 شده بود.  ینوشتم و حال و روزم واقعاً حال و روز خنده دار 

چاراً اون روز رو خونه موندم. مامانجون قرار بود  به خاطر خواب موندنم، نتونسته بودم خودم رو به موقع به کالسم برسونم و نا صبح

  ی لیکه از من هم خواسته بود همراهش برم اما چون خ ن یکرده بود بره و با ا  مانیخواهر زاده اش که تازه زا دنید  یواسه  

رخساره بود   رو  برداشتم. یرفتم و گوش  زیخورد. سمت م  ی خونه بمونم. تلفن خونه مرتب زنگ م ه دادم ک حیحوصله نداشتم ترج

 ؟«یکه سالم کنه گفت:»خونه ا ن یو بدون ا  عی سر یلیکه خ

 طعنه زدم.  اش ی کردم و به خنگ   یا خنده

 تونم باشم؟  ی ! کجا میاوالً که سالم بعدشم خنگ جان شماره خونه رو گرفت-

  زیچ ی ... بابا ولش کن اصالً برایخواستم ا ی م ی عنینبود   نیهم خنده اش گرفته بود و با خنده گفت:»خب حاال منظورم ا خودش 

 زنگ زدم.«  گهید

 شده؟  یاون وقت باز چ ی چ یبرا-

قبول کردم چون واقعاً   یبهونه ا  چیبار بدون ه نیمنم ا ی ایخواستن که تو هم ب د یخر میکه بر میقرار گذاشت نای امروز با سحر ا-

 شد بگم نه.  یروم نم گهید

 آخه؟«  ی د یقول م یچرا الک ام ی یگفتم م   یقبول کردم من ک ی چ یعن ی:»گفتم یگوش  ی تو یجا خورده و عصب  

کچلم کردن به خدا! زشته    گهیو ساناز از بس سراغت رو از من گرفتن د ده یسپ ،ی کن ی قدر ناز م  نیبابا سوگند تو چرا ا یا-

 بگم!  یدونم چ  ینم گه یشن، واال از بس بهونه اوردم د ینم ی قدر زود قاط  نیا ی با هر کس نایا ریو نگ قدر خودت   نیسوگند خانم ا

از سر خودم   یجور  ه ی اورده بودم و  ی بهونه ا می بر رونیاون چند روز هر بار که رخساره ازم خواسته بود همراه سحر و دخترا ب ی تو

خواست   یهم که دلم نم یلی ها دلنرفتن بهونه بتراشم. تن ی تونستم برا ی از اون نم شتریبازشون کرده بودم. حق با رخساره بود و ب

  ی دلتنگ بودم اما م  یل یازش در حال فرار بودم. هر چند که خ ییجورا  ه یبود و  ربد یرو شدن با ه به همراهشون برم ترِس رو 

 داشتم فقط به بهتر شدن حال خودم فکر کنم.  ی و سع  زمیر یباز بهم م نمشیدونستم اگر بب



 عشق تا جنون 

386 
 

دستم در حال سر خوردن بود محکم گرفتم و با   ی رو که تو یزد به خودم اومدم، گوش   یرخساره که مرتب صدام م یصدا با

 چسبوندنش به گوشم جواب دادم: 

 خودسرانه ات؟  ی کارا  نیکار کنم از دست تو و ا  یاالن من چ ه؟یچ-

 . زدیحرف م  یکه انگار با کس دمیبعد صداش رو شن  ی لحظه ا و

 رسونه.  یچشم سحر جون، آره سالم م-

 : دمیو بالفاصله پرس   دمیکش  یآروم نیه

 شته؟ یسحرم پ-

 گفت:»بله سوگند خانوم.«   د یتأک با

 هان؟  د یحرف هام رو که  نشن ؟ یگ ی کارت نکنه چرا نم ی رخساره خدا بگم چ-

 کرد.   یا خنده

 . زشته سوگند منتظرن. یرسون یه گفتم سالم م کرد ک ی نترس بابا ازشون فاصله گرفتم، سحر با چشم ابرو ازم سؤال م-

لوسم باشه عمراً   ی نایفقط اگر اون م ام یفکر کردن ناچاراً گفتم:»باشه م  یا قه یو بعد از دق  ارمیتونستم بهونه ب ی نم گهید واقعاً

 .«امیب

 .یاسک ستی خاله هاش رفتن پ که با دختر  ن یازشون کنده شده مثل ا ی کجا بوده! باالخره بعد از اون همه چسبندگ ناینه بابا م-

 خب ساعت چند؟  یلیخ-

 .د یذوق خند  با

 دنبالت. ام ی ی حاال شد، پس ساعت چهار آماده باش که م نیآفر-

رو که   ییرو قطع کردم. بعد از زنگ زدن و اطالع دادن به مامانجون به آشپز خونه رفتم و غذا یغر زدم و بعد از اون گوش  یکم

 کم خوردم.  ه یگذاشته بود گرم کردم و   خچالی  یبرام تو 

که توش    ییآماده شدن به اتاقم رفتم. کمد رو باز کردم و به لباس ها ی و بعد از اون برا دمیمبل دراز کش ی رو رو یساعت مین

خوب   زیچ  هی شد  یهمون ها هم م  نی بودم اما از ب ورده یلباس هام رو با خودم ن ی که همه  نیه بود نگاه کردم. با اشد  دهیچ

 انتخاب کرد. 
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  شهی. مثل همدمیکش رون یخورد، از کمد ب ی تا م  یروشن که پاچه هاش کم ینی خزدار و سبز رنگم رو همراه با شلوار ج یبارون

زود   یل یعطرم خ ی  شهیکردم و جلوم انداختم. با زدن چند پِس از ش  سی کردم و موهام رو هم از دو طرف گ  یمینسبتاً مال شیآرا

 آماده شدم.  

نگذشت که زنگ در   ی لیمنتظر نشسته بودم. خ اطیح ی بغل گرفته بودم و تو یکرم رنگم رو تو   یچهار بود، کوله  کینزد ساعت

  یبغلم کرد و با ذوق  ع یسر ی لی. خدمیکه بازش کردم ساناز رو مقابل خودم د ن یمرو زدند. از جام بلند شدم و سمت در رفتم. ه

 زم؟« یعز ی دلم واست تنگ شده بود سوگند جون، خوب  یلید و گفت:»خیپاشنه پا چرخ ی رو یو وصف نشدن ادیز

 و نگاهم کرد.  د یکردم. بشاش خند  یمن هم متقابالً اظهار دلتنگ  ی بوس  ده یاز سالم و د بعد 

 تو دختر.  یم که خوشگل شد چه قدر ه-

 انداختم. یپر تشکر رو به چشم هاش زدم و سرتاپاش رو نگاه یلبخند 

 طور.  ن یممنون تو هم هم-

جلو، کنار راننده نشست و من هم   یصندل ی منتظر نشسته بودند. ساناز رو نیماش  ی . بچه ها تومیاومد  رون یساناز از خونه ب همراه

کردن و باز هم از    هی نشستم. سالم کردم که متعرضاً شروع به گال ده یجا دادم و کنار سپ نیبه زور خودم رو داخل اتاقک ماش 

  ساناز حرکت د ییراننده با تأ یازم کمتر شده بود. آقا شونی کم دلخور   هی استفاده کردم که  حیتوج  یبرا  یقبل  ی همون بهانه ها

 کرد. 

 

و ساناز هم   م یعقب نشسته بود یها یصندل  یرو  ده ی. من سحر، رخساره و سپمیجمع و جور نشسته بود یتنگ بود و حساب جا

  ارمیب نیخواستم ماش  یسخت سمت من گفت:»م  یچرخ م یزد و با ن ی موضوع شده بود لبخند  نیا  یکه جلو.  سحر که متوجه  

  ی وقتمون گرفته م  یو کل  د یخر م یبر میخوا ی کرد، ما هم که م دایپ ارکپ ی ه جاش  ی شلوغ سخت م  ی ابونایخ نیا ی اما گفتم تو

 شه.« 

و مغازه ها رو هم    میهمه جارو بگرد می تون ی هم خوب، م یلیبه عقب چرخوند و گفت:»خ یجلو سر یصندل ی هم از رو ساناز

 .« مینیبب

 

 . میشد  ادهیشهرک غرب( پ یاز پاساژها  ی کینور )  الدیپاساژ م یجلو
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  یدونم چرا اما اصالً حس خوب ی و آروم کنار گوشش گفتم:»نم ستادمیمشغول حساب کردن پول آژانس بود. کنار رخساره ا  سحر

 از اومدنم ندارم رخساره!« 

 تو هم... «   گهید  ده یخر ه یتر گفت:»بابا  آروم 

به صفحه   یاورد و با نگاه رونیرو ب یگوش  اش،ی دست  فیک  ی زنگ خورد. از تو اش ی که حرفش رو تموم کنه گوش  ن یقبل از ا و

  ی مضطرب بنظر م یرخساره بود که انگار کم بیاز ما فاصله گرفت. نگاهم به رفتار عح یاش و گرد شدن چشم هاش با عذر خواه

  زدند که بعد از چند  یحرف م  گهیبودند، باهم د ستاده یمنتظر اومدن رخساره ا  ابونیکه کنار خ  ی. سحر و دخترا همون طورد یرس 

سر برم خونه   هی  د یبچه ها من با د یکرد و گفت:»ببخش یعذرخواه  یو تمام شدن تلفنش به طرفمون اومد، با شرمندگ  قه یدق

که   نیتونه صبر کنه و مثل ا ی و نم  دارهعجله  ی لیبهش پس بدم چون خ د یداره که با  شمیپ یامانت ه یاز دوستام  یکیراستش 

 رفته در خونه.« 

 طور هم دستپاچه!  نیو هم د یرس  ی نگران و مرموز بنظر م یهمچنان کم کردم،  ی بهش نگاه م متعجب

 .« یتا برگرد  میزن یم  یچرخ ه یدور و ورا    نیما هم هم ا یاش داد و گفت:»خب پس زود ب گهیبه دست د ی رو از دست فشی ک سحر

کردم   یمنتظر من بود. پرسش گرانه بهش نگاه م  ی رو به راه افتادند و سحر هم با فاصله ا اده یپ یو ساناز زود تر از ما تو  دهیسپ

 گردم.«   یکه آروم گفت:»زود برم 

 : دمیکردم و پرس  کیبار چشم

 هان؟ ومدهین شیکه پ یمشکل-

 هاش رو مضطرب تر کرد.  لب

 .نمتیب  یبرو سحر منتظرته م گه ینه بابا گفتم که دوستم متتظره خب د-

اما ذهنم    ستین  ینگران ی هول ازمون دور شد. هرچند که گفته بود جا یکرد و خودش هم با رفتار   تیسمت سحر هدارو  من

بودند که با تند کردن قدم هامون، من و سحر هم بهشون   ستادهیجلوتر منتظر ما ا ی و ساناز کم دهیمشغول شده بود. سپ یکم

 . میملحق شد 

گفتند و سحر هم با   یکه کرده بودند م  یی ها د یپوشاک و خر ر ینظیب ی و ساناز مدام با ذوق از سفر هاشون و فروشگاه ها دهیسپ

که ساناز و   مید یبزرگ رس  یکیرو، به بوت   ادهیپ ی کم راه رفتن تو ه ی. بعد از د یخند  ی اون ها م یبه ذوق بچگانه  حش یمل ی چهره 

داخل هم مثل   ی . فضامیبود و پشت سرشون من و سحر هم داخل رفت ی و قشنگ   کیش  ک یت. بود زود تر از ما داخل رفتن دهیسپ
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جذاب و   ونیرفت و چه دکوراس  یشکل که به طرف باال م  ی چیو مارپ یا  شهیش  ی بود. پله ها یدنیو د  کیش  یحساب رون یب یفضا

 !  یمدرن

 کرد گفت:   یرو به سحر که به اطراف نگاه م یناباور ن یفروشنده بود سالم کرد و در ع ایکه گو  یجوون دختر

 سحر خانوم.«  د یخوش اومد  »سالم

 به محض اومدن رفتن باال.«   دهیدندون نما گفت:»ساناز و سپ  یدر ادامه با لبخند  و

 د؟! شناختنن یرو از کجا م  گهی کردم. آخه اون ها هم د  یو جا خورده فقط نگاه م  ریمتح

  یعطر  یکه نگرانم کرده بود بو  یزیرو پشت سرم احساس کردم و چ یوجود کس ی لحظه ا یفکر ها بودم که برا نیهم ی تو

  ی . حتدمیگز  جانیلبم رو از ه ی هم فشردم و گوشه  یبود. پلک هام رو محکم رو  دهیچیدماغم پ  ری بود که بد جور ز ییآشنا

بودم که   دهیبودم، چه قدر احمق بودم چه طور نفهم  یدست خودم عصبان  ازتم. جرأت برگشتن و نگاه کردن بهوعقب رو هم نداش 

 مال اونه!  ک یبوت نیا

رو هم دقت    رونیبزرگ ب ی به تابلو یکه تا حاال پام رو اون جا نذاشته بودم حت ی اون هم وقت دمیفهم  یم  د یخب مثالً از کجا با اما

ضربان قلبم   دم،یباره بلع کی. آب دهنم رو دمیپا و اون پا کردن به عقب چرخ نیکم ا ه ی بعد از  دمیکش  یق ینکرده بودم. نفس عم

  ی خودم رو کنترل م د یچه طور با ایخدا ی. وا دمیشن یگوشم م  ی مضطربم رو با انعکاس تو ی نفس ها یاهزار رفته بود و صد  ی رو

 بود!  ستادهیروم ا یدرست جلو  ی کردم اونم وقت

کرده بود و   دای پ ی هارمون ی با رنگ مشک یو پربرق که حساب  یزرشک یهم رنگ و کمربند  نیمشک رنگ همراه با شلوار ج یرهنیپ

رو دو چندان کرده   تش یبودند که جذاب خته یر اش ی شونیپ ی رنگش هم رو یی خرما یاز موها  یاچشم بود. دسته  ی اندازه تو یب

 دارش ی د ی که برا  یکم از عطش ه یروش ثابت شد،  ی ا ه یقرارم چند ثان ی و ب  دلتنگکه چه قدر دلتنگش بودم. نگاه    یبود. وا

کم    هی د یهم مشت کرده بودم. با یداشتم کم شده بود اما هم چنان حالم دست خودم نبود و مضطرب دست هام رو محکم تو 

 دادم.   ی وا م ی اون جور د یکردم و نبا یخودم رو جمع و جور م 

 

زمزمه   دم،یخودم هم نشن یآروم که حت ی و باالخره به خودم جرأت دادم و با لکنت سالم م یکرد یرو نگاه م  گهیو واج هم د هاج

شده بود جواب سالمم رو داد. رسماً داشتم   رهیکه بهم خ  یکه از حالت لب هم متوجه شده بود و درحال ن یکردم اما اون مثل ا

 شده بود!  رهی کرد، بدون پلک زدن بهم خ  یمات و مبهوت نگاهم م یچرا اون طور  گهید ون شدم اما آخه ا یهاش آب م رنگاهیز

 لحظه حس کردم اون هم دلتنگم شده!   هی کرد که  ی نگاهم م یجور  هی
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 شد؟! ی دلتنگ من م د یاحمقانه بود چرا با یلیخ اما

که    یکه سحر در حالموقع بود   نینگاهش کنم و هم ریدل س   هیخواست  ی حال اون نگاه جذابش رو دوست داشتم و دلم م نیا با

فکر   یاومد  ربد یشده بود سر چرخوند و گفت:»اِ ه ربد یحضور ه یبود و تازه متوجه   ک یبوت ییانتها ی ها نیتریو  دنیمشغول د

 !« ؟یکردم باال باش  یم

دستش به پشت سر   یبا اشاره   د یرس  ی کم هم هول بنظر م   هی که  ی تازه به خودش اومده و چشم از من گرفت و در حال انگار

 ن؟« یاومد  ی شما ک نم یاز دوستام بودم. بب ی کی شیپ یبغل  ک یبوت یگفت:»م... من تو 

 جلوتر اومد.  سحر

 رفتن باال. ع یو ساناز هم اومدن اما سر ده یسپ میاالن اومد  نیهم-

استشمام اون عطر   ی دماغم کوبوند. حت  یاز کنارم رد شد که باز عطرش رو محکم تو  یرو به سحر تکون داد و بعد از نگاه یسر

  ایکه گو یهم داشت رفت. دختر جوون یبود و مدل قشنگ  کیش  یلیکه خ  یا  شهیش  ن یتریکم کرده بود. پشت و امی هم از دلتنگ 

  ی بهمن یگفت:»آقا اش ی نازک و تو دماغنسبتاً  یرو طرفش گرفت و باصدا  یستیل  ورفت   ربد یهمون فرگل مشهور بود به طرف ه

 فاکتورا رو برات اورده.« 

 شد. ی م میبود حسود  ک یبه اون دختر هم که اون همه بهش نزد یحت

بود جا   ز یم ی رو که رو یی تفاوت جعبه ها یب  ربد یکرد اما ه یم  یبود و حرف هاش رو براش حالج  ستاده یچونه اش ا ر یز درست

 :د یو اون دختره فرگل بود که سحر پرس  ربد یکرد. حواسم به ه  یبه جا م 

 ؟ یکرد د یجا خر نی سوگند تو تا حاال از ا نمیبب-

سؤالش رو   یکرد سمت سحر چرخوندم که باز با لبخند  یباال رفت و نگاهم رو که رفتنش رو دنبال م  ی ا قه ی بعد از دق فرگل

  ربد یبگم ه ی زیکه بخوام چ ن یکردم و قبل از ا  ربد یه سحر و بعد هم به هب یکم جا خورده بودم؛ نگاه ه ی. از اون پرسش د یپرس 

 .« ادیجا م نیکه سوگند ا ه یبار نیاول نیا سحرجون، کرد و زودتر از من گفت:»نه   یدست شیپ

 رو مخاطب حرفش قرار داد.  ربد یمتعجب نگاهم کرد و ه  سحر

 واقعاً؟! -

  ک یجا بوت نی ا ی دونست  ینم ی حت ی عنی نمیبب ، یقدر معذب نیگفت:»پس بگو چرا ا  یهم گذاشتن پلک یدر ادامه رو به من با رو  و

 بود.«  ب یکم عج  هی آخه نگاهت به اطراف  ربده؟یه
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با باال انداختن و ناخواسته بوده  ی داشتم بهش بفهمونم اومدنم به اون جا اتفاق ی که سع ی انداختم و جور ربد ی به ه ییگذرا نگاه

 دونستم.«   یمنم واقعاً نم می کجا مر نیگفتم:»خب... خب نه، شما که نگفت  ییابرو

 طور.«  ن یهم گفت:»که ا  ی کرد. سحر هم با فشردن لبش رو ی بهم نگاه م انهیشاک

بلند فرگل که   ی ها حیمشغول پرو لباسند چرا که توض  یو معلوم بود حساب د یرس  ی از طبقه باال به گوش م ده یساناز و سپ یصدا

و به درب    ستادهیا ی توجه کنار ی بود. ب دهیچیپ کیبوت  ی اون ها تو یکردنشون بود همزمان با سر و صدا   ییمشغول راهنما ایگو

 انتخاب کن.«  ییزایچ هی خب تو هم برو  ؟یستادیجا ا نی چشم دوخته بودم که سحر گفت:»چرا ا ک یبوت  یا شهیش 

  یل یباال هم خ ی داره البته طبقه  ی معرکعه ا ی گفت:»اون قسمت عطر و ادکلن ها ک یاز بوت یقسمت  یها ن یتریبا اشاره به و و

 م؟« ینیبیباال و اون جا رو هم بب میبر میتون ی م ی داره اگه بخوا  یقشنگ  ی و فضا  هیدنید

  یخوا ی رو که م ییزایو چ  یبر  یتون  یالزم ندارم تو م  یز یکردم گفتم:»نه ممنون چ ی که دستپاچه شالم رو درست م ی حال در

 .« یانتخاب کن

کرد و   ربد یکرد. رو به ه  یبهم نگاه م اش ی شاک ی شد که هنوز هم با نگاه ها دهیکش ربد یاون حرف باز نگاهم سمت ه با

 !« هی کم خجالت  ه ی هم  د یه شاساکت و آرومه البت  ی لیخ لتون یفام  یدخترا  هی گفت:»سوگند نسبت به بق

 ندارم.«  ازین  ی زیآخه! فقط همون طور که گفتم واقعاً چ  یمحو گفتم:»نه بابا چه خجالت ی لبخند  با

 خوشت اومد.  د ینگاه بنداز شا هیکنن تو هم حاال   یکار م ی چ نمی بزنم بب ده یسر به ساناز و سپ  هی خب پس من  یلی:خسحر

به سوگند هم نشون بده فکر   دنیهم د ده یساناز و سپ روزیکه د دایجد  وری اون پل یکرد و گفت:»راست ربد یبعد از اون رو به ه و

 براش مناسب باشنن.« یل یکنم خ

  یطبقه ا یکردم. از تو   یبهش نگاه م یچشم ر یبودم ز ستادهیکه ا یرو به من از پله ها باال رفت. همون طور  یبعد از لبخند  و

دستش بود، دستش رو سمتم   ی تو  وریکه پل  یبه طرفم اومد. در حال نی تریرو که سحر گفته بود برداشت و با دور زدن و یوریپل

  ی رو باز به طرفم گرفت. دلم نم ور یپل یا  رهیتر اومد و با نگاه خ  کی نزد یباشم که چند قدم  تتفاو یکردم ب   یم  یدراز کرد اما سع

کرد و بعد   ی بهم نگاه م تینداشتم مخصوصاً از اون جا. منتظر بود و با عصبان د یچون اصالً قصد خر  رم یخواست لباس رو ازش بگ 

 تو؟«   هیکارا چ   نیهدفت از ا ؟یکن  یرفتار م  ی طور نیا اکنترل شده گفت:»چر ی به اطراف انداخت و آروم و با خشم ینگاه
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دندون هاش پر حرص    یو از البه ال یتر اورد، با آشفتگ  ک یبه کمر زد و سرش رو نزد دستش رو   ه ینگفتم که  یز یباز هم چ و

کم خود دار باشه واسه حفظ ظاهر هم که   ه ی کم فقط،  ه یرفتار نکن  ی طور ن یا هی بق ی:»باشه اصالً به درک اما حداقل جلود یغر

 رفتار نکن.«  ی طور نیشده ا

 باال پروند.    یدر ادامه شونه ا و

 !ستین ی سخت ی لیکار خ-

  هی رو بهش بفهمونم.  ن یداشتم ا  یکه ازش داشتم بشه و با سکوت لج دارارم سع ی متوجه اون دلخور ی جور هی خواست  یدلم م  

 صورتم شد.  رهیگره خورده اش، خ  یکرد و با ابروها ی کم با لب و دهنش باز

رو مشغول   ه ی خواد ذهن بق ی فقط دلم نم ست، یبرام مهم ن گهیکارات اصالً د  نیو ارفتارات   نیبدون که ا نمیباشه ادامه بده اما ا-

 . یکن

 بود!   یرو مشغول کنم چ ه ی که فکر بق نی از لحنش بهش نگاه کردم منظورش از ا نیو غمگ   متعجب

رو به   ور یخت و دوباره پلبه پشت سرش اندا یاومد. رد نگاهم رو گرفت و نگاه ی م نییآن چشمم به سحر افتاد که از پله ها پا هی  و

 .« گهید  ونیا ر یگفت:»بگ  یطرفم گرفت و با لحن دستور 

 باال.«  یاتاق پرو ها ی بر یتون  ی م ی که سحر بشنوه گفت:»اگه بخوا  یبلند تر ی ازش گرفتم که در ادامه با صدا ناچاراً

 اومد گفت:»آره سوگند جان دخترا هم باالن.«  یکه به طرف مون م یهم در حال  سحر

شده بود و مثل بچه ها بغض کرده بودم به   زونیآو نییکه لب و لوچه ام رو به پا ی در حال  وریزدم و با گرفتن پل یزورک  یلبخند 

 قدر چرخش داشت! نیرفتار هاش ا یبود و تو   یطور نیطرف پله ها رفتم. باز هم با رفتارش ناراحتم کرده بود آخه چرا ا

 داره!  یشد فکر کنم اونم به من حس  ی رفتار هاش باعث م  یبراش مهم نبود پس چرا با بعض اگه

و ساناز کنار    دهیحوصله، پله ها رو باال رفتم. سپ یب ی دادن نفس رونیپکرم کرده بود و با ب ناراحت و  یآخرش حساب ی  جمله

کردم؛ همون   ی بودم و به اطراف نگاه م  ستاده یآخر ا یپله   یبا فرگل گرم صحبت بودند. رو  یبودند و حساب ستاده یاتاقک پرو ا

قسمت   کی لوکس و قشنگ. نزد  یداشت. پر از دکور ها  یا  یدنیقشنگ و د ی لیخ یفضا باال یکه سحر گفته بود طبقه    یطور

قشنگ و جذابش واسه صرف قهوه و   یو مدرن بود که با طراح کیکوچ   یکافه   ه ی ، یا شه یش  یبعد از عبور از پله ها   یورود

خورد و   ی ودند، به چشم مشده ب  ساختهرنگ   یو مشک د یبراق ِسف  یطرح دار که از چوب ها ی بود. دور تا دور هم طبقه ها ییچا

فقط   نیبود و با تحس ی رینظ یب  یشده بود. واقعاً فضا ده یچ کی بوت ییکه قسمت باال  یرنگ فنر  یمشک  یدست راحت ه یدر آخر 

  شونش یحضورم شد و با دست اشاره داد که پ یمتوجه   ده یاون فضا بودم که سپ دنیکردم. مات د  یجذاب رو نگاه م  ی اون طراح
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که اون   نی مثل ا ؟یهم انتخاب کرد  یز یچ نم یگشاد گفت:»خب سوگند خانوم بب ی شوپ رفتم با لبخند  کی که نزد  نیبرم. هم

 سرت گرم بوده!«  یبد جور نییپا

 .« گهیاومده پرو کنه د ینی ب یدستم نگاه کرد و گفت:»مگه نم یتو  وریاون حرف، ساناز به پل با

 به اتاقک پرو که پشت سرش بود اشاره داد.  و

 .یجا امتحانش کن نیا ی تون  یم-

و نازک کردن پشت   یهم گذاشتم و رو به ساناز تشکر کردم. فرگل هم که تا اون لحظه ساکت بود بعد از نگاه ی رو یچشم

 د؟« یخان دار ربد یبا ه  یچه نسبت  دمیجا ند  نیگفت:»من تاحاال شما رو ا یچشم

بزنم و لب باز   یکه حرف  ن یلب اوردم و قبل از ا ی رو یزورک  یاول ازش بدم اومده بود. لبخند  یهمون لحظه  ی قدر که تو چه

 .«ربدهیه  یتازه کشف شده  ییخطاب به فرگل گفت:»سوگند جون دختر دا یرو به من و به شوخ  ی کنم ساناز با لبخند 

 تازه کشف شده؟!«  یچ  یعن یخنده که فرگل گفت:»متوجه نشدم  ر یزدن ز دهی با اون حرف خودش و سپ و

 اش زد. شونه  ی رو  یخنده اش رو جمع و جور کرد و دست ساناز

 بگم که خواهر سامان هم هست. یطور  نیالبته ا هی کاف  ربدهیه ییدختر دا یولش کن همون که بدون  یچیه-

 اون حرفش فرگل جا خورده گفت:  با

 خواهر سامان خان هستند؟« »واقعاً

  تون ییشده اش گفت:»از آشنا تیو کامپوز  د یاز اندازه سف ش یب ی رد و با نشون دادن دندون هادر ادامه دستش رو سمتم دراز ک و

 خوشبختم.« 

دستم فشردم. در ادامه رو به ساناز و   ی پر رنگ کردم و اکراهاً دستش رو تو ی رو کم ی و زورک یجواب همون لبخند تصنع  در

خوب   یلی خ یچند تا بو  نم یرو هم بب گه ید  یزا یتا چ نییپا م یجا کارتون تمو شده بر نیکرد و گفت:»خب دخترا اگه ا دهیسپ

 برامون اومده که همه برندن.«

 . د یدندون کش یرو   یبا ذوق لب دهیسپ

 اصالً بعد از دو سال عطرم رو عوض کردم! د یشا نم یرو هم بب د یجد  ی دوست دارم عطر ها  ی لیخ نییپا م یبر گه یآره د-

 کرد.   یخنده ا ساناز
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 . یشد  مونیاما هر دفعه پش یکار رو انجام بد  نیا یچند بار تا حاال خواست یعطرت رو عوض کن ی عمراً تو بخوا-

 چرخوند. یزد و با ناز و عشوه چشم یساناز، چشمک درجوابِ

 دوسش دارم تا االن هم همش همون بو رو گرفتم.  ی لیم کادو گرفته و خبرا  نیکه آر  هی عطر نیاول یکار کنم آخه ا   یخب چ-

 زد.  یاومد و لبخند  ی هم عشوه ا فرگل

 . زمیعز یاله-

 

ها انداختمش و   ی راحت یک ی یدستم بود رو  ی هنوز تو وریکه پل یرفتند. درحال نییحرف زدن باالخره همراه فرگل پا ی از کل بعد 

  ر یکردم. دستم رو ز ف یخار و خف ششیکردم باز خودم رو پ ی بودم و حس م مونیاز اومدنم پش یخودم هم رفتم و نشستم. حساب

  ی راحت یکه رو   یور یبه پل یباال اومد. به طرفم اومد و بعد از نگاه ربد یبعد ه  یا قه ی نشسته بودم که دق ی چونه زدم و همون طور

 .«شی پوش  یدونستم نم  ی پوز خند گفت:»م انداخته بودمش با

 دستش بود سمتم گرفت.  یرو که تو  ی تلفن ی رو و عبوس نگاهش کردم که گوش  ترش 

 واست.  ارم یباتو کار داره، سحر دستش بند بود داد من ب گه یرخساره ست م ریبگ -

گوشم گذاشتم و با لحن    یرو  ی . گوش ستادی منتظر ا  واریدادن به د  کهیکم فاصله گرفت و با ت  هی رو ازش گرفتم.  یگوش  تیاهم یب

 و آرومم جواب دادم:   میمال

 بله رخساره؟ -

   ن؟«ییهنوز  اون جا یعنیکه    نیسوگند نرفت نمیجواب داد و گفت:»بب ع یسر یلیخ

بود و خودش رو با   ستادهیا یبود که کنار ربد یکردم اما نگاهم به ه  یرخساره گوش م ی گوشم بود و به حرف ها ی رو یگوش 

 سوگند؟«  ؟یالل شد  هو یچرا  ی و خساره که گفت:»کوش  یبعد صدا یمشغول کرده بود و لحظه ا  اش ی گوش 

 گرفتم و حواسم رو به تلفنم دادم.  نگاه

 کارت؟!   یپ ی و خودتم رفت یو ول کرد تو اصالً من   ییکجا-

کنم اونم منتظره خب    ینم داش یپ ی گردم ول یدوستم م  ی گفت:»دارم دنبال امانت د، یچیپ یم  یگوش   یتندش که تو  ی نفس ها با

 کار کنم؟«  یچ
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چه قدر که   دم، یها رو شن نیصدا بوق و حرکت ماش  ی ا ه یچند ثان ی چون برا ابونهیخ یلحظه حس کردم تو  ه یدونم اما  ینم

 شده بود!  بیعج

 ابون؟یخ  یتو  ای ی تو خونه ا  نمیبب-

 دوستم. ه ینه گفتم که اومدم دنبال امانتخو گهیوا معلومه د-

 ؟ یا  یاصالً چه امانت نمیاومد! بگو بب یم نیماش   یصدا ی ول-

خوان برن بگو    یم  یا گه ید  یجا نایخواستم بگم اگه سحر ا ی گم فقط م ی ! ولش کن اصالً، حاال بعداً مینیچه ماش  ی خل شد - 

 رسونم.  ی کم منتظرم باش زود خودم رو م  هی منتظر نباشند و برن تو هم 

که قراره   ی گفتم:»چرا نگفت  یبا لحن آروم یمشغول بود. بعد از نگاه  ی نگاه کردم که حواسش نبود و همچنان با گوش  ربد یه به

 جا؟«  نیا میایب

کردم آروم حرف   ی م ی که سع ی . درحالدمیفهم م یشد  ادهیپاساژ پ یجلو  ی آخر وقت ی اونا خواستن منم لحظه  ه یمن چ  ریتقص -

 م؟« یمن تو چه وضع  یدون ی اصالً م ؟یو مسخره کرد بزنم گفتم:»من 

 کنه. فوراً سربرگردوندم.  ی نگاه کردم که متوجه شدم اونم داره به من نگاه م ربد ی لحظه به ه  هی اون جمله  با

 . امیگفتم بمون تا خودم ب یکه معذب نباش   نیتو هم همراهشون برو، من فقط واسه ا ی خوا ی م ا ی ام،یم  یزود -

 بهتره.  یباهاشون برم تو باش  ییتونم تنها یحوصله شدم، نم ی مونم چون وقعاً ب ی خب باشه منتظر م ی لیخ- 

 نم خودم رو.« رسو  یم  یدختر خوب پس منتظرم باش زود  ن یکرد و گفت:»آفر  یتمام خنده ا  ییپشت تلفن با پرو  از

 ...یاما کجا منتظر بمونم نکنه توقع دار -

 کرد.   یاش نگاهم م  دهیباال پر  یحرفم رو خوردم که با ابرو ها ربد ی به ه یبا نگاه و

 . یقطع کنم کار دارم فعالً سوگند  د یخب، االنم با ی لیخ امیباش تا ب کاینه بابا تو هم، همون نزد-

 باشه فعالً. -

بود رفتم.   ستادهیبغلش گرفته بود و منتظر ا ی که حاال دست هاش رو تو  ربد یام بلند شدم. سمت هرو قطع کردم و از ج یگوش 

بعد ساناز باال  ی ا هی رفت. ثان نییپا عیسر  ی لیخ ی با گرفتن گوش  یرو به طرفش گرفتم، بعد از نگاه  یدستم رو دراز کردم و گوش 
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تو   نمیبب میگرفت  میخواست یرو که م ییزای ما چ گهید م یبر ی اگه آماده ا یکن  ی کار م ی چ د گفت:»اِ سوگن  یاومد، متعرض و شاک

 چه طور؟« 

  د یرو انجام بد  داتونیاز خر گه یکم د  هی و  د یشه شما بر ی هم گفتم:»ساناز جان م ی چشمم رو بستم و با فشردن لب هام رو هی

 .« شتونیپ میا ی ی هم ماومد من و رخساره   یمنتظر رخساره بمونم االن بهم زنگ زد وقت د یآخه من با

 کجا گذاشت رفت؟  هویرخساره  نیاصالً ا یچ ی عنی- 

رخساره هم   ی جور نیا میای ی م گه یما هم بعدش با هم د د یکم طول بکشه گفت منتظرش باشم شما بر ه ی د یشا ه ی ی عنی اد یم- 

 مونه.  یتنها نم

 . ادیخودش م یکار دار  ی:خب تو به اون چساناز

 خواست که منتظرش بمونم.  گه یگم تنها نباشه د  یم  یعنی...  زهی آخه چ-

 م؟یبا هم منتظر بمون  یخوا  یم-

 بشه.  ر ید کمی د یشا  د یتون برس   د ینه شما به خر-

 باال انداخت. ی شونه ا ناچاراً

 .نیایباشه پس زود ب-

رفتم. سحر و    نییمبل بود برداشتم و از پله ها پا  یکه رو   یور یکمه بعد کوله ام رو همراه با پل ه یرفت.  نییبا گفتن اون حرف پا و

 سوگند خانوم؟«   یباال اورد و گفت:»اِ شما نرفت  ز یم ر یگذاشتم که فرگل سرش رو از ز ز یم یرو رو  وری دخترا رفته بودند. پل

 نگاهش کردم.  یسرسر

 . رمینه اما االن دارم م-

 نگاه کرد.  ز یم ی رو ور یپل به

 ارم؟ یاش رو براتون ب گهید یرنگا  یاگه رنگش رو دوست ندار ن؟ یشد پسند نکرد یچ-

 .« ومد یهم بهش ننداخته بودم گفتم:»نه ممنون از مدلش خوشم ن   ینگاه م ین ی که حت ی حال در

  تیلب با عصبان ر یگرفت و ز ی م ده ینبود. چه قدر راحت من رو ناد ربد یاز ه  یبه اطراف انداختم اما خبر  یبعد از اون جمله نگاه و

 : دمیو حرص غر
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 . یلعنت-

 

کردنش ادامه داد   ی نگفتم که باز هم به وراج  یزی هم رو نرو بود. چ یو حساب نم یرو بب گهید  یهمچنان اصرار داشت مدل ها فرگل

  یجا چیجا لباساش همه مارکن و ه نیا  زمی عز نیداشت، گفت:»بب یمشتر  ب یدر فر یو با زبون چرب و پر تملقش که انگار سع

 .« یهم بنداز گه ینگاه د ه یکنم   یم  هی توص ی کن دایپ یتون ی مثلش رو نم  گهید

  یهم رفته بود. م  یاش تو  افه یق هویشده بود و  کنف   یخداحافظ رو زمزمه کردم. حساب ی جمله  ی حوصلگ  یتوجه و با ب یب

  نیمثل ا دمید  کیبوت  ی که پشتش به من بود، جلو  یرو دست به کمر در حال ربد یخواستم از اون جا خارج بشم که همون موقع ه

 .« فتونیفرگل به خودم اومدم که گفت:»سوگند خانوم ک  ی. با صدانمیببتونستم  یزد اما درست نم ی حرف م ی که با کس

بهش زدم و در   ی برداشتم و لبخند کمرنگ  ن یتریو  یرفتم، کوله ام رو از رو زی که چه قدر حواس پرت شده بودم. سمتش م  یوا

  ی بود قاط کی نزد گهیراهم سبز شد. د  یجلو  ی که برگشتم مرتض نیو هم دم یکه نگاهم هنوز رو به فرگل بود به عقب چرخ یحال

 !شد؟ ی پشت هم مگه م  یکنم آخه اون همه بدشانس

بود. اصالً حوصله اش رو نداشتم و بعد از    یزد مرتض  یدر باهاش حرف م  ی که جلو یداخل اومد. پس کس   ربد یسرش هم ه پشت

.  ستادیمقابلم ا خواستم از کنارش رد بشم که سد راهم شد و باز یرو به جلو برداشتم و م  یقدم  یکوتاه ی سالم و احوال پرس 

 .«سایلحظه وا ه ی وگند کردم که گفت:»س  ی از رفتارش نگاه م ریمتح

 ادامه داد:  ی بعد از مکث و

 باهات کار دارم. -

 .د یرس  ی هم ناراحت به نظر م یبود و حساب ب یعج ییجورا ه یمتعجب نگاهش کردم؛   

 با من؟! -

 م؟ی کم حرف بزن ه یشه   ی آره م-

برم آخه رخساره   د یمن با ی عنی... زهیگفتم:»چ یدستپاچگ  ی مکث کردن با کم  یا ه یو بعد از ثان یخالص یبودم برا ی دنبال راه  به

 منتظرمه.« 

 چشم هام شد.  رهیملتمس و آشفته اش خ ینگاه ها با

 . رمی گ ی وقتت رو نم یلیکنم سوگند، خ  ی خواهش م-
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  یشده بود گفتم:»مرتض  یشگ یکه طبق معمول همون پسر بد اخالق و عبوس هم ربد یه  یچهره   یبه پشت سر و بررس  ینگاه با

 برم.«  د یچون من االن با گهیوقته د ه ی ی واسه  ی شه بذار یم

 گرفته و ناراحتش باز بهم زل زد.  ی همون چهره  با

مجبور شدم به   ن یهم یکنم واسه   داتی نتونستم پ ینداشت ی خواستم بهت زنگ بزنم اما چون گوش  ی لطفاً. م قهی فقط چند دق-

 .ییجا نی رخساره زنگ بزنم که گفت ا

 گفتنش اصرار داشت؟!  ی خواست بگه که اون همه برا ی م ی شده بودم. آخه چ یعاص یحساب اش ی اون همه اصرار و پا فشار از

 جا؟!  نیچرا؟ چرا بهش گفته بود که من اومدم ا گهیشده بود آخه اون د شتر یاز رخساره ب تمیعصبان

 !امی ازش فرار شهیدونست که هم یخوبه م  حاال

مداخه کرد و  با   یاون همه اصرار مرتض   دنیهم بود با د  ی اش تو افهی بود و هم چنان هم ق ستادهیکه هنوز پشت سرش ا  ربد یه

مورد   یهمه ب  نی آخه چرا ا  گهیوقت د ه یواسه  ی بذار یتون  ی شده م رش ی د د یابروش گفت:»خب داداش من شا یخاروندن گوشه  

 تو؟«  ی کن  یاصرار م

سر ازم خواست که زود تر از   ی با اشاره  د یکش ی کردن چشم هاش برام خط و نشون م  زی که با ر ی با گفتن اون حرف در حال و

  یا قه یهم چنان مصر بود و بعد از دق یمرتض ی خواست اون جا باشم ول  یانگار اون هم نمبود اما  بی کم عج  هی برم.  رون یب  کیبوت

  ی که چه حرف ن یاون همه اصرارش رو بدونم و ا ل یخواست دل یهم کنجکاو بودم و دلم م  یحساب ی به ناچار قبول کردم، از طرف 

 داره؟! 

 خب، فقط زود چون عجله دارم.«  یلیتکون دادم و گفتم:»خ  د ییتأ ی سرم رو به نشونه  ربد،ی به ه ینگاه با

  نییمند سر باال و پا  تیمحو و رضا یهم با لبخند  ی زد. مرتض ی عصب یکج کرد و لبخند   یرو بهم لب ی با ناباور  ربد یاون حرف، ه  با

 کرد. 

 . گهید  می باشه پس بر-

 : دمیاز حرفش پرس  متعجب

 کجا؟ -

 باال انداخت. ی ا شونه

 ! گهید  میف بزن که حر  یی جا هی-
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 .« گهیجا بگو د نیگفتم:»خب... خب هم ف یخف یکم دست پاچه شده بودم و با لکنت  هی

 باال.« د یبر د یتون  یو پر اخمش دست به کمر گفت:»خب م ی سراسر جد  ی  افه یهم با ق ربد یحرفم ه نیگفتن ا با

تر شده   ظ ی شد و اخمش از قبل هم غل ی نم ده یچهره اش د یتو  یتیرو داده بود چرا که رضا شنهادیکه به ناچار اون پ  نیا مثل

به ساعت   یرفت. نگاه ربد یرد شد و به طرف ه ی دوشش از کنار من و مرتض ی رو فیفاصله بود که فرگل با ک نیهم ی بود. تو

   ؟«یندار یمن برم کار  گه یمچش انداخت و گفت:»خب د  یرو  فِیظر

 د: جواب دا  عبوس 

 . یبر ی تون  ینه م-

تکون داد. اوف که چه قدر هم اعصاب خورد   ی دوندن نما برام دست یو با لبخند  د یبه عقب چرخ ییدر کمال پرو ربد، یه د ییتأ با

 مضحک و مسخره اش. ی کن بود با اون لبخند ها

 زد.  بی با صداش بهم نه ی کردم که مرتض ی فرگل رو نگاه م رفتن

 باال. م یبر گه یخب د-

 گفت:»ممنون داداشم.«  ،ی با تکون دادن کله ا ربد یرو به ه و

کردم. لبخند تمسخر   ی نگاه م ربد یرفتم به ه ی که از پله ها باال م یپله ها باال رفت و من هم پشت سرش قدم برداشتم. درحال از

  یها یراحت ی ا رو باال رفتم. روکرد. با حرص تمام پله ه ن یتریپشت و یزد و بدون توجه خودش رو مشغول مانکن ها ی زیآم

 .میده شده بودند نشستیچ کی بوت ییرنگ که قسمت باال یمشک

 

 بودم اما بعد از اون همه اصرار حاال سکوت کرده بود! منتظر

دستش بود باال   ی که تو یی هم با جعبه ها  ربد ینگذشته بود که ه شتریب  ی ا قه ی چشم به دهنش دوخته بودم و چند دق پرسشگرانه

طبقه ها شد. از رفتارش کامالً   یداخل جعبه، تو  ی لباس ها دنیکرد مشغول چ ی به ما نگاه م  ی رچشمیکه ز  یدر حال اومد.

رد نگاهم رو گرفت و نگاه معنادارش    یبود که مرتض ربد یمن کنجکاوه. حواسم به ه  یمشخص بود که اون هم مثل من و به اندازه  

 .« ارمیجنسا رو ب ی  هی بق رم یابروش گفت:»م  یتا  هی کردن   یشده بود و با کمون یمنظور مرتض ی ثابت کرد. متوجه  ربد یه ی رو رو

ش  که باالخره لب باز کرد و گفت:»راست  نیباز هم به سکوت گذشت تا ا ی ا قهی رفت. چند دق نییگفتن اون حرف بالفاصله پا  با

 مهم باهات حرف بزنم.«  ی  هی قض  هی خوام درمورد  یهمون طور که گفتم م 
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لب   ، یو دودل  د یترد  ینامفهوم از رو  یزد بعد از گفتن اصوات  یکه سخت حرف م  یپا و اون پا کردن در حال  نیکم ا ه یبعد از  و

 هاش رو حرکت داد: 

 .امیجا ب  نیبشم و ا ی که راض نی کلنجار رفتم تا ا  با خودم یلی نتونستم صبر کنم، راستش خ گه یخب د یعن ی... یاوم...  -

 داد.   رونیکالفه ب ی . نفسخوردیتکون م  جیلب و دهنش بودم که گ رهیکرده و خ کیبار چشم

 بشه.  رید   دمیترس  دم، یخ.. خب ترس -

 کردم حرف بزنه؟!  یازش فرار م شهیکه هم  یز یخواست راجع به چ ینگرانم کرده بود نکنه م یحرف هاش حساب با

  ستیاون موضوع ن ان یب یبرا  یخوب  تیکه موقع د یرس ی فهم و شورش م ی اون قدر ها هم فرصت طلب نبود و تا حدود  گه ینه، د اما

 رو بزنه!  ی حرف نیتونست همچ ی آخه هنوز چهلم آقاجون هم نشده بود پس چه طور م

آخه چه   ی شدم ول ق یمشوشش دق ی کم نشده بود. به چهره  م یاز حس کنجکاو ی زیکم راحت شد اما چ  هی  المیخ ت یذهن  نیبا ا و

 به زبون اوردنش هم اون همه براش سخت بود؟!  ی بود که حت یموضوع مهم

هم گره زده بود گفت:»خب چند وقته   یکه دست هاش رو تو ی در حال  یپر سؤال و کنجکاوم رو بهش دوختم که بعد از مکث  نگاه

 و عازم خدمت بشم و... «   یزقراره برم سربا  گهید

به من داره؟   یچه ربط  ن یابروم گفتم:»خب ا یتا  کی مزه مزه و جمع کردن آب دهنش، حرفش رو خورد. متعجب و با باال دادن  با

 موضوع مهمت بود؟«  نیا یعنی

  نیدستش رو ب  یبا آشفتگ  ی ا قهیکرد. باالخره بعد از دق  یم  یمشغول کلنجار رفتن با خودش بود و مدام خود خور یحساب

 رنگش برد و مضطرب لب زد.  ی مشک یموها

 اما چه طور بگم آخه...  ی از حرفام بکن ی خوام برداشت بد  ی کم برام سخته چون... چون نم ه ینه، خب گفتنش -

 صورتش براق شدم.  ی و پرسؤال تو مشوش 

ده   گه، یپس اجازه بده برم، واال جون به لبم شدم د یگ یاگر هم نم گهیخب بگو د ی کن ی نگرانم م  یافتاده؟ دار ی اتفاق یمرتض -

 ! ینزد یاما هنوز حرف قابل فهم ی حرف بزن یخوا  یست که م  قه یدق

 .د یذره بزاق دهنش رو بلع ذره 

 .یند  یجواب ت یعصبان یاز رو  یطور  نیو هم ی خوب فکر کن ی خوام که قول بد  ی خب، ام... اما اولش ازت م یلیخ-
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 تر شده بود.  شونیاز قبل هم پر شونمیکر پرکالفه شده بودم و ف یحساب

 ه؟ یچ  هی قض  یشه بگ  یم  یمرتض -

 هم فشرد.  ی رو یلب

 . گمیم  گم،یباشه م- 

 هم گذاشتن پلک هاش، سخت کلمات از دهنش خارج شد. یو رو  ی ا ه یسر داد و بعد از ثان یق یعم نفس

 گفتم خب حاال که... حاال که قراره سرباز بشم و برم خدمت قبل از اون... قبل از...   یعن ی ،ی عنیمن... -

 گفت؟!  ی نم یز یخورد و چ یاندازه کالفه شده بودم آخه چرا همه اش حرفش رو م  یب

 کنه!  وونه ی خواست من رو د یم رسماً

  ی ورت دادن آب دهنش گفت:»سوگند دلم مباره با ق  کی و   د یصورتش کش ی رو یشده ام منتظر بودم که دست  زی ر یچشم ها با

دونم که از    ی. م فتهی ب یاد یز ی مدت ممکنه اتفاقا نیا ی برام روشن شه چون تو ز یرو بدونم و همه چ ف یخواد قبل از اون تکل

 .« یو خبر دار یاحساسم نسبت به خودت مطلع

کنج لبم   ی ناباور ی کج از رو یادم و لبخند . صدا دار آب دهنم رو فرو دختند ی سرم ر یسرد رو   یگفتن اون جمله انگار آب با

 خواست! ی م ی نشست. اون از من چ

 به خودش داده بود!  ی اجازه ا ن یهمچ یاورد اصالً چه جور  یاون حرف هارو به زبون م یطور  چه

 کردم که گفت:   یکه پلک بزنم بهش نگاه م  نیتمام و بدون ا ر یتح با

 جواب... «  ه یخوام بهم  ی»م

  یحرفش رو به سخت  یهم قرار دادن چشم هاش ادامه   ی با رو ی ا قهیباز هم حرص دارار حرفش رو فرو داد و با گذشت چند دق و

 زبون اورد.  ی رو

 که چه قدر دوست دا...  ی دون یسوگند م -

  ی م که روشد  ربد یه ی که سمت صدا برگشتم متوجه   نیشدم، هم یی صدا یکه جمله اش رو کامل بگه متوجه    نیقبل از ا اما

اومدنش نشده   ی افتاده بودند. اصالً متوجه  ن یزم ی بود که از دستش رو ییبود و مشغول جمع کردن جعبه ها ستاده یپله ها ا

 بود!  دهی جا خوش کرد. نکنه اون هم شن امی شونیپ یکه رو  یسرد عرق ی و قطره ها دم یدندونم کش ر یبودم. لبم رو محکم ز
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  یبود. با حرص پلک رو  دایهو ز یشوکه اش همه چ افه یدادم البته که از نگاه و ق رون یب ینفس ی قرار ی و با ب ش یاون فکر پر تشو با

 شده بود؟  حیهم گذاشتم؛ آخه چرا باز تا اون حد وق

 بده؟قرار   یتی موقع ن یهمچ یتونست در مورد احساسش با من حرف بزنه و من رو تو  یبا وقاحت تمام م  یچه طور  و

 

براش مهم نبود نگاهش رو روم ثابت کرد و با تأثر   ربد یبود و نبود ه گهیکه انگار د  یشده بود و طور  ربد یحضور ه ی  متوجه 

ذهن و   نیدونم اگه با ا  یراحت برم چون م الیخدمت با خ رمیخوام حاال که دارم م ی خوام اما مجبور شدم م ی گفت:»معذرت م

 راحت برم.«  الیکه باخ  یرو بد  د یام  نیخوام بهم ا ی رو تحمل کنم. م ی زیتونم چ ی من ارم،یقلب ناآروم برم قطعاً دووم نم 

بشدت عبوس و گرفته اش   ی  افه یگذاشت و با ق  ی بود، جعبه ها رو گوشه ا ربد ی ه شیتمام حواسم پ ج؛یشوکه بودم و گ یحساب

حرف هاش نشسته بود،   ی کلمه به کلمه  یکه تو  ی و اضطراب زیالتماس آم یرفت. زبونم قفل شده بود و با لحن نییپا ع یسر یلیخ

 مگه نه؟« ی د ی م هم رو ب زهیو انگ  د یام  نیگفت:»سوگند تو ا

 اون همه بهش جرأت داده بود؟  ی کردم، آخه چ  یبهش نگاه م   امیعصب  ی و نگاه ها ی با آشفتگ  

  یدر خواست نی همچ ط یشرا ن یا یکردم تو   یفرستادم آخه چه قدر ساده و احمق بودم که فکر م ینت مدلم خود رو لع  یتو  مدام

 کنه!  ی رو ازم نم

که    یاندازه ا ی با خشم ب ی و بعد از لحظه ا دم یکش ی قیعم ی نفس ارمی در ب ی جیکه از اون گ  نیا یشده بودم و برا  جیگ یحساب

خواستم برم که با   ی مبل برداشتم و م ی از رو  یوجودم رو پر کرده بود از جام بلند شدم؛ کوله ام رو پرحرص و با حرکت دست

طور مصمم   نی شدن بند کوله ام و هم دهی. با کش د یدستش گرفت و کش  یانگشت ها ون یمپر التماسش بند کوله ام رو   یچشم ها

اندازه متعجب بودم و   ی پخش و پال شد. از کارش ب ن یزم ی رو لمیوسا ی شده همه   جاد یکش مکش ا ون یرفتن، م یبودن من برا 

دونم   یم  ی ش  یم  یقدر عصب  نیالحظه صبر کن چرا  ه یکردم که پرخواهش گفت:» ی و خشم تمام بهش نگاه م تیبا عصبان

خوام   یساده م  ه یدلخوش  ه ی ندارم، فقط  ی معقول ر یغ یخوام خواسته   ی جواب ازت م ه یرو انتخاب نکردم اما فقط  یخوب تیموقع

 کنم.«   یخواهش م ن،یکنم بش  یازت خواهش م ن،یهم

بودند و دستش   ن یکه پخش زم لمینگاهم رو سمتش حواله کردم. از شدت خشم صورتم داغ و گلگون شده بود و به وسا رغضبیم

رو هضم کنم و دندون هام   اش ی تم اون همه گستاختونس یکردم. اصالً نم   یچنگ گرفته بود نگاه م  یکه هنوز بند کوله ام رو تو 

 اسم رو صدا زد.  زش یبا نگاه التماس آم و شد. عاجزانه  ی م دهییهم سا ی با حرص رو

 کنم سوگند.  ی . خواهش منیکنم بش ی خواهش م-
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شدن نداشت و محکم تر بند کوله ام رو چنگ زد.   ال یخ یاما اصالً قصد ب  دمیبرداشتم و کوله ام رو کش ی و با لج کردن قدم  مصر

تونستم اون رفتار هاش   ی م ی تا ک یفکر کردم؛ باالخره که چ  یو با خودم قدر  ستیدونستم تا جوابش رو ندم ول کن ماجرا ن یم

 رو تحمل کنم؟! 

رو    ید یام ی سه یاون ر ی جور ه ی د یکردم، با  یگفتم و خودم رو خالص م ی رو صاف و پوست کنده بهش م ز یبهتر بود همه چ پس

طور با   نی کردم هم ی احساسم رو به روش م تِ یو با واقع  یچی ق شهی هم ی بهش بسته بود برا د یو ام   الیکه دلش رو با هزار خ

کوله ام رو با    دم،یکش  قیعم ی مجدداً نفس  تمیکنترل اون خشم و عصبان ی سرش پرورونده بود. برا ی که خودش، تو  یخام الیخ

باز رفتم و نشستم. با   یا قه یمبل پرت کردم و بعد از دق  یرو  یو پرحرص و عصب  دم یکش رونیتش باز دس  عی سر یحرکت

 خوام دَ... دست خودم نبود.«   یمنقبض شده اش از خجالت، گفت:»بابت کارم واقعاً عذر م ی تمام و چونه  یشرمندگ

هان؟   یتون  ی تونم درکت کنم چه طور م  یو با حرص و خشم گفتم:»اصالً نم  دمیبه صورتش کوب یرو مثل شالق  نمیخشمگ  نگاه

 شه؟«  یهمه وقاحت! مگه م نیکه هنوز چهلم آقاجون هم نشده؟! ا ی در حال ی اریمزخرفات رو به زبون ب ن یا یتون  ی چه طور م

 لب زد:  نشیلحن سراسر غمگ  با

  ی دلخوش   هی  د یام هی از تو ندارم، گفتم که فقط  یب یعج یاسته  نکردم فقط در مورد احساسم گفتم، من خو یسوگند من کار بد -

باالخره    کهینزد یل یسوگند، آره نتونستم صبر کنم چون رفتنم خ ستیوقاحت ن  ن یو ا  نیراهم بهم بده هم یادامه   ی ساده واسه 

 خوام.. ی از تو م ی زیچ ه ینبود چون من فقط  مهم زودش  ای ر یزدم د ی باهات حرف م د یبا

 راهم بشه.«  ی  زه یکه انگ  کی کوچ د یام هی گفت» ی با مکث 

 زدم.  ی خند  زهره

 ! واقعاکه! د؟یام-

 نگاهم کرد.  دهیرنج

 جواب درست بهم بده.  هی کنم  ی نگو، خواهش م ی جور ن یسوگند لطفا ا-

 دهنش سخت لب زد:  بݪدر ادامه با قورت دادن  و

 . دنشمیوقته منتظر شن  یلیکه خ یج... جواب -

  یخارجش م یالک ی از اون همه سر خوش  د یکه بود با  یشده بودم اما هر طور  یدر از اون همه سماجتش حرصکه چه ق  یوا

 راحت و واضح بهت بگم...«  یلیرو خ یز یچ ه یاندازه خشکم گفتم:»پس بذار  یشدم و با لحن تند و ب  یجد  ی کردم. کم
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  نیهم ،یمن...فقط و فقط... مثل سامان یقاطع گفتم:»تو... برا  یزدم با لحن  ی که بخش بخش و شمرده حرف م ی در ادامه درحال و

  ر یغ یعن یبه تو دارم،  ناًیهمون حس رو ع ست، یاز اون نباشه کمتر هم ن  شتریکه به اون دارم که اگر ب  یو بس. اون حس برادرانه ا

 بفهم.«  ونی ا اًتونه باشه لطف ی نم نمیاز ا

 نگاه سراسر تأسفم رو بهش دوختم:  و

 االن موقعش نبود.  ید یفهم ی و م ی ذاشت یذره به آقاجون و خاک خشک نشده اش احترام م   هی کاش الاقل   یا-

 

و ناباورانه اش سر تکون داد و دست    یعصب یشده باشه با خنده ها وونهیکه انگار د  یآشفته شده بود و جور  یحرف هام حساب با

 چشم هام به حرکت دراورد:  مقابل جیهاش رو گ 

به من داشته   ی حس نیهمچ ی تون  ینه تو نم ،ی هست یدونم االن عصبان ی ... میح... حرف نزن م  یطور  نینه... ت... تو رو خدا ا-

  یبگ  ی زیچ ت یعصبان یتو  ستیبهت که گفتم خوب فکر کن. ل.. الزم ن  تته،یدونم که فقط به خاطر آقاجون و عصبان  یم یباش 

 خ... خب؟ 

  تیکردم که فقط به خاطر عصبان  یم اش ی حال ی آخه چه طور دم،یگُر گرفته بود کش  یکه حساب امی شونیپ ی رو محکم رو دستم

 من به اون بوده!  هیشگ یحسه هم نیو ا ستین م یلحظه ا

  یکردنش رو نداشتم و در حال  تیکرد. واقعاً قصد اذ ی نگاهم م ی قیعم ی رو بهم دوخته بود و با ناراحت ش یطاقت و پر تشو یب نگاه

کارات رو هضم   ن یتونم ا ی قائلم اما نم یادی تو احترام ز ی من واسه  یمرتض ن یکردم خشمم رو کنترل کنم گفتم:»بب یم  یکه سع

 ؟« یحرفام رو بفهم ی خوا ینم اشه! چر ی کنم هنوز هم باورم نم

  یخودت که بهتر م  ستیروزه ن  هیاحساسه  هی  نیسوگند اانصاف نباش  ی قدر ب نیگفتم مگه؟ ا یک.. کدوم کارام؟ هان؟... چ - 

 . یدون

 و پر حرص لب زدم:   کالفه

 جاشم به نظرم اشتباه کردم که به حرفات گوش کردم.  نیدونم، تا هم  ی نم یز یمن چ-

  ف یخف یداغ و پر هرم شده بود و صدام لرزش   شیآت یصورتم مثل کوره   ت یقصد نداشت حرف هام رو بفهمه، ازشدت عصبان اصالً

  قه ی چند دق یزد. برا یموهاش رو محکم چنگ م ی از حال من نداشت و با کالفگ  یهم دسته کم یکرده بود البته حال مرتض دایپ

با نگاه پر التماس و عاجزانه اش گفت:»سوگند   یا  قهیداد و بعد از دق  اساژش م ی گذاشت، کم اش ی شونیپ یدستش رو رو  یا

 .« رینگ  می فکر کن، ا.. االن تصم شتریب
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 بشنوم...«  یز یچ خوام ینم گهیگفتم:»د   یکه گلوم رو چنگ م  یرو گرفتم و با بغض  نگاهم

 لب زد:  ت، یرفته اش از عصبان ل یپر غم و تحل یصدا با

 حرف آخرته؟  ن یا یعنی-

 سرم رو حرکت دادم: زدم  یحرف م یکه به سخت  ی حال در

 من...  ی من  یها ی بچگ  هی بهت داشته باشم چون تو هنوز هم همون دادش  گهید ی تونم حس  ی تونم، نم  یمن نم یمرتض -

  نیزم ی رو که روش بود با شدت رو یگلدون ز، یم ی دستش رو دنیبود و با کش ده یرس  یوونگ یاون جمله ام انگار که به مرز د با

خونش نشسته بود، گفت:»همون موقع    ی مثل کاسه   یچشم ها یکه تو  یانداخت که هزار تکه شد و  با داد و خشم وحشتناک

 گفتم  از ذهنت پاکش کن، پاکش کن....« اریکلمه رو به زبون ن  نیا گه یهم بهت گفتم که د

سمت پله ها رفت. باز هم حالم بد شده بود   تیکه از جاش بلند شد و با عصبان  دمیمبل عقب خز یبودم؛ رو  دهیازش ترس  یحساب

دست هام لرزونم گرفتم،   ی بودم؛ صورتم رو تو ختهی. واقعاً بهم ردمیکش ق یگرفته بودم و چند تا نفس عم ید یو تپش قلب شد 

  یو لحظه ا  د یچ یگوشم پ  یکوبنده تو ییقدم ها ی بعد صدا ی شده بود. کم دش ید صورت داغم باعث سوزش ش  یاشک رو  دنیچک

 چشم هاش اتفاق افتاده بود!   ی جلو زیکه همه چ ی باهاش رو به رو بشم، وقت ی دونستم چه طور یباال اومد. واقعاً نم  ربد یبعد ه

 .دمیکش  ی قدر که ازش خجالت م چه

پا  کردم که اصالً چرا   یدلم مدام خودم رو سرزنش م   ی. تو ختمیر ی صدا فقط اشک م یآروم و ب رمیکه سرم رو باال بگ   نیا بدون

  ی سوزوند اعتراف مرتض ی م شتر یکه دلم رو ب ی زیشد و چ ی مثل سابقش نم زی چ چیه گهیگذاشته بودم، د ی لعنت ک یبه اون بوت

که   ی اون حس انیرفت، ب   یهزار م ی باره رو ک یشد و ضربانش  ی دستتپاچه م  دنشیکه قلبم با د یکس  یبود، جلو  ربد یه یجلو

 نسبت به من داشت و من هم نسبت به اون...  ی مرتض

  هی گر دنشیلحظه سرم رو باال گرفتم که با د  یکه درست رو به روم بود، نشست. برا  یمبل  ی رفت و رو ستادن،یا یا  قهیاز دق بعد 

داشتم نه   شیاومد. نه راه پ  ی از دستم بر نم یکار  چیحسرت بزرگ رو به روم نشسته بود و من ه ه یگرفت. مثل  ی شتریام شدت ب

 ...یروم هم سامان و مرتض ی بود و جلو قیو عم شدهاحساس بزرگ  هی راه پس، پشت سرم 

شده بود و قدم برداشتن سمتش رو برام ممنوع کرده بود. چه قدر   یو قرمز رنگ دورش حصار  یفرض  یکه خط ی عشق تیدر نها و

اشک قاطع   یو محکم پلک زدم که قطره    دمیدون کشمحکم لبم رو به دن ه ی. از شدت گر د یکش یم  ر یکه قلبم سوزش داشت و ت

 انداخته بود و سکوت کرده بود.  نیی. متأثر و کالفه سرش رو پا د یچک  ی ا شه یش  زِیو محکم رو م
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  ی مبل نشسته بود و با کالج ها  ی. کالفه تر از قبل رو ختمیر  یاون سکوت آروم اشک م ی گذشته بود و من هم چنان تو  یربع  هی

  ، یپشت دست دنیکرد. با کش ی هام زُق زُق م قهیسرم به درد اومده بود و شق اد یز ی  هی زد. از گر ی ضربه م نیزم  یبراقش رو 

چشمم   ی لحظه ا  یمبل جا به جا شدم که برا یرو  ی اومدن نداشتند پاک کردم. کم بند  الیصورتم رو که اصالً خ یرو  یاشک ها

  زدمیم  رونی کردم و از اون جا ب ی تر جمع شون م عی هرچه سر د یپخش بودند. با یافتاد که هر کدوم طرف  نیزم  یرو  ملیبه وسا

 .ربد یآور ه  ببرام بود مخصوصاً با اون سکوت عذا یخفقان آور و پر استرس  یفضا یچرا که حساب

 

گلوم رو   یشدم اما باز همون بغض لعنت لمینشستم، مشغول جمع کردن وسا ن یزم ی خودم رو جمع و جور کردم و آروم رو یکم

نشست و   نی زم ی رو یاون حالم بعد از نگاه متأثر  دنی. با دهی گر  ریزدم ز  یبا دل پرتر ش یربع پ هی اتفاقات  ی آور ادیفشرد و با 

و اون با چشم    یاشک یچند لحظه نگاه مون بهم بهم برخورد کرد؛ من با چشم ها  یبراشد.  لمیاون هم مشغول جمع کردن وسا

شد و اشک با سرعت پشت  ی م شتر یبا نگاه کردن به چشم هاش بغضم ب ی. حتمیبود گهیهم د ی  رهی پر تالطم و موحشش خ یها

هم گذاشت و دستش رو   یرو  ،سرش اشک هام چشم هاش رو با تأثر و با تکون دادن  دنیخورد. با د یصورتم سر م  یهم رو 

به ِسک ِسکه    اد یز ی  ه یکه از گر  یبود برد و با برداشتنش جعبه رو به سمتم گرفت. در حال ز یم ی که رو ی دستمال ی سمت جعبه 

و اشک هام رو پاک کردم.   دم یکش رونیرو از داخل جعبه ب یشد دستمال یم  نییام تند تند باال و پا نه یس  ی افتاده بودم و قفسه 

که   ی مبل نشست و بعد از اون همه سکوت، آروم و با لحن مهربون یهم رو  ربد یمبل نشستم. ه  یباز رو  لمیاز جمع کردن وسا عد ب

 : د یازش سراغ نداشتم پرس 

 تو؟   یخوب-

 .« یکرد ی قبول م د ی:»نباهم گفت ی با مشت کردن دست هاش تو ی ا قهی کردم که بعد از دق  د ییتأ "آره " ی حرکت سرم به معنا با

 سرزنش گرانه و پر شماتت داده بود.  یخودش رو به لحن  یشد. اون لحن مهربون جا دهیسمتش کش نگاهم

 پر اخمش و همون لحن پر شماتت ادامه داد:  ی چهره  با

 ؟ یمن؟! اگه سامان بفهمه چ  کیبوت ی جا! تو نیاونم ا ،ینکرد  ی اما... اما اصالً کار درست دم یو شنحرفاتون -

 لبش نقش بست. ی رو ی تلخ و عصب  یلبخند 

 ! یکار کرد  یاما تو چ  یخوبه اون همه بهت اشاره دادم که بر  ؟یکن  یذره به اون فکر نم ه یچرا -

 روش ثابت شد.  رم یدلگ  نگاه

 باال!«  نیاریب ف یدادم که تشر  یم شنهادیپ د یکرد و گفت:»حتماً با ی عصب ی خنده ا باز



 عشق تا جنون 

407 
 

کنم. دل   ی ریجلوگ ه ی شدن مجددش به گر ل یداشتم از تبد  یانداخت و با گزش لبم سع ی همچنان با شدت به گلوم چنگ م بغض

اوردم آخه اون   یزل زده بودم. واقعاً از حرف هاش سر در نم اش ینا آروم و عصب یبه چشم ها ده،یرنج   یخور تر از قبل و با نگاه

 بود!  ی چ یهمه سرزنش برا

 چرا؟   گهید  ناو

  چیکنه و حق رو به من بده چرا که من اون وسط ه  ییکردم ممنکه ازم دلجو ی بودم که فکر م الیقدر ساده و خوش خ چه

دونستم. نگاه رنجور و ناراحتم رو سمتش دوخته بودم که با    ینداشتم و واقعاً خودم رو مستحق اون همه سرزنش نم یتقصر 

 مقابل چشمم گفت:  تشو با حرکت انگش د ییهم سا یحرص دندون هاش رو رو 

 کردم.«   یو تو دهنش خورد مبود اون لحظه حتماً دندوناش  یجز مرتض یا  گهیکن اگه هر کس د  »باور

  نییسر باال و پا ،یبا تر کردن لب هاش به طور عصب زد   یودش حرف مو غرغرکنون با خ تیکه با عصبان ی بعد از اون در حال و

 کرد. 

 ! اره؟یو به زبون بتونست اون مزخرفات   یفهمم چه طور   یکارو نکنم. اصالً نم ن یخودم رو گرفتم که ا ی جلو ی لیالبته خ-

موقع حرف زدن در   ی جور ه ی و برام قابل درک و باور نبود،  دمیفهم  یاصالً نم  ی رو از دست مرتض تشیشدت از عصبان اون

 شد که واقعاً در عجب بودم!   یم  یموردش حرص 

 در ادامه نگاه پر از سرزنشش رو بهم دوخت و با تکون دادن سرش گفت:  و

 شد!«  ی م ی طور ن یهم ا د یبا ی که تو کرد ی با اون رفتار  »البته 

  یواقعاً حوصله    گهیناراحتم کرده بود و د یزدم؛ حرف هاش حساب یلرزون از بغضم رو منقبض کرده بودم و پلک محکم   چونه

دونستم که باز هم    یرو هم م ن یشکنه و ا ی دلم ازش م   شتریبمونم ب شتریدونستم اگه ب  ینفر رو نداشتم، م ک یاون  یسرزنش ها

بگم با حرص از جام   یز یکه چ ن یتونم از خودم بکنم. بدون ا ینم یدفاع چ یفعه هد  هرکنه و من هم مثل  یم  ی انصاف یدر حقم ب 

 بلندش گفت:»کجا؟«  یبلند شدم که سرش رو باال گرفت و با تن صدا

خشمم ازش   دنش یخواستم برم که رخساره نفس زنون از پله ها باال اومد. با د ی گرفتم و م شیبدم راهم رو پ ی که جواب  نیا بدون

هم به   یکرد و لحظه ا  یباال نگاه م  ی آشفته   یهم مشت کردم. مات و مبهوت به فضا ی شد و محکم دست هام رو توشعله ور تر 

 :د یسمتم اومد و نگران پرس  رش یمتح یگرد شده و چهره   ی من. با چشم ها

 جا چه خبره؟ ن یشده؟ ا یچ-

 شد.  قیصورتم دق ی تو
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 ! ؟ی کرد  ه یسوگند تو.... تو گر نمیبب-

 بغض آلود و دلخورم گفتم:  یبا صدا 

 حرف بشنوه منم.«  د یبا یوسط کس  نیو باز ا ی اما باز اصرار کرد ام یب ییخوام جا ی توئه، گفتم که نم ر یهمش تقص نای»ا

 نگاه کرد و جا خورده گفت:  ربد یه به

 شده؟«  ی ... مگه حاال چ»م

شده بود و باز هم   شتریدلم رو شکونده بود. سردردم بنگاه کردم، چه قدر راحت باز   ربد یبه ه رمیپر از خشم و دلگ  یچشم ها با

 ؟« یتو باز سوگند خوب  یشد  یو دلواپس گفت:»چ  جی. رخساره گامی لعنت یلرزش دست ها 

سمت ما   د،یکوب ی م نیزم  ی پاش رو رو ت ینشسته بود و با عصبان  ی راحت یکه هنوز هم رو  ربد ی اون حرف رخساره، نگاه ه با

 شد. رخساره دستم رو گرفت و به مبل اشاره داد.  دهیکش

 . یکم آروم ش  هی  مینیاون جا بش قهیچند دق م یبر ایب-

 

پلک هام رو خمار کرده و سرم از درد درحال   فیخف یا  جهی. سرگنمیرو بش  یا قه ی داشتم چند دق  اجیخوب نبود و واقعاً احت حالم

 انفجار بود. 

تر اومد، با همون لحن   ک یمبل جا به جا شد و نزد ی صورتش مشهود بود رو ی ه توک  یایبا نگران ربد ی ه میکه نشست نیهم

 :  د یدلواپسش پرس 

 سوگند؟ یخوب هو؟یشد  یچ-

و   امی شونیآروم به پ ی نگفتم و با ضربه ها یز یکرد دوست داشتم. چ ی که نگاهم م ی رو وقت اش ی تاب ی و ب  یقدر اون نگران چه

  نیامشوش گفت:»  یسکوت و اون حالم، رو به رخساره با نگاه دنی در کمتر شدن اون درد داشتم که با د ی ماساژ دادنش سع

 ه؟«یچه حال ن یچشه رخساره؟ ا

 رمق رو به رخسا زمزمه کردم:  ی حال و ب یب

 . میشه بر ی رخساره م-

 :د یغر  ینگران و عصب ربد ی اون حرفم ه با
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 ! ؟ی بر یخوا یم  یحال کجا  نیآخه با ا ؟ یگ ی م ی معلوم هست چ-

 شده بود و رخساره نگران تر از قبل گفت:»سوگند... دستت!«  شتر یدست هام ب لرزش 

 : د یبالفاصله پرس  و

 همراهتن؟  نمیب-

کوله   یتو  ع یسر ی لیرمقم به کوله ام که کنارم بود اشاره دادم. خ ی قرص هامه. با نگاه ب   یدونستم که منظورش جعبه   ی م 

 همراته؟«  یمطمئن  ستیجست و جو کردن گفت:»اما ن قه ی مشغول گشتن شد و بعد از چند دق

داخلش رو   گه یباره د ک یکرد. کوله ام رو ازش گرفتم و خودم هم  ی مرموزش فقط به ما نگاه م  ی متفکرانه و با نگاه ها ربد یه

  یآروم  یسرم گذاشتم و با صدا یدست هام رو رو  یبودمشون. با آشفتگ  وردهی هم با خودم ن د یجو کردم اما واقعاً نبود شاجست و 

 لطفاً.«   می دونم، بر  یگفتم:»نم

بپرسم دنبال   تونم یپرسشگرانه گفت:»م  ی نظرمون داشت و بعد از لحظه ا ری هم چنان با همون نگاه مرموز و با کنکاش ز ربد یه 

 ن؟« یردگ ی م یچ

  فش ی ک یفکر کردم تو   یعنی زهیبه من درجوابش گفت:»چ یاز اون پرسش دستپاچه و هول شده بود و با نگاه ی کم رخساره

 گشتم.«  ی باشه دنبال اون م ی زیچ یمسکن

  یقرص یکه جعبه   ی همون لحظه دستش رو که کنارش بود باال اورد و به طرفم گرفت، درحال ی زد و تو یپوز خند  زی آم تمسخر

از اندازه، گفت:»دنبال   ش یب یت یبشدت گره خورده اش و عصبان ی دستش نگه داشته بود، با ابرو ها یتو  م یگشت ی رو که دنبالش م

 ن؟« یگشت  یم نیا

  نیکرد. خشمگ   یبهم نگاه م ی. رخساره هم با نگراندمییجو ی لبم رو م ی زدند و با استرس گوشه   یهام از اضطراب دو دو م  چشم

که دستم رو سمت دستش    نیفوت کردم و هم ی کرد. مضطرب نفس یدستش بود نگاهم م  ی قرص هنوز تو  یکه جعبه   ی در حال

 داد.  لمیتحو  ی ا ی عصب ی و خنده  د یکش  قب دستش رو ع ع یقرص رو بردارم سر یبردم تا جعبه  

 ! نیمسکن بودکه دنبال  - 

 :د یرو به من کرد و پرس  اش ی در ادامه با نگاه غضب آلود و شاک و

 ؟ یکن ی استفاده م نایچند وقته از ا-
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که   ی در حال یتأسف و ناباور  تیسکوت من و رخساره با نها دن یبودم و رخساره هم مثل من جرأت حرف زدن نداشت. با د ساکت

 !« ؟یخور یم ازپامیشد گفت:»سوگند تو د ی م دهییهم سا ی دندون هاش رو

 دستش کرد و متأثر و آشفته زمزمه کرد: ی تو  یبه قرص ها ینگاه

 چند وقته؟ -

 .  دمیدندونم کش  ریتونستم بفهم لبم رو به ز ی رو نم لشیکه دل  یاون سؤال و اون لحن پرتأسفش، با خجالت با

حرص بخورم. اوف اما آخه اون   یبود باعث شده بود حساب دهیفهم  موضوع رو ربد ی که ه نیدلم خودم رو سرزنش کردم؛ ا ی تو باز

 کرد؟!  یکار م   یقرص ها دست اون چ 

کردم   داشونیپ نیزم یرو  ز یگفت:»تعجب نکن،کنار م زی تمسخرآم ی با اون فکر کالفه و پر پرسش بهش نگاه کردم که با خنده ا و

 .« لتیهمراه با وسا

 :د یباز پرس  یمحکم و جد   یدر ادامه با لحن  و

 چند وقته؟  ی خب نگفت-

شد گفت:»مگه   ی که کلمه قرص، محکم و پر حرص از دهنش خارج م  یتر از قبل درحال   یکه عصب  میهر دو ساکت بود همچنان

 ؟« یخور یرو م یلعنت  ی قرصا نیگفتم چند وقته ا ی گ ی نم یزی با توام سوگند چرا چ ن؟یالل

به مامان   یحت  ایبه سامان  دمیترس  یبگم چون م  ی زیتونستم چ  یشم دوخته بود و من هم نمکه مات و مبهوت به من چ رخساره

قرص که چند تا    یخال ی داد با نشون دادن بسته ها ی تکون م تیکه کله اش رو با عصبان  یبار در حال نیبگه و ا ی زیو بابا چ

  ی خال یچون از بسته ها ستیهم به جواب دادن ن ی ازیخب البته ن  ن؟ید  یبسته شون نبود گفت:»پس جواب نم یتو  شتریب

 درسته؟ هوم؟«  یکن  ی که استفاده م  هی ادیمعلومه که مدت ز

  یو ناباور رت یمحکم و گرفتن بازوم با ح ی هم گذاشتم که رخساره با تکون ی گفتن اون حرف محکم پلک هام رو رو با

 ؟« یگ ی نم یزی نکنه... سوگند با توام چرا چ ی ار کرد ک  یت... تو چ نیچرا خال نای... ایگفت:»سوگند ا

 بهم داد.  یفشردم که باز تکون  یهم م ی رو به دندون گرفته بودم و چشم هام رو رو لبم

 سوگند با توام؟ -

 و منگ لب زد:  جیهام رو از هم باز کردم که گ پلک

 ؟ یکن  یکار م ی چ یهمه قرص رو چ... سوگند تو دار  نیهفته ا ه ی  یشه تو  یباورم نم -
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جا خورده اش از اون حرف   ی  افهیو آشفته تر شه، با خشم و ق یاز قبل هم عصبان  ربد یبود که ه  ی حرف رخساره کاف نیهم

 !« ؟یهفته خورد  ه یرو فقط تو  ی قرص ن یهمه قرص رو او...  اونم همچ ن یا یعن یگفت:»

 تر داد زد.  یحرص

 چه قدر دوزش باالست؟ نایا ی دون  یاحمق؟ م  ی کن ی کار م ی چ یدار  یفهم  یم-

 

و با    یا ه ی رو نداشتم و بعد از ثان ی واقعاً کشش بحث و جدل دوباره ا  گهیزد. د یلحن پر تشر و سرزنشگرانه فقط سرم داد م  با

  ی لبش م یندون هاش رو رو د تیسراسر خشمش زل زدم. با عصبان یچشم ها یکالفه، به خودم جرأت دادم و تو  ی نفس دنیکش

تونم حلش کنم حاال هم    یمشکل خودمه، خودمم م  نیا ست ی:»به تو مربوط نفتممحکم گ  ی صورتش با لحن یکه براق تو  د یکش

 خوام برم.«   یاونا رو بهم پس بده چون م 

 و احمق خطابم کرد.  د یسرم داد کش یبلندتر  یبا صدا اما

 احمق بزرگ.  هی  یاحمق  هی سوگند تو -

 .د یرو سمتم کش زش یهم گذاشت. باز نگاه تند و ت ی چشم رو ی داد بلندش رخساره لحظه ا یصدا از

 باعث شده که کارت به قرص خوردن بکشه؟  ی؟چی کن  یمصرف م   نارویکه ا  یدار ی تو چه مشکل نمیاصالً بب-

  یشوکه بودم چون فکر نم تش یت خشم و عصبانشد، واقعاً از اون شد   ی چه قدر وحشتناک و پر جذبه م تیکه موقع عصبان  یوا

 حد براش مهمه باشه! ن یکردم تا ا

 مهم و معقول!«  حیتوج  هی طور  نیهان و هم گه یداره د  یل یدل  هیدر ادامه با حرص گفت:»البد  و

شد  ی م لی تبد  ه یکه داشت به گر  یذاشتم. چونه ام از بغض ی هم م یچشم هام رو رو  ده یو ترس  یراراد یزد غ یکه م  ی هر داد با

تر و پر مهر تر باهام رفتار کنه، مهربون   می خواست مال ی اون همه سرزنش رو از طرفش نداشتم، دلم م دنیو تحمل شن د یلرز یم

شد حتماً از اون   ینم ل ید که اگه به اشک تب  د یباره ترک کینتونستم مانع بشم و بغضم  گهی... دد یپرس  ینشست و ازم م  یکنارم م 

کم از خشمش کم شد و به طرف    هی اون حالم  دن ی. با دختمیر  یصورتم اشک م ی. آروم و پهناشدمی خفه م ی ا یهمه خود خور 

 .د یرخسار چرخ

 ؟ یدونست  یتو هم م -

 و متأسف جواب داد: ر یسر به ز 
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 . دمیکه االن فهم  ید یبکنه د یکار  نیکردم همچ  یکنه اما باور کن فکر نم  یقرصا مصرف م  ن یدونستم از ا  یم-

 گرفت.   نییاون جواب رخساره، کالفه سرش رو پا با

 ؟ یشه چند لحظه تنهامون بذار ی رخساره م-

  یچدونم   یرفت. نم  نییکه نگاهش سمت من بود پا ی که داشت رخساره بدون اعتراض از جاش بلند شد و در حال  یبا خواسته ا 

  نییمنقلب ازش خواست که پا  یمشوش و با حال ی شد و اون جور ی خواست بگه که بودن رخساره مانع راحت حرف زدنش م یم

 بره! 

  ی دادم. با رفتن رخساره از جاش بلند شد و رو ی هم فشار م ی دستم رو تو یکردم با استرس انگشت ها ی م ه یکه گر ی حال در

  ی محکم چنگ   ،ی. کالفه تراز قبل و با آشفتگ د یپر یم  نییباال و پا فیخف  ی ام از هق هق نهیتر بود نشست. س  ک یکه بهم نزد  یمبل

 . د یموهاش کش ی تو

 درسته؟   ی شد  یطور  نیا راً یکه رخساره گفت اخ ی زیبا توجه به چ ؟ی قرصا رو مصرف کن  نیباعث شده که ا یچ ی عنیچرا؟ -

شه   یاون شب مربوطه م  یاینکنه... نکنه به من و قضا نم یپا کردن مردد گفت:»ب... بب نیکم اون پا و ا ه یبودم و بعد از  ساکت

 آره؟« 

پاک کردن اشک هام، بهش نگاه کردم که   ی صورتم برا یمحکم رو   یدست  دنیو با کش دمیهم کش ی پهنم رو تو ی ها ابرو

به خاطر من   د یاصالً چرا با ی عنی... یباشم... ول کم مقصر  هی  هیی قض نیمنم تو ا د یلحظه فکر کردم شا  هی دونم چرا اما  ی گفت:»نم

 باشه؟!«

 سر برگردوند و زمزمه کرد.  و

 کنم؟!  یکه من م یی چه فکرا ن یآخه ا-

تونست   یو نم  د یفهم ی رو نم نیعشقش در حال سوختن بودم و اون اصالً ا ش یشده بود؛ من احمق تو آت شتریازش ب می دلخور

 هم گفتم:  ی . با حرص و فشردن دندوهام رونهیبب

به تو   ی ربط چ یه نیاما ا یمدام ناراحتم کرد  م ید یرو د گه یکه هم د یتونه به خاطر تو باشه، درسته از روز  یحق باتوئه نم  »آره 

 نداره.« 

 ناراحت نگاهش رو به سمت چرخوند. 

 هات شروع شد؟  ه یبازم گوشه و کنا-
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بار  درست کنارم   نیاز جاش بلند شد و ا ی با همون خشم سکوت رو انتخاب کردم و رو برگردوندم که بعد از لحظه ا حاًیترج

از اون   رون یام خارج شده و ب نهیکردم مشتاقانه از س   یکه حس م   یباز قلبم رو دستپاچه کرده بود، طور یکینشست. اون همه نزد

  یاحساس گرما م ی حساب یکیشد، صورتم داغ شده بود و از اون نزد یمتر هم م ک فاصله . با چرخشم به سمتش اون زنهینبض م

  یبود و اون لحظه دلم حساب ده یکه چه قدر بهم چسب  یقشنگ و مردونه اش اسمم رو صدا زد. وا  یکردم. آروم و با اون تن صدا 

که فراموش کرده بودم ازش    یم طور یو مال   فیلط ی اون لحن و صدا زدن اسمم توسطش؛ اون هم اون جور یضعف رفت برا

 بود و چه قدر که اون لحظه اسمم رو دوست داشتم!  ی دلخورم. حال خنده دار

 بود!  کینزد خدا چه قدر بهم  ی دهنم بود، وا ی بار قلبم تو نی. ادمی دادم و سمتش چرخ  ریینشستنم رو تغ ی  ه یآروم زاو آروم 

  یام خارج شد. باز هم با اون چشم ها نهیبود. نفسم صدا دار و پر استرس از س  ی پلک زدن ی صورتمون از هم به اندازه  ی  فاصله

داد و   یم  یا  یهول بودم اما اون نگاه ها چه معن  یو مات بهش زل زدم. حساب د یکوب  خینگاهم م ی رنگش تو یخمار و قهوه ا 

 بود!  ی که بهم دوخته بود، چ ی قیمسخ و عم  یاو نگاه ه ی کیمنظورش از اون همه نزد

که به خاطر اختالف قد در   اش ی ستبر و عضالن نه یتلخش که تو خوده دماغم بود، سرم رو باال گرفتم و با عبور نگاهم از س  عطر

 خمارش حل کردم. یچشم ها  یچونه اش بود، تو  ک ینزد م یکه نشسته بود   یهمون حال

 

  یاجازه   نمونی ب یکم خودش رو جمع و جور کرد و به فاصله   ه یطاق شد و نگاهم رو کج کردم، با اون حرکتم اون هم  طاقتم

خواد   ی سوگند من دلم نم نیداد، باالخره لب هاش تکون خوردند و با لحن متأثر و حالت گرگون چهره اش گفت:»بب  یشتریب

 هات رو ندارم.«  ی ها و نا آروم ی تاب یهمه ب  ن یچون واقعاً تحمل ا نمت یوضع و حال بب نیا ی تو

 گفت!  ی داشت م  یخدا اون چ  ی از اندازه گرد شده بودند، وا شیهام از تعجب ب  چشم

دلم به خودم   ی شدم و مدام تو یجنبه م ی ب د یکردم اخم هام رو ثابت نگه دارم نبا ی م ی در حال بروز دادن بود اما سع  لبخندم

  یخودم الک یجور حرف ها پس بهتر بود برا  ن یبراش مهمم و از ا یلیبالً هم گفته بود که خداشت ق  ی زدم، خب چه ربط ی تشر م

  نیخوام رابطه مون ا یکه ادامه داد و گفت:»من نم  دمیشده ام رو آروم باال کش ر یبه ز سر کردم. نگاه دوباره  ی نم یباف الیخ

 بره، خب چون... « ش یپ یجور

که   یهول و اضطراب  یرفتار کم  یمتوجه  یلحظه ا   یکردم. برا ی به دهنش فقط نگاه م رهیهام چهار تا شده بود و خ چشم

مسخره که چون خواهر سانم، از دهنش خارج بشه چرا که قطعاً همون   یفقط از خدام بود که اون جمله   ی عنیداشت، شدم. 

. همچنان  شعوری ب ی که نفهمه از کجا خورده، پسره   یکردم جور   یم ش دار   هی رو نثار صورت خوش فرم و زاو ی محکم ی لیلحظه س 

  یعنی اش یخودش رو به صاحب اصل یاون لحن مهربون و پر عطوفت باز جا یناباور  نیدر ع کبارهی کردم که   یمنتظر نگاهش م

 گارد گرفته بود!  هم شده بودند داد، باز نسبت ب ک یبهم نزد ادیز ت یکه از جد   ییعبوس داد با ابرو ها ی همون چهره 
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 خوام...   یخب چون نم-

جا خورده کرد و رو به من  یکنه. نگاه ی شتریمبل عقب گرد ب  یرخساره که باعث شد رو  ی موقع  یاما باال اومدن ب  و

 .« میارمنتظرشون نذ   نیاز ا شتریب م یبر گه یپاشو که د ی زنگ زده اگه بهتر ی... سحر چند بار زهیگفت:»چ

همون جلد بد اخالق و مغرورش، گفت:»اما من هنوز جواب سؤاالم رو   یکه باز هم رفته بود تو   ی در حال ربد یاون حرف، ه  با

  ن یا یباالست و مصرفشون، اون هم تو  یل یقرصا همون طور که گفتم دوزشون خ  نی. استین یکیاصالً موضوع کوچ نینگرفتم... ا

 تونه باشه.« ی خطرناک م یلیسن خ

 خواست بگه؟!   یم  یچ ی عنیفکر رفتم  ی تو

 از دهنش خارج بشه!  زی محبت آم ی که به خودش گرفته بود قطعاً قرار نبود جمله ا  یا  افهیبا اون ق  البته

 : د یبه طرفم اومد، کنارم نشست و با حلقه کردن دستش دورم پرس  رخساره

 سوگند؟  یبهتر-

  ستیخوب ن  ، ینیب ینم شو مگه حال و روزش  الیخ ی تو هم لطفاً ب میبر  د یگفت:»ما با  ربد یکردم که رو به ه د ییحرکت سرم تأ با

 .« میلطفاً اون قرصا رو هم بده که بر

 زد.  ی با نگاهش به رخساره تشر ی و عصب انهیشاک

  یبهت بگم رخساره چ  یآخه چ اما... ی مواظبش هست شتریب یتو کنارش  یکردم وقت  ی نگو، من فکر م یز یکه اصالً چ  یک یتو -

 بگم؟!

ندارم، چون منم بهش گفته بودم که تو خوردن   یر یتقص چ یبه من کرد و درجوابش گفت:»اما من ه  یهم با شماتت نگاه رخساره

 کنه. «  ی رو ادهیز د یقرصا نبا نیا

رو از   یشروع به زنگ خوردن کرد. گوش  یبا لرزش  بش یج یتو اش ی که دهنش رو باز کنه و جواب رخساره رو بده گوش  ن یاز ا قبل

به صفحه اش و صاف کردن   یساکت شدن رو به رخساره باال اورد و بعد از نگاه ی و دستش رو به نشونه  د یکش رون یب بیج ی تو

 جواب داد.  فی خف ی با سرفه ا یی گلو

  ی و انجام بدم، مداشتم اومدم اون  یکار بانک ه ی زه یچ ستم ین ک یب... بوت  ی عنی! نه، نه ؟یچ  ؟یم، خوبم تو چه طور الو؟ جونم داَش-

 .امی تا منم ب ت یتو برو سوئ یخوا
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داشتم که   ی حیچه توض د ید  یاون حال م یاومد و من رو تو  یاگه م  ی کم هول و دستپاچه بود به گمونم که سامان بود. وا  هی

 بهش بدم!  

 صورتم رو ماساژ دادم.  یو کم  دمیکش  یپوف کالفه

 ! مگه اون جاست؟نیحس ه؟ ی ک یاون صدا  نمی . ببامیخب برو منم م ی لیتو؟ خ یی االن کجا-

 ادامه داد:  ش ای گوش  ی و با کم کردن صدا  د یهم کش یجمع مکالمه اش بود، ابرو هاش رو تو  حواسم

کارا   نیا یجا تی. صد بار بهش گفتم سوئیدون ی کرده. پس تو هم م ی دونه چه غلط ی آره خودش م شعوره،یب ی لیبهش بگو خ-

  ربد ی... جان هگهیگرفته و هزار غلط د یهمه رو جمع کرده واسه خودش مهمون  شعور یب ی پسره  گهیفهمه! آره د  یمگه م ستین

 ... رونکره اش  ی و خفه کن که نشنوم اون صداصداش 

-... 

 فعالً.  ؟ یندار یقربانت کار  امیباشه داداشم م -

 جا.«  نیا ادیخواست ب یگفت:»سامان بود م  ی دادن نفس رونیرو قطع کرد و با ب یگوش 

 رو به من ادامه داد:  یباال بردن ابروهاش و طعنه ا  و

 دونه؟  ی سامانم م نم یجا بود. بب ن یاالن اکه؟ خوب شد که زنگ زد وگرنه  ید یشن-

 گم.«  ی رو م  یکوفت یقرصا نیهم ی  ه یکه با اخم و تخم گفت:»قض م یدو پرسش گرانه تو صورتش زل زد هر

 : دمیدلم غر ی حرص تو با

 . تیترب ی ب ی پسره -

 گفت: ربد یخورده و نگران به رخساره نگاه کردم که  مضطرب رو به ه جا

 !« یبهش نگ  یزیوقت چ   هی ... یدونه    ینم  »نه

 کرد.  نییسرش رو باال و پا یزهره خند  با

 دونن؟!  یهم نم ییو زندا یی پس البد دا-

 خواد که اونا بدونن.  ی:اوهوم، به اونا هم نگو لطفاً چون سوگند نم رخساره
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 کردن چشم هاش گفت:»اون وقت چرا؟«  ز یو با ر یشاک

  یبهشون بگه و نگرانشون کنه پس وقت  یز یاما سوگند دوست نداره فعالً چبگم  یی:چون من قصدش رو داشتم که به زندارخساره

 دونه.  ی خودش بهتر م ست،ین یخواد گفتنش کار درست ی اون نم

 تکون داد.  ن یبه دندون گرفت و سر به طرف ی لب ش یعصب ی خنده  با

 ف نزن! کرد، تو رو خدا خنده دار حر ینم  یکار  نیکه همچ  د یفهم یداد و م  یاگه عقلش قد م نیا-

رو به من گفت:»پاشو، پاشو  تیفرو کرد و با جد  بش یرو داخل ج اش یکه زد نگاهش کردم که گوش  ی از حرف تیحرص و عصبان با

 کنه.«  ی و نگران مداره من  ت یوضع ن یشه، ا ینم ی طور ن یدکتر خوب ا ه ی  شیپ میبر

 .« امینم ییصورتش گفتم:»من با تو جا یو حالت تخسم تو   تیهمون عصبان با

 سوزوند تا اون، ادامه دادم:  ی قلب خودم رو م شتر یکه گفتنش ب ییو جمله ها   هیپر کنا ی با لحن و

رو   ی نگران نباش برادر ، یو داشتو هوام   یگم که چه قدر مواظبم بود ینترس به سامانم م  ،ینگران من باش  ستیهم الزم ن گه ید-

 . یتموم کردبه طور کامل در حقش 

رفتار   ی طور نیهم شه یگفت:»هم تیهم گذاشت و با عصبان یچشم هاش رو محکم رو  ی لحظه ا یمنظورم شده بود و برا  متوجه 

 فرق کوچولو کرده... «  ه ی دفعه  ن یتفاوت که  ا نیبا ا یقدر لجباز ن یهم شهیهم ، یکن یم

 ادامه داد.  یمکث با

 چرا هان؟!  گهیفهمم با خودت د یاالن با خودت... اما نم یول   یکرد ی قبل با من لج م ی دفعه ها-

کنم به تو هم مربوط    یکه بخوام م ی گفتم:»آره باخودم لج کردم، اصالً هر کار ی بلند  یاز جام بلند شدم و با صدا خته یگس افسار

 نگران من نباش.« گه یگفتم که د ستین

 تر از قبل حرف رو براش شمرده تکرار کردم.   محکم

 نَ، باش. -

  ال یخیالاقل تو ب ربد یکم آروم بابا، ه  هی هر دومون باال رفته بود و رخساره با اعتراض رو به هر دومون گفت:»چه خبر تونه  یصدا

 شو«.
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 . د یدست هاش رو بهم مال تیحرص و عصبان با

 . یحرفام رو بفهم یخوا  یست چون نم دهیفا ی م حرفم بزنم بکه هر چه قدر ه  یقدر زبون نفهم  نیا گه یآره د-

اون   یکه متوجه   ن یلرزش دست هام شدم. واسه ا ی شد و دوباره متوجه  یم  نییام باال پا نه یو نفس تندم س  اد یز تیعصبان از

  ه ی م یبر گه یدستم گفت:»سوگند بهتره د دنیبا کش د ید  یموضوع نشه دست هام رو محکم مشت کردم. رخساره که اوضاع رو بد م

 جا.«  نیسامان پاشد اومد ا ید یوقت د

 از جاش بلند شد و با لحن کوبنده اش بهمون تشر زد.  ربد یاون حرف رخساره، ه با

 دکتر خوب.  هی  شیپ م یریگفتم که م ، یری نم ییسوگند تو جا-

 شدم.  ر یبه سمت پله ها سراز عی سر یلیبرم، خ ییکه عمراً باهاش جا ن یا یصورتش و به معن ی تو یپوزخند  با

 زد.  یکه مدام اسمم رو صدا م   دمیشن یخش دارش از خشم رو م  یصدا

 رو طرفم گرفت.  امیکه رخساره هم پشت سرم اومد. کوله پشت د یطول نکش یلیخ ستادم، یا ابونیاومدم و کنار خ رونیب ک یبوت از

 ؟ یکرد ی و قاط یها شد  وونه یمثل د  هویچته تو چرا -

 رنگش کردم. اه یدرشت و س  ی چشم ها ی سرزنش نگاهم رو حواله  پر

 موندم که بازم حرف بارم کنه؟  ی کردم م ی کار م یچ-

 ؟ یکرده بود ه یافتاده بود؟ تو چرا گر یاصالً چه اتفاق-

 بگم تو  ی زیکه چ  نیا بدون

 شونه ام قرار داد.  ی رو به راه افتادم که دنبالم اومد و از پشت دستش رو رو اده یپ ی

 . نمیبب سایوا-

 . ستادیبه جلو مقابلم ا ی که با قدم ستادمیا

 شده اون چه وضع باال بود آخه؟  یچ  نمیکن بب  ف یبا من چته پس؟ برام تعر-

 نگاهش کردم.  تیعصبان با

 هان؟ چرا؟   کم یکه من بوت  یگفت ی چرا به مرتض-
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 کرد.  زی چشمش رو ر هی و   د یبه دندون کش یلب

 اون جا بود؟  یمرتض -

 به لطف تو بله. -

 ؟یشد  ی و عصب خته یقدر بهم ر نیگفته که ا ی خب حاال مگه چ-

 شه رخساره؟  ی! باورت م ربد یه ی تو چشمم زل زد و از احساسش گفت اونم جلو یی ال پروبگه؟! با کم یچ ی خواست یم  گهید- 

 بغض ادامه دادم.  با

 ؟ یفهم ی رخساره داغون شدم، داغون. م-

 و شرمنده بهم نگاه کرد.  متأثر

خواهش و اصرار گفت   یبود و با کل  بیاصرار کرد صداش عج  یلیبغض نکن، خ یطور  نیقربونت برم من، جون رخساره ا یاله-

 پروندم و قطع کردم.   یز یچ هی  هویو بدم بودم نتونستم مدام جواب زنگ هاش  یی . منم جانتتیبب د یحتماً با

 گونه ام.   یشد رو یقطره اشک بغضم

سخت بود    برام  ی لیکه... رخساره خ یاز احساسش گفت، وقت ییپروا  یبا ب ی که مرتض  یخورد شدم اون هم وقت  ربد یه  یجلو-

 .یلیخ

خواد بگه، سوگند غلط کردم   ی م یدونستم چ  یگشت گفت مهمه چه م ی اصرار کرد داشت دنبالت م ی لیبه جون مامانم خ-

 خوام.  ی معذرت م

 بشنوم. یز یخوام چ ی نم گه یترکه د ی بسه رخساره سرم داره م-

 نگاهش رو روم ثابت کرد.  ییدلجو  با

 . بشه یجور  نیخواستم ا ی نم یببخش خواهر -

 نگفت؟« یز یاومدم چ نییگفتم:»من که پا ی فوت کردم و بعد از مکث ی کم بشه نفس  یذره ا  تمیکه از عصبان  نیا یبرا

 نگاهم کرد.  دلواپس
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به زور مانعش   دمید  ی صورتش م یتمام اجزا ی رو تو یشدت نگران ؟ی بفهم ی خوا ی نگرانته باور کن چرا نم ی لیسوگند اونم خ-

 .ی زنم و اجازه بده که آروم ش  ی ازش خواهش کردم که من باهات حرف م ی که ببرتت دکتر. کل  ادیخواست ب یشدم، م

 

 گفتم:   ی و با لحن آروم دم یکش یآه

 ؟« یقرصارو ازش گرفت  نم یبه سامان نگه رخساره، بب ی زیوقت چ ه ی»

ازمن نگرانت بود   شتر یب یل یبگه اون خ ی به کس یز ینباش فکر نکنم چ. نگران یاز اونا استفاده کن گه ید ی نه، گفت حق ندار- 

  ع یشده و صورتش رو سر ی جور ه یاش  افهیق  دم،یفهم ی ختیر  یتاب اشک م ی ب ی که تو اون جور یوقت   شیپ ی چند لحظه  ونیا

 کنه.  یو ناراحتش م  تیاذ یاشکات حساب دنیحس کردم د  نه،یچرخوند که اشکات رو نب

 لب زدم.  نیو غمگ   کالفه

 دلم رو نسوزون رخساره.   ن یاز ا شتریب-

 و تلخ، ادامه دادم.  ی ا ه یچندثان یسکوت با

نتونستم خوشحالم باشم، اون فقط   یحال حت ن یاما با ا ی ابرا بودم دلم پر شد از خوش  ی انگار رو دمشی هفته د ه یبعد از  ی و... وقت-

 رو بهم بگه.  نیخواست هم ی م یایکه باال ب نیقبل از ا یمن رو داره حت   یبه خاطر سامان هوا

 .ستین ی طور ن یبه نظرم که ا-

 هان! نم یتونم بب  یرو من نم ینیب  یکه تو م یی زایپس چرا چ-

 . ینیبب یخوا ی نم ی و اون غرور احمقانت یچون تو همش به فکر لجباز -

 آلود نگاهش کردم.  غضب

 کنم و التماسش کنم که بهم توجه کنه؟  یی برم دوست داشتن رو ازش گدا یخوا ی نکنه م هیچ-

 . میست بهتر بر ده یفا ی واقعاً ب  ره،یتو حرف تو کتت نم  الشیخ یفوت کرد و با شل کردن شونه هاش گفت:»ب   ینفس کالفه

. اصالً  میه گفته بودند رفتک  ی پشت سرهم سحر و ساناز به ناچار به آدرس  ی بحث با رخساره به خاطر  زنگ زدن ها ی از کم بعد 

خواستم از دستم ناراحت بشند چون   یفشرد. نم ی دستش گرفته بود و م ی هام رو تو قهیحوصله نداشتم و سردرد هم چنان شق

 برام جدا بود.  ربد یکه رخساره گفته بود حساب اون ها از ه  یهمون طور 
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به کار    ی خوردن اون قرص ها حساب  ی کردن تو  یرو اده یها و سرزنش هاش به خاطر ز تیرخساره مغزم رو با نصح میبرس  تا

 داشتم. ی رو قدم بر م ادهیپ یتوجه به حرف هاش آروم تو یو ب  تیاهم ی گرفته بود که ب

که   ی اومدنم واسه ا ری هاشون از د یرفتند و من هم با توجه به گلگ  ی م ی ا  گهید  یبه پاساژ و مغازه   یو دخترا مدام از پاساژ سحر

در حال گشت    یرو همون طور  یکردم. دو سه ساعت یاز اون از دستم دل خور و ناراحت نباشند تو انتخاب بهشون کمک م  شتریب

خودم رو خوب    هی سحر و بق ی جلو کردم  یم  ی نداشتم اما سع یمساعد  اد یکه حال ز  نی. با امیبود د یپاساژ و مراکز خر  یو گذار تو 

 شون رو خراب نکنم. یو اون خوش حال د ینشون بدم و خر

  ی فکر م م؛ی بود ستاده یا ابون یشده بود. کنار خ کیتار  باًیمون رو خسته کرده بود و هوا هم تقر یهمگ  یحساب اد یز ی گرد ابونیخ

بود   دهیپامون ترمز کرد. رنگ از صورتم پر  ی جلو ربد یبعد ه ی  قه ی نبود و چند دق طورنیباشند اما ا ی ا گه ید نیکردم منتظر ماش 

. آروم کنار  میبا هم داشت ک یبوت ی که تو  یمفصل  یباهاش رو به رو بشم اون هم بعد از اون دعوا   هم کردم باز  ی و اصالً فکر نم

 شد؟« داش یاز کجا پ ن یگوش رخساره گفتم:»ا

 باال انداخت. ی ا شونه

 سحر بهش زنگ زده.   د یم، شادون ینم-

  ییجا به جا ی دست دخترا، صندوق عقب رو  برا  ی اون همه پاکت تو دنینشسته بود با اشاره سحر و د نیماش  ی که تو ی حال در

هاشون رو داخل صندق عقب گذاشتند،   د یکه خر  نیو سحر هم بعد از ا ده ینشست و سپ نیماش  یباز کرد. ساناز زودتر تو  لیوسا

رو به من و رخساره که سر   نیماش  ی  شهیدادن ش   نیینشسته بود و با پا ربد یه نار جلو ک یصندل  ینشستند. سحر رو نیماش  ی تو

 .« گهی د ن یسوار ش  ن؟یستادیگفت:»چرا ا  میبود ستاده یجامون ا

کرد. در   ی به من نگاه م فیشم. رخساره هم هاج و واج و بالتکلاون ب نی خواست سوار ماش  یمن و رخساره بودند اما دلم نم  منتظر

بود، گفتم:»ممنون سحر جون   نییکه تا نصفه پا  یا شه یخم کردم و از ش  یبودم سرم رو کم ستادهی ا نیکه با فاصله از ماش  یحال

 .«  میریما خودمون م

  ی. با اون حرفم ساناز از در کنار رفتی هم م ی اخم هاش تو د ید  یافتاد طبق معمول تا من رو م  ربد یلحظه نگام به ه  هی  ی  واسه

 ؟« یمعن یب  یتعارف کردنا ن یبه ا ی گفت:»اِ دوباره شروع کرد نیسقف ماش  ی شد و با گذاشتن دست هاش رو ادهیپ

 خب.«  متونیرسون ی م د یهرجا بر نیاش زود ب ه یچه حرف نیا گهیحرف ساناز سحر هم گفت:»سوگندجان سوارشو د ی ادامه  در

دراز کرده بود و آروم   نیفرمون ماش  ی داده بود و دست هاش رو رو  هیتک یهم به صندل  ربد یشروع به اصرار کردند، ه ییسه تا هر

 !میمنتظرش گذاشت ی ادیکه ز  نیا یعن ی ن یزد و ا یروش ضربه م 
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. با  مینشست نینبود و به اصرار داخل ماش  ی . واقعاً چاره امیبرام اومد و بهم اشاره داد که سوار ش  ییچشم و ابرو  رخساره

چرخوند و کنترل   ی دستش فرمون روم ه یکه با  ی در حال ی نفس دنیبه خودش حرکت داد و با کش ربد یه نیماش   یمون تو نشستن

تفاوت   یتلخ ب  ی وند. نگاهم روش ثابت شد اما با لبخند ، سرش رو به عقب چرخیصندل  یکرد، با گذاشتن دست آزادش رو  یم

 کج کرد.  ابونیرو سمت خ نیکه پشت سرش پارک شده بود آروم ماش  ینیماش   ینگاهش رو گرفت و با بررس 

  یها کم  ابون یبغلم گرفتم. خ یدست هام رو تو  ی زونیآو  یناراحت و دلخور بودم و با لب و لوچه   یهاش حساب یی اعتنا یب از

 مون شده بود.   یکه باعث معطل یکی بود و تراف شهیشلوغ تر از هم

 

کردم که باالخره    یرو نگاه م رون ی دادم و ب که یت  شهیزد. سرم رو به ش  ی نم یحرف یو کس  می لشکر شکست خورده شده بود مثل

 رو طرف صحبتش قرار داده بود، شکسته شد.  ربد یسحر که ه یبا صدا  نیسکوت داخل ماش 

 ؟ یقدر ساکت و دمق   نیچته چرا  ا گهیتو د ربد یگن اما ه ی نم یز یچ یامروز و خستگ  ی رو  اده یخاطر پکه به   هی بق-

کم اعصابم    هیشاگرده نفهمم جر و بحثم شده و   ن یخرده با ا ه یفقط  ستین ی زیبهش نگاه کردم که معنادار گفت:»چ نه یآ یتو  از

 .« ختهیرو بهم ر

 بود!  یی پسر پر رو عجب

 رو برده بود!  فشی تشر شیوقت پ  ی لیاش با منه. حاال خوب بود فرگل خانمم خ هیمتوجه بودم که منظور کنا قاً یدق

 شده بودم آخه چرا اون قدر پرمدعا بود؟!  ی عصب یهم من رو نفهم خطاب کرده بود و با اون حرفش حساب باز

رو به جاش  گه ید ی کیگفت:»خب چرا  ، یعنپر م یهمرا با لبخند  ی نگاه میبه عقب چر خوند و با ن  یسحر سر درجوابش

 ؟« یارینم

من   یکه نگاهش رو  ربد یهم من و هم ه م یهردومون متوجه منظورش شده بود یعن یدونستم که مخاطب اون جمله منم،  یم

  . ستین میدختر بد  م یکن  یحرف رو عوض کرد و گفت:»فعالً که باهاش سر م ع یکم جا خورده بود و سر ه ی ثابت شد. از حرف سحر 

 خوش گذشت؟ چه طور بود؟«  د یخر یراست

 کرد.   یخنده ا و

 گه؟ یهم د یرو  ن یمثل الشه افتاد  یجور  نیکه انگاره کوه کندن چرا ا ده یساناز و سپ-
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که    یدون ینم  ربد یه ی مشغول بود گفت:»وا اش ی با گوش  ی گذاشته بود و حساب دهیسپ یشونه   یکه سرش رو رو  یدر حال ساناز

 بخره.«  زو یخواد همه چ ی داره آدم دلش م یقشنگ  یل یخ یزای جا چ نیآخه ا م،ی کرد  یرو  اده یچه قدر پ

به من و بعد هم رخساره که طرف در و کنارش نشسته بود، گفت:»سوگند جون و رخساره رو هم   یبا جلو اوردن سرش و نگاه و

 خسته شدن.«  یل یخ میتو زحمت انداخت  یکل

 نگاهم کرد.  نهیآ ی از تو د ی. نگاهش چرخیکن  یپرون کهیبود که باز ت ی حرف ساناز کاف هی  همون

 خسته شدن مخصوصاً سوگند! یلیخسته نباشن، واقعاً هم امروز خ-

 باال انداخت و گفت:  یی در ادامه ابرو و

 ست؟« یطور ن نیا »نه؟ 

 :د ینگاهش کردم که ساناز کنجکاو پرس  یجا خورده بودم، آب دهنم رو فرو دادم و عصب یحرفش حساب از

 ربد؟یتو ه هی منظورت چ  نمیبب-

 نظر گفتم.«  ن یخسته ان از ا یلیاونام خ دم ینداشتم، آخه د یگفت:»منظور ی زود جمعش کرد و با حرکت لب و دهن یلیخ

 :آره واقعاً ممنون بچه ها.سحر

البته   دم ییهم سا یرو  ی بود و با حرص دندون ومدهیزد اصالً به مذاقم خوش ن ی حرف م ه یبا گوشه کنا ی که اون جور نیا از

 !« ینبود کاریگفت، تو هم که ماشاال ب  د یخسته نباش  د یجواب نذاشت و گفت:»البته به تو هم با یرخساره هم حرفش رو ب 

 . هی هو یکه جواب ها د یفهم ی م د یکم خنک شده بود، با ه یو دلم   دمید  یم  نهیآ ی چپ چپش رو تو نگاه

  ان یکرد و گفت:»جر  یمن گذاشته بود و تا اون لحظه ساکت بود نگاه مرموز   یشونه   یرمق تر از همه سرش رو رو   یکه ب  دهیسپ 

 !« ه؟ی رمز د؟یزن یحرف م  ی طور نیا ه؟چرایچ

  یچی گفت:»ه  ده یمدم و خواستم ادامه نده که باخنده رو به سپرخساره او ی برا یی چشم و ابرو ،ینیها با عقب نش یپشت صندل از

 تو هم.«   گه ید  یا  غهیچه ص یبابا رمز

گه فقط   ینم  ی زی که چ ی همه ساکت بودن نه به االن، تنها کس شیپ ی  قه ی که تا چند دق نیزد و گفت:»نه به ا ی هم لبخند  سحر

 سوگنده.« 

 گفتن مونده!«  یواسه   م یحرف یا گه یلب گفت:»مگه د  ریآروم و ز ربد یه که 
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که آروم گفته بود اما چون تمام حواسم بهش بود و به دهنش چشم دوخته بودم با حرکت لب هاش متوجه حرفش شده   نیا با

 :د یبود پرس  ده یشن ییزایچ  هی بودم. سحر هم که انگار 

 ربد؟یه  یگفت ی زیدرست، تو چ دمینشن-

 .« دمینشن ی! اما درست و حسابیکه گفت  نیثل ام ی تکون داد که سحر گفت:»ول ی منف یبه نشونه   یسر

 و رو به سحر گفت:  د یخند  طنتیش  با

 .« یکرد  ی و جمع محواست د یمشکل خودته با  نیا گه ید نی»ا

 آروم به بازوش زد.  ی و ضربه ا د یخند 

 .ربد ی ه یبدجنس یلیخ-

 به بدنش و تکون دادن گردنش گفت:  یبا کش و قوص  نیاون ب ساناز

 .« میاما وقت نشد بخر دم ید ز یچ ی من کل میرو نرفت گه ید  یجاها یلیخ میای گم چه طوره فردا هم ب  ی»م

براش اورده بود سرگرم   نیکه حس ییایکار کنم امروزم خدارو شکر با باز  یتونم تازه آرش رو  چ ینم  گه ینه من که د ی:واسحر

 کنه.  یم  ت یاذ ی کل اد یشده بود. اگه ب

 . رونیب می ر یبعد م  یمامان  شیپ مشیذار  یم  شهیهم  م یکنه اون جا که هست یم  ی آدم رو عاص قاً، ی:دقدهیسپ

 .میبر گه یروزه د هی:خب پس ساناز

  هی سوگند اون پسر چشم رنگ  ی :»راستو لحن پرذوقش گفت یخاص جانی بعد از اون حرف، سرش رو به سمت من چرخوند و با ه و

 ؟« ید یرو د

 بهش نگاه کردم که گفت: »متعجب

 ... « گهیهم بامزه بود د  یلیپسر فروشندهه که خ  »همون

و   تیوحشتناک با عصبان  یچپ و چپ بهش نگاه کرد و بعد از چشم غره ا  ه ی  نهیآ ی از تو ربد یقبل از تموم شدن حرفش ه اما

 لحن محکم و کش دارش گفت:»مرگ.« 

 خود داشت! ی جا گهیبودم اون که د ده یکرخ  یحساب چاره،ی ساناز ب یاون چشم غره پر تشر به جا دن یمن که با د واال
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گرده شده از استرس و ترس ستپاچه   ی باره قورت داد و با چشم ها ک یگفته و آب دهنش رو   یمتوجه شده بود که چ تازه

 نداشتم فقط... «  ی منظور ربد یگفت:»جون ه

از   ظشی. با اخم غلدند یخند  یم  زیر ز یر دهی کرد فرو خورد. رخساره و سپ ی نم دایبراش پ ی حیلبش حرفش رو که توج  دنیبا گز و

 گما.«   یبهت م یزی چ هی بهش نگاه کرد و پر حرص گفت:»زهر مار... سانازه به قرآن اعصاب ندارم  نه یآ ی تو

 مداخله کرد.  سحر

 بچه ها.  گه یاِ بسه د-

 من که کامل حرفم رو نگفتم.  ی کن ی م  یقدر زود قاط نیگفتم که تو هم ا  ی:خب مگه چساناز

 کنم الل شو پس.«  ی حرفم رو تکرار نم گهیگفت:»ساناز د د یپرتهد 

ادامه نده. چه قدر هم که پر   گه یساناز زد و ازش خواست که ساکت بشه و د یآروم آرنجش رو به پهلو  دهیسپ ربد،یاون حرف ه با

 جذبه بود! 

خودشون و رفتارشون، متعصب و   ی کردم تا اون حد رو  یفکر نم یعمه هاش حساسه ول  یرو  یرخساره گفته بود حساب   البته

 و بُرنده اش خوشم اومده بود.  ز یت  یه حال چه قدر از اون اخالق و جذب ن یبا ا یباشه ول  یرتیغ

ازم گرفته بود. با تر کردن لب هام سرم رو    یبی تابم کرده بود و آروم و قرار رو به طرز عج  یب یحساب نه یآ ی موحشش از تو ینگاها

 ساکت شده بودند. گه یبود سر گرم کردم. دخترا هم د امی کوله پشت زون یکه آو  یک یگرفتم و خودم رو با عروسک کوچ نییپا

رخساره، من هم بعد از   یشدند حت اده یپ ی . همگ میعمه گل رخ بود یخونه   ی و سرم رو باال گرفتم؛ جلو  ستادیاز حرکت ا میماش 

کنار   ینیداشتم با گرفتن ماش   میعمه بلکه تصم ی شدم اما نه به قصد رفتن به خونه  ادهیرو آروم باز کردم و پ نیدر ماش  ی د یترد

 . دمخونه باباجون برگربه  ابون،یخ

 دستم نگاه کردم و رو به سحر گفتم:   یرنگ رو  یو نقره ا  لیبه ساعت است 

 شده.«  رم یچون واقعاً د ن یندار یبرم کار د یسحرجون من با گه ید »خب

 متعرض و همزمان گفتند:»اِ کجا؟« ده یاون حرف، ساناز و سپ با

و ساناز همچنان مصر بودند که شب رو بمونم.   ده یو بمونم. سپکه شام ر  نیا یپشت سر هم شون برا  ی بعد هم اصرار ها و

 برم.«  د یبا یجان ول  ده یگفتم:»ممنون سپ  ده یزدم و رو به سپ  یلبخند 
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 کرد ادامه دادم:   یبه رخساره که مردد نگاهم م  یبا نگاه و

 . رمیم یی نداره تنها یرادیخواد بمونه ا یاگه رخساره م-

  ن یبچه ها ا گهیداد، رو به من گفت:»بمون د  یو ساناز م ده یگرفت و به سپ  یم  ربد یرو از ه د یخر  ی که پاکت ها  یدر حال سحر

 کنن.«  ی همه دارن اصرار م

 موندم.  یمامان جونم نبود حتماً م هیی آخه صبح کالس دارم تعارف که ندارم اگه بحث کالس و تنها-

  یلیکه خ  نیبا ا ی فتی خوام از درست ب یخب نم  یل یمهربون گفت:»خ  یبخند ست  به ناچار با ل  ده یفا ی اصرارش ب د ید  یوقت  

تا ما   یقبل پشت سرتم نگاه نکن  یمث دفعه   ی نر ی اصرار کنم ول نی از ا شتریتونم ب  ینم ی اما چون کار دار یدوست دارم بمون 

 .« ایب  شتریب مییجا نیا

 پهن گفتم:»چشم حتماً.« ی هم گذاشتم و با لبخند  ی رو یچشم

 .« دمیمامانم بهم اس ام اس زده االن د م ییجا نیرفت بگم، راستش امشب ا ادمیرو سمت رخساره کشوندم که گفت:» نگاهم

 . نیداخل بچه ها، خسته ا  د یبر گه یخب د رم،یخودم م ست ین ینه مشکل-

داد و نگاه   نییرو پا نیصندوق ماش  ربد یداخل رفتند. ه ی و همراه با رخساره و تکون دادن دست دند یصورتم رو بوس  دهیو سپ ساناز

 .« نمتیب یبا اجازه سحرجون م  گه یبود گفتم:»خب د ستاده یبدرقه کردنم ا یمن رد کرد. رو به سحر که برا  ی گذراش رو از رو

 که متعجب گفت:»کجا؟«   دمیخواستم برم صدام زد. سمتش چرخ یکه م  نی. ازش جدا شدم و همد یکردو صورتم رو بوس  بغلم

 «تونم برم!  ی م یتر گفتم:»خودت گفت  متعجب

 ؟ یبر یا گه ید  نیبا ماش  یخوا  ی هست که نم ربد یشده. بعدشم تا ه کیتار  نیهوا رو بب ؟ یی:خب آره اما تنهاسحر

 بودم.  هول

 تونم برم.  ی نبابا خودم م-

بود، رفت. با رفتن سحر و چند   نگینشسته بود و منتظر باز شدن در پارک نیماش  ی که تو   ربد یتوجه به حرفم، به طرف ه بدون

 دنده عقب گرفت. سحر باز به طرفم اومد. گه، یحرف زدن با هم د قه یدق

 گفتم برسونتت. -

 رم.  ی خودم م ستین یازیممنون سحر جون گفتم که ن-
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 .« یکن  ی واقعاً ناراحتم م یبگ  گه ید ی کلمه   هی نگام کرد و انگار که بچه شده باشه گفت:» یحالت بامزه و قهر آلود  با

 قبول کردم.  تیمعذور ی باز هم نه بگم و با قرار گرفتن تو دمیکش  یخاطر رد کردن دعوت شام، خجالت م به

  ی که م نی کردم و هم ی دو مرتبه خدا حافظ م، یرفت نیمنتظرم بود. همراه سحر به طرف ماش  نی ماش  ی تو  یبا فاصله ا ربد یه

 زد.  حیمل ی کرد و در جلو رو برام باز کرد. لبخند  یشیخواستم در عقب رو باز کنم پ 

 حاال سوار شو.-

حرکت   نیپشت سرمون بود ماش سحر که   ی جلو نشستم. با تکون دادن دستم برا یصندل  یرو  ت،یموقع ی تو  یر یو با قرارگ اجباراً

بود که   ن یتونستم بهش نگاه کنم. جالب تر ا  ینم  یگرفتم. حت یم  یشتری و من هر لحظه استرس ب می شد  یکرد. از سحر دور تر م 

 زنگ خورد.  اش یکه گوش   نیزدم و نه اون تا ا ی نه من حرف م

 

مخصوصش برداره. مثل   ی رو از جا یافتاد و مجبور شد خوده گوش  نی گوشش بذاره که کف ماش  یرو تو   یخواست هندزفر  یم

 که متوجه منظورش نشدم،   ییصفحه انداخت و با باال دادن ابرو ینگاهش رو رو  شهیهم

 داد:  جواب

   ؟یشده مرتض  یچ-

 ابرو هام افتاد.  ونی م ی وار رفتم و ناخواسته گرهوا ی اسم مرتض دنیشن با

 کار داشت!  ی چ یعنی اما

 شنفتن.  ی کردم برا ز یرو تهام   گوش 

دونم حالت خوب   ی م شتیپ ام یتونم ب یمن االن کار دارم داداشم، نم  ی مرتض ن یب ؟ی از عصر تا حاال چند بار زنگ زد یدون   یم-

 ...شتیپ اد یزنم که ب ی زنگ م نیصبر کن االن به حس ی... ولامیکه ب ستمی ن ی تیاما االن تو موقع ستین

-... 

 . دهیکه به آخر نرس   ایدن  یکن ی م ی طور نیبابا آخه داداش من تو چرا ا ی ا- 

ابروش گفت:»دختر که   ی و باال پروندن تا  زیآم طنتیش  ی تر کرد و با لبخند   کیرو به گوشش نزد  ی به من گوش  یبعد از نگاه و

 !« یعزا گرفت  ی جور ن یتو ا  ستیقطح ن
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 در هم پرو بود! که چه ق  یکامال گرد شده بود وا تیهام از عصبان چشم

 کنه.  امی و عصب  ارهیداشت با حرف هاش حرص من رو در ب  ی سع کامالً

جمله   یکه تو ید یتمام و تر یهم در جواب با بدجنس ربد یگفت که ه  یدونم چ ی شدم اما نم ینم  ی مرتض یحرف ها متوجه 

رو به زور دوست   ی شه کس یباشه مگه م  ش یتو زندگ ی ا گه یکس د د یهاش بود، گفت:»خب حاال توهم، اصالً... خب اصالً شا

 داشت... « 

لحظه    هی  یتو  تیو با حرص و عصبان رمیخودم رو بگ  یچون نتونستم جلو  ی قاط ییداغ کردم و جورا  یاون جمله حساب دنیشن با

رو   یگوش   یمختصر   یهول کرده بود و با خداحافظ یاون کارم حساب دنیتم و فشردمش. با دبوق گذاش  ی دستم رو محکم رو

و چرخوندن    تیکرد تعادلش رو حفظ کنه با عصبان ی م ی که سع ی. در حالتمدستم رو برداش   عیبالفاصله قطع کرد که من هم سر

 رم داد زد: س  ی بلند  یبه طرفم برگشت و باصدا ی رو نگه داشت، پر خشم و عصب نیفرمون ماش 

 ! ؟یکن  ی رم م هویچرا  م یکن  یتصادف م ی گ یتو دختر؟ نم ی شد  ونهیمگه د-

 اما نه تو فقط من... «  می کرد ی کاش تصادف م ی و با خارج شدن از کوره گفتم:»آره، اصالً ا  یبلند تر  یصدا با

که راه گلوم رو بسته بود. واقعاً کم اورده بودم و از اون همه تنگنا و عاجز بودن، قلبم به درد   یبودم و بغض رم یازش دلگ  یحساب

  ر یتسخ یرحم ی دوونده بود و وجودم رو با ب شه یقلبم ر یکه تو  یو ناتوان بودن در برابر احساس  یچارگ ی اومده بود، از اون همه ب

 . دمیبغض آلودم نال یاکرده بود. با عجز و صد 

 کشم.   یکشم... نم ینم نیاز ا شتریب گهیقعاً دچون وا-

قفل    عیخواستم بازش کنم که سر یبردم و م نیبشه. دستم رو سمت در ماش  ری و هر آن ممکن بود اشکم سراز د یلرز ی ام م چونه

که بخوام قفل در رو    نیا ی حت ایخواستم باهاش حرف بزنم و  یحال نم  نیبود اما با ا یرو زد و در قفل شد. از کارش عصب  نیماش 

رحمانه درموردم   ی تونست اوت قدر ب ی . باز هم دلم رو با حرف هاش شکونده بود، چه طور ممو ساکت بود نیبرام باز کنه. خشمگ 

 حرف بزنه!  ی با مرتض

 فهموندم...  یاون حس رو بهش م  ی رو که دوستش دارم اونه چه طور ی فهموندم کس ی بهش م یچه طور  آخه

 انداخت و  ی به گلوم چنگ م شتریها بغض ب ز یفکر کردن به اون چ با

خوردم؛ چه قدر که با وجود همه اون دل شکستن هاش هنوز هم دوستش   یحسرت م شتریکردم ب  ی لحظه که بهش نگاه م هر

و    د یبغضم ترکتونستم خودم رو کنترل کنم،  ی نم گهیداشتم و چه قدر سخت و عذاب آور بود که اون حس رو فقط من داشتم. د

  تشیداشت از عصبان  یو سع د یکش  یهام کالفه پوف  ه یگر  دنیشده بودم. با د ف یع. چه قدر در برابرش ناتوان و ضهی گر ر یزدم ز هوی
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و    می که با لحن مال  ختمیر ی در آروم کردنم داشت. هم چنان اشک م ی کرده بود و سع شونش یکم کنه. اشک هام باز آشفته و پر

 پر مهرش صدام زد: 

 تو رو، نگام کن با توام؟  نمت یسوگند بب-

 لب زد:   شمونیقرار و پ ی کرده کرده بود. ب  اموونه یکه چه قدر اون لحن مهربون و آرومش د  یوا

با خودم کلنجار رفتم   ی لیخ ی نبود. خب... خب راستش رو بخوا نیخواستم ناراحتت کنم، به جون سامان قصدم ا یببخش نم- 

تلخ ازم دلخور و    یاون خاطره   ی آور اد یهنوز هم به خاطر اون شب و  د یدونم شا  یکارات و بفهمم اما نشد نم  نیا ل یلکه د

 حد! ن یدم اما نه تا ا  یکه بهت حقم م یناراحت

 تمام ادامه داد:   یو آشفتگ   یج یو با گ 

  هی بق یاون قدر جلو ، یریبگ  ده یو نادمن  یکن ی م ی سع هی بق ی جلو ؟ ی کن ی رفتار م ی طور نیآخه مگه من قتل کردم که تو ا-

من و    یخوام رابطه   ی من نم  نیکنن! بب یبهم نگاه م  ی بیجور عج ه یکنم همه دارن   یکه همش فکر م   یکن  ی باهام سرد رفتار م

 بره دوست ندارم سامان ناراحت بشه.  ش یپ یطور  نیا زیهمه چ ی شب لعنت ه ی خوام بخاطر  ی باشه، نم ی طور نیتو ا

 ! کردی م یی ازم دلجو یبار  بدون فکر کردن به سامان به خاطر خودم اون جور  کی بار،  ک یشد فقط  یم  یعنی

 کرده بود.  امیآشفته و عصب  یی جورا ه یکرد.    ی م ی آور اد یرحم شده بود و سامان رو بهم  یباز هم ب  اما

 

 زدم.  یدم و زهر خند گونه پس ز یهام رو محکم از رو  اشک

  می بخوا گهیکنم د  ی که فکر نم ن یو ا ارین  ادمیشدنم رو ب ر یقدر تحق نی من اون شب رو فراموش کردم تو هم فراموش کن پس ا-

 بره.   شیپ ی چه طور ا یباشه و  یکه رابطه مون چه طور  ستیپس مهم ن مین یرو بب گهیهم د

  ی متوجه نم ی چ ی عنینمم؟یرو بب گهیهم د گهید  ستیاون حرفم با جا خورده و آشفته تر از قبل گفت:»اون وقت چرا قرار ن با

 شم؟«

 واضح ست.  ی لیمنظورم خ- 

 کرد.   یا ی عصب ی  خنده

  ه؟ یز من چهمه فرار کردنات ا نیا ل یماست دل ن یب یاما... پس چه مشکل ی اون شب رو فراموش کرد یگ  ی فممهت م ی واقعاً نم-

 !یومد یهم  ن هی سحر و بق دن ید یواسه   ی مدت حت ن یا یتو  یکه باهام رو به رو نش ن یبخاطر فرارکردن ازمن و ا ی تو حت
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بود   ی اون فرار کردن هام عشق یهمه   لی بگم. منه احمق دوستش داشتم و دل  یز یتونستم چ ینگاه کردم اما هم چنان نم بهش

 قلبم سفت و سخت خونه کرده بود.  یکه تو 

 د یفرمون کوب ی صورتم رو برگردوندم که محکم دستش رو رو یحرف چیه بدون

 ؟ ی چ یعنیرفتارا  ن یا هیچ ایمسخره باز نیتونم بپرسم خانوم چشونه؟ اصالً ا ی پس م-

  ی است باش بجون سامان فقط متر اورد و گفت:»سوگند با من رو ر نییکم صداش رو پا ه یبلندش چشم هام رو بستم که  یازصدا

 خوام کمکت کنم.« 

 شه.«  یم  رمیادامه نده گفتم:»د گهیکه د  یخشک طور ی تفاوت و با لحن یب

 .شد ی لبش که محو نم یگوشه   ی عصب یتکون داد و باز هم همون خنده ها  یسر

 ! باشه اصالً بجهنم.یبگ  یز یچ یخوا  یکه نم  نیا ی عنی نیا-

گفت.   ینم  ی زیکردم. اون هم ساکت بود و چ  یرو حرکت داد. ساکت بودم و فقط رو به رو، رو نگاه م نیماش   تیو بعد با عصبان 

 کرده بود!   ی دونم چرا اون همه راه رو طوالن ینم

خورد اما   یم  مرتب زنگ اش ی بکنم. گوش  یتونستم اعتراض  ینم ی رفت و حت ی م ی ا گه ید  یزد و از جا ی هارو دور م ابونیخ مدام

گذاشته بود و   اشی شونیپ ی دستش رو  هی کالفه  ی شده بود با حالت رهیکه به رو به رو خ ی داد. در حال  ی جواب اون رو هم نم یحت

 کرد.   یم  نترلشفرمون و ک  یاش رو هم رو  گه یدست د

که متوجه بشه   ن یبار از ترس ا ک ی قهی که چند دق زیو هول انگ  ی دزدک ی کردم، از اون نگاه ها ی بهش نگاه م ی رکیز  ریو ز یواشکی

  گه یکردم که با برگشتنم به باغ د ی فکر م ن یبه ا یذاشتم. وقت ی هم م یو مضطرب چشم هام رو رو   می دزد  ینگاهم رو م  عیسر

 شدم.  یم  ریدل گ  ینشست و حساب یدلم م ی توباره غم عالم   کی نمش یتونم بب ینم

که راه رو   نی و از ا  میخواست زود برس  یکردم، اصالً دلم نم  ی رو پرکرده بود و با لذت تنفسش م نیماش   یعطر تلخش فضا یبو

 کنارش باشم.  شتریو ب  نمش یتونستم بب ی م شتری ب ی جور ن یداشتم چون ا تیرضا  یکرده بود حساب یطوالن

برم که   نییخواستم پا ی رو زد و در بازشد. م نیباباجونم توقف کرد. قفل ماش  یخونه   ی باالخره جلو یگرد   ابونیخ ی بعد از کل 

 حداقل جواب بده بعد برو«   ؟ینیقدر با من سرو سنگ  نی پس چرا ا ستین  یز یدلخور گفت:»اگه چ  یآروم و با لحن 

گفتن نبود و    یبرا  یاً حرفبگم و واقع یز یتونستم چ ی دلخورش کرده بودم اما باز هم نم یخودم بدم اومده بود که اون جور  از

  نینبود اما حداقلش ا میقلب  ی و دور باشم هر چند که خواسته  رمی بود که ازش فاصله بگ  نیتونستم بکنم ا یکه م  ی تنها کار

شده بود و    سیشدم، صورتم دوباره از اشک خ اده یپ نیکه به طرفش برگردم از ماش   نی. بدون اختمیر  یاون همه بهم نم یطور
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بود و معلوم بود   یگوش خراش   یهم صدا ی لیکه خ  دمیشن ی م نیزم  ی رو رو نشیماش   یها کیشدن الست ده یکش ی فقط صدا

 شده.  یازم عصبان یلیخ

 

کالس و   الیخ ی نگرانش کرده بود ب یجون که اون حالم کم نداشتم و به اصرار مامان  یحوصله بودم و حال چندان مساعد  یب

ها   هیبود و با چند نفر از همسا داریسحر ب ی آموزشگاه شدم و اجباراً خونه موندم. آقاجون قرار بود برگرده و مامانجون از کله 

از آشپز خونه   ز یخوردم و بعد از جمع کردن م یمختصر  یبودند. صبحانه   اط یکردن ح  روبستن کوچه و آب و جا سهیمشغول ر

و با مچاله شدن صورتم    د یچیشکمم پ ریز  د یشد  یبرم که درد اطیها به ح وهیکمک و شستن م یخواستم برا  ی اومدم. م رون یب

خورد با   ی برده بودم. تلفن مرتب زنگ م اد یرو هم از  خش یتار یبودم که حت ری اون قدر درگ ستادم،یتلفن ا  زیهم کنار م  ی تو

  ی رخساره تو ی بعد صدا ی تلفن برداشتم و لحظه ا ز یتر شدن به م  کینزد یرا ب یشکمم آروم و با ضعف قدم ی گذاشتن دستم رو

 شکمم فوت کردم و جواب دادم.  ریرد کردن درد ز ی برا ی . نفسد یچیگوشم پ

 سر وقتم؟  یبفرست ی خوا ی رو م  یباشه رخساره خانوم؟ باز ک ر یخ یزنگ زد   یاول صبح هی سالم، چ-

 و بپرسم نکبت.« خب خواستم حالت  هی که زده بودم گفت:»کوفت تو هم، چ  یخور از طعنه ا دل

 خونه ام؟   یدونست ی از کجا م-

 . یحال ضیجونت گفت مر ؟مامانیخوب نمیبب ی زنگ زدم تو خواب بود  ی مامانجونت گفت، چند بار-

 تو چه خبر؟  دم،ینم باز خوابچون خوب نبودم مامان جون اجازه نداد برم و م یخواستم برم کالس ول  یاوهوم ساعت هشت م-

   شبه؟ یمنظورت د-

 ن؟ یآره، شام اون جا بود -

 نگفت؟  یز یچ نم یاوهوم، بب-

 :دمیحرفش نبودم و پرسشگرانه پرس  متوجه 

   ؟ یک-

 . نیباهم رفت روز یآخه د گه ید ربد یگم ه ی رو م یک  ی دون  ینم ی عنیزهر مار -

 . هی گر ر یدست و پا زدم ز ی و ب  فی ضع یبگه؟! بازم جر و بحث و بعدشم که مثل دخترا ی خواست ی م یچ-
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 طور.«  نیسکوت کرد و بعد متفکرانه گفت:»پس که ا یا قه یدق

 شده؟   یچرا مگه چ-

زد   ی زنگ م ش یو هر چه قدر هم سحر به گوش  ومد یخونه ن گه یکه تو رو رسوند د نیبعد از ا یعن ی ومد یاصالً ن شبیآخه د-

 اونا.  ش یرفته پ مید یسراغش رو گرفت که فهم نی نگران بود و از سامان و حس ی لیعمه خ گه یاموش بود. دخ

 آروم گفتم:  یبودم و بعد از مکث  مردد 

 بود؟«  »خوب

 خوب باشه!  د یبه نظرت با رون یزنه ب  یکنه و م  ی خاموش م وشیگوش  ی وقت-

 فردا مراسم چهلم آقاجونه تو باغ.«  ی بسنده کردم که گفت:»راست یآه  دنیبه کش 

 و غم زمزمه کردم:  یناراحت با

 واقعا چهل روز گذشت؟!  یعنی-

 .یدون   یناراحتت کنم فکر کردم م  یخواستم اول صبح ینم-

فرودگاه   می بر د یگرده و با ی گفت، امروز که باباجونم برم ی زد و م یبه هر حال بابا حتماً  تا شب بهم زنگ م  دمینه االن فهم-

 گردم باغ.  ی برم گه یفردا که پنج شنبه ست د یدنبالش  ول 

 برگردن.    یاِ به سالمت- 

 ممنون. -

 مراقب خودت باشه قربونت برم.  شتر یکم ب ه یکم کار دارم زنگ زدم فقط حالت رو بپرسم  ه یمن برم  گه یخب د-

 . یباشه، بازم ممنون که زنگ زد- 

 قربانت خداحافظ.- 

  ی ذهنم کم ستادم؛یا وار یکنار د ربد ی رخساره درمورد ه  یرو با فکر کردن به حرف ها یا  قهیرو سرجاش گذاشتم و چند دق  یگوش 

 رفتم.   نییکمک پا یبرا  یفرار از افکار درهم و شلخته ام بعد از فوت کردن نفس  یشده بود و برا شونیپر
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  ر یام یی و دا  نیریکمک کردم. خاله ش   هی انجام کارها به مامان جون و بق ی تو  ینداشتم ول یکه حال و روز درست و حساب نیا اب

 شده بودند.  ش یک یشوهرش راه یبه خاطر سفر کار ا یهم از جنوب اومده بودند و فقط خاله افسانه نبود که گو

بودم. مامان و بابا   تیهم به خاطر اون درد اذ یکردم که حساب ی م ییرایپذ  ه یکه داشتم مدام سر پا بودم و از بق ی وضع کمردرد با

 .ومد ی خونه ن گهیاومده بود از همون جا رفت و د شیکه براش پ  ی هم اومده بودند و سامان هم بعد از فرودگاه به خاطر کار

 گذشت. ی بالش ماز اومدن آقاجون از فرودگاه و استق یساعت کی

  کیکوچ یشلوغ بود و بچه ها یبغلش کرده بودم. خونه حساب ریدل س  ه ی دنشیدلم واسش تنگ شده بود و به محض د یحساب

خواست هرچه زود تر   ی که داشتم دلم م یای از سرو صدا هاشون سرسام گرفته بودم و با خستگ  یکردند. حساب  یم  طنتیمدام ش 

  اطیح ی که تو ل یطو ی فرش شده بود و بعد از خوردن شام دور سفره ا  اطیحبرگردند خونه هاشون.  ی اون شب تموم بشه و همگ 

بچه هاشون قبل از   ی به خاطر کالس و مدرسه  نیریو خاله ش  ر یام ییرفتن شدند. دا  یهمه آماده   گهید  باًیپهن شده بود، تقر

زود به باغ   یل یآقاجون خ  چهلم یت اصفهان حرکت کردند و بابا و مامان هم به خاطر دانشگاه و کاراشب به سم یدوازده  

 برگشتند و قرارشد که من هم فردا برگردم. 

شده بود البته بجز   یاز مهمون ها و اون همه آدم خال باًی بودم. خونه تقر ده یکش  یآرامش به خونه برگشته بود و نفس راحت باالخره

 جون که به اصرار مامانجون موندگارشد.رام، خواهر مامان خاله احت

و زن به    یپر انرژ یلیکه داشت خ ی گذشت اما هم چنان سرحال و سرزنده بود و با وجود سن ی بودمش م ده یکه د  یاز زمان یلیخ

چشم   یرنگ قرمز بدجور تو  یغ یبلند و الک زده اش بود که ج یبرام جالب و بانمک بود ناخن ها یل یهم که خ ی زیبود. چ ی روز

اومد از   ی م شیکرد و کم پ ی معذبم م غیکم زدن الک ج ه یچون خود من با اون سن،  بود هم برام خنده دار  ییجورا هی زد و  یم

  ا یزد و گفت:»ب ی لبخند  بود. در زدم و داخل رفتم، لشیاتاقش مشغول جا به جا کردن وسا یاون رنگ الک ها بزنم. باباجون تو 

 زد.  ی رو بوسه ا امی شون یجا. رفتم و کنار نشستم.« پ نیا ایدختر قشنگم ب

 سامان کجا رفت پس؟  نم یبابا، بب زیچه قدر دلم برات تنگ شده بود عز-

 ؟  . خب سفر چه طور بودادی ی م دنتونیکار داشت حال باز واسه د ییجا ه ی طور، سامان هم  ن یفداتون شم منم هم یاله-

 به روم زد.  یلبخند   نشیدلنش ی چهره  با

 بود.  ی تو مامانجونت خال ی جا ،یخوب بود انشاهلل که قسمت بشه بر  یلیخ-

 بود.«  یمامانجون خال ی فقط جا رم یگفتم:»نخ ی زیر  یو چشمک باخنده

 گفت:»از دست تو.«   یحرفم خنده اش گرفته بود با تکون دادن سر از
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  ی دست ها دنیخسته بود. با بوس  یرفت و بنظر که حساب  یهم م ی رنگش کدر شده بود و پلک هاش آروم رو ی طوس  یها چشم

 .« د یکم استراحت کن هی تا   رمی م نیایبه نظر خسته م گهیهم قرار دادم و گفتم:»خب د یچروکش پلک رو 

 حرفم تشکر کرد.  د ییتأ با

 کن.  ی از خاله احترامت عذر خواه خستم کردم، پس  ی لیخ یکه کوتاه بود ول  نیآره راه با ا-

 . ریحتماً شبتون بخ-

سالم کرد. با تعجب   ع یمن سر دنیشدم که کنار خاله احترام نشسته بود و با د ی پسر جوون یاومدم که متوجه   رونیاتاق ب از

 .« یخسته شد  ی لیتو هم خ نیبش ایجواب سالمش رو دادم که خاله احترام گفت:»سوگند جان ب

 خاله محلقاته.«  یدرادامه رو به اون پسر جوون با اشاره به من، گفت:»سوگنده نوه   و

 .د یباز سمت من چرخ نگاهش

 من، پسر نگارمه.  یرضاست نوه   نمیا-

با هم   ایتو بچگ   نیگف ی همون سوگند خانومه که م شونیکرد گفت:»پس ا  یم  یادآور یکه خاطرات رو   یزد و با لحن ی لبخند  رضا

 !« می بود ی هم باز

 اومد!  ی نم ادم یآدم رو  نیکردم، وا آخه من اصالً ا ی و حالت جاخورده ام بهش نگاه م رتیباح

 سن من و اون بود!  نیب یت یسال سن داشت و آخه چه سنخ یس  ک یاز کجاش دراورده بود؟! تازه نزد گه یرو د نیا

  یزیبر انگ  نیبهم نگاه کرد و با لحن تحس ظ یغل یاز من بزرگ تر بود. خاله احترام با لبخند  یهفت و هشت سال  هی  قشنگ

 طور خوشگل هزار ماشاال.« نیچه قدر بزرگ شده و هم ین یب یگفت:»آره پسرم م 

و   نینشدل  یقدر شناسانه به چهره   ینامحسوس، لبخند  ی که ازم کرده بود فقط تونسته بودم با شرم یی ها د یو تمج  فیتعر با

 مهربونش حواله کنم. 

 

  ی لیساله که در برخورد خ یحدوداً س  یبردن خاله احترام اومده بود. پسر ی طور که مامانجون گفته بود رضا از اصفهان برا همون

 مؤدب و با نزاکت بود. 
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  ی تو دوران بچگ بوده که چون  نیبودن من و رضا، ا یخاله احترام متوجه شدم که منظورش از هم باز ی ها فیحرف و تعر با

  ی باباجونم م یدوست داشته و هر وقت به خونه   ی لیبودم رضا هم من رو خ یا ی و دوست داشتن ن یریش  یدختر بچه   یلیخ

 کرده.   یم  یبا من باز  ی اومده کل

 :د یبه رضا و خاله احترام رو به من پرس  ی گذاشت و کنارم نشست. بعد از تعارف چا ز یم یرو رو  ییچا ی نیس  مامانجون

 دخترم؟  د یباباجونت خواب-

 گفتم و با لبخند رو به خاله احترام ادامه دادم:  ی ا بله

 خسته بودن.  یلیکنم چون خ یگفتن از تون عذرخواه-

  نیدخترم ا  انداخت گفت:»نه ی گردن م یداشت و تو   یرنگش رو از چشمش برم  یی و طال  فیظر نکیکه ع  یاحترام در حال خاله

 .« گهیخب سفر خسته کننده ست د  هی چه حرف

 به سرش رو به من ادامه داد:  یبا تکون آروم  ز یم ی از رو یبا برداشتن استکان چا و

  ی زد ی. اون موقع انگار بچه تر م یعوض شد  یلیاما خ شیبود سه سال پ نتی ریدختر خاله ش  یعروس  دمتیکه د ی بار نیآخر-

 خودت.  ی واسه  یشد  یاالن ماشاال خانم ی ول

  ضیعر یبه رضا با لبخند  یکردم. بعد از نگاه  یحرف به صحبت هاش گوش م  یزدم و ب  یهر حرف خاله احترام مدام لبخند م  با

 کنه.«  ی م  سیخونه البته تو دانشگاه هم تدر ی عمران م یگفت:»رضاجان مهندس 

اش   مانهیاز اندازه صم ش یخورد و با لحن ب اش یی کم از چا  هی هم داشت   یوب و ظاهر خ  د یرس  ی به نظر م ی تیکه پسر باشخص رضا

 :د یخطاب به من پرس 

 سوگند؟  ی خون یم  یتو چ -

هنوز وارد   ی عنی ، یچی نامحسوس گفتم:»فعالً ه یتونستم حرف بزنم با خجالت   یکم معذب شده بودم و راحت نم  هی که  نیا با

 دانشگاه نشدم.« 

اگه درساتون    ن یکه به چهره اش گرفته بود گفت:»رضا جان بب ی و حالت بامزه ا ی رو به رضا با لحن جد با اون حرفم خاله احترام  

 همه به سوگند جون هم کمک کن.«  هیشب

  ی فرق م  یلیرشته اش با من خ  شون یا یکه از حرف مادر بزرگش خنده اش گرفته بود با خنده سر تکون داد و گفت:»نه مادر رضا

 کنه.« 
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اونم مثل تو   ی درسا د یدونم گفتم شا ی گفت:»خب چه م اش ییاز چا گهیکمه د ه یگفت و در ادامه بعد از خوردن   یکش دار   "وا"

 .« یباشه بهش کمک کن

 ه؟« یبه صورتش، گفت:»خب پس هدفت قطعاً پزشک یجد  یصورت خاله احترام، رو به من با حالت ی تو  یبخند بعد از ل رضا

 آروم گفتم:»انشاهلل اگه بشه و قبول بشم، بله.«   یو لحن  یری همون شرم و سر به ز با

 هم گذاشت. ی رو یچشم مطمئن

 . یخوا ی شه که م یم  یز یقطعاً همون چ-

  یشدن تو  ق یکم دق ه یگفتند. خاله احترام بعد از    یا "انشا اهلل"حرف رضا همزمان با هم  د ییر تأاحترام و مامان جون هم د خاله

 لب مشغول ذکر گفتن بود، گفت:  ر یز حش یمن رو به مامانجون که با تسب  یصورت و چهره  

 خودته البته به جز رنگ چشماش.« ی ایجوون ه یگم محلقا چه قدر شب  ی»م

سر رو تکون داد و   ش یقلوه ا یلب ها دن یکه انگار به گذشته ها رفته باشه با برچ ی . طورد یو باز نگاهش سمت من چرخ  

 سوگند جان؟«  یتو چ نم یتو خوشگل بود و بر و رو داشت تا دلتم بخواد خاستگار، بب ی به اندازه  اش یجونتم تو جوونگفت:»مامان

  ده یخجالت کش یطور هم کم نیکم جا خورده و هم ه یاز اندازه پر حرف بود. از سؤالش  شیب  یبود ول ی خوب و مهربون ی لیخ زن

به   ی ا دارانهیمشغول کرده بود. مامانجون هم نگاه خر اش ی مادر بزرگش، خودش رو با گوش  ی بودم. رضا هم با لبخند به حرف ها

 زوده براش.«  ی لیاال حاال فرصت انتخاب داره واالن خح رم من کرد و در جواب گفت:»آره اما دخت

خاستگار داشته   دمیبا ی و قشنگ  یخانم  نیطوره، ماشاال دختر به ا نی کرد و گفت:»البته که هم د ییاحترام هم حرفش رو تأ خاله

 شوهر محلقا جون.«  یبا عروسکاش بفرستن خونه   یکه دختر رو تو ده سالگ  ستیما ن ی دوره  گه یباشه. بعدشم د

گرم شد. مامانجون و خاله احترام گرم صحبت بودند   یبا اون حرف هر دو به گذشته و خاطراتش سفر کردند و چونه اشون حساب و

که همراه خودش    یاز اندازه حوصله سر بر شده با اجازه گرفتن به اتاقم رفتم. رضا هم با لپ تاپ شی بحث شون ب دم ید ی و وقت

 شده بود.  کارهاش از  یسر هی اورده بود مشغول انجام 

که   نیباره ازهم گسست. مثل ا ک یجون رشته از افکارم رو مامان  یبودم و غرق  افکار مشوشم بود که صدا ده یپهلو دراز کش به

 خواست با من حرف بزنه.  ی زنگ زده بود و مسامان 

  یکه برا  نیاومدم. خاله احترام و رضا نبودند و مثل ا رون یکه داشتم از جام بلند شدم و از اتاق ب ی فیآروم و و با دل درد خف  

 شتم و جواب دادم.رو بردا ی که مامانجون براشون آماده کرده بود، رفته بودند. سامان پشت خط منتظر بود، گوش  ی به اتاق دنیخواب
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 الو...؟ -

 ؟« یبود دهینکنه خواب نمیسامان که گفت:»سالم، بب  یبعد صدا ی لحظه ا و

   ؟ یومد یپس چرا ن نمی . ببدمیسالم، نه هنوز نخواب-

 گفت خوابه.   یمامان  یخواستم باهاش حرف بزنم ول یم  نمیب یو باباجون رو م  امیکم کار داشتم فدات شم، حاال بعداً م  هی-

 ؟ یباغ یی خسته بود، االن کجا دهیآره خواب-

 ؟ یکرد   یکار م ی . چربد یه ش یپ تمی نه سوئ-

 

  ی اسمش هم دستپاچه ام م دنیشن یمحابا شروع به کوبش کرد، حت ی صورتم رنگ به رنگ شد و قلبم ب ربد یاسم ه دنیشن با

 . دمیتسلط به اون حالم کش ی برا ی کرد. نفس

 ؟ یکن یکار م ی بودم ت...  تو چ دهیراز کشاتاقم بودم، خب د ی تو-

 .«یکنم طبق معمول شب زنده دار   ینم ی کار خاص ی عنی ،ی چی کرد و گفت:»ه  یا خنده

 :دمیپرس  ی بود و با کنجکاو ده یچیپ ی گوش   یتو ییبا حرف زدن سامان صداها همزمان

 اون جا؟  هی چه خبر  نم یبب اد یم ییصداها ه یاما -

 خوندنش گرفته!«  هویموقع شب    نیکه ا  ربدهیه ی فقط صدا ست،ین یخنده گفت:»نه خبر خاص با

  ینبرده بودم و صدا ادیباغ خونده بود از  یرو که تو  یهنوز اون ترانه ا  دم،یشن ی خواست من هم صداش رو م یقدر دلم م  چه

 صدام زد.  ی بار ناآرومم بودم که سامان چند  الیگوشم بود. مسخ افکار و خ  یخوش آهنگش تو 

 الو... سوگند؟... سوگند؟ -

 ب... بله؟ -

 ؟یساکت شد  هویتو چرا   ییکجا-

 کردم.  ینه داشتم به حرفات گوش م -
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تو رو هم   یرو بهت بده که صدا یدلم برو بخواب مزاحمت نشم دلتنگ صدات بودم به مامان جون گفتم گوش  ز یعز گه یخب د-

 بشنوم.

شد با گذاشتن  ی که از کنارم رد م ی براش فرستادم، مامان جون در حال ی قربون صدقه اش رفتم و از پشت تلفن بوس  یکم

تر   ک یرو به گوشم نزد ی بودند. گوش  دهیکه خاله احترام و رضا خواب ایتر حرف بزنم، گو واش یازم خواست که  ، ینیب  یانگشتش رو

 گفتم:  ی کردم و با لحن آروم

 قطع کنم.«   د یمان؟ باسا یندار ی »کار

 مهمونا رفتن؟«  ی همه  نمی حاال؟ بب یزن  یحرف م واش ی قدر  نیگفت:»چرا ا  متعجب

آروم   یجور  نیکه ا  نیهم ی واسه  دن،یاتاق خواب ی جا موندن. االن هم تو نیآره اما خاله احترام و نوه اش آقا رضا امشب رو ا-

 زنم.  ی حرف م

 ن جاست؟«اون حرفم جاخورده گفت:»اِ مگه رضا او با

 : دمیتعجب پرس  با

 مگه؟!  شیشناس  یم-

  یدونستم حتماً م ی . اگه مگهیرضام د  شه یموقع ها پ شتر یب رم یبا هم، اصفهان که م می باشه دوست یبشناسم، هر چ د یچرا نبا-

 اومدم. 

 دونستم!   یچه جالب نم-

 مونن؟  یاون جا م  ی تا ک-

 فکر کنم صبح برن. -

قطع کنم تو    د یبا ی خواهر گه یسالمم رو بهش برسون. خب د ی نه ول ای  ام یکنم ب ی دونم وقت م یمکث کرد و گفت:»نم ی ا لحظه 

 ؟« یندار ی کار یچ

 . ریشبت بخ ی که زنگ زد ی نه مرس - 

 فردا.  نمت یب یم  ریباشه فدات شم شب تو هم بخ-
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پهن   نیزم  یرختخوابم که رو  یسرم برداشتم و رو  یرو  به اتاقم برگشتم. شالم رو از  دن یخواب ی رو سر جاش گذاشتم و برا یگوش 

زود خوابم گرفت و   ی لیخ ادیز یخونه خاموش شدند و از خستگ  ی چراغ ها یبعد هم  همه   ی  قهی. چند دقدمیشده بود دراز کش

 هم رفتند.  ی پلک هام رو

 

 **** 

 دارشدهی رفتن شده بودم. خاله احترام و رضاهم ب ی رو جمع کرده و آماده  لمی. وسادارشدمیساعت نه بود که از خواب ب صبح

آشپزخونه مشغول خوردن صبحانه بودند. سالم کردم که جواب سالمم رو دادند و هر دو بهم صبح   ی بودند. خاله و باباجون تو

  نیگر گفت:»تو کجا بابا جان، اگذاشت و پرسش ز یم ی رو رو اش یدستم استکان چا ی ساک تو دنیگفتند. بابا جون با د ریبخ

 دستت؟«   یتو  ه یساک چ

 نگفت؟« ی زیگردم باغ، مامان جون بهتون چ  یابروم رو باال دادم و گفتم:»دارم بر م یتا

 نگاهش رو بهم دوخت. متبسم

 بود بابا جون!  نی قدر قدمم سنگ  ن یا ؟یبر  یخوا یحاال که من اومدم م-

  یدوست داشتم بمونم ول یلیراستش خ د؟یزن  یکه م ه یچه حرف نیدلخورم گفتم:»اِ باباجون ا  شی و با نگاه کم و ب  دمیورچ  یلب

 آخه امروز مراسم چهلم آقاجونمه.« 

 تکون داد:گ.  ی اون حرفم متأثر سر با

 خاک.   سر میایور م ن یبودن. باشه دخترم برو. من و مامانجونتم از ا ینینازن  ی لیمرد خ امرزتشون یخدا ب-

 بودن، نور به قبرشون بباره.«  یو بزرگ  فیآقاجونت رو  واقعاً مرد شر امرزهیحرف بابا جون گفت:»خدا ب د ییاحترام هم در تأ خاله

 تکون دادم و  ی تشکر سر  ینشونه   به

 ام دادم و رو به خاله احترام گفتم:  گه یدست به دست د ک یرو از  ساکم

 ون؟« باغ خاله ج د یارینم فی شما تشر نمی»بب

دهنش همراه با خوردن چند قلپ آب، گفت:»ممنون خاله جان،    یگذاشته بود برداشت و با گذاشتنش تو   زیم  یرو که رو  یقرص

 .« میفتیراه ب د یهم با گه یساعته د کی اصفهان  می برگرد  د یاما امروز نوبت دکتر دارم با امیخواست ب ی دلم م
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 زدم.   یلبخند 

 خوشحال شدم. دنتون یاز د یلیخ-

 در ادامه رو به بابا جون گفتم: و

 مامانجون کجاست؟«   ی من برم. راست   گه ید »خب

 کرد دخترم.«  ی ذاشت گفت:»داشت رخت خوابارو جمع م ی دهنش م ی رو تو یکه قند  یحال

 آها، ممنون. -

اومد و سمتش رفتم.   رون یاومدم. مامان جون همزمان از اتاق ب  رونی از باباجون و خاله احترام از آشپزخونه ب  یاز خداحافظ بعد 

دستم چپونده بود و از   ی رو تو یاومدم. مامان جون به زور لقمه ا  رونی از خونه ب یمفصل  یو بعد از خداحافظ دم یصورتش رو بوس 

در    یرضا رو جلو دم یو چرخ  دمیرو بهم کوب اط یکه در ح نیضعف نکنم. همراه  نیوقت ب   هی خواسته بود حتماً بخورمش که 

  یبشاش و لبخند  ی رفت. سالم کردم که سرش رو باال اورد و با چهره ا ی ور م نیرو باال داده بود و با ماش  نی. کاپوت ماش دمید

 .«ریپهن گفت:»سالم صبح بخ

 

 دستم نگاه کرد و اون هم پرسشگرانه سؤال کرد: ی به ساک تو ی لحظه ا ی گفتم که برا  یریهم سالم کردم و صبح بخ  من

 ؟« یر یم ییجا-

 گردم باغ.   یآره دارم برم -

 همون لبخند پهنش نگاهم کرد و آروم سر تکون داد.  با

 شه.  ی م یدو سه ماه  ی عنی دمش، یوقته که ند  ی لیسامان چه طوره؟ خ یطور. راست ن یآهان که ا-

 .د یشناس  یرو م  گه یدونستم هم د  ینگ زد گفت بهتون سالم برسونم. نمکه ز  شبیخوبه اتفاقاً د-

شماره   دمیتا رس   شبی. اتفاقاً ددمشیند  گه یهست که د یهمون طور که گفتم دو سه ماه ی ول مینی ب یو م هم  اد یآره اصفهان ز-

 اش رو گرفتم و بهش زنگ زدم اما خاموش بود. 

 رو به باال انداختم. ی شونه ا متعجب

 چون خطش رو عوض کرده.  ن، یزنگ زده باش  ش یقبل ی به شماره  د یروشن بود که! البته شا ی ول-
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 بده.« بهم ودش یجد  ی دونستم، خب پس شماره   یاورد و گفت:»اِ نم رونیب بش یج یرو از تو اش ی اون حرف گوش  با

 خط رو گرفته.«  نیشه که ا ینم ی لیچون خ ست، یاالن تو خاطرم ن نی رو بخواکردم و گفتم:»راستش    یکم با لب و دهنم باز  هی

 ش؟یندار ت یخب مگه تو گوش -

 ندارم!  ی آخه من گوش - 

 نگاهم کرد:  باتعجب

 شه؟  یمگه م-

گم   ی م ی شکسته ول م یفعالً ندارم آخه گوش  ی عنیفتم:»جمع شده گ یاون همه تعجبش خنده ام گرفته بود و با خنده ا دن ید از

 بهتون زنگ بزنه.« 

 کرد. ی حالت پر تعجب خودش خنده ا از

 باهاش حرف بزنم.  ی کار ه یخواستم در مورد  یممنون ازت. آخه م -

 گم.  ی چشم بهش م-

 که عزم رفتن کنم گفت:  ن یقبل از ا و

 ؟« یر یم ی با چ ی»راست

 اشاره دادم.  یاصل  ابون یکوچه و خ  یانتها به

 چه طور؟  رمیبگ  نیماش  ابون یکنار خ رم یخب م-

 رسونمت؟« ی م ی زد و گفت:»اگه بخوا ی نیبا اون حرف لبخند دلنش 

شمارو   گهید  رم،یچند تا کتاب بگ  ی برم کتاب فروش  د یکج کردم و با تشکر کردن گفتم:»نه ممنون آخه سر راه با  یرو به سمت سرم

 ندازم.«  ی تو زحمت نم

 رسونم.«  ی م  ییجا هی خب تو رو هم تا  رمیبگ  له یوس   یسر  هی د یگفت:»اتفاقاً منم با  بالفاصله

 رم.  یخودم م ستمیبه زحمت شما ن ینه راض-

 برسونمت؟«  یی جا هی هم گذاشت و گفت:»لطفاً اجازه بده که تا  یچشمش رو رو  ه ی 
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 اما...-

 داد.   نییرو پا نیماش  کامپوت

 اما نداره سوار شو. -

 رو برام باز کرد.  نیبا اون حرف در ماش  و

 .نیبش-

خودش هم سوار   ی ا قه ی جلو نشستم. بعد از دق یصندل  ینتونستم حرفش رو رد کنم. تشکر کردم و رو  گهیکه کرد د  یاصرار با

کم معذب بودم و     هی من همچنان  داشت اما  یکه برخورد گرم نیشد و با گرفتن دنده عقب و خارج شدن از کوچه حرکت کرد. با ا

رد   ای د یینه حرفش رو تأ ایبا گفتن آره  ا یدادم   یکوتاه سؤال هاش رو جواب م  ییهازد و من فقط با جواب  ی اون مدام حرف م

  ی شدم و از رضا به خاطر رسوندنم تشکر کردم هرچند که اصرار داشت تا باغ برسونتم اما برا ادهیکتاب خونه پ ی کرد. جلو یم

 قبول نکردم.  رم یمزاحم نباشم و وقتش رو نگ  نکهیا

پام توقف   ی جلو ی نیو با تکون دادن دستم ماش  ستادم یا ابونیکنار خ ی چند کتاب ضرور هی کتاب خونه رفتم و بعد از ته داخل

 نشستم و حرکت کرد.  نیماش   یجا دادم و خودم هم تو  یصندل ی کرد. ساکم رو رو

و تاج گل   ت یعرض تسل ی پر شده بود از بنر ها وارید  یو همه درحال رفت و آمد بودند. رو شلوغ بود  یباغ حساب ی ورود  یجلو

آقاجون با پلک   ی عکسِ بنر شده  دنیدلم گرفت و با د یشده بودند. حساب ده یدر کنار هم چ ی جلو بیرنگ که به ترت  د یسف یها

 شده بودم.  دلتنگشگونه ام افتاد، چه قدر    یاشک رو  یزدن

پنهون   هی کردم خودم رو از بق ی م یشلوغ بود و پر رفت آمد. سع یاز سر دل، داخل رفتم. اون جا هم حساب قیعم ی آه دنیکش با

که از    ییتندم به کسا ی و سالم دادن ها یشن  ر یکردن مس یو فرز با ط   عی سر ی لیرو به رو نشم خ یکه با مرتض نیکنم و از ترس ا

بودند و باال خلوت بود. کفش هام   نییپا یباال رسوندم. همگ  ی برداشتم و خودم رو به طبقه  م گذشتند، سمت پله ها قد   یکنارم م 

همراه با   یرنگ  ی رو رو با پانچ نازک و مشک  رونمیانداختم و لباس ب یگذاشتم و به اتاقم رفتم. ساکم رو گوشه ا  یجا کفش ی رو تو

  ر یز ر یکه باز هم همون درد نفس گ  ستادمیا نهیآ ی و جلو ردم کردم. شالم رو به سر ک هم رنگش معاوضه  یدما پا نیشلوار ج

دردم نشستم.    نیتسک ی رو برا ی ا قهی هم مچاله شده بود و سمت تختم رفتم. پنج دق یشکمم جمع شد، صورتم از شدت درد تو 

کردن   دایپ یز رو برایم ی . کشویروز  نیهمچ یاون هم تو  ارم یتونم دووم ب  یم  یدل درد چه طور  نی دونستم امروز با ا  یاصالً نم

کم بهتر شدم و دردم کمتر شد، از جام بلند شدم    هی که   نینکردم. بعد از ا دایپ ی زیو رو کردم اما چ ر یضد درد، ز یمسکن و دارو 

طور رخساره   ن یو هم ده یسپ شدم چشمم به سحر و ریسراز نییکه از پله ها سمت پا نیرفتم. هم نیی و با خارج شدن از اتاق و پا

شون رفتم. سالم کردم  زدند. خرامان خرامان با همون درد به سمت یبودند و با هم حرف م  ستادهیخونه آقاجون ا ی جلو کهافتاد 

 !« مید یتو؟ واال ما زودتر از تو رس   ییبغلم کرد و گفت:»کجا ع یسر ده یکه هر سه به طرفم برگشتند و سپ



 عشق تا جنون 

442 
 

 

  دهیسپ ستین ی بیعج ز یبا طعنه گفت:»چ دهیباال انداخت و رو به سپ  ییرد و سالم داد. رخساره ابروبغلم ک ی هم با لبخند  سحر

 کشم پس؟!«  ی از دستش م ی من چ نیبرسه، بب ریجون، سوگند عادتش که همه جا د

 شد آخه سر راه رفته بودم کتاب خونه.« ر ید  یکم  هی محو زدم و گفتم:»آره خب   یلبخند 

 شما چه خبرا؟« نیگفتم:»خوب دهیدر ادامه رو به سحر و سپ و

 هم گذاشت. ی رو یبا لبخند چشم سحر

 ؟ یتو چه طور   م،ی فدات شم خوب یمرس -

 به صورتم از درد، جواب دادم:  ینیچ با

 . ستمیمنم بدک ن یه-

 پرسشگرانه بهم نگاه کرد.  دهیسپ

 ؟ یچرا ه-

 فوت کردم.  ینفس

 که باباجونم اومده بود همش سرپا بودم. شبم یخورده کمر درد و دل درد دارم، د هی آخه - 

  ی از صورتم پر محبت و متأثر از حالم گفت:»اله یطرف  دنیاون حرف به طرفم اومد و دستش رو دور کمرم حلقه کرد، با بوس  با

 االن؟« یتو بشم من، خوب  یفدا

 کم بهترم.  ه یآره -

 الاقل.«  ی خورد یم  یزی چ ی مسکن ه یخب  ده،یقدر رنگت پر نیگم چرا ا  یکرد و گفت:»م  یهم نگاه رخساره

 نبود.   یاتفاقاً تو اتاقم دنبالش گشتم ول -

 سوگند جان.  دمیداخل بهت م  میدرد دارم حاال رفت ی واسه  فم ی :من تو کسحر

 ساناز کجاست؟ یممنون. راست-

 بود.  نای زهره و م شی:داخل پدهیسپ
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و خوش فرمش رو   ک یکوچ ی که لب ها یبدو بدو به طرفم اومد و در حال  یرعلیکه ام م یبا دخترا مشغول حرف زدن بود همچنان

 .« الیسوگند دوشتو ب ی داد سرش رو باال گرفت و گفت:»آج  یتکون م

گذاشت و با لحن  گوشم  ی کوچولوش رو رو ی بردم که دست ها کشیبه روش، سمتش خم شدم و گوشم رو نزد ی لبخند  با

 و بچگانه اش گفت:»دادش سامان دوفت که صدات تونم تالت داله.«  نیریش 

 :دمیکردم و پرس  یرو ماچ محکم لپش

 جون؟   ی رعلیخب کجاست حاال ام-

 تر از قبل گفت: ن یو نمک نیریش 

 خونه توچولوت.«  شی»پ

 . دمیلختش کش  یموها یتو  ی کردم و دست ی شده بود و دو مرتبه لپش رو ماچ آبدار یخوردن  ن یکه چه قدر شر  یوا

 . یبر  یتون ی باشه تو م-

 :د یو رو به من با خنده پرس  د یهم لپش رو محکم کش ده یبراش رفت. سپ یکه بره رخساره بغلش کرد و قربون صدقه ا ن یاز ا قبل

 گفت تو دوشت حاال؟ ی م یچ-

 ال انداختم.زدم شونه با  ی کم رنگ  لبخند 

 گردم.  ی کار داره بر م ی چ نمیکه سامان ته باغ، کارم داره. برم بب ن یمثل ا-

 .« ایداخل بعدش ب  می ریبغلش گرفته بود گفت:»پس ما هم م ی که دست هاش رو تو یهم در حال  سحر

و سامان شدم. اون    ربد یه ی بودم که متوجه  یخونه درخت  ک یرفتم. نزد یگفتم و از شون دورشدم و به طرف خونه درخت  یچشم

رفتن عقب گرد کرده   یخواستم باهاش رو به رو بشم و برا  یزدند. نم  یبود و با هم حرف م  ستادهی هم اون جا بود، کنارسامان ا

رو سمتشون  سر دادم و ناچاراً راهم   قیعم  ی که متوجه اومدنم شده بود. نفس  نیهمون لحظه سامان صدام زد. مثل ا ی بودم که تو

 کج کردم. 

برام سخت بود   یسامان حساب یکم مضطرب بودم چرا که باز هم همون حس خجالت و سرزنشگر به سراغم اومده بود و جلو   هی

شده بود جواب سالمم رو   رهیخ اش یگوش  ی که به صفحه  ی رفتم و سالم کردم. سامان در حال کشونی. نزدرمیاش بگ  دهیکه ناد

کرد سالم کرد. چه قدر هم که    یبهم نگاه م یکه با ژست خاص یبود و در حال ستادهیم دست به کمر اه ربد ی زمزمه وار داد، ه

 تر شده بود!  پیروز ها خوشت  ی  ه یامروز از بق 
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کرد    یم ییخود نما یآخر بسته بود و گردن خوش تراشش حساب یاش رو تا دکمه   قه ی که  یپلماتی د  قهی رنگ و  ی مشک یرهنیپ

نگم   گهی جذاب و مردونه تر کرده بود، عطرشم که د ی اش رو حساب افهیق ش، یبود تا ته ر شیر  گه یکه البته که د  یشیو ته ر

 کرد!  ی به من نگاه م بیکم عج  هی کردم البته اون هم  یم  اش یبررس دماغم بود. مسخ بودم و با دقت   یتو  م یمستق

 و متفکرانه بهم چشم دوخته بود.  د یرس  ی مرموز به نظر م یلیخ

 

  یصفحه   ی و با شرم چشم ازش گرفتم. سرش رو از رو  ع یشدن، سر ایمحفوظ به ح  یبود برا بینه ک یسامان که برام  یصدا با

 :د یباال اورد و پرس  اش ی گوش 

 تو؟  ی اومد  یک-

 شه.«   ی م ی ربع ه یباشم گفتم:» یکردم عاد   یم  یکه سع  یدهنم رو قورت دادم و در حال آب

تمام   ییکرد و با پرو  کیفرو کرد، در ادامه چشم بار بش یدستش بود داخل ج  یرو که تو  لشیهم گوش  ربد یاون حرف، ه  با

 :د یپرس 

 حاال؟ ی اومد  ر یقدر د ن یچرا ا ؟ یکجا بود-

اون سؤال و جوابش گفت:»آره   یبهش چشم دوخته بودم که سامان هم در ادامه   اش یی زده و جا خورده از اون همه پرو شگفت

 ؟« یاومد  ر یقدر د نیچرا ا

لجم گرفته بود انگا نه انگار که روز قبلش اون همه با هم جر و بحث کرده   یحساب اش یی هم فشردم. از پرو یرو  ی حرص دندون با

 برده بود!  اد یرو از  زی همه چ عی چه قدر سر م یبود

تمام و لحن لج   ی منظور با خونسرد نیکردم. به هم   یاندازه اش کم م  ی ب یکم از اون گستاخ ه ی د یحرصم گرفته بود و با واقعاً

 .« هی کاف  یکه تو باش   نیاورده؟ هم شیرو پ ی درار و پر طعنه ام گفتم:»مگه نبودن من مشکل

هم بهش   ییجورا ه یسامان دستپاچه شده و  ی . کامالً مشخص بود که جلود یچند لحظه رنگ از چهره اش پر یاون حرفم برا با

 ه؟« یچه طرز حرف زدنه منظورت چ نیخورده از لحن حرف زدنم گفت:»اِ سوگند ابرخورده. سامان هم جا 

 بهم رفت.  ی ز یر ی در ادامه چشم غره  و

 شه.  یو ناراحت م  یکن یم  ی شوخ یشه که دار ی وقت متوجه نم  هی-
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کردم   یتم:»شوخکرد گف  ینگاهم م ظ یغل  یکه با اخم  ربد یزدم و رو به ه یساختگ  ی کم هول کرده بودم، لبخند   هی که  ی حال در

 هو؟« یبابا، چت شد 

نگاهش به من بود، خطاب به سامان   کهی درحال  یعصب یکنم و با لبخند   یم  یسامان دارم نقش باز  ی بود که جلو دهیفهم  کامالً

 گفت:»نه داداشم ناراحت نشدم.« 

 ادامه داد.  د یکش ی پرتشر که برام خط و نشون م یتمسخر و نگاه با

 کنه.  ی م یکامالً متوجه شدم که داره شوخ-

 ؟« یکارم دار  یچ ی خالص شدن بالفاصله رو به سامان گفتم:»نگفت یبود و برا  ینیسنگ  جو

 رو به طرفم گرفت. ی بود بسته ا یکه هنوز هم ازم شاک  ی حال در

 . ریرو بهت بدم، بگ  نیخواستم ا یم  یآهان خوب شد گفت-

 : دمیس بشم پر ق یدق  یبه جعبه   نکه یا بدون

 ه؟ یچ نیا-

   ؟«یاز جعبه اش متوجه نشد  ی عنیاشاره به جعبه گفت:» با

هم توشه    د یکارت جد   میس  ه ینه اما  ای  ی و دارکارتت  م یدونم س  ی! نمگه ید ه یتو دستش نگاه کردم که گفت:»گوش   یجعبه   به

  ربد یبه ه نیهم ی واسه  رم، یکنه چون من خودم وقت نکردم برم بگ  می که برات تنظ  ربد یدم به ه ی اول م ستین می البته تنظ

 .« ارهیسر در م شتریب ماتش یخودشه از تنظ ی برات گرفت، مثل  گوش  ون یگفتم که اونم رفت و ا

 نگاه کردم. ربد یخورده به ه جا

 گرفتم حاال.  ینبود خودم م ی ازیاما ن-

 دوستش داشته باش...  دوارمی:امسامان

 شروع کرد به زنگ خورد و جواب داد.  اش یشدن حرفش گوش قبل از تمام  و

 

 خب منتظر باش خودم اومدم.  ؟ یی:الو...؟ جانم...کجاسامان
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 کنم.«  شییراهنما  رم یدر منتظره م  یاز دوستامه، جلو  یکیگفت:»   ربد یرو قطع کرد و رو به من و ه  تلفن

 ادامه داد:  ربد یرو به ه و

 .« ید  یکه بذار بعداً انجام م  ی تون  یکن البته اگه االن نم می رو براش تنظ نیتوهم ا-

کار نداره    ی لیکنم خ ی م م یگفت:»نه تو برو، االن تنظ  یرو به من زد و با بدجنس ی بودم که بگه نه اما پوز خند لج درار منتظر

 منتظر بمونه.«  د یکوچولو با  هی فقط 

  ینم ی اصالً اتفاق خوب م یشد  یچون هر وقت که تنها م دم یترس  ی م ییاز اون تنها یکه حساب م یرفته بود و تنها شده بود سامان

 شد. ی ختم م  ند یناخوشا یافتاد و باز هم تهش به جر و بحث و حرف ها

  یا  یدرخت نشست و خودش رو با گوش  یاز تنه ها  یکی ی بگه رفت و رو ی زیکه چ  نیبهم کرد و بعد هم بدون ا  یزی تند و ت نگاه

رو که زده بودم   ی حرف ی کردم با رفتن سامان حتماً تالف ی تعجب کرده بودم چون فکر م یکه برام گرفته بود مشغول کرد. حساب

 بود!  یگوش   میمشغول تنظ  ی تفاوت ی و با ب ی ناباور نیاما در ع ارهیدر م

مجبور نبودم باهاش حرف بزنم. من    گهید  یجور  نیهم بد نشده بود چون ا یل یبود اما خ  بیعج یل یکه سکوتش برام خ نیا  با

  یاون ور تر از اون، رو  ی کم ه ی رفتم و  یعاد یل یخ ارمیتفاوت رو در ب یو ب   الیخ ی ب ی آدما  یکردم ادا  یم  یکه سع  یهم در حال

 .دنشیبشم از د  ریدل س  ی کمخواست  ینشستم، دلم م  ی درخت ی تنه 

کردم.   ی نگاهش م یواشکیبار  کی قه یشد و چند دق یتفاوت باشم اما واقعاً نم ی من هم مثل اون نسبت بهش ب خواستی دلم م 

لحظه    یزندنش بودم که برا د یمشغول د یکرد. همچنان دزدک   ینگاهمم نم یزد، حت یمثل بچه ها لج کرده بود و اصالً حرف نم

کردم هنوز    ی گذشته بود، فکر م ی ا قه یشدم. پنج دق  ر یو گرفتم و سر به زام ر  دستپاچهنگاه هول و   ع یسرش رو باال اورد، سر یا

بود که   یجور هی اش به خودم مواجه شدم. نگاهش  رهیخ یکه سرم رو باال اوردم با نگاه ها نیمشغول باشه اما هم یهم با گوش 

 . دمیخجالت کش یلحظه حساب  هی  یواسه  

 

که    یدرخت یتنه ا  ی از جاش بلند شد و سمتم اومد، رو یا  هی در ثان یناباور  نیدادم که در ع رون یب  یرو باز گرفتم و نفس نگاهم

 کار هاش رو بفهمم!  لیتونستم دل   ی. اصالً نمد یکنارم بود نشست و به سمتم چرخ

 صورتم غرش کرد: ی تو یو عصب  د ی هم کش ی کم ازش فاصله گرفتم که ابرو هاش رو تو  هی کردم و  ی خورده نگاهش م جا

 تو چته هان؟ -
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شد گفت:»به قرآن که   ی م ده ییهم سا ی که با حرص دندون هاش رو یدر حال  تیکردم  و با همون عصبان ی فقط نگاه م  یرگیخ با

 زدم تو گوشت که... «  یم  نیوگرنه همون لحظه همچ شد ی که سامان بود و نم  فی ... حفیسوگند، ح یشورش رو دراورد  گهید

  یعصب یکه زده بود باعث شده بود حساب  یخورد. با حرف  ت،یهم، فشردن چشم هاش با عصبان یروادامه نداد و حرفش رو با   اما

و دلخور گفتم:»من   ده یکردم رنج ی نگاهش م ی که غضب آلود و شاک یبشم و از کوره در برم. با خشم از جام بلند شدم و در حال 

  دمیاما بهت اجازه نم ی کن  یم  یخودت چه فکر  شیدونم پ  ینم ، یزد ی سامان م یجلو یچمه؟ تو چته؟ اصالً اگه جرأت داشت

 .« یبهم بگ  اد یم  رونیرو که از دهنت ب ی و هر مزخرف ی کن ن یکه هر وقت دلت خواست بهم توه

 کردم ادامه دادم: یم  ی ورتش حرف هام رو حالجص  ی که کلمه به کلمه تو یاز اندازه در حال شیب یحرص با

با هام   ی و دوست دار ی خوا ی که م  یکه هر جور ستم یمن شاگرد مغازه ات، ن ستم، ین ی قبالً هم بهت گفتم، من هر دختر ونیا-

 بفهم.  ی گ ی م ی . پس بفهم چیزن ی حرف م

دختر   ه ی دونم چون تو   یتر لب تر کرد و گفت:»آره م  ی عصب یو خنده ها ی عصب ی . با حالتستادیجاش بلند شد و مقابلم ا از

 همه بچگانه!«  نیاون هم ا ؟ یرفتار کن یجور  نیا ی تون  یم  یکنم چه طور ی . واقعاً درکت نمیلجباز   شهیسرکش و مثل هم

  ه ی چ یدون یصورتم با تمسخر گفت:»م  یداد. انگشتش رو سمتم گرفت و با تکون دادنش جلو   رونی نفس پر خشمش رو ب یعصب

 .«ستیهم عقل تو کله اش ن  یکه ذره ا ی دختر بچه ا  هی تو 

 تو؟«  ای ستیآمپر چسبونده بودم و با حرص و خشم درجوابش گفتم:»من عقل تو کله ام ن قشنگ

رو سکوت کرد   قهی اوردند و کنترل خودم رو از دست داده بودم. چند دق یام فشار م نهیس  یبه قفسه   داًیپرخشمم شد  ی ها نفس

گفت:»اصالً،   ی جیباره با گ کیو   د یموهاش کش ی تو  یچنگ  یداشت با آشفتگ  ی که ناآروم به چپ و راست قدم بر م ی و در حال

 بود؟ها؟«  ی اصالً اون پسره ک

با سامان  شبیکه د ی فکر و متالطم گفت:»همون شون یکردم که پر ی که کرده بود بهش نگاه م ی از سؤال رونیو ح  متعجب

 .« یزد یدرموردش حرف م 

 از حرفش جا خورده بودم و در عجب بودم. نکنه منظورش رضا بود؟!  یحساب

 شده بود؟!   ی مگه چ اما

 زدم.  اش ی عصب  یبه چهره    یزیلبخند تمسخر آم  یا قه یتاب و منتظر با همون خشم متتظر جواب بود که بعد از دق یب

 نگفته؟  ه یحتماً سامان بهت گفته که اون ک-
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محکمش فاصله اش رو باهم کم تر کرد. دست به کمر و با   یقدم ها ری خشک ز ی کم جلو تر اومد و با خورد شدن برگ ها  هی

بود رو   نتونیکه ب یت یمیاون همه صم لیمتالطمش نشسته بود، گفت:»آره گفته اما دل ی چشم ها یاز اندازه  که تو  شیب یخشم

 تونم بفهمم؟!«   یاصالً نم

 ت؟« یمی! کدوم صم؟ی گ یم  ی گفتم:»معلوم هست چ رونیو ح ر یگشاد شده بود متح تینها ی چشم هام ب مردمک 

 بود!     دهیو منگ بودم، آخه اون که اصالً رضا رو ند  جیگ  یشدم حساب یحرف هاش نم  یمتوجه   واقعاً

  یاونم تو کوچه اون همه بگو بخند چه معن یحرص گفت:»پس صبح به اون زود  پر ت، یعصبان یاز رو  یبه کمر و با خنده ا  دست

 شدن!« نش یتونه داشته باشه؟ و بعدش هم سوار ماش  ی م یا

گفت:»خانم به زور و هزار    یشونیپ ی زد با جمع کردن موهاش از رو یبا خودش حرف م یو حرص یکه عصب  ی و در ادامه در حال 

  ی رو شنهیصدا دار م ی بشاش و خنده ها ی  افه یادا اطوار اون وقت با ق ینم عقب و با کل شه او  یمن م نیالتماس سوار ماش 

 شه!«  یم  ادهیبخاطر خانوم پ نیمردک جلف از ماش  ن جلو کنار اون مردک! هه بعدشم که او یصندل

 سر داد.  یتر خنده ا یعصب

 خوبه واال! -

 دونست! ی رو از کجا م نایا ی کردم آخه همه   ینگاهش م  یرگیو سر گشته با خ جیکرده بودم. گ  رت یاز حرف هاش ح واقعاً

 به طرفم برگشت. نیکه گفت خشمگ  ی بعد از جمله ا 

 ه؟ ی چ هی قض  ؟یچ  یعنی نایا-

 بود؟!  دهیها رو از کجا د ز یاون چ یهنگ بودم، واقعاً همه   رسماً

 فشردمش. ی گذشتم کم امیشونی پ ی رو یدست  یو عصب   کالفه

 تو؟  ی کن ی م  بینکنه من رو تعق نمیبب ؟ی دون  یاز کجا م ناروی تونم بپرسم ا  یم-

و اون قرصا    روز ید  ه ینگاه کردن، با تر کردن لب هاش گفت:»خ... خب چون... چون قض  یا قه یکم هول شده بود و بعد از دق  هی

  ارمت یاومده بودم که ب نیهم یباشم، واسه   ال یخ یتونستم راحت از کنارش بگذرم و ب یذهنم رو مشغول کرده بودن نم یلیخ

 .« دمید  دم، ید یم  د یرو که نبا ی زیچ امااما...  میباغ و تو راه باهم حرف بزن 

که کجا بودم و چرا    دهیگرفته بود و ازم پرس  افه یبرام ق یاومده بودم اون جور  یوقت   شیساعت پ میمتوجه شده بودم که چرا ن تازه

 کردم.  رید
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 زدم و با تأسف سرم رو به چپ و راست تکون دادم.  ی خند  زهره

خواد   ی به تو مربوط بشه اما اصالً دلم نم هی قض نیکنم ا  یکه فکر نم نی توئه با ا  یفقط توهمات ذهن متروکه   نایواقعاً متأسفم، ا-

که   یز یدب و نزاکت هم، چاصرار کرد و من هم قبول کردم. بر حسب ا ی لیشدم چون خ نشیآره سوار ماش   اد،یب  شیپ یسؤتفاهم

هم پسر   یلیمنه خ یخاله   ی. اون نوه  نمیبش نیرو باز کرد و خواست که داخل ماش  نیدر ماش  رامواقعاً با گوش تو ناآشناست، ب 

 و بانزاکته.  تیباشخص

  ییجا ه یرسماً از  تونم هضم کنم تو  یاصالً نم ید یرو که تو د ییزایگفتم:»اما چ ظ یغل ی در ادامه با تنگ کردن چشم هام و اخم و

واسم   ه یکه مدام با بق ی کن  یم  یتو واقعاً درمورد من چه فکر  ؟یهست ی چه جور آدم گهی! آخه تو د ینظر گرفت  ریو زبه بعد من 

 ؟« یساز ی داستان م

نکن دارم مثل آدم   وونم ی و گفت:»سوگند د د یکش اش ی شون یپ یرو  یرو کنترل کنه دست  تشیکرد عصبان ی م ی که سع ی حال در

 من نده.«   لیزنم پس مزخرف تحو ی باهات حرف م

 . دمیخند  یعصب

 زنم؟!  یمثل آدم دارم حرف م   یگ  یاون وقت م  ی گ  یم  یدار  ادیکه از دهنت درم ی مثل آدم! هر چ-

د. نکنه  قرار بو یب  بیشد. نگاهش عج رهی چشم هام خ ی ترشد و با همون ژست دست به کمرش تو ک یبهم نزد ی برداشتن قدم با

 شده بود!  اش ی واقعاً به رضا حسود 

  ی واسه  یواه  یکردن ها  ی باف الیکه اصالً تو خودم سراغ نداشتم به چشم هاش زل زدم و باخ  یزدم و با جسارت یمرموز  لبخند 

 :دمیخودم، پرس 

 موضوع برات مهمه؟  نیقدر ا نیچرا ا-

 تر شده بودند.  زیهاش ر چشم

 کدوم موضوع؟ -

 !  یکرد بم یتعق یکتاب فروش  ی موضوع که به خاطرش تا جلو نیهم-

 کرد.  ی خنده ا جیاون حرفم هول و گ با

 ه؟ ی چرت نگو، منظورت چ-
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 زدم.  یپوزخند 

 دونم تو بگو!  ی من نم-

پسره   نیقدر ا ن یتو چرا ا نم یگفت:»اصالً بب یجد  ی دور دهنش با حالت لحن ی دست دن یساکت شد و بعد از اون با کش یا قه یدق

 ست مهمه؟ً« وا

 .د یپرتمسخر خند  درادامه

 رو...   یبه خاطرش مرتض  هی همون ن ینکنه ا هیچ-

و با حرکت انگشتم براش   دم یکه حرفش رو تمام کنه غر  نیاتدازه قبل از ا ی ب یام کرده بود و با خشم وونه یحرفش کامال د اون

 . دمیخط و نشون کش

 ؟ ی گ ی م یچ ی دار  یفهم ی م چ یو بدون، هلطفاً حد و حدود خودت - 

 جواب داد.  لکسیدارار و ر لج

 ؟ یشد  ی عصب ه یچ- 

کرده بود. صورتم    دایصدام هم لرزش پ خوردند،یخشمناکم تکون م یدماغم با نفس ها  یشدت خشم سرخ شده بودم و پره ها از

من دخالت نکن... د... خا... لت...   یکارا  یتو   گهیصورتش بردم و با حرص و لحن کوبنده ام شمرده شمرده گفتم:»د کیرو نزد

قدر ها هم پست و    نیهنوز ا ی عنیمثل تو کمک بخوام   یتونم از آدم ینکن. هر چه قدر که سامان به تو بها بده اما باز هم من نم 

 پس سر راهم سبز نشو.«  ید یفهم نمت یخواد بب  ی دلم نم  گهیدباشم و   ینشدم که به تو کمکات متک ریحق

باورش   رقابلیکه برم با لحن بد و غ  نیصورتش، از کنارش رد شدم اما قبل از ا ی از رو ی با گفتن اون حرف و گذروندن نگاه تند  و

 کردم.   یو قالب ته  ختمیباره فرو ر ک یکه  ییجمله ها دنیروبه رو شدم و شن

 خانوم کوچولو.  ی ریتند م ی لیخ ی دار گه ید-

 ادامه داد:  زی تمسخر آم ی و خنده ا ی ا ه یچند ثان یبعد از مکث 

  ی نم ی ! هه، فکر کردم؟ینیبب ی خوا ینم گه یکه د یگ  ی اون وقت م باره ی آخه... آخه تو که دوست داشتن داره از سرو روت م-

 ؟ ی بهم دار یدونم چه حس

 !  دمیشن ی درست م  یعن یداغ کرده بود   یزده بود، شوکه شده بودم و گوش هام حساب خشکم
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تونستم آب دهنم رو قورت بدم، صورتم با گفتن اون جمله    ینم ی بودم. حت ستادهیپشت بهش ا ریقفل شده بود، مات و متح  زبونم

  رو که ییزایخواستم چ ی شدند. اصالً نم یرمق باز و بسته م  ی داشتم و پلک هام ب  جیشده بود. حس سرگ ش یآت ی ها مثل کوره 

 بودم باور کنم.  دهیشن

 ممکن بود!  ی بهم دست داده بود اما چه طور د یشد  ی زد و حس  خفگ  ی قلبم نامنظم م ضربان

 کردم!  ی م د یکار با یحاال چ ایخدا

  قه ی دق  یکردم. برا  ی سخت و سرد شده گوش م ی و منقلب با تن ر یکه سرجام خشکم زده بود متح یزد و من درحال  یحرف م  اون

  زو یو همه چ  یو تو چشمام نگاه کن   یبرگرد یترس   یم  هی هم مشت کردم که گفت:»چ ی لرزونم رو تو یها ساکت شد. دست  یا

 ؟« یلو بد 

 اون لحن محکم ادامه داد.  ی تندش تو ی نفس ها دن یچیپر حرص و پ یی شمرده با صدا شمرده

  چیرو واضح بهت بگم من ه  ی زیچ ه یاما... اما  بذار  نهیتمام رفتاراتم هم ل ی! دلیانکارش کن  ی تون ی سوگند، نم یتو، عاشق من-

هست که    یمن کس  یتونم چون... چون تو زندگ  یاگه بخوامم نم یمثل تو رو دوست داشته باشم حت  ی تونم دختر ی وقت نم

 بخوام با تمام وجود دوستش داشته باشم. 

خورد شدنم رو به   یس برام سخت شده بود. صداو تنف اد یباال نم گهیکردم نفسم د ی بود و احساس م  سیخ س یاز اشک خ صورتم

نداشته باشند و همه اش فقط و   تیخواستم که اون اتفاق و اون حرف ها واقع ی م ایدلم از خدا  یو ملتمسانه تو   دمیشن ی وضوح م

  نیبه همچ ی شدند. چه طور ی م ریگونه هام سراز  یکه رو   یتلخ یو اشک ها   وختس  ی خواب باشه. قلبم هر لحظه م هی فقط 

 بودم!  دهیرس  ییجا

 ...یچه طور  واقعاً

 

از   ی چیبودم و ه ی وونگ ی خورد. رو به د ی صورت داغم با شدت و کوبنده تر از قبل سر م ی و اشک رو  د یکش ی م ر یهام ت قهیشق

 اعتماد کنم!  ی آدم نیتونسته بودم به همچ ی اومد اما من... من چه طور ی دستم برنم

 کرده بود دوست داشته باشم...  کهی ت که یرو که غرورم رو ت  یتونسته بودم آدم ن یا یطور  چه

 کردم.  ی فرستادم و سرزنش م ی و حرص خودم رو لعنت م ه یبا گر  مدام
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بر دارم و هنوز هم   ی تونستم قدم ینم ی بودم حت ستاده یسر جام ا  ر یشوکه و متح یرو همون طور   یا قه ی و هشت دق هفت

اش کَر شده بود. مشوش و   یرحم ی بلنِد ب ی صدا دنیباور کنم. انگار گوشم از شن ایاز حرف هاش رو هضم  ینتونسته بودم کلمه ا 

 بودم قابل باور بودند؟!  ده یکه شن ییها ز یچاون  ی همه  یعن یچرخوندم،  ی سرگردون چشم م

غرور ترک   ی قلب خورد شده ام، رو یزدم، رو  ی م اش ی رحم یب  یرو د ییره تأبگم چرا با سکوتم مه ی زیتونستم چ  یچرا نم اما

 برداشتم...  

  ی برده بود دفاع م اد یرو از   دنیتپ  یچند لحظه ا ی اندازه شوکه شده بود و برا یاز خودم و قلبم که ب  د یزدم، با ی حرف م د یبا

  یجور  هی کردم و غرور شکسته ام رو   یاز خودم دفاع م  د یاز اون خوردم کنه... لِه ام کنه... آره با شتری دادم ب ی اجازه م د یکردم، نبا

 کردم.  ی م مشیترم  یزدم و ذره ا   یبند م

  ی به خودم و اون حالم مسلط بشم و قدر یکردم کم  ی م ی سع یو منگ بودم ول  ج یبرام سخت بود و هنوز هم گ یکه حساب نیا با

  ی پوشوند و باز هم پاهام سست و لرزون م ی صورتم رو م ی کردم اشک لعنت ی نم اما تا عزم برگشتن مخودم رو جمع و جور ک 

و پر خشم   قی عم ی کردم. نفس ی مقابله کردن باهاش، زمزمه م یرو برا   ی و تحمل قت از خدا طا یلب با عجز و درموندگ ریشدند. ز

کرد.    یبود و نگاهم م ستاده ی. ادمیو باالخره به سمتش چرخصورت پس زدم   یدادم، محکم و پر حرص اشک هام رو از رو  رون یب

  نیتلخ و سوزناکم گواه ا ی و اشک ها ودکردند. قلبم بدجور شکسته ب  دایفرو اومدن پ ی برا یشتری اشک هام سرعت ب دنشیبا د

تابم رو که به   ی قلبم ب ی جور هی  د یکردم با ی از خودم دفاع م د یهم گذاشتم، با یچند لحظه پلک رو  ی بودند. برا قیشکست عم

اما   د یکم طول کش  ه یکردم و اون ضعف رو از خودم دور.   یاورد، آروم م ی و بهش فشار م شد ی م  دهیام کوب نه یشدت به س 

روش   زمی آم ریباهاش تقابل کنم و رو به رو بشم. نگاه پر تأسف و تحق  ستم، یتونستم با جرأت و جسارت رو به روش با  ستم،تون

  نیشناخته بودمش... واقعاً ا ر یکنم. چه قدر د ی رینا آرومم جلوگ یاشک ها زش یکردم از ر ی م ی لبم سع دن یثابت شد؛ با گز

 بود؟  یبود ک ستاده یکه رو به روم ا ی آدم

 داد!  ی م اد یزدن  تاری نشست و با دقت و عالقه بهم گ یبود که ساعت ها با حوصله م  یواقعاً همون آدم یعنی

 قلبم رو لرزونده بود؟!  رش یباور پذ  ی که لبخند ها ی آدم همون

شکل اون رو در هم شکونده بود و   نیرحمانه تر ی کرد االن با ب ی قلبم رو تند م ی که تپش ها  یبرام سخت بود، کس یلیخ باورش 

 . دمیداشت نال  یآروم که وضوح کم ییبا صدا نیاش کرده بود. تلخ و غمگ  که یت  کهیت

 ... یلی... خیپست یلی... ت... تو خیاریمزخرفات رو به زبون ب ن یا یتون ی ه طور مچ ؟ یهست ی تو چه جور آدم-

زدم. قرار بود   ی حرف م ی دادند و به سخت  یحرف زدن رو بهم نم یاجازه  یهام باز پر از اشک شده بود و درست و حساب چشم

 بودم.  ی از خودم عصبان یبابت حساب نیو سست شدم و از ا  دمیباشم اما باز هم لرز ی قو
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بودم، اون همه خورد نشده بودم.... با فکر کردن به   ده یاون همه حقارت نکش امی زندگ  یکردم، تا حاال تو یچنان نگاهش م  هم

خشمناک و پر   یجاش رو به دختر یاون دختر احساس  گه یسرتا پام رو گرفت. جسور شده بودم، حاال د اد یز ی باره نفرت کیها  نیا

  یباره خشک شد. با چهره ا  ک ینداشت و  زش ی با وجود اون همه خشم و تنفر جرأت ر حظه اشک هم اون ل ی ه بود حتنفرت داد

صورت و   یبه سمتش برداشتم. نگاهم رو   یقدم  زی تمسخر آم یبا پوزخند  ی ا قهی و با نفرت بهش نگاه کردم و بعد از دق نیخشمگ 

صورتش   یفوت کردم و تو   یزدند. نفس بلند  ی دو دو م  یب یعج یقرار ی که داشت حرکت گرفت، چشم هاش از ب  یحال منقلب 

تونه   یم  ی که سامان چه طور نیکنم؟ به ا ی فکر م ی دارم به چ یدون ی با تمسخر گفتم:»م یبرداشتم و بعد از زهره خند  زیخ

 واقعاً؟«  ی تورو داداش خودش بدونه چه طور

بود که از   ن یام ا یبرام سخت بود اما تمام سع ی لیمقابلش خ ستادنیکه ا نیانداختم. با ا نیزم  یرو ینفرت و انزجار  آب دهن  با

  ی کج رو ی. لبخند ارند یهم نتونند من رو از پا درم ب ی وحش یاون چشم ها ی که حت  یباشم طور  یخودم ضعف نشون ندم و قو 

ورتش زدم و شمرده شمرده گفتم:»تو پست  ص  یدادم و باز پست بودنش رو تو   دامهصورتش با همون خشم ا یلبش نشست. تو 

 ازت متنفرم، منتفرم.«  دم،ید  میزندگ یکه تو   یهست ی آدم نیتر

  یتالف ی کم ه ی و   یجور  هی  د یگفت. با ینم یز یلج درار و اعصاب خورد کن رو به صورتش داشت و چ یهم همون لبخند ها هنوز

شدند و دهنم   ده یذهنم چ ی از کجا تو هویدونم  یخودم هم نم  یرو به زبون اوردم که حت  ییبعد حرف ها ی کردم و لحظه ا یم

 لب زدم.   ،یرو پر کردند. با حرص و لذت از تالف

نداره که بهت ثابتش کنم اما   یل یدونم دل یکه بخوام با تمام وجود دوستش داشته باشم م  ی هست، کس ی منم کس ی آره تو زندگ-

 .ین یبو ب یمنتظر باش   یتون یم

 انگشتم به چشم هاش، پر حرص تر از قبل گفتم:  یدر ادامه با اشاره   و

 دوتا چشمات.« »با

 

باز جمله   یکرد و با وقاحت و گستاخ ی خنده ا ز یآم  هیدهنش رو فرو داد و با جمع و جور کردن حالت دگرگون چهره اش، کنا آب

 صورتم کوبوند:  ی اش رو تو

 ؟ یکه دوستم ندار ی ثابت کن یخوا ی ه خانوم کوچولو؟! من گهی بود د د یتهد   هی  نیهه االن ا-

 زدم.  یپوزخند 

 رو بهت ثابت کنم.  یز یخواد چ یکه اصالً دلم نم  ز یاون قدر پست و نفرت انگ -
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  ی که براش خط و نشون م ی کج در حال  یبغلم گرفته بودم با لبخند  ی که دست هام رو تو یبه عقب برداشتم و در حال یقدم

 دختر بچه بترس!«    هی د یاما از تهد  رینگ  یجد  ی ل یپسر بچه رو خ ه ی  یحرفا گنیم  شهیگفتم:»هم دمیکش

تلخ رو   قت یحق  ک یخواست  ی شدم و دلم م  مونیپش ی لحظه ا ی خواستم از کنارش رد بشم و برم اما برا ی با گفتن اون جمله م و

 منظور کنار گوشش زمزمه کردم:  نیدان بدم و به همکم بهش عذاب وج ه یصورتش بزنم و  ی تو

 رو به هم سامان نشون بدم... ت یواقع ی تونستم چهره  ی کاش م ی فقط ا گه، ید  زی چ هی-

 سکوت کردم.  ی ا لحظه 

 بمونه.  یخودش باق  یل یمون تو خوش خ ی کی م یاما نه، الاقل بذار-

حرف راهم رو کج کردم و بالفاصله از اون   نی هم گذاشت و دست هاش رو مشت کرد. با گفتن ا ی خشم تمام، چشم هاش رو رو با

 جا دور شدم.

تن من نبود، نه نبود چون اگه   زیبودن سا ی به سراغم اومد، اون همه قو  ی که ازش فاصله گرفتم باز همون ضعف و درموندگ نیهم

شدند  لیشور اشک تبد  یبه قطره ها امیچارگ یو ب ی کردم. دلخور ی اعتراف م در برابرش   امی موندم حتماً به ناتوان ی م گه یکم د  هی

اون ور تر   یساختمون، رسوندم. از شانس بد کم ه یکی. از پشت درخت ها خودم رو تا نزددند یچک رتمصو  یرو  ی زییو مثل بارونِ پا

  ی باال م ی خودم رو به طبقه  یجور  هی د یزدند. با ی بودند و با هم حرف م ستاده یا گه یو دو تا پسر د نی و حس  یاز ساختمون مرتض

پاهام رو نداشتم و چه قدر   ی رو ستادنیتحمل ا گه یکرده بود. د رمقرا یب  یرسوندم چون باز هم دل دردم شروع شده بود و حساب

از اون جا   یو مرتض  نیحس ی وقت ی ا قهیهم گذاشتم. بعد از دق یرو  یاون محوطه. از درد چشم یشد بود تو  اد یکه رفت آمد ز

گلو خفه اش   ی که تو   یناکسمت پله ها رفتم. به محض باال رفتن خودم رو به اتاقم رسوندم. بغض وحشت عی سر یلیدور شدند، خ

  ی ها یتخت انداختم و ها یکرد. درو قفل کردم و خودم رو رو  دایحرف هاش باز قلبم سوزش پ یآورد اد یو با  د یکرده بودم ترک 

مواجه شده   ینیسهمگ  یتونستم باور کنم، من تازه اول راه دوست داشتن بودم و با اون سرعت با شکست ی کردم. هنوز هم نم ه یگر

 . د یکش ی م ر یشد و ت یهم مچاله م  یتلخ، تو  قت یحق نیاز تقابل با ا لبم بودم و ق

از اندازه ام شده   شیب ی کرده بود و باعث کالفگ  دایهق هق افتاده بودم و باز هم حالم بد شده بود دست هام به شدت لرزش پ به

بسته اش در اوردم و همراه با   ی رو از تو ی شروع به جست جو داخل کوله ام که کنار تخت بود، کردم. قرص یبودند. با آشفتگ 

 بهم دست و عق زدم.  یلحظه حالت تهوع ع ی ی گرم بود و تلخ و برا  ی. آب حسابدمیکش الکه کنار تختم بود با  یآب  وانِیل

تخت نشسته    تیگذشت. مضطرب و مشوش رو  یکار کنم، م  یچ د ی که با ن یاز ا رونم یاز اون حالت موحش و ح ی ا قه ی دق پنج

 دادم.    یدست هام، تکون م ونیقفل شدم م ی ها شده بودم و از استرس مدام سرم رو همراه با زانوها وونه یبودم. مثل د

 زد،  ی م شمیگوشم بود و کلمه به کلمه اش آت  یهاش هنوز تو  حرف
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  ز یخواست همه چ ی انم کرده بود. هنوز هم دلم م ووه ید یدادم و فکر کردن بهشون حساب یرو ماساژ م امی شونیبا دست پ محکم

کردم،   ی دونستم و مدام سرزنش م ی بشم. قلب شکسته و زخم خورده ام رو مقصر م داریزود از اون خواب ب ی لیخواب باشه و خ هی

همه به ارج رسونده   نیخودش ا یرو تو  ی آدم ن یو بلرزه؟ چه طور همچ  فتهیبه تپش ب یآدم نیهمچ ی چه طور تونسته بود برا

 بود؟ 

ام خارجش کنم   نه یس  ی توتستم از تو یو خشم چنگش زدم. کاش م  هی قلبم گذاشتم و محکم فشارش دادم، با گر ی رو رو دستم

 ... ستهی... باستهیاون آدم نتپه و با ی برا گه یکه د

 

اَمونم رو    گهیهم از طرف د ی حالم خوب نبود و اون درد لعنت اش یتخت افتاده بودم. همون طور   یرمق رو  ی حال و ب شونیپر

  یکردم. حرف هاش مدام تو   یرو به رو نگاه م واری خودم جمع شده بودم مات به د یتخت، تو   یکه رو  یبود. همون طور  دهیبر

داشته، عقل و   یکردم از گفتن اون حرف ها منظور خاص یمن رو به فکر فرو برده بودند. حس م  یشدند و حساب یگوشم تکرار م 

  ید یخواست بهم بفهمونه که بهش ام یم  یی جورا ه یهم  د ی. شایرحم ی جواب دادن به اون همه ب  ی قلبم در کنکاش بودند برا

 رحمانه!ی قدر ب نیکه چرا ا نیا دم،یفهم ی رو نم ز یچ هی کنم اما فقط  ی نداشته باشم و ازش دور

 کار رو کرده بود؟! با شکستن قلبم!  نیرو بهم بفهمونه، چرا با لِه کردن غرورم ا ن یا ی ا گه یتونست جور د یم

اون   ی عنیفهموندم که حرف هاش اشتباهه،  ی بهش م ی کردم چه طور ی کار م یچ د یبا دادم. حاال  رونیب ی تر از قبل نفس  کالفه

 ! ؟یکرد اما چه طور  یفکر م ی جور نیا د یبا

هام همچنان تا   قهیو شق  د یترک یم  یواه  الِ یسرم گذاشتم. سرم داشت از اون همه فکر و خ ی دست هام رو رو ی همون کالفگ  با

  یزد و ازم م  یبه در زد. رخساره بود که صدام م یفکر ها بودم که کس نیهم ی . توزدند یو نبض م دند یکش ی م ر یمغز سرم ت

در چرخوندم و باز   یرو آروم تو  د یاز تخت کنده شدم و سمت در رفتم، کل  فیرنجور و ضع  یخواست در رو براش باز کنم. با تن

 . دمیتخت خز ی رو

در رو چرا قفل    ده؟یجد  ن یرفته بودم که متعرضاً به قفل کردن در، گفت:»وا ادست هام گ ی بعد داخل اومد. سرم رو تو ی ا لحظه 

 منتظرتن.«   نییتو، دخترا پا  یاصالً کجا بود  نمیبب ی کرد

 تخت و کنارم نشست. ی نگفتم که به طرفم اومد، رو یزیچ

 ؟ یسوگند با توام چرا در رو قفل کرده بود -

 باال هان؟«  ادیب ی وقت مرتض   هی که   ید ینکنه ترس  ه یوار گفت:»چ ی شوخ و
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  ینگاهم کرد. خودمم نم ری گرد شده اش با تح ی و با چشم ها د یلبش ماس  ی سرم رو باال گرفتم که لبخند رو یفوت کردن نفس با

خ...    هیچه حال نیبا لکنت گفت:»س..سوگند ا یا  هی زده بهم زل بزنه و بعد از ثان رت یح یباعث شده که اون جور  یدونستم چ

 « تو؟ یخوب

 کردم.  د یینکنم با فرو دادن بغضم و تکون دادن سر، تأ هی کردم باز گر  یم  یکه سع  یدرحال

 اوهوم. -

 نگاهم کرد.  ضیغ با

 ! ؟یخوب ی گ یخون شده اون وقت م  ی چشات مثل کاسه  یگ  ی م یچ-

 پر سرزنش ادامه داد: ی با لحن و

کم به فکر   ه یبابا  ی کن  یم  تیو اذقدر خودت   نیآخه چرا ا ؟ یو به خاطرات آقاجون فکر کرد یاوف از دست تو، نکنه باز نشست-

 سن...  نیا یو تو خودت  یخوا  یم  ؟ی کن ی که تو م هیکارا چ نی! آخه اینیب  یم  یرو که دار تت یخودت باشه، وضع

 ادامه نداد و حرفش رو خورد.  اما

  ک ی ، یآور ادیو با اون   هی امروز چه روز  ارمیب ادیرف ها باعث شده بود که باسم آقاجون از زبون رخساره و گفتن اون ح دنیشن

و دلواپس من رو از    جیگ  ،یا  قهیاز رفتارم شوکه شده بود و بعد از دق  یبغلش انداختم. حساب ی زدم و خودم رو تو  هی گر ر یباره ز

 خودش جدا کرد. 

 شده؟  ی تو چته سوگند چ-

که    ییزدم اون هم قبل از خفه شدن به خاطر حرف ها ی حرف م د یکردم. با  یلرزونم بهش نگاه م یو چونه   امی اشک یچشم ها با

 زدم لب زدم:  یحرف م  یکه به سخت  ی و عجز در حال ه یبا گر  زون یکرده بودند. اشک ر ر یگلوم مونده و گ ی تو

 .یل یو پسته خ... خ رحمه یب ی لیشم اون... اون خ ی م  وونهیرخساره د... دارم د -

 دستش گرفت.   یکرد، دست هام رو تو  یو کالفه نگاهم م  ج یاورد و گ ی سر از حرف هام در نم اصالً

 گفته؟  ی زیچ یشده نکنه باز مرتض  ی چ ؟یگ  یرو م  یک  نم، یبب ریآروم بگ -

کم آروم باش و واضح بگو   هی شده؟  یچ نمیو نترسون بگو بب کردم. نگران تر از قبل نگاهم کرد و گفت:»سوگند من  ی م ه یگر  فقط 

 فهمم!«  یحرفات رو واقعاً نم ه؟ یچ ه یقض
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  ف یکه برام داشت واسش تعر ی ا یو با تمام سخت  دهیبر دهیکم آروم شدنم، ماجرا رو بر ه یبغل رخساره و  یتو  ه یگر ی از کل بعد 

که با حرص دندون هاش رو   ی اندازه در حال ی ب ی تیباعصبان یکرد و بعد از  لحظه ا  یباز و شوکه فقط نگاهم م ی. با دهنکردم

 داد، از جاش بلند شد. ی هم فشار م ی رو

 واقعاً شورش رو در اورده. گه ید شعور، یاحمق ب یگم پسره   یاز دهنم در اومدو بهش م  یو هر چ  رمیاالن م-

 رمق و با عجز گفتم:»رخساره صبر کن، لطفاً نرو.«  ی دستم گرفتم، ب ی مچ دستش رو تو ع یه بره سرک  نیقبل از ا اما

 نگاهم کرد.  تشیپر از حرص و عصبان یچشم ها با

کم حالش رو جا   ه یو، جون سوگند بذار برم و شه، ول کن دستم  ی کم دلم خنک م  هی  یجور  نیسوگند ولم کن بزار برم الاقل ا-

 شم.  یفحشش ندم آروم نم یچون بدجور مغزم داغ کرده و تا حساب ارمیب

 کنم.«  ی نکن خواهش م تمیاذ ن یاز ا شتر یب گهیتو د  نیرو بهش دوختم و ملتمسانه گفتم:»بش نمیغمگ  نگاه

که آشفته و با همون   ن یسکوت بود تا ا ی ا قهی تخت نشست. چند دق  یآروم رو  یا  قهیو ناراحت نگاهم کرد و بعد از دق  متأثر

 .«نمتیبب  یطور  نیطاقت ندارم ا گهی فدات شم؟ به خدا د هی چه حال ن یگفت:»سوگند ا یناراحت

شد و هنوز هم اشک   یکردم باز هم اشکم خشک نم ی م  هی دونم چرا هر چه قدر گر  یکرده بود. نم دایام از بغض لرزش پ چونه

 . ختنیر ی داشتم برا

 

هم   یرو  یپلک محکم ن یسرم به طرف ی چشم هام بود با لرزش صدا و تکون ها ی اشک تو یکه حلقه    یو در حال درمونده 

 فشردم. 

 سردرگمم.  یلیکار کنم خ ی چ ام؟یکنار ب  هیقض نیبا ا ی ... حاال چه طوریل یحالم بده خ ی لیرخساره خ-

  ی زیپس چرا چ شعور، یب  یکرد و گفت:»پسره  ربد ینثار ه  یراه  یبد و ب د ییجو یلبش رو م  یگوشه   تیانیکه با عص  ی حال در

 نگفت؟« 

 نگاهش کردم.  جاخورده

 ! ش؟ید یمگه د-

که سامان بهم داده بود، گفت:»از   یتلفن ی اوردن گوش  رونیو ب بشیج ی و با فرو کردن دستش تو د یسؤال سمتم چرخ نیا با

  تیقرار بود، با عصبان یهم آشفته و ب  یلیتنهاست، خ  دم یرفتم د یاما وقت  ی ربد یه شیسامان سراغت رو گرفتم که گفت ته باغ پ
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رو بهم داد و گفت که سامان داده،   یگوش   نیمن شد ا یمتوجه   ی چشه. وقت دونستم  یرفت، نم یم  گهیسر به سر د ه یهمش از 

 ست که بدمش به تو.« خوا

 هم فشرد:  ی در ادامه با خشم لب رو و

 اومدم. یبه خاطر دعوا باتوئه وگرنه همون جا از خجالتش در م  تشیدونستم عصبان ینم-

نگاه کردن،   ی ا قهیکردم و بعد از دق  یدستش نگاه م   یتو  ی رو سمتم گرفت. با خشم و غضب به گوش  ی با گفتن اون حرف گوش  و

 باال بردم که مچم رو گرفت و مانع شد. واریزدم و دستم رو به قصد پرتاب کردن و کوبوندنش به د دستش چنگش  یاز تو 

اصالً  تو چرا همش  نم یبب ؟یبگ  یخوا ی م ی رو چ نیافتاد شکست ا ی رو گفت ی کیاون  ؟ یکن ی کار م ی اعتراض گفت:»چ با

 ؟« یکن  ی م ی خال چارهیب یا یگوش   نیا یرو رو  تتیعصبان

 رو اون واسم گرفته.«  یگوش  ن یحرص گفتم:»آخه ا با

 باال داد.  ییابرو

 ؟یجد -

 اوهوم. -

 خودت توشه؟«   مکارتیاالن س  یعنی  نمیبهش انداخت و گفت:»بب ینگاه

 حوصله جواب دادم:  یب

 گفت. ی م ی طور نیتوشه سامان که ا د یجد  مکارتینه س -

 مال خودت کجاست؟-

 . دمیکش  یپوف دمق

 کوله امه.  ی  که یکوچ  بیج ی تو-

و برات  کرد گفت:»بزار االن مال خودت  یم  ی که کوله ام رو وارس  یو در حال د یکش  رونیرو ب ی گوش  یی کشو  یاون حرف دکمه   با

 خسته شدم. یل یموبا ی تو از ب ی توش، واال من به جا ذارمیم

 بهم کرد.  یگذاشت و نگاه ی گوش   یرو تو  مکارتیس 
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 .نیاز ا نمیا-

 واست گرفته.«  م یزیعحب چ ی گفت:»ول یاش به گوش  دارانهیو با نگاه خر تکون داد   یدر ادامه سر و

 نگاهش کردم.  م یمال  یحوصله و با اخم یب

  یحرف م  یچرت و پرتا دار نیو ا  یدرمورد گوش  یاون وقت تو دار  ستی من حالم خوب ن ، یقدر مزخرف نگ  نیشه ا ی رخساره م-

 ؟ یزن

خواد از االن به بعد   ی! فقط دلم نمگهید ستمین شعوریقدرا هم ب  نیکش اومد و دلخور گفت:»بابا ا نیی و لو چه اش به سمت پا لب

احمق، واقعاً سر از   ی  فته یخود ش  ی بخوره تو سرش پسره  شیخبر باشم وگرنه گوش  یازت ب  گهی که افتاده د یی اتفاقا نیو با ا

  ی واسه  ی که حت  یربد یحرفا رو به تو زده؟ اونم ه نیبا وجود سامان ا ی جبم. اصالً چه طورو هنوز هم در ع  ارمیکاراش در نم

 رفتار کنه؟!«  یطور  نیاش ا دونهیشه با خواهرِ  ی سامان رو نداره! اون وقت مگه م  ی طاقت ناراحت ی لحظه ا

 زدم.   یتلخ لبخند 

 کار رو کرده.  نیا ی نیب ی حاال که م-

 رو فکر کرد.   یا قه یدق

 کارش داشته نه؟  نیا ی واسه  ی لیدل د یگم شا  یم-

 .« شهیتو زندگ گه ید ی کیگفتم:»آره، چون... چون  نیغمگ  ی زدم و با لحن ی خند  زهره

  یبابا خودت رو هالک کرد  گهیگفت:»اِ سوگند بسه د ی فشرد و با ناراحت  یشدند. لب ر یگفتن اون حرف دوباره اشک هام سراز با

 .« یبه رو ندار رنگ  نیکه، بب

 گرفتم.    نییصورتم سر پا یاشک رو ی و با پاک کردن قطره ها دم یرو به دندون کش لبم

 کنم.   یو دق م   رمیگ  ی نکنم حتماً غم باد م ه یسوزه رخساره اگه گر یم  یقلبم بدجور ست، یدست خودم ن-

 . د یکرد و صورتم رو بوس  بغلم

  ربد یرم سر وقت ه  یم  یکن  هی باور کن اگه باز گر ،یکن  ی م ت یخودت رو اذ ی قشنگت بشم من، نکن دار یقربون اون چشما-

 گفته باشم. 

 سرم گذاشتم. ی رو رو دستم
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 کنه.  ی درد م  یکم دراز بکشم سرم بد جور   هی خوام  یم-

  ی جور نیبکش و استراحت کن اکم دراز  ه یپتو روم، گفت:»آره   دنیتخت بلند شد و کمک کرد که دراز بکشم. با کش  ی لبه  از

 .« یش  ی بهتر م

که خانم دکتر گفته بود عمل   ییگفت:»چه قدر هم به حرفا  یو چپ چپ نگاه کردن ده یدرهم کش ی ها یدر ادامه با ابرو  و

 !« یکرد

 

  ی ه کنه. توبهان ه ی به بق بتم، یغ ی رفت و ازش خواستم که کمر دردم رو برا نییپا ی کم کنارم نشستن به طبقه  ه ی بعد از  رخساره

نا آروم   یذاشتند و حساب ی راحتم نم یخوردند. افکار مشوشم لحظه ا  یبالشتم سر م  ی خودم جمع شده بودم و آروم اشک هام رو

  ی اومد خواستم که داخل شه. نم ی که از ته چاه م یی کردم رخساره باشه و با صدا  یبه در به خودم اومدم. فکر م ی بودم. با ضربه ا

 زد!  ی در م داًیدونم چه طور شده بود که جد 

چهار چوب در قرار   یکه در باز شد چشمم به سحر افتاد که تو  نینداشت اما هم ییحرکت جا نیا اش ی تو مدل رفتار ی لیخ چون

در   یام سخت شده بود، آروم و به سختکم بر ه یگرفته بود. بالفاصله اشک هام رو پاکردم. هنوز هم درد داشتم و حرکت کردن 

و با   مهیبست سراس  ی که در رو م یدر حال  تمیاون وضع دن یزده بودم نشستم. با د  هی تخت تک یکه دستم رو از عقب رو  یحال

 جا خورده به سمتم اومد.  ی چهره ا

 

اما   ستیت که حالت خوب ن دلم؟ رخساره گف ز یعز هی چه حال نیگفت:»سوگند چت شده تو؟ ا یتخت نشسته و با نگران   ی لبه 

 تو؟« یشد  ی چ هوی ؟یقدر بد باش  نیکردم ا ی فکر نم  گهید

 هم فشردم که گفت: ی رو یدرد پلک با

 اصالً.«  ی بخاطر درد کمرته؟ آره البد از درد فشارت افتاده چون رنگ به رو ندار »نکنه

 کردم.  د ییدادم و ناله وار حرفش رو تأ رون یب ینفس

 کرد.  یو نگران بهم نگاه م   مضطرب

 ؟ یش  یم  ی جور ن یا شهیهم نمیبب-

 رمق جواب دادم.  یب
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 دفعه نه.  ن یمثل ا  یعنی...  ینه، -

چه طوره    تتیهم قرار داد و متأثر گفت:»االن وضع یلب هاش رو رو  یاز اون حالم ناراحت شده بود و با همون ناراحت یحساب

 ... « یعنی

 هم مچاله شده بود جواب دادم:  ی که چهره ام از درد تو  یه لب هام رو تر کردم و در حالرو متوجه شده بودم و کالف  منظورش 

 تونم از جام پاشم.  ینم ی بد، حت ی لیخ...خ-

 دکتر؟«   می بر یخوا یتر از قبل گفت:»م  نگران

 تکون دادم.  ی منف یرو به نشونه   سرم

 کم دراز بکشم فکر کنم بهتر بشم.  ه ینه نه -

 سوگند جان.  ام یمن باهات م  ،یبر  یا  گهیکه با کس د ی خب اگه معذب-

 دلم.« ز یعز دمتید  تیوضع نیا  ی ناراحت شدم تو یلیکردم که با تأسف نگاهم کرد و گفت:»خ ی چنان مخالفت م هم

 نامحسوس نگاهش کردم و اروم لب زدم  یشرم با

 باشم.  شتونیپ ی لیببخش که نتونستم خ-

 کرد.  یاخم

 من!  ز یواجبه عز ی لیحالت مگه خ نیبا ا  ، یزن ی که م  هی چه حرف نیا-

 زدم.   یلبخند  قدرشناسانه

 سحر جون.  یکن  یقدر درک م   نیممنون که ا-

 کمکت کنم. شتر یتونستم ب یکه نکردم فقط کاش م  یکار-

کنار تخت ثابت موند. رد نگاهش رو گرفتم   ز، یم ی رو یگوش  یبه چپ و راست چرخوند که نگاهش رو  ی با گفتن اون حرف سر و

 گفتم:»سامان بهم داده.«  ی و بعد از مکث

 بود.«  ازیکرده واقعاً ن   یکار خوب  زم، یزد و گفت:»مبارک باشه عز یمیمال لبخند 

 با گفتن اون حرف از جاش بلند شد. و
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 .این تتیوضع نیعد از ناهار قراره برن سرخاک اما به نظرم تو با اکم استراحت کن، ب هی خب پس -

 شه که.«  ینم امیب د یجا به جا شدم و مصر گفتم:»نه با ی تخت کم ی رو

چون    یایپس بهتر ن  ه ی عصب یفضا و فشارا نیبه خاطر هم شترش ی ب نایآخه! باور کن ا  یچه طور  ستیتو که حالت خوب ن-

 شه.  ی حالت بدتر م

 اما...-

 بمونم؟«  شتیخودم پ  ی خوا ی . اصالً میریادامه بدم و گفت:»اما نداره دختر خوب، حال بعداً م  شتنذا

 تشکر زدم.  ی کم جون برا  یلبخند 

 .ستین یاز یممنون ن زم ینه عز- 

که   نیا نی و هم  ارمیکه هم برات مسکن ب نییپا رم یاالنم م میتعارفا نداشت ن یگفت:»از ا اش ی شونیبه پ ی نیکرد و با چ یاخم

 .« یریکم جون بگ  ه یو  ی باال بخور ارمیناهارت رو م

به خوردن   ی لیم  یلیغذا داخل اتاق اومد. خ ی نیبا س  ی ا قه ی دق ستیربع، ب هی رفت و بعد از  رونیگفتن اون حرف از اتاق ب با

بود   دهیفهم  یکم خوردم.  مامان هم وقت  هی که ناراحت نشه  ن یا یکرد و برا  یکه سحر م  یاد یز ینداشتم اما به خاطر اصرار ها 

که از   ییاما با خواهش ها م یبه طبقه باال اومده بود و اصرار داشت که آماده بشم و همراه سامان به دکتر بر ستیخوب ن ادیحالم ز

کم   ه یکه از حالم  نیکرد و به لطفش از رفتنمون به دکتر منصرف شده بود. مامان هم بعد از ا یمامان رو راض  سحر کرده بودم،

  ی رفتن شده بودند که سر خاک برند. سحر قبل از رفتن برا ی  دهآما یچهار بود و همگ  کیرفت. ساعت نزد نییمطمئن شد باز پا

 :د یدستش فشرد وپرس   یبود دستم رو تو تختم نشسته  ی که لبه   یاومده بود. در حال دنمید

 االن؟  یخوب-

 زدم و آهسته جواب دادم:  ی قدرشناسانه ا لبخند 

 . یخوب ی لیآره بهترم، واقعاً ممنونم ازت، تو خ-

و ساناز دوست دارم.   ده یسپ یاز خودت قربونت برم باور کن االن تو رو هم اندازه   ی زد و گفت:»خوب ی ضیجواب لبخند عر در

 .« یاما بدجور تو دلم جا باز کرد میکه با هم آشنا شد  ست ین یلی درسته خ

 زحمت انداختمت شرمنده.«   یتو  ی لیبگم امروز خ ی دونم چ ی تو. واقعاً نم یلطف دار ی گفتم:»مرس  متبسم
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فقط استراحت کن.   ی بگ  یخوا  یهم نم  یز یحرف رو نزن، چ نیا گهی به دستم داد و با لحن مهربونش گفت:»د یفشار  ینرم به

 .«ی اما نذاشتم گفتم راحت استراحت کن  ننت یباال که بب نیایخواستند ب  یم  دهیساناز و سپ

 :د یپرس  د یبا ترد یا  قهیبعد از دق و

 نه؟  ایمونه مرددم که برم   یم  شتیاما دلم پ-

مونه بچه   ینم یتازه باغ که خال  ستین یازینرم گفتم:»باور کن ن یدستم بود، با محبت فشار دادم و با لبخند   یدستش رو که تو  

 .« نیگرد  ی زود هم بر م ستم یبرن تنها ن ی ها رو که با خودشون نم

 باشه فقط شماره ات رو بهم بده که الاقل بهت زنگ بزنم. -

 رو سمتش گرفتم.  یگوش 

 کنم.  وش یکه س  ریخودت رو بگ  ی زحمت شماره  یب-

از   نم یا گهیگفت:»خب د ی زنگ خورد با لبخند  اش ی که گوش  نیخودش زنگ زد. هم یازم گرفت و بعد به شماره رو   یگوش 

 .«نیا

  ی بمونه اما با کل شم ینگرانم بودند و سحر هم چنان اصرار داشت که پ یحساب ی مده بودند. همگ و رخساره باز  هم باال او مامان

 دادن که حالم بهتره، ازشون خواستم که برند. نان یاصرار و اطم

 

  یتخت نشسته بودم و همون موقع بود که متوجه    یبغلم گرفته و رو  یشون گذشته بود. زانو هام رو تو از رفتن  ی ا قه ی دق  ده

زدم و چشم تارم به   ی برش داشتم. پلک  ز یم ی شدم. دستم رو به طرفش دراز کردم و از رو دمیجد   ی زنگ گوش  یناآشنا یاصد 

 بود!    ربد یشد اما ه یشده بودم، باورم نم  رهیخ یگوش  یو جا خورده به اسم رو   رینگاه کردم. متح ی گوش  ی صفحه 

 زد؟!  ی به من زنگ م ییبود آخه با چه رو ی ک گه ید نی پرت کردم. واقعاً ا ز یم ی رو رو ی و حرص گوش  تیعصبان با

رو   ی بغل گوش  یو کالفه ام کرده بود. با خشم دکمه    یهم عاص یخورد، فکر کنم حدود ده بار که حساب یمرتب زنگ م  یگوش 

  ی م ی چ گهیزده بود؟ آخه د  فکر فرو رفته بودم اما چرا زنگ  یتو  یمحکم فشار دادم و  خاموشش کردم. با زنگ زدنش حساب

 خواست بگه؟! 

 هم گذاشتم. ی و چشم هام رو محکم رو دم یتخت دراز کش یرو  ال یفرار از اون فکر و خ یو برا ش یبودم و پر تشو آشفته 

 **** 
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شد  یمکه کنار تختم بود افتاد باورم ن  ز یرنگِ رو م یی پلک هام رو از هم باز کردم، با به پهلو شدنم نگاهم به ساعت طال آروم 

 بودم!  ده یساعت پنج بود و من اون همه خواب

زود اثر خودش رو گذاشته بود اما همچنان   ی لیکه سحر بهم داده خ  یتخت نشستم، حالم بهتر شده بود و خوردن مسکن ی رو

  یکه رو  یکردند، همون طور   یم  تمیاذ یبودند و حساب خته یدور و روم ر ی کرد. موهام به صورت آشفته ا ی کم درد م ه یسرم 

  ی خواستم برس رو از رو ی که م  نیتا تختم نداشت بردم و هم  یاد یز ی  اصلهکه ف ی شیآرا زیتخت نشسته بودم دستم رو سمت م

از از اون ورود   یباره در رو باز کرد و داخل اومد. لحظه ا  ک یطرّه و گره خوردم بردارم، رخساره  ی شونه زدن موها یبرا  زیم

 .« د یاومدنه آخه؟زهره ام ترک اخلچه وضع د ن یکردم گفتم:»ا یبهش نگاه م  ی که عصب  یو در حال دم یش از جا پرا یناگهان

 تو.«  یمثل در قفل کردنا  ده،ی جد  نم یا یکرد و با طعنه گفت:»ببخش ول  ی زیر ی  خنده

 زدم.   یحوصله پلک یب

 هم نبود برام رخساره جان.  د یجد  ی لیواال خ-

  یبه خودش، گفت:»فکر م  نهیآ ی گذرا تو یو نگاه   ینشست و طبق عادت با بر عکس کردن صندل  شی آرا ز یم ی جلو ، یصندل ی رو

 .« یکردم هنوز هم خواب باش 

 ن؟یاومد  ی شدم، ک داریاتفاقاً االن ب-

سحر اجازه نداد، گفت   یباال ول  انیخواستن ب یز هم م و سانا ده یبهت سر زدن، سپ ی چند بار یی. سحر و زنداشیدو سه ساعت پ-

 ! رنیگ ی همه سراغت رو از من م نییو مزاحم استراحتت نشند. واال اون پا ید یخواب

 نشو خب.«   ی گم عصب ی م  یزی چ هیگفت:» د یهم قرار داد و در ادامه با ترد یدندون هاش رو رو  و

و از بس گفت سوگند  کرد من   وونهیرسماً د ی عنی ، یاز همه هم مرتض شتر یگفت:»ب ی نگاهش کردم که بعد از مکث پرسشگرانه

 .« ییاز مهمونا ییرایباال گفتم مشغول پذ  اد یوقت ن ه یکه   نیمدل سؤاال. منم از ترس ا  نیو از ا  ستیکجاست، چرا ن

 موهام رو به عقب هل دادم.  کالفه

  نمشیبازم بب  کی بوت یخواد بعد از ماجرا یدلم نم  یعن یندارم  گه ینفر رو  د هی اون  ی چون اصالً و ابداً حوصله  ی اتفاقاً خوب کرد-

 . میو با هم رو به رو ش 

 بهش گفتم. ی اون جور لی دل نیبه هم قاًیخب منم دق-
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  نمیسحر، بب  ی گفت ی گفتم:»راست ی رمق یدست هام با حالت ب  ی زدم و با رها کردن وزنم رو ه یتخت تک ی رو، رو به عقب رو دستم

 مگه نرفتن؟« 

 قراه شب برن.   ی عنینه - 

 کرد.   یتر  ق یدق نگاه

 االن؟ ی خوب ،ی ایبه نظر بهتر م-

 کنه.« ی تکون دادن سرم و فوت کردن نفس کالفه ام، گفتم:»آره، اما هنوزم سرم درد م با

کرد با لحن پر    ی نگاهم م  میمال یکه با اخم  یتخت نشست و در حال  یفم از جاش بلند شد و به سمتم اومد، کنارم روحر گونیا با

 .« یمثل روح شد  د؟ید  نهیآ  ی خودت رو تو ی  افهیاصالً ق گهید ی خور ی از سرزنشش گفت:»خب از بس حرص م

 تلخ و کم جون زدم.   یلبخند 

 ؟ی کرد   یکار م ی چ یتو بود -

  یم  تیفقط خودت رو اذ ی جور ن یا ،یبهش فکر نکن گه یکن د یگفت:»سع  یشونه ام گذاشت و بعد از نگاه متأثر  یرو رو  دستش

 .« یکن

کردم و بر خالف حرف رخساره باز   ی رو به رو نگاه م وار یبه د  یرگیفرستادم. با خ رونیمشوش نفسم رو ب ی جواب فقط با حالت در

فکر بودم که    یتو  یتر شده بود. حساب شونیاز قبل هم پر شونمیشده بود و ذهن پر ده یو حرف هاش کش ربد ی هم افکارم سمت ه

 .دم یپر رون ی فکر ب  زچشم هام ا  یبا چند بشکن رخساره جلو 

 تو؟   ییکجا یه-

 فکر، صداش زدم.  شون یآروم و پر نا

 رخساره؟-

 جونم؟ - 

 .دمی لب هام رو برچ ریمشوش و دلپ  وار، یبه د یرگیهمون خ اب

 هست؟ شی زندگ ی تو یواقعاً کس  یعنی-

 تکون داد.   یبا تأسف سر ی کرد و بعد از لحظه ا ی بهم نگاه م ی. عصبدمیو سمتش چرخ دم ینشن یجواب اما
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کردم واقعاً ازش   ی فکر م ،ی کن ی بهش فکر م یکه بهت زده هنوز هم دار   یخاک بر سرت کنم که بعد از اون همه حرف یعنی-

 ! یمتنفر شده باش 

  ه یداره ف... فقط   یکه دستم براش رو نشه، گفتم:»چه... چه ربط یدهنم رو قورت دادم و با گرفتن نگاه دستپاچه ام طور  آب

 .« دمیسؤال پرس 

!  ارمیتونم سر از کارش درب ی دونم چون اصالً نم  یچونه گفت:»نم ریمتفکرانه سکوت کرد و با گذاشتن دست هاش زرو  ی ا  قه یدق

 هم بلف زده باشه!«  د یتونه باشه؟ شا ی م ی بعدشم آخه ک

 

 لبم نشست. ی گوشه   یکج لبخند 

 بلف بزنه؟!  د یآخه چرا با-

 .د یکش  یپوف  یو عصب   کالفه

از اتاقت   ی قصد ندار نمیاصالً بگو بب  ؟ یکه چ  یو ماتم گرفت یجا نشست ن یکن بسه بابا، ا شعوری ب نیسوگند جون من ول ا-

 رون؟ یب ی اریب فیتشر

 کردم جواب دادم:  یملموس حسم م  یلی داغم خ ی ها قهیشق  قیکه هنوز هم سردرد داشتم و دردش رو از طر  یرمق در حال یب

بگو   یز یچ هیدونم بگو سرما خورده و تب و لرز داره   ی سر هم کن چه م  هی بق ی هم واسه  ی زیچ ه یجا راحت ترم، خودت  ن ینه ا-

 . گهید

  بتتیاز غ ی همه کل ی ومد ی آخه؟! سر خاکم که ن هی چه حال نیا گهی و عبوس  نگاهم کرد و معترضاً گفت:»سوگند بسه د آخمو

 .«نییپا م یکم به خودت برس که بر  هی االن هم پاشو  گه،یامروز رو هم تحمل کن د هی جون رخساره  دن،یپرس 

 و چونه ام رو منقبض کردم.  دمیکش ی ظیاز سر دل آه غل یغم با

 سر خاک.  امیخواست من هم ب ی دلم م  یلیخ-

تو، اونم   ی ود مخصوصاً واسه نب ی خوب یشدم، اصالً فضا مونیقدر شلوغ بود که منم از رفتن پش نیا ، ی ومد یهمون بهتر که ن ی ول-

 حال و روز.  نیبا ا

 آروم گفتم:»اونم بود؟«  ی هم زمزمه وار با لحن یبا فشردن لب هام رو ر یز سربه
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 :د یابروش رو باال داد و متعجب پرس  یتا  هی

 ؟ یک-

 ولش کن.«  ی شکیو با تکون دادن سرم گفتم:»ه دمیکه باز سرزنشم کنه ترس  نیا از

 کرد.  کیمنظورم شده بود و با حرص چشم هاش رو بار ی متوجه  تازه

 نگو منظورت اونه؟ -

 گفت:   یدر ادامه ناباورانه و شگفت و

شه   یباورم نم  ی ! وایر یگ ی کرده و تو بازم سراغش رو م کسانتیطرف زده تو رو با خاک  ستیسوگند اصالً حالت خوش ن ی »وا

 !« شه؟یمگه م

ساکت بود و بعد از اون با   ی ا قه ی شدم. چند دق ری و سر به ز دمیحوصله کش ی م و بپر غ ی که زده بودم نفس  یاز حرف  مونیپش

 که بارت کرده هنوز هم... «   یبا وجود اون همه حرف  ، یکم رنگ گفت:»سوگند تو واقعاً عاشق  یلبخند 

 متنفرم فقط... فقط... « و با انکار گفتم:»نه من... من هنوزم ازش  دمیحرفش پر ی تو عیتر کردم و با باال گرفتن نگاهم سر  یلب

 نگو.«  یز یچ گه یو ببند و دگفت:»سوگند لطفاً دهنت  ز یتمسخر آم  یجواب دادن که با خنده ا   یبودم برا  ی دنبال جمله ا  به

 با غرغر کردن و لحن پر شماتتش ادامه داد:  و

 .یهمه عذاب ند  نیو ا ی جور نی ارزش ا ی و به خاطر اون آدم برو ببرم که خودت  تیعشق و عاشق ن یاصالً مرده شور ا-

 . دمیبرچ یلب  دلخور 

  یرو دوست داشته باش  یاگه کس یگفت ؟ی گفت یبهم چ  ادته یرفته؟  ادتی ی خوند  ی گوشم م ری رو که مدام ز یی حرفا ه یچ- 

 .یار یکه به دستش ب ی کن ی م ی و هر کار ی نیش  یمنتظر نم 

 گره خورده، نگاه سرزنشگرش رو روم ثابت کرد. یی ابرو ها با

آدم تر   ربد یو گذشتن از خودت رو نداره. من از ه  یارزش فداکار یپسر چ یزر زدم چون ه میادیگم زر زدم، ز  یآره اما االن م-

 دارم!   یچه توقع  هی از بق گه یاز آب در اومد پس د یجور  نیبودم که اونم ا دهیند 

 دست هام گرفتم.  ی سرم رو تو کالفه
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 کالفه ام.  ی لیدونم رخساره خ ی نم ی چیدونم، ه ینم-

کنن، تو هم    ی کار م  یدخترا چ نم یبب نییسر پا هی که از جاش بلند شد گفت:»من برم  ی داد و در حال ی ام رو با دست فشار شونه

 شه.« ینم دتیخراب عا اعصاب هی جز  ی چیبده چون ه  انیپا ی الک یا یخود آزار نیفکر کن و به ا  شتریبه حرف هام ب

که به    نیو بدون ا  دمیچیدستم پ  یبودند تو  ختهیحرف سمت در رفت. کالفه تر از قبل و با حرص موهام رو که دورم ر کونیبا ا و

 خوام شونه اشون بزنم با سنجاق وسط سرم سفتشون کردم.

سرم رو ماساژ دادم اما انگار قصد خوب   یبرم. کم رونیخواست از رخت خواب ب یشده بود اما هنوز هم دلم نم ک یتار باًیتقر هوا

شدم.   یشد و کالفه تر م  ی م شتر یبالشت دردش ب ی تونستم دراز بکشم چون با گذاشتن سرم رو ینم  گه ید ی شدن نداشت و حت

شد. هنوز هم   یمنعکس مو   د یچیپ یسرم م یتو   ربد یه یذاشتم حرف ها  ی م هم  ی که چشم هام رو رو نیهم گه یاز طرف د

تاب بودم. از    یو ب ر یصورتم رو تر کرده بودند. چه قدر دلگ  ی اشک دوباره از اون همه ناباور ی باور کردن نداشتم و قطره ها الیخ

  کهیبرگ هاش ت ی گردو بود و از ال به ال  مت بلند قا ی اتاقم مشرف به درخت ها ی جام بلند شدم و به طرف پنجره رفتم. پنجره 

تر    زیتر و خوف انگ  ر یشده بود. حال آسمون از اون حال مشوش و غمناک من دلگ  ان یو پر ابر نما ره ی از آسمون ت ک یکوچ ییها

. پرده رو  ند غم بزرگ بود نیمن، گواه ا یبودند، درست مثل چشم ها دنی بار یو پر بارون که هر لحظه آماده    رهیت ی بود و  ابر ها

اشک   یگرفته بودم و قطره ها نییتشکش رها کردم و نشستم. سرم رو پا  یو باز سمت تختم رفتم و خودم رو رو   دمیآروم کش

  ه یاشکم گر یقطره ها  دن یاومدند. با د یهم گره اشون کرده بودم فرود م یدست هام که تو   یصورت راه گرفته و رو  ی آروم از رو

تقه   یتاب کرده بود. با صدا  یبه ستوه اورده بود و اون رو هم عاجز و ب قلبم رو ی بدجور ی رموندگگرفت، د ی م ی شتریام شدت ب

  ایقبل رخساره باشه  ی کردم مثل دفعه ها یصورت پاک کردم. فکر م   یو دستپاچه اشک هام رو از رو  ع یکه به در خورد سر یا

 همه مؤدبانه در بزنه!  نتونه او یدونستم رخساره نم ی معلوم بود که سحره چون م یسحر ول 

 

 ت... « ایاز ته گلوم گفتم:»ب یخفه ا  ی. با صداششیساعت پ می با توجه به ورود ن الاقل

برام دور از باور    ی لیکردم. خ  ینگاهش م ر یهنوز جمله ام کامل از دهنم خارج نشده بود که در باز شد. شوکه و بشدت متح اما

انداخت داخل اومد   ی م یرو نگاه رون یکه ب ی آشفته و نگران در حال یبود و صدا دار آب دهنم رو قورت دادم. مشوش و با چهره ا 

بودم و هول کرده بودم،   ده یکم هم ترس   هی  یکردم حت  ی بهش نگاه م ی رگیو بالفاصله در رو پشت سرش بست. بهت زده و با خ

که باز بخواد قلب شکسته ام رو در هم   نی هراس داشتم، از ا ی متالطم شروع به کوبش کرده بود و حساب  یتناکقلبم به طرز وحش

 خواست بگه!  یم  یباز چ  یعن یبودم.  شیبکوبه هراس داشتم و پر از تشو
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اون   یتو  دنمیر که از دنگاهم کرد، انگا اش ی قرار ی نا آروم و پر شده از ب ی بود با چشم ها ستادهیکه ا ی رو همون جور  یا قه یدق

 باره قورت داد و به طرفم اومد.  کیشوکه شده بود. آب دهنش رو سخت و   تیوضع

  یو عصب ریام رو ازش گرفتم. اون قدر ازش دلگ  دهیوجودم رو پر کرد و نگاه رنج یکه باهام کرده بود خشم  یرفتار ی آور ادیبا  باز

با همون    ی ا قهیبره. بعد از گذشت دق  رون یازش بخوام که از اتاقم ب نکه یا ایخواست باهاش حرف بزنم  ی دلم نم ی بودم که حت

برام شده بود    ی پر استرس و خفه کننده ا ی نشست. فضا ن یزم ی زانو هاش، جلوم رو ی دگرگون و حال منقلبش آروم رو ی چهره 

 اتاق من گذاشته بود؟!  یتو یپا یی وتونستم بفهمم اصالً با چه ر  یاومدنش رو نم لیو هنوز هم دل 

زد گفت:»س..سحر    یصداش موج م یکه تو  ی بیعج ی تمام و نگران یخفقان، با آشفتگ  ی باالخره بعد از اون سکوت کشنده و جو و

 ... « ستیگفت حالت خوب ن

صورتم سر   یرو محابا  ی اشک پشت سر هم ب ی شد و قطره ها دهیدلواپسش ناخود آگاه نگاهم سمتش کش  یاون صدا دنیشن با

خواستم   یگفت:»باورکن نم نشیناراحته و با لحن سراسر غمگ  یحساب ت ینگرلتش معلوم بود که از اون وضع یخوردند. از نگاه ها

به زبون اوردم. سوگند   یاون حرفا رو چه طور  دمیبودم به خدا خودمم نفهم یگفتم، عصب   یچ دمیبشه م... من... نفهم ی طور نیا

 گفتم.«   یکه چ  دمیتازه فهم ی رفت  ی قسم وقت  زمیبجون عز

 از اشک هام کالفه شده بود و با عجز و التماس خواهش کرد:  ی. حسابختمیر ی صورت اشک م یزد و من به پهنا یحرف م  اون

  یبه خدا قسم اصالً متوجه   ، یاموش کنرو که گفتم فر یی زایخوام چ ی خوام، م ی نکن اَ ... ازت م ه یگر ی طور نیتو رو خدا ا-

 شد. هوی ی عنیحرفام نبودم 

اوردم! چرا حرف هاش رو   ی . واقعاً شوکه ام کرده بود اصالً سر از حرف  و کارهاش در نمختمیر ی همچنان ساکت و تلخ اشک م اما

 بود؟  مونیگرفت و اون همه پش  یپس م

 دلش برام سوخته بود؟   نکنه

  ی رو رتشینگاه پر ح  ی ا قهی چرخوند. چند دق ینگاهش رو سمت یرو ملتمسانه زمزمه کرد و با سکوت ادامه دار من با آشفتگ  اسم

اون همه   لی تازه دل دم، یبودند رس  ز یم یآب رو   ونی که همراه با ل ییکنار تخت ثابت موند. رد نگاهش رو گرفتم و به قرص ها زِیم

 بودم.  دهیتعجبش رو فهم

رنگ و خمارش رو بهم دوخته بود،   یقهوه ا  یچشم ها شونیکه نگران و پر ی نگاهش رو باز سمتم چرخوند و در حال ناباورانه

 خودش رو سرزنش کرد و زمزمه وار لب زد: 

 کار کردم...   ی من چ-
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 گر باز خودش رو شماتت کرد. با گفتن اون جمله چشم هاش رو بست و با همون لحن سرزتش و

 خدا لعنتم کنه. -

منقبض شده   ی اون نگاه سرد و سکوت تلخم عاجزانه و با چونه  دنیداد و با د ی اندازه آزارش م ی ساکت بودم و سکوتم ب نانهمچ

 حرف زدن.  یاش لبش تا به تا شد برا 

 سکوت نکن سوگند.  ی جور نیسکوت نکن، ا ی جور ن یبگو  اما ا راهی اصالً فحشم بده، بد و ب  ایالاقل حرف بزن، اعتراض کن -

آدم   نیا ایبود. خدا خته یآشفته و بهم ر یتونستم درکش کنم و باز هم با رفتارش من رو شوکه کرده بود. ذهنم حساب  ینم اصالً

 بود آخه؟!  یچ ضشی پر ضد و نق یاون رفتار ها ل یکرد دل ی م ی جور ن یخواست چرا با من ا ی از من م یچ

 لب هاش رو با آب دهنش تر کرد.  کالفه

 بهم نگاه کن سوگند.  قهی فقط چند دق  قه،ی چند دق-

  ی تونستم درک کنم چه طور  یخودمم نم  یزدم. حت  ی اشک صورتم رو گرفته بودند رو بهش لبخند تلخ یکه قطره ها   یدرحال

 دادم!   یحرف زدن م ی بعد از اون رفتارش باز هم بهش اجازه 

 بود که داشتم!  ی شدم اون چه حس احمقانه ا ی واقعاً ازش متنفر نم چرا

 سرد فرو کرده بود.  ی خاکستر ها ری خشمم رو ز شیآت کهی طور

قلبم دوونده شده بود باعث کم   یمحکم تر که تا تو   یا  شهیتر و با ر  یقو ی داشت اما حس ی کم جون ی  شه یوجودم ر ی هم تو تنفر 

 دادم.   یشکستن به اون سکوت رو نم ی شده بود. لجباز بودم و اجازه  رهیچ بیرنگ شدنش و به حس تنفرم عج

 زد.   ی هم گذاشت و پلک ی خمارش رو غمناک رو یها چشم

  ی . سوگند دارم قسم میفتی حال و روز ب نیخواستم به ا  یسوگند به خاک آقاجون قسم که همش مزخرف گفتم، اشتباه کردم نم -

 تونستم...   یخواسته دلم نبود کاش م نیاحالم نبودم  یخوردم به خدا خودمم متوجه 

 هم و با حرص و اندوه زمزمه کرد.  یبا فشردن دندون هاش رو  اما

 تونم.  ی شه نم یاما نم-

بود اما! چرا اون قدر   یتونه چ ی شه و نم ی که نم  نیکردم پر از ابهام بود برام، منظورش از ا یرو که گفته بود کنکاش م ی ا جمله

 قابل فهم بود؟  ریمرموز و غ
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دلم   ی لیقلبم در اومده بود و گوشم رو پر کرده بود. خ  یبلند و کوبنده   ی بهم، به صورت تپش ها اش ی کیاز اون همه نزد جانیه

بود سر پوش    احساسم که از طاقتم کم کرده ی خواستم دوباره اشتباهم رو تکرار کنم و رو یخواست باورش کنم اما نم یم

  یکرد برا  ی شد و قلب مرددم رو مردد تر م  ی ام م یباعث کالفگ  دنشیو حرف بزنم. د رم یبگ  م یکردم با عقلم تصم یگذاشتم و سع

جا   نیخفه و لرزون گفتم:»از ا یباشم. باالخره آروم و با صدا فیخواستم طاقت از کف بدم و باز هم ضع ی حرف هاش. نم رش یپذ 

 برو.« 

 

 . د یغم نال با

 سوگند...-

 کردم.   یمن بودم که با عجز و التماس بهش نگاه م نیبار ا نیا

 جا برو لطفاً.  نیاز ا-

 تونستم بفهمم؟  ینم ی آدم رو ذره ا نیچرا ا ایبود؛ خدا ریو ذهنم هنوز درپ قلب

 تونستم باورش کنم؟  یباز م یکرد! چه طور   یقدر زود به زود رنگ عوض م  ن یچرا ا آخه

ببرم، خورد شدن و   ادیتونستم فراموش کنم و از  ی ن نداشت، آره منه احمق ازش متنفر نبودم اما حرف هاش رو هم نمامکا نه

 رحمانه شکونده بود...   یبار ب ن یرو که چند  ی طور دل نیتونستم از ذهنم پاک کنم و هم  یاون همه حقارتم رو نم 

تونستم از کنار   ی بود اما باز هم نم شتر یتر و ب یش داشتم از تنفرم قو که به یکه قلبم خودش رو باخته بود و احساس  نیوجود ا با

و متأثر که   نیغمگ  یی هم خوردش کرده بود راحت رد بشم و گذر کنم. با نگاه ها ی ظالمانه تو یغرور دخترونه ام که اون جور 

بره. دو کف دستش   رونیازش خواستم از اتاق ب ف یضع ییباصدا گه یبار د ه یدوخته بود که  شمزد بهم چ یتوش موج م  یمونیپش

با   یگفت:»باشد اصالً ازم متنفر باش، ول شونشیپر یزد با نگاه ها ی که شمرده شمرده حرف م یصورتم گرفت و در حال یرو جلو 

 نک... «  ی جور نیخودت ا

رو   ی چهار چوب قرار گرفت. انتظار هرکس یباز شد. با باز شدن در، بهاره تو  یریهنوز حرفش تموم نشده بود که در اتاق با غافلگ  

 داشتم جز اون! 

  یو مثل برق گرفته ها از جاش بلند شد. دستش رو رو  ع یسر یل یکم معذب شده بود خ ه یکه   یدر حال  ربد یاش ه یورود ناگهان با

کم هول کرده   ه یم هم کرد البته خود ی دستپاچه بود نگاه م یکه حساب  ربد یدر گذاشته بود و هاج و واج به من و ه  ی  رهیدست گ

 کردم.  ی دهنم تر م آب خشکم رو با  یبودم و مضطرب لب ها
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  ییداد جاخورده گفت:»رخساره گفت تنها  یو پشت سرش اشاره م رونیکه با انگشت به ب  ینگاه کردن، در حال ی از لحظه ا بعد 

 دونستم... «  ینم

 :د ی تو حرفش پر ربد ی ه بالفاصله

 اَ... االنم برم.  گهی سوگند رو بهش بدم، خب د  ه یرفتم فقط... فقط اومده بودم گوش  یداشتم م   گهیمن د -

توش مشهود و قابل حس بود، بالفاصله از اتاق    یمونیبه من که هم چنان رنگ التماس و پش یبا گفتن اون حرف و بعد از نگاه و

اش به   دهیشده بود با همون نگاه چرخ ده یاق، کشرفتنش از ات رون یو ب  ربد یکه نگاهش سمت ه یرفت. بهاره هم در حال  رون یب

خشک شده ام رو پاک کردم و با گرفتنش   ه ینم ی برداشتم و اشک ها زیم  ی رو ی جعبه  ی تورو از   یعقب، به طرفم اومد. دستمال 

 :د یپرس  جشی متعجب و گ  یو با نگاه ها د ی کردم. آروم سالم دادم که سمتم چرخ  ین یف ی نمیب یجلو

 سوگند؟  یکرد  ی م ه یگر  یتو چرا دارشت  نمیکرد؟! بب  یکار م یجا چ  ن یا ربد یبود؟ ه  یچ انیجر-

  یم  یپر پرسشش بهم زل زد. سع یگفت و با نگاه ها ی افتاده باشه، سالم ادش یکه انگار تازه   یاون سؤال ها، طور دنیاز پرس  بعد 

 رفتار کنم. یعی باشم و طب یکردم  عاد 

 که امروز چهلم آقاجونم بوده ها!  نیهامم که واضحه، مثل ا هی گر  لی.. دلگفت؟ د. ی که چ  ید ی! شنیانیچه جر-

 . نهیازش خواستم که بش و

 ؟« یاومد  ی با ک ی تخت نشست که گفتم:»چه طور  ی لبه 

 جا به جا شد. ی تشک تخت کم ی بغلش گرفت و رو ی رنگش رو تو یچرمِ قهوه ا  فیک

خواستم   ی م ی عنیهم به تو بزنم  یسر  ه یگفتم   م یشد  یجا ها رد م  نیاز ا م یدلم. راستش با مسعود داشت ز یخوبم عز یمرس -

 .یبازم شرمنده سوگند  گه ینشد د میبود ییاما با مسعود جا امیواسه مراسم ب

 مسعود االن کجاست؟« نم ی. ببیزنیکه م  ه یچه حرف نیگفتم:»نه بابا ا  یزدم و با پلک زدن یمیمال لبخند 

 ؟ یداخل. خب نگفت  ارتشیاونم اومده رفت تعارف کن و ب د یفهم ی وقت  نیحس یمنتظر باشه ول  نیگفتم تو ماش -

 رو؟  یچ-

 :د یرنگش باز پرس  ی قهوه ا  یکرد و با تنگ کردن چشم ها  یمرموز  نگاه

 ... ربد یتو و ه  یعن یبود؟  ی چ هی قض-
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 . دمیهم تن  یبراش گرفتم و ابرو تو یا  افهیق

 ! ید یخوبه که شن-

  یبود، آخه تو که گوش  یو رنگ شده اش گفت:»دروغ قشنگ  فیظر  یابرو ها ی تا ه یبرام کج کرد و با باال دادن   ی و دهن لب

 !«ینداشت

 پرتش کرده بودم، با حرکت چشم اشاره دادم.  زیم  یکنار تختم که رو   یحق به جانب به خودم گرفتم و به گوش  یا  افهیق

 دارم. گه ین دآره نداشتم، اما اال-

جا، بعدشم   ن یاالن هم برام اوردش ا گهیکنه د مش یکه برام تنظ ربد ینگاهم رو گرفت که در ادامه گفتم:»سامان داده بود ه رد

 آخه؟«  ه یبیکجاش عج  ن یاومده باشه ا ی ا گه ید ل یحاال مثالً به دل

کم هول   ه یاحساس کردم  ی عنیبود  یجور هی  ربد یدونم آخه ه ی کج گفت:»چه م  یکرد و با لب  زونی آو  نییهاش رو رو به پا شونه

 شده.«

 کم معذب شد.  هی  د یخب تو رو که د-

 تکون داد.  یسر

 طور.  ن یآهان که ا-

 زد.   ی در ادامه با خنده چشمک و

 بود؟ جان بهاره راستش رو بگو. نیهم ز یهمه چ ییخدا ی ول-

 بهش رفتم.  یغره ا  چشم

 گما!  یبهت م یز یچ ه یبهاره -

  هی خب  دمتونیاون حالت که د یکار کنم تو   یهم گذاشتن پلک سمت راستش گفت:»خب چ یهم فشرد و با رو  ی رو  یدوندن

 خودم.« ی کردم واسه  ییفکرا

 ؟«ییگفتم:»مثالً چه فکرا انهینگاهش کردم و شاک  رتیح با

 



 عشق تا جنون 

474 
 

 کرد.  ی زیر ی  خنده

 کنه.  ی م ییچون حس کردم داره ازت دلجو ر،ینه منظورم رو بد نگ -

کم ناراحت و دلتنگ بودم که    هی آقاجونم   ی کردم و واسه  ی م ه یچون داشتم گر  یحرفش گفتم:»آره درست متوجه شد  د ییتأ در

 خودت قصه نباف بهاره خانوم.«  ی واسه  ی پس الک ن یکرد آرومم کنه، هم ی سع د ید  یهم من رو اون جور ی اومد، وقت

 تو؟!  یشد  یقدر جد  ن یحاال چرا  اباشه بابا -

باشه و به من   نتون یب یز یسوگند اگه چ ینامحسوس گفت:»ول یبراش نازک کردم که در ادامه با لبخند و ذوق یچشم پشت

 دونم و تو.«   یمن م ی نگفته باش 

از   حیو توج ح ینثارش کردم. باالخره بعد از اون همه توض یا  وونهی پر اخم نگاهش کردم و د دم،یهم کش یهم ابرو هام رو تو  باز

 .  میاتاقم فاصله گرفت  ی و اومدنش تو  ربد یموضوع ه

به صفحه اش   ی. نگاهد یکش  رونیرو ب اش یدستش رو داخلش فرو برد و گوش  ع یسر فش، یکه با لرزش ک می حرف زدن بود مشغول

 انداخت.

 در منتظرمه.   یمسعوده، اس ام اس زده، جلو  ی وا-

 !« یگفتم:»اِ کجا؟ تو که االن اومد   متعجب

هم از تو   یحال ه یگفتم  گه یاون جا د میرفت یم  می . داشتمی اطراف هم هست، دعوت ن یکه هم شییرفت بگم آخه شب باغِ دا ادمی-

 بپرسم.

 گه؟ یتعارف نکنم د  د؟یمون یشام رو نم یعنی-

 باز.«  ام ی یکم خلوت تر شد م  هی تونم چون منتظرن، حاال  ی و در ادامه گفت:»نه نم  د یصورتم رو بوس  

قدر غصه   نیا  گهیکرد و با درست کردن شالش گفت:»تو هم د ی کم خودش رو وارس  ه ی  نهیآ ی با اون حرف از جاش بلند شد، تو و

 نکن.«  ت یس خودت رو اذپ زم،یهم چنان ادامه داره خواهر عز یشه کرد زندگ  ی نم شینخور فدات شم، کار

خواست   یبودم اما اصالً دلم نم  یمیصم  ی لیکه با بهاره خ ن یکردم. با ا د ییمحو تأ ی کردم و با فشردن لب هام و لبخند  بغلش

از   شتریکه به رخساره داشتم ب  یا  یکیچون حس نزد د یدونستم، شا یرو خودم هم نم لشیباهاش حرف بزنم و دل  ربد یراجع به ه

 گه اتفاق افتاده بود.  یینبود با اون ماجرا ها  گفتن یبرا  ی زیواقعاً چ نکه یاون بود و  ا
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من رو   یاحساس لرز کردم، بهاره هم وقت هویدر بهاره رو بدرقه کردم. هوا واقعاً سرد شده بود و  یو تا جلو  م یاومد  رونیاتاق ب از

 هوا سرده.«   گه، یو گفت:»برو داخل د د یدوباره دو مرتبه صورتم رو بوس  د یاون حال د ی تو

 به مسعود تعارف کنم؟   ومدم ی ن ستیگم زشت ن  یم-

 .«نمتیب ی بعداً م زم یبرو داخل عز یگفت:»نه بابا چه زشت ال یخ ی باال انداخت و ب یابرو

  ی ورود  یرفت. هم چنان بعد از رفتن بهاره جلو نییپا از پله ها  عیداد سر ی که برام دست تکون م ی با گفتن اون جمله در حال و

کرده بود. احساس کردم به   ه ینبود و آسمون شب باز سکوت رو به باغ هد  یاومد و رفت و آمد  ی بودم، باغ به نظر خلوت م ستادهیا

  یو انداختنش رو  یاتاق موندنم خسته شده بودم. به اتاقم برگشتم و با برداشتن شال یهمه تو  وندارم و از ا ازین رون یب یهوا

  ی ادیز یاومد چون سر و صدا ها یشلوغ به نظر م  ی به ساختمون آقاجون انداختم که حساب یرفتم. نگاه نییشونه هام از پله ها پا

  ریها ز زهیبهم خوردن سنگ ر یم برداشتم. صداقد  ی درخت  هبغلم گرفتم و به طرف خون  ی . دست هام رو تود یرس  یبه گوش م 

که اون سکوت رو بهم    کی کوچ ی ها رکی ج ریج ی اون سکوت و آرامش و گاهاً هم صدا ی بود تو یبلند  ی آرومم، صدا  یقدم ها

  ی  ه یبه سا  شممآن چ هی داشتم که  ی کردم، آروم آروم قدم بر م ینگاه م  ن یبه زم ره یکه خ  یبود و درحال ر یزدند. ذهنم درگ یم

که سرم رو باال  بردم   نیو هول سرم رو باال گرفتم. هم ده یها نقش بسته بود، افتاد. ترس  زهیسنگ ر ی روم، رو  یکه جلو یبلند 

کردم هنوز   ی. حس م می کرد  یبهم نگاه م ی رگیبه عقب برداشتم. هر دو با خ ی . جا خورده قدمدمیخودم د ی رو رو به رو ی مرتض

سرم   ی تو کینبود. ماجرا و اتفاقات بوت ینا آروم و به غم نشسته اش کار سخت ی موضوع از چشم ها نی ا دنیمهم ازم دلخوره و فه

اومد اون   یبودم اما واقعاً دلم نم  یازش عصبان ک، یبوت یشروع به رژه رفتن کرده بودند. هر چند که به خاطر رفتار اون روزش تو 

 . نمشی بب نیغمگ  و اون همه  یجور

خواستم عقب    یخواست خودم رو از اون جا و اون جو پر استرسش دور کنم. زمزمه وار سالم کردم و م  ی بود و دلم م یبد  سکوت

 زد.  بیآرومش بهم نه یگرد کنم که با صدا

 ؟ یاالن بهتر ،ی حال بود ض یکم مر ه یکه   نیحالت خوبه؟ مثل ا-

 اب دادم: گرفتم و با لحن آرومم جو نییرو پا سرم

 آره خوبم، ممنون. -

  قهی. دقستادمی که برگردم ا  نیغمناکش صدام زد. بدون ا یخواستم برم که با صدا یاز گفتن اون جمله سر چرخوندم و باز م  بعد 

 ؟«ی و آرومش گفت:»هنوزم ازم ناراحت نیغمگ  یرو سکوت کرد و بعد با همون صدا یا
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  یحرف م  یبه سخت باًیکه تقر ی در حال ق،یعم  ینفس دنیو مِن مِن کردن با کش د یترد ی نگفتم و سکوت کردم که بعد از کم زیچ

که اون   ییبه حرفا  گه یباره د  هی خوام که   یخوام که... م یکنم و م  یخواهش م  گهیبار د ه ی ... یزد گفت:»سوگند من... من ازت 

 کنم.«  ی م شواهفرصت... خ ه ی... یروز زدم فکر کن

 و ادامه داد:   د یدار آب دهنش رو بلع صدا

اما االن درست و   ی گفت ی زیچ ه ی و   یبود ی به آقاجون ازم عصبان یاحترام یطور ب  ن یکه کردم و هم  یاون روز به خاطر رفتار -

کردم   ی چون تصور نم ومدهیخواب به چشمم ن ی خواهشه، لطفاً. باور کن از اون روز تا حاال درست و حساب هی  نیفکر کن، ا یحساب

 به حرفام فکر کن.  گه یبار د کیبار، فقط  کی انصاف نباش  یشوکه شدم، سوگند ب یبگذر هام قدر ساده قراره از کنار حرف  نیا

واضح بود که هنوز   ی لیکردم چون بعد از اون روز خ ی تعجب نم از حرف هاش  گه ید د یلب هام نشست، شا ی کج گوشه   یلبخند 

به اون شدت هم   گهید  یحس شده بودم و حت  یموضوع ب   نیبه ا گهیرو نداره البته خوده من هم د مشیهم قصد برگشتن از تصم

  گهیو شوکه بودنم از حرف هاش من رو نسبت به موضوعات د ربد یرفتار ه د یبود. شا بیخودم عج   یبرا  یل ینبود که خ یعصبان

 کرد!   یتا اون حد شوکه ام نم یز یچ گهیکرده بود و د  یخنث

 ؟« یگ  ینم ی زیگفت:»چ ی بودم. بعد از مکث ستادهیساکت و پشت بهش ا همچنان

مانع از   دند یچرخ  ی سرم م ی که تو ی. افکارستادمیا ی لحظه ا ی باال برداشتم اما برا یبرگشتن به طبقه   ی برا ی توجه چند قدم یب

 اعتنا باشم. یکرد ب  ی گذشت و عبور م ی که از ذهنم م  یز یتونستم به چ  یحرکتم شدند و نم

خودشون کرده   ریذهنم رو درگ یوسوسه کننده بود که حساب یافکار ی کردم اما تمام حواسم پ یگوش م   یمرتض ی حرف ها به

  ی از مرتض د ی! نه نبا؟یکار کنم؟ مقابله کردن با چه روش   یخواستم چ  ی احساس و عقلم بود، من م نیب  ید یشد  هی ریبودند. درگ

 راهش نبود...  نیکنم نه ا  ینداشت، من حق نداشتم باهاش باز ی ریتقص  چیوسط اون ه  نیکرد چون ا  یاستفاده م

خودم و افکار نادرستم که پر از حماقت بود   به  ی . تشرزدمیم بیکردم و عقلم رو نه یفکر ها خودم رو مدام سرزنش م   نیبا ا و

خودشون رو    ی کردند و با لجباز ی نم امیار یقدم برداشتن به سمت جلو  ی توجه باشم اما پاهام برا  یکردم بهشون ب  ی زدم و سع

اون همه   رو نداشتند. با وجود نیاز زم ییاوردم اصال قصد جدا یحماقتم رو به زبون نم اچسبونده بودند، انگار ت نیزم ی رو

از قدم بردارم.   ی تونستم قدم  یبه خودم به خاطر داشتن اون افکار وسوسه کننده و متوحش اما هنوز هم نم دنیسرزنش و توپ

تونست خودش رو با    یجوره نم چیکه وجود داشت احساس من بود که ه ی بود از هر لحاظ و فقط تنها مشکل یآدم خوب  ی مرتض

 چفت کنه.  ی مرتض قیاحساس عم

 عاشق شد! د یشد حتماً که نبا ی م دایمگه بهتر از اون هم پ یکه چ  یاما باز همون افکار... ول  و
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  ی ا گه یکه بهش داشتم جاش رو با حس د  یشد دوستش داشت و قطعاً اون حس ی بود که مطمئناً م ی قدر آدم خوب ن یاون ا تازه

کردم که حرف هاش همه   ی ثابت م ربد یبه ه یجور  هی  د یبا زدم،ی حرف م د یرفت. نه با ی م ن یمرور زمان از بکرد و به   یعوض م 

  یی جورا ه یکنم و   حیکردم خودم رو باهاشون توج  یم  یبود که سع یحرف ها و افکار  مامت نیندارند. ا قت یاشتباه اند و اصالً حق 

 .د یچیتو گوشم پ یمرتض   یرفتم که صدا  یر مبود و همچنان با خودم کلنجا ریگول بزنم. ذهنم درگ

 سوگند...-

 آروم لب زدم:  ب،یعج یبا جرئت  یق یهام رو مضطرب تر کردم، چشم هام رو بستم و بعد از نفس عم لب

 کنم. ق... قبول.  ی ب... باشه به حرفات فکر م-

 که منتظر واکنشش بشم از اون جا دورشدم.   نیو بدون ا ع یسر ی لیگفتم، گفتم و خ ی م د یرو که نبا یز یچ و

دلم افتاده بود پله ها رو تند تند باال رفتم. با رسوندن خودم به اتاقم،    ی که تو  یو با ترس  مهیکرده، سراس  یی که خطا ی آدم مثل

  یکردند انگار که تازه متوجه   ی م ن ییام رو باال و پا نهیتندم س  ی.  نفس هاستادمیو پشتش ا دمیدر رو پشت سرم بهم کوب عیسر

 کار کرده بودم؟!  ینگاهم رو، به رو به رو دوختم. من چ  باورانهکار و حرفم شده بودم. نا

 کردم! ی کار ن یهمچ یطور  چه

 ...د ینبا دادم یم  د یبهش  ام د ی کرن با اون و احساس پاکش رو نداشتم نبا ی حق باز من

بودند و   دهیچی سرم پ یسمت سوق داده بودند باز تو  نیکه من رو به ا ی تونستم از حرفم برگردم چون همون افکار  ینم گه ید اما

 همه خودخواه شده بودم؟  نیا هویزدم اما چرا  ی گول م  یپوچ و توخال یفکر ها نیمصمم ترم کرده بودند. مدام خودم رو با هم

 همه ظالم باشم؟!  نیتونستم ا یکردم، من چه طور م  ی م  یقربان  رو گهینفر د ک یبچگانه ام  ی به خاطر لجباز چرا

به   ی که حت ن یخواست خودخواهانه و بدون ا ی به دست گرفته بود و هر چه قدر که م تازک یبود که افسارم رو   یچه خشم نیا

 رفت!  ی م شی تازوند و پ  یفکر کنه م یکس

که کرده بودم، پوست لبم رو با ناخن   یاز اندازه به خاطر حماقت شیب ی نشسته بودم و با استرس  شی آرا ز یم ی فکر جلو شونیپر

کار کنم؟   یشد. کالفه بودم، حاال قرار بود چ  ی م ق یوجودم تزر ی هم ذره ذره تو ی شمونیکندم. همچنان دو دل بودم و پ ی هام م

فراتر از تصور من   ی االتیخودش خ شی بشه و پ دواریاز اندازه ام شی ب ی افتاد؟ نکنه مرتض ی م یبه بعد چه اتفاقات  ن یاز ا یعنی

 بکنه؟! 
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افکار   یبرام شام وارده بود رشته   ایکه گو  ینسبتاً بزرگ ی نیبودم که ورود رخساره به اتاقم با س  یفکر  ی ها یر یدرگ نیهم ی تو

تپاچه و هولم کرده بودم، وجودم پر از واهمه  کم دس   هی رخساره  دن ینامنظم و پراکنده ام رو از هم پاره کرد. دست خودم نبود و د

  ی نم یشدم. حت یفکر از قبل هم دستپاچه تر م ن یکه کردم مطلع اند و با ا  یکردم همه از کار  یم و اضطراب بود و مدام فکر 

  نییپا زِیم  یرو رو ی نیکنه. س  ی هم سرزنشم م  یشه و کل  یم  یدونستم حتماً ازم عصبان ی بگم چون م یز یتونستم به رخساره چ

جا غذات رو بخور واال   نیا ایشده بودند، گفت:»ب ده یچ ماتاق نییسبز رنگ که پا یها ی راحت یاتاق، گذاشت و با نشستن رو 

  یی که زندا یدون  ی شد. م ی حال و روزتم نم نیا یمتوجه   ی جور نیبهتره ا ام یاما گفتم اگه من ب ارهی خواست ب یخودش م ییزندا

 !« نهیورد باهوشه البته کارشم همم ن یا یتو  یلیخ

بشقاب   کیسرش رو نزد ختیر  یبرنج م یرو رو  یکه قاشق خورشت یافتاده بود و در حال  نه یآ ی تو  رش یبودم. تصو ره یخ نه یآ به

 شده.«  یچه قرمه سبز  ن یبب ایغذا برد و با بو کردنش گفت:»به به ب

 .د یفکر که نگاهش سمتم چرخ ی ساکت بودم و تو همچنان

 تو فکر؟   یچرا باز رفت ه یسوگند با توام، چ-

رو به روش نشستم. ابرو   ،یراحت  یجلوه کنه به سمتش رفتم و رو  یکردم رفتارم عاد ی م ی که سع ی گرفتم و در حال  نهیاز آ نگاه

 شده؟«  یز یشدن به چهره ام گفت:»چ قی هاش رو متفکرامه باال انداخت و با دق

 ن دادم. تکو  یسر

 نه. -

 ست؟ ین ی زیچ ی مطمئن-

 حوصله جواب دادم.  یب

 .ستین  میزی نه چ-

 حرفه!  ی جمله ات کل ن یپشت ا شهیاما هم-

گفتم:»بچه ها   ال یخیکردم، ب ی ور و اون ور م نیبشقاب رو ا یتو  ی ها یکه سبز ی که حرف رو عوض کنم در حال  نیا یبرا

 کجان؟«  

 کرد.  نییاش رو باال و پا کله 

 ؟ یحرف بزن  یخوا ی نم ی عنیآها پس -
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 و گرفته نگاهش کردم.  عبوس 

 ؟ ی د یپرسم بر عکس جواب م ی م ی چرا هر چ-

 . د یهم کش یهاش رو تو  اخم

 تو؟   ایمن -

رن،   یشب م  نایسحر ا یگفت  یسراغ من رو نگرفت؟ راست ی چه خبره کس نییپا نم یاالنم بگو بب گه،ی د ال یخ یبابا رخساره ب یا-

 رفتن؟ 

خوان برگردن    یچون به اصرار مامان جون قراره امشب رو هم بمونن فردا برند که بعدشم فکر کنم م  رند ینم یعنینه هنوز نرفتن -

اما گفتم اول   نتت یبب اد یخواست ب یناراحت شد م یل یخ یحال ضیمر  د یهم فهم یسراغت رو گرفت وقت  ییدا یاصفهان. راست

 لم دادم.  یراحت ی. رو نییپا م یرعدشم باهم بب یکه بخور  ارم یشامت رو ب

 رو به رو بشم.  ربد یخوام باز با ه یچون نم ن،ییپا امیتونم ب  ینه نم -

 پفا.  یچرخوند و وا کش دار  یچشم

 ؟ یازش فرار کن  یخوا ی م  یخب تاک ؟ یچ یعن یوا -

باز مونده بود. مردد   رت یدهنش از ح شه یکردم که مثل هم فیاتاقم، براش تعر ی رو تو ربد یاومدن ه ی اون سؤالش ماجرا با

 کنه؟«  ی رفتار م ی جور نی نکنه واقعاً اونم دوست داره و به خاطر سامان ا ینداره! ول   ی پسره تعادل روان ن یگفت:»ا

 .« ستیدونم ن ی باشه اما م ی گ ی که تو م یجور  نیفکر نکنم، کاش واقعاً ا ی دونم ول  یگفتم:»نم  کالفه

 من!  ز یشه عز ی که نم ی جور نیا ؟ی همش ازش فرار کن ی اخو ی پس م-

 نگاهش کردم.  درمونده 

 کار کنم؟ ی چ ی گ ی خب تو م-

 رو فکر کرد.   یا قه یدق

  شتر یب یکن  می خودت رو ازش قا ی طور نی غلطه، باور کن اگه ا نیچون ا ؟یکن  یرفتار کن چرا ازش فرار م  ال یخ یبه نظرمن ب-

 کم هم خودت رو محکم نگه دار.  ه ی ار،یرفتار کن بگو و بخند اصالً هم به حسابش ن  ی که حرفاش درسته. عاد ی بهش ثابت کرد

 ذوق مرگ شو سوگند جون! دنشی کمتر از د ، یری و وا م  یش  یشل م  هوی  شینیب ی تا م هیگفت:»چ ی در ادامه با طعنه ا و
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 تنگ کردم.  یچشم

 ه؟ ش  یدرست م   زیهمه چ  یجور  نیا ی گ  یتو م  یعنی-

 باال انداخت. ی ا شونه

حساب کار   یجور  نیو انگار وجود نداره، ا ست یرفتار کن که اصالً انگار برات مهم ن ی جور ه یشه.  یبدتر که نم  ی درستم نشه ول-

 . ادی ی دستش م

تپش   نمیب  ی ها، من تا م یگ  یم  یزیچ  هی گفتم:» ی زونیآو  یبا لب و لوچه   ی دادن به راحت  هی زدم و با گذاشتن سرم و تک یپلک

 !«   رمش؟یبگ  ده یفکر کنم وجود نداره و ناد ی شم اون وقت چه طور یخود م  ی از خود ب یو حساب  رمی گ ی قلب م

 هوا چرخوند. یاشاره اش رو  با باال پروندن ابروهاش تو  انگشت

 ؟ ید یفهم  یر یو وا نم ی ش  یدست و پا نم  یب ششیپ گهید  یکم به خودت و غرورت فکر کن  ه یکه   ی وقت-

  هی  ،یاینم رون ی و ب  ید یجا چِپ نیاز صبح هم نییپا میگفت:»حاال هم غذات رو بخور که بر   زیم  یرو ی در ادامه با اشاره به غذا و

که سحر از شون خواسته بود مزاحم استراحتت نشن    نیباال تا االن هم به خاطر ا انیبچه ها خودشون م ی جا بمون ن یا گهیکم د

 !« ومدنیباال ن

 نم« یرو بب  ربد یخوام ه یمبل نشستم و گفتم:»جون رخساره نه اصالً بگو خوابه، بعدشم گفتم که نم  یرو  خ یبرق گرفته ها م مثل

 نگاهم کرد.  یچپ چپ

  ی خوا ی نم یگ  ی باش راحت برخورد کن اون وقت من ی گم ازش فرار یگم! دارم م  ی م ی تیپس از صبح تا حاال دارم واست دو ب-

 ؟ یباهاش رو به رو بش

 گرفتم.  ریکردم سر به ز  یم  یکه با انگشت هام باز ی حال در

 تونم. ی الاقل امشب رو نه، چون واقعاً نم ی دونم ول  یم-

 

 زانو از جاش بلند شد. ی داد و با گذاشتن دست هاش رو رون ی کالفه ب  ینفس

 کمک کنم.   هی کم تو جمع کردن به بق ه یسفره پهنه،   نییپس شامت رو بخور بعد بخواب که دروغم تابلو نشه، منم برم آخه پا-
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از رفتن رخساره گذشته   یا  قهیرفت. چند دق  رونیبهم کرد و با باز کردن در، از اتاق ب ی ضیبهش کردم که غ یقدرشناسانه ا نگاه

به   د،یچیدماغم پ ری ز یخوش قرمه سبز  یبو  یلحظه ا  ی مبل نشسته بودم. برا ی درهم و آشفته رو  ی هنوز هم با افکار بود و من 

کرد. معلوم بود که دستپخت   ی م  یبرام دلبر یو حساب د یرس  ی که خوشمزه به نظر م اش ی رنگاه کردم شکل ظاه ز یم ی رو یغذا

که   ی ادیرنگ و روغن ز ره ی ت یدونه دونه    ی ها یدرست شده بود، سبزدوست داشتم    شهیکه هم یمامادرجونه چون همون جور 

گه نگم خوش عطر تر از اون خورشت و  یکه کنارش گذاشته بود، برنج هم که د  ی بزرگ یامان مویطرفش جمع شده بود و ل  کی

قاشق ازش بخورم   ه یکردم  ی م ی به غذا نداشتم و هر چه قدر سع یلیخورد. گرسنه ام بود اما اصالً م  یدماغم م   یتو  یبوش حساب

  وانیل کیزدم و فقط به   یداد و عق م  ی کردن قاشق به دهنم ناخواسته حالت تهوع بهم دست م ک یشد و با نزد یدهنم باز نم

اومدم و خودم رو به   رون ی ق بنگذشت که باز دچار تهوع شدم و بالفاصله از اتا یا  قهیاکتفا کردم. چند دق یخنک همراه با قرص بآ

شد و اون   یچشم هام قرمز م  ی نبود، با هر عق زدن یا  گهید  زیتف تلخ چ  هی آب رو باز کردم اما جز  ریرسوندم. ش  ییدستشو

چشم   ریلحظه وحشت کردم، ز هی  نه یآ ی خودم تو  دنیبزنند. با باال اوردن سرم و د رون ی کردم ممنکه از کاسه ب  یلحظه حس م

اومدم   رونیب یی بود از دستشو دهیچیبدنم پ یکه تو   یصورتم زدم و با ضعف  هی  یهام گود افتاده بود و صورتم مثل گچ شده بود. آب 

 :د ینگاه کردن پرس  یا  قهیکرد و بعد از دق  ی م هو وحشت بهم نگا  ی. با نگراندمیخودم د یکه همون لحظه سامان رو جلو

 ه؟ ی چه حال نیمن، ا  ز یشده عز ی سوگند چ-

  یبگم با بدن ب ی زیکه چ  نینداشت و قبل از ا ستادن یکردند، پاهام قدرت ا  یرو دنبال م یرگیرفت و چشم هام ت ی م  جیگ سرم

 سقوط کردم. نیزم ی جون رو

ر و رخساره  اتاقم بودم، سامان و مامان هم کنار تختم نشسته بودند. سح ی چشم هام رو با چند بار پلک زدن باز کردم. تو آروم 

. آب دهنم خشک شده بود و آروم و زمزمه وار درخواست آب کردم. سامان بالفاصله سمت  کردند یو نگران نگاه م   ستادهیا یکنار

  یاز آبِ تو  یو با گذاشتن دستش پشتم، چند قلپ نم یبه طرفم اومد. کمک کرد بش یوانی ل یکردن آب تو  ی رفت و با خال زیم

 سوگند جان؟«  ی خوردم که مامان نگران گفت:»خوب وانیل

 ه؟«یطور نیکه از عصر تا حاال ا  ن یو با شماتت گفت:»چرا به من نگفت  یکردم که سامان عصب د ییتکون دادن سرم تأ با

 که خودت«.  شیشناس  ی م ی اصرار کردم ول یلیقدرا هم بد نبود تازه من خ  نیمامان در جوابش گفت:»آخه ا و

نخورده از حال رفته، آخه شامش که دست   یز یکه چ ن یتر اومدند و سحر گفت:»حتماً به خاطر ا ک یکم نزد  هی و رخساره  سحر

 نخورد.«   ینخورده ست، ناهارم که درست و حساب

 کرد رو به سامان  کرد و مردد لب زد:  ی بهم نگاه م یکه هنوز با نگران  یدر حال مامان

 ست؟ یدکتر بهتر ن م یگم سامان جان بر  یم-
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 خوبم.«  ت، ینس یازیکردم و با تر کردن لب هام آروم گفتم:»نه ن ی رمقم فقط بهشون نگاه م ی ب یچشم ها با

بخش زد و رو به مامان با گذاشتن   نانیاطم یرو به سحر دوختم باز ازش کمک خواستم. رو بهم پلک زمیالتماس آم یو نگاه ها 

شه، حاال  یاالن شامش رو که بخوره بهتر هم م  د یبهش اصرار نکن یل یخ ن،ییپا د یشونه اش گفت:»آرزو جان شما بر یدست رو 

 .«  نیرپس تحت فشارش نذا اد یکه دوست نداره ب

 دکتر.«  می پوست سردم، گفت:»نه بهتر بر ینرم رو  یدستش گرفت و با زدن بوسه ا  ی دستم رو تو سامان

 :د ینگاهش رو بهم دوخت و دلواپس پرس  و

 شد؟ یچ  هوی  یتو که صبح خوب بود-

 و با قورت دادن آب دهنم جواب دادم:  دمیصورتم کش ی رو رو دستم

 شدم.  یطور  نینخوردم ا ی زی که چ نیحق با سحره به خاطر ا د یمن خوبم، ش... شما بر د یباور کن-

دادن از حالم که خوبه از اتاق   نانیاصرار و خواهش و اطم یکردند و باالخره بعد از کل  د ییاون حرفم سحر و رخساره هم تأ با

 مارستانیب می که باشه بهش بگم و بر یو هر ساعت  ستمیرفتند. سامان ازم خواسته بود هر موقع که حس کردم خوب ن  رون یب

کرد   ی بهم نگاه م یبغلش گرفته بود و عصبان ی راحت تر شده بود. رخساره دست هاش رو تو الشیکم خ  هی حرفش  نیا د ییبا تأ و

 ؟« یکن  ی م ی جور ن یدلخور گفت:»از دست تو، آخه چرا ا  یا  قهیدق و بعد از 

  یرو که اورده بودم برات الاقل کوفت م  ییغذا نیگم ا ی م ی عنیبه سحر گفت:»خب  یبا حرکت ابرو بهش اشاره دادم که با نگاه 

 .« یکرد

 زد.  ی آروم پلک سحر

 خواد سر ی خب حاال نم یلیخ-

 . یکن زنشش

  ی دون  یکم غذا بخور خوبه م  ه یدختر لجباز، پاشو   نمیتختم  و درست کردن بالشت پشت سرم گفت:»پاشو بب ی با نشستن لبه  و

  یدگیبه خودت رس  د یتو سوگند جان؟ با  یکن  یم  یجور  نیواقعاً چرا ا  ،یبش  فیضع ی تون  یمدت هفت روز چه قدر م نیا ی تو

 .« یغذا بخور یخاط  درست و حساب نیبه ا د یپس با یکن  انشجبر یجور  هی  ید یرو که از دست م یو خون   یکن

خوام امروز   ی و شرمنده گفتم:»معذرت م   ر یو سر به ز  دمیکش  یسحر خجالت م یخودم و رفتار ها ی از اون همه بچه باز یحساب

 و ناراحت شدن.«  ریاز دستم دلگ  یتو زحمت انداختم حتماً دخترا هم حساب ی لیتو رو خ
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 کرد.  یحرفم اخم نیا با

که رخساره اورده بخور که رنگ به رو   ییغذا نیکم از ا ه یکنن تو نگران نباش حاال هم  ی توهم، دخترا هم درک م ه یخجالت چ-

 .یندار

 : دمیتشکر کردم و رو به رخساره  پرس  ی لبخند  با

 که متوجه نشد؟ گه یکس د  نمیبب-

 هم گذاشت. ی رو یچشم

  ن یا ییسامان و زندا م ید یکه د  می بهت بزن یسر  هی  م یو گفت می زد ی باغ قدم م  یتو م یمتوجه نشد چون من و سحر داشت  ینه کس-

 . یاز حال رفت  هو یجان و سامان گفت که 

تختم گذاشت و به اصرار سحر شروع به    یگذاشته بود برداشت و جلوم رو ز یم ی رو که رو ی ا ین یبعد از گفتن اون حرف س  و

 خوردن کردم. 

 **** 

 

  دهیآروم خواب  یل یهم بذارم. به رخساره نگاه کردم که خ ی تونستم پلک رو ی اصالً نم ال یاز دو شب گذشته بود و از فکر و خ ساعت

رفته بود. از جام    نییپا یکه کس نیشدن در بود و مثل ا ده یبهم کوب یشدم، صدا ییصدا یتخت نشستم که متوجه   ی بود. رو

 بود!  ربد یجا خورده بودم، ه یپنجره رفتم، پرده رو کنار زدم. حساب رف آرومم به ط یبلند شدم و با قدم ها

رفت و طول و عرض پنجره رو   ی م ی ا گهیبه سمت د  یسرکنده از سمت  یو مثل مرغ  یاومد و با آشفتگ  ی نظر هم که خوب نم به

خواب شده بود.   ی اون هم مثل من ب د یتابش کرده بود؟ شا  ی اون قدر آشفته و ب ی بود چ اما چش شده کرد ی م ی ط ی قراریبا ب

بودم آخه چرا هنوز هم براش   یعصبان یکرد. از دست خودم حساب  یم  تمی اذ شونشیکردم چه قدر اون حال پر ی بهش نگاه م

 بود؟!  ختهی شدم و چرا اون حال بدش اون همه بهمم ر یدلواپس م 

کردم   یو محکم بستن چشم هام سع دمیسرم کش ی پتو رو رو دم، یرختخوابم خز ی و باز تو دم یپرده رو کش تیو عصبان ی کالفگ  با

 بخوابم. 
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چشم هام از خواب   یگ تو رن ییطال ی اتاق همراه با خوردن اشعه ا یباز و پخش شدنش تو مه ین یتابش نور آفتاب از پنجره   با

  یبود. حس م  نی زم یبه اطراف انداختم. رخت خواب رخساره تا کرده رو  یبه بدن کوفته ام دادم و نگاه یشدم. کش و قوس  داریب

خوب بودم. تخت رو مرتب کردم و بعد از جمع کردن موهام و سفت   ی لیخ شبید  بهکردم حالم بهتر شده و واقعاً نسبت 

 خارج شدم. یبهداشت سی، از اتاق به قصد رفتن به سروکردنشون با سنجاق سر

 

خواست باز مثل   یبرداشتت بودم و مشغول خوردن بودم. اصالً دلم نم خچالی یاز تو  تیسکوئیرو همراه با بشقاب ب ریش  پاکت

ضعف کنم و اون همه جار و جنجال به پاشه. همچنان مشغول خوردن بودم که سامان هم بعد از خروج از   یاون جور  شبید

 و نشست.   د یرو کنار کش ی ا ی جوابمم رو داد، صندل لبخند به آشپزخونه اومد. سالم کردم که با  ییدستشو

 . یترسوند  ی لیو خکه من  شبینه؟ د یکه بهتر  ن یمثل ا-

 لبم رو با انگشت پاک کردم.   یگوشه   ر یاه کرده و ش بهش نگ   ینرم یشرمندگ با

 ارم؟ یبرات ب ی خور ی م ی زیچ نم یخوام. بب یآره بهترم، معذرت م-

 .« یوان یل یی چا هی لب هاش گفت:» ی رو ضیعر ی لبخند  با

آماده   ز یم ی و صبحونه رو رو  ختم یر یبراش چا ی وانیل ی اجاق، تو یاز رو  یو قور  ی بلند شدم و با برداشتن کتر ی صندل یرو  از

 : دمیدستم زدم و همزمان پرس   یتو  تیکوئیبه بس ی کیکردم. گاز کوچ

 تو؟  یشد  داریب  یک-

 .د ییدهنش رو آرو آروم جو  یتو  ی  لقمه 

 شلوغ بود اومدم باال. نییشدم، پا داریزود ب-

 زدم.   یلبخند 

 .م یخور  یصبحونه رو با هم م  ی طور  نیحاال ا ی خوب کرد-

 دا رو شکر. خ  ی که خوب ن ینه واقعاً مثل ا-

خوام سر و صدا   ی و بچه هاست آخه نم ی رعلیمنظورم ام یعنیباال   اد یب ی نذار کس ی اش خورد و گفت:»راست ییکم از چا  هی  و

 کنن.« 
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 : دمیپرس  متعجب

 ؟ ی کار کن  یچ ی خوا ی چرا؟ مگه م-

 رفت.  ی باغ راه م ی بود و تو داریوقت ب  ریتا د شب یگم آخه د ی م ربد یبه خاطر ه یعنی بکنم  یخوام کار  یمن نم- 

 گفتم:»چرا مگه چش شده بود؟«  یی خبرم و با باال انداختن ابرو ی کردم که ب  وانمود

  یکیتو تار دم یشدم آب بخورم د داریکه ب  نیهم شبیگفت:»د ز یم یرو  وانش یخورد و با گذاشتن ل اش یی از چا یباز چند قلپ 

 !« ی. بازم معده درد گرفته بود اونم چه معده درد چهی پ یبه خودش مداره از درد  دم ینشسته، چراغ رو که روشن کردم د

  یهرچ ی شه ول ی م ی طور نیناراحت ا ای  هی عصب ی گفت:»اکثراً وقت یکردم که با حالت ناراحت و متأثر  ی بهش نگاه م نانه یبب زیر

 و هم کالفه کرده بود.« من  شبید ی نکردم حساب دایپ  ینگفت، هر چه قدر هم گشتم براش قرص یزیچ دمیپرس 

فکر    یو چه قدر که من هم متأثر شده بودم. تو  دم یفهم یاش رو م  یاون همه آشفتگ  ل یچونه ام گذاشتم، تازه دل ر یرو ز دستم

اندازه آرومش قلب   یو ب م یمال ی. سالم کرد و با اهنگ صداد یچیگوشم پ  یتو   ربد یه یآشنا  یفرو رفته بودم که همون موقع صدا

کردم مخصوصاً   ی رفتار م یعاد  د یکه رخساره گفته بود با  یباال رفت اما همون طور  م پاچه شد و تپش هاش آروم آروباز دست

نگاهش کنم. سامان سر   یحت نکه یتفاوت مشغول خورن شدم، بدون ا یسامان و با تسلط به اون حالم، آروم سالم کردم و ب  یجلو

 پس؟«  یچرا پاشد  نم؟ نک دارتیکه فعالً ب یه نگفتبه عقب چرخوند و جاخورده خطاب بهش گفت:»اِ مگ 

 خسته اش که جواب داد:  یصدا و

 تا لنگ ظهر عادت ندارم.  دن یبازم به خواب یهر چه قدر هم که گفته باشم ول-

 .نیبش ایب  یستادیسامان:حاال چرا اون جا ا 

 نوش جان.  نییپا رمیم د،یشم صبحونتون رو بخور  ی :نه مزاحمتون نمربد یه

  ی زیتو، نکنه چون سوگند چ ی شد  یقدر تعارف  نیشده ا ی حاال چ گه،ید  ایب هی چه حرف ن یاون حرفش سامان متعرضاً گفت:»ا با

 ؟« ینیبش ی ایگه نم ینم

  یکردم آروم باشم و خودمم رو کنترل کنم. در ادامه رو به من با لبخند  ی جا خورده بودم و با قورت دادن آب دهنم سع یحساب

 که صبحونه رو با ما بخوره؟«  ی کن  ی»چرا تعارف نمگفت:

سامان مجبور بودم و با   یبرام سخت بود اما جلو  ی لیکه خ نیهول شده بودم، رسماً من رو گذاشته بود تو منگنه. با ا یکم

 .« زمیبر ییبرات چا رم ینگاهش کنم از جام بلند شدم و گفتم:»م می که مستق ن یبدون ا یزورک  یلبخند 
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خودم حس    ی نگاهش رو رو ینیکرد و سنگ  ی م بم یبرداشتم و سمت اجاق رفتم. مدام با نگاهاش تعق نک یسبد س  یاز تو  یوانیل

 :د یمان روبهش پرس نلرزه، خودم هم نشستم. سا کردم یم ی که سع یبا دست ز، یم  یو گذاشتنش رو  ی چا ختن یکردم. بعد از ر یم

 االن؟  یبهتر-

  یرو  ی . موهاده یخوب نخواب داد یهم دور مردمکش بود که نشون م یقرمز رنگ  ی و هاله  اومد ی خسته به نظر م یهاش حساب چشم

 حوصله باال داد.  یرو ب اش یشونیپ

 اوهوم بهترم. -

 . یختی و هم بهم راعصاب من ی کل شبی:دسامان

 خورد متأثر گفت:»شرمنده داداشم.«   یرو م اش یی که چا ی حال در

آن جا خورد و شروع به سرفه کرد. سامان با گذاشتن   ه ینگاهش کردم که   ی زیتمسخر آم  یگفتن اون کلمه، معنا دار و با لبخند  با

 : د یپرس  یو ضربه ا  ربد یدست راستش، پشت ه

 شد؟ یچ-

 

 کرد.   یهم سرفه ا  باز

 تو گلوم.  د یپر ییف... فقط چا ستین  یزیچ-

گذاشتم و مشغول جمع کردن   نکیس   ی و بشقاب رو تو وان یاز جام بلند شدم، ل ی کوچولو دلم خنک شده بود و با پوزخند   هی

شون عمل  کردم طبق ی م ی شد و سع ی سرم رژه وار تکرار م ی رخساره مدام تو ی شدم. حرف ها زیم  یرو  ت یسکوئیب یخورده ها

شدم که سامان از جاش بلند شد و   نکیس   یتو  ی آب مشغول شستن ظرف ها ر یتفاوت باشم. با باز کردن ش   یو ب   الیخ یکنم و ب 

 و عوض کنم و آماده بشم.« ات رو بخور منم برم لباسمگفت:»تو صبحونه  ربد یرو به ه

  قیعم یبود، نفس کم داغ شده  ه یحضورش  جانِیاش بود. صورتم از ه  یی نگفت و با سکوت مشغول خوردن چا ی زیچ ربد یه اما

هم برام  سخت بود.   یلی البته که خ رمشیبگ  ده یکردم ناد یم  یرفتم. سع ز یظروف سمت م ی  هیجمع کردن بق  ی و برا دمیکش

 :د یپرس  مش یبردارم که با لحن مال رو ی خال وانی خواستم ل ی بردم و م  ز یم ی دستم رو رو

 . یاز حال رفت شبیحالت بهتره؟ سامان گفت که د-

 هم، خودش جواب خودش رو داد.  ی نگفتم که با تکون دادن سرش و فشردن لب هاش رو یزیچ
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 ! یپس بهتر-

 نبودن من؟«  ایکنه خوب بودن  ی م م یدرجواب اون حرفش گفتم:»مگه واست فرق  یا  هی لحن خشک و پر کنا با

 تکون داد.  ن یزد و باز سر به طرف  یکم رنگ و تلخ لبخند 

 سامان!  ی بود جلو شی نما هی لبخند زدنا فقط  خوب رفتار کردنا و نیآها پس ا-

با لحن دلواپس و آرومش گفت:»اما   ی ا قهی شدم که از جاش بلند شد بعد از دق ز یبدم مشغول جمع کردن م ی که جواب  نیا بدون

 نگرانت شدم.«  یلیخ

  ی شده بود و باز هم کار خودش رو کرده بود چون اگه م یته دلم خال یکه زد حساب ی رفت. با حرف رونیبالفاصله از آشپز خونه ب و

در آروم   یشروع به کوبش کرده بود و سع  جانیرخساره عمل کنم. قلبم تند تند و با ه ی تونستم به حرف ها  ینم گه یموند قطعاً د

 !شد ی به بعد خودم رو در برابرش کنترل کنم مگه م نیخواستم از ا ی کردنش داشتم. واقعاً چه طور م

 خارج کردم و باز مشغول کارم شدم. نهیهم گره خورده بود و درمونده نفسم رو از س  یتو  ز یکه همه چ گاران

   

  نیساناز و زهره و هم ده، یهمرا سپ روزم ی و نبودِ د  بتیسؤال و جواب شدنم به خاطر غ یآقاجون و کل  ی از سر زدن به خونه  بعد 

  یداشتند و برا  یازم گلگ  یکم  روزیو ساناز به خاطر د ده ی. سپمیرفت قیو با هم به آالچ  میاومد  رونیطور رخساره از ساختمون ب

 .م یباغ آفتابگردون بخور ی و ناهار رو تو  رونیب م یهم بر با یدادم که همگ  شنهادیجبران پ

همراه بابا و   یهم داشت. دو سه بار  یقشنگ و سرسبز  ی لیخ یکه فضا  یرستوران سنت ک یبود به صورت  یآفتابگردون باغ باغ

استقبال کردند. بعد از مطرح   شنهادمیاز پ یحساب یتا باغِ خودمون نداشت. همگ  ی ادیز  یسامان به اون جا رفته بودم و فاصله 

قرض گرفتن    یبه ساختمون آقاجون رفتند و من هم برا  شونلیآماده شدن و برداشتن وسا یبچه ها برا ه،ی کردنش با مامان و بق

که   یمون به اون باغ نبود اما بعدش با اصراررفتن  ییموافق تنها  یلیکه اولش خ ن یباال رفتم. با ا ،یچند ساعت یسامان برا نیماش 

ود جواب بدم و در دسترس  ام رو هم ز  ی آروم برونم و گوش  هجاد  یهم بهم تذکر داد که تو یشد و البته کل ی کردم باالخره راض

 باشم.

  فی دست لباس روشن تر معاوضه کردم. ک ه یرنگم رو با  ی مشک یاز سامان، به اتاقم رفتم و لباس ها نیماش  چ ییاز گرفتن سو بعد 

  تاده سیباغ منتظر ا ه یورود  یشدم. دخترا جلو  ر یسراز نییاومدم. از پله ها به سمت پا رون یرنگم رو بر داشتم و از اتاق ب یقهوه ا 

سر قرار دادم و تعداد بچه ها رو   یرو باال نکم یرو به چشم زده و آماده رفتن شده بودند. ع شون  یتب  یها  نکیبودند. همه ع

بودند به بچه ها   دهیکه رو به باال پر یی. با ابرو هامیشد  یجا نم نیماش  ه ی  یبود و تو  اد یکم ز ه ی کردم. متأسفانه تعدادمون  یبررس 

 کردم،   ینگاه م
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  یسامان، گفت:»خب حاال که فقط بلد  نِیدادن به ماش  که یاز اون حالتِ جا خورده ام خنده اش گرفته بود و با ت رخساره

 بده سوگند خانوم!«  ه یقض  نیا ی واسه  شنهادم یپ هی  یبد  یشنهادیپ

  یرو بردن حت  نایهمه ماش  نای چون عمو ا د ی ه اصالً حساب نکنک  هی بق نیماش  ی باال انداخت و گفت:»رو یاون حرف زهره شونه ا با

 کار داشتند.«   یسر  هی  ایو رفتن. گو ستنیجا ن  نیهم ا ی و مرتض نیحس

 هام رو به کمر زدم.  دست

 . رمیرو بتونم قرض بگ  نشیمامان هم امروز کار داره فکر نکنم ماش -

 کرد گفت:   ی م یرو بررس   فشی ک ی که تو ی که سحر هم بهمون ملحق شد. در حال م یبود یی حال چاره جو در

مشغول   یعل ر یاالنم با ام گهیدادم، د یو مشد داشتم صبونه اش  داریب  ریخب منم آماده ام، ببخش سوگند جون آرش د  یلی»خ

 شدن.«  یباز

 سحر!«  ی آبج ستیکرد و گفت:»فعالً که رفتنمون معلوم ن  یخنده ا ساناز

 کرد.   یجیانگار متوجه حرفمون نشده، نگاه گ  که یمتعجب و طور سحر

 م؟ یر  ینم ی عنیچرا؟ -

 ! ادهیشه تعدادمون ز یکه نم نیماش  ه ی :آخه با رخساره

 . د یبا حرف رخساره سمت من چرخ نگاهش

 د؟ی کار کن ی چ نیخوا ی پس م-

 .« میریهم قرض بگ  گه ید نیماش  ه ی د یدونم با ی و با باال پروندن شونه هام گفتم:»نم دمییجو ی لبم رو کم  ی  گوشه

 

 جاست.« نیاون که ا می ریگ ی رو م ربد یه نینازک کرد و گفت:»خب ماش  یکه تا اون لحظه ساکت بود پشت چشم نایم

 کرد.  د ییدر ادامه حرفش رو تأ  رخساه

 ! ره؟یبره بگ  یاما ک ه یآره فکر خوب-

 هم خوابوند: یرو  ی که زهره با ادا چشم م یه کردبهم نگا همه
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  یبده کل یبه کس ی زیخواد چ ی م ی وقت ربد یپسر، بعدشم ه هی از  ی عنینخواستم  یاز کس یزیچون تا حاال چ رمیکه نم ی کیمن -

 کنه.  یم  تشیاذ

سر جا به جا کرد و گفت:»نترس بابا   یرو رو نکش یو ع  یگرفتن  افهیپر مدعا و با ق نایبگه م ی ا گهید  ز یچ یکه کس ن یقبل از ا و

 .« رمیخودم م

مخم   ی فوت کردم. چه قدر که اداهاش رو ی از کنارم رد شد و داخل باغ رفت. با حرص نفس یخرک ی ادامه با اومدن عشوه ا در

 گرده.«  یبر م  عیو خانوم ضا  دهیکرد و با تمسخر گفت:»به نظر من که بهش نم  یخنده ا میمر  نا،یبود. با رفتن م

 به سحر با جمع کردن خنده اش ادامه داد:  رو

 . یریبگ  ی رفت ی سحر جون کاش خودت م-

 چرخوند:  ی لب و دهن مردد 

 . گهید رم یاگه بهش نداد خودم م  اد یدونم حاال بزار ب ینم-

چه   ی رو نای کردم که م  یفکر م   نیکردند. فکرم مشغول بود و مدام به ا ی شوخ ربد یزدند و با ماجرا و اخالق ه ی هرکدوم حرف و

 ! شهیگفت تو زندگ  یکه م  ی هم همون دختر د یداشتن؟ شا  یاون قدر پر مدعا حرف زده بود نکنه واقعاً با هم رابطه ا  یحساب

 د؟! نبو یمیو رفتارشون با هم اون قدر ها هم گرم و صم شوندم ید یکنار هم نم ی لیپس چرا خ اما

خواست ثابت کنه دختره احمق   ی رو م یمثالً با اون کارش چ  دمیفهم ی کرد. اصالً نم  یها مغزم داغ م زیبا فکردنِ به اون چ یحت

   ؟ یداد چ ی رو بهش م نشیاما اگه واقعاً ماش 

که   نیتا ا  م یرو منتظر بود  یا قه یفرستادم. چند دق  رونیب یآروم شدنم دومرتبه نفس بلند  یشده بودم و برا یعصب یحساب

نشون دادن   یمضحک و لج درارش که برا  ی داد با خنده  ی هوا نشون م  ی رو تو چییکه سو  یدر حال ی ا هی باالخره اومد و بعد از ثان

 بگه؟«  یز یچ دخوا  ینم یبود گفت:»خب کس اش ی روزیپ

رو به اون داده   چش یینداشتم اما آخه چرا سو تیاز اون موضوع رضا یل یخ یدونم ول  ی حرص و حسادت رو به انفجار بودم، نم از

 بود! 

  ی هم نکرد یشاق ی لیپر تمسخر گفت:»خب حاال کار خ یبا لبخند  نایبه من، با بغل کردن دست هاش رو م  یبعد از نگاه رخساره

 گلم.«  ی قدر به خودت غِره بش ن یا ستیپس الزم ن گهید  ی گرفت  ئچیسو ه یجون  نایم

 رخساره در اورد. یبرا یشکلک
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 رخساره خانوم.  یر یبگ  یرفت یخودت م ی گفت ی اگه راست م-

  یلیرفتم و گفتم:»خ نیو بدون توجه بهش با همون حرص به طرف ماش   ع یسر ی لیبهم دست داده بود و خ ی بیحسادت عج حس

 .« گهید د یخب سوار ش 

شدند و بعد از   ربد یه نیساناز و زهره هم سوار ماش  ، میسامان شدند و با من همراه شدند، مر نیسوار ماش  ده یرخساره و سپ سحر،

کردم و اون ها هم   ی پشتش نشسته بود حرکت م نایکه م ربد یه نِی. جلوتر از ماش میپشت سر هم راه افتاد  نیدو ماش  قه ی چند دق

راه بود. به در خواست بچه ها   ی ا قه یچهل، پنجاه دق  ی . تا باغ آفتابگردون با سرعت معمولد پشت سر ما بودن یکم  یبا فاصله  

و   ز یر یآهنگ تکون ها  تمیکه با ر  یو رخساره در حال ده یشد سپ یکه پخش م  یرو روشن کردم و همراه با آهنگ  نیپخش ماش 

  ی اش و لبخند  ی با متانت مثال زدن شهیمثل هم  مکردند. سحر ه ی م یدادند، همزمان با آهنگ هم خون  ی به خودشون م یمیمال

لب با    ری. زد یچرخ یصحبت به عقب م یبار برا  ک ی قهیجلو کنار من نشسته بود و چند دق  یصندل  ی لبش بود رو یکه رو 

 وقت راه رو گم نکنه.   هی گرفتم که  ینظر م  ریرو ز  نایم نیبغلِ ماش  نه یآ  یکردم و از تو  ی شد زمزمه م یکه پخش م  یکیموز

  ی رو نم هی و بق نای عقب رو نگاه کردم اما م نیماش  ی  نه ی. از آمید یچی پ یم  یفرع  هی  یتو  ستیبا ی و م   می باغ بود ک ینزد باًیتقر

و به خاطر   شوننم یتونستم بب  یاما همچنان نم میاز سرعت کم کردم که برسند و با هم حرکت کن   ی منظور کم   نیو به هم  دمید

  شیپ ی  قهیچند دق نیکوشن؟ هم نایبه پشت سر انداخت و گفت:»پس ا ی . سحر نگاهکنمشون مجبور شدم توقف  د ایز ریتأخ

 که پشت سر ما بودن!« 

 به جاده جواب دادم:   یباال پروندم و با نگاه ییابرو

 مون کنن. گم  د یشا میدونم، بهتره منتظر بمون  ینم-

خوب نبود خطوط دچار   ی که آنتن ده  نیکرده بودند. به خاطر ا ری . واقعاً دمیرو منتظر موند  یربع  ه یشدم.  اده یپ نیاز ماش  و

و حرص دست هام رو   تیبود و با عصبان ی عصب نایاز دست م  ی. حسابمیبهشون زنگ بزن میتونست  ینم ی مشکل شده بود و حت

که    یزی اما چ دم یشون رو د نیکه باالخره ماش به جاده بود  ره یداده بودم. چشمم خ  هیتک نیچفت کرده و به ماش  نه یس  ی رو

  ه یرفت،  یم  ی چیجاده حرکات مارپ یکه مدام تو ی زرد رنگ  ی با مازرات نایبود کهت م ن یقابل باور بود، ا ر یو غ  بیبرام عج یلیخ

 بهش گفتم.  یاحمق تیلب با عصان ریداد. ز  یرو انجام م ی کورس گذاشته بود و حرکات  خطرناک ییجورا

بودند؛ دو تا پسر جوون که با   نیاون ماش  یها نیاز همه نگرانم کرده بود سرنش شتر یکه ب یتر اومدند. موضوع ک یکم نزد  هی

 گفتند.  ی م نا یبه م ییزای چ ه یاورده بودند و  رون یب نی سرشون رو از ماش  طنتیش 
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و با تعجب و بهت گفت:»دختره    د یکش نییرو پا  نیماش  ی  شهیکردم. رخساره ش  ی دلم سرزنشش م یبه خاطر اون کارش تو  مدام

 کنه!«  یکار م  یداره چ  نیاون وقت اون رو بب م یهمه منتظرش  نیما ا  الهیخ یچه قدر هم که سر خوشه و ب نیرو بب وونهی د ی

مون رد شد و  از کنار  دم یکه درست نشن یهم با سرعت و گفتن جمله ا   نیرو نگه داشت. اون ماش  نیمن کنار جاده ماش   دنید با

 و.« کنم احمق  یم  شیو حال  رم یگفتم:»االن م  یعصب یرفت. رو به بچه ها، با فوت نفس

با حرکت چشم هاش   ییزدم که بعد از ادا نیماش  ی  شه یبه ش  ی رفتم. ضربه ا شوننیبدون توجه به حرف دخترا، سمت ماش  و

 ه؟«ی و با همون ادا و طلبکار گفت:»چ  د یکش نییرو پا شهیش 

 نگاهش کردم.  ضیغ با

 ؟ یکن یکار م ی چ یمعلوم هست دار -

 صورتم براق شد. ی تو

 ؟ یچه کار-

 کدوم کار.  ی دون ی خودت م- 

  ی کن ی رو تمومش م  ی مسخره باز ن یصورتش پر حرص گفتم:»ا  یجلو  د یتهد  یدر ادامه با تکون دادن انگشتم به نشونه   و

 د؟« یکن یوقت تصادف م   هی  ی گ  یبود نم ی چه حرکات نیکارت رو به عمو بگم. ا   نیشم ا یوگرنه مجبور م ید یفهم

 زد.  یپوزخند 

 . یبابام بکن شیو پمن ه یچوقول ی بر عی خواد سر ی کردم باشه نم ی تعجب م یگفت   یم  نیاز ا ریهه، اگه غ-

برگشتم و سوار   نیدادم باز سمت ماش  نایکه به م   یخشم نگاهش کردم و از زهره خواستم که حواسش بهش باشه و بعد از تذکر  با

 شدم.

 .  فتهیب یند یاون گردش با من بود و دوست نداشتم اتفاق نا خوشا تی نگران بودم چون مسئول واقعاً

راه کج   یفرع ی هم پشت سرم تو نا یو م  دمیچیپ ی فرع ی قب بود توکه مدام چشمم به ع  یو در حال م یبود دهیرس   یبه فرع گهید

 رو باال دادند.  نیماش   یها شه یبود و با بلند شدن گرد و خاک بچه ها ش  ی کم خاک ه یکرد. جاده  

اغ  دورش،  نصب شده بود و اسم ب یِ رنگ  یبا چراغ ها  یبزرگ  ی باغ تابلو ی شدند. َسر درِ ورود  اده یپ یباغ توقف کردم و همگ  یجلو

 زرد رنگ، نوشته شده بود.  ی بزرگ و با چراغ ها
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باغ رو محاصره کرده بودند. همراه بچه ها سمت   یوار یمشابه مثل د ییشده بود با نرده ها ی و کنده کار ی باغ که چوب ی ورود  در

.  میو نشست می داده شده بود، رفت  هیو نرده مانندش تک ی چوب وارهیو فرش مانند به د  یکه دو مُتکا با نقش و نگار سنت  یتخت بزرگ

جارو   نیگفت:»چرا ا ی کرد با خنده ا ی م یکه با چشم هاش اطراف رو بررس  ی بود و در حال اومده از اون جا خوشش  یسحر حساب

 قشنگه.«  ی لیسوگند جان؟! خ ی زود تر رو نکرده بود

 شد، خوشحالم خوشت اومده.«  ی ر نکنم مفک  نیزود تر از ا گه یگفتم:»د  ظ یغل یجواب با لبخند  در

 گفتند.  یم  ی زیاز اون جا خوششون اومده بود و هر کدوم چ یبچه ها هم مثل سحر حساب ی  ه یبق

که به تن داشت و پر از پولک بود و   یا  یخانم، با لباس رنگا و رنگ و سنت ی از خدمه ها ی کیمون بعد از نشستن قه ی دق چند 

 : د یپرس  ییهم زرق و برق داشت به طرفمون اومد و بعد از خوش آمد گو یحساب

 . یهمراه با نبات زعفرون ارم یم یزغال ی اول براتون چا اد یتون در ب  یکه خستگ  ن یا یواسه  -

 خوش عطر و طعم هستن.«  یلیجا خ نیا  یها یی گفت:»چا دش یو تمج  فیدر ادامه با لحن پر تعر و

 ممنون.«  ی هم عال یلیاما خ م یستیتشکر بعد از سالم، گفتم:»خسته که ن  ینشونه   به ی لبخند و تکون دادن سر با

 هم تنش بود.«  یزد و از مون دورشد. با رفتن اون خدمه سحر با ذوق گفت:»چه لباس قشنگ   یحرفم لبخند  د ییتأ در

 کم خودم رو باد زدم.  ه یدست  با

 ند هم کارکنان خانوم و هم آقا. پوش  یلباس م  یطور  نیکارکنانش هم ی جا همه  نیا ی عنیآره -

 به اطراف گفت: یبا نگاه دهیسپ 

 هم آروم و خلوته.«  یلی»خ

 شه.  یجا غلغله م  نیا گهیکمه د  هی نه بابا -

کم   ه یو   م یبه صورتمون بزن ی آب هی  میگم چه طوره بر  ی گرفت گفت:»م ی که با دستمال عرق صورتش رو م  یدر حال رخساره

 هان؟«  میخنک بش

 حرفش سر تکون داد:  د ییدر تأ دهیسپ

 آره موافقم. -
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که   نای از باغ بود رفتند. رو به م یکه سمت ی بهداشت سیاز جاشون بلند شدند و به طرف سرو نایبه جز م یاز اون حرفش همگ  بعد 

 : دمیفرو کرده بود پرس  یسرش رو داخل گوش 

 ؟ یریتو چرا نم-

مجدد رو    شه یآرا ی چون دوباره حوصله  ستین یاز یاش گفت:»ن یشگ یلوس و هم یبه ابرو هاش انداخت و با عشوه ها ینیچ

 خط چشمم وقت گذاشتم.«  دنِی به خاطر کش یندارم واال کل

جاده   یتو ششیپ قه ی کار چند دق  ادیلحظه   هی خواستم برم که  یزدم و با باال انداختن ابرو هام از جام بلندشدم، م یخند  پوز

 کردم.   کی . ابرو هام رو بهم نزددمیبه سمتش چرخ یافتادم و با عقب گرد 

 ؟ یداد   یو اون حرکات خطرناک رو انجام م ی چرا با اون پسرا کورس گذاشته بود یراست-

  یکم روشون رو کم م  ه ی د یاش گفت:»خب آخه بچه پرو بودن با ی و بادوم  کیبار  یهم گذاشتن چشم ها یو با رو  د یبرچ یلب

 کردم.« 

 نگاهش کردم.  یظیغل یاخم با

 .ادیب یسر کس یی ممکن بود بال  ی نکرد یاما کار اصالً درست-

 . د یکش ی هوف متعرضاً

 ؟ یزن  یحرف م یبا من چه طور  ی اصالً حواست هست دار گه،یاِ بس کن تو هم د-

 رفت.   یبالفاصله از جاش بلند شد و به طرف  "گه ی بهم م نارویانگار من بچه ام که ا"  یدر ادامه با گفتن جمله   و

 

بودم و   یرو بهش داده بود عصب نیماش  ربد یکه ه ن یبه خاطر ا یکاف  یکه چه قدر تحمل کردنش برام سخت بود. به اندازه    آخ

 ترم کرده بود.  یاون رفتار هاش از قبل هم عصب

تخت   ی از باغ بود رفتم. منتظر بچه ها رو یو گوشه ا  م ینشست یکه م یاز شستن دست و صورتم زود تر از بچه ها سمت تخت  بعد 

بود   سی و صورتم رو که هنوز خ دمیکش   رونیب فم ی ک ی رو از تو ینشستم. باغ کم کم شلوغ شده بود و پر رفت و آمد. دستمال

  ل یم یناهار چ ی به سمتم سؤال:»واسه  یچوب یی به طرفم اومد و با گرفتن منو نومخا ی بعد همون خدمه  ی ا قه ی خشک کردم. دق

 د؟« یدار

 زدم.   یلبخند 
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 ...  یانتخاب کن گهیو با هم د  انیدوستام هم ب د یاجازه بد -

 .«د یکه اومدن، چند لحظه رو صبر کن نیحرفم تموم نشده بود که بچه ها هم اومدند و رو به اون خانوم گفتم:»مثل ا هنوز

 تخت ولو شدند که گفتم:  ی رو یهمگ 

 که سفارش بدم؟«  نیخور  یم  یناهار چ ی ها برا »بچه 

 جا.« نیداره اصالً ا ایچ نم یمنو رو ازم گرفت و گفت:»بذار بب  میمر

 همراه با مخلفات. می که با موافقت همه، جوجه سفارش داد نیتا ا د یمنو چرخ ی طور نیهم و

 کرد گفت:  ی که صورتش رو با دستمال خشک م  یباغ با گرفتن سفارش ازمون دور شد. رخساره در حال ی  خدمه

 قدر زود سفارش گرفت کو تا ناهار!«  نیچرا ا »حاال

 ها!«  ازده یساعت  دستم گفتم:»کجاش زوده  ی اشاره کردن به ساعت رو با

  هی جا  نیکه ا دم یاز کارکنان باغ شن یکی اورد گفت:»از  یم  رونیب فشی ک ی اش رو از تو یعکاس  ن یکه دورب یهم در حال  سحر

و چند تا هم عکس   م یکن  یسوار  قیکم قا ه یگم چه طوره قبل از ناهار   ی. م قیبزرگ هم داره البته همراه با قا یل یخ ی  اچهیدر

 ه؟« ینظرتون چ میریبگ 

 هم هست! اچه یاون باغ در ی دونستم که تو  یحرفش تعحب کرده بودم آخه خود من هم نم  از

بود،   ی قشنگ و بزرگ ی لیخ ی  اچهی. درمیتر از باغ بود رفت نییکه پا  یا اچه یبه طرف در یها قبول کردند و با اون حرف همگ  بچه

  دنیبهش جلوه داده بودند. بچه ها با د  یآب زاللش منعکس شده بود و کل  یبلند قامت و سبز رنگِ کاج تو  یدرخت ها  ر یتصو

ها پر بود، سوار نشدم و سحر هم به خاطر    قیقا ت یاون بخش بود، رفتند چون ظرف مسئولکه   ییآب به طرف آقا ی رو یها قیقا

گرفت   ی بودند عکس م ق یاز بچه ها که سوار قا نشی که با دورب یل. سحر در حامیستادیا ی من منصرف شد و با هم منتظر کنار

 .« میر یقشنگ و سرسبز چند تا عکس بگ  ی فضا ن یو از ا م یکنن ما هم بر ی م ی سوار ق یقا هی گم چه طوره تا بق  یگفت:»م

 پاک کردم و گفتم:»حتماً چرا که نه.« ی رو با ها کردن نکمیع

 : دمیش پرس دور گردن نِی به دورب یدر ادامه با نگاه و

 همراهته؟  شهیهم-

 ؟« یکرد و گفت:»چ  کیکم بار ه یهاش رو   چشم
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برم چون دوست دارم هر جا   ی مسافرت همراه خودم م رم یم  یاوقات وقت  یبعض  ی اشاره دادم که گفت:»آها، نه ول نش یدورب  به

 خودم ثبتش کنم.«  یاون روز رو برا  ییجورا هی و   رمیعکس بگ  رمیم

 .«  مینیاون جا بش م یبر ایبود گفت:»ب اچه یکه باال تر از در ی با اشاره به درخت بزرگ و

نشستم و با حلقه دست هام دور زانو از سحر هم خواستم    نیزم ی . رومی که گفته بود رفت ی زدم و با هم به طرف درخت  یلبخند 

 گفت:»اجازه هست؟« ی من با لبخند  یرو  نش یکردن دورب میکه قبل از نشتن با تنظ   نهیبش

به اطراف چرخوند   یکه عکسش رو گرفت اومد و کنارم نشست. با لذت چشم  نیکردم. بعد از ا  د ییتأ ی با تکون دادن سر و لبخند  

 .« هیی ایرو یی جورا ه ی ی عنیمونه،  ی م یدنیقشنگ و د ه ینقاش  ه یمثل   ره ینظیجا واقعاً ب  ن یو گفت:»ا

زود   یل یو خ  می! البته چون با سامان و بابا اومده بوددمیرو د اچهیدر  نیشه که خودم هم االن ا ی باورت م یول  ، یلیآره خ-

که   ی از اون منظره گرفت و گفت:»از تعجبت موقع نشی دورب  یبا فشردن دکمه   ی. عکسنمینتونستم همه جاش رو بب میبرگشت

  یشد ول یحتماً عاشقش م د ید  یجارو م  ن یآرش اگه ا ام، یجا ب نیا شتریب شتمشد چون دوست دا ف ی ح یگفتم متوجه شدم، ول

 .« می بر گرد د یبا گه یفردا د

 ن؟ یواقعاً قراره برگرد  نمیبب-

 زنگ زده. ی فرزاد کل گه یآره د-

واسه   یحساب  نیو آر ده یدلتنگش شدم، از اون ورم سپ  یگفت:»راستش خودمم کل  حیمل ی همراه با لبخند  یدر ادامه با چشمک و

 .«رهی م ییجا ن یبدون آر دهیبار که سپ نیبا هم بودن و اول شه یرفتن هم یکنن آخه هر جا م ی م ی تاب ی ب گه یهم د ی

 زدم.  یتبسم

 .نیایبا آقا فرزاد ب گهید  یاصالً دفعه   نیایب  شتریخب ب ی قراره ول  نیاز ا انیآها پس جر-

 .« یش  ی دلتنگم نم ی جور ن یگفتم:»ا ی زیر  یدر ادامه با خنده   و

 زد و چشم چرخوند. یپهن لبخنِد

 ممنون.   زمیحتماً عز-

 گفتم.  یو جان دمیآرومش اسمم رو صدا زد. به طرفش چرخ ی که با صدا می رو ساکت بود ی ا قه ی دق چند 

 ازت بپرسم؟«  یز یچ هی تونم   یبلندش گفت:»م  یپلک زد و با حرکت مژه ها آروم 
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  ی که حس م  یسکوت کرد و جور یا قه ی دق  ی کرد. برا  د ییمنتظرم بهش، تأ ی وختن چشم هاو د نیی تکون دادن سرم رو به پا با

 خواستم بپرسم که... «  یبا فشردن لب هاش رو هم گفت:»م  دن،ی پرس  یکم مرددِ برا  هی کردم 

 :د یباره پرس  کی کردم که   ی منتظر نگاهش م همچنان

 هست؟  یمشکل  ربد یتو ه نیب  نمیبب-

گفتم:»آخ... آخه   یکم هم هول کرده بودم، بعد از چند لحظه با دستپاچگ   هی جا خورده بودم و  یبود حساب دهیکه پرس   یسؤال از

 ؟« یچه مشکل

با هم خشک   ی ل یخ دمیچون به رفتارتون که دقت کردم د یعنیدونم   یچشم هاش بود گفت:»خب نم  ی که تو ی د یهمون ترد با

 نکنه تو رو ناراحت کرده؟«  نمیبب د،یکن  ی رفتار م

 اضطرابم بشه، جواب دادم:  ی که بهش نگاه کنم و متوجه   نیا بدون

البته   نیهم م یستیباهم راحت ن ییجورا هی و  میرو شناخت گه یکه هم د  ستین ی لیکه خ  نیبه خاطر ا د یشا ستین یطور  ن ینه ا-

 .ستین ی نه واقعاً مشکل می کرد  یکار م تار یاومد باهم گ یمدت رو به باغ م  ه یکه 

 خوش فرمش انداخت. ینیبه ب  ینی اون حرفم چ با

 ؟یبه خاطر سؤالم که ناراحت نشد  نمیبب-

 کم به خودم مسلط شدم.   هی

 . ید یکه نپرس  یخاص زی ناراحت بشم چ د ینه چرا با-

 مهربونش رو بهم دوخت.  نگاه

 گم. ی رو واقعاً و از ته دلم م نی ا د،یبرام مهم ی لیچون هر دوتون خ د،یتر برخورد کن  یمی آخه دوست دارم با هم صم-

 گرفتم.   یپر استرس زدم و و انگشت هام رو به باز یلبخند 

 تو. ی اوهوم، ممنون لطف دار-

بچه ها فکر    شیپ م یبهتره بر گه یفرار از اون موضوع، گفتم:»خب د یهم قرار دادن لب هام و فشردنشون، در ادامه برا  ی با رو و

 نوبت ما شده باشه.« گه یکنم د
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بود،   دهیبود که سحر ازم پرس  ی سؤال ری. فکرم مدام درگ میشد  ریسراز  اچهیو سمت در  میبا اون حرف هردو از جامون بلند شد  و

 حد رفتارم تابلو بود!  ن یواقعاً تا ا یعنی

 .بودی رفتارم م  حواسم جمع  شتریب ستیبا ی کردم مخصوصاً با وجود سامان پس م  یهمه جلب توجه م  نیا د ینبا ی ول

  ی بود،  برا یفوق العاده ا  ی که فضا یسوار  قیسبزه ها کنار بخش قا یرو  ی خوش طعم و عطر یو خوردن چا  یسوار  قیاز قا بعد 

بودند و بچه ها به محض نشستن مشغول   دهیتخت چ  یباغ ناها رو برامون رو  ی . خدمه هامیخوردن ناهار سمت تختمون رفت

 خوردن شدند.

 

 *** 

  ی تو ی. همگ میرفتن شد   یسه بود و آماده   کیعکس گرفتند. ساعت نزد  ی و بچه ها کل  میباغ قدم زد  یتو  ی از ناهار کم بعد 

  ی تو  یلیگفت خ  ینشسته بود، اون طور که خودش م  ده یما اومده بود و کنار رخساره و سپ نیماش  یساناز هم تو  مینشست نیماش 

جاده انداختم.    یتو  ی تو ی رو بعد از گذر از فرع نیماش  نا، یقبل باز جلو تر از م ی بهش خوش نگذشته بود. مثل دفعه  نیاون ماش 

دختر سرزنده و   یل ی. خمید یخند  ی زد م  یکه م یی با حرف ها یحساب ی کرده بود. همگ   رییبه کل تغ نیبا اومدن ساناز جو ماش 

  هی به عقب گفت:»اِ سوگند بق یکه رخساره با نگاه م ی. همچنان گرم حرف و بگو بخند بودنیبود درست مثل حس ی شوخ طبع ا

 شدن.«  بیکه باز غ  نایکجا موندن؟ ا

دونم   ی »چه مسرتق نبود. و با حرص گفتم: یدختره   ن یاز ا ی که باز هم خبر ن یبغل پشت سرم رو نگاه کردم نه مثل ا ی  نه یآ از

 کنه امروز؟!«  ی م  یجور  نیچرا ا نیبابا، اه ا

 راه رو هم که بلده.«  گه،ید ادیهم از سرعتم کم کردم که سحر گفت:»مگه بچه ست بابا م باز

ازش، موقع اومدن که   ستمیو در همون حال گفتم:»چون مطمئن ن چوندم یپ ی دستم گرفته بودم و م  یفرمون رو تو  یعصب

 امروز بامنه حق بده نگران باشم.«  تیکورس گذاشته بود، بعدشم مسئول  یون دو تا پسره چه جور خانم با ا نید ید ید

 خب حق باتوئه.«  یگ  یتکون دادن کله اش گفت:»راست م با

 ازشون نبود.  یبودم اما اصالً خبر  هی و بق نایکردم و با چشم دوختن به جاده منتظر م  ی حرکت م آروم 

اون چهره   دنی با د ده یزدم. سپ ی فرمون ضربه م  یپر استرس با انگشت  رو  یحالت چهره ام رو عوض کرده بود و با حالت ینگران

  یمورده سوگند جون، نگران چ  یب تیبه اون حالم، گفت:»به نظرم که نگران  دنیخاطر بخش نانیاطم  ی سراسر اضطرابم، برا ی

 ن.« نک ت یذو اخودت  ی قدر الک نیبابا ا  انیم یهست
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 فوت کردم.  رون یاسترس نفسم رو  ب با

 ؟ یر یشماره اش رو بگ  ی تون  یم  نیافتاده باشه، رخساره بب یترسم اتفاق یم  ده،یسپ ست یدست خودم ن-

کم منتظر   ه یشد و قرار شد بعد از  یداد و تماس برقرار نم ی رو گرفت اما همچنان آنتن نم نا یم یاون حرفم رخساره شماره   با

گذشته بود و   ی ا قهیدق  ست یداده بودم. ب  ه یتک نیماش   ی  شهی. کالفه بودم و سرم رو به ش میو برگرد  م یدور بزن  ومدنیموندن اگر ن

  نیباالخره ماش  م یرفت شیکم که پ هی . میو برگشت م یدور زد ی با عقب گرد هی . با موافقت سحر و بقمی نگران شده بود یهمه حساب

هم باال بود.   نیشده و کاپوت ماش  ادهیپ نی از ماش  نا یاومده بود چون م ش یپ یکه مشکل ن ی. واقعاً مثل امید یه درو کنار جاد  ربد یه

خواست آروم   ی . سحر ازم م میشون رفتبلندمون به طرف  ی رو کنار جاده پارک کردم و همراه سحر با قدم ها نیماش  ع یسر یلیخ

 نشم. یمورد عصب ی ب هی چ هی قض  مید یباشم و تا نفهم

 

 : د یکرد پرس  ی دست هاش رو پاک م  یکه با دستمال نا یسحر بالفاصله رو به م میشد  نیماش  ک یکه نزد ی وقت

 خراب شده؟  نینکنه ماش  نمی ب م،ی چه قدر منتظرتون بود د یدون ی م نیچرا توقف کرد نایشده م یچ-

همون فاصله بود که زهره و   ی هم در هم بود، چشم دوخته و منتظر جواب بودم. تو یاش که حساب افه یبه ق ظمی غل یاخم ها با

 :دمیپرس  یما رو ترسونده بود و با نگران یحساب م یمر  یاشک یشدند. چشم ها اده یپ نیهم از ماش  میمر

 آره؟ ن یزد ی نکنه به کس ؟ یکرد  هی تو چرا گر می د؟مریزن یشده چرا حرف نم  یخب چ-

مگه گوش داد بهش   ی گفتم آروم برون ول ی ه نهیا ر یگفت:»همش تقص ت یداد با عصبان ی اشاره م نایکه به م  ی زهره درحال باالخره

 کار رو نکن خطرناکه اما اصالً گوشش بدهکار نبود.«   نیگفتم ا

با   بغلش گرفت و  یکردم و در ادامه زهره دست هاش رو تو   یبهشون نگاه م  ریو متح  مید یفهم یاز حرف هاشون رو نم یا  کلمه

 با حرص ادامه داد:  نیبه ماش  کهیت

 حلش کنه!  ییخواست خودش تنها ی مثالً م-

زدند   ی حرف م هی هم بق ی داد. وقت ه یتک ن یدرهم به ماش   یا افه یمتکبرانه و با ق   نایبهش زد که م یز ی هم لبخند تمسخر آم میمر

خواست    میتمام رو به زهره و مر  تیکرد. از قبل هم کالفه تر شده بودم و سحر با جد  ی زمز م ییها  زیچ ه یلب با اخم و تخم  ریز

 افتاده.  ی اقبگند چه اتف یکه درست و حساب

 :د یپرس  نا یدر ادامه رو به م و
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 ؟ی و ساکت  یگ  ینم  یزیشده؟ چرا چ یجان تو بگو چ نایم-

نشده   یزیحق به جانب به خودش، گفت:»چ یا  افهیاش انداخت و با گرفتن ق گه ید  یپا ی پاش رو رو هی  ستادهیهمون حالت ا با

 .« می فتیتر راه ب   عی تو موتور و سر زم یکه بر  نیکم آب بد   هی شه  یسحر جون فقط اگه م 

 :د یاندازه بهش تشر زد و توپ ی ب یتیزهره با عصبان نا،یاون حرفِ م با

 نشده؟!  یزیچ  یگ  ی تو دره اون وقت م می بود از جاده پرت ش  کی نزد که، ی داد یهمه مون رو به کشتن م  ی نشده؟ داشت یزیچ-

و خانوم  نی شده، ا یبگم چ نیکردم که ادامه داد و با حرص گفت:»پس بزار  یاندازه گرد شده ام به زهره نگاه م  ی ب یچشم ها با

و شروع کرد و  باغ منتظر بودن کل کل  کی نزد یباز با همون پسرا که کنار دکه   م یاومد  ی م م یداشت ی وقت شون یا نیهم د ینیب یم

 .« نییپا م یکه اگه ترمز نکرده بود از جاده پرت شده بود دن یکوب نیماش  قب کوروس گذاشت، آخرشم محکم به ع

قدر شلوغش    نیت:»چرا اکج کرد و گف یبا چهره تلخ و مثل برج زهرمارش لب و دهن  نایکردم که م  یزده بهشون نگاه م  وحشت

 نشد.« ی زیکه چ ید ید ؟یحاال؟ چه پرت شدن یکن یم

جا   ی با چهره ا یکم شوکه بود بعد از دقدقه ا  ه ی. سحر که هنوز هم میکرد   یو فقط مات نگاه م   میو سحر که شوکه شده بود من

 ؟« یافتاد چ یم  یاتفاق  ی کس ی اگه واسه  هی چه کار نیا ناجانیگفت:»آخه م نا یخورده رو به م

باهاشون   یحاضر حواب  گفت:»اونا خودشون شروع کردن من که کار ییو با باال دادن ابرو د یمون چرخسمت ییکمال پرو با

 نداشتم.«

 .د یحرفش پر  یمتعرضاً و با خشم تو   میمر

 ؟ یبر  ید یاِ اونا شروع کردن؟ پس تو چرا مثل آدم راهت رو نکش-

کردم سپر عقب و چراغش   اش ی کم بررس  ه یرفتم و   نیبه سمت ماش  ی ا قهی بعد از دق ، دمییجو یلبم رو م  تیحرص و عصبان با

 بدم؟!  ربد یخواستم به سامان و ه ی م ی داغون شده بود. حاال چه جواب یحساب

به طرفش   تیخشمم نسبت بهش دو چندان شد و با عصبان نیماش  تیوضع دن یمشغول جر و بحث بودند، با د  میبا زهره و مر  نایم

  ی کارو نکن؟ آخه تو چه قدر احمق  نیو با لحن پر از سرزنشم گفتم:»مگه نگفتم ا  دمیسرش داد کش  ی نسبتاً بلند  یبا صدا رفتم.

 دختر.« 

 برداشت.  زیصورتم خ یمچاله شده اش از حرص، تو  ی  افهیو ق یتدافع  ی با اون حرفم با حالت 
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کنم اصالً   ی کار م ی نداره که من چ یربط چیشلوغش نکن پس، بعدشم به توه ینشده الک یز یکه چ  ین یب یلطفاً تموش کن م -

 ندارم.«  ازینفر ن ه یتو  ی ها حتی هم به نص

 . دمیخند   تیعصبان با

   ؟یاورد  نیسر ماش  ییچه بال نیحواست هست؟ بب یداد  ی رو به کشتن م  هی بق ی داشت ؟ یگ یم یمزخرف نگو معلومه اصالً چ -

 جواب داد:  الیخ یب

 . یتو جوش بزن ستیدم الزم ن ی رو م ربد ی رو هم من گرفتم پس خودمم جواب ه نیفعالً که همه سالمن، ماش  نم،یب ی رم مآره دا-

 بود!  ادیاش لجم گرفته بود. چه قدر هم که روش ز  یحاضر جواب از

 !« ؟یستین  مونیهم پش یذره ا  یلبم رو تر کردم و پر خشم گفتم:»واقعا که، حت  تیعصبان با

زدم و اون هم گستاخ   ی م اد یسرش فر تی داشت آروممون کنه اما همچنان با عصبان یباال گرفته بود و سحر سع یحساب بحثمون

 . میو خواست تمومش کن د ی. سحر دستم رو  کشکردی تر از قبل از کارش دفاع م 

 جان آروم باش خدا رو شکر که بچه ها خودشون خوبن.سوگند -

 ادامه داد:  نایبا اون حرف رو به م و

 ؟ یشد چ ی م ی زینکرده چ ییکارت اشتباه بوده، اگه خدا ی لیجان شما هم خ نایم-

 به صفحه اش انداخت و گفت:»رخساره ست بچه ها منتظرند.«  یزنگ خورد، نگاه اش ی همون موقع بود که گوش  و

 د: جواب دا  

 .ستین ی ز ینه گفتم که چ  می. اومد نی ش  ادهیشما هم پ گه یخواد د ی نم ستین ی زیجانم؟ نه چ-

 

  نای ام رو به م یحرص ی که چشم ها  ی خواست سوار شند. در حال م ی مانتوش گذاشت و رو به زهره و مر بیج ی رو تو یگوش 

 .«نهیبش نیحق نداره پشت ماش  گهید  نایلحن محکمم گفتم:»اما م ِدیدوخته بودم با تأک

 شم.«  یبخواد برونه نم ن یکه ا ی نیسوار ماش  گهی منم گفته باشم د قاً،ی حرفم گفت:»دق د ییهم در تأ میمر
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که همتون   نمیب  یچفت کرد و گفت:»خوبه م نه یس  ی دست هاش رو رو ی ا ی عصب یبهش برخورده بود با خنده   یکه حساب نایم

 !« د یسوگند خانم ا یحرفا ر یتحت تأث

 اش مونده بودم و با حرص باز شماتتش کردم.  ییو پرو  یاز اون همه زبون دراز  واقعاً

 !یبود  مون یکم ناراحت و پش  هی کاش الاقل   ؟ید یبه چرت و پرتات ادامه م ی بازم که دار-

  یتوچه اصالً هان بتوچه، چرا سع بابا به  ی و پر خشم دستش رو به کمر زد و گفت:»ا ی از کوره در رفته بود و عصب یحساب گهید

 ها؟«  ؟یرو ثابت کن   یچ ی خوا ی مثالً م یدست و پا جلوه بد  ی و من رو ب  یار یباشعور و زرنگ رو درب ی دخترا  یادا یکن یم

که مچ دستش   نه یبش نیخواست داخل ماش  یدادن کاپوت م نییبرام نازک کرد و بعد از پا یبا گفتن اون حرف ها پشت چشم و

رخساره   ،ینی تو بش ست یگفتم الزم ن یچ  ید یدستم گرفتم و با تشر زدن بهش، کوبنده تر از قبل گفتم:»مگه نشن ی رو محکم تو

 کنم.«   تمادتونم بهت اع ینم گه یکنه چون د یم  یرانندگ

دستش رو    عی حرکت سر ه ی و با  د ییهم سا یرو  ی که صورتش رو گلگون کرده دندون ی صورتم خورد و با حرص یتو  جش یگ نگاه

 ؟« یگ  ی م ی معلوم هست چ یشد  وونه یبلندش گفت:»تو د یداد و با خشم و صدا   ی. مچ دستش رو ماساژد یکش رون یب

 شده اش گفت:»بهت که گفتم دخالت نکن.«  د یکل  ی دندون ها یچشمم از ال به ال  یبا تکون دادن انگشت اشاره اش جلو و

 لب هام نشست.  یرو  تیعصبان ی مسخره و از رو  یا خنده

 رو.   نیهم هستن بفهم ا ی ا گه ید  یبه جهنم، اما االن کسا یدادم که بر  ی اصالً اجازه م یاگه خوت تنها بود -

بدون   نایمتذکرانه اسم هر دومون رو صدا زد اما م  ی نگاه مون کرد و با لحن یبود شاک نایمن و م  ی لفظ ی که شاهد دعوا سحر

 ؟«یثابت کن ی خوا ی رو م یپر تمسخر گفت:»نه واقعاً چ یر زد و با خنده ا توجه به تذکر سحر دست هاش رو به کم

 پر التهابش نگاه کردم.  یچشم ها یخاص تو   یو با آرامش ی لحن لج دارا با

 مثل تو اعتماد کنم.  ی تعادل یتونم به دختر ب  ی نم گهیرو ندارم اما واقعاً د  یز یمن قصد ثابت کردن چ-

 تعادل!«   یگه ب  یم  یبه ک  یک   نیدستش مقابل صورتم و اشاره بهم، گفت:»هه ببسر داد با گرفتن  یخنده ا یعصب

و به  خودت   د یصدام رنگ انداخته بود گفتم:»به نظرم که حتماً با یکه باز تو  ی دستش رو پس زدم و با حرص ی آلود و عصب خشم

 .« ضیمر ،ی ضیآدم مر ه یتو  ،ی ندار دنیست چون اصالً قصد فهم دهیفا ی حرف زدن با تو واقعاً ب ، یدکتر نشون بد   هی

 بدند.  صلهیف نای من و م  نیبه بحث ب ییجورا ه یکردند که   ی م ی و زهره هم مداخله کردند و سع  میمر
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 :د یگشاد شده بودند. با همون خشم غر  تیدماغش از عصبان یکه زده بودم از شدت خشم قرمز شده بود و پره ها  یحرف با

مگه   ی زن ی حرف م یطور  نیبا من ا یاصالً با چه جرأت یگ  یم  ینه من بفهم چ ییخودش رو به دکتر نشون بده تو د یکه با  یاون-

 ها؟  یمن  یتو ک

کنم اما   یگوشش خال  ری آب دار ز ی ا دهیکه ازش داشتم رو با کش  یخواست تمام حرص ی لج درار رو بهش زدم، دلم م  یلبخند 

  ی گفتن حرف  ی لبخندم لپ هاش رو برا دنیشه. با د ی دونستم اوضاع بدتر م  یخوردش کنم و م  ه یسحر و بق یخواستم جلو  ینم

 :د ی خند  یعصب دنشیبا تکون دادن سرش و خط و نشون کش  خورد،شد و حرفش رو  مونیپش ی باد کرد که در لحظه ا

 . دمینشونت م دم، ینشونت م-

گفت:»اِ بسه   نا، یتر از قبل به من و م ظ یغل  ی کوبنده تر و با تشر ی سحر با لحن گرفت که  یباال م  نمونی و بحث دوباره داشت ب جر

 شه!«  ی داره رد م نیها ماش  م یکنار جاده ا  د یکن یکردم خودتون تمومش م   یفکر م   د،یکن  یگم بدتر م   ینم ی چیه ی هر چ گهید

 کنم.«  ی رو به من و حرکت ابرو هاش گفت:»برو، تو برو سوگند من خودم حلش م و

 هم فشردم. یرو  ی حرص لب با

 . یایبر ب وونهی د نیاز پس ا یبتون  دارمیام  یباشه ول-

 نیبا گفتن اون حرف سمت ماش  و

 زد.  اد یفر یی راجو ه یرو که با خشم  ی و جمله ا  دمیشن یقدم برداشتم. هنوز هم صداش رو از پشت سرم م  سامان

 نه من.«  ییتو وونه ی»د

نشستم.   یصندل  ی. در رو باز کردم و رو دمیرس  نیبگم قدم هام رو تند تر کردم و به ماش  یا  گهید  زیکه بخوام چ  نیاما بدون ا 

افتاده بود   یکه چه اتفاق ن یو ا  تیاون همه عصبان لیساناز و رخساره، هر سه دل ده، یدادم که سپ یرو با دست ماساژ م  امیشونیپ

 از دستش شکار شده بود.  یکردم، رخساره هم حساب ف یبود رو براشون تعر کرده  نایکه م ی . کاردند یرو پرس 

داشتم. با   نیداغون شدن ماش   یواسه    یا ی حیزدم. حاال چه توض یضربه م  امی شون یپ یبود و با انگشت رو ریاندازه ذهنم درگ یب

 د یخود سر رو اما حاال با یخواست با دوتا دست هام خفه اش کنم دختره   ی و دلم م شد ی م شتری ازش ب تم یاون فکر ها عصبان

 بودم.  ی م نشیگرفتن آقا هم به خاطر ماش  افه یمنتظر ق
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  یهم بحث نا یبرونه و با مرو  ربد یه نینشست و از رخساره خواست که اون ماش  نیبعد سحر هم اومد، داخل ماش  ی  قه ی دق چند 

و با   دمی کش ی سحر کرده بودم خجالت م یکه جلو   یاز اون رفتار یشد. حساب اده یپ نیگفت و از ماش  ینکنند. رخساره چشم

اون همه باهاش بحث   د یاما نبا یباش  یعصبان دم یزد و گفت:»بهت حق م  یمیکردم که لبخند مال یرو بهش عذر خواه یشرمندگ

 .« رهیخواست اشتباهش رو بپذ  ی که اصالً دلش نم ی اون هم وقت یکرد  یم

 کالف ام رو فوت کردم.   نفس

 رفتار کرد.  یکه چه طور  ید یشرمنده دست خودم نبود د -

 هم گذاشت. یبهم پلک رو  ی نگاه مهربون با

 شد. ر ید یحساب م ی فتیبهتره راه ب  ستیمهم ن-

هم   ه یهم نگفتم و بق ی کلمه ا ی بودم که درطول راه حت ی عصب نای. اون قدر از دست ممی کردم و راه افتاد د ییتکون دادن سرم تأ با

 ساکت بودند. 

  شیرو پ ق یداخل رفتم و راه آالچ  هی نگاه کنم زود تر از بق نایکه به م   نی. بدون امیشد  اده یپ یباغ توقف کردم و همگ  یجلو

چه   ربد یدونستم ه  یبعد هم رخساره و سحر اومدند. مضطرب بودم و هنوز هم نم ی  قهینشستم که چند دق  یصندل  یگرفتم. رو 

که بخواد من رو به خاطر   نیبودم و از ا ختهی برنامه رو ر نیدونست چون من ا  یم  مقصرممکنه نشون بده اما البد من رو    یواکنش

بهم کرد و  با   یشده بود نگاه یو نگرانم یتاب  ی اون ب ی متوجه   گرفت. سحر که ی لجم م یاحمق سرزنش کنه حساب ینایاون م 

 خدارو شکر همه خوبن.«  نکنمن، بهش فکر  ز یعز یکن  یم  ت یخودت رو اذ ی لیخ یدار  گهیگفت:»سوگند د یاخم

من بود،   یبرنامه   می آخه من خواستم که به اون باغ بر دمیترس   یلیکنه به خدا خ ی خود سرانه رفتار م یل یبهم حق بده، اون خ-

 م؟ یبد  یچه جواب  میکار کن  یرو چ نیشدم درست مثل االن حاال ماش  یافتاد مقصر من م یم  یپس هر اتفاق

 :د یدستم کش  یرو رو  دستش

 . ینداشت یتقصر   چیگم  که تو ه ی نباش من بهش م نینگران ماش -

 !« ستین الشم یخ نیکه ع  نایواال اون م  ی خور ی همه حرص م نیگه چرا ا ی است محرفش گفت:»سحر ر د ییهم در تأ رخساره

 بود.«  ییکم در بره، واقعاً روز پر ماجرا ه ی مون ی و خستگ   میبخور ییچا ه یداخل  میبر د یدر ادامه رو به سحر گفت:»حاال هم پاش  و

 و سامان به طرفمون اومدند.  ربد یه می بر رونیب قیکه از آالچ  نیو قبل از ا میسحر از جا بلند شد  ی اشاره  با

 گفت:»خب خوش گذشت خونوما؟« ض یعر یمون رو دادند و سامان در ادامه با لبخند . جواب سالم می سه سالم کرد هر



 عشق تا جنون 

504 
 

 جواب داد:  ییهم با گشاده رو  سحر

 بود.  ی سامان جان واقعاً جاتون خال یلیخ-

 کرد.   یز یر ی لب آروم و خنده  ریهم ز  رخساره

 شت! گذ  م یچه خوش -

که   دم ید یتنه اش رو م  نیینگاه کنم و فقط پا  ربد یآرنج سقلمه به پهلوش زدم و خواستم ساکت شه. هنوز نتونسته بودم به ه با

که رو به سحر    دمیهم صداش رو شن ی ا هی رنگش فرو کرده بود و بعد از ثان ی شلوار اِسلش مشک ب یج یدست هاش رو تو 

 .« شتونیپ ارمشیگفتم که ب   یم  یکرد و ه یم  ی ریواال همش بهونه گ  ،تو پدر من رو دراورده ی بچه  نیگفت:»بابا ا

 بگردم، االن کجاست؟ ی:الهسحر

 مشغول خوردن عصرانه بودن.   یهمگ  گهی:مادرجون عصرانه حاضر کرده بود دربد یه

 نم برم.« گشنم شده با اجازه تون م یکرد و گفت:»منم حساب ی رخساره خنده ا ربد یاون حرف ه با

 که از کنارم رد شد آروم و با خنده گفت:»خدا به دادتون برسه.«  نیو هم  د یکش ز یم ی با گفتن اون حرف بند کوله اش رو از رو و

با هم چشم تو چشم   ی لحظه ا ی ازمون دور شد. باالخره نگاه رو باال گرفتم و برا یحواله خنده اش کردم که با چشمک یضیغ

رو که صبح بهش داشتم نگه دارم. با سحر و سامان مشغول حرف زدن    ی کردم گارد  یم  یرفتم و سعزود نگاه گ ی لیکه خ میشد 

  ازیرو ن نیسحر اگه ماش  گهیباال داد و رو به سحر دست دراز کرد و گفت:»خب د رو به کله اش موهاش  ی با تکون ربد یکه ه م یبود

 .« می ما بر گهی که د ن یرو بد  چیسوئ د یندار

دندون نما و    یو هاج و واج بهم نگاه. لبم رو به دندون گرفتم که سحر با لبخند   میهول کرد  ی اون درخواستش هر دومون کم با

 حاال؟« نیبر نیخوا یپنهان کردن ماجرا گفت:»کجا م ی برا ، یمصنوع

که   م یواال صبح قرار بود بر  گهید  می خب کار دار هی چه سؤال نیابروش رو باال انداخت و متعجب از سؤال سحر گفت:»جان؟ ا یتا  هی

 .« نیرو بد  چیو سوئ  د ینشد، خب حاال هم لطف کن گهید

اشاره داد و خواست که اون هم دنبالش بره. با   ربد ی از ما دور شد و رو به ه ی آب دهنم رو قورت دادم که سحر چند قدم 

 :د یبه من کرد و پرسشگرانه پرس  یاش انداخت به سمت سحر قدم برداشت. سامان نگاه یشونیبه پ ی نیچ ی کنجکاو

 اومد؟  ی م ب یکم عج هی شده سوگند، سحر خانوم به نظر  یزیچ-

 ن؟« یتصادف کرد ؟ یکه جا خورده گفت:»چ میشد  ربد ینسبتاً بلند ه یصدا ی بگم متوجه  ی زیکه چ  نیقبل از ا اما



 عشق تا جنون 

505 
 

 گشاد شده اش تکرار کرد:  ینگاه کرد و با چشم ها  اون حرفش سامان نگران به من  با

 تصادف؟ -

خواست آروم باشه   یکه ازش م  یبه طرفمون اومد و سحر هم در حال ربد یبدم ه یحی و توض ارم یبه زبون ب ی که کلمه ا ن یاز ا قبل

 . که چه قدر نگران و مضطرب بودم. حتماً هم قصدش سرزنش کردن من بود ی داشت. وا ی پشت سرش قدم بر م

 

 با حرص رو بهش گفت:»بله تصادف کردن!«  ربد یکرد که ه ی و جاخورده بهمون نگاه م  ری همچنان متح سامان

 بهش رفت. ی چشم غره ا سحر

 شه.  ی خرده داغون شده که اونم درست م ه ی نینشده که فقط ماش  یز یبود چ ک یتصادف کوچ ه ی! گفتم که ربد یاِ ه-

 دستش رو به کمر زد.  یعصب

 برونه داِش من!  نیبلده ماش  ن ینده آخه ا چیدختره سوئ ن یمن به سامان گفتم به ا-

داره چند تا   ی فهمم چه لزوم ی با طعنه گفت:»بعدشم اصالً نم شش،یته ر ی رو ی دست دنیپر اخم به من و کش یدر ادامه با نگاه و

 تو جاده ها؟!«  فتنی ه بهمراه شون باشه را یکه کس نیو بدون ا ییدختر تنها

ابروش   یتا  هی هم مچاله شد. سامان هم با باال انداختن  یتو ی بهم برخورده بود و صورتم با دلخور یکه زده بود حساب ی حرف از

 اصرار کرد.«  ی لیخب سوگند خ یموافق نبودم ول   یلیکه نکردن اما منم خ  یبد  یگفت:»کار

 کرد.  یاخم ربد یمن بود و رو به ه یآزرده   ینگاه سحر به چهره   

 . ینبود ی طور ن یتو که ا نه، یکنن به خاطر ماش   یوقت فکر م   هی بده  یش ی م ی قدر عصبان نی جان چرا ا ربد یخب حاال ه-

بخاطر   یعن ی... عیگفت:»  یرو کنترل کنه بعد از مکث تش یکرد عصبان  یم  یکه سع  یبه من انداخت و در حال یمرتبه نگاه  دو

 .« ادیسرتون ب  یی بال هی وقت   هی  دمیکه ترس  نیه خاطر اب ستین نیماش 

 چرخونده بودم با حرص گفتم:»کامالً مشخصه!«  یکه نگاهم رو به سمت ی در حال  رلبیز

 ابروش رو باال داد.  یتا  هی که باز سرم رو سمتش چرخوندم   نیهم و

 ؟ یگفت  یزی تو چ-



 عشق تا جنون 

506 
 

 هم فشردم:  ی حرص لب رو با

 نه! -

 : د یچونه اش پرس  یمحکم رو  ی دست دن یاومد و با کش ی م ی بنظر شاک سامان

 همه خوبن ها؟ ومدهی ن ش یکه پ ی ا گهیمشکل د-

 . ستین ینگران  ی:آره سامان جان، جاسحر

دمقم، گفت:»حاال سوگند خانوم چشه که   ی  افهیاون ق دن یکم سؤال کردن از سحر نگاهش رو سمت من چرخوند و با د ه یاز  بعد 

 ش!«شه خورد  یعسلم نم منیبا 

 .«  یطفل  گه یشونه ام متأثر گفت:»خب از بس حرص خورده د ی با گذاشتن دستش رو  سحر

 لبخند پر تمسخر  زد.   ربد یحرف سحر، ه با

 و خورده! من  نینگو که حرص ماش -

 کرده بود.   امی عصب یاش شده بودم و حساب هیلحن پر کنا ی متوجه   کامالً

 نگاهش کرد.  ری پر تعجب و با تح سامان

 سوگنده؟  ر یتقص یکن  ینکنه تو فکر م  ربد یه  نمیبب-

 کم دستپاچه شده بود.   هی

 زدم؟  یحرف  نیهمچ ی ن...نه من ک-

 باال انداخت. ی خورده شونه ا جا

 ! دهیم  یا  یلحن حرف زدن چه معن نیپس ا-

رو کامالً   تش یکه عصبان  یخنده ا داشت خودش رو آروم نشون بده و با   یسامان سع ی کرده و جلو یقاط  یبود که حساب  معلوم

 رو خورده؟« ی فهمم مثالً سوگند حرص چ ی که نم نیداد گفت:»خب به خاطر ا ی نشون م

بهش زد و   ی کرده بود و نگاه غضب آلودم رو حواله اش کردم. سحر با نگاهش باز تشر امی که اون جمله اش چه قدر عصب  یوا

 تو چت شده؟!«  ربد یشگفت زده گفت:»ه
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 منه.«  ر یونستم سکوت کنم و با حرص گفتم:»نه سحر جون حق با اونه تقصت ی نم گهید

 چشم هاش ادامه دادم:  ی با نگاه کردن تو و

 . دمیم  لیرو سالم بهت تحو نینگران نباش ماش -

 که چه قدر اعصاب خورد کن شده بود.  ی . وادمیترک یاز حرص داشتم م  گه یزد که واقعاً د یاون حرفم پوزخند  با

 دلخور نگاهم کرد.  سحر

 سوگند؟  هی چه حرف نیاِ ا-

زبونش   دنیو کش  ی کرده، با لبخند   یرو  اده یز  یشه و کم ی کم بد م  هی سامان داره  یجلو  د ید  یبه من و سحر بود و وقت نگاهش

  ن یمنظور من ا  رن،یگ یبرات گارد م عی ه حرف زد سرش  ی دخترا نم نیاصالً با ا ی زن ی خنده دار حرف م  یدار  گه یلب، گفت:»د ی رو

 نبود.« 

رو   شونف یخانم که االن داره تشر نای سر م یگفت:»اصالً فدا ی کرد با لحن مسخره ا  یم  د یتأک  نای اسم م ی که رو ی درحال   و

 !« ارنیم

  کی برگردوندم. با نزد عی کردم و صورتم رو سر  یلحظه احساس خفگ  هی  دنشیاومد، با د ی. به طرفمون مد یبه عقب چرخ نگاهمون

  ی کرد فی رو کامل تعر  ز یشد همه چ ی شدن به ما، نگاهش رو به سمت من چرخوند و با تمسخر گفت:»خب سوگند خانم چ

 بگو که خودم بگم هان؟«  یرو جا گذاشت یز یو چ ینکرد  ف یاگه کامل تعر گه،ید

همراه با   یجواب بذارم. به طرفش برگشتم و با پوزخند  یتم حرفش رو ب تونس ی صداش رو هم نداشتم اما نم دنیتحمل شن یحت

هضم کنم چه برسه   یرو که کرد   یچرا چون هنوز خودم هم نتونستم  کار یدون ی که نکردم م فیپر تمسخر گفتم:»نه تعر یلحن

 !« یتون ی البته اگه واقعاً م یکن  فیتعر ی تون  یم  یلیکنم اما اگه خودت ما  فیتعر یکس  یبرا  ای ارمیکه بخوام به زبون ب  نیبه ا

مداخله   ارهی رو هم ب  هی که سرته قض نیا ی کردند و سحر هم برا  ی فقط نگاه م نایمن و م  ی هاج و واج از حرف ها ربد یو ه سامان

 .« میریقتتون رو نگ و  گهید د یبر د یکه با سامان کار دار ی جان گفت ربد ی گفت:»اِ ه  ربد یکرد و رو به ه

 کرد.  نییعبوس و تو همش سرباال و پا یهم با چهره   ربد یه

 سالم بود!  نیبود که ماش  ی واسه زمان نیاره اما ا-

 ادامه داد:  نایرو به م یبا طعنه ا  و

 خانم؟  ناینه م-
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آخرهفته هم برات   رگاهیبرم تعم ی اش گفت:»خودم م یشگ یهم یگرفتن ها افه یو با همون زبون درازش و با ق  وردیهم کم ن نایم

 نگران نباش.« ارمشیم

 !« یمنو تو درست کن نی مونده که ماش  نمیهم گهیگفت:»الزم نکرده د ض یو با غ  د یهم کش یهاش رو تو  اخم

 

داده بود لذت برده    نایکه به م یاز جواب  یرفتند. حساب  رون یب قیاز آالچ گهیسر به سامان خواست که برند و با هم د  یبا اشاره  و

شده بود و چه قدر که حالش رو گرفته بود.   یدنید  تیکنف شده اش از فرط عصبان ی  افه یخنک شده بود. ق یبودم و دلم کم

  نایم  ایشد گفت:»تو با من ب یم  نییکه از خشم نفسش باال و پا نای کم آرومش کنه، رو به م ه ی و  میکه باز بهم نپر  نیا ی سحر برا

 جان.«

 رد شدم و سمت ساختمونِ باال رفتم.   نایاز کنار م  یبا حرکت ابرو هاش رو به من خواست که من هم برم. با پوزخند  و

  ی کم تو  هی آب رو برداشتم و  ی  شهیش  خچالی ی تشنه ام شده بود، از تو یمبل انداختم و به آشپزخونه رفتم. حساب ی رو رو فم یک

 تکون داد.  یبا خنده سر  دنم یگشت که صداش زدم. با د ی موقع بود که رخساره هم باال اومد دنبالم م  نیهم ی. تو ختمیر  نوایل

 بود؟  ختهیبهم ر یاش رو اون جور  افه یکه ق   یگفت   نایم ن یبه ا یباز چ-

 باال انداختم. ی ا شونه

 پررو.  یحقشه دختره  -

 کنن؟!«  یبا هم رفتار م ی جور نی هست پس چرا ا نشونیب یز یواقعاً اگه چ ی فکر فرو رفتم و گفتم:»ول  یتو  ی لحظه ا و

 پرسد: متعجب

 ا؟ یک نیب-

 .« گهیگم د ی رو م نایو م ربد یحوصله گفتم:»ه ی و ب  دمیکش  یهوف

 کرد.   یا خنده

 مگه!  یخل شد  ایگ یم  یز یچ هی برو بابا تو هم -

 . گهیگفت د  ی که م  هی ن دخترهمو د یکجاش خنده دار بود؟ خب شا-

 شد. ی کم جد   هی
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 ؟ ینیب ی اون دوتا م نیب یت یچرت نگو آخه تو چه سنخ -

 تعادل.«  ی خورن دوتا آدم ب یاز جام بلند شدم و گفتم:»اصالً بدرک، واال به درد همم م  زونیآو یلب و لوچه ا  با

 .د ی خند  زی ر زیحرفم هم ر  نیا با

 خدا از ته دلت بشنوه! -

 عوض کردن لباس هام سمت اتاقم رفتم.  یبهش گفتم و برا ی اخم کوفت با

 

جمع   شیبچه ها دور آت شه یبرگشته بودند و مثل هم ن یو حس  یشده بود. مرتض کیتار  گهیهشت بود و هوا هم د کینزد ساعت

  دهیکار هام به جمع شون ملحق بشم البته ساناز و سپزود بعد از اتمام   یل یشده بودند، رخساره ازم خواسته بود که من هم خ

که باهاشون    ییبرادرشون از اصفهان اومده بودند و به خاطر تماس ها  یکه دخترا  نیبه خاطر ا ،یو عمه گل  یهمراه با عمو مهد 

شد که آخر شب همراه   ن یگرفته شده بود قبل از شام به تهران برگشتند اما سحر به اصرار من و رخساره موندگار شد و قرار بر ا

به خودم از اتاق خارج   دنیکم رس   هی انداختم و بعد از  ممختصر به جزوه ها یبرگردند. فردا کالس داشتم و نگاه گه یبا هم د ربد یه

 شدم.

  ریسراز نییسمت پله ها رو به پا  ی در چوب  دن یکردم. با بهم کوب یکم خودم رو بررس   هی در   یجلو  یقد  نه یآ  یاز رفتن باز تو  قبل

 نثارم کرد.  ی گشاد سالم کردم که بابا هم در جواب لبخند  ی. با لبخند دمیخودم د یلحظه بابا رو جلو  ه یشدم که 

 عجله؟  نیبا ا یر یسالم سوگند جان، کجا م-

 بچه ها چه طور مگه؟«  ش یپ رمیاشاره به وسط باغ گفتم:»م  با

 اصالً ولش کن برو دخترم.«  ی چیخواستم... ه ی بودن گفت:»خب مکم مردد   هی کرد و بعد از  یمکث

  یز یچ هی  د یخواست یکه م  ن یو با باال دادن ابرو هام گفتم:»اما مثل ا  د یرس   یبه نظر م بیکم عج ه ی کردم،  ی نگاهش م متعجب

 .« گهید د یخب بگ  د،یبگ 

 بچه ها.«  شی برو پ ستیدلم مهم ن   زیعز ی چی گفت:»ه  یهم گذاشتن پلک ی داد و با رو رون یب ینفس

 ست؟ ین یز یچ د یمطمئن-

 اسمم رو صدا زد.  متذکرانه 
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 سوگند جان!  -

حرفش رو خورد و   هو یتو فکر فرو رفته بودم آخه چرا  یگفتم  و از کنارش رد شدم. حساب یهم چشم یفشردن پلک هام رو  با

 قدر مردد بود؟  ن یخواست بگه که ا  یم  یچ ی عنیشد؟  مونیپش

 باغ نشسته بودند رفتم.  یباال انداختم و سمت بچه ها که وسطا ی شونه ا الیخ ی نبود. ب یمهم ز یهم واقعاً چ د یشا

مشغول بگو و   گهیخوش بودند و با هم د ی و سر به سر گذاشتنم. بچه ها حساب ی شروع کرد به شوخ  د یکه من رو د نیهم نیحس

بشاش بود   ی کش اومده و حساب ی گشاد ی عبوس و گرفته بود لبش به خنده  یلیهم برخالف روز قبل که خ یمرتض   یبخند حت

اون لحظه بهم دست داده بود. با تعارف سحر و   ید یعذاب وجدان شد  حسکه حرف هام کار خودشون رو کرده بود و   نیمثل ا

 خودشون، نشستم.    نیرخساره و باز کردن جا ب

رو   ونیکه شلنگ قل  یدر حال نینشسته بود. حس ن یآن نگاهم روش ثابت شد، کنار حس  هی گشتم که  یم  ربد یچشم دنبال ه با

 کم خنک بشن.«  ه یآب  یتو  د یرو بذار م یکه اورد یی اون هندونه ها د یو زهره گفت:»پاش   میذاشت رو به مر ی م زش یآو ی رو

  ی گذاشته بود برداشتند و تو ی سنگ  یکنار فواره   نیسرو که ح ییو زهره از جاشون بلند شدند و هندونه ها م یاون حرف مر با

 حوض فواره قِل دادند. 

کرده   رش یینبود من تعم ی که تو نیهم خراب بود اما مثل ا شیچند وقت پ نیدونستم که تا هم  یبود و م ی ا یمیقد  ی  فواره 

که با فشار و به    یگرفت و آب  ی روش قرار م  ی چند ضلع ی شکل داشت و حوض ی گلدون ه یپا ک یرنگ که  یا  روزهیف  یبودند. فواره ا 

 تر کرده بود.   نیفضا رو دلنش یانداخته بود و حساب ن یفضا طن ی آب تو  شرشر یشد. صدا یم  ختهیصورت آبشار دورش ر

 

راه   یباز ه یباز   نیحس ایشون رو گرفتم که گفت گوشدم، از رخساره سراغ  ناینبود سامان و م یکه نگاه کردم متوجه   خوب

به   گهیمنظور با هم د نیمهمون کنند. به هم  یو سامان در اومده و قرار شده بچه ها رو بستن  نایبار قرعه به اسم م ن یخته و ااندا

صورتش   یتو  ش یآت ی رو به روم نشسته بود. شعله ها قاً یبود که دق ربد یحواسم به ه ی چشم ریزباغ رفته بودند.  کینزد ی دکه 

لب    یو کشنده اش که با نگاه کردن به سحر رو   حیمل ی خوش حالتش انداخته بود و لبخند ها یچشم ها یتو   یخورد و برق یم

  ی ها همچنان گرم حرف بودند و با شوخ  چه خواست چشم ازش بردارم. ب  یکرد و اصالً دلم نم یخوش فرمش جا خوش م یها

  ربد یحواسم به ه ی اومد. همه  یلبم م  ینگ رو کم ر ی هاش نبود فقط خنده ا ی که اصالً حواسم به خودش و شوخ نیحس یها

سامان رو که پشت سرش بود   تاریگ نیهمون موقع بود که حس یتماشا کردن اون بود. تو   شتریب ممیمال ی خنده ها ل یبود و دل

 .« گهیخان شروع کن د ربد یگفت:»خب ه ربد یو با گرفتنش سمت ه تبرداش 

 رو پس زد.  تار یدست گ با
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 گفتم که نه. -

 متعرض گفت:  نیاون حرفش حس با

 .« میکه اورد تارمیگ گه یتوهم حاال، بخون د »اِ

 باال انداخت. یی ابرو 

 شه.  یکم سرما خوردم صدامم گرفته نم  هی گم  ی داِش من، م-

  یاره اون صداخواست که باز بخونه و چه قدر که دوست داشتم دوب یدلم م  ی لیشروع به اصرار  کردند، من هم خ یها همگ  بچه

 نی داد و رو به حس رون یب یجذاب و گوش نوازش رو که تا عمق قلبم نفوذ کرده بود بشنوم. کالفه از اون همه اصرار نفس

 .«نیتو حس   یهست ی گم صدام گرفته، عجب خر  یگفت:»بابا م 

 .« میولت دارقب  شمیجور نینداره هم بیهم گفت:»ع یزانو و گره زدنشون تو  ی هم با گذاشتن دست هاش رو ی مرتض

رو به جمع گفت:»پس   اش ی شونیبه پ ین یبامزه و چ یگرفت و با حالت   ن یرو مردد از حس تایگ  د یرو د هی بق ادیز ی اصرار ها ی وقت

 درخواست هست؟« 

 از اون حرفش کرد. یخنده ا  رخساره

 همه راه رو!  نیا ره یم  یک  اوه

 نرم لب زد:  ، یهم پرمهر نگاهش کرد و با لبخند  سحر

 . میکن  یم تیهمراه میو بلد باش   میکه بتون  ییما هم تا جا ربدجانیبخون ه-

 تونم نه بگم.«  ی که نم ی گ ی تو م  یوقت  گه یرو به سحر  زد و گفت:»د یقشنگ  چشمک

  م یس  یلبش، ماهرانه دستش رو رو یکم رنگ رو  ی کردم و لبخند  ی پروا نگاهش م یبه من که ب   یا  هی چند ثان یبعد از نگاه و

  ربد یهمراه با خوندن ه تم یصاف کردن گلوش شروع به خوندن کرد که بچه ها هم با گرفتن ر ی برا یو با سرفه ا  د یکش تار یگ یها

 زدند. یبشکن م ن،یطور حس نیو هم

 کنارم   یاگر دائم بود  د یشا

 که دوست ندارم  دمید یروز م هی

  وام برم که تا ابد بمونمخ یم



 عشق تا جنون 

512 
 

  دونمیهر دومون م یبرا  سخته

 کنارم   یاگر دائم بود  د یشا

 که دوست ندارم  دمید یروز م هی

  ق یوجود آدم تزر  یرو تو  ی نظریبود و حس لذتِ ب دهیچی هم پ ی بچه ها تو یشرشر آب و بشکن ها  یگوشنوازش با صدا یصدا

 کردند.   ی م  یباهاش هم خوان ربد یه ی تر از صدا نییپا ییکرد. بچه ها هم با صدا یم

  خوام برم که تا ابد بمونم یم

  دونمیهر دومون م یبرا  سخته

  یست ین نجایو ا ی دور ی نکن فکر

 یستی من اونجاست تو تنها ن قلب

  تو قابه  یعکسام ول  رم یم  خودم

 جوابه  ی ب یحرفو ول  شنوه یم

  امتحانه هی  د یمن شا رفتنه 

  زمونه  نیشناخت تو تو ا واسه

 رنگارنگه ینخور زندگ غصه

 دور شدنم قشنگه  یی وقتا  هی

 باش  یگلدونه اطلس مراقبه 

  باش  یمنتظره کس یی وقتا  هی

 روشنه  یکم  هی که چشماش  یکس

  منه  ههیهم شب ی قدر هی د یشا

از آهنگ   ییقسمت ها هی کرد.   یتابانه به تپش وا دار م  یخوندن اون قدر حالت هاش قشنگ و جذاب بودند که قلبم رو ب  موقع 

و با   ختند ی ر یم اش ی شونیپ ی رنگ موهاش رو  یقهوه ا  یگرفت و دسته ها ی حس م یو حساب ذاشتیهم م یچشم هاش رو رو 
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  شیآت  یاون شعله ها ی شدند. چه قدر که اون حالتش تو ی ه جا مب جابلندش  ی شون یپ یخورد آروم رو  یکه م یی تکون ها

  ی اش م یحس آهنگ بودند و همراه یبچه ها تو یاون لحظه ها براش ضعف رفته بود. همه   یقرارم حساب یقشنگ بود و دل ب 

پسره بد اخالق و پر مدعا که   ه یمحو تماشاش شده بودم؛    یرگیشمرده بودم و با خ مت یکردند و فقط من بودم که فرصت رو غن

هم   د یشد. شا ی م ی ا گه یآدم د هی و  د یپاش  یم  رون یرنگش ب  یقهوه ا   ی از چشم ها اش ی اومد مهربون یلبش م   یلبخند رو  ی وقت

 بود!  اش یش یآال ی و اون همه ب  یپنهان کردن اون مهربون یاستتار برا هی اون اخم و عبوس بودنش 

 کنارم   یدائم بود  اگر د یشا

 که دوست ندارم  دمید یروز م هی

  خوام برم که تا ابد بمونم یم

  دونمیهر دومون م یبرا  سخته

شروع   یاومد و همگ  رونیب انیپا ی به نشونه  ی ضرب مانند  یصدا تاریگ  یها م یس  ی تموم شد و با گذاشتن کف دستش رو آهنگ

که   ی در حال  ی درخت گذاشت. مرتض  یتنه    یرو  تارو یصورتش بود رو جمع کرد و گ ی کردند براش دست زدن. موهاش رو که تو

 تو پسر.«   یزد گفت:»عال یبراش دست م  نیبا تحس

 دندون نما زد و آروم گفت:»قربونت.«  یلبخند  ی به مرتض رو

خواست بهش نگاه کنم و حضورش رو فقط با   ی دلم نم ی بودم که حت یبعد اومدند، اون قدر ازش عصبان  یو سامان هم کم نایم

که    یا  گهیداخلش قرار داشت همراه با تنقالت د  یرو که ظرف بزرگ بستن   یرخساره تحمل کرده بودم. سامان پاکت یخواهش ها

ا رو از سامان گرفت و  بچه ها پخش کنه. پاکت ه نیظرف ب ی تو ختنیرو با ر ها  یگرفته بود به زهره داد و خواست که بستن

نشست رو   یم   نیو حس  ربد یه ن یکه ب یباال بردند.   در حال ی قاچ کردن به طبقه  ی حوض فواره رو برا ی هندونه ها می همراه مر

 کار داشت.« تکه باها ن یمثل ا  ششیپ یگفت بر دم ید  قیسوگند بابا رو تو آالچ ی به من گفت:»راست

 نگاهش کردم.  متعجب

 ؟ یچه کار-

 .ششی پ ینگفت، فقط گفت که بر -

دونم   یرو بهم بگه افتادم اما نم یز یچ هی خواست  ی مرددش که انگار م  یو چهره  شیساعت پ مین  ادیکنجکاو بودم و به  یلیخ

 شده بود!  مونیپش هویچرا 
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  یها الیبود و فکر و خ ر یدرگ یبه راه افتادم. ذهنم حساب قیاز سحر و از بچه ها از جام بلند شدم و سمت آالچ یعذر خواه با

خودم هم   ی کم نگران بودم و حت ه یخواد بهم بگه اما  یم  یدونستم بابا چ  یکه نم  نیرفتند. با ا  یسرم رژه م یمدام تو  یواه

از اون فکر   یی رها یکرد. برا  ی تر م قی عم ی رو کن  ینگران نیچشم هام، ا یجلو  لواپسشد  یدونستم و چهره    یرو نم  لشیدل

  قیآالچ یرو پس زدم. بابا تو  ی بستم و سرم رو به چپ و راست تکون دادم و تمام افکار منف ی لحظه ا  یچشم هام رو برا الیخ

 .نمیکردم که ازم خواست بش  یرفتم، سالم  رفشآرومم به ط ی کردم آرامش خودم رو حفظ کنم و با قدم ها ی م ی نشسته بود؛ سع

  ه ی گفتم که   د، ینتونست د ید یحفظ آرامشم گفتم:»د یبرا  یهم و لبخند  ی شون توگذاشتم و با قالب کردن ز یم ی هام رو رو دست

 ن؟« یداشت ی. خب بفرما باباجون با من کار نیبهم بگ  ن یخوا یم  یزیچ

  دن ینگاهم کرد و بعد از کش اتی بود و با همون جد  یهم جد  یاومد. حساب ی به نظر م شون یپر یل یلبخند داشتم اما اون خ من

 مثل بازپرس ها گفت: ز، یدستش رو م  هی و گذاشتن  ی دادنش به صندل ه یو تک  قیعم ینفس

 شنوم.«  ی م »خب

 : دمیپرس  یمنظورش نبودم و با سردرگم یکردم اصالً متوجه   ی که زده بود نگاهش م  یاز حرف جیگ

 . د یتر حرف بزنخرده واضح  ه یشه   ی متوجه نشدم باباجون! م  د یشنو یرو م  یچ-

 زنم.«  ی خب واضح تر حرف م ی لیگفت:»خ ی رو با خودش کلنجار رفت و بعد از مکث ی ا قه ی دق چند 

عبوس و پرشکوه به خودش گرفته بود. لب هاش رو محکم با آب دهنش تر کرد و با   یشده بود و چهره ا ک یهاش بهم نزد ابرو

 داشتن گفت:»چند وقته... «   د یکم ترد ه یگرفته اش بعد از  ی همون چهره 

 نصفه موند و منتظر چشم به دهنش دوخته بودم.  حرفش

 ؟ ی خور یچند وقته که اون قرصا رو م -

فقط    یرگیبودند. شوکه بودم و با خ خته یسرم ر  ی سطل آب سرد رو هی دم و انگار که کر یباره قالب ته ک یاون سؤال  دنیپرس  با

  دهیتونستم بفهمم، آخه بابا از کجا فهم یبودم و منگ بودم و اصالً نم جی تونستم بگم. گ  یهم نم یکلمه ا  یکردم حت ینگاهش م

 بود؟ 

 ر اخمش لب باز کرد: و پ یسراسر جد   یفرو دادم که با چهره   یدهنم رو ذره ذر و به سخت آب

 ؟ یبگ  ی زیچ ی خوا ی دونم! نم ی که م  یتعجب کرد   هیچ-
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فهم آخه...   یدادن نفس پر از اضطرابم با مِن مِن و طفره رفتن گفتم:»ب... بازم نم  رون یجواب بهم چشم دوخته بود که با ب منتظر

 حرف رو زده؟«   نیا ی اصالً ک یآخه چه قرص

 بود.  به یاون حالت و نگاهش برام غر ینگاهم نکرده بود و حساب یبابا پر از غضب بود و تا حاال اون جور  نگاه

بود، پُر   دهیموضوع رو فهم  نیدونستم از کجا ا ی اورد. هنوز هم نم یام فشار م نه یس  ی بودم و نفسِ پر استرسم به قفسه  ساکت

  یگفت بازم م  یشد و بهم نم  ینگرانت نم نای اگه م ی عنیزنش گفت:»پر از شماتت و سر ی پرسش بهش نگاه کردم که با لحن

 ؟« یپنهونش کن یخواست ی بازم م ؟یو دروغ بگ  ی انکار کن یخواست

تونستم باور کنم اما اون   یزده بود، اصالً نم  رون یاز حدقه ب ی شوکه شدم، چشم هام با ناباور شتریاز قبل هم ب نا یاسم م دنیشن با

 بابا نبود.  ی از حرف ها ی قادر به هضم کلمه ا ی حت  ی.  ذهنم از اون همه ناباور دونست پس.. ی هم که نم

 و متأثر ادامه داد:   کالفه

 قرص رو بهم نشون داد...   ی خال یاون جعبه    ی وقت ،ی بهم گفت اصالً نتونستم باور کنم اما وقت ی وقت-

تونستم قورت بدم، سر تا پام پر از خشم   یآب دهنم رو هم نم  یانداخت. حت نیینتونست ادامه بده و سرش رو با تأسف پا گهید و

 کرده بود!   ی تالف ی رحم یهمه ب  نیو با ا  یجور  نیپرش گرفته بود، پس ا ت یبود و پلکم از عصبان

کرده    یکار  نیهمچ ی ت خفه اش کنم آخه چه طورخواس  ی هم فشار دادم؛ اون لحظه فقط دلم م  ی حرص دندون هام رو رو با

 موضوع رو به بابا گفته بود؟!  نیبود؟ چرا ا

 کرده بود؟!   بمیبابا تخر شیپ  ی رو بگم. چرا اون جور زیکه خودم قصد داشتم سر فرصت بهش همه چ ی هم وقت اون

بود. با   خته یبهمم ر  شتر ین متأثر بابا بدادم. لح  یهم فشار م یمغزم در حال منفجر شدن بود و از خشم  محکم دست هام رو تو  

 کم کنترل کنم.  هی بابا خودم رو  ی کردم که جلو  یم  یکردم و سع یم  سیاسترس مدام لب هام رو با آب کمِ  دهنم خ

 

دفاع کردن از خودم. کالفه دستش   ی بودم برا یو به دنبال حرف و راه دم یکش  یاز بابا خجالت م ی. حسابری بودم و سر به ز ساکت

 موهاش فرو کرد.  ن یرو ب

  یبهت بگم. م یز ینتونستم چ دمتیپله ها د یجلو  یبود که وقت  نمیهم یازت بپرسم واسه   یزی چ ل یخواستم بدون دل ینم-

 مجبور شدم بدون اجازه وارد اتاقت بشم.   ی... حتیخواستم اول مطمئن بشم و حت
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 یکه گفته بودم حساب  یبودم چون بعد از اون دروغ ره یخ ز یبه م ی بابا واقعاً برام سخت بود و با شرمسار  یحرف ها دنیشن 

شب حاکم شده   ی اهیو س   زیمضطرب انگ  ی اون فضا یتو ی اندازه تلخ  یچشم هاش نگاه کنم. سکوت ب ی تو  دمیکش ی خجالت م

  ی و با افسوس   د یکوب  ز یم ی گم مشت جمع شده اش رو رو ی نم یزیچ د ی د ی . وقتدمیکوبی م  زیپا به م تیبود و با استرس و عصبان

  نیو هم  یدار ت یپنهون کار نیا یواسه    ی قانع کننده ا ل یبه کنار اما مطمئنم دل نایا یهمراه بود گفت:»همه   یکه با دلخور 

 طور خوردن اون قرصا!« 

 داد: صورتم ادامه  ی با نشون دلدن انگشت اشاره اش جلو ده یبر ده یو بر ی به سخت و

 بگو.  زو یاالن رو به روت نشستم، بگو دخترم، بهم همه چ یمنطق  لیجواب و دل هی  د یف... فقط به ام-

در انکارش داشتم. لب هام    یبدم و باز هم سع ی بگم و چه جواب ی دونستم چ ی به گلوم چنگ انداخته بود، واقعاً نم انه یوحش بغض

 حرف زدن لب باز کردم.  ی برا ی خورد و به سخت ی با استرس تکون م

 . نیمن جامونده هم  فیک  یاز دوستامه که تو ی کی  ی... برایبرا  یعن ی ستیبابا، مال من ن ستیمن ن ی اون... اونا برا-

  تیگم و با اون دروغم، با عصبان  یتابلو بود دروغ م تأسف نگاهم کرد. چه قدر هم که ی زهره خند و تکون دادن سرش به نشونه  با

 :د یغر

 دادم؟ اد یرو به تو  یی زایچ نیسوگند؟! من همچ یی واقعاً خوده تو نیدروغ پشت دروغ ا-

پا گذاشته بودم. با به زبون اوردن هر جمله اش چشم هام رو با   ر یمهمش رو ز یاخالق  ی از اصول ها یک یبود و من  زاریدروغ ب از

باهام حرف نزده بود و   ی سوخت چرا که تا حاال اون طور ی م یذاشتم. قلبم  حساب  ی هم م یمحکم رو  ی سر افکندگشرم و 

اش با چونه    ی بعد  ی لبش نشست و با گفتن جمله  ی تلخ گوشه  یو هضم نبود. لبخند   راون حرف ها اصالً برام قابل باو دنیشن

 لرزون، لبم رو به دندون گرفتم.  یا

 البد تا حاالهم پات به مطب روان پزشک باز نشده؟! -

 حرص ادامه داد.  با

  ی فکر م ،یبکن  ی کار احمقانه ا نیکردم که همچ ی وقت فکر نم چی! هستیبود مال تو ن زی م یکه رو  تم یزیو حتماً اون کارت و-

 . یهست  یکردم دختر عاقل

  دنید  یسرش برا ی زد. ملتمسانه و با آشفتگ  یم  شم یآت شتر یب نیگفتن نداشتم و ا ی برا ی زیکه چ من ی باز هم اون سکوت لعنت و

 اورد.  نییفرارم پا  یچشم و نگاه ها

   ؟ یبزن ی حرف ی خوا ینم  یعنیبگو  ی زیچ ه یخب -
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  خ یکه باعث شده بود تموم وجودم   یچشم هام کرد، نگاه سرد ینگاهم رو باال گرفتم که نگاه سردش رو حواله   ی لحظه ا یبرا

 داد.  ماتوم یاولت ییجورا  ه ی ببنده. با خشم و نگاه غضب آلودش بهم نگاه کرد و 

  نیهمچ  ی نم چه طوربرام جالبه که بدو یلیخ م یزن ی حرف م شتری همون مطب، اون جا ب میریخب پس فردا با هم م  یلیخ-

 بده! تت یحد وضع ن یتا ا یعنیشده،   زیتو تجو ی برا ییقرصا

  د،یکنم اون جا نر  یگفتم:»نه خواهش م  یبا گفتن اون جمله از جاش بلند و شد که به خودم جرأت دادم و با فوت کردن نفس و

 همش تقصر خودمه.«  نایا د یباور کن

!  ستیاون قرصا مال تو ن یگفت  یو خم شدن به سمتم گفت:»تا حاال که م ز یم ی و با گذاشتن کف دست هاش رو د یخند  یعصب

 شد؟«  یپس چ

قدر تند و   ن یبود که ا یبار ن یاون لحن پر سرزنش و اون رفتار بابا رو نداشتم و اول دنیشدند؛ اصالً طاقت شن ریهام سراز اشک

 داشت خشمش رو کنترل کنه گفت: یکه سع  ی اً آرومنسبت یبا صدا  ی ا قه ی اشک هام بعد از دق دنیزد. با د یبا هم حرف م  زیت

 شد به من بگو دخترم بگو.«  ی طور ن یاصالً تو چرا ا ؟ یگ ی نم یز یچرا چ »پس

تلخ لب باز    ی ا ه یدار نگاه باال گرفتم و به چشم هاش نگاه کردم. منتظر بود و با گر ه یو زاو د یلغزی صورتم م یاشک رو  یها قطره 

 کردم: 

. بابا لطفاً، من... من  د یخواستم نگران ش  یمن نم   د ینگام نکن ی طور نیتم ناراحتون کنم، ت... تو رو خدا ا خواس  ی چون... چون نم-

 نگاهاتون رو ندارم.  نیطاقت ا

 .« ینداد  یحی و با همون نگاه سردش بهم زل زد و گفت:»اما هنوز توض عبوس 

رو    زیبدم. اشک هام رو آروم کنار زدم و همون طور که خواسته بود همه چ حیرو براش توض  زیخواست آروم باشم و همه چ ی م ازم

  یخواستم باعث نگران یکه نم  یکرده بود و قصدم از اون پنهون کار  تم یکه چه قدر لرزش دست هام اذ نیکردم؛ ا ف یبراش تعر

 کرد.  نگاه پر از تأسف بهم  یشون بشم. با نگاه

 رو دروغت رو...   تین کارکنه، پنهو ینم  حیرو توج ی زیچ نیاما ا-

 .  ستادیا یلحظه ا  ی عزم رفتن کرد که برا ی نداد و با عقب گرد ادامه 

 همون دکتر.  ش یپ م یریشه، فردا باهم م یجا تموم نم  ن یموضوع ا نیا-

 کنم.«   یو ببخش خواه... خواهش مخوام من  ی شده بود گفتم:»بابا معذرت م لیکه به هق هق تبد  ی ا ه یگر با
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 .« یکرد دم ینا ام ی لیسوگند، خ ی کرد دم یهمچنان پر تأسف گفت:»نا ام ینگاه میرو به عقب چرخوند و با ن سرش 

 با گفتن اون حرف ازم دور شد و رفت.  و

 

ها شده بودم و اون لحظه   وونه یمثل د تیزدم. از عصبان ز یم  یرو ی گرفت و با خشم ضربه ا  یشتری ام شدت ب ه یرفتن بابا گر با

و    دمیفهم یتمام در حقم کرده بود م  یرحم ی که با ب  یکار  نیا ل یدل د یبا نم، ی رو بب نایحتماً م د یکردم که با  یفکر م ن یفقط به ا

بلند و   یم. با قدم ها صورتم رو با خشم و حرص پس زدم و از جام بلند شد  ی داد. اشکِ رو ی مالبته که جواب کارش رو پس 

وجود بچه   یکردم حت  ی کارش فکر نم یجز تالف  ی زیکه بچه ها نشسته بودند رفتم، اون لحظه اصالً به چ  ییمحکمم به طرف جا

 فکر کنم.  یداد منطق  یچشمم رو گرفته بود اجازه نم   ی جلو یکه حساب  یها و سحر هم برام مهم نبود و خشم

 :د یبا اعتراض رو به رخساره پرس  نیبود و حس ده یچیهم پ  ی بچه ها تو ی قهقهه  یصدا

 کجان.  نیو زهره؟ پاشچ بب م یمر  نیکوشن ا-

 من با اشاره دست گفت:  دنیبا د و

 هندونه قاچ کردن چه قدر کار داشت!«  ه یسوگندم اومد اما اون دوتا هنوز نه، مگه   ای»ب

  ی. با خشم و نفرت بهش که قهقهه سر مدمی د  نایم ی ست رو به روبعد خودم رو در ی تر رفتم. لحظه ا  کیزدم و نزد  یمحکم پلک

کردند و سحر جا خورده   ی و سؤال بهم نگاه م ر یام شده بودند با تح یعاد  ر یحال غ ی متوجه   گهیکردم.بچه ها که د ی داد نگاه م

 :د یپرس 

 شده؟ یز یچ یسوگند جان خوب -

باال داد و   ییشد و ابرو دهیلبش ماس  ی کردم. لبخند رو  ینگاه م  نا یگره شده به م ییندادم و همچنان با مشت ها یجواب اما

 پرسشگرانه بهم نگاه کرد. 

که لبخند   یبه بچه ها از جاش بلند شد، در حال   یبا نگاه یپر غضبم رو روش ثابت کرده بودم که بعد از لحظه ا  یها چشم

 اومده سوگند جو... «  ش یپ یمشکل ی کن  ی نگاه م  یطور نیچرا ا ه یل گرفتن دست هاش گفت:»چبغ ی زد با تو یم  یمرموز 

 لب هاش زدم.  ی رو یگوشش مهرِ سکوت  ری آبدار ز  یا ده یقبل از تمام شدن حرفش با نواختن کش اما

از جاش بلند شد و با   ر یو از جاشون بلند شدند، سامان هم جا خورده و متح  دند یکش ی کوتاه نیو سحر با اون کارم ه رخساره

 چت شده؟«  ی کن ی کار م یاز اندازه گرد شده رو به من گفت:»سوگند چ ش یب ییچشم ها
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  ی دستِ قرار گرفته رو  ،یباز از ناباور  ی شوک بودن و دهن  یتو  قه یصورتش گذاشته بود و بعد از چند دق  یدستش رو رو  نایم

دست گرفت و    یخواست به سمتم حمله ور شه که سحر  بالفاصله بازوش رو تو  یهم مشت کرد و م  یصورتش رو با خشم تو 

  یزن  یم  یبه چه حق وونهی د ی گفت:»دختره   د یلرز  یم تیاز شدت عصبان هبلندش ک  ی مانع شد. خشم آلود نگاهم کرد و با صدا

 کنم.«  یم  تیگوش من االن حال ی تو

 :دمی اشک هام بشم سرش داد کش زش ی کردم مانع از ر ی م یکه سع ی خشم و تنفر در حال با

 ؟یعوض یو به بابا گفتچرا اون مزخرفات  ؟ یکار رو کرد نیچرا ا-

 .د یخند  یعصب

 ! یسوز یم  ی اها پس بگو از کجا دار-

کرد.   ی تمام بهم نگاه م  یمانع شد. رخساره با نگران ع یحرکت سر هی  یدستم تو   دنیخواستم به طرفش برم که سامان با کش یم

  ن یجا چه خبره ا نیا د یشه بگ  یپر بود گفت:»م تیکه چهره اش از عصبان  یدستش گرفته بود و در حال یسامان بازو هام رو تو 

 ن؟«یکه راه انداخت  یچه وضع 

 تکرار کردم:  نایسؤالم رو، رو به م تیتوجه به حرف سامان با همون حرص و عصبان یب

 ؟ یکار رو کرد نیچرا ا یرو ثابت کن ی چ یخواست ی م یکارت داشت ن یاز ا ی چه هدف  یچرا لعنت ی چرا بهش گفت-

 انگشتش به طرفم گفت:  یبا اشاره   یو همراه با پوزخند   یلحن لج دار  با

 نه من.« ییتو وونه ید ه، ی ک وونه ی که بهت بفهمونم د  نیا یکه دلم خواست، برا ن یا ی»برا

شده بود با   ه یاز اون ها نداشت. رخساره هم که متوجه قض ی هم دست کم ربد یکردند که البته ه ینگاه م  ج یگ نیو حس ی مرتض

 بهم گفت:  ی. سامان من رو به سمت خودش کشوند و با تکون محکم د ی تکون دادن سرش متأثر، لبش رو به دندون گرفت و گز

 ؟« یهمه عصبان نیا به بابا گفته که تو  یشده مگه چ یکم آروم باش و بگو چ ه ی لطفاً  »سوگند 

چشم هاش نگاه  یشده بود تو  لیو تبد  ه یکه به گر ی بابا باعث سوزش قلب و چشم هام شده بود و با بغض ی حرف ها یآور  ادی

 : دمیکردم و با عجز نال

 گم نگاهم نکرد! یم  ی چ یفهم یبهم نگاهم نکرد، م  ی اون حت ی سامان بابا به خاطر حرفا ،ی لیپسته خ یلی اون... اون خ-

 :د یپرس  نایاش به سمت م  یهاش دور بازو هام شل شده بود و با چرخوندن نگاه عصب دست
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 نا؟ یم ی کار کرد  یکه سوگند داره تو چ یچه حال نیا ی به بابا گفت یچ-

 هم قرار داد.  ی حرص لب هاش رو رو با

 بهت گفت.  د یاز خودش بپرس شا-

 ام باز شدت گرفته بود سرش داد زدم.  ه یکه گر ی خشم و غضب نگاهش کردم و در حال با

  ی جور نیامروز ا ی چرا؟ فقط به خاطر تالف  ، یو از چشم بابا بندازمن  یخواست یفقط م  ، یپست یلیخفه شو، تو خ ی خفه شو عوض-

 لعنتت کنه، خدا ازت نگذره. خدا  یهست  یآره؟ آخه تو چه جور آدم  یکار رو کرد  نیا ی رحم یهمه ب  نیو با ا

خواستم بهت ثابت کنم   یحاضر جواب تر گفت:»فقط م  د ییسا ی هم م  ی که دندون رو یتندش در حال  ی هم حرص و نفس ها با

 تو و تو.«  ،ییبه دکتر نشون بده بازم تو د ی که خودش رو با  ینه من اون یی ست تو وونهیکه د ی که اون

 

که جعبه   یگ  ی چرا نم یچرا ساکت شد   ه یکج گفت:»چ ی کردم که با لبخند   یبهش نگاه م  ره یخ ختم یر  یکه اشک م ی حال در

 تو؟«  ایهان من  ه یک  ضی مر ه یک  وونهیحاال د ، یروان پزشک شیو همش پ ی خور ی جعبه قرص م

 سرش غرش کرد و خواست ساکت شه.  ی نسبتاً بلند  یاون حرف هاش سامان با خشم و صدا با

 ادامه.  گهیساکت شو، د نا یساکت شو م-

  یبرا  یطور مرتض ن یچشم تو چشم شم. سحر و رخساره و هم یتونستم با کس  ینم ی و حت  نهیکردم نگاه ها روم سنگ   یم حس

که شوکه نگاهم کرد و آروم و با   د یبحث و جدل بودند. نگاهم سمت سامان چرخ ونه ی م نایدفاع از من مداخله کرده بودند و با م

 آخه؟« یقرصچه  ه؟ی گفت:»س.. سوگند منظورش چ یناباور

خواست از اون جا فرار کنم و   یفقط دلم م دم یشن یرو نم چکس یه یصدا باً یو تقر  د یترک یسرم داشت م ختم، یر  یاشک م فقط 

کرد، بعد از    یود و صدا دار نفسش رو فوت م موهاش فرو کرده ب یکه کالفه دستش رو تو  ربد یمشوش به ه  یدور شم، با نگاه

 باغ رسوندم.  یو خودم رو به انتها  تملحظه نگاه کردن از اون جا پا به فرار گذاش 

کردم. نگاه    هی دست هام گرفتم و فقط گر  یسر خوردم. صورتم رو تو  ن یزم ی و متالطم رو زیرگرفتم و اشک ی رو به درخت دستم

  گه ی. چه قدر که خورد شده بودم، حاال دی پر از ترحم و دلسوز  یببرم، نگاه ها اد یاز  یحظه اتونستم ل  یبچه به خودم رو نم یها

باهاشون رو به رو بشم. همون   ی رفتار کنم و چه طور یچه طور  نیدونستم بعد از ا ی نم واقعاًدونستند و    یهمه شون ماجرا رو م 

اون سکوت عذاب  ی تلخم رو تو یصدا اشک ها ی دست هام گرفته بودم آروم و ب ی نشسته بودم و سرم رو تو نیزم یکه رو   یطور

آروم شدم.   ییقدم ها ر یخش خش برگ ها ز ی اصد  یلحظه متوجه  یکردم که برا   یم  هی کردم. هم چنان گر ی آور شب دفن م
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نشست. دستش رو دورم حلقه کرد و با زدن   نیزم  یکنارم رو   نگاه کردن اومد و  یسرم رو باال گرفتم؛ سامان بود. بعد از لحظه ا

 :د یموهام با لحن مهربون و پر محبتش آروم پرس   یرو  ی بوسه ا

 قربونت برم؟   یخوب-

دست هام سر خورد. حلقه    یگرفتم و قطرات اشک رو  نییلرزونم سرم رو پا ی و با چونه  دم یکش یاز سامان هم خجالت م  یحت

 تر کرد. دست هاش رو دورم محکم  ی

 ؟ ینکرده اما چرا پنهون کرد ی کار درست نایدونم که م  یکم حرف بزنم م  ه یخوام باهات  ی که سر زنشت کنم فقط م ومدم ین-

که به سمتم   ی که با همون لحن مهربونش در حال  نیبه سکوت گذشت تا ا ی ا قه ی گرفتم. چند دق شی ندادم و سکوت رو پ یجواب

 ؟« یبگ  یز یچ یخوا  یگفت:»نم  د،یچرخ یم

تابش بهم، آروم گفت:»دلم   ی ب یکردم. چونه ام رو با دست باال گرفت و با نگاه ها ی و پر غصه ام بهش نگاه م  یاشک یچشم ها با

 بگو لطفاً.«  ی زیچ ه یپس  نمی بب وتیخواد ناراحت ینم

 صورتم بود.  ی کردم، اشک رو نگاهش

  یداشتم. همون طور   ازیکه داشت، ن یبه اون محبت و آرامش یسابمحو بهم نگاه کرد. ح ی هام رو پاک کنار زد و با لبخند  اشک

و   ف یضع یبا صدا  ر یگفت که سر به ز "ی جونم"پر از بغضم اسمش رو زمزمه کردم.   یبودم با صدا ره ی چشم هاش خ یکه تو 

 غمناکم لب زدم: 

 کنم مگه نه؟  یم  تیشما رو اذ ی لیم... من خ-

خب حاال   ست،یحرفا ن نیبه گفتن ا یازیپس ن ی زیعز ی کل  شمیجور نی آروم، گفت:»هم  یزد و با پلک زدن  یبا اون حرفم لبخند  

 شده؟«  ی چ یبگ  ی خوا ینم

 و تأثر ادامه دادم.   یر یهمون سربه ز با

ازم   یلیبا خاون قرصا رو به بابا گفته بود، با  ی خبر ماجرا یکه به من بگه و ب ن یبدون ا ،ید یو شن ید ی بود که د ی همون ز یهمه چ-

 . یلیشد خ ی ناراحت و عصب

 بغض کردم.  باز

 . فتهی اتفاق ب نیا یذاشت  یو نم ی گفت یکاش خودت زود تر از اون م -

 چرخوندم.  ن یهق زدم و سر به طرف هق



 عشق تا جنون 

522 
 

 ن... نه امروز.  ط یشرا نیا یخواستم بگم اما نه تو  ی... میم-

 پر از غمم ادامه دادم:  ی با صدا و

 بخشه.  ی و نم بابا ندارم من شیپ یاعتبار و ارزش  چ یه گهیحاال د-

 .د یموهام کش  یرو رو  دستش

ازت   یکل   ی شوکه شدم و اون لحظه حت دمیشن یخود من وقت  دمیالبته بهش حق م  هی کم عصبان  ه ی اون فقط  هی چه حرف نیا-

خواد   یدلم نم ی دونه خواهر من ه یو ناراحتت کنم، ت شتر یخواد با سرزنش کردنت ب ی حاال اصالً دلم نم ن یشدم اما با ا یعصبان

کنم،   یم  تیپشتتم و ازت حما شهیو اشتباه، من هم  یهر چه قدر هم که خطا کن  ن بدو ون یو ا  نم یرو بب تیوقت ناراحت چیه

 کنم.   یاما اشتباهت رو به روش خودم بهت گوش زد م   ستمیا ی مقابل همه کنارت م

بهش زدم و محکم بغلش کردم. چه قدر حرف هاش آرومم کرده بود و چه قدر که دوستش داشتم. هم   ی قدرشناسانه ا لبخند 

آرومم کنه که واقعاً هم تونسته بود. بعد از   ی داشت ذهن درههم و افکار نامنظمم رو نظم ببخشه و قدر یزد و سع  یچنان حرف م

 :د یپرس  ، حرف زدن با نگاه مهربونش بهم قه ی دق ستیب

 ؟ یاالن بهتر-

 کردم.  نییرو باال و پا سرم

 اوهوم. -

. حاال هم پاش  می زن یاون موقع مفصل حرف م  یطور بهتر شد  نیآروم تر و هم یوقت  م یحرف بزن ن یاز ا شتر یخوام االن ب ینم-

 کم سرده.  ه یبرو باال هوا 

 

بود تکوندم و از سامان خواستم که اون بره   ده یخشک بهش چسب یبا کمک سامان بلند شدم، لباسم رو که برگ ها نیزم یرو  از

کم قدم زدم    ه یبخش دستم رو فشرد و ازم دور شد. با رفتن سامان  نایگردم. اطم یکم قدم زدن به اتاقم بر م   هی و من هم بعد از 

که با   ی کم یابود و ستاره ه  یاهینشستم. به آسمون که غرق س  یدرخت  ی تنه   یپر آهم رو  نفسبا فوت کردن  یا  قهیو بعد از دق

رو   یقیاون آسمون صاف و آروم حس آرامش عم یکردند چشم دوخته بودم. تماشا  یم  ییشون اون وسط خودنمانور کم رنگ 

  ی زود صبح شه و به اون شب لعنت یلیخ تخواس  یکه آسمون شب رو دوست داشتم اما دلم م  نیکرد؛ با وجود ا  یبهم منتقل م 

 بده.  انیتر پا ع یهر چه سر
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  ربد یبار ه نیاماوا  دمیشدم. سمت صدا چرخ یی قدم ها ر یخش خش برگ ها ز ی صدا یآسمون بودم که باز متوجه   یاتماش   محو

 بود! 

کردم که   ی دونستم و فکر م ی داد، اون رو هم مقصر م تیخودش رو به عصبان ی بعد تعجب جا ی تعجب کرده بودم. لحظه ا یلیخ

  یکرد. نگاه دلخورم رو ازش گرفتم و از جام بلند شدم، م   یبهم نگاه م شون یگفته باشه. پر نایموضوع رو به م   نیحتماً اون ا

 کج کردم اما باز مانع شد. ی ا گه یو مانع ام شد. راهم رو سمت د ستاد یخواستم برم اما مقابلم ا

 کرد صدا دار آب دهنش رو قورت داد:    یکه نگاهم م ی حال در

 . یآروم تر ش  ی جور نیا  د یرف بزنم، گفت شاسامان ازم خواست که منم باهات ح-

 حرفاست.«  نیمن و تو شکرآب تر از ا ی  ونهیدونه که م  یتلخ گفت:»اما نم  یدر ادامه با لبخند  و

  یازش خواستم از سراهم کنار بره. با اون حرکتم با تنگ کردن چشم هاش و کالفگ  امی تند و پر شده از دلخور  ینگاه ها با

 !« ؟ یبکن یفکر نیهمچ د یگفتم هان؟ اصالً چرا با نایبه م  یز یچون فقط من از ماجرا با خبر بودم من چ یکن  یگفت:»نکنه فکر م 

رمق شده بودم    ی جون و ب یهم ب  یو بحث حساب  هی کردم، بعد از اون همه گر ی م  یشتریرفت و احساس سوز ب یرو به سرما م  هوا

و   ی داد. با تمام دلخور ی حرف زدن مصمم بود و اجازه عبور بهم نم یبرا  یو باز ازش خواستم که از سر راهم کنار بره اما حساب

  یگفتم:»فکر نم  ی ناباور ی با تکون دادن سرم از رو یو با همون دلخور  گنیچشم هاش زل زدم. غم  ی که ازش داشتم تو ی ریدلگ 

 ؟« یقدر ازم متنفر  نیا یعنی ، ینبک ی کار  نیکردم همچ

کار رو   نیا د یکنه، آخه چرا با  یم  تمی که اذ  اتهیانصاف ی ب نیگفت:ِ»دِ هم ی همراه با آشفتگ   یو با لحن دلخورانه ا   یزد یشخند ین

 بکنم؟« 

 .د یدور دهنش کش یدست  یدر ادامه  عصب  و

  روز یاما د یکن  ی اون قرصا رو مصرف نم گه ید  میبا هم داشت کیبوت یکه تو   ییکردم بعد از اون دعوا  یفکر م ی منه احمق حت-

دم چون جز من و   ی هم برات مهم نبوده البته بهت حق م یذره ا  یکه حرفام حت دمیفهم  دمیاون قرصا رو کنار تختت د ی وقت

 دونست.   ینم ی رخساره کس

 صورتم ادامه داد:  یجلوباور کردنش با حرکت دستش   ی محکم و پر از التماس برا  یکردم. با لحن یم نگاهش

هم   هی قض نی ا یتو  ی که حت  هی انصاف یواقعاً ب ن ینگفتم سوگند و ا یبه کس یز یکَسم قسم که من چ  ن یتر ز یاما... اما به مرگ عز-

 . یدون ی من رو مقصر م
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کردم، از حالت قابل باور نگاهش معلوم بود    ینا آرومش نگاه م یبه سمتم فاصله مون رو کمتر کرد، به چشم ها ی برداشتن قدم با

 دونست!   یاز کجا م ناینگفته اما اگه اون نگفته بود پس م ی زیکه اون چ

اشکم   دنی مژه ام افتاد. با د ی رو یاشک ی کرد و قطره  دایپ ی باره به قلبم هجوم اورده بود چونه ام لرزش  کیکه  یدرد و غم با

  یکار  هیبهم نداشت پس چرا با رفتار هاش  یداشت اگه واقعا حس  یمعن  یفتارش چهم گذاشت. اون ر یمحکم چشم هاش رو رو 

 بشم! دواریکرد که بهش ام  یم

باعث شده بود که   فیخف  یا  جهیکرده بود و سرگ  دایاز سوز لرزش پ فمینح یموضوع چه قدر کالفه ام کرده بود. بازو ها  نیا و

رمق پلک    یچشم هام رو خمار کرده بودد و ب  ادیز  هی هام به خاطر گرپلک  ینیحفظ کردن تعادلم دچار مشکل بشم، سنگ  ی تو

اش رو دوست داشتم. دستم رو سمت سرم که   ی کرد، چه قدر که اون نگران  گاهمکه داشتم ن یزدم. نگران به خاطر حال  یم

کمرم رفت و مانع از   ر یکه ز ی و دست فتم ی ب نیزم یبود رو  کیآن سست شدن پاهام که نزد هیرفت بردم و   ی م جیگ یحساب

  یخورد.  تو   ی م تم صور یگوشم بود و رو ی پر حرمش تو ینفس ها ی چشم هاش حل شده بود، صدا ی سقوطم شد. نگاهم تو

خمار شده ام از اون همه   یزدم. چشم ها  یاز سقوطم چنگ م یر یجلوگ یکه همچنان کمرم رو برا  ی صورتش بودم و دست

که   دمیشن ی قلب اون رو هم م یصدا ی زد و حت  ید، ضربان قلبم نامنظم و تند تند منگاه تبدار و نگرانش شده بو  خیم یسست

تبدار گلگون شده بود. حس خودم   یبهش گر گرفته بودم و صورتم حساب ی کیاز اون همه نزد د، نامتالطم شروع به کوبش کرده بو

 اون رو نه!  یکردم اما اون همه نا آروم  ی رو درک م

کرد آب دهنش رو قورت داد. من   ی که هنوز هم بهم نگاه م  یدر حال ی ذاشتم، صدا دار و به سختاش گ نه یس  ی هام رو رو دست

. لب  میکرد  یخارج م نه یسوختم و هر دو ناآروم نفس هامون رو از س   یاحساسم م ی گرما  یداشتم تو  جان یچم شده بود از ه

 اش دادم.  نه یس به  ی خشکم رو تر کردم و آروم با کف دست فشار

 

که    یدندون هاش و حرص  دنییکمرم بود شل کرد و با سا  ریکه تازه به خودش اومده بود و دستش رو که هنوز ز  نیهم مثل ا اون

شده بود فقط مانع   ی اما چرا مگه چ  کرد یعقب رفت. انگار که داشت خودش رو سرزنش م  یچند قدم دم یفهم یاش رو نم یمعن

 ! نیاز سقوطم شده بود هم

کم جونم   یپاها ی هرچه قدر قدرت داشتم تو ،ی که بهش نگاه کنم و حالتش رو بررس   نیبود و بدون ا ینیسنگ  ی لیخ یفضا

  اریدونست تا چه حد اخت ی موندم خدا م ی م گه یکمه د ه یو اگه  دمیهمف  یگذاشتم و از اون جا دور شدم. حال خودم رو اصالً نم

زد و نفس هام   ی بلند م یسمت ساختمون به راه افتادم. قلبم همچنان با صدا خودم دادم. با گزش لبم و تشر زدن به  ی از کف م

به حال   دنیبخش یو تصل یی دلجو یراه با سحر و رخساره برخورد کردم و اون هام برا ی  ونهیشد. م ی از گلو خارج م یبه تند 

مشهود حرف ها و رفتار   یپرس جوها و نگران لسر در مقاب د ییبه پشت سر انداختم و با تأ یاومده بودند. مضطرب نگاه قرارم یب

 . میگرفت  شیشون راه ساختمون رو پ
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  شتریآرامش ب  یکردم اون شب و تمام اتفاقاتش رو برا ی م ی گذشت و سع ی م نا یمن و م  یباغ و دعوا  اناتیاز جر یهفته ا  کی

بهتر شدن   یخانم دکتر بود برا  د یپرتأک  ی  ه یهم خواست و توص یبسپارم و  از طرف ی درس ها به فراموش  ی و تمرکزم رو ی فکر

داشت کمکم کنه.    یسع یی جورا ه یتر شده بود و   م یرفتارش نسبت به قبل نرم و مال  کترحالم. بابا هم بعد از مالقات با خانم د 

مصرف خودسرانه   ی رو و حت ز یخانم دکتر مجبور شده بودم همه چ یکه بابا هم بود با اصرار و خواهش ها  ی داریهمون د ی تو

موضوع   نی. هرچند که خانم دکتر به خاطر امکن  ف یکرده بودم، براشون تعر  دایباباجون پ یخونه   یرو که تو  ی اعصاب یقرص ها

داشت   یسع  یروان کاب شتریب ی کرد و با جلسه ها امیی دلسوزانه راهنما  یل یشده بود اما بعدش خ یاز دستم شاک یاولش کم

  ی انمثل قبل هم ازم عصب گهیآروم شده بود و د ی بیبه بابا گفته بود که به طرز عج یدونم چ  ینم ی مؤثرتر بهم کمک کنه و حت

  ان یخوشحال بودم البته که مامان هنوز از جر یبابت حساب ن یو از ا دهیداد که من رو بخش  یم  با رفتارش نشون یی جورا ه یبود،  

که    میجهت نگران نکن ی خود و ب یب  گهینفر رو د هی نگه و حداقل اون  یز یخواهش کرده بودم که بهش چ ی مطلع نبود و از بابا کل

 رو قبول کرده بود!  تمهم درخواس  یناباور  نیدر ع

البته   می با هم صحبت کرده بود ی تلفن یرخساره رو و فقط دو سه بار یبودم حت دهیند  گه یاز بچه ها رو د ک ی چیاون مدت ه یتو  

حالم شده بود. مدام خودم رو با درس و کالس مشغول و سر گرم کرده    یایجو ی دو بار  یکیسحر هم بعد از برگشتش به اصفهان 

رفتم راه آموزشگاه تا باغ بود انگار که اون فاصله گرفتن و دور   یرو هم که م یتنها راه  نداشتم، یکس  دن یبه د ی لیتمابودم و اصالً 

 . ختمیر ی هم بهم م یکردند و حساب  یم  یبه نفعم شده بود چرا که مدام اون شب رو برام تداع ه یبودن از بق

   

  دن یبود، با د ی مرتض یانداختم؛ شماره   یو به صفحه اش نگاه دمشی کش رون یکوله ام ب  بیخورد، از ج یمرتب زنگ م  میگوش 

  امیعاص یاش حساب رانه یگ یو پ  یمتوال  یهفته با تماس ها هی اون  ی. تو دمیکش ی حوصله پوف یب ی گوش   یصفحه   یاسمش رو

که بعد از   ی ا  یبدم و هر بار هم از نگران  شدم جواب یمجبور م تیزد که در نها  یاون قدر مصر زنگ م ییروز ها  هی کرده بود و 

  یفکر  یب تیکه در نها ی د یهمراه عمو به باغ و حرف زدن با بابا و ام وسط ها هم به اومدنش ن یگفت و ا ی اون شب برام داشت، م

زد فقط صداش رو   ی که زنگ م  یچون موقع  شتمحرف هاش رو به خاطر ندا قاًیالبته که دق کرد یم   ییبهش داده بودم اشاره ها

  ی رو قطع م یمعمول گوش  ی بعد از گفتن چند کلمه  ی توجه ی کردم و با ب  یزد گوش نم  یکه م ییو اصالً به حرف ها   دمیشن یم

خورد، با حرص انگشتم   ی همچنان زنگ م ینبود. گوش  المم یخ نینگرفته بودم و ع ی جد  یلیخودم که موضوع رو خ یعن یکردم؛ 

 :د یچی گوشم پ  یبعد صداش تو یو تماس بر قرار شد. سالم کردم که لحظه ا  دمیاش کش یلمس  یصفحه   ی رو ور

 . یخواستم قطع کنم فکر کردم سر کالس  ی م گهی د ی سالم، چه عجب برداشت-

 داشتم.  ی رو قدم بر م ادهیپ یتو  آروم 
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 نبودم که بتونم جواب بدم.  یتیببخش اما تو موقع -

 پس مزاحم شدم؟-

 نبود. ن یمنظورم ا  یعنینه  -

   ؟یحرفا کن حالت چه طوره بهتر  ن یول ا-

 آره بهترم ممنون. -

 ساکت شد و بعد از اون گفت:  یا قه یدق

همه زنگ زدم، االنم پشت فرمونم   نیا نی هم یو بپرسم واسه  خواستم حالت  ی که بد موقع زنگ زدم، خب فقط م  نیمثل ا ی ول-

 ؟ یکار ندار  نم یبب پس مزاحم نشم،  ی حرف زدن ندار ت یموقع  ایتو هم که گو

 و از خداخواسته جواب دادم:  ی عاد یل یپاره کنم خ کهیت  یکه تعارف   نیا بدون

 به عمو و زن عمو هم سالم برسون.  ، ینه ممنون که زنگ زد-

مشخص بود. خودمم از کارم و   یموضوع کامالً از لحن صداش موقع خداحافظ ن یکم کنف شده بود و ا  هی که از جوابم   نیا مثل

باهاش حرف بزنم   ی اونجور شدمی که مجبور م شد ی م چیاون قدر پاپ گهید  ینداشتم اما خب مثل روز ها  تیزدنم رضا لحن حرف 

 بشه.  ال یخ یب یی جورا ه یتا 

  یعمه و باز شدن در. کفش هام رو تو  یبعد هم صدا ی رو فشار دادم و لحظه ا فونیآ  یدکمه   دمی عمه زهرا رس  یخونه   یجلو

رو    ییکه فنجون چا ی رفتم. عمه زهرا در حال یی رایرنگ سمت پذ   یصورت ی تپ  ییجفت دمپا کی دنی گذاشتم و با پوش  ی جا کفش

 ازم استقبال کرد:  ییذاشت از جاش بلند شد و با گشاده رو ی م ز یم ی رو

 ورا!  ن یعمه، چه عجب از ا ی سالم سوگندجان خوب-

 گاهش کردم. ن متبسم

 سر بهتون بزنم. هی گفتم سر راه  گه یدرس و آموزشگاه بودم د ر یکم درگ  هی آخه  ستین ی عجب ،یممنون عمه جون شما خوب -

 به اطراف انداختم.  ینگاه

 دمش؟یکو ند  ی رعلیام یراست-
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عمه   قه یتا دو دق ست،یتکون داد و خنده رو گفت:»طبق معمول خونه عمه اشه. واال اون قدر که اون جاست خونه خودمون ن یسر

 افته.«  ی کنه جلو تر از اون راه م ی و پا مکفشش ع یجا سر ن یا ادیاش م

 

  گه یرخساره کجاست؟ اون که ددستم و گرفتم و با عقب زدن مقنعه گفتم:»آخه دلم براش تنگ شده بود، خب    یام رو تو  کوله

 خونه ست آره؟« 

 اتاقشه.  یآره اون هست، االنم تو -

 سر به رخساره بزنم.«  ه یگفتم:»پس اول   ضیعر ی هم فشردم و با لبخند  ی هام رو رو لب

 نگاهم کرد.   میمال  یآروم و لبخند  یپلک زدن  با

 شربت خنک براتون درست کنم.  ه یبرو عمه جون من برم -

 خواستم به طرف اتاق رخساره برم آروم صدام زد، سر به عقب به چرخوندم:   یکه م ن یکردم و هم تشکر

 جانم عمه جون؟ - 

داد، با حرکت دلواپس دست هاش   ی که لب هاش رو با ادا تکون م  یبه اتاق رخساره، آهسته در حال  یاز انداختن نگاه بعد 

  اد،یو م  رهی سرو صدا م یاالن چند روزه که ب  یبه اون شلوغ ی تو خودشه، رخساره   یلیسوگند جان خ دونم چشه ی گفت:»نم

 خوره!«  یغذا هم نم ی درست و حساب یحوصله ست حت  یهم ب یلیخ

  شهیهم نم، یحوصله بب ی اومد که رخساره رو ناراحت و ب ی م شیکم پ ی لیتعجب کرده بودم چون خ ی عمه کم یحرف ها  از

  ،یخبر  ی ب ی بود. همراه با پرش شونه هام رو به باال به نشونه  یا  یدختر سرزنده و پر انرژ  یلی هاش رو داشت و خ طنتیش 

 چرخوندم: یچشم

 حوصله است. ی ب یل یخ مهیرژ  یکه وقت  د یدون ی گرفته م می باز رژ د ینگفت! خب، خب شا ی زیدونم به من که چ ینم-

 تکون داد.  ی سر کالفه

 الاقل به تو بگه.  د یفتم شادونم عمه جون گ ینم-

 هم گذاشتم: ی رو یپلک نانیاطم با

 زنم.  ی خب شما نگران نباش من باهاش حرف م یلیخ-
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و با   دمینشن ی به در زدم اما جواب ی که پشت در اتاقش قرار گرفتم تقه ا  نیبا گفتن اون حرف سمت اتاقش به راه افتادم. هم و

پتو   ریبود و روش رو با پتو پوشونده بود. از جنب و جوش هاش ز دهیتخت  دراز کش  یدر داخل رفتم. رو  ی  ره یچرخوندن دستگ 

 یچشم هام از تعجب و بهت حساب یلحظه ا  ی اومدنم شده. کنار تختش نشستم و پتو رو کنار زدم که برا ی معلوم بود که متوجه 

  یباز پتو رو رو  ع یسر ی کرد! اشک هاش رو پاک کرد و با حرکت یم  هی گرد شد. واقعا جاخورده بودم؛ در کمال تعجب داشت گر

 شده بود؟!  یاز رفتارش تعجب کرده بودم اما آخه چ ی. حسابد یسرش کش

کنار گوشش   ی میبغلم با لحن مال یتو  دنشیبا کش ی ا هی تخت نشست. بعد از ثان ی بار پاشد و رو نیمرتبه پتو رو کنار زدم که ا  دو

 :دمیپرس 

 ه؟ یچه حال نیشم اشده فدات  یچ-

کنم و حالش    یکم باهاش شوخ هی که  نی ا یکرد. واسه   ی م ن یف نیمدام ف  ه،ی مچاله شده اش از گر  یساکت بود و با چهره ا اما

 ؟« یبهت گفته که چاق شد  ینکنه باز کس ه یوارم گفتم:»چ یعوض شه با خنده و لحن شوخ

  یز یچ هی واقعاً باورم شده بود که  گه ی. دد یو محکم تر بغلم رو چسب  هی گر ر یزد ز ی چش شد که پق  هویدونم   یبود و نم ریتأث یب

  ی شده قربونت برم آخه تو چرا دار یچ یبگ  ی خوا ی از اون حالش گفتم:»رخساره نم ر یاش هست. موهاش رو نوازش کردم و متح

 ؟« یکن  ی م ه یگر

  یزیکرد گفت:»چ  یکه اشک هاش رو پاک م  یو درحال  د یکه خودش رو کنار کش نیگذشت تا ا  ی همون طور ی ا قه ی دق چند 

 .« نیکم دلم گرفته هم ه یفقط   ستین

 به روش زدم.   می مال ی دستم گرفتم و  لبخند   یاش رو تو  چونه

 . هی شده از گر یی چه لبو ن یتو رو بب نم یبب ره یگ  یآخه مگه رخساره هم دلش م-

سر تکون داد و گفت:»آره حق باتوئه چون رخساره که دل نداره، چون که من   زونش یآو ی  و لب و لوچه  ی اون حرفم با دلخور با

 ندارم.«  ی حق نیهمچ

کنم که حالت عوض شه   ی کم شوخ  هیخوام فقط خواستم   یهم فشردم و با باال دادن ابرو هام متأثر گفتم:»معذرت م یرو  لب

 ناراحتت کرده رخساره؟«  ی جور نی ا ی چ ای یک  نم یبگو بب ؟یگ  ی نم یز یاصالً تو چته چرا چ

 .د یلب ورچ یکرد و با دلخور  یمکث

 تو، همه... -

 کار کردم؟«  یشم مگه من چ یکه زده بود گفتم:»من؟ متوجه نم  یاز حرف ریزده نگاهش کردم و متح  بهت
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 لرزونش ادامه داد.   یچونه   با

 اما تو... ی طیهر شرا یو تو شهیکنارت بودم، هم  شه یمن هم-

 حرفش رو خورد.  ی کردن نیبا ف  و

 چشم به دهنش دوختم. متعجب

 ؟ یمن چ-

 تکون داد.  ن یدرهمش سر به طرف ی  افه یشد و با ق ریبه ز سر

 اصالً ولش کن.  یچیه-

 زدم.  ی شخند ین دلخور 

 ... یرو کنارم بود  یمنت هر لحظه ا  یکردم که به خوا ی فکرشم نم  ،یتو که حرف دلت رو زد  زم ینه بگو عز-

 .« ختهیکم اعصابم بهم ر  هی نبود سوگند، ببخش من  نیبه خدا منظورم ا یعن یو شرمنده گفت:»نه...نه   د یحرفم پر ی تو  بالفاصله

دست   ی آدم صاف و ساده بود. دستش رو تو  یلیتو دلش نبود چون خ یز یو واقعاً هم چ ست ین هیدونستم که اهل گوشه و کنا یم

 آروم فشردم. 

 ؟ی گ ی م ی جور نیپس چرا ا-

تونم از   یکه م  ی هست یچون تو تنها کس ،یل یداشتم خ  ازیبهت ن یل یچند روز خ نیآخه ا خته یکم بهم ر  هی گفتم که اعصابم -

پرسه، از حرفام ناراحت   ی که ازم م یباش   یکس  نیناراحتم تو اول ی و همه کس راحت براش حرف بزنم دوست دارم وقت  زیهمه چ

 گم.  ی م ی جور نی که ا ینشو سوگند، برام مهم

مشکالت خودم شدم که   ر یقدر درگ نیگفتم:»اما حق باتوئه واقعاً ببخش، ا  ی نامحسوس  یبه صورتش زدم و با شرمندگ یلبخند 

 اصالً حواسم به تو نبود.« 

 کالفه بودم.  ی لیحرفا رو زدم چون خ  نیخوام، ا ی بازم معذرت م-

 

 نگاهش کردم.  نانهیزبیر
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 درسته؟ باشه   نیکنم فقط ماجرا هم یاما فکر نم -

کالفه و   یل یهمش بهونه بود، خ نایا دمی کرد گفت:»اوهوم، شا یم  یکه با انگشت هاش باز  یانداخت و در حال نییرو پا سرش 

 برات بگم.«  یدونم چه طور ی سوگند نم جم یگ

 کنه.  ف یبخش به روش، خواستم که حرف بزنه و ماجرا رو تعر نانیاطم یتخت نشستم و با پلک زدن   یزانو رو  چهار

 . میکن  ی باشه باهم حلش م یهر چ دم یگو قول مب-

 کردن ماجرا.  فیشروع کرد به تعر  ی نسبتاً طوالن یکلنجار رفتن با خودش و مکث  ی از کم بعد 

  یها شیهما  ی هم تو ی. جز اون روز چندباردمشید  مارستانیب می رفته بود یعل ر یدست ام یِشکستگ  یواسه    یوقت  ش یدوماه پ-

 . دمشیسالن دانشگاه د

 زد؟   یحرف م یکردم اما در مورد ک ی و واج نگاهش م هاج

 بلند به زبون اوردم که ملتمسانه نگاهم کرد. ی فکرم رو با صدا و

 دارم سوگند.  اجیبه کمکت احت- 

  یز متوجه  کن چون هنو ف یکامل برام تعر  زوینرم گفتم:»حتماً فقط اول همه چ یدستم گرفتم و با فشار  یهاش رو تو  دست

 ماجرا نشدم.«

 با اون حرفم ادامه داد.  و

کم با هم حرف   هی  م ید یرو د گه یدانشگاه هم د شیهما نیآخر  یتو  یوقت   گهید  میبا هم برخورد داشت یخ...خب قبلش چند بار -

بار و   نیواسه اول  یکردم. وقت  داینسبت بهش پ ییکششا  هی اون مدت  ی که تو   دمیخودش اومد طرفم بعدش هم فهم یعنی . میزد

 نرفت. رون یب رماز فک گهیاز احساسش باهم حرف زد د م یمستق

 خبر بودم!  ی شده بود و من چه قدر ب  ییها ز یاون مدت کم چه چ ی کردم. تو  ی بهش نگاه م یگرد شده و با ناباور یچشما با

خونه   یم یپزشک یعن ی! پزشکه هیگفت تصادف  ی رفتم اونم بود البته خودش که م یهر جا م  باًیتقر گهینداره و د یگفت قصد بد -

 . یعموم ی دوره 

 رو آروم باال اورد.  سرش 

 .دهیاسمش سع-



 عشق تا جنون 

531 
 

  هی که  نیهمه گذشت تا ا نایو آهسته گفت:»ا د یساکت شد که پرسشگرانه و کنجکاو نگاهش کردم. آب دهنش رو بلع ی ا لحظه 

 .« نتمیخواد بب یبار بهم زنگ زد و گفت که م 

 هم لب تکون داد:  یشد و با فشار دادن چشم هاش رو  ریگفتن اون حرفش باز سر به ز با

برم، اما راستش   د یداره و با  شمیپ ی امانت هی که بعدش گفتم دوستم زنگ زده و  ک یبوت میرفته بود هیکه با سحر و بق  ی همون روز-

 ن اون روز...  دروغ گفتم چو  یرو بخوا

 کردم.   زیکه حرفش رو تمام کنه با تکون دادن کله ام چشم ر ن یاز ا قبل

 ؟ یاون روز با اون قرار داشت ی عنیپس -

 بدم. حیبرات توض  ط یاون شرا یتونستم تو  ی خوام نم ی معذرت م- 

 .د یراحت کش ینفس

 اصرار کرد. ی لیخواستم برم اما خ ینم-

نباش   یز یکم لرزون شد که آروم گفتم:»بگو رخساره جان نگران چ  ه ی بغض کرد و چونه اش هم  د یماجرا که رس  ی جا نیا به

 .« می کن ی گفتم که با هم حلش م

 لبش نشست. ی کم رنگ گوشه   یلبخند 

 مردد و آشفته فکرم.   یل یخوام چون خ ی جاش ازت کمک م نیهم قاًی دق-

  ون یکه با استرس م ی دست گرفته بود در حال  یتخت رو تو  ی رو یده. ملحفه  خواستم که ادامه ب  یبا آرامش ازش م  همچنان

 .« ختیبهمم ر یگفت که حساب  یز یچ هی اما  هیکردم قصدش جد   یچلوند، گفت:»فکر م  یانگشت هاش م

 رو سخت فوت کرد و مشتاق تر از قبل چشم به دهنش دوختم.  نفسش

  ی دوست  یرابطه   هی و به صورت   میمدت با هم رابطه داشته باش  هی  یبرا فعالً و گهیخب... خب با تمام وقاحت برگشته و بهم م-

  ی زیچ نیکردم همچ  ی! نتونستم هضمش کنم آخه فکرش رو هم نمنی هم ،یشه فقط دوست ی م یبعدش چ  می نیتا بب  میبر شیپ

 .یل یبود سوگند خ یآدم حساب ی ل یرو ازم بخواد خ نیبگه و ا

 ؟ یگفت   یخب تو چ-
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  تیبودم بعدشم که با عصبان یازش عصبان  ی بود زد و گفت:»اولش کل ختهیصورتش ر  یهم تو  شیموهاش که دسته ا ی تو یچنگ 

ازش خوشم   ی کار کنم؟ از طرف یجواب ندادم تو بگو چ یزنگ زد ول  یدو دلم. کل  ی لیتو اما... اما االن خ شیول کردم  اومدم پ

 کالفه ام.«  ی لیدونم خ  یسوگند نم ی ... واگهیاز طرف د ادیم

 نگاهش کردم.  موشکافانه

 ؟ یکن ی فکر م یشنهادی پ نیبه همچ ی تو دار  یعنی-

 لب زد:  مردد 

 بعدشم دکتر ها. ه یآدم حساب یل ینداشته باشه گفتم که خ ی واقعاً قصد بد  د یخب شا-

 کردم.  ی خنده ا زی آم تمسخر

  ی عنی! ؟یخاستگار اد یده و م  یو بهت نشون موبش خ  تیرابطه و استفاده کردن ازت ن نیبعد از ا یکن  ی مضخرف نگو تو فکر م-

 !زاست؟یجور چ نینکنه ظاهر خوب و شغل خوب و ا ه،یاز نظر تو چ یآدم حساب ی اصالً معن ه؟ یچون دکتره آدم خوب

 شل کرد. نییرو به پا ی ا شونه

 باشه گفت دوستم داره.  ی آدم بد   ادیخب بهش نم-

  نیمالک بر ا یکه گفت  یی زایچ نیرخساره ا ن یگفت:»بب ی ا هیچندثان  ینگاهش کردم و بعد از تر کردن لب هام و مکث  تیجد  با

که به قول تو دکتر و آدم   یی نکنه و قلبت رو نشکونه. خب دکتر باشه، هستن که کسا ت یتو رو اذ نده یشه که اون آدم در آ ینم

که    گهید یها ی لیترند از خ ی آدم حساب  یلیمعقول، خ ی ظاهر ایپر زرق و برق  یشغل دون وجود دارند که ب یی اما آدما نیحساب

 .  بیشغلشون معقوله و ظاهرشون پر فر

نباشه و بعداً   ی جور نیا د یگفت:»اما شا  یفکر نگاهم کرد و با باال انداختن شونه ا  شونیپر د ییجو یکه لبش رو م ی حال در

 بشه.«  یقصدش جد 

 

 کردم.  نییدادم و سر باال و پا  رونیباره ب کی رو  نفسم

که اون   یاما درخواست نیو آشنا بش د یگدار به آب زد خوبه که با هم معاشرت کن  یب د یاما نبا ستی ن یجور  نیآره مطلقاً که ا-

که باهاش رابطه   ی با دختر یپسر چیموارد ه  شتر یب یرو بدون تو  نیو ا یی وقت گذروندنه نه آشنا  یبه معن شتریازت کرده ب

شون انگشت شمارم هستن   نیشه البته ب ی جدا م ر یمس ن یا ییجا هی بشه مطمئناً  ی کیکنه اگرم   ینم ی کیرو  رش یته مسداش 
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  هویو   نیرابطه رو هم گذروند  نیو ا میکمن. اصالً اومد  ی لیکه تونستن رابطه اشون رو با دوام تر از قبل ادامه بدن اما خ ییکسا

که اعتمادت رو ذره ذره نسبت به   ی و دو دل  د یترداحساس پر از  ه یشده،  ت یقلب اذ  هی و   یمون  یگذاشت و رفت اون وقت تو م 

 کنه.  یاطرافت خلع م  ی آدما

و   م یمال یتابش کردم و با لحن یب  یچشم ها ی. نگاه پر مهرم رو حواله  ادیب رون یاش ب ی جیتا از اون حالت گ د یکش  قیعم ینفس

که   یبعد از شکست ی اون وقت مطمئن یشناس  ی نم یلیو خچشم هاش گفتم:»قربونت برم تو که هنوز اون  ی کردن تو با نگاه

که بعد   ی ا گهیبا مرد د یتون  ی اصالً م ؟یخور  یازدواجت به مشکل بر نم ی تو  یمطمئن ؟ یریبگ  میدرست تصم   یتون  ی م ی خورد

 ؟« یخوب رو تجربه کن یشه حسا یم  تیها وارد زندگ

 ادامه دادم.  ی و بعد از مکث  کردی کرده نگاهم م   بغ

خوام بزرگش کنم اما   ی نم ،یکرد  انتیبه اون آدم خ ی کن یمدام و هر لحظه احساس م ،ی تون ینم ی نه، اگر وجدان داشته باش -

فقط اسارت تن و   انتیساره، خرخ ستین   یفقط جسم انتیخ ست،یو تو تصورمونه ن م یکن  یکه ما فکر م  یز یفقط اون چ انتیخ

  یشه. اصالً م  ی محسوب م انتیهم نداره که باشه، خ ی و حق ستین تی زندگ  وت  گهیکه د  یفکر کردن به آدم ی ! حتستیجسم ن

  ی ا گه یبا ارزش رو به کس د یجمله   نی که صدها بار هم  یدوست دارم رو درحال  یو جمله    یتو صورت اون آدم نگاه کن  یتون

  ؟یر یبگ  یهمه به باز نیا وپاک و قشنگ ر  یجمله   ن یو ا یوجدان باش  ی قدر ب نیا ی تون  یم  ؟یکن  ی صورتش حالج ی تو ،ی گفت

 . فتهی ب ی بعدش قراره چه اتفاقات یدون ی فکر کن چون تو نم  یکم منطق  هی

 هم فشردم.  ی و لب رو  دمیبازوش کش ی کرد. دستم رو رو ی ساکت بود و فقط گوش م همچنان

با   میارزش ترش نکن ی مقدس بمونه، ما ب میبذار م یکار رو باهاش نکن  نیشه ما ا ی ارزش م یعشق داره بکه  ی روزگار ی تو-

شه لکه   یشه و تهش به هم بستر شدنِ هوس و نفرت ختم م  ی که با عاشقتم و دوست دارم شروع م  یا   ی ابونیخ یها  یدوست

 . میاجازه رو بد  نیعشق و دوست داشتن باشه فقط اون موقع ا یهم هست فقط برا  یاگه بستر  میبذار م یدارش نکن

 کرد.   یلبش اومده بود بهم گوش م  یحرف زدن  رو  یکه بعد از کل ی زدم و رخساره با دقت و لبخند  ی حرف م من

م اشتباه  آد ه یبه خاطر  ختنش یکنم اما به قلبت بها بده اجازه نده فرو ر  نتیخوام به آدما بدب یرخساره، نم  ستیتوهم ن نیا-

  ی م ی چون دوست ندارم لطمه بخور تی طور اذ نیو هم ی وابسته بش  نیاز ا شتر یب ی رابطه ا نیباشه، اجازه نده به خاطر همچ

 گم؟ ی م  یچ یفهم

چونه اش زده بود و با   ریکه دستش رو ز  یدر حال ض یعر ی نامحسوس نگاهم کرد و با لبخند  یاون همه حرف زدن با ذوق بعد 

سوگند   ییعال گرا دهیعشق ا یتو  یلیقرار گرفتم، تو خ ر یکه واقعاً تحت تأث  یبهم، گفت:»اون قدر خوب حرف زد  یحالت محو 

کردم آدم   یشناسم، باورکن فقط چون فکر م  ینم ی لیو خحق با توئه من اون  ه،برات قشنگ و با ارزش  ی لیدوست داشتن خ  یمعن

 .« رمیتونم بگ  ی رو م  میتصم  نیتونم فکر کنم و قطعاً هم بهتر ی بهتر م ی لیازت ممنونم االن خ یاومد ول  ازش خوشم هیحساب
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 هم گذاشتم. ی چشمم رو رو هی زدم و   یلبخند 

 . یشعار زدگ ی بود که خودم داشتم بدون ذره ا ییاش حساهمه  نایباور کن ا-

 !« ؟یار یادا عاقال رو در م ا ی ی به خودش گفت:»سوگند تو واقعاً عاقل ی کرد و با گرفتن حالت متفکرانه ا ی خنده ا 

 نگاهش کردم و قهر آلود به بازوش زدم.  یچپ چپ

 ! یگ یم ی جور ن یزنم آخرشم ا ی از صبح تا حاال دارم برات حرف م گه، ید  یشعور یوا ب-

 گفت:  ییکرد و با دلجو  یا خنده

  یفکر  ی اون قرصا و ب ی! مثال ماجرارمیکنم در عجب و بهت فرو م یفکر م اتیاز لجباز ی به بعض ینبود آخه وقت  ن یمنظورم ا  »نه

 .« یکه کرد  یا

 دونم.  یداره منم حماقت کردم م  شی زندگ ی هم تو ییحماقت ها هی  یخب باالخره هر آدم-

 :د یساکت شد و مردد پرس  یا قه یدق

 ش؟ید یند  گه ید-

مهم   ی ول  اد یباغ هم نم گه ید  یحت دمشیند  گه یگفتم:»از اون شب به بعد د  یآه  دنیو با کش ربده یدونستم منظورش ه یم

 .«ستین

 تر اومد.  کیتخت جا به جا شد و نزد ی رو

 .دمیرو فهم یزی چ هی فکر کردم و   یلیقرصا رو اون نگفته، من خ  هی گم که قض ی من بازم بهت م نیبب-

 تفاوت نگاهش کردم.  یب

 رو اون وقت؟  یز یچه چ-

اتاقته تعجب کردم   ی تو نایم  دمیآقاجون رفتم باال که د ی خونه  ی تو رفته بود  یباغ آقتابگردون وقت   می همون روز که قرار بود بر-

صورتش رو درست کنه که البته راست هم    ش یجا لباسش رو عوض کنه و آرا ن یشلوغ بوده اومده ا نییگفت پا  دمیازش پرس  ی وقت

  ی کرده، تازه قرصاتم که رو  یهم فضول یکردن بود اما مطمئن باش کل  شیو مشغول آرا  بود ستادهی ا نه یآ ی گفت چون جلو یم

 بود.  زیم
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 دادم.  رون یحوصله نفسم رو ب یب

  گه یخوام د ی نم ستیبرام مهم ن ی لیگفته خ  یشده و ک  ی که چه جور  نیا گه ید دن یهمه فهم یوقت  ستیمهم ن گه یگفتم که د-

 .ادی حوصله مونم سر جاش م یجور نیا م یکم بگرد  هی و   میبزن  ی دور ه ی رون یب می بر گهیبهش فکر کنم االنم پاشو با هم د

شه،   یحال منم عوض م  هی بهتر از قبل شده بود گفت:»اتفاقاً فکر خوب ی لیکه انگار خ  یاستقبال کرد و با حال یحساب شنهادمیپ از

 سوگند جونم.«  یکه اومد  ی مث افسرده ها بودم واقعاً مرس   شیپ ی  قهیرو به اون رو شدم تا چند دق  نیممنونم ازت اصالً از ا

 و ذوق.    یبار با خوشحال نیبغلم انداخت اما ا یبا اون حرف باز خودش رو تو و

 ازم تشکر کرد.  یداشت و دور از چشم رخساره حساب تیرضا یلیخ  د ید  یکه رخساره رو باز سر حال و خوشحال م  ن یاز ا عمه

شد.  یعطر فروش  ی عطر وارد مغازه  د یخر یرخساره واسه   ی رو ادهیپ ی و بعد از کم می رفت ی به راه م ابون یخ یتو  گه ید باهم

از مغازه   د ی بعد از خر گهیگرفتم و با هم د  یشگ یبهونه از همون عطر هم نیشده بود و من هم به ا  یعطر من هم خال ی  شهیش 

چند لحظه   ی که برا  میکرد ی مغازه ها نگاه م نیتریو به و م یداشت یرو قدم بر م  اده یپ ی سنگ فرش ها ی. آروم رو میخارج شد 

بود   نیتریو  یکه تو  ی نیپر نگ  ی ا ذوق انگشتش رو سمت حلقه . رخساره بمیستادیا ی ا ی پر زرق و برق جواهر فروش  نیتریپشت و

 .«ستش یقشنگه مخصوصاً اون حلقه ها ی لیخ نیسوگند اون حلقه رو بب ی گرفت و گفت:»وا

 ؟« یدکتر حلقه ست کن   یبا آقا یخوا  ی خنده گفتم:»نکنه م با

 اخم نگاهم کرد.  با

 خواد خب. یآدم دلش م  گهیقشنگن د یذوق   یب  یلیبعدشم خ گه، یننداز د ادم یکوفت -

 شدم و زمزمه کردم.  رهیخ نیتریو  به

 قشنگن.  یلیاوهوم خ-

 ومده؟« یکه خودت هم بدت ن  نیمثل ا هی درجوابم گفت:»چ  یز یر ی چشمک و خنده  با

 مضخرف نگو لطفاً.«  م یبر ا یکج از گرفتن منظورش، گفتم:»ب یچرخوندم و با لب و دهن یچشم

 گم.   یالً من مضخرف مباشه سوگند خانوم اص-

 دلتم نخواد.«   گهیبا خودم حلقه ست کن که د ی خوا یبار با خنده گفتم:»اصالً م نیبود و ا ن یتریچشمم به و هنوز
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با   میبهتره فرمتشون رو خراب نکن  م،یبر ایب  ی گ ی مضخرف م ی که تو دار نیمثل ا ی دستم گفت:»ول  دنیزد و با کش  یکج لبخند 

 نابت!«  ی ها دهیا نیا

 ادامه داد.   ی همراه عشوه ا طنتیپر ش  یو با خنده ا  

 ست نمود سوگند خانوم.  ار یبا  د یفقط با نارویا-

شدن هوا به قصد رفتن   کیهم گشت و گذار به خاطر تار ی . بعد از کممی به راه افتاد ابونیخ یتو  گهی کردم و باز با هم د  یا خنده

 . میاصرار داشت شام رو باهم بخور  یلیهرچند که خ  گرفتم و از رخساره جدا شدم نیبه باغ ماش 

 

  یجشن ها و عروس  یبرگزار  یجون اجازه  مامان  ی از تن به خواسته  اهیرسم و رسوم بعد از مراسم چهلم با دراوردن لباس س  طبق

  یمادرجون برا   یخانواده عقب انداخته بودند، داده شد و حت ی که به خاطر احترام به روح آقاجون و عزا  انیو آشنا  لیها به فام

 مراسم هاشون شرکت کرده بود.   ی که داشتند تو ی ا ی جبران همدرد

اون همه عجله   بار هم بهم زنگ زده بود. هنوز هم از  ن یچند  یبهاره بود و از دو روز قبلش برام کارت فرستاده بود. حت یعروس  روز

 ازدواج در عجب بودم! یاش برا

  یرو که م  یی کارت نوشته شده بود برم و درتدارک آماده شدن بودم. حمام کردم و لباس ها ی که تو  یبود همراه بابا به سالن قرار

اومد،   یقت مو  ریو به آشپز خونه رفتم. مامان کالس بود و د   چوندمی تخت گذاشتم. حوله رو دور موهام پ ی خواستم بپوشم رو

که عملت بود    یناهار دست و پا کنم. بعد از خوردن ناهار مختصر  یواسه   ی زیچ ه یخودم  دمسامان هم دانشگاه بود و مجبور ش 

و    یمشک ی ساتنِ دورنگه  ی زانو بود به تن کردم و روسر ی رنگم رو که تا باال  د یو سف  یکت یآماده شدن به اتاقم رفتم. مانتو  یبرا

. بعد از  ختمی شونه هام ر ی رو یروسر  ری رنگم رو هم از ز  ییماخر یاز موها ی ار دور گردنم گره زدم و دسته ارو مدل د دمیسف

رو به انتظار نشستم تا    یساعت میاومدم. ن رون یرنگ و پولک دارم، از اتاق ب یمشک ی دست ف یبا برداشتن ک ی ظینسبتاً غل شیآرا

 برم.  نییخواست که هرچه زود تر پا ی ازم م نیبوق ماش  یکه بابا اومد و با صدا نیا

همراه با   نی پر تحس یشدم. سالم کردم که بعد از نگاه نیباغ منتظر بود و با تکون دادن دستم براش بالفاصله سوار ماش  یجلو

 چه کرده!«  ن یگفت:»اوه بب  یلبخند 

کارت نوشته شده   ی که تو ی تاالر یراه افتاد. جلو ی تم گذاشت و بعد از خنده ادس  ی که دستش رو رو  دمیخجالت لبم رو گز با

 بشم  صدام زد.  ادهیخواستم پ یکه م  ن یبود توقف کرد و هم

 لحظه صبر کن.    هی سوگند جان -
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 اورد و به طرفم گرفت.  رون یرو ب  کیکوچ یبرد و با باز کردنش جعبه ا  نیدستش رو سمت داشبرت ماش  و

 نگاهش کردم که گفت:»بازش کن.«  متعجب

 شکل. ی همراه با پالک قلب  ف یگردنبند ظر هی خواست انجام دادم و جعبه رو باز کردم؛  رو که  یکار

 دوستت.«  یکادو برا  ه ی ن یا ،یزدم فراموش کرده باش  یپهن گفت:»حدس م ی که با لبخند  دمی ذوق نگاهم رو سمتش کش با

  ی دونم چه طور ی ممنون باباجونم واقعاً نم  یلیهم با ذوق گفتم:»خ یقدرشناسانه ام رو بهش دوختم و با فشردن لب هام رو نگاه

 فراموش کرده بودم.«  یتشکر کنم چون حساب

 زد.  ی نیدلنش لبخند 

 شه.  یم  رمیبرم دانشگاه، د د یبرو منم با گهینکردم که، خب حاال د   یکار-

بود با   دهی رو فهم نینشه، بابا هم که ا ده یصورتش مال ی که رژ لبم رو ی از صورتش کردم طور یم و ماچ آروم خم شد  سمتش

شدم و از بابا   اده یپ نیبودم. از ماش  دهیهم خجالت کش  یزد. خودمم خنده ام گرفته بود و کم یتکون داد و چشمک  یخنده سر

  یتاالر م یروشون انداخته شده بود و سمت ورود  ییطال ی  هیرنگ با حاش  قرمز   یرو که فرش  ضیعر ی کردم. پله ها یخداحافظ

 یی. با راهنماونیآقا ی هم برا ی کیاز سالن ها مربوط به بخش خانم ها بود و  یکیرفت رو، باال رفتم. دو سالن بزرگ و مجزا که 

و به لرزه در اورده بود. هاج واج به اطراف  ر  لنسا ک یبلند موز ی شلوغ بود و صدا یدر بود وارد سالن شدم. حساب ی که جلو یخانم

 :د یپرس  ی نگاه کردن به طرفم اومد. سالم کرد و با لبخند  قهیبعد از چند دق  یکردم که خانم جوون   ینگاه م

 د؟یسوگند خانم باش  د یشما با-

 جا خورده، گفتم:  یچرخوندن چشم با

 .« »بله

 هم گذاشت. ی بلندش رو رو یمصنوع ی رو سمتم دراز کرد و مژه ها دستش

 وقته منتظرته.  ی لی. خیسوگند باش  د یکه تو با  دمیکه گفت فهم یبهاره جونم با مشخصات ی من خاله -

 دندونما ادامه داد: ی با لبخند  و

 دلم.   زیبفرما عز د،یبهاره جون ژهیبهم گفت حواسم باشه چون مهمون و-
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عروس و داماد بود   گاهیجا ک یکه نزد یز ی . به ممیه افتادسالن به را ی تشکر کردم. با هم تو ک،یرو فشردم و بعد از تبر دستش

 کرد.  ی که به لب داشت، نگاهم م  یبهاره همچنان با لبخند  ی. خاله  مید یرس 

 . ینیجا بش نیا ی تون یبفرما سوگند جون م -

 ممنون. -

 سالن.«  یانتها ی اتاق پرو ها ی بر یتون  ی م ی لباس عوض کن یاگه خواست ی سالن گفت:»راست  یدست به انتها  یبا اشاره  و

 چشم بازم ممنون. -

 .گهی خوش آمد م گه ید  یچون داره به مهمونا ادیکن بهاره هم االن که ب  ییرایاز خودت پذ -

 دست گرفت و ازم دور شد.  ی بلند لباسش رو تو ی با اون حرف دنباله  و

  ی زرشک یکه با ربان ها  د یسف ی چوب یها ی بود؛ با صندل یقشنگ  یلی و خ  کیکردم سالن ش  ینشستم. به اطراف نگاه م  ز یم دور 

رقص   ستیوسط پ ی هم با سرمست یدست گرفته بود و عده ا  یسالن رو تو  ک یشده بودند، پر شده بود. موز نیرنگِ بزرگ تزئ

اهم روش ثابت  نگ  قهیچند دق ی بهاره سر چرخوندم و برا یکردم که با صدا  یم  اهطور به اطراف نگ  نی بودند. هم یکوبیمشغول  پا

 کرده بود.   رییهم تغ  یکه چه قدر خوشگل شده بود و کل  یموند؛ وا 

 

رنگش   یتونیز ی قشنگ تر کرده بود. مو ها  یرو حساب فش یمثل فرشته ها شده بود و اندام ظر یرنگ فنر د یاون لباس سف ی تو

رو شون گذاشته بود. همچنان با ذوق محو تماشا کردنش بودم که با   ی تاج قشنگ  می رو هم به سمت باال جمع کرده بود و ن

 ؟« یبغلم کن  ی خوا ی تو؟! نم ی کن ی نگام م یطور  نیچرا ا هیگفت:»چ تش دس  ه یو  د یسف یو نشون دادن دندون ها  یلبخند 

  ی از صندل ی کی گفتم که   کیهم بهش تبر یو حساب دمی. صورتش رو بوس دمشیبغلم کش یبلند شدم و تو  ی صندل یاز رو  عاًیسر

 . نمیو نشست و از من هم خواست که بش د یها رو کنار کش

 زد. یخنده چشمک با

 خوب شناختت ها. یخاله پر -

 هم لطف داشت. یلیآره خ-

 قربونت برم.«  یبهاره تو چه قدر خوشگل شد  یاندازه نگاهش کردم و گفتم:»وا ی ب یبا ذوق  و
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 .د یخند  ادیاون حرفم با ذوق ز از

 گفت؟  ی در موردت بهم چ ی خاله پر  ی دون  یم  یخوشگل شد  یل یفدات شم، تو هم خ یمرس -

 نگاهش کردم.  پرسشگرانه

 .یهم که  بهش داده بودم خوشگل تر  ییاز مشخصات و نشونه ها ی نه گفت حت ا ی یکه تو اومد  دمیازش پرس  یوقت- 

 کردم.   یا خنده

 ؟آقا داماد کجاست  یتو هم، راست یکن   یشلوغش م ی دار گه ید-

 قرضش گرفته بودم.  ی لیخ گهیآخه د ون یاالن رفت سالن آقا ن یداماد هم هم-

 .« نیکه خوشبخت بش دوارم یخوشحال شدم برات، ام یل یگفتم:»خ ی و پلک زدن آروم  یاز خنده ا  بعد 

  ی رو غنچه کرد و با حرکت دستش برام بوس  ش یقلوه ا ی بلندش، لب ها یچشمش و بهم زدن مژه ها هی جواب با با بستن  در

 فرستاد.

دو نفره و اومدن مسعود، وسط سالن رفت. باالخره مسعود رو   ی گرفتن رقص ی بردار برا  لمیکم حرف زدن به خواست ف ه یاز  بعد 

  یروز  اد ی یلحظه ا  یبرا  دنشیاومدند. با د یهم بهم م ی لیبود و خ یو خوش ظاهر  پیو پسر خوش ت  دم ید  یبار م نیاول یبرا

باغ و   یبامزه تو  یبعدش هم که قهر من و اون عذر خواه  م،یهم بحث کرده بود بااون همه در موردش  ربد یافتادم که با ه

تونستم باز    ی کاش م  یدلم براش تنگ شده بود و ا   هویلب اومد، چه قدر  ی نرن رو یاشون لبخند  یآور  اد ی. با تاریگ ی ریادگی

 .نمشیبب

شلوغ شده بود و عروس و داما هم اون وسطا مشغول رقص دو   یرقص؛ سالن حساب ستیپ ره یبود و نگاهم خ ر یو قلبم درگ فکر

  ی بهاره تو ی. با قهقه هادند یکش ی داده بودند و با دست زدن براشون هو م  لیتشک ی بزرگ یهم دورشون حلقه   هی نفره بودند و بق

باز شد. چه قدر که اون صحنه قشنگ بود و عاشقانه. چه قدر هم که براش   ق یعم یمن هم به خنده ا یآغوش مسعود لب ها

 من رو هم شاد کرده بود.   یاش حساب یاز ته دلش و اون همه خوشحال یخوشحال بودم و خنده ها

 

د  مجد  ک یمخصوص عروس و داما نشسته بودند رفتم و بعد از تبر  گاهیجا یاز صرف ناهار به طرف بهاره و مسعود که تو بعد 

رفتن شده    یآماده   ه یرو که بابا گرفته بود به بهاره دادم. مسعود هم با برخورد گرمش از اومدنم تشکر کرد. زود تر از بق یی کادو

بغل کردن و اظهار   یچشم هر دو مون پر از اشک شد و بعد از کل  یداشت. موقع خداحافظ  مهبودم هر چند که جشن هنوز هم ادا

لبم اومده بود   ی که به زور رو  یکنم با لبخند  ی ریاشک هاش جلو گ  زش یکه از ر ن یا یو برا میشد  باالخره از هم جدا ، یدلتنگ 
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  یشده بودم رو  زششیکه مانع از ر یاشک یقطره   دم اوم رون یکه از سالن ب  نیاومدم. هم رون یو از سالن ب دم یصورتش رو بوس 

و چند ساله ام بود و حاال به سن   نیبهاره دوست چند  د؛یوجودم خز  یآروم تو  یدلم گرفت و غم  یی هوی. د یبلندم غلت ی مژه ها

با هم   مامت  یِکه با لذت و سرخوش  ییروز ها ،ینوجوون  ی داشتم و دلتنگ بودم، دلتنگ روز ها یب یبود، حس غر دهیازدواج رس 

در خواسته بودم که برام   ی جلوو سمت پله ها رفتم. از نگهبانِ  دمیکش ی و چه قدر زمان زود گذشته بود. آه  میکرده بود یسپر

  ییآشنا یآن صدا  هی ذاشتم که  ی پله ها قدم م ی رو اطیرنگ پاشنه بلندم آروم و با احت ی مشک یخبر کنه. با کفش ها ینیماش 

  یا قه یشدم و بعد از دق ی االتیخ ادیبه خاطر فکر ز  د یلحظه حس کردم شا ه ی. د یچیگوشم پ ی تو  بود،که باعث لرزش وجودم شده 

 مردد سر به عقب چرخوندم اما خودش بود! 

اورد. پس اون هم دعوت   ی فشار م  نهیکه باز هول کرده بود و پر التهاب به س   یلبم اومد و قلب  یرو  ی خواسته لبخند کم رنگ  نا

. چه قدر  کردی م جان یس و هسرتاپام رو پر از استر دمش ید ی م ی که وقت  یشگ یوجودم با همون حس هم  ریشده بود. بازهم تسخ

 همه دلتنگش شده بودم!   نی هفته ا ه یاون  ی تو یعنی. د یکشی پر م ش صدا دنیشن یبرا  دنش،ید  یکه دلم واسه  

اندام   ی تو  یحساب یتک و سورمه ا  یرنگ که با کت  د یسف ی رهنیشده بود. پ پ یکردم؛ چه قدر که جذاب و خوشت ی نگاه م بهش

  ی قشنگ اما وقت  الیخ ه ی اله، یخ ه یکردم   ی تنش نشسته بود. به طرفم اومد. هنوز هم حس م  یخوش تراشش جلوه کرده و تو

باره به   کی  المیبردم، انگار که تازه به خودم اومدم و از خ ی بودنش پ ی واقعگوشم زنگ برداشت به   یسالم کرد و صداش باز تو 

 .« یایزدم که ب یآروم گفت:»حدس م ی لحن کرد و با  یپرت شدم. نگاه رون یب

 

 گرفتم.   نییمشتاقم پا  یپنهون کردن نگاه ها ی رو برا سرم

 ؟ یخوب  نمتینتونستم بب گه یاز اون شب به بعد د-

پله   یرفتن رو  نییپا یبدم پام رو برا  ی که بخوام جواب  نیاما هنوز هم ازش دلخور بودم و بدون ا یوجود اون همه دلتنگ  با

کردم و اون همه پله،   ی نگاه م نییکرد و باعث بهم خوردن تعادلم شد، وحشت زده به پا  ریکفشم به پله گ   یگذاشتم که پاشنه  

شده بود؛ رسماً نفس کم اورده   ره یکردم اون هم بهم خ  یبهش نگاه م  ی رگی. با خدمید  ربد یدست ه  ی آن فقط بازوم رو تو ه یکه 

  رون یبازوم رو از دستش ب ع یکه تونستم تعادلم رو حفظ کردم سر نیشده بود اما هم شیآت یوره  مثل ک  جانیبودم و صورتم از ه 

بود که مانع   ی بار ن یدوم نیمعذب شده بودم البته اگه دستم رو نگرفته بود حتماً  از پله ها سقوط کرده بودم و ا ی. حسابدمیکش

 نگاهم کرد.  یرفتم اما بالفاصله دنبالم اومد. عصب نییپله ها پااز  عیتونستم بهش نگاه کنم و سر ی نم یشد. حت ی از سقوطم م

 . یر یو م نییپا یندازیسرت رو م  ی جور نیزنما هم ی! دارم حرف م یکن ی رم م هو ی ین یب یتا منو م   هیچ-

 ابروش گفت:  یتا  ه یموضوع شده بود و با باال دادن   نیا یزد و منتظرم بود. متوجه   ی مرتب بوق م آژانس
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 رسونمت بهش بگو بره.«  ی»م

  ییتنها ستی سر و وضع درست ن نیگفت:»بعدشم با ا  یا  یکرد با نگاه پر جذبه و جد   یکه سر تاپام رو بر انداز م  یبعد درحال و

 .« یبر

  ه یگفت:»چ انه،یصورتش داشت شاک یکه تو  یام و اخمتم یی زورگو بود. نگاه پر از خشمم رو بهش دوختم که با پرو شه یهم مثل

رو پاک   شتیو آرا   یداد   یحداقل به خودت زحمت م یکن ی حواست هست چه قدر جلب توجه م ؟ی کن  ینگاه م ی طور نیچرا ا

 !« یبرگرد ی خوا یکه م  ی دونست  یم  یکرد  یم

هم   ییشد. عجب بچه پرو ی م دهییهم سا یقدر که با حرف هاش حرصم رو در اورده بود و  دندون هام از شدت حرص رو  چه

 :د یبود. آژانس باز هم شروع به بوق زدن کرد که نگهبان سالن به طرفم اومد و جاخورده پرس 

 منتظره.  نیماش  د یریخانم پس چرا نم-

که برن، من   د یزحمت بهشون بگ  یمغرورانه درجوابش گفت:»ب یبه کمر با ژست اش انداخت و دست  یشون یبه پ ینیچ ربد یه

 رسونم.«  ی و مخودم خانوم 

  یبهش نگاه تیرفت. با همون عصبان  نییپا ع یسر ی لیبزنم و مانع بشم نگهبان خ یکه حرف نیاخم نگاهش کردم و قبل از ا با

و با لحن   دمی لب هام کش یرو پاک کردم و در آخر دستمال رو رو  شمیاوردم، با حرص آرا رون یب  فمیک  ی رو از تو ی کردم و دستمال

 گفتم:»از تذکرت ممنون.«  یخشک

 .« میزن ی اش گفت:»باشه سوگند خانوم پس شب حرف م ی شدم که از پشت سر با لحن عصب ریاز پله ها سراز و

 باغ!   ادیخواست ب ی اصالً متوجه منظورش نبودم نکنه م ستادم،یا یلحظه ا   یبرا 

رفتم. نگهبان و راننده درحال جر و   نیتوجه به حرفش به طرف ماش  یهام کردم و ب  ه یرو وارد ر ژنی اکس قیعم ینفس دنیکش با

 .« رمیم نیماش  نیبا هم ستی بحث بودند که رو به نگهبان با حرکت دست گفتم:»الزم ن

 دست به کمر    ربد یسوار شدم. ه و

هفته با هم رو به رو   ک یکردم حاال که بعد از  ی بودم؛ فکر م ختهیبهم ر  یکرد. حساب یو برافروخته نگاه م بود  ستاده یپله ها ا ی رو

 کرد.  ی م م یعصب یحساب ن یهاش من رو کنترل کنه و ا ییخواست با زور گو ی داشته باشه اما باز هم م ی برخورد بهتر م یش  یم

که رفته بود    نیمثل ا ی مامان رو صدا زدم ول  یخونه انداختم و چند بار یگرفتم. صدام رو تو  شیراه باال رو پ  دن، یمحض رس  به

گذاشتم و به اتاقم   ی جاکفش ی طبقه  یکالفه ام کرده بود، تو  یپاشنه بلندم رو که راه رفتن باهاشون حساب ی. کفش ها نییپا

 رفتم. 
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پاشنه   یکفش ها دن یعادت به پوش  یلیانداختم. خ ی راحت یم رو رو پرت کردم و خود ز یم ی ام رو رو یدست  فیورود به اتاقم ک با

کف پام رو ماساژ دادم و در همون حال   ی کرد. کم ی زق زق م یکه بهشون اومده بود حساب یدار نداشتم و پاهام از درد و فشار

 سرم رو به مبل تکه دادم. 

از فکر   یهفته باز با هجمه ا کی و بعد از   دند یکش ی ون مقرار به سمت ا یشده بود و افکارم همچنان من رو ب  شونیباز پر ذهنم

کردند و با ضرب به سمت   ی سخت و محکم بر خورد م ی واریسفت به د ی متوحش که مثل توپ یشدم؛ افکار ی رو به رو م الیخ

  ی شد. هنوز هم به جمله  ی آشفته خاطر م یمهلک حساب ی هجوم و اون ضربه  ن که با او ی ذهن نی گشتند همچن  یخودم بر م 

 اد؟ یواقعاً قصد داشت که به باغ ب  یعنیکردم   ی که گفته بود فکر م  یآخر

  هی دونستم باز   یخواست باهاش رو به رو بشم چون م  ی. اصالً دلم نمدم یکش  یصورتم جمع کردم و پوف یموهام رو از تو  کالفه

لباس هام از    ض یتعو  یحوصله برا ی. دمق و بشهیتر م ق ین عممو نیکنه و باز شکاف ب ی ناراحتم م ی و حساب  ادی ی م ش یپ یبحث

خسته و کالفه ام کرده بودند و بعد از عوض کردن   یموهام زده بودم حساب  یکه رو  یافتو ت  شیمبل بلند شدم. اون همه آرا ی رو

اومدم و به اتاقم   رون ی از حمام ب ی ا قه یده دق   یگرفتن دوش به حمام رفتم. بعد از گرفتن دوش  یلباسم با برداشتن حوله ام برا 

 برگشتم. 

 

که دو   یشیبود و تشو. ذهنم خسته دمیتخت دراز کش ی رو سیخ یگذاشتم و با همون موها یصندل  ی سرم رو، رو یرو   ی حوله 

کردم، اگه   یتحمل م  د یبا ی کردم چه طور  یکار م   یچ د یباز نا آرومم کرده بود. من با دنش یکرده بود، د ری مرتبه وجودم رو تسخ

 بود که هر بار با   نیقرار به ا

 کنم!   رونیخواستم فکرش رو از سرم ب ی پس چه طور م زم یبهم بر یطور  نیا دنشید

 شد؟!  یاصال مگه م  

  یاز رو  الیاز اون همه فکر و خ ییرها یمشوشم دامن زده بود و برا االتیبه فکر و خ شتر یتخت از قبل هم ب  یرو  دنیکش  دراز

آقاجون خارج شدم. از   یسرم انداختم و از اتاقم به قصد خونه   یرو رو  یتخت بلند شدم. بعد از خشک کردن مختصر موهام شال 

  یطور سامان شدم که همگ  ن یبابا و مامان و هم ی ساختمون آقاجون برم که متوجه  سمتخواستم به  یرفتم و م نییپله ها پا

 : دمیپهن پرس  یرفتم. سالمم کردم و با لبخند  ق یشون کج کردم و به آالچنشسته بودند.راهم رو سمت قیآالچ ی تو

 ن؟ یکه جلسه گرفت   نمیب  یچه خبره م-

گذاشت و گفت:»ختم   زی م ی شد با خنده دست هاش رو رو یبلند مکه از جاش  یسه جواب سالمم رو دادند و بابا در حال  هر

 جلسه.« 
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 کردم و گفتم:  ی کردند که اخم دنیو سامان شروع به خند  مامان

 من اومدم ختم جلسه!«  »تا

 . نمیاشاره داد بش یبا خنده و چشمک سامان

 کنم سوگند خانوم.  ی م ف یجلسه رو برات تعر ی من خالصه  نیبش ایب-

منم برم باال  نی که آماده بش ن یساعت وقت دار م یگفت:»از االن ن کرد یم  نییکه زمان تع  ی به ساعتش انداخت و درحال ینگاه بابا

 . آرزو جان شما هم مادر رو صدا کن.« رمیدوش بگ   هی

 با اون حرف ازمون دور شد و رفت.  و

 چه طور بود خوش گذشت؟«   ی مامان گفت:»خب سوگند خانوم عروس  کردم که   یو واج به سامان و مامان نگاه م هاج

 خوشگل شده بود.«  یل یخوب بود مامان جون، بهاره هم خ یلیگفتم:»خ  قیبودم با همون لبخند عم ستاده یکه ا  یطور  همون

 زد.  م یمال  یهم قرار داد لبخند  ی هاش رو آروم رو پلک

 که خوشبخت بشن. دوارم یام-

 ؟« یحمام بود  سه؟یمتذکرانه گفت:»سوگند جان موهات خ شونمیو پر س یخ یاه کردن به موها بعد از اون حرف با نگ  و

 ها.«  یخور  ی مامان جان سرما م  یکردم  که گفت:»چرا موهات رو خشک نکرد  نیی به نشونه آره باال و پا یسر

 کنار سامان نشستم.  یصندل ی رو

 بود؟  ی جلسه درمورد چ د یخب نگفت ستینه هوا اون قدر هم سرد ن-

 سوگند خانوم.«  میامشب رو الزمت دار هی گفت:»حق با مامانه چون   یحرف مامان با خنده ا   د ییاون حرفم سامان در تأ با

 بهش زدم.  یزیر چشمک

 سامان خان،  استیطور نیاِ ا-

 مگه امشب چه خبره؟  اصالً

 .«میعمه زهرات دعوت ی گفت:»آخه امشب خونه   زیلب هاش نشوند و با بلند شدنش از سر م  یرو  حیمل  یلبخند  مامان
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خواست بره با   ی فکر فرو رفتم رو به مامان که م یکه تو  یا  قهیافتادم و بعد از دق  ربد یه ی جمله   ادیلحظه به   هی اون حرف  با

 :دمیشک پرس 

 آره؟«   گهید  میی اوم، فقط ما زه، ی»چ

 کرد زود تر جواب داد.  ی اش نگاه م یگوش  یکه به صفحه  ی در حال سامان

 نه همه دعوتن. -

اش رو   یآمادگ  یعنیخواست بعد از اون شب با بچه ها رو به رو بشم   یوار رفتم اصالً دلم نم  یصندل  ی رو هویگفتن اون جمله  با

مت ساختمون  به س  ز یم ی از رو یچا ینیآماده شدن باال برم، با برداشتن س   یکه ازم خواست من هم برا نینداشتم. مامان بعد از ا

  کی. باردمیسامان کنار گوشم، جا خورده سمتش چرخ یفکر بودم که با صدا ی آقاجون رفت. همچنان به خاطر حرف مامان تو

 نگاهم کرد.  نانهیب

   ؟ی پکر شد  هو یشد؟ چرا  یچ-

 ؟«یدمق شد  ی جور نیهم هست ا نایگفتن که خودش زود تر از من گفت:»نکنه چون م  یبودم برا ی دنبال جواب  به

 کردم.   د ییفکر نکرده بودم اما حرفش رو تأ  نایکه اصالً به م نیا با

 . نمشیخواد که باز بب ی آخه... خب آخه دلم نم-

 و نگاه مهربونش رو بهم دوخت.  د یبه سمتم چرخ کامل

 تی. باور کن اون شب همه از تو حماه ی براش کاف نیهم ی باهاش حرف بزن یل یخواد خ یشه اصالً نم یکه نم  یجور  نیاما ا-

 سر عقل اومده باشه.  گه ی. فکر کنم دربد یه  شتریهم سرزنشش کردن، از همه هم ب یکردن و کل 

 . دمیورچ یاون حرف سامان، با اخم لب  با

 ندارم!  یکس تیو حما  یبه دلسوز  یاز یاما من ن-

 و شماتت بار نگاهم کرد.  پرتعحب

 همه واقعاً برات ناراحت بودن.  ،یکن  ی فکر م یجور  نی! اصالً تو چرا ایا  یدلسوز   اونا فقط نگرانت بودن وگرنه چه-

 خودشون دل بسوزونن.«  یهم برن واسه   ه یو بق ربدخانیندارم ه از یاونا ن ی گفتم:»من به نگران ی فکر و با تند  یب
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چهراه اش چشم بهم   یتو  م یسامان که با اخم مال ی و پرسشگرانه  قی دق  ی لحن حرف زدنم شده بودم و نگاه ها ی متوجه  تازه

 دوخت. 

 ه؟ یمنظورت چ-

تونم داشته باشم   یم  یچه منظور  یچیگفتم:»ه ی تصنع  یآب دهنم با لبخند  ی باره  ک یکم هول کرده بودم و با قورت دادن   هی

 .« نیندارم هم یبه ترحم کس یازیفقط گفتم که ن

 بپرسم.«  ی سؤال ه یخولم  ی تر کرد و گفت:»م  یابروش  لب یات  هی کردن   یو با کمون  یسراسر جد  ی چهره ا با

 :د یکردم که با تنگ کردن چشم هاش پرس  ی و با استرس از لحن حرف زدنش بهش نگاه م  منتظر

 هست؟  یمشکل  ربد یتو ه نیب  نمیبب-

 

 .د یپرس  ی رو ازم م یسؤال  نیبود که همچ ینفر  نی از سؤالش جا خورده بودم. بعد از سحر سامان دوم یحساب

 آخه!«  یام رو کنترل کنم با باال دادن شونه ام گفتم:»نه چ... چه مشکل یکردم استرس و دستپاچگ  ی م ی که سع ی حال در

 به چپ و راست انداخت. ینگاه رونیح

 .یباهاش حرف زد  ی باغ با لحن بد  ی مثل االن. اون روزم تو  قاًی دق  ،یوب حرف بزنکه درموردش خ دم یند  یل یآخه خ-

 . نمیجواب کنار هم بچ ی رو برا ی زمان برد تا بتونم کلمات یا  هیثان پنج

تورو واسم    یخواد ادا  یمن دخالت کنه، همش م   یداره تو کارا یکنم همش سع یاحساس م ی عنی ستین ی خب اون جور-

 . ادیموضوع خوشم نم  نیکنه و من هم اصالً از ا ی و بهم امرو نه اره یدرب

 !نیباهم خوب بود ادمهیکه  ییتا جا ی عنیباهم خوب باشه،  تونونه یکردم که م  یاما فکر م-

 من دخالت کنه.  ی کارا  یخواد تو  یکار کنم دلم نم  یخب چ-

من ازش خواستم که حواسش بهت  ه، یدخالت چ هی رفچه ح ن یگره خورده اش گفت:»ا ی صورتش انداخت و با ابرو ها ی تو یاخم

تونم بگم تنها    یم  یعنی ستین ی آدم بد  ربد ی. سوگند هنهیرفتاراشم هم لیدل یمن مهم ی دونه که تو چه قدر برا ی باشه اون م

و  رف هام ح شیبشناس  شتر یتونم تو رو دستش بسپرم، باور کن اگه ب یراحت م  الیکه مثل چشمام بهش اعتماد دارم و با خ  هیکس

پس ازش ناراحت  دمیفهم م یزدیدرموردت حرف م  یوقت ون یمن نگرانته، ا  یبه انداره   قاًی و بدون که اونم دق  یکن  ی بهتر قبول م
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بره و   شیپ ی جور نیبا ارزشند رابطه اشون ا مهم برا ی لیکه خ  میزندگ ی آدما نیخواد دوتا از مهم تر ینشو چون اصالً دلم نم

 مدام در حال دعوا باشند!

 

سرم   یتو  یداغ شده بود. حرف هاش مثل پتک ی اون حرف ها کم دنیکرده و صورتم از شن  دایکردم چونه ام لرزش پ  یم حس

وجودم افتاده بود به دندون گرفتم.    یذره ذره   یکه تو  یکردم و لبم رو با حس عذاب وجدان ی م یشد، احساس خفگ  ی م  دهیکوب

 رد نکردنِ اون خط قرمز!  یبود برا  ی جد  یادآور ی هی تذکر و  هی حرف هاش برام  ییجورا هی

چشم هاش   ی تو  ربد،یحرف زدن درمورد ه یاش بود که موقع   یشگ ی کرد همون ذوق هم ی م تمی از همه اذ شتریکه ب یز یچ و

  ییبود. مسخ از حرف ها نیبرام سنگ  یل یانداخت و اگه بگم اون لحظه بغضم نگرفت دروغ نگفتم چرا که حرف هاش خ ی برق م

 تو فکر؟«  یشد باز که رفت   ی»چ:د یدادم که باز پرس   هیتک  ی بودم به صندل دهیکه شن

شدم   یکه از جام بلند م   یلپاکش نگاه کنم در حا یکه به چشم ها ن یدادم و بدون ا رون یحوصله ب یپر از غمم رو ب نفس

 آماده شم.«  رم یگفتم:»من م

 هم از جاش بلند شد. سامان

 بزنم.  ربد یزنگ به ه ه یبرو، منم برم -

 هم گذاشتم و به سمت ساختمونِ باال قدم برداشتم.  ی اسمش محکم و با حرص پلک هام رو رو دنیشن با

  تیکه جواب داد بالفاصله و با عصبان نی ساره رو گرفتم و همرخ  یرو برداشتم و شماره  ی که به اتاقم رفتم گوش  ن یمحض ا به

 ؟« یامشب به من نگفت ه یاز مهمون یز یگفتم:»چرا چ

 دختر جون.  کیعل-

 از کجا دراومد! گه ید ی مهمون ن یا نمیبب-

 کرد.   یا خنده

 کارت کنم.   یوا چ ایها، خب ن یقاط-

 فوت کردم.  ینفس

 زنم.  یحرف م  ی رخساره دارم جد -
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 . میخواد همه دور هم باش  یداده، م  ب یرو ترت یمهمون نیمامان ا   هی من چ ر یخب تقص-

 کردم.  ی جور م ومدنی واسه ن   ی بهونه ا ه یالاقل  یزود تر بگ  یمرد   یم-

 شده؟  یخب حاال مگه چ ی ا وونه یتو د-

 . دمیحرص غر با

 فعالً خدافظ.  یچیه-

 زد.  ی اسمم رو صدا م مدام

 زنم قطع نکن. ی الو سوگند اِ با توام دارم حرف م-

 کشه خداحافظ.  یمغزم نم  نیاز ا شتریرخساره بابا منتظره و االنم ب -

دونستم که    یرفتم. م  یکردن به سراغ کمد لباس  ی تخت و خود خور ی کم نشستن رو ه یتخت انداختم و بعد از  ی رو رو یگوش 

. مثل  دمیهم رنگ با مانتوم انتخاب کردم و پوش  یرنگ و شال ی آب ینیرو با شلوار ج  یرنگ  ی طوس  یجز رفتن ندارم. مانتو یچاره ا

 رفتم.  نییام پا یهمراه با گوش  فمیک  نکردم و با برداشت می مال ی شیآرا شهیهم

 

در داخل شدم.   ی  ره ی. به طرف اتاق رخساره رفتم و با چرخوندن دستگ میبود دهیرس  ه یبود و ما زود تر از بق ومدهین ی کس هنوز

من سالم کرد که با اخم    دنیبه خودش بود. با د دنیکردن و رس  شیمشغول آرا  یبود و با زمزمه کردن آهنگ   ستادهیا نه یآ یجلو

 زدم:  یشخند یپرتمسخر ن ادامه جواب سالمش رو دادم و در  یو تخم

 ؟یرس   ی قدر به خودت م ن یکه ا یخاستگار ارن یب ف یچه خبره رخساره خانم مگه قراره تشر-

 سر داد.  یا خنده

  رایهمه آرا ب نی! تو چرا اینگاه به خودت بنداز ه یبعدشم بهتره اول   ؟ی گرفت  افهیچرا ق هیها، چ ی مون  یمثل برج زهرمار م-

 ؟ ی کرد

 !« ادیخواست ب یگفت:»خوبه نم د یکش  یگونه اش م  یرژ گونه رو رو  ی  ی که فرچه  ی و در حال  د یباز خند  و

لباسم رو   نیکه ساده تر ی نیب ی نکردم م یبغلم گفتم:»اما من کار خاص ی دادم و با گرفتن دست هام تو  هی تک ش یآرا زیم  به

 .«دمیپوش 
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 زد.  یچشمک

 کرده.  دایچشمات پ هی با رنگ عسل یخاص هی هارمون ه یاصالً  ادیبهت م یچه قدر هم که طوس  یجذاب شد  ی لیخ ییخدا ی ول-

 و آروم گفت:   د یخند  زیر  زیدر ادامه ر و

 امشبمون برسه!«  یبه داد مهمونا ا»خد 

 بهش کردم.  ی ضیحرفش شدم و غ متوجه 

 ه؟ ی کوفت منظورت چ-

 زد.  یبرداشت و کم  ز یم ی عطر رو از رو ی  شهیش 

 لحظه ازت چشم برداشت!  هی کارت در اومده حاال اگه   یباور کن امشب با مرتض -

 . امیخواست ب ی بود که دلم نم زا یچ نیهم ی واسه  قاًی دق-

 حاال. ریخب سخت نگ  یلیخ-

 شد؟«  یچ یدک   نمی بب یایگفتم:»هوم به نظر خوب م ی نگاهش کردم و با تکون دادن سر موشکافانه

 گذرونم.«  ی نقاحتم رو م ی مثالً دارم دوره   یقدر نگو دک ن یو متعرضاً گفت:»اِ ا  د یهم کش یهاش رو تو  اخم

 کردم.   یا خنده

 شد؟ یچ ی حاال جد  یجدا از شوخ-

دفعه قبول نکردم و بهش   ن یاما ا مینی رو بب  گهیزنگ زد و مجبور شدم جواب بدم، اصرار کرد که بازم هم د ی کل گه ید  یچیه-

 . گهیحرفا د نیو از ا ستم یکنه ن  یکه فکر م  ییبهم زنگ نزنه، بهش گفتم من از اون دخترا گه یگفتم که د

 زدم.  ی بخش پلک نانیاطم

 . یش  ینم مونیمطمئن باش پش ی خوب کرد-

 چشم هاش رو رو به باال چرخوند.  ی و حالت خنده دار  د یترد با

 خدا کنه. -
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خوشحال   یبابت حساب نیبود و از ا ومدهیهم ن ی مرتض ی از پسرا حت ریهمه اومده بودند البته به غ باًیهشت بود تقر  کیساعت نزد 

 نفس راحت بکشم.  ه ینبودش  یتونستم تو  ی بودم و م

هم بهش ننداخته بودم و   ینگاه م ین یمشغول حرف زدن بودند. حت  یی رایپذ  ییقسمت باال ی کنار هم نشسته و تو م یو مر نایم

ازش   ییصدا  گه یخواست برم و خفه اش کنم که د ی دلم م دمیشن ی گوشم م  یمضحک و چندشش رو تو   یخنده ها یصدا ی وقت

کمک ازم خواست به    ینکنم با اصرار و به بهونه   ی که کار نیا  ی راشده بود و ب تمینشنوم. رخساره متوجه حرص و عصبان

 . میآشپزخونه بر 

نگاه کردن به   قه ی کرد بعد از چند دق ی هارو خورد م ی نیزم ب یکه س  یدر حال  ن یکه زن عمو مه  میدرست کرن ساالد بود  مشغول

شه واال اگه سهراب و   ی ب تر مروبه مامان گفت:»آرزو جان هزارماشاال سوگند جون روز به روز خوشگل تر و شادا  یمن، با لبخند 

 گرفتم.«   یاشون درنظرش م ی کی ی  سهسهپرم ازدواج نکرده بودن حتماً وا

 زد و گفت:  ی درهم به رخساره نگاه کردم که اون هم پوزخند   یا  افهیبهم برخورده بود و با ق یحرفش حساب از

 جون.«  یی شد زن دا ف یح »واقعاً

بود   ستادهیکه کنار اجاق ا ی گفت. زهره هم در حال  یبه پهلوش بهش زدم که آخ کوتاه ی سقلمه ا یبا چپ چپ نگاه کردن  همراه

 .« یر یبه دل نگ  زاره یگفت:»سوگند جون مامان سر به سرت م یکرد رو به من با لبخند   یو به عمه زهرا کمک م

 نگاهش رو سمت زن عمو چرخوند. و

 مگه نه مامان. -

 مادر.«  ی زن ی حرف رو م نیناراحت شده که ا زد و گفت:»مگه  ی که زن عمو هم بهم لبخند  

 جون ناراحت نشده.« نیبا لبخند رو بهش گفت:»نه مهم مامان

  می روش زدم. همچنان مشغول خورد کردن کاهو ها بود یکه ناراحت نشدم تو   نیا یبه معنا  ی زورک یبه من نگاه کرد که لبخند  و

محترمانه از   یل یمن و رخساره، ظرف ساالد رو برداشت و خ یناخن ها ی   از اندازه شیکه عمه زهرا معترضاً به خاطر بلند بودن ب

مشغول    هی و عمو مهرداد با بق د ی. مادرجون و عمو سعمی برگشت ییرایاز پا دراز تر به پذ  تو دس  رون یآشپزخونه پرتمون کرد ب

 و پراخم. ودم ینشستم و همچنان عبوس   یناهار خور  زیپشت م  نایاز م ادیز ی صحبت بودند. با فاصله ا

 یباز کردن در از جاش بلند شد. بعد از باز کردن در به سمتم اومد و با چشمک یخورد که رخساره برا  ی پشت هم زنگ م فون یآ

 اوردن.«  فیگفت:»باالخره تشر زیر
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 ابروم رو باال پروندم.  یتا

 جان؟-

 و چشمت به ساعته؟« ی کش ی و مظارش انت  یدونم از صبح تا حاال دار   ینم ی کنار گوشم گفت:»جان و مرض، فکر کرد آروم 

  بیکردم. عج  یدستم نگاه م  ی شد و مدام هم به ساعت رو یم  دهیخورد نگاهم سمتش کش ی زنگ م فون ی با رخساره بود تا آ حق

  ینایاون م ینی ب یخب آروم مگه نم یل یگفتم:»خ ی کردم و من هم با لحن آروم  یقرار  بودم. به اطراف نگاه ی ب نشید  یبرا

 کنه.«  ی ه نگامون معجوزه دار

 کرد.   یا خنده

 . یآهان اوک-

 

اومد،  ی بود و چه قدر هم که بهش م ده یپوش  یجذب د یسف شرتیاومدند. ت یبه طرفمون م گهیبا هم د یو مرتض  ربد یه

  ی م یاز مشک  ر یغ یبود که با لباس  ی بار ن یکرد. اول  یم  ییخودنما یگردنش بود حساب ی هم که تو ی زیرنگه ر یی رطالیزنج

 به تن کرده بود.  د یسف ی عروس  یبار چون امروز هم تو  نیالبته دوم ی عنی دمشید

کمه بعد   ه یمشغول کردم.  م یجواب هر دو شون رو دادم و خودم رو با گوش  ر یجواب دادند و من هم سر به ز یکردم که همگ  سالم

مشغول بگو و بخند بودند. من   یهمگ دوباره مجلس رو به دست گرفته بود و  نیو سامان هم  پشت سر شون اومدند. حس نیحس

پر ترحم   یحت به یکردم نگاه بچه ها بهم عج ی نشوندم چرا که هنوز هم حس م ی لب هام م  یرو  یتصنع یلبخند  ی هم هر از گاه

 زدم.   ی حرف نم یلیخ لی دل  ن ی. به همدمیکش  یدونم چرا ازشون خجالت م ی و نم

  ر یحواسم بهش بود و حرکاتش رو ز یچمش ر یمشغول حرف زدن شده بودند. ز ی افتاد که با مرتض ربد ینگاهم به ه ی لحظه ا یبرا

هم   ی اش تو افهیشدم که ق ربد یه  یحالت آشفته   یلحظه فقط متوجه   ه یگفتند اما  ی م ی چ گهیدونم با هم د ی نظر داشتم، نم

رو از   میخورد. گوش  یشدم که پشت هم زنگ م  لم یاموب  یآن متوجه صدا  هی که  زدم  یم  د یرو د ربد ی رفت و دمق شد. همچنان ه

از بچه ها به   ی جواب دادن با عذر خواه یشلوغ بود و برا  یسحر بود حساب یبرداشتم و به صفحه اش نگاه کردم شماره   ز یم ی رو

بود اما دلم واقعاً براش تنگ   بیو تماس برقرار شد. عج  دمیصفحه اش کش ی دستم رو رو  دمیرس  اطیکه به ح نیرفتم. هم اطیح

 . د یچیگوشم پ ی شده بود. سالم کردم که صداش تو

 زم یعز ی خوب ی:سالم سوگند سحر

 خوبن؟  دهیسحرجون ساناز و سپ ی ممنون تو خوب-
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بد موقع که    ی کن  یکارا م  ی گفتم بهت زنگ بزنم، چ گه یدلم برات تنگ شد د هویدلم راستش   زیاونا هم خوبن عز زمیعز یمرس -

 مزاحم نشدم؟    یعنیزنگ نزدم 

عمه زهرا همه دعوت شدن عمه گلرخ و عمو   ی خونه  م یاتفاقاً االن اومد  ی قربونت برم من سحرجون، ممنون نه چه مزاحمت-

 هم هستن.  یمهد 

 . زمیبهتون خوش بگذره عز  ،یهمگ  د یاِ چه خوب پس دورهم-

 ؟ی کن یکار م   یممنون تو چ-

و خونه ساکته زنگ بزنم و    ستنیگفتم تا ن گه یکنم د  یفرزاد و آرش رفتن حمام منم دارم لباساشون رو آماده م  یعن ی یچ یمن ه-

 کم باهات حرف بزنم.   هی

 د؟یقصد اومدن ندار نم یچون واقعاً دلم برات تنگ شده بود، بب ی خوشحالم کرد یلیخ-

 کرد.   یا خنده

 . میایب میها بتون یزود  نیفکر نکنم به ا  م یرفت ست یهفته ن هی ما که -

 .د یاری ب ف یحتماً با آقا فرزاد تشر نی خورد یالتیپس اگه به تعط-

گفت و بعد از اون هم با صدا   ی باغ م یبرام اون شب تو  اش یرو با سحر مشغول حرف شدم و همچنان از ناراحت ی ا قه ی دق چند 

که به عقب   ن یمانتوم چپوندم و هم بی ج ی رو تو یقطع کرد. گوش  عی سر یلیخ خواستی حوله م ایزدنش توسط آرش که گو 

  یبود. اصالً متوجه اومدنش نشده بودم. همون طور  ستاده ی. دست به کمر مقابلم ادمیخودم د یرو جلو  ربد ی آن ه  هی برگشتم 

نجکاو و جا خورده   بکنم راهم رو بست. ک ی که بخوام حرکت نیکردم و قبل از ا  یو تعجب نگاهش م ی رگیبودم با خ ستادهیا

 :د یپرس  ی و بدون مقدمه ا  تیبه اطراف با عصبان یپلک زدم که بعد از نگاه یچندبار

 گه؟ یم ی چ یمرتض -

رو که هر روز پشت تلفن   ییمعلوم بود حرف ها دم، یفهم یزد م  ی حرف م ی که با مرتض  یاش رو وقت  ی اون همه آشفتگ  ل یدل  تازه

 شده بود؟!  ی همه شاک نیداشت! چرا ا   یکرد به اون هم گفته اما آخه به اون چه ربط  ی گوشم نسخه م ی تو زی ر هی

 گذاشته بود کف دست اون؟!  ی رو فور ز یبود آخه چرا همه چ ی بودم. عجب احمق یعصب  ی قدر که از دست مرتض چه

تر   ی فکر بودم که عصبان  یتو  بدجور هوا برش داشته بود.  ی که مرتض نی مثل ا ی بهش نگفته بودم ول یخاص زی که من هم چ  البته

 گه؟« یم  یچ ی ستم؟مرتضیمگه با تو ن  هیچ  ه یاز قبل با حرص گفت:»قض
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 آرامش جواب دادم:  نیخبرم و در ع  ی که انگار از موضوع ب  یطور

 خوام رد شم.  ی که بدونم، حاال هم بکش کنار که م ستیگفته بعدشم اصالً برام مهم ن ی چ یدونم مرتض یاوالً که من چه م -

  یز یآم د یبود که با حرکت انگشتم تو هوا و با لحن تهد  ستاده یروم ا یجلو  ی واریبا همون ژست دست به کمرش مثل د اما

  ی واسه  تیکه همه بفهمن و ظاهر واقع یزنم جور  یکنار داد م  ی اگه از سر راهم نر ست،یقبل ن یدفعه مثل دفعه ها نیگفتم:»ا

 همه آشکار بشه.« 

بزن   غ یج یخوا  ی بکن، حاال م  یخوا ی م ی پس هر کار یبر  دمیاجازه نم ی که تا حرف نزن ی دون یو محکم گفت:»سوگند م قاطع

 شنوم.  ی . خب منتظرم میداد بزن، اصالً هر چ

 زدم.   یز یتمسخر آم لبخند 

 ؟ یدون ی نم یعنی-

جور   هی خب باشه  یلیشد گفت:»خ ی مصداش حس  ی که تو یتیبه چپ و راست تکون داد و با تر کردن لب هاش با عصبان یسر

 کنم.«  ی سؤال م گهید

 :د یعبوسش پرس  یگره خورده و چهره   ی در ادامه با ابروها و

 ه؟ ی چ یخاستگار نیا ی  هی قض-

 تاز شده بود و چه قدر  تند رفته بود!   کیخودش   ی چه قدر واسه  یکه مرتض یاز حرفش جا خورده بودم، وا  یحساب

تاخته    یاد یکه ز  نیمثل ا ی به حرف هاش فکر کنم رو عنوان کرده باشه ول شتر یقراره ب نکه یخودم فکر کرده بودم فقط موضوع ا با

 بود. 

 

و    ارمیکه حرصش رو در ب نیا ی لجباز برا ی هشت و نه ساله  ی بچه  ه ی فکر فرو رفتم و باز هم اون لحظه مثل  یرو تو   یا قه یدق

گل کرده بود دست هام رو به کمر زدم و با تمسخر و   یحساب طنتم یکه ش  ی حماقتم، در حال ی رو یکنم با پافشار  تشیکم اذ  هی

 خطا است؟« دنیدانستن و پرس   گنیکه م ی د یشن وجمله ر  ن یگفتم:»تاحاال ا یحاضرجواب

 هم قرار داد:   یکرده و پلک هاش رو رو  یخنده ا  تیعصبان با

خوام بدونم   یو بده م نکن و مثل آدم جوابم  ی قدر با کلمات باز نیگم ها، پس ا ی بهت م ی زیچ ه یسوگند به قرآن اعصاب ندارما -

 نه؟  ایداره   تیواقع
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 گفتم:   یشخند یهمراه با ن یاوردم با بدجنس ی که ادا درم  یدرحال

 .« یرس یاونوقتِ که به جوابت م یاش رو حذف کن  "نه ای" ی تون  یم، متونم بهت بکن ی م ی کمک ه ی »خب

 زد. تیاز سر عصبان ی لبخند  باز

 آره؟   یدسم انداخت-

 فکر کن حاال هم برو کنار.  یهرطور که دوست دار -

 هنوز حرفم تموم نشده. -

 خوام برم.  یمن تموم شده و م ی اما حرفا-

انگشت  نی دستش گرفت و ب   یمحکم مچ دستم رو تو  ی ناباور نیخواستم از کنارش رد بشم که در ع ی با گفتن اون جمله م و

 هاش قفل کرد. 

دستش، دستم در    یکردم از گرما ی کردم. حس م ی که کرده بود فقط نگاهش م ی زده از کار رتی رو شوکه و ح ی ا قه ی دق چند 

کردم قلبم   یم   یاندازه سرتا پام رو گرفته بود و سع ی ب ی که حرارتبرق بهم وصل کرده بودند چرا  انیحال سوختنه، انگار که جر

 تیبلند آروم کنم. نگاهم رو به چشم هاش که از عصبان ی بود با فوت کردن نفس دهتاب ش   یب ی کیرو که باز از اون همه نزد

 کردم آخه اون چش شده بود!   یسرخ شده بود دوختم. واقعاً درکش نم یحساب

 رو بفهمم و درک کنم نکنه واقعاً دوستم داشت!  تشیاون همه عصبان ل یتونستم دل ینم چرا

به اطراف با   یو نگران بودم. با نگاه  دمیترس یم  یحساب نه یاون وضع بب یسر برسه و ما رو تو  یکه کس نیاز ا ی بودم و از طرف جیگ

  نهیب ی م ادیم   یکیکنم االن  ی و ول کن خواهش مبذار برم دستم  یچه کار ن یکشنده آهسته و مضطرب گفتم:»ا ی رعب و استرس 

 شه لطفاً.«  یبد م

 اش بهم زل زد.  یپر خشم و سراسر جد  ی چهره  با

 . ستیمهم ن-

 نگاهش کردم.  ر یگرد شده ام از تح  یو واج و با چشم ها هاج

 ؟ یرفتارت هست یاصالً متوجه   ؟ یگ ی م ی چ یفهم  یزده به سرت م-

 ال انداختم. رو به با ی ا شونه
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 ؟ ی کن ی داره بتو چه، اصالً چرا دخالت م  یبه توچه ربط یفهمم مرتض  ی واقعاً نم-

شه که واقعاً   یبه روش، گفتم:»هه کم کم داره باورم م ی شخند یپر تمسخر و ن یکرد که بعد از نگاه  یو متالطم نگاهم م یعصب

 چرته!«  ز یچ هی دونم  ی که م  نیبا ا م،ینگران

و کالفه ام کرده   جیگ  یکرد و اون سکوتش حساب  یرنگش نشسته بود نگاهم م  یقهوه ا  یچشم ها  یکه تو  یبا خشم همچنان

  هی باغ روز چهلم آقاجون بهم زده بود  یرو که تو  ییخواست تمام حرف ها یکردم؛ دلم م ی چشم هاش نگاه م یتو  ی رگی بود. با خ

  یفکر پوزخند  نیخورد کرده بود و در هم شکسته بود. با ا یرحم ی با ب ی رجو اون که  ی قلب ی طور تالف ن یکنم و هم ی تالف  یجور

  ی کردم گفتم: »بهت گفته بودم که کس یم   د یتأک "داداش "کلمه  ی که رو  یو در حال ی زدم و با باال دادن ابروهام با لحن لج درار

مونه    یمثل داداشت م ی باشه مرتض یهر چ یخبر خوشحال بش نیکردم با ا ی من هست نگفته بودم؟ اوم فکر م  یزندگ یهم تو 

 ؟« ینیو ببداداشت  هی خواد خوشبخت یدلت نم  یعن ی نمی! ببیخودت گفت

 . د یهم فشار داد، با حرص غر  یجمله ام چشم هاش رو بست و محکم رو  ن یبا گفتن ا 

 ؟ یو درارلج من   یخوا  یم-

 . دمیتمسخر خند  پر

 تو مهم شده؟  ی قدر واسه  نیمسئله ا  نیچرا ا نم یاصالً بگو بب ؟ یهست ی بکنم مگه تو ک یکار  نیهمچ د یچرا با-

خودت   شیپ ی لبش گفت:»چ...چه فکر ی کج رو  یلحظه هول و دستپاچه شده و با لبخند   هی پرسش اون سؤال حس کردم  با

با من   یاونم فقط به خاطر لجباز ، یکن تی و اذ ی ریبگ  یرو به باز  یمن مرتض یخوام به خاطر حرفا  ی ! من فقط، فقط نمیکرد

  یو حس ینگاه کن یا  گهیجور د یبه مرتض یتون یوقت نم   چیه ی گفت  ته،نرف ادمی یباغ بهم گفت  یرو که تو  یی چون هنوز حرفا

 .« یکن  تش یدم اذ ی اجازه نم ، یبهش داشته باش 

 

 داد. رون یرو کالفه تر ب نفسش

مشت مزخرفن گفتم که   هی که زدم فقط و فقط  یی حرفا ی اتاقت بهت گفتم، بهت گفتم همه  یسوگند اون روز هم تو  نیبب- 

 . ی رو بهم ثابت کن یزیچ ستی ن ی ازیسوگند ن ر،ینگ  یجد 

کردم به خاطر منه که اون    یانداخت. چه قدر ساده و احمق بودم که فکر م  ینشست و چنگ م یگلوم م  ی آروم آروم تو یبغض

پوچ و احمقانه بود که   ال یمشت فکر و خ هیاش به من داره اما اون ها همه  ی اون هم حس د یکردم شا  ی م زنه، فکر  یحرف ها رو م 

 و نگاه مغضوبم لب زدم:  ی کردم بغضم رو فرو بدم با دلخور یم  یکه سع  یحال ر ذهنم ساخته بودم. د ی خودم تو ی من برا
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 ندارم.  یقصد  ن یکنم؟ من همچ  تشیخوام اذ ی م ی کن ی چرا فکر م-

 رو سکوت کردم و با حرص  ادامه دادم.   یا قه یدق

 ست؟ین ی کاف ن یا هی به حرفاش فکر کردم و نظرم عوض شد چون اون آدم خوب و صادق-

 

  یل یرو که اون روز خ یهمون نه ا  د یو با ستین  یصورتم گفت:»نه کاف ی تو  ی زیاورد و با خشم و نگاه تند و ت ک یرو نزد صورتش

 شه.«  ینم دوار یباز ام یطور  ن یا ،یبهش بگ  گهیبار د  ه ی ی گفت  بهش ک یبوت ی قاطع تو

 نگاهش کردم.  قیعم یکردم و با اخم ز یهام رو ر چشم

  ی که حت یاون قدر جد  میجد  ی لیواضح بهت بگم من خ ی لیرو خ یزیچ  هی ! بزار ؟یکن  ل یحرفات رو به من تحم ی دار  یچرا سع-

 تونه مانع ام بشه. ی کس هم نم چی ه ی فکرش رو بکن ی تون ینم

  ی رو ثابت کرد  ز یکه حرفام دروغ بوده، باشه همه چ ی به من ثابت کن یخوا  ی م ی کن  یباهاش باز یخوا  ی تو فقط م  یگ یدروغ م-

  یمونه نابود م یآدم مثل پتک مرگ م  هی  یخود  ی کردنِ ب  دواریام ست،ی ن یبچه باز  نیجلوتر نرو، سوگند تمومش کن ا نیاما از ا

 . کنن یکار رو باهاش باز  نیکنه، نکن ا

  ی رو م نیشدم البته ا ی حماقت و اشتباهم مصمم م یرو  شتر یگفت من هم ب  یم  یمرتض   یاش برا ی از نگران شتر یچه قدر ب هر

خواستم   ینداشتم و فقط م یا  یجد  یلیخ  میوگرنه تصم ه یدندگ  هی و   ی لجباز  یزنم فقط از رو  یکه م یی دونستم همه حرف ها

که اگه به    یبشه طور ک ینزد تیکردم حماقتم اون همه به واقع  یرو نم فکرش وقت   چیکنم اما ه تشیکم اذ ه یمثل اون    من هم

 زدم. ینم ی کردم و اون حرف ها رو به مرتض ی وقت نم  چیاون کار رو ه د یگشتم شا ی عقب بر م

درصد به خاطر    هی دلم رو شکونده بود کاش فقط  ی مرتض ی اش واسه  ی و نگران  یبودم و چه قدر که اون همه دلواپس ر یدلگ  ازش 

 چشم هاش زل زدم.  یلب هام جا خوش کرد و تو یتلخ گوشه   یدرصد. لبخند  ه ی کرد فقط  یسرزنشم م  ی خودم اون جور

  ی که مرتض دمی نم یکنم چون جواب   ینم تشیئن باش که اذرو بهت ثابت کنم و مطم ی زیخوام چ یهمون طور که گفتم من نم -

 . ستیتو ن ی بدون که اصالً به خاطر حرفا نم یکنف بشه و ا

 کرد.  یا  نانهیب زیر نگاه

 ه؟ ی چ یکه راه انداخت  یباز ن یرفتارات و ا لیدل نیپس ا-

 ... « یا  گهیبا کس د یهم  به خاطر لجباز  د یگفت:»شا یبا پوزخند  اره یخواست حرص من رو درب یکه م ی در ادامه طور و
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 حرفش رو قطع کردم.  تیادامه بده و با عصبان نذاشتم

 حاال بذار برم.  م یکه زد می مثل آدم حرف بزن ی گفت یکن ی م ی رو ادهیز ی دار گه ید-

 فشرد.  شاریدستش ب ی توجه و خشم آلود نگاهم کرد و مچ دستم رو تو یب

به خاطر... به خاطر اونه نه؟ پس نظرت   ید ی همه به خودت رس  نیکه امشب ا ن یو ا  شیآرا نیلباس، ا نیسر و وضع و ا نیپس ا-

 درموردش عوض شده! 

 زد گفت:»خوبه، خوبه.«  ی که با خودش حرف م ی در حال  یو عصب  کهیت که یت  یبا خنده ها و

 شده بود!  وونهید رسماً

اورد مچ دستم سوزن   یکه به دستم م ی بود و با فشار دهیفا ی تالشم ب ی بکشم ول رون یکردم دستم رو از دستش ب ی م یسع

به چپ و راست درموند و   یبکشم با نگاه رون یکردم دستم رو از دستش ب  یم  یکه هنوز سع  یسوخت. در حال ی شد م ی سوزن م

 با عجز ازش خواهش کردم: 

خوام   ی نم یمطمئن شد  گه یه، حاال که دآخ  ی کن ی م ی جور نیتو چرا ا ره ی گ ی و ول کن بذار برم به خدا داره دردم ملطفاً دستم -

 دست از سرم بردار بذار برم.  گه یکنم پس د تشیاذ

 بذاره برم.  اد، یب ی کس  نکهیخواستم قبل از ا ی لحن التماس و خواهش شده بود و همچنان ازش م ی حساب لحنم

تو   ی ها ییزورگو نیرفتارا و ا نیاز ا گهیکجا رفتن! من د هوی نایا گنیاصالً نم  نه،یب ی م اد یم ی کیکنم االن  ی خواهش م ربد یه- 

 تونم بفهمت؟ یچرا نم  یکن  یم  ی جور ن یخسته شدم چرا ا

نافذ که تا عمق قلبم نفوذ کرده بود و اون لحظه آروم   ییکرد، نگاه ها یزدم اما اون فقط بهم زل ده بود و نگاهم م  یمن حرف م  

  یکرد لب هاش رو برا   یکه نگاهم م  ینتونم در برابرش مقامت کنم. در حال گه ید  دمیرس ت ی که م یو قرار رو ازم گرفته بود طور 

شد که بسته شدند و همراه با فرو دادن سخته آب دهنش حرفش رو هم فرو داد. چشم   ی چ هویدونم   یلحظه تکون داد اما نم

 و گرفتم و ملتمسانه لب زدم. از اون دستپاچه نشم نگاهم ر  شتریکه ب  نیا ی زد و برا  یهام از اضطراب دو دو م

 لطفاً بذار برم لطفاً. ربد یه-

کردم آروم دستش رو باز کرد و با رها کردن دستم    یخودم حس م ی نگاهش رو رو ینیکه هنوز سنگ   یبا اون حرفم در حال  و

دونم چرا از کارش بدم    یقرمز شده بود اما نم ی که داشتم از کنارش رد شدم و داخل رفتم. مچ دستم حساب  یبالفاصله با اضطراب

  ی لبم م ی مسخره رو ی دادم با نگاه کردن بهش لبخند  یمچ دستم رو ماساژ م  که ی بود و مثل احمق ها در حال ومدهیهم ن

 نشست.
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خورد   یدستش گرفته و قلپ قلپ ازش م  ی رو تو یچا وان یکه ل  ی برگشتم و کنار رخساره نشستم. زهره در حال  ییرایپذ  به

 :د یپرس 

 ! د؟یطول کش یلیبود آخه سوگند خ  ی تلفن ک-

 .«یکم رنگ گفتم:»سحر بود سالم رسوند به همگ   یبه خودم مسلط شدم و با لبخند  ی کم دستپاچه بودم. کم ه یهم  هنوز

 :د ینار گوشم پرس و نا آرومم شده بود ک ش یحال پر تشو یکه متوجه     رخساره

 تو؟   یقدر سرخ شد   نیچرا ا یایشده به نظر مضطرب م  یچ-

داغ شده بود و گفتم:»ن...     جان یصورتم که از ه ی آروم رو دنشیاون سؤالش نا خود آگاه دستم رو به سمت صورتم بردم و با کش با

» 

 :د یکه حرفم رو کامال بگم سامان پرس   نیقبل از ا اما

 ؟ ید یرو ند  ربد یسوگند ه نمیبب-

 که بهش نگاه کنم جواب دادم:   نیچشم هام هول کرده بودند و بدون ا دم، یدهنم رو آروم بلع آب

 زد.  یکه داشت با تلفن حرف م  نیمثل ا ی عنی زه ی! چربد یه-

 حرفم جا خورده بود.  از

 ! ارهیکه ب  رهیجا گذاشته و م نیماش  یاِ اون که گفت تلفنش رو تو -

  یجمعش م  یجور  هی  د یکم خراب کرده بودم و با ه یکه   نیباره نگاهم رو باال گرفتم آخ که چه قدر رفتار هام تابلو بود، مثل ا کی

 کردم.  

 تکون دادم.  یسر

 برش داشت.  نیماش   یدونم خب فکر کنم از تو ینم-

. به محض نشستنش سامان  د یرس  ی به نظر م یهم اومد و باز رفت و کنار سامان نشست. هنوز هم عصبان ربد یبعد ه ی  قه ی دق چند 

 : د یرو بهش پرس 

 ؟ یزد  ی حرف م ی با ک-



 عشق تا جنون 

558 
 

 کم از اون سؤال سامان جا خورده بود متعجب گفت:»چه طور مگه؟«   هی

 .یزن   یبا تلفن حرف م ی آخه سوگند گفت دار یچی:هسامان

  ی از دوستام حرف م ی کیو رو به سامان با جمع کردن موهاش گفت:»آهان آره، اصالً حواسم نبود با   گذرا به من انداخت ینگاه

 زدم.« 

  یجور  نیکه ا  یزد  ی حرف م ی با ک یتلفن ربد، یگفت:»راستش رو بگو ه ی زد و به شوخ طنتیبا ش  ی با اون حرفش لبخند  زهره

 !« یچون یپ یم  یو دار  ی جا خورد

 هم جا نذاشته بود.«  نیماش   یاش رو تو ی اصالً گوش  د یاور کنگفت:»ب ه یبا خنده رو به بق و

  یلحظه از حرفش حساب هی تمام که  یهم با بدجنس  نایکه زهره زد م یشدم. با حرف  ی م د یکه از استرس مدام سرخ و سف من

 !« نهیرو بب یرفته بود کس دمیو جا خوردم گفت:»خب شا دمیترس 

 بود؟!  دهیما رو د ی عنیکه زد وا رفتم  ی حرف از

 ه؟« یتنگ کرد و گفت:»منظورت چ  یچشم م ینگاه کردم که اون هم انگار متوجه منظورش شده بود. مر ربد یه به

 در آره؟«  ی اومده بود جلو ی نکنه کس ربد ی ه نمیگفت:»بب ربد یرو به ه ی با پوزخند  و

 منظور گفتم.«  یکرد که اون هم با فرو دادن آب دهنش مضطرب گفت:»من ب ی نگاه م نایبه م تیعصبان با

که داداشمون    نیکرد در ادامه حرف دخترا گفت:»نه مثل ا ی طنتیپر ش   ی اش بود خنده  ی گرم گوش   یهم که سرش حساب نیحس

 راه افتاده.« 

مسائل کامالً   ن یحرف بزنه خب ا یگفت:»اصالً به شما ها چه که رفته باک  یبا باال گرفتن سرش رو به ماها با لحن خنده دار  و

 هست؟«  ی در مشکل یجلو  اریاش رو ب ی واال، دوست داشته کار خصوص  هیخصوص

زد و با غنچه   ربد یبه ه یده چشمکعبوس و اخمو بود. با خن یکه حساب  ربد یخنده البته به جز ه  ر یزدن ز  یاون حرف همگ  با

 جون؟«  ربد یکردن لب هاش گفت:»نه ه

ندارم لطف کن   ی و خصوص ی شخص یتو همش گفت:»نه من مثل تو مسئله   یتمام و چهره   یحوصلگ  یبا ب  نیحس درجواب

 قدر هم حرف مفت نزن.«  نیو ببند و ادهنت

حاال   د یعوض کردن اون بحث گفت:»ولش کن ی ضطرب من، برام  یبه چهره  یشده بود و با نگاه ه یقض ی انگار متوجه  رخساره

 خوان شام رو بکشن.« ی کمک م   میبر  د یدخترا با نیکه بود پاش  ی و هر چ ی هر ک



 عشق تا جنون 

559 
 

بودم   نایاز جاشون بلند شدند و سمت آشپزخونه رفتند البته به جز من که مدام تو فکر م نایم یو حت م یبا اون حرف زهره و مر و

داد و باز همه جارو   ی وجه فرصت رو از دست نم چ یبود اما اگه متوجه شده بود به ه ده یفهم یز یکه زده بود. واقعاً نکنه چ یو حرف 

  ی جور نیهم ی زیچ ه یکه بهش زده بودم پس باز هم    یا ده یموند مخصوصاً بعد از اون کش ینم اکتس  ی طور نیکرد و ا  یپر م

 هوا پرونده بود!  ی رو

اش رو با   یشده بود و مرتب گوش  رهیخ  زیگرفته و درهم به م ی ا افهیبا ق ربد یو سامان گرم حرف بودند اما ه  یمرتض  ن،یحس

 بود که رخسار به طرفم اومد.  ربد یچرخوند. حواسم به ه یانگشت هاش م  نیب ی کالفگ 

 پس؟  یایچرا نم-

قدر   ن یکه ا یکار کرد   یدندون هاش گفت:»بدبخت رو چ ی آروم و از البه ال ی لیخ ربد یبه ه یرد نگاهم رو گرفت و بعد از نگاه و

 تو خودشه؟« 

 هم قرار دادم.  یباال انداختم و پلک هام رو رو  ی ا شونه

 .د یهم شن ییزایچ  هی گفت  یی زایچ ه یخودش بود  رینکردم تقص یمن کار -

 شد، از دست تو سوگند. یجور  نیا هو یگم چرا حالش   یم-

 .« مینی بچ زوی م  ایرفت گفت:»پاشو ب یکه سمت آشپزخونه م  ی در حال و

موضوع شده بود و با برگشتن    نیا یهم متوجه   یمرتض ی نظر داشتم و اون قدر کالفه و آشفته بود که حت ری رو ز ربد یه همچنان

 ؟« یقد پکر و دمق ن یشده تو چرا ا ی :»چد یبه سمتش پرس 

 بهم زد. یحوصله پلک یب

 . ستین ی زیچ- 

 گذاشت.  ز یم یو رو  د یکش  رونیدستش ب یرو تو  ی گوش   عی سر یهم متوجه شده بود و با حرکت سامان

 تو کالفه شدم معلوم هست چته؟  یمن به جا   گه،یبسه د  ربد یاِ ه-

 .« د یکن  یم  وونهی شما ها آدم رو د گه ید  ستین یز یبابا چ ی گفت:»ا ی نگاهش رو باال گرفت و با تشر یشاک

 تعجب کرده بودم آخه چرا اون قدر اون موضوع براش مهم بود؟!   یرفتارش حساب از

 بابت عذاب وجدان گرفته بود!  نی رو شروع کردم و از ا یلجباز نیاون ا ی کرد به خاطر حرف ها  یهم چون فکر م  د یشا
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 به آشپز خونه رفتم. هی کمک به بق  یتر از اون از جام بلند شدم و برا  کالفه

کسل و   یاون حالش که مسببش هم خوده من بودم، حساب  دنیساکت و کسل بود و من هم با د ی همون جور  یمهمون  درطول

 حالم گرفته شده بود.  ینبود و کل  ی اصالًشب خوبنخورد.  یزیچ  یشام هم درست و حساب یموقع   ی حوصله شدم. حت یب

 

شدم. مادرجون به اصرار عمه زهرا   نیاومدم و  منتظر سوار ماش  رون یاز خونه ب عی از رخساره و تشکر از عمه سر ی از خدا حافظ بعد 

  م،یه گل رخ رفتعم  یکه به خونه   ی البته قرار شد فرداشب وقت م یو بدون مادرجون به باغ برگشت ییموندگار شد و ما تنها

 . میمادرجون رو با خودمون برگردون

دور هم جمع   ی بده و باز همگ  ب یترت ی ا یگرفته بود مهمون  م یکه عمه زهرا از همه کرده بود تصم یگلرخ هم به خاطر دعوت  عمه

شوکه بودم و    دنشیبود که واقعاً از شن یخبر  ن یکردنش با بابا بود و ا ی هم آشت لشیاز دال یکیگفت  ی که م ی و اون جور میبش

 برم.  یکه نتونم به اون مهمون یراه  نکرد دایپ ی فکر بودم برا  یمدام تو 

عوض کردن لباسم رو هم نداشتم و   یحوصله   یتخت افتادم حت  یرو  ی بالفاصله به اتاقم رفتم. خسته و عصب  دنیبه محض رس  

 هم گذاشتم. یوغ روو شل خته یبهم ر یخسته ام رو با ذهن ی آروم چشم ها

 

  ینشستم. در حال یای صندل دن یحاضر کرده بود و خودش هم مشغول خورزن بود. سالم کردم و با کش زیم  یصبحانه رو رو  مامان

 باالخره.«  یشد  داریب ری گفت:»صبح بخ ی کرد با گاز زدن لقمه ا  یدستش بود نگاه م  ی که تو یی که به برگه ها

 . دمیکش  یا ازهیدهنم خم ی رو یگذاشتن دست با

 ؟ یخسته بودم، شما هنوز کالس نرفت  یلیخ-

 دنبالت.  امیم نایسوگند امروز ساعت پنج ا ی . راستامی یم  رتریکم د ه یزنگ زدم گفتم امروز رو  گهیکم سردرد داشتم د  ه ینه  -

 نگاهش کردم.  پرسشگرانه

 ؟ ی چ یواسه  -

 من!«   ز یعز گه یعمه گلرخت د ی  هی گفت:»مهمون  یچا وان یدستش بود و با برداشتن ل ی تو یهنوز هم به برگه ها  چشمش

  ر یدهنم و آب کردنش ز  یرو کندم و با گذاشتنش تو ز یم ی از نون سنگکِ رو ی شبِ عمه افتاده بودم. گوشه ا ی مهمون اد ی تازه

 .« امیتونم ب  یزبونم گفتم:»اما من نم
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 شد. دهیاز برگه ها به سمتم کش نگاهش

 ! ؟یاینم ی چ یعنی-

 ... آهان آزمون... آزمون هم دارم. زهیتازه چ ام یتونم ب یدرس دارم نم  ی خب آخه کل-

 بود گذاشت. زیکه کنار م فشی ک  یها رو تو  برگه 

هم عمه ات    یکنه از طرف  یشه بابات قبول نم ینه نم ،یشه که تنها بمون  ی بعدشم نم ستین شتریچند ساعت ب ی مهمون نیاما ا-

 .دهیاطر ما تدارک دبه خ شتریب

 باز بهم متذکر شد. فش یبا گفتن اون حرف از جاش بلند شد و با برداشتن ک و

 .ینره ها اومدم حاضر باش  ادتی-

 .دمیکش  یپوف

 اما مامان... -

 امشبه.  ه ی نینشنوم فقط هم  ی زیچ گه ید-

بدن   یهم بخوان مهمون هی بق د یشبه باشه! شا هی  نیکردم و با مچاله کردن صورتم معترض گفتم:»خب از کجا معلوم هم یاخم

 که راه انداختن!«  ه ی چ گهید ای مهمون نیدونم ا ی واال من نم

 برداشت. زیم  یاش رو از رو   ی رو دراز کرد و گوش  دستش

 غر نزن زود آماده شو که اومدم منتظر نشم. -

 رفت گفت: یم  رون یب  کهیدرحال و

 خوردن.«  ی هست برا خچالی ی تو ییزایچ هی خونه  ادیسامان گفت داره م ی»راست

 لب با غر زدن زمزمه کردم.   ریگذاشتم و ز امی شونیپ ی رو رو دستم

 ! د یگ یم  یگم شما چ ی م ی من چ-
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درس خوندن به اتاقم رفتم. ساعت دو بود که سامان هم   ی که کالس نداشتم برا  نیبا ا ز یاز خوردن صبحانه و جمع کردن م بعد 

 .« رمیناهار بگ  ی برا ی زیچ ه یگفتم  ییگرفت گفت:»مامان گفت تنها یرو سمتم م  تزایپ  ی که جعبه ها  یاومد. در حال

 بود.  خچالی  یتو  یی زایچ هی ممنون اما -

رفت گفت:»تو که   یم  یبهداشت سیشستن دست و صورتش سمت سرو  ی که برا  یمبل گذاشت و در حال یاش رو رو  یدست  فیک

 !« یدوست داشت  یلیخ تزایپ

 گفتم.  ی که تو زحمت افتاد نینه به خاطر ا-

 کرد.   یا خنده

 . فتادهی تا از دهن ن شونم یباهم بخور ن یهم شده! بدو بش ی چه تعارف نشیاوه بب-

بعد از خوردن ناهار سامان با لپ تابش مشغول شد و من هم خودم رو با  تشکر کردم و جعبه ها رو به آشپز خونه بردم.  ی لبخند  با

 کتاب هام سرگرم کردم. 

  یقد   نهیآ  ی اومدم سامان جلو رونیبه پنج نمونده بود. از اتاق ب یزی گذشته بود و مدام چشمم به ساعت بود چ  یسه ساعت دو

 . د یسمتم چرخ نه، یآ یاز تو   رمیتصو  دنیکرد. با د  یبود و موهاش رو درست م ستادهیا

 ! ید یفکر کردم خوب-

 تو؟   یر یخوندم کجا م ینه داشتم درس م-

   ن؟یایخونه عمه گل رخ مگه شما نم امیچند جا کار دارم شبم م  ه ی رون یب رم یدارم م-

 شونه باال پروندم.  ناچاراً

 . میدنبالم با هم بر ادیچرا خب، مامان قراره ب-

 رده؟ گ  یمامان نگفت ساعت چند بر م-

 . ادیاالناست که ب گه یچرا د-

 منتظر مامان بمونم.   ییآخه گفتم اگه تنها-

 نه تو برو نگران نباش. -



 عشق تا جنون 

563 
 

 . د یکش یچشمش گذاشت و باز موهاش رو دست یرو رو  اش ی تب نکیع

 بهم زنگ بزن.  ی داشت ی مواظب خودت باش کار رمیمن دارن م  ادیزنم که زود تر ب ی باشه پس بازم به مامان زنگ م-

 باشه ممنون. -

ساعته باالخره اومد.   می ن یر یعصر بود که مامان با تأخ م ی. ساعت پنج و ندمیدراز کش  ونیزیتلو  یجلو ی راحت ی رفتن سامان رو با

 ؟« یکم هم اخمو گفت:»پس چرا آماده نشد   هی طور  نیکه هنوز آماده نشده بودم متعجب و هم ی من در حال  دنیبا د

 . امیممن که گفتم ن- 

 مانتوش رو دون دونه باز کرد.   یها دکمه 

  ی ایشه اصالً اگه ن یات ناراحت مجارو نه؟ خب عمه  ن یاون وقت ا یاومد  نایرخساره ا ی خونه  شبیسوگند بچه نشو، زشته د-

 . یبد  یجور  هی جوابش رو  د یگم که به خاطر تو بوده و خودت با  یم د یتونم که تنهات بزارم! عمه ات هم اگه پرس  ی نم رمیمنم نم

 بلند شدم.  یراحت  ی کلنجار رفتن با مامان با حرص از رو  یبعد از کل باالخره

 حاضر شم. رمیخب االن م یلیخ-

 .« رمیگفتم که نم  رینگ  افه یقدر ق  نیو گفت:»حاال ا د یاتاقم قدم برداشتم که خند  سمت

 فقط حوصله ندارم جواب عمه رو بدم.  ، یا افه یچه ق-

 به روم زد.  یلبخند 

 پس زود باش مامان جان. -

خورد به تن کردم و با   ی م ن یبود و از کمر هم چ ی هاش پفک نیکه آست  رهیت ی به رنگ آب یی آماده شدن به اتاقم رفتم. مانتو یبرا

بود، ست کردم. موهام رو از وسط فرق کردم و با دو   میهم رنگش مال  یل یرنگ که خ ی ساتنِ آب یبه همراه روسر ینود سانت ینیج

اومد و صورتم رو روشن تر   یبه لباسم م  یدرشتم که حساب یرنگ پشت چشم ها یآب  یا  هیکردنشون، جلوم انداختم و سا سیگ

 کرده بود. 

 



 عشق تا جنون 

564 
 

اومدم. مامان با   رونیکه آماده شدم از اتاق ب  نیگذاشتم. هم  فمی عطرم رو بر داشتم و بعد از زدن داخل ک ی  شهیآخر هم ش  در

چه قدر هم به   ن یسوگند خانوم، هوم بب ی ایب یخواست ی کرد و با تکون دادن سرش گفت:»حاال خوب بود نم  یخنده ا دنمید

 !« دهیخودش رس 

آماده   د یخودتون گفت د؟یبش یکار کنم که شما راض ی چ د یدلخور گفتم:»مادر من، االن من با یو با لحن  ستادمیبه کمر ا دست

 شم.«

 زد.   یلبخند 

 کردم ها.  ی م ف یالق هم نشو داشتم ازت تعرخب غر نزن و بد اخ یلیخ-

 شونه ام انداختم. ی رو رو فمیک بند 

 رفتن؟   ی واسه   ستیگم زود ن  یم-

 رو مرتب کرد.  شالش

 .میات کمک کنحداقل به عمه  م،ی هست بدو بر رم ینه اتفاقاً د-

  یجلو  ک،یبا تراف ی ساعت بعد با رو به روه  کیکه سوار شدم حرکت کرد که حدود   نی. هممیرفت نیی پا گهیبا اون حرف با هم د و

 . مید یعمه رس  یخونه  

که اومده بودند. عمه تنها بود و آشپزخونه هم   م یبود یی نفر ها نیمامان باز هم جزئه اول یعجله   یجا بود که با همه   نیا جالب

شب به آشپزخونه رفتند. من هم   یتدارک شام و کار ها ی همراه مامان برا ی گرم  ییِشلوغ. بعد از استقبال و خوش آمد گو یحساب

حوصله بودم و   ی کردم. ب ی ور و اون ور م ن یدستم بود شبکه ها رو ا یکه تو  ی نشستم و با کنترل ونی زی تلو ی جلو نییسالنِ پا ی تو

رو خاموش کردم و به طرف آشپز خونه قدم   ون یزیکرده بودند! تلو  ریاون همه د گهیدونستم رخساره و عمه زهرا چرا د ینم

  هی و  ی. انگار که داشتند درمورد خاستگارستادمیسر جام ا عمه مامان و  ی حرف ها دن یآشپز خونه بودم که با شن  کیبرداشتم. نزد

 زدند!  ی حرف م یی ها زیچ نیهمچ

 کنجکاو شده بودم.  یزدند و حساب یحرف م یا یرو درمورد چه خواستگا ه یدونستم منظورشون چ ی نم قاًی دق اما

 خوشش اومده؟«  هی خودش چ نایکردم که مامان خطاب به عمه گفت:»حاال نظر م   زیکم ت  هی تر رفتم و گوش هام رو  جلو

 دونه.  ی دونه آرزو جان، چون فقط داداش م  ی :هنوز به اون صورت نمعمه
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کم از هم دور شن، به هر حال   ه ی هم که با ترمه جون و باباش داره بهتره   یگارناساز  نیبا ا ه یدختر خوب  نایخوبه م ی:آهان ولمامان

 شون باشه.که قسمت   یهر چ

 .  فتهیبراش ب ی خوب ی کم تنده انشاهلل که اتفاقا ه ی :آره اخالقش عمه

سر   وار یو با افت فشار کنار د  دمیفهم ینشست، حال خودم رو اصالً نم امی شونیپ یرو  ی به تند  یبودم و مبهوت؛ عرق سرد جیگ

 بود؟  نایو م  ربدهیمنظورشون ه  یعنینشستم اما  نیزم یخوردم و رو 

 ممکن بود، امکان نداشت! ر یغ نه

ود، نفسم  سرم خراب شده ب ی رو ایلحظه تمام دن  هی  یسرم که رو به انفجار بود گذاشتم و محکم فشارش دادم. تو  ی رو رو دستم

ام فشرده    نهیشد و به س  یم  نییباال و پا یکه به سخت ی کرده بود و نفس دایپ ف یخف ی لرزش  ی اومد و لب هام با ناباور یباال نم

 و او... اون ... نه...   ناینداشت، اونم م کانام  دم؛ی. تلخ و ناباور خند شد ی م

جمع و جور کردم و بعد   ی زدم که همون موقع عمه صدام زد. به زور خودم ر کم وار یبه د نیزم  یبلند شدن از رو یرو برا  دستم

  ی ها رو رو یگرفته بود و سبز  نییکه سرش رو پا  یمتعدد به آشپز خونه رفتم. عمه در حال ینفس ها دنیو کش  قهیاز چند دق 

 اون جا که چ... « یتنها نشست  نیما بش شیپ ا یکرد گفت:»سوگند جان ب یتخته خورد م 

 مثل گچ شده صورتت!«  ده؟ یعمه چرا رنگت پر یزده گفت:»سوگند جان خوب  رتیباال گرفتن سرش حرفش نصفه موند و ح و

بهم کرد و با   یبود به طرفم برگشت. نگران نگاه ییظرف شو نکیس   یها تو  وه ی اون حرفش، مامان هم که مشغول شستن م با

تونستم   یتونستم حرف بزنم. هنچنان شوکه بودم و نم   ینم ی حت و منگ بودم و  جیسمتم اومد. گ  عی سر یل یآب خ ریبستن ش 

 آب به طرفم اومد.  یوانی نگران شده بود و عمه با ل ی و رفتارم رو درک کنم. مامان حساب  تیموقع

 آب بخور.  ن یکم از ا ه ی ر یچت شد عمه جان بگ  هوی-

 دستش گرفت دلواپس نگاهم کرد.   یدستم رو تو  مامان

 مامانم؟  یتو نکنه فشارت افتاده، سوگند خوب  ی کرد خیقدر  نیچرا ا-

خ...   ستی ن یز یآروم گفتم:»چ ییخوردم و باالخره با صدا وان یل  یکم از آب تو ه یگرفته بودم  یکه دستم رو به صندل ی حال در

 خوبم.« 

 شماتت بار نگاهم کرد.  مامان



 عشق تا جنون 

566 
 

باشه واال گلرخ جون   یو خستگ   هیخواب  یفکر کنم از ب دهیذره به خودش استراحت نم  هی از بس که سرش تو کتابه و درسه - 

 ! دارهیشبانه روز ب

قدر   نیگفت:»آخه عمه جان چرا ا می مال ی نرم و سرزنش یو با اخم  د یبازوم کش یهم با اون حرف مامان، دستش رو رو  عمه

 ؟« یکن  یو خسته مخودت 

و راه گلوم رو باز کنم   ارمش یتوستم فرو ش بدم و نه باال ب ی کرده بود و نه م  رهیداخل گلوم گ  وهیم کی بزرگ  ی مثل هسته  بغض

اشک هام رو گرفته بودم. مامان همچنان نگران و   زش یر  یداشتم و به زور جلو  ید یشد  یدونم که اون لحظه حس خفگ   یفقط م 

 :د یکرد و مضطرب پرس  ی هم ممشوش نگا

 االن؟  یبهتر-

خواستم از آشپزخونه   ی کردم و م د ییخالص شدن از اون جا، با حرکت سرم حرف مامان رو تأ یکه اصالً خوب نبودم برا نیا با

 دلم.«  ز یعز یکم دراز بکش که بهتر ش   هی برو باال  یخوا  ی م ومده ین  یکه عمه گفت:»هنوز که کس  امیب رون یب

 باال رفتم.  ی به دستم، به طبقه  یآب قند  وان یکرد و به اصرار هر دو با دادن ل د ییأمامان هم ت 

 

رمق پله ها رو باال    یکنه که مخالفت کردم و خواستم به کارش برسه. شوکه و ب م یباال همراه یخواست تا طبقه   ی ازم م عمه

رو آروم فشار    ی  ره یخواست اون جا باشم. سمت در قدم برداشتم و دست گ ی دونم چرا اما دلم م یاتاقش بودم و نم ک یرفتم. نزد

 اتاقش پا گذاشته بودم همون شب تصادف بود و اون خاطره تلخ.  یکه تو   یبار  نیدادم. در باز شد و مردد داخل رفتم. آخر

  ی تلخ، اصالً مگه خاطره م  یلیخ ی ه خاطر  ه ی  گه،یتلخ د  یخاطره   کیاومدم و باز هم   ی بود که باز به اتاقش م ی بار نیدوم   نیا و

 شد؟ مگه راحت بود؟!  

عمه و مامان هنوز هم تو گوشم بود؛ واقعاً منظورشون از حرف   ی تلخ و پر درد. حرف ها ی صورتم غِل خورد؛ اشک یرو یاشک قطره 

 زدند!  ی م حرف  ی ا گه یهم در مورد کس د د یبودم شا دهی بود؟ نکنه اشتباه شن ی بودم چ ده یشن نییکه اون پا ییها

شست و باز هم همون   ی صورتم رو م د ی شد  یالبیبود و اشک مثل س  دهیکرد. بغضم ترک ی م اموونه یفکر کردن بهش هم د یحت

تختش نشستم و با   ی لرزش دست هام. لبه   یهفته به سراغم اومده بودند و شروع شدن دوباره   کی که بعد از   یعصب یحمله ها

که   ی آبِ قند  وان یاز داخل جعبه، همراه با ل یقرص دنیکش  رونیو با ب کردمرو جست و جو    فمی ک ی لرزونم تو  یهمون دست ها 

  ز یم ی کنار تخت گذاشتم که چشمم به قاب عکس رو  زیم  یقرص رو  یرو همراه جعبه   وان یدستم بود قرص رو فرو دادم. ل ی تو

  دایسوزش پ ی به طرز وحشتناک بمشدند. دست خودم نبود و قل ریسراز  ی شتریعکس اشک هام با سرعت ب اون قاب  دنیافتاد. با د

 داشتند؟! ت یقیبودم حق دهیکه شن ییزهای چ یعنی کرده بود؛ 
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اش فرود اومدند. خوب نگاهش کردم؛   شهیش  یاشکم آروم رو  ی بردم و قاب عکسش رو برداشتم، قطره ها زیرو به طرف م دستم

با وجود اون   ی کرد. حت  ی م اموونه یباشه تا سرحد مرگ د یا  گهیکه جز من با کس د ن یچه قدر هنوز هم دوستش داشتم و فکر ا

  یکار هاش و همه حرف هاش اما هنوز هم دلم براش پر م ی بگذرم، با وجود همه  ش تونستم از یطرفه ام اما باز هم نم ه یحس 

که فقط با اون اسم   ی زدند و قلب ی م ادیتابانه فر  یبدنم اسمش رو ب  یتمام وجودم از اون پرشده بود و تک تک سلول ها  د،یکش

خواست   یبهش داشتم و فقط دلم م  یب یعج ت یکرد. حس مالک یگرفت و با همون اسم هم متالطم شروع به تپش م ی آروم م

 من باشه، فقط مال من... یبرا

 خدا ناله کردم.   ش یپ و  ختمیاشک ر تلخ

 بود خدا! یآخه اون چه عشق-

اگه قرار نبود دستم چفت دست هاش بشند  ،ی تابم انداخته بود ی دلِ ب  یاگه... اگه  واقعاً قسمتم نبود چرا اون همه مهرش رو تو 

  د یچه جور با ایکردم، خدا ی م د یکار با  یو اون ها رو اون همه بد عادت کنه... حاال من چ ره یدستم رو بگ   یچرا اجازه داده بود 

 ...یکردم چه جور  ی تحمل م

قاب   ی و کشنده اش تو حیخوردند، اون لبخند مل  یصورتم سر م ی محابا رو یبودم و اشک هام ب  رهیهم به قاب عکسش خ هنوز

  یکار کرده بود که تمام جودم تمنا ی کار کرده بود، با من چ یا من و قلبم چکرده بود... اما اون ب اموونه ید  یعکس بدجور

و همه کس رو از   ز یکرد همه چ ی بهم نگاه م یخمارش که وقت یچشم ها شنگش،و ق ب یدلفر یکرد، لبخند ها ی وجودش رو م

 کردم!  ی خودم رو هم فراموش م ی بردم حت ی م ادی

 هاش! تیعصبان یصداش... لحن حرف زدنش و حت تمیخوش ر آهنگ

 شد! ی از اون رو دوست داشته باشم اصالً مگه م ر یبه غ ی تونستم کس یکردم، چه طور م  ی از ذهن و قلبم پاکش م ی چه طو حاال

نداشت. من عاشق   ی که تموم یسوزوند و اشک ی دل و چشم هام رو م شتریبود ب دهیچیاتاق پ ی عطر خوش بوش که تو استشمام

 نبود!  یآسون ز یچ نیشده بودم، عاشق و ا

کار   ی ها عاشق بودم اما چ نیبودم با وجود همه ا ده یشن شیپ ی  قه یکه چند دق  ییطرفه، سامان و حرف ها هی وجود اون حس  با

 کردم؟!  یم د یبا

سرحد مرگ عاشق اون آدم بودم و فراموش   تا ی شد اونم هم وقت یکنم چون واقعاً نم  رونیتونستم راحت اون رو از قلبم ب ی نم نه

 چیشدم. هگرفت و از قبل هم درمونده تر    یشتر یام شدت ب ه یها گر  زیممکن بود برام. با فکر کردن به اون چ  ر یکار غ ه یکردنش 

 خوردند.  ی روم به بن بست م یجلو  یراه ها ی نداشتم و همه  یراه
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  ینرند با هق هق  نییهام تا پا ه یگر  یکه صدا  نیبه و خاطر ا رم یخودم رو بگ  ی تونستم جلو  ینم گهیکردم و د   یم یخفگ  احساس 

 کردم و هق زدم.  هی بالشت گذاشتم و از عمق وجود با درد گر ی تلخ صورتم رو رو

 

  یدازه گِز گِز م ان ی شد و ب یاز اون دردِ کالفه کننده سوزن سوزن م  امی شونیبه درد اورده بود و پ یسرم رو حساب ه یهمه گر اون

  نیاز آب قند داخلش خوردم؛ گرم بود و به خاطر ته نش گهیکمه د ه ی زی م ی رو وانیبردم و با برداشتن ل ز یکرد. دستم رو سمت م

اش دلم رو زد و حالت تهوع بهم دست داد. آب   ی نیریش  ی لحظه ا یکه برا   یشده بود طور  نیریبشدت هم ش  یشدن شکرِ اضاف

 تخت از جام بلند شدم.  یبلند و چوب  یرو فرو دادم و با کمک گرفتن از لبه   اتش یدهنم و محتو

  ه یکه داخل درِ اتاقک کار گذاشته شده بود، خودم رو   یقد   نهیاز اتاق بود رفتم و با نگاه کردن به آ ی اتاقک پرو که قسمت سمت

  ی خودم تو  دن یکرده. با د دایپ یاصورتم وضع آشفته  شم، یآرا زش یو ر  هی دونستم بعد از اون همه گر ی چون م کردم  ی کم بررس 

متوجه حال بدم    هی خواست بق یشده بودم. دلم نم تیمثل م یی جورا ه یروح شده بود و  ی ب یبکم جا خوردم، صورتم حسا ه ی  نهیآ

که همراه   یش یآرا لیبرداشتن وسا ی کردم. برا ی از اون حال ناجور خارج م و خودم رو   دمیرس  ی کم به سر و ضعم م  هی  د یبشند و با

  ی  شه یپخش و پال شد و ش  نیزم  یرو  لمیکه وسا دمیشتخت ک یبرداشتنش از رو  یرو برا  فمیداشتم سمت تخت برگشتم. بند ک

عطر کل اتاق رو پر کرده   ینشستم. بو  ن یزم ی زدم و رو ی پلک محکم ی. با حرص و کالفگ ختیر ن یزم ی عطر با باز شدنش، رو

هوا   ی کم تو  ه یبرداشتم و  ز یم ی رو از رو ربد یعطر ه شهیش  ظ، یغل یبردن اون بو ن یاز ب ی در اتاق رو باز گذاشتم و برا عاً یبود، سر

رو داخل   ملیکردم و وسا  زیرو تم نیاز جعبه، زم یچند دستمال کاغذ  دنیکش رون یبشه و با ب یزیچ  یخواستم متوجه   یزدم. نم 

  شیآرا لیبا وسا ه یمحو کردن آثار گر  یگذاشتم و برا  زی م یدوباره رو  یبغض  دنیتخت رو با بلع یقرار دادم. قاب عکسِ لبه   فم یک

  یزد و سع ی م  یبه سرخ یدرِ اتاقک پرو بود، نشستم. چشم هام هنوز کم  یکه جلو ی چرخ دار و بلند  یصندل  یو ر فم، ی داخل ک

 اشون داشتم. یبردن اون حالت سرخ و فرو رفتگ  نیدر از ب

  د یبودم. با یاز خودم عصب  یاوردن اون حرف ها باز چشم هام به اشک نشست و از اون بابت حساب ادیو به    نهیآ ی نگاه کردن تو با

شد   یم موضوع  نیا ی متوجه  یکس د ی. نبادمیبخش ی کم سامان م ه یکردم و به اون حال مغشوشم  یخودم رو جمع و جور م 

 رخساره.  یحت

 رو برداشتم از اتاق خارج شدم.  فم ی ام، روح دادم ک ه ی از گر دهیکم به اون صورت مرده و ژول ه یکه   نیاز ا بعد 

  دند یپرس  یزدند و حالم رو م  ی آشپز خونه صدام م یبار از تو  ک ی قهی سالن نشستم و مامان و عمه هم چند دق یتو  ه، ی اومدن بق تا

 فهموندم که بهترم. ی رمق بهشون م  یب ی و لبخند  نانیکه نگران نشند با اطم  نیا ی و برا

  یبه طرفم اومد و سالم کرد. دمق و ب د،یاز سالن باال نشسته بودم که رخساره از راه رس  ی کم کم اومده بودند. گوشه ا همه

 :د یمرموز بهم، پرس  ی حوصله جواب سالمش رو دادم که با نگاه کردن
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 غرق شدن سوگند خانوم؟ اتیه باز کشت شده نکن  ی چ هیچ-

در   ی تونستم خارج بشم هر چند که سع  یو دلمرده نم نیغم نفسم رو فوت کردم. دست خودم نبود و اصالً از اون حال غمگ  با

 حفظ ظاهر داشتم. 

 ن؟ یاومد  ر یقدر د نیچرا ا-

 نشست.  کنارم

 ن؟ یوقته که اومد   یلیخ نم ی. ببمیمنتظر اونا شد  گهیهم کالس شنا بود د یرعلیاومد، ام  ریبابا د-

 شه.  یم  یساعت ه ی- 

بکنه. رخساره و دخترا مشغول حرف زدن بودند و   ی نتونست سؤال گهیو زهره حرف مون نصفه موند و رخساره همـد  م یاومدن مر با

و   می مر یچند بار ی شدم حت ی نم یزیچ  یفکر. اصالً متوجه    یهم تو  یبودم و حساب زیبه م رهیمن هم با اون حالت مسخم خ

  ز یبه م شونیمتموج و پر ی کردند که سردرد رو بهانه کردم. همچنان غرق در افکار  ؤالزهره به خاطر اون همه ساکت بودنم ازم س 

 افکارم رو از هم شکافت.  یرخساره کنار گوشم رشته   ی بودم که زمزمه ها رهی که وسط سالن بود خ  یبزرگ

 گفت:»تو چته هان؟« که متعحب  دم یسمتش چرخ به

 ادامه داد:  یبا لحن آروم تر  و

 رو بردن باال.  فشون یراحت آقا تشر الت یبگم که خ د یبا ن،یو زم  زی به م ی زل زد ی جور نیاگه به خاطر اون ا-

 قرار لب زدم.  ی کردم و ب  زیرو ر  چشمم

 مگه اومده؟ -

که از   نی ! واال مثل ایدوخت  زی و به منگاهت ی جور ن یا یباهاش چشم تو چشم ش  یخوا یفکر کردم چون نم ی عنیخب آره -

 باشگاه اومده بود آخه ساک باشگاه دستش بود، رفت باال.

 ! یتو اتاقش بودم چ د یفهم  یشدم. اگه م شون یکم مضطرب و پر ه یفکر  رفتم و   ی اون حرف رخساره باز تو با

 هم صدام زد.  باز

 تو؟  یی کجا ی سوگند؟ ه-

 کردم که متفکرانه نگاهش رو بهم دوخت. گاهشن
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 شده؟  ی زیتو؟ چ یشد   ب یغر بیقدر عج نیچرا ا-

 لحن انکار و تکون دادن سرم جواب دادم:  با

 کم سردرد دارم.   ه ی نشده گفتم که   یزی نه چ-

اومد و با سالم کردن   ی صورت و راه رفتنش، به سالن باال م ی تو یِشگ یهم ی شدم که با ناز و کرشمه ها نایم  یآن متوجه   ک ی و

 شده بود.  شتر یکه از قبل بهش داشتم ب ینشست. حضورش نفسم رو بند اورده بود و نفرت  ی مبل ی رو هی رو به بق

 

 شم.به خودم مسلط با ی داشتم کم  ی سع قیعم ینفس دنیپر از اشمئزاز و تنفر صورتم رو برگردوندم و با کش یاز نگاه بعد 

 :د یرو به من که همچنان ساکت بودم پرس  زهره

 سردردت بهتر شد؟  نمیبب-

به تن کرده بود که با   ره ی سبز رنگ و ت یرهن یخرامان خرامان به سالن باال اومد. پ ربد یخواستم جوابش رو بدم ه ی که م  نیهم و

اومد و چهره   ی هم که اون رنگ بهش مکرد. چه قدر    یم  ییخودنما ی اش حساب یعضالن  ی  نهیباال س  ی باز گذاشتن دو دکمه 

که بعد از لرزش چونه ام به زور فرو دادم و از   ی و بغض ره یبگ  امه ی نمونده بود که باز گر ی زیچ دنشیاش رو جذاب تر کرده بود. با د

کرد    یاش نگاه م ی گوش   یکه به صفحه    ی که بود خودم رو کنترل کردم. درحال ی دادم و هر طور رون یب یگلو ردش کردم. نفس

 :د یپرس 

 هنوز؟  ومدن یپسرا ن-

سراغشون رو   می خواست ی در جواب سؤالش بعد از سالم گفت:»واال ما که م م یداد. مر  یلب سالم ر یها سالم کردند و منم هم ز بچه

 شون؟« ید یتو ند   یعنی. میریاز تو بگ 

 اش بود.  یگوش  یصفحه   یسرش تو  همچنان

 بود!  ومده یباشگاهم که ن نیکردم اومده باشند، واال حس ی :نه فکر مربد یه

ابروش به   ی تا ه یشد و با باال دادن  رهیخ شیگوش   یگذرا باز به صفحه    یگفتن اون حرف سرش رو باال گرفت، بعد از نگاه با

حسش   یی جا هی  شیپ ی  قه ی بو رو چند دق نی کنم ا یحس م  ، ییعطر آشنا یخاص و مرموز گفت:»چه بو  ی با حالت یصورت کمون 

 کردم!« 

 اون حرف رو بزنه!  د یاتاقش رفتم وگرنه چرا با یبود تو  ده یکه فهم نیمضطرب بودم و مثل ا یرو با استرس تر کردم. کم لبم



 عشق تا جنون 

571 
 

 هم گذاشت و به من اشاره داد: یپلکش رو رو  هی  زهره

 ! دهیچیبوش همه جا پ  بیعطر سوگند باشه آخه عج ی کنم بوفکر  -

 کرد.   یخنده ا و

 کرده.  ی خودش خال یعطر رو رو ی  شهیفکر کنم ش -

. رخساره هم با  دمییلبم رو جو ی نگاهم کرد که مضطرب باز گوشه  یا  هی آن سرش رو باال گرفت، چند ثان ه یاون حرفِ زهره،  با

 :د یبا حالت فکر پرس  ربد ی کرد و بعد هم رو به ه یبه من نگاه م  ری و متح ی کنجکاو

 رخان؟ یه یبو رو کجا حس کرده بود  نیا قاًی حاال دق-

  یچشم ر یکه ز یاش رو به من بود در حال   هی که زاو  یمبل یرو که تاش باز شده بود دومرتبه تا زد و با نشستن رو  رهنشیپ نیآست

 . یزد  یکرد لبخند محو   ینگاهم م

 . هی مال کدومتونه کاف دمیکه فهم ن یهم ستیمهم ن-

اما با   دهی. معلوم بود که فهمدمیکش ی اش شد. پوف یزد و باز مشغول گوش   یو جاخورده بهش نگاه کردم که لبخند مرموز   متعجب

 حال خدا رو شکر که اتاقش رو جمع و جور کرده بودم. نیا

و نشست.   د ی رو عقب کش  میکنار  یصندل یبعد از نگاه ید که مرتض بو ربد ی. چشمم به هنیهم اومده بود اال سامان و حس ی مرتض

بود   ده یدور د یکه چشم سامان رو حساب نی اش رو تحمل کنم. مثل ا یکیتونستم اون همه نزد  یبود و اصالً نم ک یبهم نزد یلیخ

حواسشون نبود.   یلی. بچه ها گرم صحبت بودند و خد یبه سمتم چرخ یا  هی کرد. بعد از ثان ی م یاز اندازه احساس راحت ش یو ب

 :د ی بشاش پرس  یآروم و با صورت 

 ؟ یخوب-

لبم به   ی رو  ی تصنع  یبا لبخند  ی خواست باهاش حرف بزنم چون واقعاً حوصله اش رو نداشتم و با گرفتن فاصله ا ی دلم نم اصالً

 ناچار گفتم:»خوبم ممنون.« 

 بهم کرد.  ی قی دق نگاه

 . یایاما به نظر خوب نم-

مبل گفت:»راستش رو   ی دسته   یاش رو ه یبه اطراف انداخت و با گذاشتن دستش پشت سرم و تک ینگفتم که نگاه یزیچ

 رو بهت بگم.«   یز یچ هی خوام  یم  یبخوا
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خوام در مورد   ی و دو دل بودن گفت:»راستش م  د یکم ترد هی بغل گرفتن دست هام نگاهش کردم که بعد از  ی حوصله و با تو یب

 آخر هفته و اومدن به باغ، با بابا حرف بزنم.« 

  ی حساب یاون حرف از مرتض دنیحوصله ام کرده بود و شن ی اش هم سردرد کالفه و ب ی دندون هام فشردم. همون جور  ریرو ز  لبم

 ه بود! شد  یجد  هوی  زیترم کرد. واقعاً که چه قدر همه چ شون یبرآشفته و پر

 کردم.  یبچگانه و حماقتم سرزنش م  ی ذهنم خودم رو به خاطر اون لحباز  یبودم و مدام تو ی خودم عصب از

 ؟« یگ ی نم یز یاون سکوتم گفت:»چ دنیکرد و با د ی منتظر جواب، نگاهم م همچنان

 لطفاً.«  تسیجا جاش ن نیکنم ا ی خواهش م ینگاهش کردم و آروم گفتم:»مرتض  دمیبه خاطر سردرد شد  ملتمسانه

شده بود. هنوز   ره یخ ی شده اش به من و مرتض زیر  یدرهم و چشم ها  ی افتاد که با چهره ا ربد یگفتن اون جمله ام نگاهم به ه با

همون لحظه از جاش بلند  یتو  ربد یکردم که ه ی خاتمه دادن به اون موضوع نگاه م یبرا  یپر التماسم به مرتض ی هم با نگاه ها

 گفت:  کی بهم نزد یی و ابرو ها  یجد  یبا چهره ا  ی شد و رو به مرتض

 باهات دارم.«  یکار  ه ی یایشه چند لحظه ب  یم  ی»مرتض 

 شد.  دهیکش ربد یسمت ه نگاهش

 ؟ یجانم چه کار-

 رو به سمت باال زد.  موهاش 

 گم بهت حاال. ی م ایب-

 واسه بعد.«  یشه بزار  یم ستیگفت:»اگه مهم ن  ربد ینرفتن و بعداً حرف زدن و رو به ه یهمچنان مصر بود برا  ی مرتض

باال رفت. از اون همه   یاز جاش بلند شد و همراهش به طبقه   یو بالخره مرتض کرد ی م یاصرارش پافشار یرو  یحساب ربد یه اما

 واقعاً متعجب بودم! ربد یاصرار ه

 نجاتم داده بود.  ی از دست مرتض ییجورا ه یداشتم چون  تیاز کارش خوشحال بودم و رضا اما

  ینگذشت که مرتض ی لیکردم. خ  ینگاهشون م  یآروم ی دادم و با پلک زدن ها یکردند گوش م  یکه دختر ها با هم م   یبحث به

نشست با باال دادن   یکه اون هم م ربد یمبل باز کنارم نسست و رو به ه  یرو  ی هم به دنبالش. مرتض  ربد یباز به سالن برگشت و ه

 !« یجا هم بگ   ن یهم یونستت  ی نبود م یموضوع مهم یگفت:»ول   ییابرو
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  هی بق یخب حاال توهم حتماً مهم بود که جلو یلیگفت:»خ  یرو به مرتض  یگرفتن افه یکردم که با ق   ینگاه م ربد یبه ه  نانهیزبیر

 نگفتم.« 

 : د یعوض کردن حرف باز پرس  ی در ادامه برا و

 ومدن؟ یو سامان کوشن چرا هنوز ن نیحس یراست-

 که خاموشه سامانم که بر نداشت.  نیخواستم از تو بپرسم آخه حس ی :اتفاقاً من میمرتض

 رسونن.  ی حاال هر جا که باشن باالخره تا شام خودشون رو م گهی:حتماً با همن دربد یه

گرم بگو و بخند و صحبت بودند. عمه   یخنده پرشده بود و همگ  یاز سمت دخترا چرخوندم. سالن از صداتفاوت نگاهم رو ب یب

 :د یذاشت رو به من پرس  ی م ز یم ی ها رو رو  وه ی که م ی به طرفمون اومد و در حال وهیگل رخ با ظرف م

 عمه جون؟  یسوگند بهتر یراست-

تر   بیطور نگاه عج ن یبود و هم دهینگاه ها با تعجب سمت من چرخ  یهول کردم چون همه  یحساب  د یکه عمه ازم پرس  یسؤال با

 که بهم قالب شده بود جواب دادم:  یمحکم زدم و با کنترل استرس  یو پر پرسش روم ثابت شده بود. پلک  ی که جا خورده  ربد یه

 شما خوبم.  نیآ... آره االن بهترم ممنون نگران نباش -

 : د یهم جاخورده و مشوش پرس  یمن و عمه رد و بدل شد. مرتض  ن یکه ب یی حرف ها با

 مگه چش شده بوده؟ -

 باال انداخت. ی شونه ا عمه

 بود از حال بره.  کی حالش بد شد و نزد هو ی یجان عصر  یدونم مرتض ینم-

  ز یم که خوبم چخاتمه دادن به اون موضوع گفتم:»عمه جون گفت یهم، رو به عمه برا یو فشردن لب هام رو ی زورک ی لبخند  با

 هم نبود البته.«  یمهم

 بهم زد.  یلبخند 

 دلم.   زی عز یاما خوشحالم که بهتر ی نگران کرد یلیخ-

 : د یبالفاصله پرس   میرفت. با رفتن عمه مر نییبا اون حرف سمت سالن پا و
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 االن؟  یچرا حالت بد شده بود خوب -

کم سرم    هی کردم با همون اضطراب گفتم:»خب  ی شرده مهم ف یکه انگشت هام رو تو   ینگاه کنم در حال ی که به کس  نیا بدون

 رفت فکر کنم فشارم افتاده بود.«  جیگ

گفتند و زهره هم   یز یکرد و هرکدوم چ  یبهم نگاه م  ظ یغل یبا تکون دادن سرش سرزنشگر و شماتت بار همراه با اخم رخساره

 باشه هان؟«  یخور ی که م  ییگم نکنه به خاطر قرص ها ی هم گفت:»م یرو   یبا گذاشتن پلک ون یاون م 

خودم رفتم. حرف   یتو  هو یکنف و ناراحت شده بودم و   یاز پرسش اون سؤالش نداشته اما حساب یدونستم قصد بد   یکه م  نیا با

شون رو  پر ترحم  ی خواست نگاه ها یکرد دلم نم   یاندازه آشفته ام م یو ب خت یر ی بهمم م یزدن در مورد اون موضوع حساب

که   ی بودم. با حرف یو عصب   ریرو بهم بزنند دلگ  یلعنت  ی به بعد مدام بخواند سرکوفت اون قرص ها ن یکه از ا نیتحمل کنم و از ا

 نگاهم کرد.  ی اسمش رو صدا زد که با شرمندگ یام، با لحن متذکرانه ا  ختهیاون حال بهم ر دنیبا د یزهره زد مرتض 

 نداشتم. ی منظور دمیخوام فقط سؤال پرس  یذرت م:معزهره

 هم فشردم.  ی زدم و لب هام رو رو یظاهر  یلبخند 

 .ستی دونم زهره جان مهم ن   یم-

 

کمک به   یرفتند. دخترا هم برا ه یبق شیپ ن ییبه سالن پا یهمراه مرتض  ی ا قه ی کرد و بعد از دق ی همچنان مشوش نگاهم م ربد یه

که چرا عصر حالم بد    نیا ل یکرد و دل چمیهم سؤال پ یکه کل م یعمه پشت سر هم به آشپز خونه رفتند. فقط من و رخساره بود

 بازش کردم.  ودماز سر خ یجور  ه یو  د یشده بود رو پرس 

  یموضوع کم  نیند و اداد  یهاشون رو هم که جواب نم یبودند. گوش  ومده یهنوز ن ن یشده بود اما سامان و حس ده یشام چ زیم

گفته بود واسه   ایرو که گو  نینگران نشند خبر دادن حس هی که بق نیبه خاطر ا ربد یشام ه زِ یسرم ینگران و دلواپسم کرده بود. حت

چون خودش هم نگران به   گه یرو اطالع داد اما کامالً متوجه بودم که دروغ م اند یم  بعداًو خودشون   میشام منتظرشون نباش  ی

 . د یرس  ینظر م 

بعد از اون   قه یچند دق ی بیاز جمع، از جاش بلند شد و به طرز عج ی زنگ خورد و با عذر خواه ربد یه ی که گوش  م یبود زیم سر

خوند با تشکر کردن از عمه و نصفه   یرو م   ی امیپ ایاش و تکون خوردن لب هاش که گو یگوش  یبه صفحه   یهم با نگاه ی مرتض

بود و فقط من بودم که متوجه   بیرفت. حرکاتشون از نظرم مرموز و عج ی ورود  یگذاشتن غذاش از جاش بلند شد و سمت راهرو 

   ی کرد. عمه برا ی نم یتوجه ا  ی و مرتض ربد یبه رفتار مشکوک ه یکس ی موضوع شده بودم چرا که با وجود اون همه شلوغ  نیا ی

 برنج از جاش بلند شد و به آشپز خونه رفت. سیپر کردن د
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  یکه به جونم افتاده بود. همگ  ب یعج یشد و دلهره ا  یم  دهیکش نیبود و ناخودگاه سمت سامان و حس ر یفکرم درگ همچنان

با هم   ایکه گو  میشد  ربد یعمه و ه یصدا ی همون موقع متوجه  ی مشغول خوردن شام بودند و من همچنان مضطرب بودم که تو

 شدن در سالن. دهیوبو بهم ک   قهیکردند و بعد از چند دق یبحث م  گهید

  د یمال ی دست هاش رو بهم م که ینگرانش درحال یو چشم ها  شیاومد و با تشو یبه طرف عمو مهد   مه یبعد عمه سراس  یا قه یدق

 .« یافتاده مهد  ی اتفاق هی چشونه به گمونم که  ستیمعلوم ن  نایگفت:»ا

 

 شده گلرخ جان؟«  یچ ا؟ یجا خورده گفت:»ک ی شد که عمو مهد  ده یبشقاب افتاد و نگاه ها به سمت عمه کش ی تو قاشقم

 زدن، یحرف م ییزایچ  نیهمچ ه یدر مورد دعوا و   ی که با مرتض  دمیگفت:»خودم شن یبا همون دلواپس عمه

 هم بدو بدو رفتن.«  ربد یو ه  یدعواش شده مرتض   یبا کس نیحس ایگو

 ! یبلند شده بود و بعدش هم که مرتض زیاز سرم یاون طور  ربد یمتوجه بودم چرا ه تازه

 و عمه مضطرب ادامه داد:   میشوکه بود  یحساب یهمگ 

لطفاً   یرفتن. مهد  ع ی. خواستم مانع بشم که سردمیو شنتر رفتم حرفاشون  ک یکه نزد  نیراه رو مشغول پچ پچند هم ی تو  دمید-

 . فتهیبراشون ن  ی وقت اتفاق ه یبکن  یارک  هی

هم،   ی بود با خشم لب هاش رو یعصبان یکه حساب ی بلند شدند. عمو محسن هم در حال یبا دلهره و نگران زی از سر م یهمگ 

 فشرد. 

 کرده.  یباز چه غلط  ست یلنگه معلوم ن ی کار م ی جا هی  ستین شعوریب ی پسره  نیا ی اصالً وقت-

داد. عمو   یگرفتم اما جواب نم ی سامان رو م یکشنده مدام شماره   ی. با دل آشوبه و استرس شترینگران بودند و من از همه ب همه

وا رفته بودم و از ترس و    یصندل  یرفتند. رو رون ی کنند ب شوندایپ  نکهیا یآماده شدند و برا  یمحسن همراه بابا و عمو مهد 

داد و باالخره به    یگرفتم اما خاموش بود سامان هم که جواب نم یرو م نیحس ی شماره  دام شدم. م ی م وونه یداشتم د ینگران

کردند آرومم کنند. مامان و   ی م ی داد. رخساره و زهره سع  یرو گرفتم اما اون هم جواب نم ربد یه ی خودم جرأت دادم و شماره  

خودشون رو   ی خواستند که آروم باشند و خونسرد ی دلواپس و آشفته بودند اما عمه زهرا و مادرجون ازشون م یهم حساب ه یبق

 حفظ کنند. 
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برگشتند. با ورود شون به   ی که بابا، عمو محسن و آقا مهد   نیگذشت تا ا ش یو پر تشو  زیهول انگ  یا  قهیساعت، چهل دق مین

  یانداخت در جواب اون نگاه ها ی دستش م ی که کتش رو رو ین در حالکه عمو محس  می به طرفشون رفت یداخل خونه همگ 

 .« مید یبودن، به موقع رس  ینییچهار راه پا نینشده سر هم یزی چخدا رو شکر  د یدلواپس و پر پرسش گفت:»نگران نباش 

  عی سر یلین شدن، خامروز چه قدر کم طاقت و نا به فرمو  ی جوونا نیپر شماتت گفت:»ا ی در ادامه با تکون دادن سرش و لحن و

 کنن.«   یکل کل احمقانه رو شروع م  هی پرن و  ی م  گهیو به هم د  ارنیجوش م کیکوچ ز یچ هی به خاطر 

 : د یعمو رعنا که همچنان دلواپس بود پرس  زن

 محسن خان بچه ها خوبن کجان االن؟ -

پسر   نیا نایا ی خونه. واال مقصر همه   انیاالنم دارن م د،یمطمئن گفت:»تموم شد رفت گفتم که نگران نباش  ی عمو با پلک زدن که 

 زنگ زده.«  ربد ی کرده و به و ه  یخانه، باز سامان عاقل نیناخلف ما حس

 جان.«  یباهاشو حرف زد، ممنونم مهد  یکه کل یگفت:»آقا مهد   یرو به عمو مهد  و

راحت شده بود.   الشونیهمه خ باًیتقر گهیو د دم یکش ی زدند. نفس راحت  یموضوع حرف م ن یر مورد اد  هی با مامان و بق همچنان

 . دمیراحت کش ی هم گذاشتن پلک هام نفس ی قلبم گذاشتم و با رو ی دستم رو رو

خدا   ی نگران بود ی الک ید یبه سمتم گفت:»د  یآب  وانی . رخساره کنارم نشست و با گرفتن لمیدخترا به سالن باال برگشت همراه

 .« فتادهی ن ی روشکر که اتفاق

که حال و    نیدادم.  عمو محسن واسه ا که یداشت به مبل ت ی فیخوردم و سرم رو که همچنان درد خف وانیل  یکم از آب تو   هی

  ی تو یبلندشون حساب ی خنده ها یکرد و صدا ی م ی جمع عوض بشه باز مجلس رو به دست گرفته بود، مدام هم شوخ یهوا

به صدا دراومد. عمه   فون ینگذشت که آ یل یگرم حرف شده بودند. خ  ازب ه یکم آروم شده بود و بق ه یبود. جو  دهیچیسالن پ

بعد   ی  قه ی سالن رفت. چشم هام به در بود که چند دق یطرف ورودرفت. در رو باز کرد و خودش هم به   فونیبالفاصله سمت آ 

به عمه نگاه    یاومد. همگ  لجمع، از پله ها باال رفت. عمه هم پشت سرش داخ دن یبا سرگرم د عیسر یل یداخل اومد اما خ ربد یه

  نیکم عصبان ه یهنوز هم  د یو داداش سع  ی آخه مهد  نن یبش رونینشستن، گفتم ب  قیآالچ یهم اومدن تو  هی که گفت:»بق م یکرد

 .« گنیبهشون م ی زی چ هی وقت   هی گفتم 

 :دمیپرس  شیو با تشو  عی اون حرف عمه، سر با

 گه؟ یسامانم هست د-

 آره عمه جان نگران نباش. -
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و   شونی . پراومد  نییعمه از پله ها پا قه ی باال رفت. بعد از گذشت چند دق ی به طبقه  ربد یبعد از گفتن اون جمله به دنبال ه و

 :د یحال نا آرومش پرس  دنیبا د میکه مر د یرس  ی نگران به نظر م

 اومده؟  ش یپ یتون تو همه مشکل افهیشده عمه جون چرا ق یچ-

 عمه جون.« ربدهیفشرد و دل نگرون گفت:»به خاطر ه لب

 : د یباز پرس  می از حرف عمه، نگاهش کردم که مر متعجب

 شده؟  یچرا مگه چ-

 فوت کرد.  یچهره اش بود نفس  یکه تو   یا ی همون نگران با

 .نمش یکه بب  دهیشده اما اجازه نم ی فکر کنم دستش زخم-

باره که به جونم افتاده بود به رخساره نگاه کردم. رخساره که اون   کی   یو استرس   یپر از نگران ییگفتن اون حرف با چشم ها  با

 گفت.«   یوگرنه که م   ستین یمهم  زیچ یل یخ د یفشرد و رو به عمه گفت:»شا  دستش ی آروم دستم رو تو د یمن رو د  یهمه نگران

 .د ی اش کش یشونیپ ی رو یدست

 .ستین  ی زیو چ که یخراشه کوچ ه یخودش گفت  یدونم ول  ینم-

 

خودش رو باهاش مشغول کرده بود و   یاش که از سر شب حساب یگوش   ی که سرش رو از صفحه  یدر حال  نایاون حرفِ عمه، م  با

در   یی زگویاورد و رو به عمه با تملق و مج رونیب د،یخند  ی م ز یر زیکردن تند تندش ر پیمدام هم با نگاه کردن به صفحه اش و تا

  د یتا من براش ببرم شا  د یهست بد  یزیچ  یگفت:»خب عمه جون اگه الکل و باند  نداختا یبه خودش م  ی که با عشوه غنج یحال

 من برم بهتره.«  د یخواد شما نگران بش یمن

  وونه یخواست با حرف هاش من رو د ی. رسماً مدمییهم سا ی رو  یهم فشردم و دندون ی اندازه پلک هام رو محکم رو ی ب یحرص با

رو به جوشش بود کنترل   یرو که حساب تمیداشتم عصبان  یکنه و موفق هم شده بود چون به زور خودم رو کنترل کرده بودم و سع

 کنم و آروم باشم. 

 .« دهیو که گوش نمحرف من   ،یکن  ی حرفش گفت:»آره عمه جان خوب م د ییدر تأ عمه
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. واقعاً  فتهی اندازه که باعث شده بود سلول به سلو بدنم به ضربان ب یب  ی چشم هام رو بسته بودم و حسادت ت یاز عصبان همچنان

حال مشوشم شده بود و   ی شدم. رخساره متوجه  یداشتم از اون همه حس حسادت خفه م   کار کنم چراکه ی چ د یدونستم با ینم

 حاال نگاه کن.«  گرده یشه و برم یم  عیآروم کنار گوشم گفت:»مطمئن باش ضا

  چسبونده بودم  ی که دو کف دستم رو به صندل  یکه باند و الکل توش بود از پله ها باال رفت و من در حال ی ا ی نیبا گرفتن س  نایم

  یتو  یِن یباهمون س  نا یکه م د یطول نکش ی لیرو ضرب گرفته بودم چشمم به پله ها بود و خ نی عذاب آور با پا زم یبا استرس 

به سمت   ن،ییبه سالن پا ی که رخساره گفته بود. عمه بعد از بردن چا  ی همون طور قاًی . دقمد او نییدستش دست از پا دراز تر پا

 ؟« یشد پس چرا برگشت  یاومد و گفت:»چ نایم

واسه    هیکم عصبان  هی گفت:»خب فکر کنم  ی دندون نما و تصنع یبا لبخند  ی کم هم عصب ه یهم بود و  افهیق ی که به نظر تو نایم

هم شده باشه شما نگران   یمهم  زیدر رو باز کرد، گفت خوبه فکر نکنم چ ی کم آروم تر که شد بعد برم ول  هی گفتم بزارم   نیهم ی

 .« هی بق شین برو پنباش عمه جو

مبل   یراحت تر رو   یالیلب هام نشست. با خ یرو  ض یعر ی خوشحال بودم و لبخند  نا یقدر که از اون موضوع و کنف شدن م چه

  نایم ی بعد از حرف ها ی. کمشدمی م وونه یاتاقش رفته بود حتماً از حسادت د یآروم شده بود چون اگر تو  ینشستم. فکرم حساب

و رو به عمه خواستم که من پانسمان رو براش باال ببرم. رخساره جا خورده و با   شدم خودم، از جام بلند  یبرا  یناباور  نیدر ع

  گهیم یز یچ ه ی  تیوقت تو عصبان ه یعمه جان  ناستیزد و گفت:»حق با م ی کرد که عمه لبخند کم رنگ  ی بهم نگاه م رتیح

 .« یش  یناراحت م

 پشت در تا خودش برداره.«  ذارم یدونم اما م ی گفتم:»م  میمال ی لبخند از دست عمه با   ی نیجواب با گرفتن س  در

 اصرار نکن سوگند جان.  یل یخ دهیاجازه نم ید یها رو بشورم اما اگه د  وه ی:باشد پس منم برم م عمه

ور  ! باد یدون  یو محاال خوبه اخالق گند ش  نیشده باش  ریو گفت:»فکر کنم شما ها از جونتون س  د ی گفتم که زهره خند  یچشم

 .« یش  ی م مونیکن سوگند از رفتنت پش

  ی که با حرص و تنفر بهم نگاه م نا یزدم و از کنار م ی کردند. رو به بچه ها لبخند   دنیشروع به خند  م یبا اون حرف خودش و مر و

ممکنه نشون بده اما    یدونستم چه واکنش ی زدم و به سمت پله ها رفتم. واقعاً هم نم ی لبخند لج درار  یکرد رد شدم. با دهن کج 

سراسر متعجب رخساره موقع   ی شدم. موقع باال رفتن از پله ها هنوز هم به چهره  یمطمئن م لشو از حا دمش ید یم د یحتماً با

تعجب کرده بودم. پشت در اتاقش   یهم از کارم حسابشد. واقعاً خودم   ی که به خنده باز م ییکردم و لب ها ی باال اومدنم فکر م

 با هام داشته باشه؟  ی بگه و بر خورد بد  هم ب یزی و دو دل شدم؛ واقعاً نکنه چ دم یترس  یالحظه  ی بودم و برا

ام   هگ یرو گرفته بودم با دست د ینیدست س  ک یکه با   یبه خودم جرأت دادم و در حال یو دو دل  د یکم ترد  ه یاما باالخره بعد از   و

 گفت: تیو عصبان ی حوصلگ  یکه با ب   دمیرو شن ربد یه  یبه در زدم. از پشت در صدا ی ضربه ا
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مسخره   نیبه ا ی ازی! گفتم که نیفهم یکنم چرا نم ی گفتم که خوبم دارم لباس عوض م  یهست یچه جور آدم  گهیبابا تو د ی»ا

 .« امیخودم دارم م  نییبرو پا ستیها ن یباز

فکرده من بچه ام که   اد،یلوس و مسخره بدم م ی کارا ن یچه قدر از ا دونهیزد گفت:»خوبه م ی که با خودش حرف م ی در حال و

 فرستاده دنبالم!«  نویا

تر از   یبه در زدم که عصبان ی بود و دوباره با جسارت ضربه ا یازش شاک یحساب ربد یشده بودم چون ه نا یدروغ م ی متوجه  تازه

  ت یندارم مگه زبون آدم حال زایبه اون چ ی ازین گه ید ام یگم برو دارم م  ی تو، م ی گفت:»عجب احمق هستو  د یقبل از پشت در غر

 شه؟!«  ینم

  ی مسخره ا یکردم اما چه رابطه   ی عمه و مامان فکر م یلحظه از لحنِ حرف زدنش تعجب کردم و جا خوردم. به حرف ها  هی

 داشتند!

حرف   ی ا گهی عمه اون حرف ها رو زده بود نکنه در مورد کس د یپس چه طور ی نبودند ول یمیهم با هم صم ی لیکه خ  نیا مثل

 متوجه شده بودم!  یزدند و من اشتباه یم

 

 به خودم اومدم.  ربد یه  یفکر بودم که با صدا ی تو

 ؟ یالل شد  هیچ-

که نگاهش   ینشسته بود و در حال تخت  یرو    رهنیدر رو فشار دادم و داخل رفتم. بدون پ ی  رهیهمون لحظه بود که دستگ  ی تو و

شوکه و خجالت   یباره و مثل برق گرفته ها سرش رو باال گرفت. خودم که حساب ک یاش بود با باز شدن در  نه یس  ی به خَراش رو

تند تند شروع به بستن   دنشیتخت برداشت و  با پوش  ی رو از رو رهنشیپ ع یسر ستپاچهد یهم بعد از نگاه ربد یزده بودم و ه

متوجه   یگرفته بودم و وقت نییشدم. نگاهم رو پا یوارد اتاقش م   ییهوی د یبودم، نبا  دهیدکمه هاش کرد. چه قدر که خجالت کش

رو برات اوردم معذرت   نا یبود آهسته گفتم:»ا امچهره  ی که هنوز تو یا  یشدم سرم رو باال گرفتم و با شرمندگ  رهنشیپ دنیپوش 

 خوام.«  یم

  یکرد و در کمال تعجب گفت:»م... من معذرت م  ی کم هول شده بود و به خاطر اون لحن حرف زدنش عذر خواه ه یهم  خودش 

 .« ناستیخوام فکر کردم م

 پروا شده بودم و جسور!  یاون همه ب هو یچرا  دمیفهم  یاصالً حال خودم رو نم 
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هم قرار دادن لب هام گفتم:»مزاحم   ی با رو یو بعد از نگاه گذاشتم  زیم  ی رو رو ی نیرو پشت سرم بستم و به طرفش رفتم. س  در

 که نشدم؟« 

 باال جمع کرد و به تخت اشاره داد.  یبودند با حرکت دست ختهیاش ر یشونیپ ی خوش حالتش رو که رو یموها

 . نیبش هی چه حرف ن ینه بابا ا-

  ی باشم. هر چه قدر هم که کم و کوتاه باشه. رو ششیکم پ ه یخواستم   ی و فقط م م یخواست باهم جر و بحث کن یدلم نم  گهید

  ست ین یزیو گفت:»به مامان گفتم که چ   د یگرفته بود دست هاش رو بهم مال نییکه سرش رو پا یتخت کنارش نشستم. درحال 

 کم شلوغش کرده.«   هی فکر کنم 

  ی رو رو ینیس  ، یفوت کردن نفس  و  یا قه ی نگاه کردم و بعد از دق ز یم یرو   ینیزخم کف دستش شدم. به س  ی لحظه متوجه  هی  و

  ی بودند و تصورش رو هم نم بیعج یل یخودم هم خ ی که برا ییزانو زدم. کار ها نیزم یگذاشتم و خودم هم جلوش رو  نیزم

 کنم!   ییپروا یکردم که بخوام اون همه ب

پر حرمش که باز   یبا گرفتن دست ها دم،یکش رون یجعبه ب یرو از تو  یکردم و بعد از اون پنبه ا  یبود. بهش نگاه جیکارم گ از

کردن زخم دستش شدم. آروم و با   زیداشتم، مشغول تم جانم یدر کنترل ه ی داغ رو به بدنم منتقل کرده بود و سع  یانیهم جر

کرد. اون لحظه فقط به بودن در   یبهم نگاه م یمحکمش کردم. با بهت و ناباور  ی ا ره یو با گ  دمیچیرو دورش پ ی دقت باند 

کردم نگاهم   ی م ی که بانداژ دستش رو بررس  ی خواست از اون حس لذت ببرم. همون جور ی کردم و فقط دلم م ی فکر مکنارش 

افتاد. سرم رو باال گرفتم و نگاهش  بود،  دایتا به تا بسته شده اش پ یدکمه ها  ن یاش که از ب نهیس   یبه زخم رو  ی لحظه ا یبرا

  یکرد، آب دهنم رو قورت دادم و دستم رو به طرف دکمه ها  یو نا آروم نگاهم متاب   یچونه اش قرار داشتم؛ ب ریکردم. درست ز

  ی که م نی آب دهنم باز کردم و هم دنی رو آروم آروم با بلع رهنشیپ  یکرد که دکمه ها ی نگاه م ر یبردم. مسخ و متح رهنشیپ

هم گذاشتن چشم   ی انگشت هاش گرفت و با رو ونیاش بود، ببرم مچ دستم رو م نه یس  ی که رو یخواستم پنبه رو سمت خراش 

  دمیکش رون یتوجه دستم رو از دستش ب  یصدا دار و سخت آب دهنش رو قورت داد و مانع شد. ب  بی عج ی هاش با استرس و حال

  یپنبه رو  دنی ده بود. موقع کشاش بردم. قلبم متالطم و نا منظم تپش گرفته بود و صورتم داغ داغ ش  نه یس  ی و سمت خراش رو

اندازه که باعث لرزش دستم شده بود، گر گرفته   یب  یاش حرکت گرفته بودند و استرس  نهیس  یزخمش، انگشت هام نوازش گر رو 

تند   ی قرار بود و از نفس ها  یب  یاز من نداشت و حساب ی هزار بود. البته حال اون هم دست کم یبودم و ضربان قلبم اون لحظه رو 

که   ییخورد؛ درست جا ی اش سر م یسبترگ و عضالن ی  نهیس  ی. انگشت هام همچنان رو دمیفهم ی رو کامالً م نیا دارش او صد 

 من بتپه.   یداشته باشم و فقط برا  ییخواست توش جا یکه دلم م  یشد، قلب یم نییقلب نا آرومش با شدت باال و پا

  ی  نهیاون س  یقلبم رو شعله ور تر. من به اون آغوش و سر گذاشتن رو  ش یلمس اون تن از حرارت ذوبم کرده بود و آت حس

  یچنگ م یرحم ی دلم رو با ب ی ها وارهیبزرگ شده بود و د ی که مثل حسرت یای قرار  ی قرار؛ ب ی اندازه ب یمردونه محتاج بودم و ب 

  یتاب ی اون همه ب ل یبست. دل یداد و م  یهم فشار م  یردنش چشم هاش رو محکم رو کرد. با هر بار لمس ک  یم  یانداخت و زخم
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  ک یخراش کوچ هی فقط  ی عنینبود  ی قیعم ی لیقرار بود. زخمه خ ی متالطم و ب یدونم حساب  یتونستم بفهمم و فقط م  ی اش رو نم

کار    یافتاد چ ی براش م یکردم که اگه اتفاق  ی فکر م نیکرد و مدام به ا  یم  تمیهمون خراش هم اذ دن یحال باز د نیبود اما با ا

  ی دردمند که از رو یشدم. درآخرهم قطره اشک ی ها م وونه یبست و مثل د ی م خ یمغزم در آن واحد  ال یو با اون فکر و خ  کردمی م

اما با   دکر  یهم نم  ی اعتراض یکرد حت یدستش فرود اومد. هنوز هم از کارم متعجب بود و فقط نگاهم م  یصورتم سر خورد و رو

 اشک آشفته سرش رو باال گرفت.  ی اون قطره  دنید

 

 :د یباالخره آروم و ملول پرس  یرو پرسشگرانه و با حالت نا آروم و مشوشش بهم نگاه کرد و بعد از سکوت ی ا قه ی دق چند 

 ؟ یکن  ی م ه یگر یچرا دار -

  ریتونستم هر حرف غ ی که م ینداشتم طور  یاِبا و واهمه ا  زیچ چیگفتن ه برام مهم نبود و از   یچ ی دونم اما اون لحظه ه  ینم 

راحت و با    ی لیدادم خ  یو حرکت م دمی کش  یاش آروم آروم م نهیخراش س  یکه پنبه رو رو  ی. درحالارمیرو به زبون ب یممکن

 لب زدم:   تم،صور ی اشک رو  یبعد  یفرود اومدن قطره ها

 . دمیترس  یل یچون خ-

 : د یتلخ پرس  ی هم با لبخند  یقشنگ و خوش رنگش نگاهم کرد و بعد از فشردن دندون هاش رو   یچشم ها با

 ... د یشا ایهمراهمون بودن  ی که سامان و مرتض  نیچرا؟ نکنه به خاطر ا-

رو وسط بکشه   ی خواست بحث مرتض یداد. باز هم م رون یموهاش ب یتو  ی با چنگ  یکالفگ  ون یادامه نداد و نفسش رو م  گه ید اما

کم   ه ینبود. از حرفش  ند یرو نداشتم و حرف زدن در مورد اون موضوع اصالً برام خوشا ی بحث نی همچ ی ه من اصالً حوصله ک

من    یحس کردم. تمام دل آشوبه   یاش رو به خوب یدندون، شور  ریلب هام ز  دن یکه با کش یاشک ی شده بودم و قطره  ریدلگ 

کرد.   ی هم فشرده م یسوزوند و تو  یقلبم رو م  یموضوع حساب  نیداد و ا ی ربط م یاون بود و اما اون همچنان حرف رو به مرتض 

  ی برا دم،یترس  فته ی براتون ب یاتفاق که  نی هم گذاشتن پلک هام آروم گفتم:»از ا ی کرده بود و با رو  دایپ فیخف  یچونه ام لرزش 

 ت... «  یسامان، برا

 رفم رو فرو دادم. بغض ح با

 همه.  یبرا-

ها مهربون و آروم شده بود و چه قدر که    هی لب هاش نشست. چه قدر که اون لحظه  ها و ثان ی گوشه   یو قشنگ  ح یمل ی لبخند  

 نگاهم شد. ره یمن اون حالتش رو دوست داشتم. با همون لحن و حالت مهربون چهره اش خ
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 خوام.  یشدم معذرت م  تیکه باعث ناراحت  نیاز ا-

 اش آروم زمزمه کردم.  نه یزخم س  ی رو دنشی کردم و با کش یرو الکل  پنبه

 ؟ یدرد دار -

 . کهیخراش کوچ هی نه گفتم که فقط -

و گنگ بود و   ب یبرام عج یلیکه خ یکرد. نگاه ی نگاهم م یرگیرو باالگرفتم و نگاهش کردم اون هم بهم زل زده بود و با خ سرم

و فقط نگاهش کنم، فقط و   نمیتا خود صبح ادامه داشته باشه و من هم همون جا مقابلش بش یت ها و حتخواست ساع ی دلم م

خمار رو که   ی تونستند اون چشم ها یکه نم   ییبشند و روز ها ریپر و س  دنش ید از فقط بهش زل بزنم، اون قدر که چشم هام 

 نکنند.  یتاب  یصورتم نچکونند و ب ی قطره قطره رورو  یکم طاقت نشند و دلتنگ  گه ید نند،ی شده بودند بب زم یهمه چ

خواست از اون همه   ی دلش م خته یلجام گس یادستپاچه و هول که مثل بچه  یطاق شد از اون نگاه سوزان و احساس  طاقتم

خواستم   ی تبدار م ی . کارم تمام شده بود و با گرفتن نگاهم از اون چشم هازهیبر رون ی بزنه و ذوقش رو ب ادیفر  یو سرمست یخوش 

 از جام بلند شم که آروم زمزمه کرد. 

 ...نیجا بش نیهم-

  یبودم و برا  ده یداغ شده بودند شک کردم اما درست شن اندازهی لحظه به گوش هام که ب  ه یتعجب کرده بودم،   یحرفش حساب از

 ؟«ی گفت   یز یباشم با باال گرفتن نگاهم گفتم:»چ دهیکه انگار نشن ی فش رو تکرار کنه طورحر  یبلند تر  یکه با صدا نیا

 نامحسوس جواب داد:  ی هاش رو با آب دهنش تر کرد و با طفره و دلهره ا لب

 نه... فقط تشکر کردم. -

اون کار ها و اون   ی معننداشت پس  یبود اگه واقعاً بهم حس  ریدر گ  یحرفش رو عوض کرد اما ذهنم حساب هویدونم چرا  ینم

 بود؟  ی حرف هاش چ

 ! دنیو تپ یزندگ  یادامه   ی کرد برا  یرو تمنا م د یام یکه ملتمسانه ذره ا  ی کرد؛ قلب یم  دوار یرحمانه قلبم رو ام ی اون قدر ب چرا

  ی سکوت با لحن و صدا یا  قهیتخت نشستم. بعد از دق ی بلند شدم و باز کنارش رو ن یزم ی زانو از رو ی گذاشتن دست هام رو با

 : دمیآرومم پرس 

 ! ستیاتفاق افتاد؟ سامان اهل دعوا ن نیا ی چه طور-

 هم قالب کرد. یهاش رو تو  دست
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و    د یکف دستم کش  زش یکه نوک ت  رمیرو بگ   نیحس یخواستم چاقو  یشده بود، م  ری اون هم درگ نی اما به خاطر حس ستیآره ن-

 ام افتاد.  نه یس  یرو  کمیخراش کوچ ه ی گرفتن چاقو و سر و ته گرفتنش سمت خودم  یبا سماجتش برا

زد. کف دستم هام رو با انداختن وزنم، به   یبا پاش ضربه م  نیزم  یکم معذبش کرده چون مضطرب رو  ه یکردم حضورم   یم حس

 قرارت ندادم؟«  تیموقع  ی زدم و با فشردن لب هام مردد گفتم:»من که تو ه یتخت تک  یلبه 

 ابروش رو باال داد.  یتا

 متوجه منظورت نشدم!  یعن ی ؟یت یچه موقع-

 لب باز کردم.  ی ا ه ینگفتن بعد از ثان  ایگفتن   یبرا  د یهمون ترد با

 اتاقت شدم. وارد  یی هویاجازه و  ی داخل  و من هم که ب ادیب ی اجازه نداد نایآخه به م-

 لب زد.  یو جد  آروم 

 خودش رو داره. یجا ی اش فرق داره، چون هرکس هی اون قض-

 خودش رو داره!  یجا ی هرکس ی چ یعنی منظورش نشدم اما  یاش گنگ بود و اصالً متوجه   جمله

 ! ستیبراش مهم ن نای خواست بهم بفهونه که م یم  یعنی

 به زبون اوردم.  ی رفع اون گنگ  ی رو برا ی باره جمله ا کی هوا و  یب

 .یخواست نگران و ناراحتش کن   یدلت نم  د یحق با توئه شا-

مواظب باشم که   د یچرا با ه یکه زده بودم گفت:»منظورت چ  یاز حرف ینگاهم شد. کالفه و شاک  رهیو متعجب خ د یسمتم چرخ به

 منه؟!«  هی نگران نشه؟ مگه اون ک

 

 ادامه داد.  ی شخند ینگفتم که با ن یزیچ

 . می با هم حرف بزن هی و با گوشه کنا  می مورد بحث کن ی ب ستیقرار ن گه یامشبَ رو الاقل د هی کردم   یفکر م -

 باز کردم.  لب

 نه من فقط... -
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جور حرف زدن رو   نیو ا زارم یب ه یکنا شی سوگند من از حرف زدن با ن   نیو با قطع کردن حرفم گفت:»بب د یبه سمتم چرخ کامل

 !« هیهست واضح بهم بگو بدون طعنه و کنا  ی دارم اگه حرفاصالً دوست ن

 شدم.  ریبه ز سر

 امشب، پس لطفاً خرابش نکن.   هی حداقل  می خوام باز جر و بحث کن  ینداشتم، منم نم یواقعاً منظور -

 خراب نشده؟« یگفت:»مطمئن یکرد و با زهره خند  ی قی دق نگاه

 بهش چشم دوختم که کالفه و متألم لب زد.  ق، یپرسشگرانه و دق ی و با نگاه ها دمیفهم یحرفش رو نم منظور 

سرخ بوده و   ه یچشمات از گر دمتیقدر حالت رو بد کرده؟ چرا هر بار که د ن یا یچ ، یز یهمه بهم بر نیباعث شده که ا یچ-

 ؟یاشک

  ی م تیهمه خودت رو اذ نیداره چرا ا  ی طاقت ه یهم  ی با لحن آروم و دلواپسش گفت:»هرکس قه ی کرد و بعد از چند دق  سکوت

 ؟« یکن

  یکردم آروم گفتم:»ول   یهم فشرده م یتو  ی قرار ی و ب ی که انگشت هام رو با آشفتگ   یتخت جا به جا شدم و در حال ی کم رو  هی

 من خوبم.« 

 .د یخند  تلخ

 کنه.   ینگرانم م  شتر یب بتیآرامش عج  نیا هی چ یدون   یم-

 دادم.  رون یپر درد رو ب نفس

 . ستین ینگران ی برا ییجا-

 حالت رو بدونم.  ن یا ل یخواد دل یدلم م ی ول-

 هم قرار دادم.  ی هام رو رو چشم

 بزنم.  ی مورد حرف  نیاما من دوست ندارم در ا-

 ازت بپرسم؟«  ی زیچ ه یتونم   یدادم که گفت:»م  رونیب ی مون حکم شد و بعد از اون باز نفس نیب  یا قه ی چند دق یسکوت

 کم رنگ زدم.   یلبخند 
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 نباشه آره.  یه سؤال قبلاگ-

 و نگرانش لب زد:  نیبا نگاه غمگ  یا  قهیبعد از دق و

 گفت حالت بد شده... چرا؟  ی مامان م- 

کنترل شده   یی و با صدا  دمشیبه گلوم فشار اورد، سخت بلع کبارهی که  ی مامان و عمه افتادم و بغض  یعصر و حرف ها ادی باز

 هم مهم نبود.«  یلیداشتم خ جه یکم سرگ ه ی گفتم:»خب گفتم که 

تخت اشاره   ی به پشت سر و بالشت رو  یرنگش با زهره خند  ییخرما  ی موها ی محکم تو یهم فشرد و با چنگ  یهاش رو رو  لب

 کرد. 

 ! سهیخ یتخت از اشک اونجور یمهم نبوده که بالشت رو  ی لیپس خ- 

 اشاره کرد.  زیم  یرو ی  ی در ادامه به قرص ها و

 ! یمهم نبوده که باز هم از اون قرصا استفاده کرد  یلیخ-

صورتم شد. به بالشت   ی اون بهت و جاخوردگ نیتلخ جانش  یکردم اما بعد از اون لبخند  یاول جا خورده نگاهش م یلحظه   چند 

جا گذاشته بودم. چه قدر که از خودم     ز یم ی قرص رو هم که رو یبالش بود و جعبه   ی رژلبم رو  یتخت نگاه کردم، جا ی رو

 محو زدم.  ینشونه لبخند  ه اون هم دن ینشونه به جا گذاشته بودم و با د

 سکوتم ادامه داد.  با

 قدر تو رو ناراحت کرده، سوگند من نگرانتم.  نیا ی آخه چ یزیر  ی قدر تو خودت م نیچرا ا-

که جوابشون همه    ییبه حرف ها وسؤال هاش بدم؛ سؤال ها یتونستم جواب ی بگم از جام بلندشم چون نم یز یچکه  ن یبدون ا اما

 داشتنش...  یحد مرزش، به قلب محتاجم برا یشد و به خواستن ب ی به خودش ختم م

 ر سختن؟« قد  نیجواب سؤاالم ا یعن ی ؟یکن  ی تخت و کالفه تر از قبل گفت:»چرا ازم فرار م ی بلند شدنم از رو با

 اومدم.   رونیاز اتاق ب یا  گهیحرفِ د چیقرصم بدون ه  یبهش انداختم و بعد از برداشتن جعبه   ینگاه

کرده   قیقرارم تزر ی وجودِ سرتا پا ب  یو لذت بخش رو تو  بیآرامش عج ه یدونم چرا اما کنارش بودن و باهاش حرف زدن  ینم

 رو راحت کرده بود.  المیخ ییجورا هی بود. 
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  م یاومدنم بالفاصله به آشپزخونه رفتم. مر نییبود. با پا دهیچ یفضا پ ی بلند عمو محسن که تو یهمچنان شلوغ بود و قهقه ها سالن

ششسته، اون    ینشسته بودند و با پاک کردن بشقاب ها ز یهم دور م نایشام بودند و رخساره و م  یو زهره مشغول شستن ظرف ها

  ی تو چ نمیبب ی زد و با خنده گفت:»باالخره اومد  یچشمک دنم یبه آشپزخونه زهره به محض د دم. با ورو دند یچ ی هم م ی ها رو رو

 ورود دادن؟«   یمون اجازه   نیخشمگ  ریش  ی کار کرد

تنگ    یاافتاد که با چشم ه ناینگاهم به م  ی لحظه ا   یهم با اون پرسش سرشون رو باال گرفتند. با سؤال زهره برا  نایو م رخساره

  ی م ی گرفتم چون فقط اون طور ی کم حالش رو م  هی کنم و  ف یرو تعر ز یتونستم همه چ  یشده اش منتظر جواب من بود. کاش م

حساسش کنم و با باال انداختن  ربد یاز اون نسبت به خودم و ه  شتریبگم و ب  یزی چ تونستم یبچزونمش اما واقعاً نم یتونستم کم

 .« ادیم گه یکمه د  هی رو بذارم پشت در و برم. گفت خودش  ی نیمنتظر موندم اما گفت که س   یلیگفتم:»خ ی شونه ا

از اون همه احمق بودنش   ینقش بست که حساب ش یبزرگ و قلوه ا یلب ها ی رو یمندانه و بدجنس  روز یپ یبا اون حرفم لبخند  

کنار گوشم   زی ر یتمام کنار رخساره نشستم که با خنده ا  ینازک کردم و با سرمست یبود.  پشت چشم دلم خنده ام گرفته  ی تو

 !« یکن  ی و ازش پرستار  ی بمون صبحتا   یخوا  یکردم م ی آروم گفت:»فکر م یلیخ

  ی گم فکر کرد  یگفت:»مگه دروغ م  زش یر  ی و همون خنده ها ی بهش رفتم که با دهن کج یآروم، چشم غره ا  ی شگونیبا ن همراه

 !« ینبود ششیاحمقم و باور کردم که پ ه یمنم مثل بق

 

جار بزن که    یخوا  یآروم تر اصالً م  گه،ی خب د ی لیخفه گفتم:»خ یلب و حرص ی رو یظاهر یدندون هام با لبخند  یالبه ال  از

 همه بفهمن!« 

 سر داد.  ی باز خنده ا و

. اون طور که  ند یرو براش چ ز یبشقاب م یتو  ختنش یرو گرم کرد و با ر  ربد یمه شام هبعد از انجام کارش به درخواست ع نایم

 عمه شامشون رو براشون اونجا برده بود.  ی عنیخورده بودند،  ق یآالچ یشام رو تو  نیگفت سامان و حس ی رخساره م

و با خنده و    یو نشست که رخساره به شوخ د یرو کنار کش ی ا یمرموز به من صندل یهم اومد. بعد از نگاه ربد یکمه بعد ه  هی

 شده؟«  ی چ نیو ببدستش  یتمسخر به دستش اشاره داد و با غنچه کردن لب هاش گفت:»اوخ

 ؟« ینکنه نگرانم شد  هیتکون داد و رو به رخساره با تمسخر گفت:»چ ی هم سر ربد یه

 ا!« باال پروند و با لحن پر تمسخرش گفت:»آخه تو رو چه به دعو یی ابرو رخساره
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کج   یداشت با سخره گرفتن و لبخند  یخوردن بر م  یکه قاشق و چنگال رو برا  ی و در حال د یکم جلو کش ه یغذا رو  بشقابش

 جواب داد: 

 بردم.  یتو رو هم باخودم م یدونستم حتماً بابا ی خب اگه م-

 .د یباز خند  رخساره

 ! نهیو ببکه کتک خوردنت   یبابام رو ببر  یخواست ی نکنه م هیچ-

داد گفت:»نه    یاش باال م یشونیبه پ ی نیکه ابروهاش رو همراه با چ ی در حال ی هم با لحن بامزه ا ربد یحرف رخساره، ه اون با

 .« زهیکم ترسش بر ه ی  ی طور نیا د یشا اد یگفتم ب

صدا دار کردم که رخساره با اخم و   یو خنده ا  رم یخودم رو بگ  یخنده، من هم نتونستم جلو ریزدن ز یرو که گفت همگ  نیا 

رو نگه داشت و رو به رخساره با   یبا دست صندل ربد یکه ه فتم ی بود ب کی لحظه نزد ه یو    د یام کوب یمحکم به صندل   ،یچشم غره ا 

 تو؟!«  یشد  یوحش  هویاش گفت:»حاال چته چرا  یو نگاه شاک ظ یغل یاخم

 .« یکن  یو دعوا به پا م  ی شد  یه تو وحشکج گفت:»فعالً ک  یبراش دراورد و با لب و دهن  یشکلک

 خورم مثالً.«  ی تو دختر دارم غذا م  یتکون داد و معترض گفت:» چه قدر وراج یسر

 . زتیعز یور دل دوستا اط یح یتو هم بفرما تو  ی:مشکل خودته ناراحترخساره

  ربد یشکل رو به ه ی اوپن حالل ی از رو فیکث ی از بشقاب ها گهید  یبا برداشتن دسته ا  م یکردند که مر ی با هم کل کل م همچنان

 دستت چه طوره؟«  ی گفت:»راست

دستش رو باال اورد با نگاه کردن بهش گفت:»خوبه،   ی پر معن ی کرد با لبخند   یبه من نگاه م یرچشمیکه ز  یدرحال  م،یسؤالِ مر با

 بهترم.«  یل یاالن خ یعنی

هم که تا   نایگرفتن سرش با اشتها باز مشغول خوردن شد. م نییمن اومد. با پا ی لب ها  یهم رو  یپر ذوق ی اون حرفش لبخند  از

 تموم شد؟«  ی دعوا چه طور نیبا غمزه چرخوند و با لحن کش دارش گفت:»حاال ا یاون لحظه ساکت بود چشم

 اش انداخت. ی شونیبه پ ف یظر ینی خورد چ ی که غذا م  یدرحال

 ؟ یبا من-

 گفت:  ربد ی درجواب سؤال ه یمضحک و با حالت شوخ ی خنده ا با
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 !«گهیپس با عمتم با توام د »نه

 نگاهش کرد:  یبشقاب، شاک یباره تو  ک یبهش نگاه کرد و با گذاشتن قاشقش  یچپ چپ ربد یکه زد ه  یحرف با

 ! ادیخوشم نم ایشوخ نیدارم، صد بار گفتم که از ا یعمه هام تعصب خاص  یکه رو   ی دون ی درست حرف بزن م-

بهش   یبردم و چه قدر هم که اون لحظه بدجنس شده بودم. حساب  یلذت م نایکه چه قدر از اون لحن حرف زدنش با م  یوا

 خان!«  ربد یدارم ه یبابام تعصب خاص ی هم بدون که منم رو ون یاش گفت:»پس ا افهیبرخورده بود با مچاله کردن ق 

 . دهینشن یخوب  ی حرف ها یلیکه باال رفته خ  یکردم. معلوم بود موقع  یز یر یبا اون حرفش خنده ا  

کردم؛   ینگاه م  شییزد و باز مشغول خوردن شد. به غذا خوردن و اون همه پراشتها یطنت یلبخند پر ش  نایتوجه به حرف م یب

 شد.  یخورد  لب  هام با لذت به خنده باز م یبا اشتها غذا م ی اون جور یهمه کار هاش برام لذت بخش بود و وقت

 

 کردم.  ی ذوق م یاز طرفش حساب یایحرکت معمول و عاد ن یتر کیشده بودم و با کوچ وونهی د واقعاً

گذاشتم   زیم  ی رو رو وانی ل ، یو بعد از خوردن چند قلپ ختم یخودم ر یبرا  وانی ل ی تو  یکردم آب ی که همچنان نگاهش م ی حال در

  هی  ی بود برداشت و تو ز یم ی که جلوم، رو  یوانیکرد و بعد از اون ل  یخورد بهم نگاه ی که غذاش رو م  یالکه همون لحظه درح

 جا خورده بودم!  یو حساب   ودم. از کارش متعجب بد یحرکت آبش رو سرکش

  ی لیکه خ نیا  ی اشاره داد و بعد از اون برا نای گفت. به رخساره نگاه کردم که با ابرو به م  یرو م نیهم هم نایرخساره و م یها نگاه

 ؟« یکار کرد  یگفت:»حواست بود چ  یبه شوخ ربد یحساس نشه رو به ه

 کار کردم مگه؟!« ی گفت:»چ یرو پاک کرد و با تفاوت  دهنش

 کرد.  ی خنده ا نایم ی جمع کردن موضوع جلو ی و برا یظاهر

 فکر کنم حواست نبود.  ی ول  ی انجام داد یازش متنفر  یل یرو که خ یچون کار یش  یم  ی ت بگم عصبخب اگه به-

 گفت:»پس نگو!«  د یق  یو ب ال یخ یبودنش ب لکس یر نیزده بود و در ع  راهه ی خودش رو به ب یحساب

که   یکردم و به خاطر حس  یهم اشتباه فکر م د یشا ایعمداً اون کار رو کرده باشه  د یلحظه احساس کردم شا هی دونم چرا اما  ینم

کم حرکتش بد جلوه کرده   ه ی نایم  یحال جلو ن یکردم اما با ا ی م ریهمه کارها ش رو به نفع خودم تعب ی بهش داشتم، اون طور

و پشت چشم    یا  قهیداد که اون هم بعد از دق ی اشاره م نایداشتم. رخساره همچنان به م  ههم دلهر  ی موضوع کم نیبود و از ا

که   ن یدادم، مثل ا رون یراحت ب ی رفت. نفس  رونیاش از جاش بلند شد و از آشپزخونه ب یشگ یهم یبا همون افاده ها  ی نازک کردن
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همچنان  بود گرفتم.  ر یاز رخساره که هنوز هم متح ه اول بود. نگا یلحظه   ه یهمون  ی مورد بود و تعجبش فقط برا یب تمیحساس 

  رونی مانتوم ب ب یج یاز تو  عاًیام به خودم اومدم، سر یگوش  یبود که باصدا ربد یذهنم در حال هضم کردن اون حرکت ه

 با لمس صفحه جواب دادم.  ی شناختم و بعد از لحظه ا یکردم؛ شماره اش رو نم  یو به صفحه اش نگاه دمشیکش

 د؟ ییالو بفرما-

 . د یچیگوشم پ یآشنا تو  ییبعد صدا ی ا لحظه 

 خاله احترام.  یمنم رضا نوه   یسالم سوگند جان خوب -

 گفتم:  دم یچرخ یبه عقب م یصندل  یکم رو  ه یکه   یجاخورده در حال یگفتن اون جمله با لبخند و حالت با

 خوبن؟  هی بق ن،یشماره تون رو نشناختم سالم خوب هست د یببخش د ییاِِِ شما-

 ؟ ی رسونن تو خوب ی :ممنون سالم مرضا

 منم بله، ممنون. -

  ی دون  یرو همون طور که م  دش یجد  یبا سامان داشتم اما شماره   ی:راستش شماره ات رو از خاله افسانه گرفتم آخه کار واجبرضا

 مجبور شدم به تو زنگ بزنم.   گهید دهیدونم چرا جواب نم ی رو هم زنگ زدم که نم ینداشتم،  قبل 

 فرستم. ی االن براتون شماره اش رو م هی چه حرف ن ینه بابا ا-

 :ممنون ببخش مزاحم شدم.رضا

 . یتینه چه مزاحم-

فرو کردم و باز رو به   بمیج یرو تو  ی سامان رو براش بفرستم. گوش  ی کم حرف زدن بالخره قطع کرد و قرار شد شماره  ه یاز  بعد 

  یاش و چهره ا نانهیب کیکرد با نگاه بار ی دور دهنش رو پاک م یکه با دستمال  یدر حال ربد یه د یکه چرخ  نی. همدمیچرخ زیم

 :د یعبوس پرس 

 بود؟   یک-

 گفتم:»متوجه نشدم؟!« ی کش دار "یبله "ابروم رو باال دادم و با گفتن  یتا  هی تعجب  با

 نگاهم کرد.  یتمام و اخم  ییپرو با

 اومد!  یمرد م  هی  یبود آخه انگار از پشت تلفن صدا یگفتم ک  ید ینشن-
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 گفت:  یز یآم هی در ادامه با لحن کنا و

 که انگار پسرخالته!«  یکرد  ی و بگو بخند م ی زد یباهاش حرف م یجور  هی  »واال

 « خنده ام گرفته بود و با خنده گفتم:»اتفاقاً پسرخاله ام بود. یکه زده بود حساب یاش و حرف یاون همه کنجکاو  از

و خودش رو    ستیکرد حواسش به ما ن یکه وانمود م  ن ی. رخساره هم با ادند یاز حرفم جا خورد و ابرو هاش به سمت باال پر یکم

 شد. ی متعجبش جد  یکرد. چهره   ی زیر ی اش مشغول کرده بود خنده  یبا گوش 

 ؟ یانداز ی دستم م ی دار-

 لج درار زدم.   یلبخند 

 گفتم.  ی نه جد -

 رفت.هم   ی تو شتریهاش ب اخم

 جلف بود؟  ی البد هم همون پسره -

 کردم و سرم رو به چپ و راست تکون دادم.  ی خنده ا باز

 ده.  یاش رو جواب نم  ی که گوش   نیاگه منظورت رضاست بله خودش بود با سامان کار داشت اما مثل ا-

زنگ زدن!   ی کرده واسه  دایپ ی قشنگ  یخورد با حرص گفت:»بهونه    ی و حالت طلبکارانه اش آب م  وانیکه با همون ل  یدرحال

 .« دهیجواب م یچه طور دهینکش ی ا ه یکه به ثان  ینی و بعد بب رم یسامان رو بگ   یاالن شماره   نیحاضرم هم

 گفت!  ی باغ مدام ازش بد م یرضا حساس شده بود آخه اون روز هم تو   یدونم چرا اون همه رو  ینم

  ه یو هم جواب نداد بعدشم منظورت چمن  یگفتم:»نه حق با اونه چون جواب گوش  ت یرار دادم و با جد ق ز یم ی هام رو رو دست

 دنبال بهونه باشه آخه؟«  د یچرا با

 لب زمزمه کرد.   ریز  زیرو به سمت جلو حرکت داد و با بلند شدن از پشت م بشقاب

 ! گهید  یخب چون ساده ا -

 .د یسمتش چرخ نگاهم

 !  ؟یچ-
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 رفتن از آشپزخونه مرتب کرد.  رون یب  یرو برا لباسش

 ولش کن.   یچیه-

 جلو اورد.  ی خنده و سرش رو کن ری زد ز یرفت. با رفتنش رخساره پق  رونی با اون حرف از آشپزخونه ب و

 آخر.  م یکالً زده به س -

 

 کرد به سمتش چرخوندم. یرو دنبال م  ربد یرو که رفتن ه نگاهم

   ؟ یک-

که رفتارش رو، االنم که    ید ید گه، ید ربد یکرد و آروم گفت:»ه  یم مشغول شستن ظرف ها بودند نگاهکه هنوز ه م یزهره و مر به

 رضا!«

 شل کردم.  نییتفاوت شونه هام رو رو به پا یب

 ورت داشته؟   ال یدوباره خ ؟ یکه چ-

 بردم.  کش یسرم رو نزد و

 . یکن  یبزرگش م  ی دار ی لیو به نظرم که خ  ستین یکن   یکه تو فکر م  ی اون جور-

 حساسه.«  یلیخ  زا یچ یسر  هی  یرو  م،ییبا اخالقاش آشنا گه یما د ی همون لحن آرومش گفت:»همه  با

 متعجب ادامه داد:  ی و حالت  یصندل ی رو  ییبا جا به جا ی بعد از مکث و

  چیه خاص خودش رو داره که به  یعادتا ی عنی  خورهیجونم آب نم یگل  وانی تو ل ی خب آخه اون حت ی مسخره باشه برات ول د یشا-

 ذاره تشون! ی پا نم ری وجه هم ز

  ی ادیخوده من ز کردم یمتعجب بودم اما فکر م   ربد یبزرگش کرده بود هرچند که همچنان از رفتار ه یاد ینظرم که رخساره ز از

 حساس شده باشم.

 ه؟ ی منظورت چ  یچ یعن یواقعاً هم مسخره است،  -

 داد.   تیخودش رو به جد   ی گفت که خنده جا ی کوفت
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 .زی و بهم نرباز فکر من  الیخیب-

دونه   ه یآب و   وان یل  هی خواست که  خچالیدوباره به آشپز خونه برگشت و رو به رخساره با اشاره به    ربد یهمون لحظه بود که ه و

 نییاون موضوع سمت پا دنیکه باز هم معده درد گرفته بود و لب و لوچه ام با فهم  نیمعده اش بهش بده. مثل ا  یهم از قرص ها

لحظه زود   هی  یخواست از جاش بلند بشه تو  یکه م نیگذاشت و هم ز یم  یدستش رو رو  ربد یومد. رخساره با درخواست هکش ا

که گفته بود رو    یرفتم و با برداشتن قرص  خچال ی. سمت نهیام بلند شدم و  بهش اشاره دادم که باز بش یصندل ی تر از اون از رو

 جون.«  م یمر  یبد  زیتم  وان یل ه ی  شهی»م کردم گفتم: ینگاه م  ربد یهکه به  یمعنا دار در حال یبا لحن  میبه مر

  یو سمتش گرفتم. کامالً متوجه   ختم یبراش آب ر وان یل  یکردم تو  یکه همچنان بهش نگاه م یگرفتم و درحال  می رو از مر وانیل

باال دادم   ییتکون داد. ابرو یاپن با خنده سر  یزد و با گذاشتنش رو  یلبخند مرموز  د یکش  یرو سر م وان یل  یکارم شده بود و وقت

 چه قدر هم حرف بازه!«  یدون یکه م   نایدونن عادتات عوض شده مخصوصاً م  یکه نم  هیباشه بق  ی و آروم گفتم:»هر چ

رازش آهسته   و با لحن پر رمز و  بیرفت دست به ج یکه سمت سالن م ی لب داشت و درحال ی لبخند مرموزش رو رو همچنان

 من هنوز هم همونان و عوض هم نشدن!« یگفت:»عادت ها

 نبود!   ی نیب شیبود اصالً قابل پ یا  دهیچی . چه آدم پکردمی رفتنش رو نگاه م ریشده بودم و متح  جیگ یحساب

کننده اش اون   ریغافلگ  ی آخه چرا با رفتار ها و حرف ها د؛یچ یوجودم پ  یباره تو  ک ی یجانیرنگ به رنگ شده بود و ه   صورتم

 !ری طور ذهن مشوشم رو درگ نیکرد و هم یهمه شوکه ام م 

کرده    یسپر ی رو که کنارش با سرخوش  ییوجود همون لحظه ها نیبرام در بر داشت اما با ا ییها یشب هر چند هم که تلخ  اون

سر   یصحبت ها ریگ یشب پ یهمچنان تا انتها ی برام رقم زده بود البته مرتض اتفاقاتش ی فوق العاده رو با وجود همه  یبودم شب

 از حرف بسنده کرده بودم.  ی خال یکم حالم رو گرفته بود و در جواب هم فقط به سکوت   هی شبش بود که 

 

و ناخواسته    می فتادبه راه ا ابون یخ یآموزشگاه تو  یهمراه با چند تا از بچه ها ی چند کتاب از کتاب فروش  د یاز کالس و خر بعد 

  ی و فاصله   م یداشت ی قرار داشت، قدم بر م ربد یه ک یکه بوت یابونیخ  یشدم. از شانس بد هم اَد تو  ریباهاشون همراه و هم مس

قرارش دادم. درست از   یکم مورد بررس   هی بود انداختم و  ابون یخ ی  گه یکه سمت د  کیبه بوت  ی. نگاهمیداشت ک یتا بوت یکم

  ، یرنگ  یبلند و مشک  یِموتور آپاچ ی رو  کیبوت یبودمش. جلو  دهیند  گهیگذشت د ی ازش م ی که چند روز ی همون روز مهمون

 بود.  زدنرو بود، نشسته و با چند تا از دوست هاش مشغول حرف  اده یپ ی که تو ی درخت  کینزد

  یقلبم رو لمس کرده بود و تاب و توان رو از چشم ها ی حس دلتنگ   شهیلبم نشست؛ مثل هم یرو  قیعم ی لبخند   دنشید از

کردم و   ینگاهش م ی دور ی آروم و از فاصله   یزدند ربوده بود. همچنان با قدم ها یدو دو م  دنشید   یقرارم که برا   یدلتنگ و ب
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  ربد یمشخصات ه ینا باور  ن یکه در ع یبا دادن مشخصاتآموزشگاه رو به بچه ها  ی از بچه ها ی کیهمون موقع بود که مژگان  ی تو

 گم ها... «  ی موتور نشسته رو م ی که رو ه ییاون مو خرما د ینیب یرو م  د یسف شرتی هم بود گفت:»بچه ها اون ت

  دمش یخونه خالم د ی حرفش که گفت:»راستش دو، سه بار یادامه   یو جا خورده، منتظر چشم به دهنش دوخته بودم برا  ریمتح

 پسرخاله ام دوستن.« د یبا مجآخه 

 اندازه ادامه داد:  ی ب یبا ذوق  و

 که چه خوشتپ و جذابه.  ی وا-

  ال یهمونه که ل نیشناسمش ا یابروهاش گفت:»آره بابا م ونیم یآموزشگاه، با تاب  ی از بچه ها گهید ی کیاون حرفش، سارا  با

ست و از   فتهی مغرور و خودش  یل یخ ده،ی! اما مگه پا مدهیست فکر کرده محلش م وونه یدختره د گه،ی کنه د یم  یواسش خودکش 

 افتاده!«  ل یف ماغ انگار از د اد یاخالقش واقعاً بدم م نیا

هم جمع کردم. دخترا همچنان   ی فشردم و تو ی مندم کرده بود و لب هام رو با خوش   تیاون جمله ها رضا دنیچه قدر که شن 

که داخل پاکت بود صدا   یی دستش بود با فشار دادن هوا ی رو که تو ی پفک ی مژگان بسته  ی عمه دختر    وایزدند و ش  ی حرف م

 جذابه.«  یواقع  یحقم داره نگاش نکنه، چون به معنا خبلبش گفت:» دنیدندون کش ر یدار باز کرد و با ز

 داد:  ررون ی ب یزد نفس ی جمله اش موج م یکه تو  یبا حسرت  و

 دوسش داره، اصالً کوفتش بشه.  نیکه ا  یواقعاً خوش به حال دختر-

  ی رو کبارهی ایبه چونه ام انداخت و غم دن یلرزش  ه یچند ثان ی که برا یخودم رفتم و بغض ی تو  یلحظه ا  ی اون جمله برا دنیشن با

فکرش   یحت هی چ یحسود  ی عنیام شده بود  ی دوستش داشت حسود  د یکه شا ی دلم آوار شد. واقعاً خوده من هم به اون دختر

واقعاً    ،یگ  یحرف سارا گفت:»راست م د ییدادم که مژگان هم در تأ   رونی کرد. نفسم رو ملول آور ب یام م  وونه یهم تا مرز جنون د

اما اصالً محلم نداد پسره   کش یرفتم بوت د ی خر یبه بهونه   یمغروره آخه چند بار  ی ادیخب ز یباشه اون دختر! ول  یچه خر شانس

 .« شعوریب ی

 ادامه داد:  ی با تک خنده ا و

 معروفه.   یل یفکر کنم، چون که خ دش یشناس  یم  نهیهم داره که اسمش حس پیخوشت ییپسر دا  ه یبگم که  نم یالبته ا-

البته   ستین  نیا یکنترل خنده اش مقابل دهنش گرفت و گفت:»آره اونم خوبه ها اما به جذاب  یو دستش رو برا  د یهم خند  وایش 

 زنه قربونش بشم!« یم  کی کالً با همه ت ی عنیزنه،  ی نم ی کس ی  نه یاون دست رد به س  فته،یمغرور و خودش    نیبر عکس ا
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به تو محل بده حاال اون   د یدکُ و پز چرا با  نیپسره با ا نیداره ها آخه بگو ا  یهم عجب اعتماد بنفس الی ل نیگم ا  یم  یسارا:ول 

 پسغام عاشقونه بفرسته.   غام یو براش پ  رهیکادو بگ  یه

وجودم زبونه    یتو  د یشد  یو نفرت  یگرد شد و آب دهنم رو صدا دار قورت دادم، خشم یکه زده بود حساب  یهام از حرف چشم

 هم مشت کردم.  یو دست هام رو تو  د یکش

 : د یهم جاخورده پرس  وایش 

 ؟ییخدا-

به   نیروز ولنتا ادم یشاسکول بدجور تو نخشه.  ی با دختره شونه اش جا به کرد و  درجوابش گفت:»آره با یرو رو فش یبند ک سارا

  رونیب م یو بعدشم اومد   زش یم ی دراورد و گذاشت رو ع یرو سر چ یکادو پ یجعبه   ه یکه سارا خانوم  کشیبوت  م یرفت د یخر یبهونه  

که نگو   دمیقدر خند  نیمن ا ی شد و بهش تشر زد، وا ی عصبان ی کل د یرو د ال یهم که ل گهید ی دفعه   ی چیاما پسره زنگ که نزد ه 

 زد.«  ی که فقط زار م  الیل

  د یشد  یکه چه قدر از همه شون متنفر شده بودم و حس انزجار  ی. واد یترک ی حرف هاشون مغزم رو به انفجار بود و داشت م از

سلول به   یکشنده تو  ی ده بود و حسادتکه بهش داشتم به سراغم اوم ی تیکرده بودم. باز هم همون حس مالک داینسبت بهشون پ

چشم   یلیاما معلوم بود که خ ارهیدر مورش حرف بزنه و اسمش رو به زبون ب  یکس  استخو یدوونده بود. دلم نم  شهیسلول بدنم ر

  ی مهم در موردش از من سؤال کردند که وانمود کردم اصالً ن یچند بار  ی مدام حرف زدند و حت کی به بوت  دنیها دنبالشه. تا رس 

 شناسمش و حرف رو عوض کردم. 

 

 یمگ یو با سراس  عی سر یل یکرد، خ ی افتاد که داشت نگاهمون م ربد یآن چشمم به ه   هی و   دمییجو ی لبم رو م  ی حرص گوشه  با

  ینداشتند و م  یهم سر و وضع مناسب یلیبچه ها پنهان کردم چرا که ناخواسته باهاشون همراه شده بودم و خ نیخودم رو ب

 . دمیکنه و باز هم بهونه دستش م  حتمی نص خواد ی م بارهحتماً دو نهیدونستم اگه من رو با اون ها بب

راهم رو از شون جدا   ع یسر ی لیکم راه رفتن خ هی  که بعد از  م یگذر کرد  کیبوت ی و رو به رو  گهیطاق کننده از طرف د یاسترس  با

  یم  راهیخواست باهاشون قدم بردارم و مدام بهشون بد و ب ی اصالً دلم نم گه یعمه زهرا به راه افتادم. د یکردم و به طرف خونه  

 گفتم. 

کردم و تک تک   یفکر م که بچه ها زده بودند    ییداشتم و هنوز هم به حرف ها  یو نسبتاً خلوت قدم بر م  ض یعر یابونیخ ی تو

که از اون همه   ی کرد طور  یمخم رو کار گرفته بود و مغزم رو با هر کلمه با شدت سوراخ سوراخ م   لیجمله هاشون مثل دِر
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کردم    یم  یبودم و خود خور ر یسر به ز یکه از اون همه کالفگ  ی متوحش در حال و شدن بود. آروم  یحسادت و خشم رو به متالش 

 شدم!  ربد یه یآن با باال گرفتن سرم متوجه    هی نرفته بودم که  ی لیداشتم و خ ی رو قدم بر م اده یکنار پ

  هی سرش گذاشته بود با موتور  یکه کاله کاسکت رو ی گرد شده بود. در حال یدو چشم حساب "هِ"اغراق چشم هام درست مثل  یب

رو    گهید  هینقل  لیو وسا نیعبور ماش  ینگاهم رو گرفتم. صداکه متوجه بشه  نیو قبل از ا  عی کم جلو تر از من توقف کرده بود. سر

  ی که نگاه کنم به راهم ادامه داده بودم و اصالً متوجه   نیتوجه و بدون ا ی بودم اما ب دهینگذر کرده بودند، ش  ابون یکه از خ

  یکردم. فاصله   یکار م یچ د یبود اما حاال با ده یپس حتماً من رو د ی اومدنش نشده بودم. مضطرب لبم رو به دندون گرفتم، وا

اوردم و خودم رو غرق در   رون ی کوله ام ب ی ام رو از تو ی گوش  دمفکر که مثالً متوجه اش نش نیباهاش داشتم و با ا  یادینسبتاً ز

کم فاصله گرفتم موتور رو    هی که با استرس از کنارش رد شدم و  نیاز کنارش عبور کنم اما هم  عاًی کردم تا سر ی گوش  ی صفحه 

.  ستادمیو به ناچار سر جام ا  منداشت یروشن کرد و باز دنبالم اومد. با خاموش کردن موتور و توقفش اسمم رو صدا زد؛ راه فرار 

جا   نیرش شده باشم گفتم:»اِ تو اکه انگار تازه متوجه حضو  یپر استرس سالم کردم و جور ی سمتش برگشتم و با دلهره و  لبخند 

 ؟« یکن  یکار م یچ

سراسر عبوسش به سمتم اومد و با   یشد. با چهره   ادهیموتور پ  یسرش برداشت و با گذاشتنش رو یکاسکتش رو از رو  کاله 

  پیکِ زشد و از بغل هم چا ی م ی رنگ که از جلو و عقب حالل د یسف یشرت یانداخت. ت هیگنده اش روم سا بت یمقابلم ه ستادنیا

اسپرتِ   ی و کفش ها ی آب نِیکرد، شلوار ج  یم  ییخودنما شرتیاون ت ی تو یخورد به تن داشت و عضالتش بدجور  یم  یدار

کرده بود. مثل هربار محو تماشاش بودم که با ابرو    یدنیسرتا پاش رو د  یتنش ست شده بود و حساب شرت یرنگش هم با ت د یسف

  یبچه گول م یدار  ی کن ی به سمتم گفت:»واقعاً فکر م یاش دست به کمر شد و با برداشتن قدمهم و گره خورده  یتو  یها

 ؟« یزن

با   ز یخبر از همه چ ی ب یی شده بود جمع و جور کردم و مثل آدم ها ریآب از لب و لوچه ام سراز دنشیکم خودم رو که باز با د  هی

 جواب دادم:  ی باال انداختن شونه ا

 کار کردم من که خودمم خبر ندارم؟   ی شده؟ باز چ یچرا مگه چ-

 .« میحرف بزن د یگفت: »با ظش یغل یتوجه به حرفم با اخم ها  یب

فقط به خاطر هم    تشیکردم اون همه عصبان  یدونستم. فکرم نم  یرو نم لش یبار واقعاً دل نیشده بودم اما ا تشیعصبان ی  متوجه 

 آموزشگاه باشه! یشدنم با بچه ها ریمس

 و پر پرسش نگاهش کردم.   نانهیزبیر

 م؟ی حرف بزن ی درمورد مرتض یخوا  ی نکنه باز م ؟یچه حرف-
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با جذبه برنده   یی تفاوت سمت موتورش رفت و سوار شد. ابرو ی کرد و ب ی توجه ی باز هم با اون غرور خاصش، نسبت به حرفم ب و

 کرد و با حرکت چشمش گفت:»سوار شو.«  ی اش رو به باال کمون

 خواست سوار اون موتور بشم! ی حرفش شوکه بودم، ازم م از

 و ناباورانه بهش چشم دوختم.  دمیپر تمسخر خند  یا  قهیبعد از دق و

 موتور بشم؟  نی من سوار ا  ین ک ی ! تو که فکر نم؟ی کن ی م ی ! شوخ؟یچ-

 گفت:»گفتم سوار شو.«   یو با لحن دستور  یجد   یلیحرف رو که گفتم خ اون

 .دمیخند  تیعصبان با

 زده به سرت! -

 به چپ راست تکون داد.  ی سر کالفه

 گفتم، زود باش.  یچ ی د یبابا مگه نشن یا-

  یی جورا ه یکرد کالفه شده بودم و   ی شد و متناقض رفتار م ی بار به کل عوض م ک یاز کار ها و رفتار هاش که هر چند وقت  واقعاً

 به خودم گرفتم. یجد  ی ا افه یکردم. ق ی عادت م  ضش یپر ضد و نق ی به اون رفتار ها د یبا گهیبه ستوه اومده بودم. البته د

 شم.  یبدون که سوار نم  نمیو ا ارمی تو سردر نم ی من اصالً از کارا ی گ ی م ی معلوم هست چ-

 صورتش تکرار کردم.  یشمرده با زل زدن تو  شمرده

 . یشم، حاالهم بهتر بر ،ی سوار، ن، م-

پشتش بود باز ازم خواست که سوار شم و   ی که خشم بزرگ یرو با صبر و با حوصله بهم گوش کرد و با متانت ی ا قه ی دق چند 

 تمام خواست که سوار شدم.   تیو همراه با عصبان  یبلند  یبار با صدا نیکردم که ا  یهمچنان مخالفت م 

 

 باره ساکت شدم. کی بهش نگاه کنم و  دمیترس  ی بود و تن صداش خش دار که واقعاً م نیقدر خشمگ  اون

که اون   ییاز آدم ها ی تکرار کرد که تعداد ی بلند  یهم قرار دادن چشم هاش در خواستش رو با صدا ی بار چندم و با رو یبرا

بود و از طرف   ی عصب یحساب ربد یبلند به سمتمون برگشتند. ه یاون صدا دنیکردند با شن ی اطراف بودند و از اون جا عبور م
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  ی کم نگران بودم و م ه یآموزشگاه اون دور ورا باشند   یکه بچه ها  نیاز ا نیچنخواستم جلب توجه کنم و هم ی هم نم گهید

 .دمیترس 

 

رفتم. موتور   بتشیکلنجار رفتن با خودم به قصد سوار شدن، به سمت موتورِ پر ه  یمردد بودن به اجبار و کل یا  قهیاز دق بعد 

نبود   یبارم بود اما چاره ا ن یم و اولوحشت کرده بودم آخه تا حاال موتور سوار نشده بود ن یبود و واقعاً از ارتفاعش با زم یبلند 

موتور کاله کاسکتش   ی . با نشستنم روستیقبل، دست بر دار ن یاش نرسه درست مثل دفعه ها ستهدونستم تا به خوا ی چون م

 بذار رو سرت.«  ریرو به طرفم گرفت و گفت:»بگ 

 .« ستیگفتم:»الزم ن یگرفتن  افه یو لجباز با ق  تخس

 : د یاش غر انهیهر بار با لحن کوبنده و زورگو مثل

 . ریگفتم بگ -

شد کاله رو ازش گرفتم اما هنوز مردد بودم و   ی م نییکه نفسم باال و پا  یدر حال ی شده و با حرص و دلخور زونیو لوچه ام آو لب

سرم   یه رو ازم گرفت و رو و با حرص کال د یبه عقب چرخ نه، یآ یاز تو  یدستم گرفته بودمش که بعد از نگاه  یتو  ی با لجباز

بغلم   ی لجباز دست هام رو تو ی هم قرار دادم و مثل دختر بچه ها ی رو  ی ا هی ثان ی رو برا ام گذاشت و باز برگشت. با خشم پلک ه

 سمتم چرخوند: ینگاه می گرفته بودم که ن

 فقط.  یفت یکه ن  ریبگ  ورهنم ی خورمت پ ی نترس نم-

 تکون داد:  یبغلم گرفتم که به ستوه اومده سر یتر تو نکردم و دست هام رو محکم  یحرفش توجه به

 اصال به درک. -

محکم شونه هاش رو با دستم    یاراد  ری به موتور داد که از ترس به صورت ناخواسته و غ ی بعد از اون هم حرکت کرد و چنان گاز و

و لحن   تیقبل شونه هاش رو چنگ زدم و با اون کارم با عصبان  یکرد و محکم تر از دفعه    ادیهام گرفتم  که دوباره سرعتش رو ز

 ؟«ی ندازیمعترضش گفت:»چه خبرته چرا مثل گربه چنگ م

 :دمیو قهر آلود لب برچ  ی دلخور با

 تر.  واش ی فتم ی بود ب کی خب نزد یرم کرد ی طور نیتو چته که ا-

 فوت کرد و با غر زدن زمزمه کرد:  ینفس
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 خودت بهم صبر بده.  ایخدا-

که مجبور شدم دست هام رو دور کمرش محکم حلقه کنم.   ی و طور دم یچسب ی بهش م شتریشد ب  ی م  ادتریکه سرعتش ز هربار

کردم، ترسم از   ی ش رو با لمس کردن حس مو وجود دم ید  یمحکم و پهنش رو م  یکه شونه ها نیبود اما هم یز یترِس دلهره انگ 

از   ی کیداشتم. عطرش از اون همه نزد یداد و چه قدر حس لذت بخش   ی م ب یو عج  ادیز  یتی خودش رو امن ی رفت و جا ی م نیب

و پر ذوقم که    قیعم ی شده بودم. لبخند ها انیپا یب ی ا ی و از استشمامش غرق در لذت و خوش  د ی چیپ یدماغم م   یکاله تو  ریز

  ی کش اورده بودند ادامه م  اندازه ی که لب هام رو ب  میاراد،ا ریغ یراحت تر به خنده ها الیشدند و با خ ی نم دهیکاله د  ریاز ز

  ی بود و م یی حرکت تابلو ی لیرفتن خ  شیتا اون حد پ گهیشونه اش قرار بدم اما د یخواست سرم رو رو  ی دلم م  یلیدادم. خ

 راحت بخونه.  یل یکه دستم رو خ دمیترس 

بذارم   نیزم  ی پام رو رو اطیکردم با احت ی م  یکه سع  یشد و من هم در حال ادهیکافه توقف کرد. از موتور پ ه ی  یبعد جلو  یکم

نگاهش کردم که با حرکت چشم و   انهینازک کردم و شاک  یزد. پشت چشم یشدم که با تکون دادن سرش پوزخند  اده یآروم پ

 .میابرو ازم خواست داخل کافه بر

 رو که داشت بدونم.  ی تیاون همه اصرار و عصبان لیخواست دل ی دلم م  یلیکنجکاو بودم و خ واقعاً

  کی  یها واری هم داشت؛ د یقشنگ  ی بود و فضا یدنج و لوکس ی تو هم و پر اخم پشت سرش از پله ها باال رفتم. کافه  ی ا افه یق با

 شده بودند.  ده یهم ماهرانه کش یل یبود و خ یعاشقانه و فانتز  ی ها یقسمتش پر از نقاش 

رنگا رنگِ   ی برگه ها ی ادیبود که از تعداد ز ی واریکنار د  زمونی. ممیو نشست  می کافه بود رفت یکه آخرا  ی زی سرم گهیهم د با

  ن یکه ب یهم قشنگ و بامزه بود با رنگ قرمز و قلب  یل یکج و مأواج که خ ی هم بزرگ و با خط وارید  ی پر شده بود و باال اداشتی

 نوشته شده بود.  "یعاشق  واری د" ی کلمه   دوجا داده شده بود،  ی عاشق یکلمه  

 کردم:   زیداشت ها ر ادیخوندن چند تا از اون  ی هام رو برا چشم

 م... دوست دار  میعشق زندگ  نیو آخر  نی...ساغر جان اول-

 عاشقانه امون به خاطر بسپار. یبوسه   نیجارو با اول نیا م ی...شوکا عشق زندگ-

 شدنمون مبارک...  یک ی...فرزادم سالگرد -

 گذارم. ی گار م ادیرا به  ی کافه نوشته ا  نیدر هم مانیدوستت دارم ها نیو اول زم یعز یسارا دارمون ید  نیاول اد ی....به -

 بوس بوس. یسام ی مپ ی تولدت مبارک... هپ می عشق زندگ نم یزتری..عز-

 چند تا شکلک و دو سه تا قلب. و



 عشق تا جنون 

599 
 

گفت،    یبود و خوش آمد م ستادهیسرمون ا یکه باال یپسر جوون  یداشت ها بودم که با صدا اد یمشغول خوندن اون  ی لبخند  با

 سر برگردوندم. 

 

که    یشده بود گفت:»هرکس وار یر تعجب و اندک ذوق من به اون دپ ی نگاه ها یکه متوجه    یزد و در حال ربد یرو به ه  یلبخند 

 زنه.«  یم  وار ید ن یا یرو  ادداشتی هی و  ی ادگاری هی خودش  یبه خواسته   ادیکافه م ن یبه ا نیا

روش قرار داشت، گفت:»اگر   یکه همراه با خودکار  ی ادداشتی ی درخت بود و برگه ها ی کنده  کی که شکل   یز یبا اشاره به م و

 .« د یبچسبون وار یو به د سد یرو بنو تونادداشتیهست  وار یکه کنار د یز یم ی رو د یتون  یم نیخواست

تکون داد که اون پسر جوون هم با فشردن لب هاش   ی منف یبه نشونه   ی با اخم و تر کردن لب هاش سر ربد یاون حرفش ه با

 ارم؟« یبراتون ب ی. خب چنی ر طور راحتگفت:»ه ضیعر  ی هم در ادامه با لبخند  ی رو

 داد:  رون یب ینفس

 آب خنک فقط.   وانیل  هی من   یبرا-

 :د یرو به من پرس  و

 ؟ یخور  ی م یچ-

 خودم به اون جا اومده بودم!  ی کرد که انگار به خواسته  ی سؤال م یجور  هی هم بود  ییبچه پرو عجب

 !« ومدمیکه ن حیتفر ی کج زدم و با ادا گفتم:»برا  یلبخند 

 آب لطفاً.«  وانیل   هی رو گرفته بود، گفت:»همون  وانیاون حرفم، رو به اون پسر جوون که منتظر بود با حرکت دستش که شکل ل با

  یتشکر کرد و بعد از خوردن چند قلپ  ربد ی آب برگشت. ه ی وانیبا ل قهیازمون دور شد و بعد از چند دق ربد یخدمت با حرفِ ه شیپ

  ختهیکم نامرتب و بهم ر ه ی موتور،   یمن رو ی و سر شونه هاش شد که به خاطر چنگ ها رهنیاز آب، مشغول درست کردن پ

خوام رو زمزمه کردم که ترش رو گفت:»مهم   یمعذرت م   یانداختم و اکراهاً جمله   هشب یشده بود. با همون لحن قهر آلودم نگاه

 .«ستین

خورد. منتظر بودم اما همچنان ساکت بود و هنوز هم   وانی ل یکم از آب تو   هی و باز  د یخراب شده اش کش یتو موها ی دست و

 :دمیپرس  امی به صندل ه یقدم شدم و با تک ش یکه باالخره خودم پ نیگفت تا ا ی نم یزیچ

 ! ؟یجا کشوند  نیو تا اکه من  ی بزن یخواست یم  یخب چه حرف مهم-
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که    یگفت:»اون چند نفر ی مقدمه ا  چیعبوسش و بدون ه ی اش جا به جا شد و با چهره  یصندل یکم رو  ه یاون پرسشم   با

 و همراهت بودن، دوستات بودن؟«   یرفت  یباهاشون راه م  ک یبوت یجلو

توهم رفت و با نگاه   شتر یمن اخم هاش ب  یِ جواب یبگم که با اون ب  د یبا  ی دونستم چ  یبه چپ و راست چرخوندم، واقعاً نم یچشم

 غضب آلودش بهم، تشر زد. 

 هان؟  یزن ی و قدم م یا یو م  یر یتو و اوناست! چرا با هاشون م ن یب یتیفهمم چه سنخ ی آخه من نم-

 فقط به خاطر اون موضوع بود!   تشیتمام عصبان یعنیکردم،   ی و واج نگاهش م هاج

اون   یچ  یعنیشم  ی داد و بر افروخته گفتم:»متوجه نم  یجد  ی خودش رو به چهره ا یاون حالت مبهوت جا یا  قهیاز دق بعد 

 وقت؟« 

 محکم لب زد.  یحرص و لحن  پر

 . یو معاشرت کن یو من اصالً دوست ندارم که با اونا هم قدم بش   ستند ین ینرمال ی که اونا دخترا ن یا یعنی-

 داد:   محکم تر ادامه ی شمرده و با لحن شمرده

 من!  یدوستا  یمن و از همه مهم تر جلو  ک یبوت ی مخصوصاً جلو-

داد گفت:»تو   ی هم فشار م ی که لب هاش رو رو ی ام بهش نگاه کردم که با همون حرص در حالزده   رونیاز حدقه ب یچشم ها با

 بودن و هستن؟!« قنی من قبالً رِف یکه هر کدوم از اونا حداقل با چند تا از دوستا  یدون   یم چیه

که گفتنش   یدر حال ز یبا تر کردن مجدد لب هاش و نگاه کردن به م یکردم. بعد از مکث  ینگاهش م ر یمات و متح یطور  همون

 کم براش سخت بود  لب زد:  هی

 ود من...  تا حاال چندتاشون به خ یدون   یا... اصالً تو م-

 ادامه نداد.  گهیحرحفش رو خورد و د  هوی اما

 تر زمزمه کردم:  ی دلم حرص ی زدم و تو ی شخند ین تیعصبان با

 .ستیبه گفتن ن یاز ین ربدخان،یکامالً آگاهم ه  هی بق یایخانوم و دلبر الیل  یپسغوما غامیبله از پ-
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  یتیو با عصبان  د یاش کش یشونیپ ی ساکت بودم و در حال هضم کردن حرف هاش که نا آروم و پر تالطم دستش رو رو همچنان

  ننت یجلف و سبک سر نب ی اون دخترا  ن یدعا دعا کردم که دوستام اونجا و ب ی لیخ ،یل یدر کنترلش داشت گفت:»خ یکه سع

 شد اون وقت بود که... «   یاز دهنش خارج م  ی خرفد و مضید  یشون تو رو م  یکیاز اون ها، فقط  ی کیچون اگه 

  ی نسبت به خودم لبخند  تشیلحظه از اون هم حساس   هی  یهم چفت شد و باز حرفش رو فرو داد. برا   یخشم دندونش هاش رو  با

 شد. ی م دهیلب هام ماس  ی رو شتریداد لبخند ب ی ذوق کردم اما همچنان که حرف رو ادامه م  یدلم کل  یلب هام نشست و تو  ی رو

 .د یخند  یعصب

 قدر احمقم؟  نی ا ی عنی! یشد  میاونا قا نیب ی چه طور دمیند  یفکر کرد -

که واقعاً   ییکردن حرف ها  یاندازه اش باز شروع کرد به حالج یاز من باشه با همون خشم و حرصِ ب  یکه منتظر جواب   نیا بدون

 آدم تا اون حد متعصب باشه!    هی شد  یو کالفه بودم. مگه م ج یگ دنشونیاز شن

کرد و واقعاً چرا    یرنگ عوض م  عی بودم اما چه قدر سر دهیخونه اشون د  ی بود که تو شیچند شب پ  ربد یهمون ه نیواقعاً ا یعنی

 تعادل بود و ثبات نداشت! ی همه ب نیا تشیشخص

 قرار و پر خشم لب هاش تکون خورد.  یب

 نشنوم.  ینکرده حرف نامربوط یی و خدا یکردم با حرف زدن سرشون رو گرم کنم تا از اون جا دور ش   یسع دمتیاونا د  نیب ی وقت-

  ی م یجد  ی رو دار  نایگفتم:»تو واقعاً ا  یکه زده بود نگاهش کردم و با زدن زهر خند  ی قابل باور  ریاز اون همه حرف غ متأثر

 ؟« یگ

 

 : د یغر نیو خشمگ   مغضوب

 گم ها!  یبهت م یز یچ هی سوگند -

 شدم و عبوس.  یجد 

 ! میچی هم بپ یبه پرو پا ستیقرار ن گه یکردم د ی فکر م ؟یداریکارت بر نم  نیچرا دست از ا-

 ؟«ی جا کشوند  نیو تا امن  یمزخرفات نیبه خاطر گفتن همچ یعن یو تمسخر گفتم:» ی با ناباور یدر ادامه بعد از مکث و

 هم رفت. ی پلک هاش رو یعصب
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 سوگند شروع نکن دوباره. -

 : دمیبه خشم نشسته غر ییداغ کرده بودم و با چشم ها تیاز عصبان گهید واقعاً

 مسخره رو.   یحرف ها نیتمومش کن ا  گه،یرو شروع نکنم هان! تو رو خدا بسه د یچ-

صورتش با   ی شتم جلوهم و تکون دادن انگ  یدندون هام رو  دنییدماغم گشاد شده بود و با سا  ی پره ها تیخشم و عصبان از

  یو با ک  رمیم  یکنم اصالً به تو مربوط باشه که من باک  ی کنم و فکرم نم  یبخوام م  ی هم بدون که من هرکار ون یگفتم:»ا  یلجباز

 شم.«  یهم که به خوام رد م  ییاز هرجا ه،فقط و فقط به خودم مربوط نایو ا امیم

 رو با خشم فوت کردم.  نفسم

 ... گهید  زیچ ه یبگم و  د ی بابازم  ا ی ید یو فهممنظورم -

 حرفم نگاهش کردم. ی گفتن ادامه  یخورد. پر تمسخر و پر طنعه برا  ی سرخ شده بود و لب هاش تکون م تیعصبان از

 خواهر نداشتت!  ی جات رو هم لطف کن ببر واسه  یو تعصب ب رت یغ نیکه ا ن یو ا-

 .د یدور دهنش کش  ی دست یعصب

 نه؟  یو گوش کن حرف اون  د یبا سامان حرف بزنم شا د یپس با-

 بود!  ییکرد عجب آدم گستاخ و پر مدعا  یم  د یشد داشت من رو با سامان تهد  یحرصم گرفته بود. باورم نم یحرفش حساب از

مچاله شده ام   ی صورتش براق شدم و با چهره  ی تو  قیعم ینفس دنیکم کنم و با کش تمیکردم از خشم و عصبان ی م یسع

و خوده من    ستین ی ازیاگه به خاطر حرف سامانه که قبالً هم بهت گفتم که ن ، یداد را یهمه به من گ نیفتم:»اصالً تو چرا اگ

 کارات بردار، دست بردار لطفاً.«  نیشو و دست از ا الیخیب گه یپس د یکرد   ش مراقبت از من چه قدر تال یگم که واسه    یبهش م

 .د یخند  ی و عصب که یت  کهیت

 تو شرمنده باشه.  ی خود سرانه  یخوام سامان به خاطر تو کارا ی من نم گه ید  نهیهم-

  گه، یکافه شد، گفتم:»بسه، بسه د  یاز خشم که باعث جلب توجه دو دختر نشسته تو ینسبتاً بلند  ی طاق شد و با صدا صبرم

تونم   یمدافع همه! واقعاً چرا نم لیوک یفهمم اصالً تو چرا شد  ی تونم تحمل کنم و چرت و پرتات رو بشنوم نم ینم  نیاز ا شتریب

 درکت کنم!« 

 اش فرو داد که پر تمسخر ادامه دادم:  یعصب ی دهنش رو با چهره  آب
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  یکه تو همه رو مثل خواهر و برادر خودت م  ه یمن چ ر یمثل داداشمه، از سامان... از همه! تقص ی گ ی م  یکن  یدفاع م  ی از مرتض-

همه جرو بحث   ن یخسته شدم، من از ا گهی کنم راحتم بذار چون واقعاً د   یخواهش م  ی زن ی و بهم محالم ی دار  گهیبه خدا د ، یدون

 خسته.«  م،با تو خسته شد  یشگ یهم ی و کل کال

 نگاهم کرد.   ظ یغ با

 مراقب رفتارت باش؟!  گمیچرا چون م-

رو دارم که بخوان مراقب و    یین من کساچو ی و همه جا جار بزن یفتی و دنبالم راه ب ی ریدستت بگ   رتیخوام ساز غ ی چون نم-

 .ستیبه تو ن یازینگرانم باشن پس ن

 ما زوم سد.   یرو  شتر یسر داد و نگاه ها ب ی قهقه ا  تیعصبان یرو  از

 .یفهم ینم گه ید  کهیافکارت کوچ-

 باال پروندم.  ییابرو لجوج 

 به خودم مربوطه.  نمیا-

  زمیحرف هام گفت:»سوگند بجون عز یتفاوت به همه    یدادن نفس کالفه و پر خشمش ب رون یو با ب د یموهاش کش ی تو یچنگ 

 ... « نمتیبب کیبوتب  ی دفعه جلو ن یقسم اگه ا

 

 لب زد:   د یهم قرار داد و با تأک یدر ادامه چشم هاش رو رو  و

اش به ستوه   یهمه زبون نفهم از اون گم؟واقعاًیم ی حواست هست که چ نتیسر اون جا بب ره یخ یخوام با اون دخترا ینم گه ید-

  ی حرف ها یکه گفته بودم باز هم رو  ی ز یتازه بعد از اون همه چ چیشد ه ی حرف هام که نم یاومده بودم اصالً انگار متوجه  

 کرد!   یم  یخودش پافشار

»باشه حتماً،  شده بودم گفتم:  زی خ مین ی صندل ی که رو ی در حال  یبود و با پوزخند و لحن لج درار ده یفا یکردن باهاش ب بحث

 ؟« یبگ  یکه به خوا ست ین یا  گهید  یزیحتماً فقط چ ی چون تو خواست

 مرموز به روش زدم.  یلبخند   ،یتالف   یبرا   ی و به دنبال فکر طنت ینگاهم کرد که با ش  ز یتند و ت یو با نگاه یعصب

 هان؟  یدوست داشته باش  ز یفکر کنم سوپرا-
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روبه رو شدم که   دش یبا لحن پر از تهد  امیب رونیخواستم از کافه ب یکه م ن یپر تمسخر از جام بلند شدم و هم یبعد از خنده ا  و

 :د یبا تکون دادن سرش برام خط و نشون کش

  ی ل یشم... مطمئن باش اون وقته که عواقب کارت رو خ یو عصب  یاریو دربکه لج من  یبکن  یکار  یبه حالت سوگند اگه بخوا ی وا-

 . یل یخ ینی ب یبد م

 زدم.  رونیشدم و از کافه ب ریاز پله ها سراز یشخند یحرص درار نگاهش کردم و با ن یادا در اوردن ها با

 

. بعد از زنگ زدن و باز شدن در  دمیعمه زهرا رس  ی خونه  ی تا جلو یچه طور  دمیبودم که اصالً نفهم یو عصب  یقدر حرص اون

مبل    یاندازه خودم رو رو ی ب یتیرفته بود. با عصبان رونیب  یرعلیبا ام د یخر یداخل رفتم. رخساره تنها خونه بود و عمه واسه  

 :د یاز اون حالم، پرس  عجب پرت کردم که رخساره جا خورده و مت

 دعوات شده؟  یتو، نکنه با کس یقدر عصب  نیشده چرا ا یچ-

 

 ها رو با حرص مشت کردم.  تدس 

 شم.  ی م وونه یدارم از دستش د  گهیرخساره د ی وا-

 شده مگه؟ یچ ؟ یاز دست ک-

 هام رو باال پروندم.  شونه

 .گهید ربد یه-

  افهیآقا با ق  مید یرو د گه یدادم گفتم:»بعد از چند روز که باز هم د یبغلم فشار م ی که کوسن مبل رو تو ی پر حرص تر  در حال و

چه   یرخساره اگه بدون  دمشیو سرزنش کردن من، موقع برگشت از آموزشگاه د  تیمثل برج زهرمارش شروع کرده به نصح ی

 داد!«   لمیتحو  یمزخرفات

راحت نشستنش  یمبل برا   یرو  یمبل، رو به روم نشست بعد از جنب و جوش  ی از اندازه اش چهار زانو رو ش یب یِ کنجکاو با

 .« یز فضولا  رم یم ی گفت:»بگو که دارم م

  نیعجب که ا- زد  طنت یپر ش  ی لبخند  ،یکردم که در کمال ناباور  فیرو براش تعر ز یغر و تند تند حرف زدن پشت هم، همه چ با

 طور!
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 زدم مگه؟    یحرف خنده دار یخند  ی چرا م-

 نامحسوس گفت:»سوگند بنظرم که اونم تو رو دوست داره.«  ی کرد و با گزش لبش و ذوق یمکث

 گرد کردم.  یچشمتمام،  رتیح با

 آخه؟!  یتو چه دوست داشتن یگ  ی م یچ-

 اشاره اش رو به سمتم گرفت.  انگشت

حسش   ی تون ی کنار م   یاحمقانه ات رو بذار هی غرور و لجباز ن یعالقه اش به توئه و اگه ا ی کاراش فقط نشونه  ن یا یباورکن همه  -

 .یرو از تمام کارا و رفتاراش بفهم

 شدم.  ریو مغموم و سر به ز  دم یمالل آور کش ینفس

من شرمنده بشه اون وقت تو   ی گه دوست نداره سامان به خاطر کارا  ی کدوم عالقه چرت نگو رخساره، اون تازه برگشته بهم م-

 عالقه! اون فقط و فقط حرفش سامانه، فقط سامان.  یگ یم

 .د یبازوم کش ی آروم رو ،ییو دل جو ی هم درد ی رو برا دستش

 داره.  ییکششا  هی اونم به تو  گه یخب حسم م ی ول  یزیخواستم بهم بر ی نکن، واقعاً نم  یجور  نیقربونت بشم من ا-

  ی بار جن ک یتعادله و هر چند وقت  یکم ب ه یهم قرار دادن دندون هاش گفت:»درسته   ی در ادامه با تکو ن دادن سرش و رو و

 تو حساسه.«  یکه چه قدر رو  د یشه فهم یخب از رفتارش م  یلشه و  یم

 . دمیلب ورچ نمیو حالت غمگ  ی ریهمون سر به ز با

  ره یم  ادمیهم  یی وقتا  هی شدم! باورکن  ی آدم  نیعاشق همچ ی گم من چه طور ی با خودم م ییموقع ها ه یرخساره  هی چ یدون   یم-

حس لذت ببرم   ن یدوست داشتن و از ا نی تونم از ا ی نم ی شم و حت یم  بش یو غر  بیعج ی رفتارا ر ی که عاشقشم از بس که درگ

 عالقه اشه؟!  ینشونه   دهیعذابم م ه هم نیکه ا نیشه، حاال به نظر تو ا ی نم یعنی

سر تا پا مغرور و پر   ی  افهیابراز کنه، به اون ق ست یچون بلد ن د یرو فکر کرد و با باال  انداختن ابرو هاش گفت:»خب شا  یا قه یدق

سامان   گهی کنم دچار تضاد شده، از طرف د یبا حسش رو به رو شه و حس م  ی چه طور ستیمدعاش نرو چون واقعاً انگار بلد ن

اش با سامان تو   یبرادر   یترسه دوست یهراس داره و م  د یکه سامان رو دور بزنه شا  ستین ی آدم ربد ی سوگند ه ن یهم هست، بب

 !« ستین یکم  زیس چتر نیو ا فته ی خطر ب
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و ضعفم   زند ی خواست اشک هام باز فرو بر ی چشم هام حلقه زد اما دلم نم ی بُغ کردم و ناخودآگاه اشک تو هو یگفتن اسم سامان  با

دونه   ه یتونستم  ی نبود اما باز من نم ربد یه  یزندگ  یهم تو  یاگه کس یکرد؛ حت  ی رهام نم ی . فکر سامان لحظه اارند یب ادمیرو به 

. با جمع کردن پاهام  دمیهم قرار دادم و بغض تلخم رو بلع یتونستم. چشم رو   ینم رم، یبگ  دهیناد دبو  زم یبرادرم رو که همه چ

 لب زدم.  نیو آروم و غمگ  دمیاز سر دل کش ی شکمم آه ی تو

  نیگم با ا یاش با خودم م م، همه و نداراحساس و بگو و مگو با اون  نیبا خودم، با ا دنیتوان جنگ  گهی خسته ام رخساره، د یلیخ-

تونم طاقت و تحملم از   ی نم گه یشه. رخساره  من د ی برعکس م زیاست و همه چ دهیفا ی شم اما ب  ی ازش متنفرم شتریکاراش ب

ختم   ی ا گهیراه د  چیاحساس جز بن بست به ه نیکه ا  دمیفهم گه یطاق شده، االن د ابهمه فشار و عذ  نیا دن یدوش کش ی رو

 .ستی عذاب ن نیهم داشته باشه سامان مستحق ا ی اگه حس یحت ی گ  یشه، درست م ینم

 کردم.   ن ییانداخت سر باال و پا ی که باز به گلوم چنگ م  یبغض با

 شه.  ینم رمش یبگ  دهیتونم ناد یسامان جون منه رخساره، نم-

 نگاهم کرد.   متأثر

 شه؟  یکه نم یجور  نیا ی کار کن   یچ ی خوا ی پس م-

سرم شروع به رژه رفتن کرد و غرق در افکار متوحش و درهمم بودم که    ی اون مدت تو یو خرف هاش تو  ی مرتض آگاه فکر  ناخود

 :د ینانه،پرس یب  کیبار یرخساره با نگاه

 تو؟  یهمه مرموز شد  نیا هویچرا  یکن  ی فکر م یبه چ -

 فکر بودم زمزمه کردم:   یکه همچنان تو  یو در حال آروم 

 ولش کن.   یچیه-

 کرد.   یتر  ق یدق نگاه

 .یگ   یکه نم  نیهم ی که من باهاش مخالفم و واسه  یکن  یبکن  یخوا  یم  یکار  ه یقطعاً   ی گ ی م ی جور نیا یتو وقت -

 .« ستین یجور  نیاصالً هم ا ی ذاریدهنم م ی گفتم:»ن... نه چرا حرف تو ی رفتم و با لحن انکار کننده ا طفره 

 تو سرته.  یسوگند بگو چ -

 دادم.  هی مبل تکحوصله و کالفه سرم رو به  یب
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 اعصاب من نباش! ی رو گه ید یکیشو. تو رو خدا تو   ال یخیب ،یچ یرخساره جان گفتم که ه-

 کرد و گفت:  ز یر یسر در اوردن از کارم، چشم یکلنجار رفتن و پرسش برا  قهیاز چند دق بعد 

 فهمم.«   یباالخره که م یول »نگو

 

 .«ارمی خوردن ب ی واسه  ی زیچ ه ی رم یرفت گفت:»م ی که به آشپزخونه م ی با گفتن اون حرف از جاش بلند شد و در حال و

 

تو    یدونستم چ  ینم یخودم هم درست و حساب ی . حتدمیدراز کش  د یتپ یکه نا آروم م  ی و قلب خته یبهم ر ی مبل با ذهن ی رو

بار زنگ   نیچند  یاوردم. مرتض رون یکوله ام که کنارم بود ب ی ک کردن از توچ یام رو برا ی اندازه کالفه بودم. گوش  ی سرمه و ب

که از    نیتفاوت و بدون ا  یتماسش نشده بودم. ب ی صدا بذارمش و متوجه  ی حالت ب ی وزده بود اما سر کالس مجبور شده بودم ر 

 کوله ام فروش کردم.    بیج ی صدا خارجش کنم باز تو یحالت ب

کرد و عمه    یم  طنتیهم که مدام ش  یعل ر ی. اممیناهار موندم و ناهار رو با عمه و رخساره خورد یاومدن عمه و با اصرارش، برا با

  ی من و رخساره چند لقمه ا ی ها ی شده بود و باالخره با مسخره باز یو عصب   یبه خاطر غذا نخوردنش از دستش عاص یهم حساب

نشسته و گرم   یی رایپذ  یاومده بود و با عمه زهرا تو  شوندن ید یبزرگ رخساره برا ی  ه عم. میدهنش فرو کرد یرو به زور تو 

 شده بود.   یهم با پسر عمه اش که هم سن وسال خودش بود مشغول باز یعل  ریصحبت بودند. ام

تخت بلند شدم و    یگذشته بود. از رو   یساعت ک ی باًیو تقر م یچرت زدن به اتاقش رفته بود یبا رخساره بعد از ناهار برا همراه

  ی ب یتماس ها دن یباهام تماس گرفته شده بود که بعد از د یبا دست مالوندم. از مطب خانم دکتر دو سه بار  ی چشم هام رو کم

که بابا از خانم   نیمطب باشم و مثل ا ی خانم دکتر ازم خواست ساعت پنج عصر تو  ینشمطب رو گرفتم که م یپاسخ، شماره 

 دکتر برام وقت گرفته بود. 

باز گل   طنتمی فکر فرو رفتم. ش   یتو  ی ا قهی کردم که چند دق ی مقنعه ام رو مرتب م  نهیآ ی رفتن به مطب شده بودم و جلو آماده 

 ! یخواستم بکنم اما چه طور  ی که م یا  ی کردم و به تالف یفکر م  ربد یه یکرده بود؛ به حرف ها 

 رد نشم بچه پرو!   کشیبوت یبود که از جلوکرده  دمیتهد  رسماً

سرم افتاده بود سمت رخساره که   ی وسوسه کننده که تو  یخنک بشه. با فکر  ی گرفتم تا دلم کم یکم حالش رو م  ه ی  د ینه با اما

از مانتو   یک یو صداش زدم. سرش رو باال گرفت که ازش خواستم  دمی اش مشغول بود چرخ یتخت نشسته بود و با گوش   یلبه 

کم تعجب کرد که فکرم   ه یرنگ. از درخواستم  رهیخودم بلند بود و ت ی مانتو  ن رنگ روشن و کوتاهش رو بهم قرض بده چو یها
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شگفت   یخواستم بکنم حساب ی که م  ینثارم کرد. واقعاً از کار ی ا وونه ی خنده و د ر یزد ز ی حرف هام پق دنیرو براش گفتم. با شن

و سمتم گرفت. مانتو رو ازش   د یکش رونیب مد ک ی رو از تو یرنگ  یگریج  ی جاخورده بود. مانتو ی طور هم کل نیزده شده بود و هم

  دمیکم به سر و وضعم رس  هی کردم و  یظی نسبتاً غل ش یتا کار آخرم رو هم انجام بدم. آرا ستادمیا نهیآ  یجلو  دنشیگرفتم و با پوش 

. رخساره سر تا پام  دمیلب هام کش  یمحکم رو   روزمندانهیپ ی برداشتم و با لبخند  ز یم ی گ با مانتوام از روهم رن ی و در آخر هم رژ

  یشد  یزیعجب چ ی گفت:»وا  طنتیپر ش  یکرد و با چشمک  یخنده ا  ن،یو تحس "اوهو" ی به معنا ی کرد و با زدن سوت  یرو نگاه

  ی م ی دونه چه حال  یخدا م  ربد یه چاره یب ، یشد  ی گرینگم چه ج گه یخودتم که د ی گریرژ هم که ج  یگر یتو سوگند، مانتو که ج

 شه!« 

آخر اصرار داشت   یرفتن شده بودم و رخساره لحظه   یاز حرفش خنده ام گرفته بود. آماده   یسر داد. خودم هم حساب یقهقه ا و

خواست   ی کرده بود و دلم م  طنتیدلم هوس ش  ی نشم اما بدجور تشیخواست که باعث عصبان ی که اون کار رو انجام ندم و ازم م

شه لبم با   ی م ی چه حال دنمیکردم که با د  یفکر م ن یبه ا یچشمم بود و وقت  ی جلو ربد یه ی  افهیکنم. مدام ق  تشیکم اذ  هی

 شد.  یبه خنده باز م یو بدجنس طنتیش 

  رونیکردم و از اونجا ب ینشون بدم با اون سر و وضع، از رخساره خداحافظ ی که به عمه خود  نیسرگرم بود و بدون ا یحساب عمه

 به راه افتادم.   ابونیخ  ی تو اده یکه وجود داشت پ ی اومدم. به خاطر مسافت کم

  ی کیرفتم چون با اون همه نزد ابون یخ ی  گهیبودم. سمت د ک یبوت کیاسترس داشتم و مضطرب نفسم رو فوت کردم. نزد یحساب

به بهانه    یا قه ی زدند. چند دق یبودند و حرف م  ستاده یا ک یبوت یکردم. با دو، سه تا از دوست هاش جلو ی نم دایپ یفرار قطعاً راه 

سرم رو باال   ت یکردن موقع ی بررس  یکه برا   نیکردم که متوجه ام بشه و نگاهم کنه و هم ول کوله ام مشغ ی خودم رو تو ی الک یا

که   ن یو مثل ا  دمیدی م  یبه خوب امی بررس  ی نبود. گردن گردن کردن هاش رو برا اد ین زآن چشمش بهم افتاد. فاصله مو ه یگرفتم 

به اون دو تا پسر که   یز یچ هی که  یکرد و بعد از اون در حال  یفقط نگاه م  یا  قهیباورش نشده بود که خوده منم چون چند دق

 قدم برداشت.  ابونیناباورانه سمت خ یگفت، بعد از لحظه ا   یشون به من بود مپشت

  ی  گه یکه قصد اومدن به طرف د نیدادند و هم  یها بهش راه نم نیکرد اما ماش  ی چپ و راست رو نگاه م یو عصب   یآشفتگ  با

 نیاون حرکتم مثل برق گرفته ها ماش  دنیرو متوقف کردم. با د ینیماش  ابون یبا تکون دادن دستم کنار خ عی رو کرد سر ابونیخ

اش   افهیسوار شدم. از ق عی سر یلیخ دنشیرو که راهش رو بسته بودند کنار زد تا خودش رو به من برسونه اما قبل از رس  ییها

 . یو عصب   نهی خشمگ  یمعلوم بود که حساب

 به راننده دادم.  عاًیآدرس مطب رو سر نیماش  ی زد و با نشستن تو یاز استرس تند تند م  قلبم
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ام رو از   یرو حس کردم. گوش  م یبغل گرفته بودم که لرزش گوش  ی. کوله ام رو تو دمیکش یقیدادم و نفس عم  کهیت ی صندل به

جواب   ارمیلجش رو در ب شتر یکه ب نیو واسه ا   طنتیخودش بود و بازه هم همون ش  دم،یکش  رونیرنگم ب یمشک ی کوله  ی تو

 : دمجواب دا یحرص درار و عشوه ساز یدادم و با لحن 

 ؟ د ییبفرما-

 زد غرش کرد:  ی که نفس نفس م  یدر حال یبلند و پر از خشم یبود و غرشش گوشم رو کر کرده بود، با صدا یعصبان یحساب اما

 ...رمتی به قرآن اگه بگ  ،یل یخ یصفت  یب  یلیسوگند... سوگند خ-

بودم، مثل   ده یبود و واقعاً از اون غرش وحشتناکش ترس  یرو قطع کردم. بدجور عصب ی بگه گوش  یا گه ید  زیکه چ  نیقبل از ا اما

بودم و مدام   مون یچه قدر که اون لحظه از کارم پش ؟ی گفت چ ی حاال اگه به سامان م ی کرده بودم. وا یرو  اده یکم ز ه یکه  نیا

 شده بود.  ر ید  گهیکردم اما د  یخودم را سرزنش م

  عی سر یلینبود. خ یکه خبر  نیاما نه مثل ا دمیترس  ی دنبالم اومده باشه م که   نیشدم. اطراف رو نگاه کردم از ا ادهیمطب پ یجلو

رو پاک کردم و سمت مطب   شم یام رژ پر رنگ و آرا ی گوش  ی صفحه  یاوردم و با نگاه کردن تو  رونی ب فمی ک  یرو  از تو یدستمال

 باال رفتم.   انسورشدم و با آس  ک ینیرفتم. داخل کل

بالفاصله   یسالم کرد و با لبخند  دنمیبا د ی مطب نشسته بودند. خانم منش  یتو  ی شلوغ نبود و فقط دو سه نفر یلیخ

 خانم طهماسب خانم دکتر منتظرتون هستند.« د ییگفت:»بفرما

 به در  و مرتب کردن خودم وارد اتاق خانم دکتر شدم. ی کردم و بعد از ضربه ا  تشکر

  یراحت  ی. رو نمیاش بهم خوش آمد گفت و خواست که بش ینی ذره ب نکیزد و با برداشتن ع ضیعر  ی دکتر با ورودم لبخند  خانم

 : دمیپرس  میمال ی رنگِ چرم نشستم و با لبخند  یمشک

 که نکردم؟   رید-

  ض یاما چند تا مر امیخواستم کالً مطب ن  ی. راستش امروز م یبه موقع اومد  زم یزد و گفت:»نه عز ی پلک نش یدل نش ی چهره  با

اکثر قرارا رو کنسل کردم و   نیهم ی داشتم واسه   یبرم  د یجا داشتم که با نیهم ا له یوس   یسر ه یمهم بودند و  یل یکه خداشتم 

 االنم که منتظر تو بودم.« 

 د؟ یبر ییچرا مگه قراره جا نم یخلوت بود بب یلیمطب خ دم یآره د-

 هم فشرد.  یرو  ی لب 



 عشق تا جنون 

610 
 

 آمستردامِ هلند. ران،یبرم خارج از ا د یبا یدوهفته ا  ه یآره -

 بهتون خوش بگذره.«  یهم قالب کردم و متبسم گفتم:»به سالمت ی هام رو تو دست

که من هم   ه یپزشک والی فست هی  یعنیسوگند جان،   ه یبه لب داشت و با همون لبخند گفت:»سفر کار یح یلبخند مل همچنان

 دعوت شدم.« 

 .د یچه خوب موفق باش -

اوضاع چه    نم یکن بب ف یتعر ی خب تو چه طور زم،یاوردن سرش گفت:»ممنون عز ک یگذاشت و با نزد  زیم  یهاش رو رو  دست

 نه.«  ایداشته   یر یها تاث یخوام بدونم روان کاب  ی روزت برام بگو م  نیطوره؟ از حال ا

 هم قرار دادم.  یلب هام رو رو   وس یو مأ  کالفه

 کنم... یو احساس م   ستمیروزا اصالً خوب ن نیا ن یراستش رو بخوا-

کردند و عرق   یجرو بحث م  یبا منش ایکه گو  د یچیمطب پ ی تو  ربد یه یبعد ناباورانه صدا ی نتونستم ادامه بدم و لحظه ا گهیاما د 

 نشست. امیشون یپ ی به سرعت رو یسرد

 

  ر یکردم. لبم رو ز ی دستم فشرده م  یه ام رو توزنه و با استرس بند کول  ی دهنم م ی کردم قلبم تو  یترس و اضطراب حس م  از

 بودمش!  ده یآخه چرا ند  ی پس همون موقع دنبالم اومده بود ول ی وا دم یدندون گز

هم   ی کردم بهش نگاه کنم. خانم منش یاز ترس جرأت نم ی چهار چوب در قرار گرفت. حت ی بعد در اتاق باز شد و تو ی لحظه ا و

خوام خانم   یبود رو به خانم دکتر گفت:»معذرت م  ستادهیا ربد یکه پشت سر ه ی در حال  تیبود و با همون عصبان یعصبان یحساب

 آقا مثل وح... «   نیا یدکتر ول 

 حرفش رو قطع کرد:  ظ یغل یدکتر مانع از ادامه حرفش شد و متذکراً و با اخم خانم

 چه طرز حرف زدنه؟!  نی! ایخانم کمال-

نظاکت و   یب  یل یخ شونیاومد اشاره داد و پر حرص گفت:»آخه ا یخونش در نم یزد ی که کارد م ربد یه هبا حرص ب یکمال خانم

 که خواستن گفتن.«  ی ادبن هر چ یب

آروم و   یلحظه ا ی بود که برا نییکنه. سرم پا  یبره و خودش ماجرا رو حل م  رونیخواست از اتاق ب ی دکتر از خانم کمال خانم

که از چشم    ینگاهش افتاد. از شدت خشم قرمز شده بود و باز هم همون حس ترس  یآن نگاهم تو  هی دار باال اوردمش و   هیزاوا
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بود که همراه منه رو به   دهیشده بود و فهم  ه یمتوجه قض ا یدادم. خانم دکتر که گو  قورتگرفتم و صدا دار آب دهنم رو  یهاش م

 :د ی زد و پرس  یح یمن لبخند مل

 اهات داره؟ ب یچه نسبت -

 ...  « زهی... چیکم هول شده بودم و با پته پته گفتم:»چ  هی

 با همون استرس کشنده لب زدم:  ی چهره اش داشت و بعد از تعلل ی تو ظ یبشدت غل یافتاد که اخم ربد یباز نگاهم به ه و

 ب... برادرمه. -

شده اش از    ده ییهم سا ی رو یرو از دندون ها  نیبهش برخورده بود و ا یلیکه خ  نیبا گفتن اون حرف بهش نگاه کردم. مثل ا و

رو بهش    ییبا خوش رو نکشیو بعد از به چشم زدن ع د یچرخ ربد یتونستم بفهمم. خانم دکتر سمت ه ی خشم، کامالً م

 ؟« یگفت:»آره؟ برادرش 

  هیکرد و با حرص و کنا  یبشدت عصب یبود خنده   ستادهیکه دست به کمر ا ی دو خته بودم و درحال ربد ی به دهن ه چشم

 !« گهید  میباهم خوند  یزیچ  یخواهر برادر  ی  غهیالبد ص  ی نبود ول ی طور نیکه ا شیپ  ی  قه ی گفت:»واال تا چند دق

 باش فعالً.«  رون یخب شما ب ی لیزد و گفت:»خ قیعم ی به سرش لبخند  یز یاون حرفش خانم دکتر با تکون ر با

در جواب خانم دکتر   ربد ینگاهم رو از خانم دکتر گرفتم. ه  یو با شرمندگ  مد یکش  یخجالت م یکه گفته بودم حساب   یدروغ از

مگه نگفت    هی گفت:»چ  یکرد با لحن پر تمسخر  ی م د یتأک  "برادر"  یکلمه   یکه رو  ی به من کرد و بعد از اون درحال ینگاه

 خوام باشم.« ی پس م "براردرشم"که

 باال پروند:  یی عبوس و غضبناکش ابرو ی و در ادامه با ادا و چهره  

 خوام بدونم که خانوم چشونه!  یم-

دل داشتم، رو بهش خواهش کردم که از اتاق   یکه تو  یکردم و ملتمسانه همراه با ترس  ی بهش نگاه م زم یالتماس آم ینگاه ها با

گفت:»تو    زیآم  د یچشم هاش نشسته بود نگاهم کرد و تهد  ی اندازه که تو ی ب یاما با غضب و خشم میزن  ی بره و بعداً حرف م رون یب

 زنم... «  ی ن مینگو که همچ ی زیکه اصالً چ یکی

که برام خط و نشون    یو با تکون دادن سرش در حال د یتو موهاش کش یدست  یادامه نداد و با آشفتگ  گه ینگاه به خانم دکتر د با

 زنم.«  ی گفت:»با تو بعداً مفصل حرف م د یکش یم

 اومد و کنارم نشست!  ییبا گفتن اون حرف با کمال پرو و
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کردم لجباز تر از   یگفت:»فکر نم  ربد ی رو به ه  می مال ی کرد باالخره با لبخند   یدکتر که تا اون لحظه ساکت بود و نگاه م  خانم

 هم باشه!«  ی ا گه یسوگند کسِ د

 رو بهش ادامه داد:  ییبا خوش رو و

 کم آروم باش.   هی خب پس الاقل  یلیخ-

کار   نیتونست ا یراحت م  ی لیهم نکرد چون خ رونش یب  یبهش نگفت و حت ی زیدونم چرا اما خانم دکتر در کمال تعجب چ ینم

 رو بکنه اما نکرد! 

چند   یخواست حرف ها  یدکتر م کرد انداختم. خانم ی بهم نگاه م تیکه هنوز هم با عصبان ربد یبه ه یچرخوندم و نگاه سر

برگردوندم و سمت خانم دکتر که   ربد یبرام سخت بود. رو از ه یلی اون خ یاما حرف زدن جلو  م یقبل مون رو ادامه بد  قه یدق

چشم و به دست گرفتن خودکار   ی رو نکشیکه خانم دکتر با جا به جا کردن ع  دمکم مِن مِن کر ه ی. دمیهمچنان منتظر بود چرخ

که    یتیخوام از وضع یشنوم و همون طور که گفتم م  یشد گفت:»خب سوگند جان م  یکاغذ م  یرو  ی زینوشتنِ چ یکه آماده  

 مطلع بشم.«  می مدت انجام داد  نیا یکه در ط  ییها یروانکاو  رات یو تأث  یدار

 مردد لب زدم:  یو باالخره بعد از فوت کردن نفس 

 دونم.   ین.. نم- 

 متفکرانه نگاهم کرد.  

 .زمیعز  یشه واضح تر حرف بزن یم-

   یها باز لرزش دست هام شروع شده ح.. حت ی تازگ ی عنی... یعنیکردم و رو به خانم دکتر گفتم:»خب هنوز هم  ربد یبه ه ینگاه و

 نم... «  ی ریکنم تأث  یکه دو تا از اون قرص ها رو باهم مصرف م ی موقع

گفته بودم و تازه متوجه حرف خارج شده از دهنم و اون گاف بزرگم، شده بودم. خانم    یکه چ  یآن حرفم رو خوردم، وا  ک ی و

 و من هم به پدرت!«  ی پر تأسف گفت:»تو به من قول داده بود ی نگاهم کرد و با جمع کردن لب هاش با لحن ریدکتر با بهت و تح

 

 . دمیبودم، داشتم. آب دهنم رو ذره ذره بلع زده ی فکر ی که در اوج ب ی در انکار حرف ی بودم و دستپاچه و سع هول

 . خوامیکار رو کردم... معذرت م  نیدو بار ا  یکیفقط   د یباور کن ییوقتا  هی فقط  یعن ین... نه... -
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گفت:»دروغ    ،ی گرتیشکا یهم که تا اون لحظه ساکت بود بعد از نگاه غضب آلودش به من رو به خانم دکتر با لحن بامزه   ربد یه

 .« د یو باور نکنکرد حرفش   یکار رو م ن یاز همون روز اولم هم گهیم

تو هنوز هم مثل    هی چ یندو ی که با افسوس و تأسف همراه با لحن کوبنده اش گفت:»م دمیحق به جانب سمتش چرخ ی ا افه یق با

بزرگ   یخوای م ی ! تو واقعاً کیو با اونا اشتباهشون گرفت  نیرنگ  یاون قرصا آبنباتا ی کن ی و فکر م یکن  ی بچه چندساله رفتار م هی

 سوگند؟«  یش 

تونست بهم   یاون قرص ها م  ی ه ی رو ی که مصرف ب ی ادیز ی ها بیدو شروع کردند به سرزنش کردنم و خانم دکتر مدام از آس  هر

 من.  یبودنش از عدم همکار یبزنه گفت و شاک

و    یقرارم داده بود چرا که درست کنارم نشسته بود و با نگران  ریتحت تأث  یحساب ربد یگفتن نداشتم و وجود ه ی برا ی حرف چیه اما

رو بهم   یاش حس خوب یجه و دلواپسکرد و تمام حواسم پرت اون بود. چه قدر اون تو ی خانم دکتر گوش م ی دقت به حرف ها

  کیبزرگِ در حال شل یگلوله    هی که مثل  ی دوستش داشتم. چشم هام با بغض  شهیهم از  شتریداد و چه قدر که اون لحظه ب  یم

  یکرد؛ ب  یو مچاله م  فشرد ی دستش م یرحمانه تو   یکه قلبم رو ب یاشک بودند و احساس  زش یگلوم جا گرفته بود، آماده ر ی تو

بهت زده نگاهم کرد و   ربد ی. هختمیر ی م اشک محابا فقط  ی تونستم حرف بزنم و ب ی زدم اصالً نم هیگر  ر یباره ز کیو  طاقت شدم

 :د یپرس  ی با حالت شوکه ا

 آخه؟  یکن  یم  ه ی شد چرا گر ی سوگند چ-

 حالم شد:  یایاز اندازه جو  شیب ی ا یکه لحنش مهربون ترشده بود سرش رو سمت صورتم خم کرد آروم و با نگران ی و درحال 

 هو؟یتو؟ آخه چت شد  ی سوگند خوب-

گرفت. خانم دکتر هم با    یم  یشتریام شدت ب هی کرد، گر ی زد و با لحن خوشش اسمم رو صدا م یباهام حرف م ی اون جور ی وقت

 کنم. ی اجازه داده بود که خودم رو خال یی جورا ه یمتأثر فقط سکوت کرده بود و  ی چونه و حالت ر یگذاشتن دست هاش ز

که پُر   یدست هام گرفتم و با دل پر  ی رفت. با رفتن خانم دکتر سرم رو تو رون یاز اتاق ب  یحرف چیبعد هم بدون ه ی  قهیچند دق  

  ربد ی. هختم ی قرار و اشک ر ی نداشت و ب ی ام تموم ه یکردم. گر  هیگر ی ها یها  ختیر ی م رون یبودنش با شدت از چشم هام ب

تو    یکن  ی م اموونه ید  یتمام گفت:»سوگند بسه دار  ی کردن سرش به سمتم و با کالفگ  مو آشفته شده بود و با خ  شونیپر یحساب

 من شد.«  ر یدونم تقص ینکن م هی گر ی جور نیرو خدا ا

قرار اشک از چشم هام   ی که قلبم داشت تلخ و ب یزد و با حس سوزش  ی ماورد و چنگش  یهمچنان به قلبم فشار م احساسم

داشتم و   ید یکرد آرومم کنه. سردرد شد  یم   یمبل گذاشتم. سع ی که به زور بند اومد سرم رو رو یا  ه یشد. بعد از گر ی م دهیبار

  ی زد زل زده بود بهم و نگاهم م ی توش موج م  یقشنگ و خوش رنگش که نگران  یکرد. با اون چشم ها  یم  ینیسنگ  یسرم حساب
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  یاز آب تو یبه اتاق برگشت. کم  ی آب وانیکمه بعد خانم دکتر با ل  ه یکرد. تحمل نگاه هاش رو نداشتم و آروم چشم هام رو بستم. 

 :د یپرس  مش یکم آروم شدم با لحن مال ه ی د ید  ی. خانم دکتر وقت دم یکش ی خوردم و نفس وانیل

 ؟ میحرف بزن  یخوا  یم-

 .« یباش  رون یشه ب یگفت:»م  ربد یکردم که رو به ه سکوت

 لحن نگرانش زمزمه کرد.  با

 ...ستیاما اون حالش خوب ن-

بلند   ی راحت یکه نگاهش هنوز به من بود از رو  ی بره و به ناچار در حال رونیبخش ازش خواست که از اتاق ب نانیاطم یپلک زدن  با

 :د ی زد و پرس  ی پلک ح،یآرامش بخش و مل یسکوت، خانم دکتر با لبخند  قه ی رفت. بعد از چند دق رونیشد و از اتاق ب

 مگه نه؟  ی دوسش دار-

خواست دوست داشتنش رو انکار   یدلم نم گه یجا خورده بودم اما د یل ی اون موضوع شده بود خ یکه خانم دکتر متوجه    نیاز ا 

 نگرانت بود.«  ی لیدوست داره، خ  یل یکه اونم خ ادیکردم که گفت:»به نظر م  د ییکنم و با سکوتم حرفش رو تأ 

  ی زیشون از چکدوم   چیزد اما ه  یاون رو م ی کرد و حرف ها ی تعجب کرده بودم چون خانم دکتر هم مثل رخساره فکر م یحساب

 گفتند اما واقعاً نبود.  ی م ه ی بود که بق یکاش همون طور  ی گفتم ا  یو دلم م ی خبر نداشتند تو

دست هام   نی اورد. سرم رو ب یکه داشت کم کم از پا درم م ی و عجز ی... و ناتوان زیبودم و سرگشته؛ از همه کس و همه چ رونیح

 :   د یش باز پرس اون سکوتم با لحن آروم و پر مهر دنیتلخ و پر سوز سر دادم. خانم دکتر با د ی گرفتم و آه

 ؟ یبگ  ی زیچ ی خوا ینم زم،یعز یسوگند جان خوب -

  یخوام بهت کمک کنم همون طور  یمن م  زم،یعز نیجا به جا شد و گفت:»بب ی چرخدارش کم یصندل ی رو باال گرفتم. رو سرم

فکر کن که   یز یبه اون چ ؛ یمدت به حرف هام فکر کن نیا ی گردم خوب تو ی اما دوست دارم تا بر م ستم ین ی که گفتم دوهفته ا

حس قشنگ رو خراب کنه و   نیبه غرورت اجازه نده که ا یناراحتت کنه، اگه واقعاً دوستش دار  یاجازه نده کس دهیبهت آرامش م 

 غرور روز به روز بلند تر بلندتر بشه.«  وار ید ن یبده نذار ا ختنی فرو ر ی بهش اجازه 

 

 ادامه داد:  یمکث با
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  یدر دسترس باشه اگه تو   شهیکه هم ستی ن  یز یگم چون عشق چ یدوست بهت م  هی رو نه به عنوان دکترت بلکه به عنوان  نایا-

درناک تر و   یحسرت  چیرو بدون که ه  نیده و ا ی مونه و عذابت م ی باهات م ی و حسرتش تا عمر دار  یر یگ ی دلت بمونه غم باد م

سوزونه و خاکستر   ی حسرت بزرگ که قلبت رو ذره ذره م هی  ست؛ین اش یباش  ه داشت  یتونست یکه م  یسخت تر از حسرت عشق 

 . انیپا یب یشه و باز هم عذاب ی سرد شعله ور م یخاکستر ها ریکنه اما همچنان اون احساس از ز یم

دلم   قیزخم عم ی رو رو ی سوزوندند و حکم نمک یدلم رو بد م   گهیکردند و از طرف د ی آرومم م یخانم دکتر از طرف  ی ها حرف

که هر   یدو آدم ن یمن ب  ست،یتونستم به اون به رخساره، به همه بفهمونم که مشکل فقط غرورم ن ی م ی داشتند. آخه چه طور

شدن   مهیکه از اون همه جدال و کشش از وسط در حالِ دو ن  یبودم و قلب  رده ک ر یزدند گ ی سمت چنگ م ک یکدوم قلبم رو به 

 بود! 

رفتن شدم. قبل از رفتن از خانم دکتر خواستم که   ی آماده  یکوتاهِ روانکاو   ینکات و تذکرات خانم دکتر و جلسه   دنیاز شن بعد 

  نانیاطم نی خند دلگرم کننده اش بهم امطلع نشه که با لب  ی زیخودمون بمونه و بابا از چ ن یرو که افتاده بود ب یموضوع و اتفاقات 

 رو داد. 

ضربه   نیزم  یرو   یقرار  ی نشسته بود و با ب ی صندل ی اومدم. هنوز هم اونجا بود؛ رو رونیکردم و از اتاق ب ی خانم دکتر خداحافظ از

 به طرفم اومد.   عی سر یل یخ دنمیزد. با د یم

 :د یپرس  نگران

 ؟ یخوب-

 گردم.«   یجا باش االن برم نیخب تو ا یل ی نگفتم که گفت:»خ ی زیچ 

  ی ا گه یبه رابطه اش با هر دختر د دم ید یرفتارش رو نسبت به خودم م  یدونم چرا اما وقت  یو به طرف اتاق خانم دکتر رفت. نم 

 کردم چه قدر که نگرانم بود!    یشک م

 .« گهید  می خب بر یلیاومد و با اشاره سر گفت:»خ رونیبعد از اتاق ب ی  قه ی دق چند 

 .« رمیخودم م ستین ، یازیو مغموم گفتم:»ن  شون یو آروم و با اون حال پر 

 نگاهم کرد.  ملتمسانه

 رسونمت.  ی م ی بر یرسونمت، هر جا که بخوا یم-

  یاعتراض گه ینبود. د اس یو با اون همه خشم قابل ق شیساعت پ مین  ربد ی شده بود اصالً با ه یقدر مهربون و دوست داشتن چه

 . میرفت نیینکردم و با هم پا
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و بارون زا.    رهیت ی خراب بود و پر از ابر ها یو راه افتاد. هوا حساب می . سوار شد میرفت نیو سمت ماش  م یاومد  رون یب ک ینیکل از

به رو به رو   شونیکرد متالطم و پر  یم  یکه رانندگ  یکردند. ساکت بود و در حال ی اصابت م شه یبارون مثل شالق به ش  یقطره ها

  ی که با انگشت رو ی و انگار تو حال خودم نبودم. آروم در حال دمیکه چرا اون سؤال رو پرس  نبودم شده بود. اصالً متوجه  رهیخ

 جواب داد:  یاسمش رو صدا زدم با متانت و لحن قشنگ  ی کردم صداش کردم. وقت یم  یبخار گرفته باز  ی  شهیش 

 جون دلم؟ -

اندازه گلگون شده بودم   ی ب ی جانیکرد. از ه  دن یرگ هام شروع به دو یبا شدت تو با اون جوابش بند بند دلم پاره شد و خون  که 

 که داده بود لذت برده بودم.  ی و چه قدر از جواب

 .د یباره ام سمتم چرخ کیسکوت  با

 ؟ یبگ  یخواست یم  یزیچ-

مغموم و دلخور، لب    یو با لحن دم یکش یخورد م ی آب روش سر م یکه بخار به صورت قطره ها شهیش  ی انگشتم رو رو همچنان

 چفت شده ام رو به حرکت وا داشتم.  یها

 ؟ یتو از من منتفر-

 سراسر تلخ صورتش رو گرفت.  یلبخند 

 کنه.  ی م  تمیپرسشت چه قدر اذ نی حرفات و ا ن یکه ا ی دون یم  ؟ یکن  یتالف ی خوا ی م یپرس  یرو م یز یچ نیچرا همچ-

 تونم.«   یاگه بخوامم نم یهنش گفت:»حتبا گزش لبش و قورت دادن آب د ی بعد از مکث و

 ! دمیکه حس کردم اشتباه شن ی زمزمه ا و

 بود.  یطور  نیکاش ا  یاما ا-

 :دمیاز حرف دو پهلوش با بغض پرس  جیگ

 چرا؟  ؟یناراحتم کن  ی کن  یم  یسع یتی چرا تو هر موقع ؟ یبر ی لذت م دنم یچرا از عذاب کش یکن  یم  تمیقدر اذ  نیپس چرا ا-

شد.   ادهی پ نیکه از ماش  نیبه سکوت گذشت تا ا ی ا قه ی رو نگه داشت و توقف کرد. چند دق نیماش  یاون سؤال هام با کالفگ  با

  ادهیپ نیاش رو نداشتم. پشت سرش از ماش  یناراحتش کردم. با اون حال اصالً طاقت ناراحت یکه با حرف هام حساب دمیفهم

شده بودند    ختهیاش ر یشونیپ ی رو که رو سش یخ یازم بگردوند و با دست موها هشدم. به طرفش رفتم که صورتش رو بالفاصل

 .« یخور  یسرما م نیتو ماش  ن یجمع کرد و گفت:»بش
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 رو سمتش کج کردم.  سرم

 قدر برات سختن؟  نیجواب دادن به سؤاالم ا ی عنی ؟یگردون  ی چرا صورتت رو بر م-

 گنگ رو به زبون اورد.   یو جمله ا  د یمتالطم به سمتم چرخ ینفس دنیکش با

 . یچیه ی دون  ینم  یچی تو ه-

 دونم!  ی رو نم یچ-

  ی و ب نیشد. اون نگاه غمگ  ک یبهم نزد یکرد چنگ زد و قدم  ی تر از قبل موهاش رو که آب ازشون راه گرفته بود و چکه م  کالفه

بعد   ی کرده بود و لحظه ا س یا پامون رو خکه سر ت  یو بارون  گه یهم د یچشم ها  یتو  م یکردم. حل شده بود ی تابش رو درک نم

 .« رمیازت بگ  یقول ه یبارون  نیا ریجا، ز  نیخوام ا ی گفت:»سوگند م  نشیغمگ  یکه با همون صدا

 پلک زدم.  آروم 

 . یاما هنوز جوابم رو نداد -

 هم فشرد.  یلب هاش رو رو  یعصب

 ان. ی معن  یکه سؤاالت چه قدر ب ی دون  یچون خودت هم م -

 انداختم. نییرو پا سرم

 ؟ ی چه قول-

 لب زد.  سخت

 .... گهیبدتر نشه قول بده که د نیحالت از ا گهی قول بده که... قول بده که د-

 داد.   رونیسخت ب ینفس

 . نمیو بباشکات گهیخوام د  ینم گه ید-

 زدم.   یتلخ لبخند 

 . یبگ  ی خوا یم  یمهم تر  ز یکردم چ  یفکر م -
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ممکن   ریهر چه قدر هم که غ دمیشن یسرم بود رو ازش م  ی که تو یی ها زیسؤال شده بود کاش چ یجا ی برام حساب رفتاراش 

و عذاب  دمیجنگ ی طرفه بودنش مردد بودم اون همه نم ه یکه از  یبا اون حس گه یگفت، حداقلش د  یکاش بهم م  یا  یبودند ول

 . دمیکش ینم

 لبش سرخورد.  یآب آروم رو  ی زل زد و قطره ها بهم

 من مهمه.  ی اما برا-

 سوزه؟  یبدم نکنه دلت برام م  ی قول نیهمچ د یچرا با-

 تکون داد.  ی سر کالفه

 بود...  گه یجور د ه ی زی وقت، کاش همه چ چیه یمنو بفهم ی وقت نخواست چیه-

جنگ بود و از اون   قتی درک حق ی عقل و قلبم برا ونی گرفته بود. م فی خف ی آب شده بود و چونه ام لرزش  س یو موهام خ  صورتم

بده   انیو پا ارهیداره به زبون ب ی کردم که اگه حس یم  یکار  ه ی د یشدم، با ی مطمئن م د یبه ستوه اومده بودم اما با ی همه درموندگ

  تونهیم یحس  نکهیفکر ا ی بن بست بود اما حت ی زانو خم شدن وسط کوچه  یو رو  دن یرس به اون جنگ. هرچند که تهش هم ن

همون قدر متناقض و همون قدر تلخ. بهش نگاه کردم و   قاًی دق  ؛یادامه اون زندگ یبود برا  ید یپر از ناام د یام ه ی بهم داشته باشه، 

 آخه!«  ی زن ی چرا واضح حرفت رو نم ی فهممنو ب ی خوا یکه نم   ییتو  نیبغض آلود لب هام رو به حرکت دراوردم:»ا

 .« یآب شد  س یگفت:»سوار شو خ ی فتگ با آش  ختیبهم ر هو یگفتن اون جمله ام  با

که باعث شد نگاهمون سمت   نیزم  یرو  ی جمع شده  یپرِش بلند آب ها ی داد و صدا راژ یو ابونیخ یپرسرعت تو  ینیماش 

 زدم.  ی برگردم. زهره خند  نیماش  ی و باز خواست که سوار شم تو  ابون یبه خ ی رگیسکوت و بود و خ یا  قهیبره. دق ابونیخ

 . یجواب بد  ی خوا ی اوهوم، پس نم-

رفتم و سوار شدم.   نیتر شده بود سمت ماش  نیغمگ  شه یکه باز ترک برداشته بود و از هم یبا دل  یا گه یحرف د چیبدون ه و

 عقب بود به طرفم گرفت.  ی صندل یرو که رو  ی کاله دار و خوش بافت یبهم انداخت و ژاکت  یبعد اون هم سوار شد. نگاه یا قه یدق

 تنت کن.  نو یا ریبگ -

 . دهیبودم و رنج دلخور 

 . رمیو خودم ماش  ه یبرسون بق ییجا ه یو تانه فقط من -

 نگاهم کرد.  آشفته 
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 برمت.  ی م یبپوش بعد هر جا که خواست نویا-

شده   وونهیژاکت د ی عطرش رو ی . از بودمیلرز  یکم هم م  هی  یچون واقعاً سردم شده بود و حت  دمی رو ازش گرفتم و پوش  ژاکت

رفته بودم که سردم شده. ژاکت رو محکم   ادمی ی داشتم که حت  یاون قدر حس خوب دنشیگرمم شده بود. از پوش  جان یبودم و از ه

متعجبش به خودم شدم،   یمتوجه نگاها ی لحظه ا یاون حس لذت ببرم که برا  زکردم ا ی م یبه خودم چسبونده بودم و سع 

 بچه ها گفتم:  و مثل  دمیورچ  ی مدافعانه از اون کارم لب

 سردم شده.«  »خب

  ی کرده بود و فضا ادیز یرو کم کیپخش موز ی. صدامیحرف حرکت کرد. هر دو ساکت بود یزد و ب یاز سر آشفتگ  یلبخند 

  ه ینشه.  ری خودم رو گرفتم که باز اشکم سراز ی به زور جلو دنشیکه با شن  یغم آلود پر شده بود. ترانه ا  یاز اون ترانه   نیماش 

  فی خواننده اش تعر ی وقت کرده بودم اون همه حس حالم رو برا ی بودم که من ک بمناسب حال و روز من بود و در عج ییجورا

 کنم! 

 

 مثل من   شهیحالت م ی که بش عاشق

 روز   ه یمن که آرامش ندارم  مثل

 ی کن ی دق م  ییاز تنها یشیم تنها

 بمون و بسوز گهیو م  رهیم عشقت

 ل من مث  شهیحالت م ی که بش عاشق

 منکه زندونم اتاقم شده  مثل

 اون  یفهم ی و م  ین یشیم ی کیتار تو

 خوده  یب  زنن یکه از عشق م ییحرفا

 کشم  یعذاب م  ش یروز از غم دور هر

 از روز قبل بدتره  می روز زندگ هر

 شدمیعاشقش م  د ینبا چوقتیه من
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 بره...  ی عشق آبرومو آخرش م نیا

 دل، عاشق شدن درده....   ینشو ا عاشق

 

به رو به   یرگیگرفته و دمق بود و با خ یکه حساب ربد یبه ه یداده بودم برداشتم. با نگاه  هی تک شهیسرم رو که به ش  فم یلرزش ک با

متوجه شد و بدون   ربد یکه جواب دادم ه  نیمامان بود. هم ی . شماره دمیکش  رونیب فم یک  یرو از تو  یکرد گوش   یم  یرو، رانندگ

رفته جواب   ل یتحل  ییحوصله و با صدا یرو کم کرد. ب   ک یموز یبرد و صدا نیپخش ماش   تکنه دستش رو سم یکه نگاه نیا

 دادم: 

 الو... جانم مامان؟ -

 .د یچیگوشم پ  یبعد صداش تو  ی ا لحظه 

 تو؟  ییسالم سوگند جان کجا-

 دادم.  رون ی کالفه ب  ینفس

 . امیم گه یکم د  هی-

 رخساره.  شی پ یرفته باش  د یگفتم شا  ،یتو اصالً؟ بابات گفت زنگ زده اما جواب نداد   ییکجا  نمیدنبالت بب اد یآخه بابات داره م-

 .ستین  یاز ین امیخودم م رونم ینه ب -

 . زمیعز گهید  نیایباغ با هم ب اد یخب بابات داره م-

 زنم.   یخب االن خودم بهش زنگ م یلیخ-

خراب   ن یماش  ی تو اش یسر ه ی دمیرس  ر یگرفتم اما چون د ییزایچ  ه یمن  د یکن  د یکم هم خر  هی سوگند جان سر راه  یراست-

 . گهید  نیایشدن، فقط زود ب

 :دمیفکر رفتم و کنجکاو پرس  ی تو  یا قه یدق

 چرا مگه چه خبره؟ -

 تر از من سؤال کرد:   جاخورده
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 ! ؟یدون   ینم ی عنی- 

 کردم.  یمکث

 بدونم؟  د یرو با یچ-

 خواد باهات حرف بزنه!  یخب فکر کردم رضا باهات صحبت کرده، آخه خودش گفت م -

 گفتم:  جی شده و گ شتریام ب  ی کنجکاو

 ؟ یدرمورد چ-

 مکث کرد و گفت:   یا قه یدق

  ی بهتر بگم در مورد مرتض یعنی م،ی با هم حرف بزن یموضوع ه یخوان در مورد  یباغ م  انیامشب م نای ا دتیخب راستش عمو حم-

کم حرف بزنن و مادر جونت هم اصرار کرد که   ه یخوان   ی گفتن فقط م  یول  ست ین یخوب تیاما من بهشون گفتم که االن موقع

دوست نداره و   ی جور نیو آقاجونت هم ا م یعقبش بنداز د یپس نبا  فتهیب  یر یخ تفاقاگه قراره ا گه ی. م مینه بگ  مینتونست گهید

که امشب قرار   ن یمنظورم ا  یعنی  یر یگ یم  م یتصم ی هم گفتم که هر جور که خودت بخوا ون یحرفا. البته ا ن یز او ا ستین یراض

 . نیهم هیمهمون هی و اصالً فکر کن  ی کن کرموضوع ف  ن یخواد به امشب و ا ی نم ی لیدوست دارن پس خ  هی که بق ی بد  یجواب ستین

بهم گفته بود اما   ییها ز یچ ه ی ی که مرتض ن یباره سرم رو به درد اورد. با ا کیسرم و  ی محکم بود تو  ی مامان مثل پتک ی ها حرف

 بشه!  یهمه بخواد موضوع جد  نیکه ا  نیبه ا یاصالً بهش فکر نکرده بودم و حت

رو جواب   یخواسته بهم خبر بده که من هم گوش  یبوده، حتماً م نیگرفته بود هم  ی که عصر مرتض یاون همه تماس  ل یدل پس

  یصداش رو کم کردم. مامان از پشت تلفن صدام م یکنارِ گوش   ینگاه کردم و با فشردن دکمه  ربد ینداده بودم. مضطرب به ه

 کرد. 

 گفتم:  ی آروم  ییتر کردم با صدا  یلب

 ن؟یندار ی قطع کنم کار د یگم، من با ی خب مامان جان چشم به بابا م یلیخ-

 فقط.  نیایدلم، خداحافظ مامان جان زود ب  زی نه عز-

کرد با لحن آروم و مغمومش   یکه رو به رو نگاه م   یدرحال  ربد یدنبالم. ه  ادیکردم که ب امک یبابا آدرس رو پ ی رو قطع و برا یگوش 

 :د یپرس 

 ان؟ یخوان ب ی م ی چ یبرا-
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 لب زدم:   که انگار متوجه منظورش نشدم آروم  یشدم و طور  ریمتوجه شده بود. سر به ز  پس

 ا؟ یک-

 گم.«  ی م دو یحم ییو دا یزد و با محکم، تَر کردن لب هاش گفت:»مرتض ی خند  زهره

گفت:»چرا اونا رو    ینفس دنیبعد از کش شونشیدل دماغ و با حال پر یکردم که ب  ی م  یندادم و مضطرب با انگشت هام باز یجواب

 سوگند؟«  هی چ ایباز ن یتو که جوابت مشخصه پس ا ، یکشون  یتا باغ م

 همون حال سمتم برگشت.  با

 نرو.  ن یسوگند لطفاً تمومش کن جلو تر از ا-

 .« انیاون همه مطمئن بودنش لجم گرفته بود و با حرص گفتم:»آره، چون جوابم مشخصه قراره ب  از

و تعلل به   د یکم ترد   هی بعد از  د،یتمام به سمتم چرخ  یبا کالفگ   یا قه ی فرمون با دستش ضربه گرفت و بعد از دق ی رو یآشفتگ  با

 لب باز کرد:  یسخت

 رو...  ی زی چ هی د یسوگند من، من با نیب... بب-

  یهردومون، بالفاصله تو  ی رو وسط بکشه و باز هم تهش جنگ اعصاب درست بشه برا یخواست باز بحث مرتض  ی دلم نم اصالً

  ی امروز کاف یقسمت دادم لطفاً، واسه   نگو  یکلمه ا  گهیو ملتمسانه و پر خواهش گفتم:»تو رو روح آقاجون د  دمیحرفش پر

 کنم.«   یخواهش م

 قرار داد.   یهاش رو محکم رو  چشم

 اما من... -

بابا اس ام اس کرده   ی که برا  می بود یابونیخ  ک یرو نگه داره چون نزد نی که حرفش تمام بشه ازش خواستم که ماش  ن یقبل از ا و

رو نگه   نیماش  یدستم رو به سمت قفل در بردم. عصب  ی حرف زدن که بدون توجه و با لجباز یبودم. هم چنان اصرار داشت برا

 داشت.

 خب آروم باش.  ی لیخ ی کن  یم  نیچرا همچ-

 بالم.« دن ادیبرم االن که ب  د یکه نگاهش کنم گفتم:»به بابا اس ام اس زدم با ن یلحن خشکم بدون ا با
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به   رهیخ ی ا قهیفرمون، بعد از دق یدستش رو  دنیبودند زد و با کوب  سی موهاش که هنوز هم خ  یتو یو طبق عادت چنگ  آشفته 

 رو به رو گفت: 

 .« قهی به حرفام گوش کن، فقط چند دق  قهیفقط چند دق »پس

به رو به   یرگیگرفته و دمق بود و با خ یحسابکه  ربد یبه ه یداده بودم برداشتم. با نگاه  هی تک شهیسرم رو که به ش  فم یلرزش ک با

متوجه شد و بدون   ربد یکه جواب دادم ه  نیمامان بود. هم ی . شماره دمیکش  رونیب فم یک  یرو از تو  یکرد گوش   یم  یرو، رانندگ

رفته جواب   ل یتحل  ییحوصله و با صدا یرو کم کرد. ب   ک یموز یبرد و صدا نیپخش ماش   تکنه دستش رو سم یکه نگاه نیا

 دادم: 

 الو... جانم مامان؟ -

 .د یچیگوشم پ  یبعد صداش تو  ی ا لحظه 

 تو؟  ییسالم سوگند جان کجا-

 دادم.  رون ی کالفه ب  ینفس

 . امیم گه یکم د  هی-

 رخساره.  شی پ یرفته باش  د یگفتم شا  ،یتو اصالً؟ بابات گفت زنگ زده اما جواب نداد   ییکجا  نمیدنبالت بب اد یآخه بابات داره م-

 .ستین  یاز ین امیخودم م رونم ینه ب -

 . زمیعز گهید  نیایباغ با هم ب اد یخب بابات داره م-

 زنم.   یخب االن خودم بهش زنگ م یلیخ-

خراب   ن یماش  ی تو اش یسر ه ی دمیرس  ر یگرفتم اما چون د ییزایچ  ه یمن  د یکن  د یکم هم خر  هی سوگند جان سر راه  یراست-

 . گهید  نیایشدن، فقط زود ب

 :دمیفکر رفتم و کنجکاو پرس  ی تو  یا قه یدق

 چرا مگه چه خبره؟ -

 تر از من سؤال کرد:   جاخورده

 ! ؟یدون   ینم ی عنی- 
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 کردم.  یمکث

 بدونم؟  د یرو با یچ-

 خواد باهات حرف بزنه!  یخب فکر کردم رضا باهات صحبت کرده، آخه خودش گفت م -

 گفتم:  جی شده و گ شتریام ب  ی کنجکاو

 ؟ یدرمورد چ-

 مکث کرد و گفت:   یا قه یدق

  ی بهتر بگم در مورد مرتض یعنی م،ی با هم حرف بزن یموضوع ه یخوان در مورد  یباغ م  انیامشب م نای ا دتیخب راستش عمو حم-

کم حرف بزنن و مادر جونت هم اصرار کرد که   ه یخوان   ی گفتن فقط م  یول  ست ین یخوب تیبهشون گفتم که االن موقع اما من

دوست نداره و   ی جور نیو آقاجونت هم ا م یعقبش بنداز د یپس نبا  فتهیب  یر یخ تفاقاگه قراره ا گه ی. م مینه بگ  مینتونست گهید

که امشب قرار   ن یمنظورم ا  یعنی  یر یگ یم  م یتصم ی هم گفتم که هر جور که خودت بخوا ون یحرفا. البته ا ن یو از ا ستین یراض

 . نیهم هیمهمون هی و اصالً فکر کن  ی کن کرموضوع ف  ن یخواد به امشب و ا ی نم ی لیدوست دارن پس خ  هی که بق ی بد  یجواب ستین

بهم گفته بود اما   ییها ز یچ ه ی ی که مرتض ن یم رو به درد اورد. با اباره سر کیسرم و  ی محکم بود تو  ی مامان مثل پتک ی ها حرف

 بشه!  یهمه بخواد موضوع جد  نیکه ا  نیبه ا یاصالً بهش فکر نکرده بودم و حت

رو جواب   یخواسته بهم خبر بده که من هم گوش  یبوده، حتماً م نیگرفته بود هم  ی که عصر مرتض یاون همه تماس  ل یدل پس

  یصداش رو کم کردم. مامان از پشت تلفن صدام م یکنارِ گوش   ینگاه کردم و با فشردن دکمه  ربد ینداده بودم. مضطرب به ه

 کرد. 

 گفتم:  ی آروم  ییتر کردم با صدا  یلب

 ن؟یندار ی قطع کنم کار د یگم، من با ی خب مامان جان چشم به بابا م یلیخ-

 فقط.  نیایدلم، خداحافظ مامان جان زود ب  زی نه عز-

کرد با لحن آروم و مغمومش   یکه رو به رو نگاه م   یدرحال  ربد یدنبالم. ه  ادیکردم که ب امک یبابا آدرس رو پ ی رو قطع و برا یگوش 

 :د یپرس 

 ان؟ یخوان ب ی م ی چ یبرا-

 که انگار متوجه منظورش نشدم آروم لب زدم:   یشدم و طور  ریمتوجه شده بود. سر به ز  پس
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 ا؟ یک-

 گم.«  ی م دو یحم ییو دا یزد و با محکم، تَر کردن لب هاش گفت:»مرتض ی خند  زهره

گفت:»چرا اونا رو    ینفس دنیبعد از کش شونشیدل دماغ و با حال پر یکردم که ب  ی م  یندادم و مضطرب با انگشت هام باز یجواب

 سوگند؟«  هی چ ایباز ن یتو که جوابت مشخصه پس ا ، یکشون  یتا باغ م

 همون حال سمتم برگشت.  با

 نرو.  ن یسوگند لطفاً تمومش کن جلو تر از ا-

 .« انیاون همه مطمئن بودنش لجم گرفته بود و با حرص گفتم:»آره، چون جوابم مشخصه قراره ب  از

و تعلل به   د یکم ترد   هی بعد از  د،یتمام به سمتم چرخ  یبا کالفگ   یا قه ی ضربه گرفت و بعد از دق فرمون با دستش ی رو یآشفتگ  با

 لب باز کرد:  یسخت

 رو...  ی زی چ هی د یسوگند من، من با نیب... بب-

  یهردومون، بالفاصله تو  ی رو وسط بکشه و باز هم تهش جنگ اعصاب درست بشه برا یخواست باز بحث مرتض  ی دلم نم اصالً

  ی امروز کاف ینگو قسمت دادم لطفاً، واسه   یکلمه ا  گهیو ملتمسانه و پر خواهش گفتم:»تو رو روح آقاجون د  دمیحرفش پر

 کنم.«   یخواهش م

 قرار داد.   یهاش رو محکم رو  چشم

 اما من... -

بابا اس ام اس کرده   ی که برا  می بود یابونیخ  ک یرو نگه داره چون نزد نی تمام بشه ازش خواستم که ماش  که حرفش ن یقبل از ا و

رو نگه   نیماش  یدستم رو به سمت قفل در بردم. عصب  ی حرف زدن که بدون توجه و با لجباز یبودم. هم چنان اصرار داشت برا

 داشت.

 خب آروم باش.  ی لیخ ی کن  یم  نیچرا همچ-

 دنبالم.«  ادیبرم االن که ب  د یکه نگاهش کنم گفتم:»به بابا اس ام اس زدم با ن یبدون الحن خشکم  با

به   رهیخ ی ا قهیفرمون، بعد از دق یدستش رو  دنیبودند زد و با کوب  سی موهاش که هنوز هم خ  یتو یو طبق عادت چنگ  آشفته 

 رو به رو گفت: 
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 .« قهی به حرفام گوش کن، فقط چند دق  قهیفقط چند دق »پس

 

حرف هاش،   دنیشن یو عبوسم برا  ی جد  ی  افه یو کالفه شده بودم و با ق   یحرف زدن عاص یاز اون همه اصرارش برا  واقعاً

 ام شروع به زنگ خوردن کرد و بابا بود.  ی بگه گوش  ی زیکه چ نی سمتش برگشتم اما قبل از ا

شدم. جواب دادم که ازم   اده یپ نیاز ماش  ع یهول و دستپاچه کوله ام رو برداشتم و سر ،نهیرو اون جا بب ربد یخواست ه ینم دلم 

  ی دور م  نشیکه از ماش  ی به راه افتادم. در حال ابون یتوجه کنار خ ی زد که ب  یهمچنان صدام م ربد ی. هد یرو پرس  ق یآدرس دق

بغلم گرفتم و منتظر   ی سرد بود، دست هام رو تو یزد و هوا هم حساب ی هنوز نَمه نَمه م رون رسوندم. با ابون یشدم خودم رو سر خ

 پام ترمز کرد.  یکمه بعد بابا جلو  هی که  ستادمیا

کم درمورد قرارم با خانم    هی  ریمس  یجوابم رو داد و حرکت کرد. در ط  یی محض سوار شدن سالم کردم که بابا هم با خوش رو به

دادم اصالً   نانیاوضاع رو مرتب جلوه دادم و بهش اطم الشیراحت شدن خ ی د که براو حرف ز  د یپرس  ک ینیدکتر و رفتنم به کل

 دستش فشرد.   یراحت دستم رو تو  ی الیخ وکه با لبخند    ستین ی نگران یبرا ییجا

  ادیافتادم و حرفش رو به بابا  م یکن د یحرف مامان که گفته بود خر ادیآن به  ه یکردم که   یرو نگاه م رون ی ب نیماش  ی  شهیش  از

 رو که الزم بوده خودش گرفته.  یزیهر چ اد یکه دنبالم ب  نیآور شدم که گفت سر راه و قبل از ا

  یا قه ی چرخوند بعد از دق یدستش م ی که فرمون رو تو ی بهم کرد و در حال یشب نگاه یاومدن اون حرف و مهمون شیپ با

 .« یدون ی امشب رو م ی  ه یسکوت گفت:»پس قض 

اصرار مادرجونت بود   ی به خودش گرفت و گفت:»راستش رو بخوا یجد   ی گفتم که چهره ا ی واش ی یانداختم و آره   نییرو پا سرم

  ه یقض نیچون ا میقرار بد  ی بد  ط یشرا یتو رو تو  م یکه بخوا  ستین یمعن  ن یبه ا نیاما ا م یموافق نبود ی لیوگرنه من و مامانت خ

قبولش دارم   یل یو من خودم به شخصه خ  هی خوب ی لیپسر خ ی شه، آره مرتض یمربوطه م و اش به خودِ ت یر یگ م یفقط و فقط تصم

  ی زودتر مطلعت م د یدونم که با ی م م،ی کن ی م تیحما م یما از اون تصم ی ریبگ  ی میبدون و مطمئن باش که هر تصم ونیاما ا

سپردم بعدشم که بهت   ی به فراموش  یابکه داشتم حس  یپشت سر هم و فشرده ا  ی شد اما به خاطر کالس ها ریکم د ه یکردم و 

 .« یزنگ زدم اما جواب نداد 

و    ینباش  یزیحرفا رو زدم که نگران چ نیبهم، گفت:»االن هم ا  یو نگاه مطمئن  یرو باز به رو به رو نگاه کرد و با فشردن لب قه یدق

 راحت باشه.«  ز یاز بابت همه چ التیخ

  یکه اجبار نی زد و ا ی به باغ، بابا در مورد قرار امشب حرف م دنیلبم نشست. تا رس  ی بابا رو ی حرف ها دن یمحو از شن  یلبخند 

 کردم.    یشه و من هم فقط گوش م یهمون م رم یبگ  م یو هر جور که خودم تصم  ستیجواب دادنم ن یبرا
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شده بود. زود تر از بابا داخل   زیتمصاف و    یرفت حساب ی م  یکیکه رو به تار  یباغ توقف کرد. بارون بند اومده بود و آسمون یجلو

کرد.   قیوجودم تزر ی قلقک کننده از لذت رو تو یحس ی لحظه ا یدماغم خورد و برا ی نمه بارون و خاکِ گل شده تو ی رفتم. بو

بودم؛   یبه دنبال بهانه ا  یقرار  ی بردن اون همه ب ن یاز ب ی داشتم و برا ی . حال مشوش تمباغ قدم برداش  س یخ یچمن ها ی رو

کند و با   یم  انه یاز وجودم رو مثل مور یدلم تلنبار شده بود و هر لحظه قسمت  یباره تو  ک یکه  یاون غم یِ فراموش   یبرا  ینه ابها

 کرد. ی م  شتریام رو ب یقرار  ی بودم و کالفه و فکر کردن به مراسم شب ب جیکرد. هنوز هم گ  یخوردنش نابود م 

رو که کرده   یی ها د یبعد بابا خر ی  قهیبود. چند دق یی رایهم وسط پذ   یباال نبود و جا رو برق  یباال رفتم. کس ی کی ی کیها رو  پله

 به داخل انداخت. یبود باال اورد. نگاه

 پس مامانت کو؟ -

 باشه. نییفکر کنم پا ی ول  دونمینم-

 بره سمتم برگشت.  رونیکه از در ب ن یقبل از ا و

 جا. نیا  ادیراه و داره م  ی سوگند جان عمه زهرات هم تو یراست-

سرزنشم کنه و مانعم   نکهی از اون موضوع به رخساره نگفته بودم و از ا یکلمه ا  ی لحظه استرس گرفتم چون حت  هی اون حرف بابا  با

 :دمیبشه، اضطراب داشتم. متعجب و جاخورده رو به بابا پرس 

   ان؟یکه ب نیشما خواست-

امشب رو مجبور شدم   هی قض گه یخواستن به مادر سربزنن که من هم د ی کرد و گفت:»نه بابا جان م  یاش نگاه ی ساعت مچ به

 بگم.«

 آشپزخونه گذاشته بود اشاره داد.  زدِ یم  یکه رو   ییها وه ی به م و

 ها رو هم بشور.  وهیزحمت م یبابا جان ب-

 رفت.  رونیگفتم که ب یچشم

کار کرده بودم   ی شد من چ ی دست هام گرفتم. هنوز هم باورم نم  یمبل ولو شدم. سرم رو تو یها رو رفت و من مثل افسرده  بابا

رو به   شونی پر ال ی. سرم از اون همه فکر و خدادمیرو م ی واه د یاون ام  یبه مرتض  د یواقعاً که چه قدر بچگانه رفتار کرده بودم نبا

 رو راه انداخته بودم!  یبساط ن یهمچ یخه چه طور بودم آ  نیو خشمگ   یعصب  خودمانفجار بود. چه قدر که از 
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  فمی ک بیج  ی ام شدم. از تو ی و لرزش گوش   برهیو ی کردم که  متوجه صدا ی فکر ها بودم و مدام خودم رو سرزنش م نیهم ی تو

تر شدم چرا که اون رو   ی عصب یگوش  یصفحه   ی رو ربد یاسم ه دنیبه صفحه اش انداختم. با د  یحوصله نگاه یدرش اوردم و ب

 رو فشردم و خاموشش کردم.  یبغل گوش  ی   کمهدونستم. با حرص د  یاون اتفاقات م  ی مقصر همه 

 

 کنه.   تمیرو بزنه و نصح یقبل  یخواست همون حرف ها یمشاجره باهاش رو نداشتم و البد باز هم م  ی حوصله  اصالً

که با   نیشدم مثل ا نییرخساره از پا  یصدا یبرم که متوجه  خواستم به اتاقم   ی حوصله از جام بلند شدم و م یو ب   دمق

تخت   یعوض و رو  عی و مثل برق گرفته ها کوله ام رو برداشتم و به اتاقم رفتم. لباسم رو سر ع یزد. سر  یمادرجون حرف م

  ی خواستم سرزنش ها یروشنش کردم و مشغول جارو کردن شدم. نم یجارو برق  دن یداومدم و بالفاصله با  رون یانداختم. از اتاق ب

دونستم   یکنه مانع ام بشه، البته خودم هم هنوز نم  ی م ی شه و سع ی نم المیخ ی دونستم که ب یرخساره رو گوش کنم چون م 

 . رمیبگ  د یبا یمیبکنم و چه تصم د یکار با یچ

زدم و    یتصنع ی لبخند   دمیخودم د  یکه برگشتم رخساره رو جلو   نیجارو خاموش شد. هم هی طور مشغول بودم که  همون

 ؟« ی اومد  یکردم گفتم:»اِ سالم ک   یوانمود م   یالیخ ی که به ب  یدرحال

دادم   یکه بهش اشاره م   یهم فشردم و در حال ی مسخره لب رو ی. با لبخند یطور هم عصبان نیبود و هم افهیق ی تو یحساب اما

 قسمت رو جارو بکشم.« ه ی نیتا ا   ینیشه اون جا بش ی گفتم:»م  نه،یبش ی مبل کنار ی رو

  نیگفتم:»چته چرا همچ   یکه برگردم معترض و جد   نیبا اون حرفم دوباره جارو رو روشن کردم که باز خاموشش کرد. بدون ا و

 کشم!«   یدارم جارو م   ین یب ینم  ؟یکن یم

 !« یکش یجارو م  یلش زد و با تمسخر گفت:»که داربغ ری. دست هاش رو زدمیبه سمتش چرخ یو بعد از لحظه ا  دمینشن یجواب

 !« ؟یکرد   یبود که ازم پنهان م ی زیچ ن یگفت:»ا یغضب آلود و مکث یدهنم رو ذره ذره فرو دادم. بعد از نگاه آب

  ز یجا رو تم ن یا د یکه به چشم هاش نگاه کنم گفتم:»رخساره روشنش کن با نیام بدون ا ی شونیبه پ ی توجه به حرفش با اخم یب

 کنم.« 

 : د یغر یعصب

 زنم پس نگام کن.   یدارم باهات حرف م-

 . میزن  یبعداً حرف م-
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 . د یاز برق کش ت یرو با عصبان مشیخواستم باز جارو رو روشن کنم س  ی که م  نیهم و

 سرش داد زدم:  تی و با عصبان  دمیبه سمتش چرخ نیکه کرد خشمگ   یکار با

 آره؟  میحرف بزن ام یبازم از بدبخت یخوا  ی مهان؟   ی بدون ی خوا یرو م  ی اصالً معلومه تو چته؟ چ-

 نگاهم کرد.  ی خشم و ناباور با

 سوگند؟  ی کن  یکار م   یچ ی تو دار-

تسلط   ی کردم به خودم و اون احساس لعنت  ی م ی که سع ی لبم در حال دنیکرده بود و با به دندون کش دایام از بغض لرزش پ چونه

 .« نیه... هم ادیقراره برام خواستگار ب ی خ... خب مثل هر دختر  ی نیب ی گفتم:»مگه نم  یداشته باشم به سخت

 .د یخند  یعصب

  یدار  ی به مرتض یدونم چه حس ی من که م وونه ید  ی! دختره  یو بدبخت کنخودت  ی خوا ی سوگند تو زده به سرت، تو... تو م-

 !؟یرو  راه انداخت ی باز نیپس چرا ا

 زدم.   یمحکم پلک

 . ستین یطور  نیا گه یواسه قبل بود االن... االن د نیاما ا-

 :د ییهم سا یدندون رو تیحرص و عصبان با

خودتون بدرک اما   د، یکن تش یاذ نیخوا ی احمق بشه؟ چرا م ربد یو اون ه شعور یب یتو  ی لجباز هی قربان ی مرتض  د یاصالً چرا با-

 شه سوگند، نابود.  یفکر کن، به اون فکر کن که نابود م  یالاقل به مرتض

 .دمینشستم. بغض آلود و دردمند نال نیزم  یرو  ی از اون همه سرزنش و فشار به ستوه اومده بود و عاجز و با درموندگ قلبم

 شم؟  یمن نابود نم ، یپ... پس من چ-

  نیگفت:»سوگند ا  یاورد و با لحن آروم تر  کی زدنشست. سرش رو ن ن یزم ی و کنارم رو د یاش کش یشونیپ ی رو یدست  کالفه

 .« زمیعز  ایبه خودت ب ستیراهش ن

 بهش نگاه کردم.  امی اشک یچشم ها با

  نیتونم خسته شدم از ا  ینم گه یبودم هان؟ د ینطور یرخساره من قبالً ا ی نیب ی مگه ح... حال و روزم رو نم  ه؟ی پس راهش چ-

 کشم.  ی نم گهیرو ندارم د یزی توان مقابله با چ گه یاز همه... خسته شدم. من د یلعنت یاز اون قرصا ی و زار ه یهمه گر 
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 . د یبازوم کش ی رو نوازشگر رو دستش

خودت هم   یحت  یکن  ی اشتباه م یشه سوگند، به خدا دار ی نم یطور  نیا ی ول  یگ  یم  یفهم چ یم  ست، یراهش ن ن یاما بازم ا-

 . یکن  ی کار م  ی چ یکه دار   یستیمتوجه ن

 شد. ی که دردمند فشرده م یو قلب   د یلرز ی م از بغض  صدام

و  رو بفهمه وجودم  زی که سامان همه چ  ن یکنه، فکر ا ی باشه نابودم م ی ا گهیکه با کس د  نیشه، فکر ا یتونم رخساره نم ینم-

  یهمه عذاب خالص بشم، اگه... اگه مرتض نیهمه فکر و ا نیکه بتونم از ا یراه  هی خوام  یم  زیراه گر ه ی زنه بفهم، من  یم  شیآت

 ...د یباشه شا

 قدر مزخرف نباف.«  نیگفت:»چرت نگو سوگند، تو رو خدا ا ی زد و عصب ی خند  زهره

 .د یگونه ام غلت   ی اشک متالطم رو ی ا قطره 

  ینم گه یمن د چون  ستیمهم ن  گه یاش د هی بق هی و دوست داشته باشه کافکه اون من   نیدارم، هم ازیمن به دوست داشتن اون ن-

 رو تحمل کنم قدرتش رو ندارم.   یز یتونم چ

 تمسخر و سرزنشگر نگاهم کرد.  پر

 . یل یسوگند خ ی خود خواه  یل ینداره! خ از یاون به دوست داشتن تو ن ، یپس اون چ-

 

 دنده نگاه ازش گرفتم که  ک یو  لجوج 

همه   نیکه ا نی ا د،ینی بب نیخوا ی نم یعنی د ی نیب ی اما خودتون نم د یا گهی عاشق هم د ربد یتو و هسوگند   ن یگفت:»بب ی از مکث بعد 

فقط به   نایاما ا د یدرسته همش درحال جنگ و جدال د یرو دوست دار  گهینداره چون شما هم د  یا  دهیفا د یکن ی با هم مقابله م

 . د ینیو ببون ت  یجز اون غرور لعنت ی زیچ نیخوا  ی و گرفته و نمتا پاتون   سرکه   هی خاطر اون غرور احمقانه ا

 و دلخور نگاهش کردم.  آزرده 

چون   ستی ن یکن  ی که تو فکر م  یکردم بعدشم اون طور  ریگ  یکه چه طور  یدون   یم  ،یدون  ی م زو یتو که همه چ ی چه غرور-

 اون... 

 :د یپر شماتت پرس  ی لحن با
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 هان؟  ی چون اون چ-

 لب هام رو تکون دادم.  د یدادم و با ترد رونیملول و سرخورده ب ینفس

 ...نایانگار، انگار با م یدونم... ول  ینم-

 تو؟« یگ  ی ! چرا مزخرف میاز کجا دراور گهید  ون یرو قطع کرد و ناباورانه گفت:»ا حرفم

 .دمیگفت، خودم شن ی که عمه به مامان م  دمیخودم شن-

 کرد.  ی و کالفه خنده ا یعصب

 . ید یشه مطمئن باش اشتباه شن ینم  یزیچ نی تونم باور کنم اصالً چن ینم-

 به ماتم نشسته ام، اومد. یلب ها ی تلخ تر از زهر رو  یلبخند 

حسه... رخساره تنها  نیو ا ی ممکنه با وجود سامان... مرتض ر یغ زیچ ه یکنه چون بودن من و اون با هم  ی نم یفرق چیبازم ه ی ول-

 . نهیراه من هم

کار رو نکن باشه اصالً   ن یسوگند ا یکن  ی م ی غلط ی چ ی دار یفهم  یو گرفته و نمچشمت  یحماقت جلو ،یشد  وونه یتو د-

 کار رو قربونت برم نکن خواهرم.   نیبچه، نکن ا یل یو از نظر من خ یجوون  ی لیاما به خاطر خودت نکن تو خ رممکنیغ

 شدم. زیصورتش ت  یام تو  یسراسر جد  ی بلند شدم و با چهره  نیزم  ی از رو ی و با لجباز  مصمم

 . یمنصرفم کن  یتون  ی نداره نم ی ا دهی فا ی بزن ش یپس لطفاً تمومش کن خودتم به آب و آت یریو بگ من  ی جلو یتون ی تو نم-

 مبل نشست. ی رو یزدن  شخند یگفتن اون حرفم متأسف و با افسوس نگاهم کرد و همراه با ن با

تخت   ی و آشفته لبه  شون یآماده شدن به اتاقم رفتم. پر یست. بدون توجه بهش برا  دهیفا یبود اصرار هاش ب ده یفهم نکه یا مثل

تخت   ی. دستم رو به طرفش بردم و از رو ختیفرو راشک هام   ی هر دنشیتخت افتاد. با د  یآن چشمم به ژاکت رو  هی نشستم که 

  زیاشکر یو بوش کردم. با عجز و ناتوان دمشیبغل گرفتمش و با چسبوندنش به خودم سخت نفس کش یبرش داشتم؛ محکم تو 

 : دمیلب نال ریز

راه ها به روم بسته شده   ی کنم چرا همه   رونشیتونستم از سرم ب یبود چرا نم ی بود چه دوست داشتن یچه حس نیاما ا ایخدا-

 ...یگذشتم، چه طور   یازش م یبود چرا، چه طور 

 باز هم تلخ هق زدم.  و
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کردم و دستم رو    میجاخورده و دستپاچه ژاکت رو پشتم قا دنشیباره وارد اتاق شد. با د کیهمون لحظه بود که رخساره  ی تو

 . دمیصورتم کش یپاک کردن اشک هام رو  یبرا

 : د یو دلواپس پرس   کنجکاو

 ؟ یکرد م یبود پشتت قا یاون... اون چ نم یتو، بب  یکن یم  هی گر ی شده باز که دار یچ-

 .« یچی اشک هام گفتم:»ه ی و با پاک کردن ادامه  دم یورچ ی لب 

کرده   میرو که پشتم قا ی ژاکت  عیحرکت سر هی  یبه طرفم اومد و تو  ی نگاهم کرد و بعد از  لحظه ا نانهیزبیگفتن اون حرف ر با

مال اون مگه    نیپر تمسخر گفت:»ا ینگاهش کرد و بعد از لبخند  یرو با ناباور  ی ا قه ی . چند دقد یکش  رون یچنگم ب ی بودم از تو

 کنه!«   یکار م   یتو چ شیپ ؟اش   یاصالً از کجا اورد  نمی نه؟ بب

لب گفتم:»سردم شده بود داده بود که   ر یآروم و ز  سؤالش رو تکرار کرد و گه یبار د ه یگرفتم که  نییندام و سرم رو پا جواب

 بپوشم.« 

اشتباهه،   ید ی شن نایکه درمورد اون و م ییزایو گفت:»باور کن چ د یکش  شیقبلش رو پ ی  قه ی چند دق یاون حرفم باز حرف ها با

 .« ریبگ  می لحظه هم که شده به سامان فکر نکن و درست تصم هی  یاون دوست داره، برا ی بکن یخوا یکه م ه یچه کار نیآخه ا

 .د یمژه ام پر  یتلخ رو  یاشک

 جا بکشه.  ن یذاشت که کار به ا ی کرد و نم ی همه صبر نم نیتونم فکر نکنم! اگه... اگه دوستم داشت ا  یشه، مگه م یمگه م-

تا االن هم   یهم حق با تو باشه راستش رو بخوا  د یدونم، شا  یبه فکر فرو رفت و مردد گفت:»خب نم ی که زدم لحظه ا ی با حرف 

لباس   یوقت  یتون یسوگند، اصالً تو چه طور م  ستیراهش ن ن یگم ا  ی حال بازم م ن یبکنه اما... اما با ا ی کار ه یمنتظر بودم که 

 شه؟!«  ی! مگه م یفکر کن ی ا گه یبه کس د ی زیر ی و اشک م  یبغلت گرفت ی تو یجور  نیو ااون 

 و متأثر نگاهم کرد.  ی مش رو صدا زدم که عصباس  نیو غمگ  متعرض 

 . شعوریب یبکن، دختره   یخوا  یم  یرخساره و مرگ، اصالً هر غلط-

 رفت. رونیکرد از اتاق ب ینثارم م راه یکه همچنان بد و ب ی با گفتن اون حرف در حال و

  ن یآقاجون جمع شده بودند. بعد از ا یخونه   ن،ییپا یو زن عمو رعنا هم اومده بودند و همگ  د ینه بود و عمو حم کینزد ساعت

  یدونستم چه طور  ی رفتم. اضطراب داشتم و اصالً نم نییپا دم یرس  شونمیکم به خودم و اون ظاهر مغموم و پر  هی که آماده شدم و 
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  یکه همگ  یی شدم؛ جا ییرایکوتاه وارد پذ  ی و عبور از اون راهروآقاجون  ی گذاشتن به خونه   قدمروبه رو بشم. با  ی با مرتض د یبا

 نشسته بودند.

 

 سوگند جان؟«  یبشاش و خنده رو سالم کرد و گفت:»به به خوب  دنم یبا د د یحم عمو

مبل   یطور عمه زهرا رو  ن یو هم  یجواب عمو رو دادم و بعد از بعد حال و احوال کردن با زن عمو رعنا و مرتض می مال ی لبخند  با

همراه   قه ی رفت و بعد از چند دق  رونیباز کردن در ب ی زنگ در بلند شد. رخساره برا یکه نشستم صدا  نیکنار رخساره نشستم. هم

کم جا خورده    ه یگرفته بود. از اومدن عمه گلرخ  شیراست راه باال رو پ ک ی ود که هم اومده ب امانس  ایبا عمه گلرخ داخل اومد. گو

 تونستم بفهمم آخه قرار نبود اون همه شلوغ بشه!   یواقعاً نم گهی اومدن اون رو د ل یبودم و دل

هم کنار   یمرتضمجلس رو با حرف هاش گرم کرده بود.  یحساب د یکردم و باز نشستم. عمو حم یعمه گلرخ هم سالم و رو بوس  با

از   یکرد و با عذر خواه ی م تم یزد. چه قدر که اون فضا اذ ی آشکار لبخند م یو ذوق  یمن با سرمست دن یعمو نشسته بود و با د

 و سمت پله ها رفتم.    دمیکش قی داشتم و چند نفس عم  ی. حس خفه کننده ادماوم رونی جام بلند شدم و از اون جا ب

 بود!  ی واقع  یِواقع ز یشد همه چ ی مبل نشستم. اصالً باورم نم یه رو که داشتم سرگشت ی حال دگرگون با

هم گذاشتم که   یرو  ی لحظه ا یکردم. چشم هام رو برا  ی م ه یگر د ی سوخت اما نه، نبا یجوشان م یهام از حرارت اشک چشم

ذره ذره   یمون یرو فرو دادم. حس پش یاز حد، اون بغض لعنت ش یب ی  ه یچشم هام نقش بست و با حرص و تلخ ی جلو رش یتصو

کار و حماقتم شده بودم. کالفه    یرفتم حق با رخساره بود و تازه متوجه   یم  شیاون همه پ د یکرده بود؛ نبا  دایوجودم راه پ ی تو

اومد. با   رونیت از اتاقش ببس ی رو م رهنشیپ ی که دکمه ها ی کردم که سامان در حال  یم  یبودم و از استرس با انگشت هام باز

هم قالب    ی نشست. دست هاش رو تو نارم دمق و گرفته اومد و ک  یبا چهره ا   یمن آشفته حال نگاه کرد و بعد از لحظه ا دنید

 ؟« یجا نشست نیگرفتن سرش گفت:»چرا ا نییکرد و با پا

 آروم جواب داد.  

 ؟ ینرفت نیی. تو چرا پایطور نیهم-

 رو ندارم.«  نییپا یو گرفته اش گفت:»چون حوصله    یر یهمون حالت سر به ز با

 اش لب زدم:  ی قرار ی از انداره کالفه و دمق بود. نا آروم از اون همه ب شیب

 که...   نیحاال، نکنه... نکنه تو از ا یقدر پکر نیچرا ا-

 با قورت دادن آب دهنم ادامه دادم.  و
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 ؟ یامشب ناراحت ه یتو از قض -

زده و به تو   ی من زل م یچشما ی مدت تو ن یتمام ا ی عنیگفت:» یموهاش با آشفتگ   یمحکم تو یکون داد و بعد از چنگ ت یسر

 کرده!«  ی فکر م

 هم گذاشتن چشم هام اسمش رو صدا زدم. یو با رو   ریمتح

 سامان!-

 !« دمیهم متالطم گفت:»آخه چرا نفهم یرو سرزنش کرد و با فشردن لب هاش رو  خودش 

 کرد.  یمکث

 کردم.  ی چون اصالً فکرشم نم  م یو عصب ر یازش دلگ  یلیخ-

 نشده.«  یز یحاال که چ یکن یم  تیقدر خودت رو اذ نی گفتم:»چرا ا  یا  قهیلبم فشردم و بعد از دق یرو رو   دندونم

رو   زا یچ یسر ه یکم سخت شده بود گفت:»تو  ه یکه حرف زدن براش   یدرهم در حال  یرو باال گرفت و متألم و با چهره ا  سرش 

تونم   ی نکرده اما هضم کردنش برام سخته نم  یدونم اون کار اشتباه یم  ، یو درک کنکه دارم  یحس  یتون  ی نم ،یبفهم ی تون ینم

 سپردم اما... «  ی راحت تو رو دست اونا م  الیمن با خ  میباهم بزرگ شد  ی چون ما ها از بچگ  رمیبپذ 

سوخت. رو بگردوندم   ی شد و م یکه اون لحظه با حرف هاش شعله ور م   یکردم و قلب  یفکر م ربد یفقط به هحرف هاش فقط و   با

 دندون هام چفت شده ام لب زدم:   یپنهون بمونه؛ سخت و از ال به ال  دش یاز د د یچک یتا قطره اشک پردردم که از چشم هام م 

 جا نباش.  نیتو امشب ا ی خوا ی م...م-

 هم گذاشت. ی رو یچشم

  اد یهم اصرار کردم که ب ی کل ی چشه حت ستی اونم معلوم ن یول ربد یه شی خواستم برم پ یم  یعنیاتفاقاً خودم هم تو فکرش بودم -

 جا اما گفت اصالً حوصله نداره. نیا

 دست هام چنگ زدم.  ی مبل رو تو یاسمش محکم لبه   دنیشن با

 و رو دوخت. پرتالطم چشم هاش رو به ر ی ایو در د یکش  ظ یغل یآه

 نگفت.  ی زیچ دمینداشت، هر چه قدر هم پرس  یخوب ت یکم آرومم کنه اما خودشم وضع  هی خواستم اون  یم-
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از مفهوم   شتریاش ب ی که تلخ ی خودم حداقل به اون قرار ببخشم. بهش نگاه کردم و با لبخند  یقرار  یداشتم با اون همه ب یسع

که اون کار   یخودت گفت  ، ینشون بد  تیقدر حساس  نیا ست یپس الزم ن هیخاستگار هی فقط  نیخنده بود گفتم:»سامان ا ه یواقع

 نکرده.«  یبد 

باهام   یبه بعد قراره چه طور  ن یدونم از ا  یب خودم جرأت ندادم که باهاش حرف بزنم و رو به رو بشم و نم یتونم حت  ینم-

 . میچشم تو چشم بش

 اومد مجبور شد بره.«  شیکار مهم براش پ  هی گفت:»به بابا بگو  ز یم ی از رو چش ییجاش بلند شد و با برداشتن سو با اون حرف از  و

  نیسرم رو ب  شه یو کالفه تر از هم  دمیمبل مشت کوب ی و بر افروخته محکم رو ی رفت. با رفتن سامان عصب رون ی با اون حرف ب و

  یاون جور  یدرمورد مرتض   یباره به تنم افتاده بود. وقت  ک یکه  ی بود و لرزش کرده  تم یدست هام گرفتم. چه قدر که حرف هاش اذ

 هم نبود..   ی حرف ی جا گهید  ربد یگفت پس درمورد ه یم

 دادم کاش...   یرو ادامه نم یتونستم برگردم به عقب و اون باز  ی برام سخت شده بود، کاش م ز یقدر که همه چ چه

 

اش رو به طرفم گرفت و   ی شدم. بهش نگاه کردم که گوش  ده یکش رونیب شونم یپر یرخساره  و اومدنش از اون فکر ها  یصدا با

 .« ریگفت:»بگ 

 نگاهش کردم.  پرسشگرانه

 ه؟ ی ک- 

 .« ربدهیبه چپ و راست گفت:»ه یتر کرد و با نگاه  یلب

 

اندازه داد   یب  ی تیخودش رو به عصبان یاون تعجب جا یا  قهیتعجب کردم و جا خوردم اما بعد از دق  یحساب ربد یاسم ه دنیشن با

 : دمیو غضب آلود به رخساره چشم دوختم و با لحن پر شماتتم بهش پر

 !یتو هم با اون هم دست شد  ه یچ ده، یم  یا  یکارا چه معن نیا-

 و پر حرص ادامه دادم:  یعصب

 بهت بگم من؟!  یخاموش کردم اون وقت تو... آخه چ وم یمن گوش -
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باهاش  گهی خوام د ی گفتم:»من نم یدادم و رو بهش با لجباز  رونیرو سمتم گرفت که با خشم نفس تندم رو ب  یتوجه گوش  یب

 بهش بگو.«  ون یحرف بزنم ا

 کارش مهمه.«  گه یما مگذاشته بود و با باال دادن ابرو و فشردن دندون هاش معترض گفت:»ا ی گوش   یرو رو  دستش

 سر دادم.  یعصب یا خنده

 بده.  لمیخواد مزخرفات مسخره اش رو تحو ی هان؟ البد بازم م ی آخه چه کار مهم-

 اش بهم اشاره داد:  یرو به طرفم گرفت و با نگاه شاک  یباز گوش  و

  ی م یاصالً چ نی! ببیش کنبه حرفاش گو قهیاگه چند دق یر یم یاصرار کرد نم  یلیمهمه خ گهی بابا پشت خطه، خب م ریبگ -

 !یقدر لجباز نیآخه چرا ا  یکن یم  ی جور ن یخواد بگه، تو چرا ا

گوشم    یرو ی قینفس عم دن یرو ازش گرفتم و بعد از کش ی گوش  ی و دو دل د یرخساره مرددم کرده بود، باالخره با ترد یها اصرار

 شده بود لب هام رو تکون دادم:  ره یکه بهم چ یو با استرس  ی گذاشتمش. به سخت

 ا... الو... -

  یآشفته و نگرانش در حال  یگرفت. با صدا تم یگوشم ر  یتو  د یرس  یهم خوب بنظر نم یلیکه خ ربد یه یصدا ی ا ه یبعد از ثان و

 زد گفت:  ی که نفس نفس م

 کنم.  ی کنم... خواهش م ی کارو نکن خواهش م  نیسوگند، سوگند ا-

  ی قبلش رو بزنه و سع  یخواست همون حرف ها یکه باز هم م نیشدم و بر افروخته. مثل ا یمحکم زدم؛ عصب ی حرص پلک با

 : دمیغر یگوش   یداشت مانع ام بشه. با خشم و انزجار تو 

 ؟ یدار   یهان چرا، چرا دست از سر من بردار نم ی دار  یبازم همون حرفا! چرا دست بر نم-

 کرد گوشم رو پر کرد.   یم  یکلمات رو حالج ده یبر ده یکه بر  ییصدا و

 س...سوگند م... من...  -

 و داد زدم:  دم یتر از قبل غر نیخشمگ 

  یچرا تمومش نم  یذار  ی چرا راحتم نم هیچ  گه یکنم پس د  یمن که بهت گفتم ناراحتش نم یریگ ی قدر پ  نیهان؟ چرا ا یتو چ -

 چرا...  یچرا لعنت  ،یکن
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  ی تو  ینسبتاً بلند و داد مانندش همراه با عجز و درموندگ ی باره صدا ک ی یو بعد از لحظه ا  دمیشن  ی نم ییصدا یا  هی ثان یبرا

 و تاب خورد:   چیگوشم پ

 چون من دوست دارم، سوگند من دوست دارم... لطفاً دست نگه دار... -

حرکت چشم هام به   ی کردم جمع کنم و ببلعم، با مردمک ب ی م یدهنم رو سع ی داغ شده بود و آب  خشک شده  کباره ی گوشم

  یبست و دستم رو لبه   خیجونش کرده بود. صورتم  ی اندازه، سست و ب یب  یکه حس لرزش   یکردم و بدن ی رو به رو نگاه م وارید

  ی م ن ییخت باال و پاکرد. نفس تندم س  یهضم اون جمله تالش م  یو ناباور برا بود مبل گرفتم که مبادا سقوط نکنم. مغزم شوکه  

بدم کبود   رون یتونستم نفسم رو ب یقلب نا آرومم که نم یشد و همچنان شوکه و بهت زده بودم؛ خشکم زده بود و از تپش ها 

 داشتم.  ید یشد  یشده بودم و اون لحظه حس خفگ 

زش خواستم که عقب بمونه.  دادم و با جلو گرفتن دستم ا  رونیباره با تمام قدرت نفسم رو ب کینگران سمتم اومد که  رخساره

 کرد.   ی مدام از پشت تلفن صدام م

 زد از... از دوست داشتن من!   یداشت از دوست داشتن من حرف م یعنی... یگفت   یم  یعالم هپروت؛ اون چ ی و بودم و تو جیگ

بزنه. تالپ و تلوپش ضرب دار، مغز و    رون یب نهیس  یلحظه حس کردم ممکنه از تو  ه یاورد و   یام سخت فشار م نهیبه س  قلبم

 ! تیواقع  ایپر کرده بود اما خواب بود   یگوشم رو به طرز وحشتناک

قلبم رو    یرحمانه  یتحمل شکست ب گهی تحمل نداشتم د گه یکنه نه د ی خواست باهام باز ی گفت نکنه باز م  یم  یاون چ ایخدا

که کم   ییخورد و نفس ها یصورت داغ و پر هرمم غلت م ی رو  یا ناورکه اشک هام ب  ی درحال  د یبر دهیبار نداشتم. بر ن یدوم یبرا

 اوردم لب زدم:  یم

ب... بدون   یو منصرف کن که من  ی خوب ینقشه   نیا  ی تو سرته.... اگ... اگه فکر کرد ی تو چ ی گ یم  ی دار  یت... ت... تو چ...چ-

 .یکه کامالً در اشتباه

 ملتمسانه و دردمندش باز گوشم رو پر کرد.  یصدا

آخه   ،یو بکنکه فکرش   یز یاز اون چ شتریگم دوست دارم... ب ی... دارم م یبفهم لعنت ستیسوگند، نقش ن ستینقشه ن  نیاما ا-

 ... یبفهم ون یا ی خوا یچرا نم

 :د یکش  یتو گوش   ی کرد و نفس صدا دار یمکث

 ... التیهام پر شده از تو و خ قه ی تمام شب و روزم، لحظه هام و دق یتونم چون تو شد   یتونم، بدون تو نم ینم-

 ادامه داد:  شونشیپر ی با التماس و صدا و
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 بگو سوگند... بگو... ی کن  ینم ی ب... بگو که کار-

  رگ  یبسته ام تو  خ یاون حرف ها خون   دنیرفتن بود و با شن لیاندازه در حال تحل ی ب ی جانیو بدنم از ه  د یترک یداشت م  سرم

 گلگون شدم.  یبدنم گردش کرد و حساب ی با شدت و نامتالطم تو ی ها مثل آبشار

 

 زد.   ی گوشم حرف م ی و موحشش تو نیغمگ  یقرار با صدا   یتاب و ب  ی گوشم بود و ب  یرو  ی گوش  همچنان

به   یریفاصله بگ  ی که ازت خواستم ازمرتض ن یاونشبم و ا یتمام حرفا ی نکن باور کن ح... حت یکنم کار  یسوگند خواهش م-

 شدم، نتونستم تحمل کنم، نتونستم...  وونهید  دمتیکنار اون د  یبود، چ... چون و... وقت  ل یدل نیهم

 حواله کردم.  ی گوش   یخفه ام رو تو  ی و با لنکت و عجز صدا  ختمی ر  یصورت اشک م یپنها به

درست   یبد  یو باز بازم من   یخوا ی چرا م ی کن  یکار م   یبا من چ ی.. تو دار م... مثل تموم حرفات، تو. ی گ ی دو... دو ... دروغ م-

 مثل

 بزدل.  یدروغگو ه ی ... ییدروغگو ه ی . تو یباغ بهم زد  ی که تو یی حرفا همون

  زو،یبه خدا همه چ ستین یباز  هی  اینقشه  ه ی  نیکه ا ی باور کن یخوا ی گفت:»چرا نم نشیسراسر غمگ  ی تر از قبل با صدا آشفته 

  یاما نتونستم و نشد، نتونستم ازت بگذرم، خواهش م رمیخودم بگ  یکردم جلو ی سع یلیآره خ  زو،یه.. همه چ   دم،یم  حیبرات توض

سوگند لطفاً گوش   ست،یبه وهلل ن ست،ین  یکن  ی که فکر م  یبه خدا قسم اون جور  دمیم  حیبرات توض زو ینکن همه چ  یکنم کار

 کن.

 پر بغض ناله کردم:   یی و با صدا  ختمیاشک ر تلخ

 ...ازت متنفرم... متنفرم. ییدروغگو ه ی تو -

 کرد آرومم کنه.  ی م یسع

گم به   یدفعه دروغ نم  نیکَسم ا نیزتری به مرگ عز ی ول  یازم عصبان یلیدونم االن خ  یو  م یکن یو باور نم دونم حرفم   یم-

 حرفام گوش کن سوگند... 

قرارم رو تکون دادم و   ی ب یاشک، لب ها ل یو همراه با س   د یچیسرم پ ی باغ بهم زده بود تو یکه تو   ییلحظه تمام حرف ها در

 از دهنم خارج شدند. یکه به سخت یکلمات
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تو رو  کارو نکن   نیبا من ا ربد یه ،یکن  یو سردرگمم م چرا من  ه یکارا چ  نی...پس اتیتو... تو زندگ ی کس ی ا... اما تو خودت گفت-

 کارو نکن زجرم نده...  نی کارو نکن با من ا ن یبا من ا دم یج.. جون سامان قسمت م

هام از قبل هم نا آروم ترش کرده بود و با    ه ینداشت. گر یکه تموم ییکردم و ِشکوه ها و حرف ها یم  ه یحال گر شون یو پر عاجز

 صدا دار و مضطربش باز خواهش کرد.  ی نفس ها

  ینم یبدم اما فقط بگو که کار اشتباه حیبرات توض  زو یهمه چ دم یقول م  نیدلم، بب ز یبه حرفام گوش کن عز قه ی سوگند چند دق-

 بگو.  یکن

تند قلبم امون   ی کرد. مغزم دردگرفته بود و تپش ها ی به رخساره افتاد که نگران و مبهوت بهم نگاه م یلحظه ا   یناتوانم برا  نگاه

و پر   نیغمگ  ی با لحن یا  قهیساکت شد و بعد از دق یرو باور کنم. لحظه ا  ی کار کنم و چ  یچ د یدونستم با ی دادند، اصالً نم ینم

که   ی کار کرد ی شم سوگند... تو... آخه تو با من چ ی م وونه یگفت:»من دارم از عشق تو د زد ی مکه سخت حرف   یحسرت درحال

 طاق شد...«  ی طور نیکه طاقتم ا  ی کار کرد ی... با من چیکنه لعنت ی منو ول نم  ی لحظه ا ی حت التیفکر و خ

 و ناباورانه سر دادم.   یعصب  یخنده ا  ه یگر ون یم 

 ... یبشکن ی بزن ی خوردم کن یکن  رم یتحق ی خوا یبازم م  دته یجد  یباز  نمیآره ا-

 و پر التماس ادامه داد:  عاجز

 . ستین ی جور ن یقسم بخورم که ا ی به خدا نه به ک-

 ام سرش داد زدم:  ده یپر خشم و رنج یصدا با

 ! فتمیبه دست و پات ب  گه ید  یمثل دخترا یخواست ی پس چرا االن چرا؟ نکنه م-

 کرده بود.  دایلرزش پ یاز اون همه خشم و بغض حساب صدام

  گه یبار د هی تونم   یکنم چ.. چون نم یبهت اعتماد نم گهی... دیطیشرا  نیهمچ ی ... تویاونم تو   یاالن زنگ زد  ن یهم یواسه  -

 تونم...  ی نم نم،یو ببخورد شدن قلبم  گهیبار د ه ی تونم  ی باورت کنم چون نم

 نکن. یگم لطفاً کار اشتباه یسوگند گوش کن من دروغ نم-

  دهیبر دهیلرزون و نگران کننده بر ییشده بود با صدا وونهید  ینداره و حساب ی لحظه حس کردم حالت عاد  هی که  ی ا ه یبعد از ثان و

  ه ی ... یبش مونی پش متیتصم نیکنم از ا یکار   هی  خورمیاگه جواب... قسم م یبکن ی گفت:»ب... به روح آقاجون قسم که اگه کار

کنم فقط   یم   یکه فکر کن ی بشم هرکار  وونه یمن اگه د یو نشناختنباشه تو هنوز من وممون کد  چی کنم که به نفع ه  یم  یکار
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  وونه یکنم به جون خودت قسم د ی م یوونگ یکه د ی دون ی داره م یجا به بعدش به تو بستگ  نیاز ا گه یکه... د یبد  یجواب ه یکاف

 و ...«  شم یم نیتر

 .د ی کش ی نداد و نفس بلند  ادامه 

  یبیبه خودش آس  . اگهدمیبکنه ترس  یکه کار   نیاز ا یو نگران کننده بود که حساب م یقدر لحن و حالت صداش پرتحک اون

 ؟یچ رسوند ی م

چون انگار اصالً تو حال   زد ی دست م ی هم به هر کار  د یبود شا یها نبود اما پس منظورش چ یبچه باز  ن یاهل ا ربد ینه ه  اما

سر خوردم و نشستم. رخساره مشوش و نگران کنارم نشست.   نیزم ینداشت. هق هق افتاده بودم و رو  یخودش نبود و حالت عاد 

کردم. مضطرب و دل نگرون   ه یگر یها ی بغل رخساره انداختم و ها ی رو تو دمخورد. خو ی تلفن قطع شده بود و فقط بوق م

 :د یپرس 

 ؟ی کن ی م ه یگر  ی جور نیگفت چرا ا  یشد چ ی سوگند چ-

 

 پر از اشکم نگاهش کردم.  یچشم ها با

گفت اگه  جواب مثبت بدم   فتهی براش ب یاتفاق  خوامیکار کنم رخساره حرفاش بدجور ترس تو دلم انداخته من نم ی چ د یمن با-

 کار کنم رخساره؟ ی بشم حاال من چ مون یکه پش کنه یم  یکار

 زد. ی و ناراحت پلک  متأثر

 جلوتر نرو.  ن یاز ا گه یپس د ،ی باور کن ی کله شق نخواست ی بهت که گفتم دوست داره اما تو- 

  یمن از عشقش عذاب م ی کار رو با من کرد چرا وقت  نیو زد چرا اجا بکشه بعد حرفش ن یداد گذاشت کار به ا ی و بازاما اون من -

و نگرفت رخساره  بکشه چرا جلوم  نجایداد، چرا اجازه داد کار به ا  یکرد و با کاراش زجرم م  ی قدر راحت برخورد م نیا دمیکش

 چرا...

 بغلش هق زدم.  ی توباز هم  و

 بده.«  حیداره که برات توض لی دل  هی دونم، اما حتماً  یدونم سوگند نم ی و کالفه گفت:»نم د یسرم کش یرو رو  دستش

 نگاهش کردم.  درمونده 

 کنه!   تمیکنه و اذ رم یداشت، نکنه باز بخواد تحق ت یحرفاش واقع یعنی-
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 بغلش جدام کرد.  از

زنگ   ربد یخراب ترش نکن من به ه نیکار درست رو انجام بده از ا ن،ییپا ی بر د یو جمع  و جور کن باکم خودت  هی سوگند پاشو -

 رو تمومش کن.  یشب لعتن نیزنم تو نگران نباش. فقط زود تر ا یم

  نیزم  یرو وار یبه د رهیخ یرو همون جور  یا  قهیدادم. چند دق  هینشسته بودم به مبل تک نیزم ی که رو ی زدم و در حال یپلک

 اونم من رو دوست داشت! ی عنیداغ شده بودم  جان یکه گفته بود قلبم رو ازجا کنده بود و از ه ینشسته بودم. با جمله جمله ا 

وجودم   ی رخنه کرده تو ِدیلب هام جا خوش کرد که با ترد   یکم جون رو   یکشوند؛ لبخند  یاون فکر و باور من رو تا اوج لذت م  و

 د یناراحت با ایخوشحال باشم  د یدونستم با  ینان مردد بودم و نممحو شد. همچ

 نه!  ایکردم  ی م باورش 

 ! ؟یکرده باشه چ ی اگه فقط به خاطر مرتض 

 اورد.  رونمیب ال یرخساره که کنارم نشسته از فکر و خ یصدا

 کنه.   دایکش پ  نیاز ا شترینذار ب نییبه صورتت بزن و برو پا ی آب هی سوگند پاشو -

 مردد بهش نگاه کرم.  

  یخون م یمثل کاسه   یچشما نیبا ا یا  افهیچه ق نیبابا، ا  یکم به خودت برس مثل عمه مرده ها شد   هی پاشو فدات شم پاشو -

 . یتمومش کن زویهمه چ د ی . بانییپا یکم سر و وضعت رو درست کنم که بعدش بر   هی  می ! پاشو برنییپا یبر  یخوا

  سینشسته بودم با کمک رخساره به سمت سرو ن یزم ی مسخ رو یکه با حالت ی ا قه ی عد از ده دقبودم و سرگشته. ب ج یهم گ هنوز

محو   یشیو با آرا  د یکم به سر و وضع آشفته و نا به سامونم رس   هی به صورتم زدم. به اتاقم رفتم و رخساره  یرفتم و آب  یبهداشت

  ربد یه یرفتم. حرف ها  نییمشوش پا یفکر و با ذهن  شونی. پرد یه کم زنده کرد و رنگ بخشی رنگ و لعابم رو  یکننده، صورت ب 

 گوشم بود؛ دوستم داشت، گفته بود دوستم داره!  ی تو

لبم جاخوش  یکرد، رو  ی م ی چشمم دهن کج ی کم جون که به قطره اشکِ گوشه   یبا فکر کردن به اون حرف باز لبخند  و

 . کردی م

  یهمراه با اشاره  ضشی عر یآن چشمش به من افتاد و با لبخند ها  ک یحرف و بگو و بخند بودند و  همچنان گرم هی و بق عمو

 دخترم.«   ن یبش ایعمو ب ی دست، گفت:»سوگند جان کجا رفته بود
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گفت:»آقا    د یمبل نشستم که همون لحظه زن عمو معترض رو به عمو حم ی رو هی گذرا به بق یزدم و با نگاه ی تصنع  یلبخند 

 .«گهیوقت د ه ی  یواسه  د یحرفاتون رو بزار گهیدبسه  د یحم

 به من ادامه داد:  دارانه یخر یبا نگاه و

 . میاومد  یا گه ید  زیچ ی امشب واسه -

  ی حرف نم گه یگفت:»باشه خانم ما د  م یتسل ی با باال اوردن دست هاش به نشونه  د یخند  یکه بلند بلند م ی هم در حال عمو

 .« میزن

  یکه بحث گل انداخت و زن عمو خواست با مرتض   یآشوب بود و اون اضطراب و دلهره زمان یداشتم و دلم حساب د یشد  ی دلهره ا 

سرم   یهمچنان تو  ربد یه ی شستند. حرف ها ی دلم با چنگ رخت م یکه انگار تو  ی شد طور شتریب  م یبر رون ی حرف زدن ب یبرا

 دم! کر  یکار م  ی د چیشدند. من با یرفتند و مدام تکرار م  یرژه م

 ه؟ ی گفتم که جوابم منف یم  ی به مرتض ی گرفتم اصالً چه طور یم  د یبا یمیتصم چه

 بود!  ی کار آسون مگه

از خونه   یکه ترس و اضطراب اون همه بهم قالب شده بود. با موافقت بابا زود تر از مرتض ی کدوم جرأت و جسارت! اون هم وقت با

 فشردم. ی کردم و م ی هم مچاله م یرفتم. مضطرب و ناآروم تر از قبل انگشت هام رو تو  قیاومدم و سمت آالچ رون یب

 

سخت بود   یل ینشست. نگاه کردن بهش برام خسرشب رو به روم  یهم اومد. سر زنده و با همون سرمست ی مرتض یا  قهیاز دق بعد 

رفت و    ینم رونیاز سرم ب ی ا ه یثان ی برا یکه حت  ربد یهم فکر ه ی شد. از طرف ی ازم جدا نم یو حس عذاب وجدان و گناه لحظه ا

  ی استرس و دل نگرون یاز اون هجمه   یی رها ی فشرد. برا ی دستش ها م ی رو تو مگلو   انهیبا فکردن به حرف هاش بغض وحش

با باال دادن ابرو هاش  ی ا قهی به خودم شدم و بعد از دق  یمرتض ب یعج ینگاه ها  یدادم که متوجه   رون یب یق یعم یسنف

 ؟« یبگ  ی ز یچ یخوا  یگفت:»خب نم

 ؟« یخبرند هاج و واج گفتم:»چ... چ یو همه جا ب زی که از همه چ یی آدم ها مثل

 .« یکه دار  ییخواسته ها گه یرو تکون داد و با حرکت دست هاش گفت:»خب معلومه د سرش 

  ز یم یاز دهنم خارج بشه خودش زود تر جواب داد و با قالب کردن دست هاش رو  ی بزنم و کلمه ا یکه حرف ن یقبل از ا و

اما اگر   میشناس  ی خوب م یل یرو خ گهیخواد، من و تو هم د ی م یزندگ ه ی ی واسه  یی زایدختر چه چ ه یدونم که  ی گفت:»آره م

 چشم بسته قبول.«  یقبوله، چشم بسته   ی بگ  یو از االن بگم که هر چ   هش  یخوب م ی لیخ میحرف بزن زا یچ یسر  هی درمورد 
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گرفته بود    یظ یو اون حال خوشش برق غل  یکه چشم هاش از خوشحال ی در حال یمحو زدم که در ادامه با شوق خاص  یلبخند 

 خوشحالم که االن رو به روت نشستم.«  ی لیلحظه بودم خ  نیسوگند که چه قدر منتظر ا ی دون ی گفت:»نم

اون همه   یتونستم با حرف هام دلش رو بشکونم، چه طور  ی . آخه چه طور مفمی قلب نح ی مهلک شد رو ی که زد ضربه ا یحرف

 شدم! ی رحم م یب

 بود!   ی چ ربد یمن و ه  نیفرق ب گه ید  یجور  اون

 کردم!  ی م د یکار با  یمن چ ایو ظالمانه قلبم رو مچاله کرده بود. خدا  یرحم ی و با ب ی جور ن یهم قاًیهم دق اون

 : د یپرس  دهیباال پر ییاون سکوتم پرسشگرانه و با ابرو دنیقدر که اون لحظات درمونده و عاجز بودم. با د چه

 شده؟  یز یسوگند چ-

 که به زبونم افتاده بود جواب دادم.  یلکنت با

 ن... نه. -

 ست؟یطور ن  ن یا یبگ  ی هست که بخوا ییزایچ ه یخب حتماً  ؟ یگ ی نم یز یپس چرا چ-

کنم  باالخره   تش یو  اذ  دواریاز اون ام شتری تونستم ب ی پر شده بود نداشتم و نم ی پوچ یرو که از خوش  داورش یام ی نگاه ها تحمل

 هم فشردم.  ی به خودم جرأت و جسارت دادم. هول بودم و دستپاچه، نگاهش کردم و لب هام رو مردد رو قیعم ینفس دنیبا کش

 ... یعنیبگم  یمن خب چه طور ی من... مرتض-

 خواد بگو راحت باش.«  ی که دلت م  یگفت:»هر چ  ز،یخبر از همه چ یب ی و با لبخند  د یحرفم پر ی تو

سر تا پا ذوق و شوقش رو نداشتم. چشم هام رو   یدادم چون واقعاً تحمل نگاه کردن به اون چهره    ی از اون لفتش م شتریب د ینبا

 من... خب من... «  ی زدم گفتم:»مرتض یحرف م  ی که به سخت  یآب دهنم در حال دن یبستم و با بلع

 باالخره حرفم رو به زبون اوردم.  یبا جون کندن و

 ...یمرتض  ه یخب جواب من منف-

لب هاش  ی کرد؛ لبخند رو  یاندازه به جونم افتاد. بهش نگاه کردم  شوکه و ناباور نگاه م ی ب یزد و استرس  ی د متند تن  قلبم

  یو باالخره با ناباور  ر یمنقلب بود و متح یچند لحظه ا ی. برا ختند یرو سرش ر ی شد و با گفتن اون حرفم انگار آب سرد دهیماس 

 زبون باز کرد. 
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 ؟ی گ  ی م ی م...معلوم هست چ-

 انداختم و با تأثر لب زدم:  نییپا موسر

 متأسفم.  یمرتض -

 گفتم.  یم  یکلمه رو به سخت  هر

 . امیمن، من نتونستم با احساسم کنار ب یمرتض -

 .د یو تلخ خند  یعصب

 . ستیسوگند، نه... ن... ن ستین  یقشنگ  یشوخ-

 شدم.  ریزدم و باز سر به ز  یمحکم پلک

 سخت ترش نکن. نی حرف نزن کار رو برام از ا یطور  ن یتو رو خدا ا یمرتض -

حرف نزنم    ی که هنوز هم باورش نشده بود و همچنان شوکه بود گفت:»چ... چه طور ی دار آب دهنش رو فرو داد و در حال صدا

 !« ؟یگ  یم  یچ ی که دار  یاصالً خودتم متوجه هست

 رو به دندون گرفتم.   لبم

 نشد...-

 :د یکالفه شده بود و با تشر پرس  یحساب

 شد؟   ی چ هویپس  ی بود یسوگند تو که راض-

 به غم نشستش نجوا کرد:  ی با چهره  و

 ...نیقرار مون نبود ا  نی... انیسوگند ا ی اریدر م ی باز ی تو دار-

 گذاشت و محکم و آشفته شروع به ماساژ دادنش کرد.  اش ی شونیپ ی نتونست ادامه بده و دستش و رو گهید و

براش سخت شده بود باز کرد. چه   یکه حساب دنینفس کش یاش رو برا  قه ی  یشدت خشم قرمز شده بود و بالفاصله دکمه   از

ن  ازشو یرو که برق شاد  یی رو باور کنه. چشم ها ی زیخواست چ یبود چون هنوز هم نم ختهیقدر اون حالش من رو هم بهم ر

 . یگفتن حرف   یلب هام رو تا کردم برا شون یو پر  غموم گرفته شده بود و سراسر غم بودند، بهم دوخت که م
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 شه.  یکار کنم من نتونستم، نم  یخب... خب چ-

 .د یخند  تلخ

 قدر سخته!  ن یدوست داشتن من ا  یعنی-

 گم.   یم  یکه چ  یدون  ی نبود خودت م نیمن منظورم ا-

 . دمیکه از بستن چشم هام از جا پر د یکوب زی م ی محکم رو ی و مشت د یکش  ادیو کوبنده سرم فر  محکم

 . یگ  یم  یفهمم چ یفهمم، نم ی نه من نم-

 پر حرص ادامه داد:  و

 ...گهیو بگو نکنه کس دراستش-

  ی تو زندگ یکس  چیچون ه اریرو به زبون ن   یا شه یکل  یجمله   نیتو رو خدا بسه، ا یرو قطع کردم و با عجز گفتم:»مرتض  حرفش

و تصورات رو بذار کنار،   ت یذهن نیو نه کتاب پس ا لمه یمن و تو نه ف ی و قصه هاست اما زندگ لمی جمله مال ف ن یا ست،یمن ن

 لطفاً.« 

 

 پر از حسرت سر به چپ و راست تکون داد:  ی منقلب شده اش و با لحن  یتر از قبل با چهره   نیغمگ 

 اما من... من عاشق توام سوگند...-

زد و لحنش پر بود از عجز و   ی حرف م یهم فشار دادم. به سخت  ی اون جمله چشم هام رو بستم و محکم لب هام رو رو ند یشن با

به خودم اومدم   ینسبتاً بلند مرتض  یگفتم. با صدا  یم  راهیبد و ب ربد یفرستادم و به ه  یدلم به خودم لعنت م  ی. مدام تو یدرموندگ

 و پلک هام رو از هم باز کردم. 

 چرا؟  ی لعنت ی کرد   دواریهمه به خود ام نیو اچرا من  ؟ی فکر کرد یخودت چ ش یتو پ  ؟یکن  ی کار م  ی با من چ  یسوگند تو دار-

 هم درمقابل اون همه خشمش لکنت گرفته بودم.  باز

 م اما نشد، نشد. خودم رو کرد ی نکردم ف... فقط سع دوار یمن ت... ت... تو رو ام-

 بغض!  ایدونستم از خشمه  ی لرزش داشت و نم صداش 
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 شه؟!  ی مگه م ی و کردخودت ی ! چرا سعیبود که به من بله بگ  یچرا؟ مگه اجبار-

 : د یغر نیبلند تر شد و پر شماتت و خشمگ  صداش 

 گند جواب بده. اجبار بود هان جواب بده سو  نیا ه یمگه  یاحساست رو نسبت به من عوض کن  یکن  یسع د یچرا با-

 ذاشتم. با سکوتم صداش باالتر رفت. ی هم م یزد با ترس و دلهره چشم هام رو رو  ی که م یبا هر داد  

 . گهیحرف بزن، حرف بزن د-

 که نگاهش کنم عاجزانه لب زدم:   نیصورتم بود و باعث مچاله شدنش شده بود، بدون ا یکه تو  یهمون ترس  با

خواستم احساسم رو قانع کنم اما نتونستم باهاش  یفرصت بهت بدم م   هی ! من فقط خواستم یمعلومه که نبود آخه چه اجبار- 

 . نیمقابله کنم، هم

 رفت.  ی شد و صداش هم باال تر م یتر از قبل م  ی تر و عصب نیو هر لحظه خشمگ   می بحث و جدل بود نیب

کرد نظرم رو با حرف هاش عوض   ی م یالتماس و خواهش داده بود و مدام سع خودش رو به  یبه بعد هم خشم جا ییجا ه ی از

کنم،   ی تونم سوگند ازت خواهش م یپر دردش گفت:»من نم یسراسر التماس و صدا ی کنه. سرش رو جلو تر اورد و با چهره 

 خوب فکر کن.« 

.  رونیکرد. کالفه بودم و ح ی استه اش اصرار مخو یداد و رو  ی م ی ا گهی جواب د ه ی  یگفتم مرتض یم  ی بود و هر چ دهیفا ی ب واقعاً

که از نظر   یکردم و با حرف   یم مونشیممکنه و از خواسته اش پش ریفهموندم که بودن من و اون با هم غ ی بهش م یجور  هی د یبا

 لب باز کردم:  ی نفس دنیدادم و با کش  ه یتک  یدلاومد به صن ی مسخره م یل یخودم خ

 باشه مثالً قبول... -

 و مغموم نگاهم کرد.  دهیرنج یکه زده بودم گرد شد و جا خورده نگاهم کرد.  بعد از لحظه ا  ی هاش از حرف چشم

منظورت   ، یگفت ی م ی ا گهید ز یچ هی  شیپ ی  قه ی سوگند تو که تا چند دق ه یهدفت چ یکن یم  یقدر با کلمات باز  نیچرا ا-

 مثالً؟!  ی چ یعن ی ه؟یچ

 دم و بهش زل زدم. فوت کر ینفس

 ؟ یشرطم رو قبول کن ی مثالً اگر بخوام قبول کنم تو حاضر  نکهیا یعنی-

 و واج نگاهم کرد.  هاج
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 ؟ یچه شرط-

معقوله   ریو خواسته اش غ  می ستین ریکه بهش ثابت کنم من و اون با هم، هم مس ن یا یکنه و فقط برا   یدونستم که قبول نم یم

 ؟« یبه من حق طالق بد  ی حاضر بود  کردم ی کرده بودم گفتم:»اگر قبول م  دایباره پ  کیکه   یو جسارت دتیپر از جد  ی با لحن

   ه؟«یچه حرف گهید  نیگفت:»ا ی جا خورد. آشفته تر از قبل و با ناباور ی اون حرفم حساب با

 منقبض شده اش سر تکون داد:  یادامه با زهر خند و چونه   ودر 

 ! ؟یدونیم  ریو حق قدر من   نیا یعن ی شه؟یطالق باشه! مگه م تونهیش مشرط  نیکه اول  هی چه ازدواج نیا-

 سخت، نا آروم لب زدم:  ط یو اون شرا یبغض از اون همه درموندگ  با

 ترسم.  ی من م یمرتض -

 نگاهم کرد.  جیگ

 آخه؟   یاز چ-

 نیو اساس ا ه یکه بر پا نیمن از ا ، یمتأثر گفتم:»مرتض ی کردم و با نگاه کردن بهش با لحن سیخ  ی هام رو با آب دهنم کم لب

  ی رو بسازم چون م م یتونم زندگ  یاشم حرفه و حرف هم باد هوا، نمکه همه  یمزخرفات  ن یو همچ  "شه ی م جاد یعالقه ا"جمله که 

  یزندگ د یتونم با شا  ی من نم  م،یش  ی دومون نابود م هر  یجور  نیدونم ا  یکنم، م ن یمتض ییحرفا  نیرو با همچ  می ترسم زندگ

 کنم... « 

 ادامه دادم:  یمکث با

 . یشه مرتض یرو ساخت، نم ی زندگ هیشه بر اساس احتماالت  یداره و نم  د ینداره، با د یشا یواقع   یچون زندگ-

شه   یکه حست بهم عوض م  نیتونم با احتمال ا  یقرار گفت:»منم نم ی و پر از حسرتش رو بهم دوخت و متالطم و ب نیغمگ  نگاه

برام سخته سوگند   ی لیتونم، خ  ینم ی برام سخته ول  یلیکه خ  نیتونم هر لحظه منتظر از دست دادنت باشم، با ا یکنم، نم یزندگ

 .« یلیخ

روبه روم نشسته   ربد یاون االن ه ی دلم، با خودم گفتم کاش به جا یتو  ی لحظه ا ی رارحم شده بودم و ب ی هم خود خواه و ب باز

 شد... ی م ی قشنگ  یا یزد؛ چه رو ی حرف هارو م نیبود و  اون ا

 . دمیانگشت هام فشردم و بزاق دهنم رو سخت بلع ونیرو م ز یم  ی لبه 
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هر دومون   ی برا ی نیازدواج ممکنه تاوان سنگ  ن ی... انیا ،یبا بهتر از من باش  یتون یم  یعاشق بش یتون  ی تو... تو بازم م یمرتض -

 . یخداحافظ هی شه  یبنده و تهش م  ی من م ی ایدن ی تو در رو رو  یایکه دن ی طور میاز هم دور ی لیداشته باشه ما خ

 .« یهم قرار دادن پلک هام با تأثر گفتم:»متأسفم مرتض یگفتن اون حرف از جام بلند شدم و با رو  با

 

که   ی از اون جا دور شدم و به طرف ساختمون آقاجون رفتم. مضطرب در حال ع یسر ی لیباشم خ یکه منتظر جواب  ن یقبل از ا و

مشغول حرف زدن بودند که یه آن زن عمو    یزد. همگ  یزدم خودم رو به سالن رسوندم. قلبم همچنان تند تند م  ینفس نفس م

 عروس خانم.«  نم یگفت:»ا ض یعر یبا لبخند  دنمیمتوجه من شد و با د

 :د یکرد و پرس  ینگاه و

 کو؟  ی پس مرتض نمیبب-

باره ساکت   کیموضوع شده بودند. جمع  ی متوجه  یی جورا ه یمشوش و درهمم مشخص بود و همه  ی کامالً از چهره   زیچ همه

 کجاست؟«   یپر پرسش رو به من گفت:»سوگند جان پس مرتض د یحم شده بود و عمه

 جواب دادم.  ریبه ز سر

 . رونهیب-

 :د یلبش محو، پرس  ی نگران شده بود و لبخنِد رو ی عمو که کم زن

 ؟یرس   یپس چرا ناراحت به نظر م -

کردند. عمو    ی جب نگاهم معمو شروع به زنگ زنگ خوردن کرد. همه متع ی همون لحظه گوش   یبزنم تو یکه حرف ن یقبل از ا و

 ست!«  یاش انداخت و جا خورده گفت:»مرتض  یگوش  ی به صفحه  ینگاه

  نانیکه کرده بودم بهم اطم یکردم که با حرکت پلک هاش از کار  ی. به رخساره نگاه م د یجواب داد. نگاه ها سمت عمو چرخ و

 داد.  یم

 داخل؟  ی ایتو چرا نم ییجان کجا ی :مرتضد یحم عمو

-... 

 داخل.  ایب قه ی خب الاقل چند دق-
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 زد گفت:  یکه رو به جمع لبخند م   یبعد درحال و

 جان.  یمرتض  ایپسرم، ب ی داخل که داداش فکر نکنه قهر کرد ایب-

رو قطع کرد زن عمو رو به من   ی که گوش  ن یرو بهش گفته و هم زیهمه چ  ی عمو و حرف هاش معلوم بود که مرتض یچهره   از

 :د یپرس 

 ن؟ یگفت  یداخل مگه بهم چ  ادینمشده؟ چرا  یچ-

 . زن عمو باز سؤال کرد.مید یرس  یا  جهیبه چه نت ی و متوجه شده بودند که من و مرتض ده یهمه موضوع رو فهم گهید

 شده؟   یچ ی شه بگ  یسوگند جان م-

  ی حرفا مون ب  یعن ی... یکه نشد،   م یداشت ی لیدال ی گفتم:»م... من و مرتض رم یبا همون حالت سر به ز  ی ا قه ی بود و بعد از دق منتظر

 بود.«  جه ینت

 !«د یبه ما هم بگ  ولتون یشه دال یکج گفت:»م  یگرفته بود با لبخند   افهیهم ق یکه دمق شده بود و حساب یعمو در حال  زن

 رو بهش گفت:»خانم!«  یبا چشم غره و لحن متذکرانه ا عمو

 با همون لحن ادامه داد:  و

 نداره. ی اش به ما ربط ه ی بق گهی بچه ها حرفاشون رو زدن د-

هم ازش   گهیداشتم اما از طرف د تی خوشحال بودم و رضا یبرخورد کرده بود حساب ی که عمو اون همه خوب و منطق نیا از

و   گه یزد د ی اومد با حرص پلک یم  یعصب ی نگاه کنم. زن عمو که به نظر حساب ه یبق ایتونستم به اون  ی و نم  دمیکش ی خجالت م

بهش برخورده   یکردند هرچند که زن عمو بدجور   لیماجرا دخ یرو تو  صلحتگفتند و قسمت و م یز ینگفت. هر کدوم چ یزیچ

 . کردی نگاهمم نم یحت  گهیبود و د

  ی. از همگ ومد یداخل هم ن ی که گرفته بود حت ی و جواب  تشیبه خاطر عصبان یرفتن شده بودند و مرتض  یکم کم آماده  نایا عمو

نرفتم و    نییهم پا ه یبا عمه و بق یخداحافظ ی برا ی زدم. خودم رو به اتاقم رسوندم. حت رونیو از اون جا ب کردم  یعذر خواه

داد    نانیکه گفت نگران نباشم و بهم اطم دمیازش پرس  ربد ی قرار در مورد ه ی . نگران و بمد باال او  یخداحافظ یرخساره خودش برا

قسم دادنش، باالخره حرفش رو باور کرده بود. همه رفته بودند و من   یبعد از کل  ربد یگفت ه ی که م  یکه حالش خوبه و اون طور 

بپرسند اما اصالً   ی زیکه داده بودم چ یو درمورد جواب اند یب قم مامان به اتا ایمنتظر شدم که بابا  یل یاتاقم بودم. خ یهمچنان تو 

و حرف   ربد یاومد. فکر ه  ی قرارم نم ی ب ی خواب به چشم ها دوازده بود و اصالً  کیبابت خوشحال بودم. ساعت نزد  نیو از ا ومدند ین

  یهم ملول و سر خورده تو  یشدم و گاه ی م ی غرق در لذت و خوش   ینا آرومم ربوده بود که گاه  یهاش خواب رو از چشم ها 
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کردم   ی تخت نشستم. فکر م  یرو  ع یدر سر یشد. با صدا یروم متصور م یجلو  یمرتض   نیغمگ  یشدم و چهره  یخودم جمع م 

 که بالخره برگشته بود. داخل اومد.  نیبابا اما سامان بود. مثل ا ایمامان باشه 

 سر بهت بزنم.«  ه یچراغ اتاقت روشنه گفتم قبل از خواب  دم یکرد و گفت:»د ینگاه

 کم رنگ زدم.   یلبخند 

 .نیبش ایب-

 تخت نشست. ی سمتم اومد و لبه  به

 ؟ یاومد  یک-

 شه.  یم  یربع  هی-

دونستم    یهمچنان پکر و گرفته اش با باال انداختن شونه هاش گفت:»م ی  افه یو با ق د یدور دهنش کش  یدست  یا  قهیبعد از دق و

 بود!«  ی چ یمراسم مزخرف برا  نیا گهیدونم د ی اما نم هی که جوابت منف

 داد.   رونیکالفه ب ی نگفتم که نفس یزیچ

 هم نشه!  د یالبته شا مثل سابق بشه  ز یطول بکشه که همه چ یل یفکر کنم خ-

 .د یو ملولش سمتم چرخ  ی جد  یبه سمتم با چهره   و

 . شینیخوام بب ینم ی ریمدت ازش فاصله بگ   هی خوام  ی سوگند ازت م-

 کنم.«  ینکن خواهش م  ت یقدر خودت رو اذ نیلطفاً ا  یول ی که تو بخوا یتکون دادم و با تر کردن لبم گفتم:»هرجور  یسر

بودم و حال   ختهیرفت. واقعاً بهم ر رون یبگه از جاش بلند شد و بعد از خاموش کردن چراغ از اتاق ب یا  گهید ز یکه چ ن یبدون ا اما

رها بشم چشم    الیکه از فکر و خ ن یا یو برا دم یتخت دراز کش ی ناراحت و آشفته تر از قبلم کرده بود. رو یمشوش سامان حساب

 !یبیبرام بود البته چه روز پرفراز و نش یبیچه شب پر فراز و نش عاًهم گذاشتم. واق یهام رو رو 

 

بار بهم زنگ زده بود که مجبورشده بودم   نیچند  ربد یاون مدت ه یگذشته بود و تو  یمرتض  یِخاستگار ی  ه یاز قض  یروز  دوسه 

کدوم از تماس هاش  چیدادم و ه یزد رد تماس م یکردم و باز زنگ م   ی هم که روشن م ی ام رو به کل خاموش کنم، گاه یگوش 

که شکسته   یدونستم و حس عذاب وجدان و قلب   یم  یمرتض   یرو مقصر ماجرا ون طرف هنوز هم ا هی دادم چون از   یرو جواب نم



 عشق تا جنون 

651 
 

که زده بود رو اصالً   یی با اون موضوع و حرف ها یی رو ایرو یهم همچنان آماده   گه یشد، از طرف د  ی ازم جدا نم یبودم لحظه ا

رو برام    یر یگ م یکه تصم سامان یاوردن حرف ها اد یشده بودم؛ مخصوصاً با به  د یدچار ترد یکم   نسبت بهش ینداشتم حت

شوک   ه یتونست  ی م  ربد یحساس شده بود و قطعاً ه ی مرتض ی رو یحساب یخاستگار ی  هی سخت تر کرده بود؛ چرا که بعد از قض

 براش باشه.   ی بزرگ تر

ذره   د یداشتم و با  ازیهضم اون همه اتفاق به زمان ن ی داشتم؛ برا اجیبود و پر از افکار متوحش و به زمان احت ریذهنم درگ  یحساب

 رفتند.   ی و متالطمم م  جیکردم تا به خورد مغز گ  یذهنم حلشون م   یذره تو 

م که تازه روشنش کرده  ا ی زدم. گوش  یام رو ورق م یدرس   یکتاب ها  شه یحوصله تر از هم ی مطالعه نشسته بودم و ب زیم پشت

 رخساره بود.  ی شروع به لرزش و حرکت کرد. شماره  زیم  یبودم رو 

 الو؟... -

 رخساره که گفت:   یبعد صدا ی لحظه ا و

 تو؟   یسالم چه طور -

 حوصله نفسم رو فوت کردم. یب

 . ستمیبدک ن یه-

 زنگ نزد؟  گهیچه خبر اوم... د نم یبب ، یستیاز صدات معلومه که اصالً خوب ن-

 رو روشن کردم.  ی ه گوش تاز-

 گفت:  یکرد و جاخورده و شاک یمکث

  ی چ یعنیکارا    نیپس االن ا یتون یو بدون اون نم  یدوستش دار  یگفت  ی که م ی تو نبود نیفهممت سوگند! مگه ا ی اصالً نم-

  ی عنیگرفت که بهش نگفتم   یو ازم م پرسه تازه آمار کالسات یو از من مزنه و حالت  ی همش به من زنگ م ی د یو نمچرا جوابش

 نگفتم.  یز یچ یش  ی م یدونستم عصبان  یاصرار کرد اما چون م یل یکه خ ن ینتونستم، با ا

 اش رو ندارم رخساره.  یلطفاً نگو، من االن آمادگ د یپرس  ی زیاگه باز چ ی خوب کرد-

  التیشد نکنه حاال که خ ی پس چ یش رو نسبت به خودت بدون خواست احساس  یدلت م  یلیو خ ی منتظر بود  یلیاما تو خ-

 !یکرد  ی نیتو رو دوست نداره عقب نش ریغ ی راحت شده کس



 عشق تا جنون 

652 
 

رو به گوشم   یو گوش   دمیام کش ی شونیپ یراحت و خاطرم آسوده شده بود. کالفه دستم رو رو  المیگفت و انگار که خ  یراه نم یب

 چسبوندم.

ازم بشکنه،   یکه باعث بشم دلش اون جور   ی و جور ی مرتض ینه وسط خاستگار یجور  نیخواست بهم بگه اما نه ا یآره دلم م -

بهم بخوره. قبل از   ی و من باعث شدم رابطه اشون با مرتض خته یذهنش بهم ر یحساب یخاستگار نی که سامان به خاطر ا ی نه وقت

 بدار شده. ط ی شرا ین مراسم خواستگارو او  یمرتض ی  نه یاون کم مشکل نبود و با دست رد به س 

 کردم.  یمکث

که مثل چشماش اعتماد  ربد ی! اون وقت تو فکر کن به هیچیاونم به خاطر ه رم یفاصله بگ  ی ازم خواست از مرتض ی سامان حت- 

 داره... 

 ندادم و با حرص پلک زدم.  ادامه 

  گه یاونم االن که د زم یرو بهم بر زیطوفان همه چ قدر خودخواه باشم و مثل ن یتونم ا ی کار کنم، چه طور م  یرخساره من چ-

 هم وارد ماجرا شده!  ی مرتض

 .د یکش  یپوف

شد،   یهمه حساس نم نیا ی بود که سامان با موضوع مرتض نیالبته، کاش زود تر گفته بود حداقلش ا یگ  ی راه نم یاوهوم پرم ب -

 مرد زودتر بگه!  ی پسره احمق آخه م گه، ید  شعورهیب

 که زد اسمش رو صدا زدم.   یاز حرف دلخور 

 رخساره!-

 زنه.  ی خب بابا تو هم، فعالً که زنده است و داره برات بال بال م یلیخ-

کنم ممکنه هر لحظه     یاحساس م یکنم انگار تو ابرام و از خوشحال یبه حرفاش فکر م یوقت ی سردرگمم رخساره، از طرف یلیخ-

 کنن.  ی مثل زهر به کامم تلخ م زویو همه چ  انیبه سراغم م گهید یاما بازم فکرا  فتهیقلبم از کار ب

  نیا گه یافته، د ی م ی اتفاقات هی کم صبر داشته باش و به زمان فرصت بده باالخره  ه ی شه فقط  یدرست م  زینگران نباش همه چ-

 مونه.   یکه نم  یجور

 ؟ یکن  ی کارا م  ی. خب تو چه خبر چدوارمیدونم ام ینم-
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  گهید یایتو هم م   یکنم؛ راست د یعمه هما خر یعقد سارا نوه  یکم برا ه یخوام  ی م رون، یآماده شدم که برم ب  یعنی  یچیه-

 هان؟

 : دمیپرس  متعجب

 ! ستمین انیسارا؟ اما در جر-

 خواهر بزرگ آقاجون بود؛ عمه هما. ی  ه یدختر  ینوه   سارا

جالبتر بهت بگم، حدس بزن   ز یچ هی و عقد همه اش با همه و  ید نامز رن، یمادرجون قراره پنج شنبه جشن بگ  یآره بابا با اجازه  -

 ! ه؟یداماد ک

 دل و دماغ گفتم:  ی بزنم؛ ب یفکر کنم و حدس   یموضوع مسخره ا   نیبودم که بخوام به همچ ی حوصله تر از اون یب

 ه؟ ی دونم بابا تو هم خب مگه ک  یچه م-

 کم حال و هوات عوض بشه.   هی سوگند مثالً خواستم  ی ذوق ی ب یلیخ-

 ادامه داد:  و

 دانشگاه با هم، هم کالسن.  یتو  د یمج ربده، یه ی داماد پسر عمو-

 !یجد -

 . انیم گه یهم چند روز د هی سحر و بق گه یآره د-

 کرد و در ادامه گفت:  یا خنده

 !می شد  لمیبا هم فام گهیحاال د-

 

 گفتم:   الیخ یتفاوت و ب  یب

 به هر حال مبارک شون باش.-

 ذوقه!   یچه قدر ب  ن یاون وقت بب م یافتاد یعقد و جشن هیسوگند، بعد از مدت ها  ی ا یخنث یل یخاک بر سرت کنم خ-

 ها!  یگ  یم  یز یچ هی  ین یب یبشکن بزنم برات مگه اوضاع رو نم یخوا  یم اناتیجر ن یحال و روز و ا نیبا ا-
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 شه.  یکم عوض م  ه یحال و هواتم  یجور نیا ایحال ب نیآره اما با ا-

 زدم گفتم:  یکردم و روش ضربه م  ی م ی باز زیم   یکه با خودکار رو  ی حال در

 دونم.  ینم-

 و معترض گفت:  یشاک

 تو هم اه.  گه یکوفت د  ؟یچ ی عنیدونم  ینم-

 بگم؟  ی خب چ- 

 .د یتلفن کش ی کالفه تو  ینفس

 ؟ یندار ی کار نم یبب ن، یهم یکن  ی اعصاب آدم رو خورد مبرم مامانم منتظرمه واال تو فقط  د یفعالً با  یچیه-

 برو.  زمی نه عز-

 پس فعالً خداحافظ.-

 با کتاب هام مشغول کردم. الی فرار از فکر و خ ی از قطع کردن تلفن باز خودم رو برا بعد 

 ** 

 

کردن   دایپ  یکتاب خونه ها برا   یو جست و جو تو   ابونیخ یکوفته به خاطر اون همه راه رفتن تو   ی خسته بودم و با تن یحساب

گذاشتم و داخل سالن رفتم. سامان و    یجا کفش ی رمق باال رفتم. کفش هام رو تو  یداشتم، پله ها رو آروم و ب ازیکه ن یکتاب

دادم که   یشونه ام جا به جا کردم و سالم  ی رو رو فمی. کمشغول حرف زدن بودند   گهیدسالن نشسته بودند و با هم   ی تو نیحس

 !« میدونست  ی و ما نم ی تو سالم کردنم بلد بود  نمی بشاش و خنده رو گفت:»چه عجب بب دنم یسرش رو باال گرفت و با د نیحس

 گفتم:»اما من به سامان سالم کردم نه به تو.«  ی و با در اوردن شکلک دمیجوابش خند  در

 سرش رو تکون داد.  ی حالت مسخره ا با

 ازت.  میحدشم باز خوبه، راض ن یدر هم-

 دلم.«   زیعز یگفت:»سالم، خسته نباش  د یخند  ی که م یهم درحال  سامان
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 زدم.   یلبخند 

 ممنونم. -

  ییزحمت دوتا چا یشه ب ی که گفت:»سوگند جان اگه م دمیخواستم به اتاقم برم که سامان صدام زدم. به سمتش چرخ یم  و

 .« زی خودتم بر ی با تو. برا ختنشی هم االن اومده، البته خودم دم کردم زحمت ر نیحس اریما ب یواسه  

و    دمیچ ینیس   ی رو تو ییچا ی ها وانیاتاق به آشپزخونه رفتم. ل یتو  لمیکردم و بعد از گذاشتن وسا د ییحرفش رو تأ  یپلک زدن  با

اش نگاه   یگوش  ی که به صفحه   نیرو به حس  زیم  یرو  ینیاومدم. سامان نبود و با گذاشتن س  رون یاز آشپزخونه ب  ی چا ختنیبا ر

 کرد گفتم:»پس سامان کو؟«  یم

 شلوارش گذاشت. بی ج یرو تو   یرو باال اورد و با دراز کردن پاش، گوش  سرش 

 بود اسمش... آها رضا، رفت با اون حرف بزنه.  ی پسرخالتون چ نیکه رفت تلفنش رو جواب بده آخه ا ن یمثل ا-

 رضا؟-

بود   یابروش گفت:»آره اتفاقاً امروزم اومده بود دانشگاه، پسر باحال یتا ه یدادن و باال دادن  ه یمبل گذاشت و با تک  یرو رو  دستش

 عادت ندارم.«   یل یزدن خمدل حرف   نیمن به ا  یدون ی زد. خودت که م  ی هم لفظ قلم حرف م یلیبود و خ ده یاُتو کش ی لیفقط خ

 ادامه داد:   طنتیپر ش  یشخند یبا ن و

از   رونیاومد ب یکه از دهن من م ی با هر کلمه ا چارهی و بردم، بخان  یسام ی که تونستم و راه داشت آبرو یی تا جا گه ید  یچیه-

 شد. ی م د یسرخ و سف یخجالت حساب

 تکون دادم. ی. با خنده کله ا دنیخند  ز یر ز یبا گفتن اون حرف خودش شروع کرد به ر و

 کار داشت؟  یرفت، خب حاال چ ی ازت انتظار نم شترمیب نیاز دست تو، البته از ا-

 دونم بابا.«   یتفاوت گفت:»چه م   یبرداشت و ب  ینیس  ی رو از تو یچا وان یل 

 من برم.«  ی ندار یا گه ینطق د خان اگه  نیحس گهیادا و خنده گفتم:»خب د با

اومد گفت:»چرا،   یبه خودش که اصالً هم بهش نم یجد  ی ا افه یگذاشت و با گرفتن ق  زیم  یدستش رو رو   یتو  وانِ یاون حرفم ل با

 .« میبا هم حرف بزن یجد  ی خوام چند کلمه ا ی م ن یبش فه ی شه چند دق یاگه م

 !« میدونست ی و ما نم یشد  یهمه جد  ن یتا حاال تو ا  ی از ک نیو بباش  افه یکردم و با تمسخر گفتم:»ق  یا خنده
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داد. واقعاً اون رفتارش من رو به    یخودش رو به کنجکاو ی شده بود که خنده ام جا یهم رفت و اون قدر جد  ی اخم هاش تو هوی

 خواد بگه!  یم  یسؤال بود برام که چ یجا یاببودمش و حس ده یند  یفکر فرو برده بود آخه تا حاال اون جور 

  ربد یه شی پ اریاخت ی و هاج و واج رفتم و نشستم. فکرم ب ر یدرگ ی. با ذهننمیگرفته اش خواست که بش ی حرکت ابرو و چهره  با

 : دمیتکون دادم و با دلهره پرس  ی رفت، سر

 شه؟  ی نکنه به تلفن سامان مربوط م نم یشده بگو بب یچ-

 بابا.« یبابا، ا  یبه کله اش گفت:»ا  ی م قالب کرد و با تأثر همراه با تکونهاش رو تو ه دست

 ؟« ی چ یعنیبابا  ی خب ا هی حرص گفتم:»چ پر

 بهم دوخت.  یلحظه ا  ی متأثرش رو برا نگاه

 کم برام سخته.  ه یخب راستش گفتنش -

 هم کنجکاو. یبودم و حساب دلواپس

 ها.  ی کن ی نگرانم م یدار ی بگ  یخوا  یم  یچ نم یبب گه یو، بگو دنکن من وونهیاِ د-

 داد.   رونیب ی نفس 

 باشه؟  ریبگ   میهم داره فقط خوب به حرفام فکر کن و عاقالنه تصم ی نگران یالبته جا-

 .دمییهم سا ی حرص دوندون رو با

 نه؟  ای ی گ  یم نیحس-

 

مبل جا به   یکم رو  ه ی که  ی اش در حال یصاف کردن گلوش و همون حالت جد  ی برا ی اش انداخت و با سرفه ا ی شونیبه پ ینیچ

خونه   رنیکم کم دارن م  گهید  ل یفام یدخترا  یسوگند همه   نیگفت:»بب دن،یشن یکه دل تو دلم نبود برا  یشد رو به من یجا م

 ... « هیچون من  زن به بخت خودت لگد ن ی و الک ایبدبخت پس ب ی

مبل رو با ضرب سمتش    یکه کوسنِ رو  ی در حال  تیپر حرص و عصبان ، ینفس دنیو بعد از کش هم گذاشتم ی خشم چشم رو با

چرت   ی خوا یزدم که م  یحدس م  د یالبته با ، یلیخ نیحس ی نمک و لوس  ی ب یل یمانندم گفتم:»خ غی ج یکردم با صدا  یپرتاب م

 .« یو پرت بگ 
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نثارم کرد. چپ چپ بهش نگاه کردم و با   یا  یشد و وحش ک یباره شل کی خنده اش  ی دستش گرفت و گلوله   یرو تو  کوسن

 !« نیگفتم:»حس  تیهمون حرص و عصبان

نگر باش صبح که موهات رنگ دندونات شدن   نده یگم آ ی م ه یدستش گفت:»خب چ یرو   یو با زدن ضربه ا د یخند  ی م همچنان

بختم، باور   ریزدم ز ی زد و منه چهارپا چه طور ی ا ی خیچه حرف قشنگ و تار نیحس ن یدل غافل ا یا  ی گ ی اون وقت با خودت م

 من گفتن بود واال.«  از  یمونیو پش تیخر ایدن ه یو  ی مون ی کن تهشم تو م

از چشم   ی د ید ی دفعه هر چ نیا نیگفتم:»حس دمیدادم و لحن پر تهد  ی اشاره م ز یم ی رو یچا وان یکه به ل  ی خنده در حال با

 از من گفتن بود.«  نمیکالً بر عکس شه ا ست یتو صورت که ف زمشیر ی م ن یهمچ ین یب یرو م  ییچا نیها، ا ید یخودت د

جدا از   ی اورد گفت:»ول ی م تر  ک یکه سرش رو نزد ی که به خودش گرفته بود در حال  یاش و حالت خنده دار ی لحن نسبتاً جد  با

 خوشت اومد حاال.« د یاما الاقل بذار بگمش شا د یرم کر هویخوب بهت بدم که  یل یخ شنهادیپ هیخواستم   یمن فقط م یشوخ

که   می ممَد بقال دار  هی ما سر کوچه مون  تش یدلسوزانه گفت:»راس   یصورت با حالت ی دستش رو دنی و کش  یبا ژست خنده دار و

 هم هست که زنش فوت شده البته دوتا توله هم... «  یچند سال  یمعروفه به ممد پِلشت طفل 

 مسخره ادامه داد:   ینگاهش کردم که حرفش رو خورد و متفکر و با حالت یچپ چپ

قسم   تسی گسترده ن  یلیلغاتم خ ره یکار کنم دا  یچ گه یخوام دوتا...  آهان دوتا غنچه خندان چه طوره؟ د ی معذرت م  یعنی-

 خانوم.

 .« ستنیو گفت:»اکثراً شونم که قابل پخش و گفتن ن  د یخند  زیر  زیدر ادامه ر و

 ام نگاهش کردم.  گهید یپا  یخنده و انداختن پام رو  با

 ن؟ یفرمود  یم  نیخب داشت-

 زد.  یبشکن

به   یلیکه خ ن یاش ا یفقط تنها بد  هی ت یآدم خوب و با شخص یلیگفتم کالً خ  یسر بحث خودمون، خب داشتم م  میبر نیآفر-

که    نیتنها شرطشه، ا ی عنیشرط هم داره   هی بگم که  نم یالبته ا له، یدل ن یبودن اعتقاد نداره پسوند اسمش هم به هم ز یو تم یپاک

  یاوک  کامالً راحت باشه جوابش  التیبگم که از طرف اون خ نمی ا ،یکن  یمادر  د یهم با فتمکه گ یخندان ی اون دوتا توله  یواسه  

 قسم خانوم؟ ه یشرط، خب حاال نظرات چ نیو ا ی مون  یفقط تو م

 .« نیحس یشعوری ب یل یخنده با حرص گفتم:»کوفت خ ون یخنده ام گرفته بود و م  یحرف هاش حساب از
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 گفتم بابا!«  یحالت مسخره اش گفت:»اِ جد  با

 باال انداختم.  ییابرو

 سعادت آباد جالبه!  یشده اونم اون جا تو  دایشما پ ی تو محله  یتا حاال بقال ی از ک نمیطور، بب نیکه ا-

 .رمشیبگ  ی که بخوام جد  نیخنده دار بود تا ا شتر یبه خودش گرفت که ب ی ا یجد  حالت

  هی خوب یلیخ  سیهم هست که اونم ک یاصغر دالک  هی اتفاقاً از شانس تو  م، یهم دار یمحله مون حموم عموم ی تازه تو  یپس چ-

 حاال اگه ممد پلشت نشد اصغر دالک صدرصده جون خودت.

  د یگ ی م یفرو کرد و گفت:»چه خبرتونه چ  بش یج یاش رو تو  یکه سامان هم اومد. گوش  م یبحث و جدل بود ون یم نیحس با

 سرتون؟«   ی رو نیشما خونه رو گذاشت

 شده.«  ریس  یکه از جونش حساب  نیبپرس مثل ا نیحس نیرو بهش گفتم:»از ا ن،ی به حس ی از چشم غره ا بعد 

 کن بدهکارم شدم!«  یو خوب   اینگاهم کرد و حق به جانب گفت:»ب یشاک نیحس

  ه ی زنه یاعصابه ها م یسوگند ب  نیا نیگفت:»حس  نیچشمش رو به حس هی نشست با خنده و بستن  یکه م  ی هم در حال سامان

 ها از من گفتن بود.«  اره یسرت م ییبال

تو    هیدخترا عاشق چ ن یآخه ا  دمیحق م  چارهیب ی از جام بلند شد م و با غر زدن گفتم:»واال به زن عمو ی نگاه کردنچپ چپ  با

 ... « اینه ق ینه عقل  ی شن واال نه شعور یم

به   افه یرو... اوم خب ق افه یگفتم:»خب البته ق  ینازک کردن یبهش و پشت چشم یحرفم رو خوردم و با نگاه دم یکه رس  افه یق  به

 پشتش نباشه!«  یعقل چی ه ی خوره وقت ی م ی چه درد

 .د یخند  یکه فقط بهمون م سامان

 به غبغب انداخت.  ی چرخوند و باد یتمام چشم یفتگ ی اون حرفم با خودش  با

 دوره زمون تمام عقلشون به چششونه.  ن یا یواال دخترا ه یمورد کاف ه ی  نیاتفاقاً هم-

 جون؟«  ینه سام ه یخودش کاف ننیبب پکاروکس یس  نیکه ا  نیاش گفت:»هم ی عضالن ی  نه یو جلو دادن س  یدر ادامه با چشمک و

 بهش رفت.   یبا خنده چشم غره ا  سامان

 . نیدرست حرف بزن حس یشد  شعور یباز تو ب-
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که قند   نیگفت:»سوگند خانوم مثل ا ز یم ی از رو ی چا وانیبراش در اوردم که سامان با برداشتن ل یتأسف نگاهش کردم و زبون  با

 ها.«  یاریرفته ب  ادت یرو 

 

 نگاه کردم.  ن یشماتت به حس پر

 واسه آدم.   ذارهی! مگه حواس منهیحس نیا ر یهمش تقص-

 کجه.  ن یزم گه یبرقصه م ستیعروس بلد ن ای:بنیحس

 . در اوردم یبراش شکلک باز

 اصالً بتوچه. -

  نیکه حس  ی با حرف ام یب رونیخواستم ب  ی که م  نیبرداشتم و هم زیم  ی اوردن قند به آشپزخونه برگشتم. قندون رو از رو ی برا و

  نیکردم. حس ز ی. خوب گوش هام رو تستادمیچهار چوب در بود، سر جام ا کی که نزد  یپشت ستون ربد یاسم ه دنیزد و شن

تا خرخره خورده بود به   شب یشده رسماً زده به سرش د وونه یپسر د نی خدا ا هکرد آروم حرف بزنه گفت:»ب   یم  یکه سع  یدرحال

 ؟« یدون یم  یز یسامان تو چ نم یچشه بب  ست یجون تو به زور جمع و جورش کردم اصالً معلوم ن

که مثل   دمیبار پرس  نیچند  یگه، حت  ینم  یز یچ یباهاش حرف زدم ول  ی لیدونم اما خ ی سامان که گفت:»نه منم نم یصدا و

 .« ستیاش ن ی زی گفت چ دادیها از کوره در رفت و با داد و ب  وونهید

 فرستاد.  رون یکالفه و صدا دار ب  ینفس

خوره. بهت گفتم   یقدر مشروب م  نی که داره چرا ا  یفهمم با اون وضع خراب معده ا   یداره اصالً نم  یدونم چه مشکل ینم-

 بخوره.  ی اجازه نده از اون زهرمار ش یبر یور و اونور. الاقل اگه هم م  ن یحواست بهش باشه و کمتر ور دار ببرش ا

. فقط از تو  دهیگوش نم یشکیچه قدر کله شقه به حرف ه ی دون  یخودت که م  ی! ولرمیگ  یو نممن جلوش   ی:تو فکر کردنیحس

 نگفته.  یزیو چ  یباهاش حرف زد  یگ  یداره اونم که تو م ی حرف شنو

اومد و با اومدنم   رونیو از آشپز خونه ب دمی کش  یهم مچاله شد. نفس یحرف هاشون قلبم به تالطم افتاد و چهره ام تو  دنیشن با

 کارخونه قند!«  ی گفت:»رفته بود نیگذاشتم که حس زیم   یحرف هاشون رو قطع کردند. دمق و گرفته قندون و رو 

 . دمیحوصله  لب ورچ یب

 که هست. ینیهم-
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  ایلیها، خ ید یبودن از دستشون م  ی خوب یسایفکر کنه ک شنهادم یبه اون پ ی رفتم با خنده گفت:»راست یکه به اتاقم م ی در حال و

 شکونن گفته باشم.. «  یواسش سر و دست م

با پا ضربه   ن یزم یرو  ت یکردم و با حرص و عصبان ی فکر م نیحس یتوجه و با همون حال گرفته به اتاقم رفتم. به حرف ها یب

حال چه قدر که نگران   نیدعوامون به خاطر اون شروع شده بود اما با ا ن یکه اول یز یزدم. باز هم به مشروب پناه اورده بود؛ چ یم

 رفت.  ی نم رونیکرم باز ف یحال و روزش بودم و لحظه ا 

 **** 

 

  زمی درس و کتاب که اون روز ها تنها راه گر  یبودمش و با غرق کردن خودم تو  ده یگذشت و هنوز هم ند  ی م  یچند روز همچنان

  یر یکمتر شدن درگ  یبرا یهم بود. حت یمشکل  ی لیکردم کمتر بهش فکر کنم که کار خ ی م یشده بود سع ز یاز همه کس و چ

آموزشگاه هم    ریشرکت کرده بودم که مد   تاریگ ی ری گ اد ی یکالس ها ی تو رار،ق ی و ب  شیو فرار از اون حال پر تشو ی ذهنم یها

اون کالس ها شرکت کرده بودم؛ در هفته هم فقط دو   یهم به اصرار خوده سامان تو  شتر یسامان بود و ب ی دوست ها  یکیخواهر 

 زنم! یکردم فقط دارم خودم رو گول م   یحس م شتریبودم که ب  سرگرم شده یگرفت و حساب ی سه ساعت از وقتم رو م

که هنوز   نیو ا ربد یو سارا بود و کارت دعوت از دو روز قبل برامون فرستاده شده بود اما از ترس رو به رو شدن با ه د یعقد مج روز

همراه مادرجون به اون مراسم بره که   ییکردم که خودش به تنها ینکرده بودم به هزار بهونه مامان رو راض دایاش رو پ یهم آمادگ

بود   یقشنگ   تاریهم گ ی لیبود که خ دهیکه سامان برام خر  یتاریقبول کرد. تنها بودم و با برداشتن گ رم لجاجت و اصرا  یبا کل

 شدم. د یجد  یآکورد ها ن یمشغول تمر

  ی و مرور  نیتماس گرفته بود. بعد از تمر ی کنم چند بار ی کار م یام و چ  یدر چه حال  نهیکه بب ن یا یهم مامان برا  ون یم  اون

خوابم گرفت و پلک هام   یو اون قدر خسته بودم که اصالً متوجه نشدم ک  دم یدراز کش ی تخت کم یام رو  ی درس  ی جزوه ها ی رو

 هم رفتند.   ی رو

خساره بود که کنار تختم نشسته  کامل شه. ر  دمیپلک زدم تا د یگونه ام چشم باز کردم. چند بار  ی قلقلک دهنده رو  یدست با

 بود. 

 زد.   یلبخند 

 خانم.  ر یخوابت بخ-

 .دمیکامل کش  ی داریب ی برا ی ا ازهیتخت نشستم. خم  یبه بدنم پاشدم و رو  یکش و قوص با
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 تو؟  ی اومد  ی سالم، ک-

اومدم.   ییشه، با زندا ی م ی ا قه ی گفت:»پنج دق شش یکردن صورت پر آرا  یو بررس   شیآرا ز یم ی جاش بلند شد و با نشستن جلو از

مادر جون هم   گه یاصرار کرد که د ی لیمونه آخه خ ی عمه هما م شیپ یمدت  ه ی ی عنیمادر جون هم با عمه هما رفتن کرج؛  یراست

 تنهاست.« ی لیاونم خ یکه طفل  ی دون ی قبول کرد. م

م کرده بود و چشم هام از لذت  سست  یبه بدنم دادم؛ خواب عصر نرم نرم حساب ی با باال بردن دست هام کش و قوص همچنان

دور کردن خواب از چشم هام باز پلک زدم و در جواب گفتم:»خوب کرد،   ی محکم برا  یرفت. چند بار یم  یخواب رو به خمار

 شه.«  ی دلم براش تنگ م  یل یکه خ نیبا ا مونه  ی جا تنها م نیمادرجون هم خوبه آخه همش ا یبرا

 .« نیستین یل یباغ بزرگ، شما ها هم که خ نیا ی اونم تو ییحرفم با تکون دادن سرش گفت:»آره واال تنها د ییتأ در

 

  یباز شده و بلندم رو که مثل آبشار یبالشت افتاده بود موها ی رو کنار زدم و با برداشتن سنجاق سرم که شل شده بود و رو پتو

هم قرار   یبود با رو  نهیکه هنوز هم نگاهش به آ  یکردم. رخساره در حالسرم سفت  یشده بود، محکم باال خته یمتالطم دورم ر 

 بود.«  یخوش گذشت جات واقعاً خال  یل یپخش رژ لبش به طور کامل، گفت: »خ ی براهم  یرو  دنشون یدادن لب هاش و کش

 زدم.   یرمق پلک آروم یب  یبا لبخند  همراه

 ما.  یدوستان به جا-

 .د یسمتم چرخ به

   ؟ی ومد یچرا ن-

 مشغول ورق زدنش شدم.  یتوجه ی بود برداشتم و با ب زیم  یرو که لبه   یرخساره کتاب ی فرار از حرف ها یبرا

 سکوتم ادامه داد.  با

  لشیمسخره تحو ی مشت بهانه  ه یو من هم که  د یازم پرس  یده بار   قاًی سارا که دق ده، یسراغت رو گرفتن، سحر سپ یهمه کل-

 دادم. 

که سارا   یکش دار گفت:»وا   یدستم بودم خودم رو مشغول کرده بودم که با ذوق و لبخند  ی که تو  یبا ورق زدن کتاب همچنان

 ناز شده بود«  یلیسوگند خ  ش ید ید ی م د یبا یعن یچه قدر خوشگل شده بود 

 سر بود.«  یل یهم خ د یو با خمار کردن چشم هاش گفت: »تازه به نظرم به مج  د یدر ادامه لب ورچ و



 عشق تا جنون 

662 
 

 لبم اومد.  ی کج و کم رنگ رو  یند لبخ

 رو دوست دارن.  گه یکه هم د  نی! مهم ایر یگ ی رو م یی زایچه چ ی دنباله -

جذاب و   شه یمثل هم شید ید  یم د یبا  یعن یزد گفت:» ی صداش موج م ی که تو ی جانیسکوت کردم که با ه ی بعد از لحظه ا و

 خشن.«

گفت:»وجداناً اگه اسم تو وسط نبود خودم تا االن دست به کارشده بودم و تا االن    ز،یر  یو زدن چشمک  یدر ادامه با لحن شوخ و

 و زده بودم.« مخش   یجور  هی

 نشو تو رو خدا!«  اتینگاهش کردم که گفت:»باز معلم ادب یچپ چپ

تر و   پیخوشت شه که امروز چه قدر  یباورت نم یحاال جدا از شوخ ی از پلک هاش گفت:»ول یکیهم گذاشتن  یفشرد و با رو   یلب

 اون بود مخصوصاً محال.«  ی رو شونل یفام یدخترا ی که چشم همه  ی شده بود؛ طور شهیجذاب تر از هم

 کتاب باال اوردم.  ی صفحه  یسرم رو از تو  ری خورده و متح جا

چسبوند   ی م ی رفت و خودش رو ه ی مختلف م ی کنن. واال مدام به بهونه ها ی م ی اون عموشه که اصفهان زندگ ی از دخترا یکی-

 خوش اخالق بود حاال! رسماً مثل برج زهرمار شده بود.  ی لینکنه اونم خ ربد یبه ه

  دنیبود و قلبم با شن دهیفا  یقرارم ندن اما ب ر یتحت تأث  یلیرخساره خ ی کردم حرف ها ی م یکرد. سع دنیباز شروع به خند  و

تفاوت باشم که بشدت هم    یکردم ب یم   یحال همچنان سع نیداده بودم. با ااز کف   اریگرفته بود و اخت ی نامنظم تمیاسمش ر

 بود.  ی کار سخت

  ی چ یدون  یچشم هاش بود گفت:»م ی که تو  یو برق  نیپر تحس یابروش با لبخند  ی تا ه ینگاهم کرد و با باال دادن  نانه یب زیر

 جذاب ترش کرده بود؟« یلیخ

 کردم.   نگاهش

بود   دهیهم که پوش  یاسپرت  ی! با اون کت شلوار مشکادیحد بهش ب نی کوتاه تا ا  یکردم که مو یاصالً فکر نم ده،یو تراش موهاش -

 و خفن شده بود.   یدنید یحساب

گرفتم و با    یآن تپش قلب تند  ک یکردم و  م یچشم هام ترس  ی رخساره جلو یرو بر اساس حرف ها رش یچند لحظه تصو یبرا

 . دمیدونم کشدن  ر یلبم رو ز ی تاب یحسرت و ب 
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  یست فکر کنم دق و دل وونهی از اون موها گذشته! کالً د ی دونم چه طور  ی حرفش گفت:»واقعاً نم یباال پروند و در ادامه  ی ا شونه

 کرده!« یو سر موهاش خالاش 

 کرد.   یخنده ا و

  یشد و با اون حرف ها فقط به احساس دلتنگ  یدستپاچه م  شتریتاب من ب  یزد و قلب ب  ی حرف م ربد ی با آب و تاب از ه رخساره

  گهیبحث رو عوض کنم و د  یجور هی که   نیا ی بست. برا ی بار راه گلوم رو م ک ی قهی هر چند دق یزد و بغض   یدامن م  شتریمن ب

  یگرفتم م   ادی د یجد  ی ملود ه ی یراست زهیگفتم:»چ ی تصنع یکم هول بودم با لبخند   هی که  یدر اون مورد نگه در حال  یزیچ

 برات بزنم؟«  یخوا

 شد. ی شوخش جد  ی  چهره

 ... ینم ی جور نیسوگند ا ؟یر یو فاصله بگ   یکن  یدور   یخوا ی م  یهان؟تا ک یازش فرار کن  یخوا ی م  یتاک-

 اش پشت هم زنگ خورد. یهمون لحظه گوش  یکه حرفش رو کامل بگه تو  ن یقبل از ا و

 درش اورد و بالفاصله جواب داد.  پاش بود  نیی که پا فش یک  یاز تو  عیسر

 زدم.  ی حوصله ورق م ی دستم رو تند تند و ب ی بودم و کتاب تو کالفه

 .یلحظه گوش  هی خب  ی لی. خدمیهست که رس  ی ا قه ی دق ستی:الو؟... سالم آره برخساره

 چرخوندم.  یرو به سمتم گرفت. متعجب چشم  یبا ا ن حرف گوش  و

 ه؟ یک-

 هم گذاشت. ی رو یچشم

 . یفهم ی خودت م ریبگ -

 ه؟ یگم ک ی وا خب م- 

 دستم خشک شد.«  گه ید ر یو معترض گفت:»اِ بگ  یشاک

کردم   ی گوشم گذاشتم؛ فکر م  یرو گرفتم و رو  یپشت خطه با همون حالت جاخورده و متعجبم گوش  ی که بدونم ک  نیا بدون

صداش داغ شده بودم و   دنیکه گوش و قلبم رو پر کرد. گوشم از شن ربد یه یبعد صدا یسحر باشه اما نه اون نبود و لحظه ا

  یکه چه قدر دلتنگش بودم و تب تاب  یو نفسم پر استرس خارج شد. وا  د تا عمق قلبم نفوذ کرده بو نشیگرم و دلنش یصدا
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  یرو تو  ی. مضطرب و پر استرس گوش د یچ یبدن پر هرمم  پ  یت پاچه ام کرده بود، تودس   یاون صدا که حساب دن یاز شن رینفسگ 

کنم سوگند قطع    یمرو قطع نکن، ازت خواهش   ی ملتمسانه گفت:»گوش   شونش،یو پر نیغمگ  یدستم گرفته بودم که با صدا 

 نکن.«

 

  یایو امروز م  یفراموش کن زو یهمه چ د یشاو آرومش گفت:»با خودم گفتم  نیبا همون لحن غمگ  یا  ه یچند ثان ی ا ی بعد از مکث و

 اما انگار هنوزم...  «  نمت یب یو م 

 حرفش رو خورد.  

 .د یگوشم پچ  یملول آور تو  ینفس

 مراسم مسخره نداشتم.  نیا ی به شرکت تو ی عالقه ا چیتو اومده بودم سوگند، وگرنه ه دنید  ی من امروز فقط و فقط برا-

 . یپر از عجز بود درموندگ صداش 

  ومدم یانصاف نباش سوگند... اگه باغ ن یب  دمت،یهفته است که تو رو ند  ه یتونم تحمل کنم، ا... االن درست    ینم گه یباورکن د-

 رخساره هم خواست که بهت زمان بدم.  ی ممکنه نشون بد  ی دونستم چه واکنش یبود که نم  ن یفقط به خاطر ا

 دادم. و فرو   یدهنم رو به سخت  آب

 انصاف...  یتونم؛ دلتنگم ب  ی نم گهیمن د  نمتیو بشنوم، سوگند اجازه بده بببگو که صدات ی زیچ ه یحداقل -

  رونیاشک ب ی ام با قطره ها ی تنگ  یآشفته ام کرده بود و دل  یآخرش حساب ی جمله  د،یگونه ام غلت  یرو  ی گرم یاشک قطره 

 زد.  ی دست هاش چنگ م  یزد و انگار که با هر کلمه اش قلبم رو تو  ی. سخت و عاجز حرف م د یچک

بذار   ی بگو لعنت ی زیچ ه یبدم... خب  حیرو برات توض ز یهمه چ دمیانصاف نباش قول م ی همه ب نینکن، ا یجور  نیسوگند با من ا-

 و بشنوم. صدات

 تر زمزمه کرد.  آروم 

 ... یلیدلتنگتم خ  یلیخ-

اشک گفتم:»پس   یرو قطع کردم و رو به رخساره با پس زدن قطره ها ی گوش  ع یحرف هاش رو نداشتم و سر دن یتحمل شن  گهید

 آره؟«  ی جا اومد  نیتا ا  نیا یواسه  
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بعدشم خب...  ،ی داد  یگفت:»آخه جواب تلفناش رو که نم  یرنگش نگاهم کرد و با پلک زدن آروم  ی درشت و مشک  یچشم ها با

بودمش،   دهیند  ی جور نیو آشفته بود تا حاال ا  نیغمگ  یلیچون خ ومد ی تونستم بهش نه بگم دلم نجا، ن نیا ام یخب ازم خواست ب

 کجا!  ربد یه نیکجا ا  فتهیمغرورو خود ش  ربد یاون ه

و   ومده یدونم سوگند کجاست و چرا ن یکه نم رهیگ  یو سراغ تو رو ازم م رون یب دهیو کشمن  یشه وسط اون همه شلوغ ی م باورت

 حرفا.«  نیاز ا

 : دمیآلود لب ورچ بغض

  ی م شترش یچرا ب رم یم ی دارم م  شیاز دلتنگ  یدون   یکنه تو که م  یم  وونهیو دصداش من  یدون  ی تو که م ی کن  یکارو م  نیچرا ا-

 رخساره؟  یکن  یم  شتر یچرا عذابم رو ب ؟یکن

 . ریشد و سر به ز مغموم

 کردم و با همون بغض ادامه دادم.  یمکث

کار رو    نیخوام عاقالنه تر یاحمق بشم، م ی مرتض   یخوام مثل ماجرا ینم  رم،یبگ  میخوام بچگانه رفتار کنم و تصم ی نم گهیمن د -

و  که چه قدر مانع سر راهمه و دارم خودم  ی دون  ی تونم فقط به خودم فکر کنم خودت م ی کار رو نکن. من نم ن یا گهیبکنم پس د

 زنم یم ش یبه آب و آت

 رو بهش فکر نکنم اما تو...   ی ا قهی زنم که دق یم

تخت نشست و با گذاشتن  یپلک زدم و اشک فرود اومد. از جاش بلند شد و به طرفم اومد. رو  یام گرفته بود و با دل پر  ه یگر

 ناراحتت کنم.«  یطور نیخواستم ا ی خوام نم یمعذرت م  ؟ یک ی م ه یشونه ام متأثر گفت:»حاال چرا گر  یدستش رو 

کردم بهش فکر   یسع ی لیمدت خ نیا  یتو  ، یلیدلم براش تنگ شده رخساره خ ی لیگفتم:»خ  هیو گر  ی قرار  یبچه ها با ب مثل

ذهنم تکرار   یحرفاش که تو  ی درونم آشوب به پا شد؛ جمله جمله   یصداش باز تو دنیهم آروم بودم اما با شن یی جورا ه ینکنم و 

 .رهیگ ی و مکنه و بد جور بهونه اش   یم  یتاب  یب ی لیقلبم خ اره؛ ی  یشه نفسم رو بند م یم

 هام بغلم کرد.  هی گر دن یاز د ناراحت

در موردش    ایگم ب ی نم یز یچ گهیاصالً د نیخواستم کمک کنم هم  ی کنم فقط م  یکارو نم نیا  گه یخوام د ی بازم معذرت م-

 .می حرف نزن

خواد بشنوم    ی دلم م  یگرفت   ادی د یجد  یملود  ه ی ی گفت ی کم رنگ گفت:»راست یجو و عوض کردن حالم با لبخند  رییتغ ی برا و

 .« یشه برام بزن یم
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  ادیمون موند و قرار شد که شب رو هم اون جا بخوابه که به  شیمن و مامان، رخساره شام رو پ   ادیز  یشب با اصرار ها اون

. صبح حول و  می حرف زد ی و با هم کل میموند  دار یساعت سه صبح ب یها ی کیاومد تا نزد ی م که رخساره به باغ  ی گذشته ها و وقت

زد و درهمون حال گفت:»چه   یبود و موهاش رو شونه م  ستاده یا نه یآ ی . رخساره جلودمش  داریهوش ساعت نه بود که از خواب ب

 ؟« یخواب  یهمه م نیخبره ا

و    ییاومدن از دستشو رونیخارج شدم. بعد از ب رونیگفتم و واسه شستن صورتم از اتاق ب ی ریخواب آلودم صبح بخ یچشم ها با

رفتم و مشغول جمع    شیآرا ز ی. به طرف منییکه رفته بود پا  نیشستن دست و صورتم باز به اتاقنم برگشتم. رخساره نبود و مثل ا

 ! دمیلحظه حس کردم اشتباه شن ه یشدم و   ییصدا یکردن موهام شدم که متوجه  

 زد!  یبود و مرتب سامان رو صدا م  ده یچیخونه پ یبود که تو ربد ی ه یشد اما صدا ی نم باورم

  ش یآرا زیو سر تا پا شوق شده بودم. سمت م   دنشید  یکه داشتم به طرف در رفتم. دل تو دلم نبود برا ی عجله و دل آشوبه ا با

  دنیاما با شن نمشیهم که شده بب یلحظه ا  یخواستم برا  ی . مدمی کش ق یعم ینفسکردم.  یکم بررس  ه یبرگشتم و خودم رو 

پشت در،   ستادنیذوقم رو کور کرد و با ا یمونیپش ع یسر ی لیو سرخورده ام زد خ  چارهیکه مغزم به قلب ب ی سامان و تشر یصدا

 سر خوردم و نشستم. نیزم ی رو

 

بغلم گرفتم. و باز از   یگلوم جا خوش کرده بود تو  ی که تو ی کیو زانو هام رو با غم و بغض کوچ د یکش ی پر م دنشید ی واسه  دلم 

اوردن   فیشده که آقا تشر ی چ یاول صبح  هی گفت:»چ ربد یکه با لحن پرشکوه اش خطاب به ه  دمیسامان رو شن  یپشت در صدا

 جا؟« نیا

 . ربد یمعترض و دلخور ه  یبعد صدا ی لحظه ا و

 خان؟  یمبرم سا یناراحت-

 پر طعنه بود. یحرف زدنشون حساب لحن

 بدخان!  ربد یشده ه نیسنگ  یلیخ تون یکم تعجب کردم آخه سا  هی :نه، فقط سامان

 نکن داداش من!  تیو اذقدر خودت  نیتو دلت هست راحت بگو ا یزی چ ی:سامان اگه عقده ا ربد یه

 فهمم.   یتو رو هم اصالً نم ی رفتارا ی که بخوام بگم اما معن ستین یزی:چسامان
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 سرزنشگر شده بود.  لحنش

 چرا؟ ؟ یگ  یهست که به من نم  یز یچ هی معلوم هست چته؟ -

  ی توش موج م  ی که کالفگ  ییهم برآشفته و با صدا ربد ی. هدمیدندون گز ر یبه جونم افتاد و لبم رو ز یاضطراب  هویاو سؤال سامان  با

 !«نیمثل حس   یتو هم شد  هی زد گفت:»سامان حوصله ندارم، چ

به من   یزی تو چته چرا چ  یهمه لجباز شد  نیچرا ا ؟یخور  یقدر مشروب م  ن یپس چرا ا ی نیب یو نم :مگه وضع معده ات سامان

 ؟ یگ ینم

در کنترلش داشت  ی که سع یتی تن صداش مشهود بود رو پنهان کنه و با همون عصبان  یکه تو ی تیکرد عصبان ی م یسع

پس   نم یو ببندارم، امروزم فقط اومدم خودت  وتاتیحرفا و نصح  نیبه قرآن اصالً حوصله ا ال،یخ یگفت:»داداش من گفتم که ب 

 تمومش کن.«   گهیبحث مزخرف و مسخره رو د نیا

 :د یپرس  ربد ی که ه نیساکت بودن تا ا ی ا قه ی دق چند 

 ؟ یریم  یحاال کجا دار -

آخه مادر جون که نبود اون جا   م یرو جمع کنم که بر لمیوسا نییمنم برم پا ، یصحبونه بخور البته اگه نخورد  نی:تو بشسامان

 .ننییپا لمیدرس خوندم، لپ تاپ و وسا

  ه یدر بود که  یرفته بود. همچنان گوشم رو  نییکه  سامان پا نیمثل ا دم یشن ینم یی صدا گهیگذشته بود و د ی ا قه ی دق چند 

از اون که   ر یدونستم که خودشه آخه به غ یبلند شدم. م   نیزم ی اتاقم به خودم اومدم و از رو ی  رهیچرخش دستگ  ی لحظه با صدا

  د یگفت:»سوگند باز کن با که از پشت در  دمیمضطربش رو شن  یصدا قهیبودم و بعد از چند دق  ستادهیدر ا  یباال نبود! جلو  یکس

 .« می حرف بزن

  ی که سامان هر لحظه سر برسه م نیدر چرخوندم و قفلش کردم. از ا  ی رو تو د یدرو چرخوند که بالفاصله کل  ی  رهیباز دستگ  و

به در با لحن مغموم و   ی داد و با ضربه ا ی رو فشار م  ره یداده بودم. مدام دستگ   کهیلرزون از استرس به در ت یو با چونه ا  دمیترس 

 کرد. رپر استرسش خواسته اش رو تکرا

 درو.  نیمن ا  زیباز کن عز نمت، یبذار بب قه یفقط چند دق   قه،یدرو باز کن چند دق  ن یسوگند لطفاً ا-

و پر حرص از   ی عصب ی لحندوباره به در، با    یام خارج شد. بعد از ضربه ا  ین یشد و صدا دار از ب یم  نییبه شدت باال و پا نفسم

 :د یپشت در خفه غر

 ...  یدرو تا کس نی نکن وا کن ا وونم ی سوگند د-
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 : د یسامان بود که ازش پرس  یکه حتماً سامان اومده. حدسم درست بود و صدا دمیصداش قطع شد. فهم  هویاما  

 ؟ ینخورد  یز یپس چرا چ-

 بود.  اومد و از لحن حرف زدنش کامالً مشخص  ی به نظر م ی هم عصب هنوز

 منتظرتم.  ن،ییپا رم ی:مربد یه 

 . وونهی د یاه پسره   ،ی ریبا توام کجا م ربد ی...هربد یشد ه ی:اِ چسامان

  یاراد  ریلحظه از به صورت غ هی بعد رخساره داخل اتاق اومد و  ی ا قهیتخت نشستم که دق ی رفتنش قفل درو آروم باز کردم. رو با

  رت یقلبم از قبل هم ها تندتر شده بود. رخساره با ح  یباشه و تپش ها ربد یرو داشتم که نکنه باز ه نیا ی . واهمه دمیاز جام پر

ضربان تند   نی انگشتش به سمتم گفت:»نگو که ا یتر از قبل با اشاره  ر یمتح  یا قه یاومد. بعد از دق تر کم جلو   ه ی بهم نگاه کرد و 

 ش؟«ید یمگه د  نمیقلب توئه! بب یصدا

 ذره فرو دادم. دهنم رو ذره  آب

 گفت در رو براش باز کنم، بع  دمیو از پشت در شننه فقط، فقط صداش -

 .دمیکم ترس  ه ی فکردم اونه و  یوارد اتاق شد   ییهویکه تو  دشم

 تکون داد.  ی خنده سر با

 تو دختر!   یش  ی م یچه حال  شینیاوه پس اگه بب -

 : دمیپرس  د یترد با

 رفت؟ -

  نیکردم تا ا  یفکر نم ی که منم گفتم تو اتاقت  ییگفت کجا دم یموقع باال اومدن د ربدویرفتن. اتفاقاً ه گهیآره با سامان با هم د-

 حد جسور باشه اونم با وجود سامان!

 ...  د ید  یاومد باال و م  یوقت سامان همون لحظه م ه یرخساره فکرش رو بکن که  ی وا-

 . دمیکش ی نیهم گذاشتم و ه ی رو رو رو خوردم و محکم پلک هام حرفم

 کنه؟!   یپروا رفتار م یقدر ب   نیکنه آخه چرا ا ی ام م  وونه ینه اصالً فکرشم د یوا - 
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 !نتی بازم نتونست بب یعنی  نمیبب-

 سوگند خانوم!«  یاش تو خمار یرو بازم گذاشت چاره یپس ب  یگفت:»آخ ی زیر  یتکون داد که با خنده   ی به نشون منف یسر

  نمشیخواست بب ی دلم م  یلیبهم دست داد وگرنه خودمم خ یبد  یل یکار کنم نتونستم سامان تو خونه بود حس خ  یخب چ-

 .یواشکیالبته  

 .د یکش  یپوف

 شما دوتا. د یا وانه ی! دنیراه انداخت ی پس موش و گربه باز-

رفت، االن فقط من و تو   ربد یزود رفت مطب سامانم که با ه یلیکه صبح خ یی گفت:»زندا وار ید ی به ساعت رو یادامه با نگاه ودر 

ناهار درست و درمون   هی که از ناهار بگذرم پس بهتره از االن به فکر   ستم ین ی بگم که سوگند خانوم من آدم نم یو ا میباغ ی تو

 .«یباش 

 

 نگاهش کردم.  متعجب

به شانسم داره خوب   یکه اونم بستگ   یکه ناهار درست و درمون من فقط املته و ماکارون  یدون  ی خب حاال کو تا ناهار! بعدشم م-

 نه!   ایکه روزم باشه    نینه و ا ایشه 

 هان؟«  میسفارش بد  تزایپ یخوا  ی گم م ی ابروم گفتم:»م ی تا  هی در ادامه با باال دادن  و

چند روز از بس   نیکنم واال ا ی درست م یز یچ هی خودم خواد  یگفت:»نم  یو با پشت چشم نازک کردن  خت یبرام بهم ر یا  افهیق

 کنم.« ی م ش یکار ه یخوره خودم  ی حالم داره بهم م گهیخوردم د تزا یو پ  رونیب یکه غذا

 عشوه گر چشم تاب داد:  یدر ادامه با خنده ا  و

 شه قدر بدونه!  ی نم دایپ یکه کس فی فقط ح می قشنگ زن زندگ هیدست پختم عال  ییخدا ی ول-

 کرد. دن یهم گذاشت و خودش هم شروع به خند  یرو  یپلک یفتگ یتکون دادم که با خودش  یبا اون حرفش با خنده سر  و

و رخساره هم مشغول پختن ناهار شده بود. بعد از   دم یآشپزخونه رس  یو پاش ها خت یکم به خونه و ر هی بود.  ک ی کینزد ساعت

  م یکه ناهار خورد نی. هممیهم شده بود با اشتها مشغول خوردن شد  یخوشمزه ا  ی لیخ یاینآماده شدن ناهار که انصافاً الزا

کاناپه   ی گذاشتم و شستم. رو نک یس  یرو تو  فیکث  ی کرد و من هم بشقاب ها  معرو ج می بود دهی که چ ی مختصر ز یرخساره م
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که رخساره معترض کنترل رو   لم یعمق ف ی رفته بودم تو  ی. حسابمیبود ون یزی تلو یو مشغول تماشا م ینشسته بود ونیزیتلو یجلو

 .« میگوش بد   یز یچ یکیموز ه ی بزن ماهواره بابا  یکن ینگاه م ی از صبح تا حاال دار هیچ  نیو گفت:»ا د یاز دستم قاپ

 نگاهش کردم.  یاخم و شاک با

 سرم ها؟!  ریخ  دمید  یم  لمیداشتم ف یش  ی حمله ور م هو یکوفت، چرا -

 که هست اصالً... «  ین یکاناپه گفت:»هم ی با جا به جا شدن رو گرفته و  یا  افهیق

 .  د یچی خونه پ یهنوز حرفش تمام نشده بود زنگ در به صدا در اومد و تو اما

 باشن هان؟«  ربد یگفتم:»نکنه سامان و ه  مضطرب

 باال انداخت. ی ا شونه

 .د یدونم شا  ینم- 

 کاناپه بلند شدم.  ی و دستپاچه از رو هول

 اتاقم تو... تو هم برو درو باز کن خب.  یتو  رم یپس من م-

برم   د یهمه پله رو با ن یبابا حاال من ا یاش انداخت و با ِشکوه گفت:»ا  یو فندق  کیکوچ ی نیبه ب ین یکه زدم با اخم، چ  یحرف با

 .«نییراه رو نرم پاهمه  نیکه من هم ا نیکرد  یرو درست م  یلعنت  فون یآ  نیشد ا یم  ی! خب چنییپا

 بهش اشاره دادم.  ،یی رفتم با اومدن چشم و ابرو   یکه سمت اتاقم م  ی حال در

 قدر غر نزن.  نیا گه یبرو د-

دلم در حال شستن رخت بودند.   ی انگار تو ادیز یبه اتاقم رفتم. باز هم استرس گرفته بودم و از دلهره   ع یبا گفتن اون حرف سر و

نگذشت که رخساره با صدا زدن اسمم در اتاق رو باز کرد. با   یلیداشتم و خ  ی اتاقم قدم برم یدست به کمر و با اضطراب تو 

 سوگند جون.«  میمهمون دار رونیب ایبه ابرو هاش گفت:»ب یز یمعنادار و با اومدن حرکت ر ینگاهش کردم که با لبخند  یرگیخ

  یجا چ نیتعجب کرده بودم، اما ا یحساب  دنشیچهار چوب در ظاهر شد. از د یآن سحر تو  کیکردم که  ی ج نگاهش مو وا  هاج

 کرد!  ی کار م
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رو   گه یجواب سالمش رو دادم. به طرفش رفتم، هم د عی سر یلیکه به صورت داشت سالم کرد که به خودم اومدم و خ ی لبخند  با

  ی . مامان هم اومده بود و برامیو سمت سالن قدم برداشت م یاومد  رونیکردن از اتاق ب  کم حال و احوال  هی و بعد از   میبغل کرد

 :د ی گرم پرس  یمبل نشست که رخساره با لبخند  یلباسش به اتاق خواب رفته بود. با تعارف من و رخساره رو   ضیتعو

 !ستی آرشم که همراهت ن ومدن؟یو ساناز ن   دهیچرا سپ یراست- 

داداش مسعودم،    یو سانازه همراه با محال رفتن خونه    دهیآرومش گفت:»سپ  شهیمثل هم ی زد و با چهره  ییلبخند دندون نما 

 آرش رو هم با خودشون بردن.«

سر اومد اون    ه ی گلرخ جون بودم که آرزو جون  شیپ ی داداش مهد  یگفت:»خونه    ضی عر یدر ادامه رو به من کرد و با لبخند  و

هم   د یعقد مج یکردم تو  ی برات تنگ شده بود. فکر م ی آخه دلم حساب نم، یتم حاال که تهرانم قبل رفتن تو رو هم ببگف  گهیجا د

 .«ی حال ض یکم مر ه یاما آرزو جون گفت که   م ینیرو بب گهید

  یکه اومد   یخوب کرد یل یدلم برات تنگ شده بود، خ ی لیتشکر، گفتم:»ممنون سحرجون، اتفاقاً منم خ ی به نشونه  ی لبخند  با

 واقعاً خوشحال شدم.« 

بهش گفته باشه   یز یچ ربد یکردم که نکنه ه ی فکر م نیسحر رو بفهمم و مدام به ا ییهویاومدن  لیهم نتونسته بودم دل  هنوز

 نگرانم کرده بود.   ی کم ه ی یموضوع نیبودند و ا ی میاز اندازه با هم راحت و صم ش یچون ب

  می. ن میگپ زد  یکل  یمون اضافه شد و همراه با خوردن چابه جمع  ی چا ین یو مامان هم با س  میسحر گرم صحبت شده بود  با

  ی و آماده کردن عصرانه به آشپزخانه رفته بود. هر سه تو ک یدرست کردن ک ی از اومدن سحر گذشته بود و مامان برا یساعت

زدند، من هم با لبخند فقط به حرف هاشون   ی و سارا حرف م د یعقد مج سمراو سحر و رخساره در مورد م  میسالن نشسته بود

  یرنگِ رو  ییبه ساعت طال یذاشت با نگاه ی م ز یم ی اش رو رو ییکه فنجون چا ی سحر در حال یا قه یکردم. بعد از دق  یگوش م 

 م؟« ی حرف بزن و  می باغ راه بر یکم تو  ه ی شه  ی کرد رو به من گفت:»سوگند جان م یم   یمچش که زمان رو بررس 

محو بهم زد و رو به سحر   ی بود که رنگ ببازم. مضطرب نگاهم رو به رخساره دوختم که لبخند  یجمله اش کاف  ه یهمون  و

 کمک کنم.«  ییبه زندا د یباغ قدم بزن ی کم تو  هی گفت:»خب پس منم تا شما 

 سر اجبار زدم و به ناچار قبول کردم.  از  یبا اون حرف از جاش بلند شد و سمت آشپزخونه رفت. لبخند  و

  یشده از غروب   لگونیداد. آسمونِ ن   یو نرم نوازش م  می صورت رو مال یخنک  میبود و نس یمطبوع ی. هوا میبه باغ رفت گهیهم د با

د. با هم  باغ رو دو چندان کرده بو یبه چشم اومد و قشنگ  یهنر  ییباغ مثل تابلو یزرد و قرمز درخت ها ی رنگ با برگ ها ینارنج

باره   کیپودر شدن  ی نرم مون مثل صدا یپا و قدم ها ر یشدنشون ز یخش خش و متالش  یاخشک که صد  یبرگه ها ی رو گهید

 . میدست بود، قدم بر داشت ی تو  پسیچ ی ورقه ها
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انبوه که آروم آروم لباس   ییشد و درخت ها  ی و خوش رنگ بهم القا م بای ز یاز اون تابلو  یب یساکت بود و آرامش خاص و عج باغ

 در بر گرفته بودند. ی معاوضه کرده بودند، دور تا دور مون رو مثل حصار  یزرد و نارنج  یدو رنگه    یشون رو با لباس سبز رنگ 

  ن یکه چه قدر عصرا ا  یگفت:»وا ی به وجد اومده بود با ذوق و لبخند  ییبایکه از اون همه ز ی به اطراف در حال یهم با نگاه سحر

 .« برهیآدم واقعاً لذت م د،یآسمون و غروب خورش  نیشه مخصوصاً ا ی قشنگ تر مجا 

پر لذت  ی رفتم با لبخند  ی بغلم گره زده بودم و در کنارش آروم آروم راه م ی که دست هام رو تو ی حرفش درحال د ییتأ در

 شه.« یسرسبز و قشنگ تر هم م  یل یگفتم:»آره البته بهارا خ

 .د یو به سمتم چرخ ستاد یا یلحظه   ی رنگ بودم که برا ی نارنج یباغ و درخت ها  یتماشا  محو

باهات حرف بزنم سوگند   یموضوع هی خوام در مورد  ی زود تر برگردم و قبل از اون م د یگفت:»من با  یکرد بعد از لحظه ا  ینگاه

 جان.«

 هم فشرد.  یرو  یبه اطراف لب  یبا نگاه و

 ان؟ ه مین یبش ییجا ه ی م یبه نظرم بر-

 .«یدر کنترش داشتم گفتم:»باشه، هر طور که تو بخوا یکرده بود و سع دایدلم راه پ یکه تو  ی شیاضطراب و تشو با

که انگشت هام   ی. در حالمیو نشست میمن، رفت ی بودند اشاره دادم که با اشاره  ی درخت ی درخت که کنار خونه   یبه کنده  ها و

پاش  ه یبا گذاشتن  ی ا قه ی چند دق یبزنه و باالخره بعد از سکوت یکردم منتظر بودم که حرف یهم با استرس فشرده م ی رو تو

تو   نیب اناتیکه نگاهش رو به سمتم چرخونده بود گفت:»سوگند من... من از جر  ید در حالیترد  یاش و بعد از کم گهید  یپا ی رو

 مطلعم.«   ربد یو ه

کم هم هول کرده بودم و انگشت    هی هم قرار دادم.  ی رو هی چند ثان یم رو برا کردم و پلک ها  یباره قالب ته ک یکه زد   یحرف با

  ان یجر دنیهم فشردم. پس بهش گفته بود و حدسم درست بود. گونه هام با دو ی تو  یشتریدستم رو محکم تر و با استرس ب یها

خودش هم با    گه یده بودم که دز ییشدم که گفت:»راستش حدسا ریخون با شدت و سرعت، سرخ و گلگون شده بودگد؛ سر به ز

 رو به زبون آورد.«  ییزایچ ه یاصرار 

 . د یحرف کامل به سمتم چرخ ن یبعد از گفتن ا و

 خوام بهتون کمک کنم.  یسوگند من م نیبب-

مورد    نیخوام در ا یگفتم:»ا... اما من نم یگرفته بودم با فرو دادن بذاق دهنم آروم و به سخت  نییکه هنوز هم سرم رو پا ی حال در

 بزنم لطفاً.«  یحرف
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ماجرا رو حلش   نیا ی جور هی و   می اما بهتره حرف بزن یدونم که از دستش عصبان  یجا اومدم، م  نیتا ا  نیهم یمن فقط برا   یول- 

 . میکن

 دونم که تو هم دوستش... «  ی گفت:»م نانیهم پر اطم ی هاش رو و فشردن لب  یا ه یچند ثان یمکث با

چون   یکن  یخوام سحر، اما اشتباه فکر م   ی گفتم: »معذرت م یسرم رو باال اوردم و با قطع کردن حرفش با لحن محکم بالفاصله

 .« ستین ی زیچ نیهمچ

 باال دارد.  ی ابروش رو سؤال یتا  هی

 ! ؟یدوستش ندار  یعنی-

تکون دادم که با   یبه نشونه منف  یکردم اون همه دستپاچه شدنم رو کنترل کنم سر  ی م ی که سع یبهش کردم و در حال  ینگاه 

طور حس   نیگن هم ی م گه ید ز یچ هیکنم چون چشمات  ی حرفت رو باور نم ی گم ول ی م ون یگفت:»ببخش که ا ی پلک زدن آروم

 زنن.«  ی م ادیفر یبلند  یو با صداحست نایا یزنم؛ همه   یم  ی که در موردش حرف م ی و حالت وقت

گفتم:»ا... اصالً هم   ی کردند ازش گرفتم و با لحن انکار کننده ا یرو آشکار م  ز یهول بودند و همه چ یهام رو که حساب چشم

 .« ستین  یز یشم چون واقعاً چ ی حرفت نم یمن متوجه   ستین ی زیچ نیهمچ

 ش؟ یری گ ی و ازم م  ره یپس چرا نگاهت طفره م-

 زدم.   یمحکم پلک

 تحت فشار قرارم نده.   نیاز ا شیو ب سحر لطفاً من-

 توجه به حرفم ادامه داد.  یب

اگه   زم،یسوگند با من رو راست باش عز ن ی. ببیانکارش کرد  ونیهست اما تو ا نتونیمشکل ب  هی بودم که  دهیهمون اولشم فهم-

 ؟ یدوستش دار کنم جواب سؤالم رو بده؛  ی دارم پس خواهش م ی هنوز هم برات ارزش 

  یکنم، به خاطر همون ارزش و احترام  یکردم و پر التماس گفتم:»سحر خواهش م   سیدستپاچه لب هام رو با آب دهنم خ هول

 ادامه نده.« گهیکه برات قائلم د

رو به    غرورم یبا من کرده، بهت گفته چه طور  ییتلخ گفتم:»اصالً اون بهت گفته چه کارا یکرد که با لبخند  ی بهم نگاه م جیگ

 بهت گفته؟«  نارو یکرده؟! ا  رمیمدت تحق نی ا ی و چه قدر تو ی کرده، گفته چه جور م یتقس که یهزار ت
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 مهربونش رو بهم دوخت.  یها چشم

 اما اون عاشق توئه سوگند...-

 زدم.  یشخند یر

  ر یو هر لحظه تحق  یعذاب بد  یو عاشق ش   یرو که دوست دار  یگه کس  یکنم چون منطق عشق نم  یفکر نم ی طور ن یاما من ا-

آدم عاشق  هی قلب  ی کردم و اون جور یمن هم اون اشتباه بزرگ رو نم د یکرد شا  یپاهاش له نم ریو زغرورم  یاگه اون جور  ،یکن

 . دمیرخ ی را به جون نم نش یشکوندم و نفر یرا نم

 شد. متبسم

 سوگند.  یل یدوست داره خ ی لیکرده اما خ یتباهدونم کار اش   یمن! م زی گفتن عز یعشق اگر منطق داشت که بهش عشق نم-

  ی دونست یرو م  زیببرم. باور کن اگه همه چ ادیاز  ایو عذابم داد، هنوزم حرفا و رفتارهاش رو نتونستم هضم کنم و من  یل یاون خ-

 . یکرد یازش دفاع نم  ی جور ن یا گهید

  نتون یها ب یافتاده و چ یچه اتفاقات نتونیدونم ب  ینرم گفت:»من نم یدستم گذاشت و با نوازش   یاون حرفم دستش را رو  با

ماجرا برخورد کنه    نیبا ا ستیتونه و بلد ن ی پسر مغرور و تو داره نم هی  ربد یکنم درکت کنم، ه ی م ی حال سع نیبا ا ی گذشته ول

 عشقش رو درست بهت ابراز کنه و بروز بده.«  بهش حق بده که نتونه  شدهن یمسائل  نیهمچ ر یچون تا حاال درگ

خواستم در   ی بودم؛ چرا که اصالً نم یاش به دنبال بهانه و جوابفرار از اون حرف ها همه   یزد و من هم برا  یمدام حرف م سحر

که   نیا ایکه بخواد با سامان حرف بزنه و    نیکه وجود داشت حرف بزنم چون از ا  یطور موانع نی و هم  یمورد سامان و مرتض

  ی که م نیرو را بهانه قرار بدم، با ا ربد یه  یو مجبور بودم فقط رفتارها  دمیترس  ی م یاببکنه که اوضاع خراب تر بشه حس یکار

طور   نی رو که بهش داشتم کم نکرده اما به خاطر سامان و هم یاز احساس یکدوم از رفتارها و کارهاش ذره ا  چیدونستم ه

 حکم شد آروم لب زد:  نمون یکه  گب ی و سکوت قه ی بزنم. بعد از چند دق یتونستم حرف یمجبور به انکار بودم و نم ی مرتض

داره    یلیند اون خبوده جبران کنه، سوگ ی نابلد  ی بذار اشتباهاتش رو که از رو ، ید یچرا بهش فرصت نم ی کن  یکارو م  نیچرا ا-

 . نمیب ی دارم م ی ول  گهیشه نم ی م تیاذ

 به خاطر ربد یاز دست ه یسؤالش رو تکرار کرد. حساب همچنان

ام گفتم:»چون بهش   ی جد  یام انداختم و با چهره   یشون یبه پ ینیبودم. چ ی و حرص  یکه موضوع رو به سحر گفته بود عصب نیا

تونم باور کنم؛ هم خودش رو و هم   یدروغه! نم  ایباور کنم و کدوم راسته  د یدونم که کدوم حرف هاش رو با  یاعتماد ندارم و نم

 ش رو.«  ض یپر ضد و نق یرفتارها
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  یلیدونست مشکل خ ی که نم ن یفرصت بدم که بتونه اشتباهاتش رو جبران کنه اما غافل از ا ربد یاصرار داشت که به ه همچنان

و ازش خواستم   رفتم یبسته شدن اون بحث حرفش رو اکراهاً بپذ  ی کنه. به ناچار برا  یاوت که فکرش رو م ی زیتر از اون چ دهیچیپ

 نگه که اون هم به ناچار قبول کرد.  ربد یبه ه ی ز یهضم اون اتفاقات بهم زمان بده و فعالً هم چ یکه برا

بودند که با   دهی عصرانه چ ی ها رو برا ی از انواع خوردن یمفصل  زی. مامان و رخساره ممی باال رفت ی  از اتمام حرف هامون به طبقه  بعد 

 .می مشغول شد  ینشست و همگ   زیتعارف مامان سحر پشت م

  نیشام موند هر چند که از ا ی از اومدنش گذشته بود، سحر برا یساعت م یشده بود و به اصرار مامان و بابا که ن ک یتار گه ید هوا

آشپزخونه به مامان کمک   یموندنش. تو   ی خواست اون همه اصرار کنن برا ی کردم و دلم نم ینم  تیموضوع اصالً احساس رضا

رو   رون یآشپزخونه ب ی رفت. از پنجره  نییباز کردن در پا  یرو پر کرد. رخساره برا خونه زنگ  ز یت یکردم که همون لحظه صدا یم

 بودند!  ربد ی ردم. سامان و هک  ینگاه م

خودم رو به اتاقم رسوندم. با   ی موندن سحر اصرار کنند. مثل برق گرفته ها به بهونه ا  یخواستم برا ینم  لیدل نیبه هم قاً یدق

در اتاق رو باز کرد. متعجب    یفاصله بود که رخساره صدام زد و بعد از لحظه ا  ن یهم یرفتم و تو  ی اتاقم راه م  یتو یمگ یسراس 

 اهم کرد. نگ 

  م یج هوی ی کرد   یساالد درست م یسرت داشت ریبعدشم خ نمیبب ایتنها نشسته ب   رونیزشته سحر اون ب ؟ ییجا نیچته چرا ا-

 ! یزد

 و با خودش اورده؟«و با حرص گفتم:»آخه چرا اون   مضطرب

 :خب حتماً اومده دنبال سحر. رخساره

 کار کنم.  یبفرما حاال چ د یمن که گفتم اصرار نکن-

 . یشد  ی باهاش رو به رو م د یباالخره که با ی شده؟ اصالً که چ ی حاال مگه چ-

 ها!  یگ  یم  یزیچ  ه یباهاش چشم تو چشم بشم   هی بق ی جلو یاسترس دارم چه جور ی لیرخساره خ ی وا-

 زشته.  رون یب  ایزود ور دار ب  ی راه ننداز یزهر مار باز موش و گربه باز-

رو   رونیب یدنیرفت. بعد از رفتن رخساره آروم در رو باز کردم و با سرک کش رونیهم گذاشت و ب یو با گفتن اون حرف در رو ر  و

  رون یسر و صدا پام رو از اتاق ب یدونستم کدوم قسمت از سالن نشستن اما اون دور و ورا که نبودن و آروم و ب  ی نگاه کردم. نم

به آشپز   یکم د یکه به سالن نگاه کنم خودم رو به آشپز خونه رسوندم. خدا رو شکر سالن د  نیو بدون ا  عی سر یلیگذاشتم و خ

 :د یبود پرس  ستادهیکه کنار اجاق ا  ینظر راحت بودم. مامان در حال نیخونه داشت و از ا
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 تو؟  یکجا رفت  هوی-

 زنگ خورد رفتم اونو جواب بدم.  م یگوش  ی عنیجا  چیه-

 

خب برو چند   ی لیگفت:»خ  ییظرف شو نکیداد و با رفتنش به سمت س   هی اجاق تک ی رو  یلمه  دستش رو به قاب  یتو  ی  ره یکفگ 

 .« هیبابات و بق  یسالن برا  یببر تو  ییتا چا

 بغل زدم.  ی هان رو تو دست

 خب رخساره ببره من کار دارم.-

کم به    هی ببر تا منم  یی تو چا ،ی رو بهش گفتم:»آهان اومد  عی سر یلیفاصله بود که رخساره داخل آشپزخونه شد و خ نیهم ی تو و

 مامان کمک کنم.« 

بعد از خشک کردن دست هاش با دستمال گفت:»کار   د یکش  یظرف رو هم آب م نیکارش تموم شده بود و آخر  گهیکه د مامان

خواد بره دوش   ی سامان رو بهش بدم گفت م ی تا منم برم حوله  د یها رو بشور وهیزحمت م  یتموم شده فقط دخترا ب گه یمن د

 کنه.«  ی نم داش یاما پ رهیبگ 

 رفت.  رونیگفتم و مامان ب یچشم

انجام بدم،    د یکارم من با نینکنه ا هیمظلوم به خودم، به رخساره نگاه کردم که گفت:»چ ی ا افه یدار و گرفتن ق ی معن ی لبخند  با

 ؟« ید یحواست هست امروز چه قدر از من بدبخت کار کش

  ن یو کشت از بس چشم چرخوند و اگفت:»بدبخت خودش   یداد که با لحن آروم ز یالتماس آم ی خودش رو به نگاه ها یجا لبخند 

رو گم کرده    یز یچ هی لحظه از رفتارش خندم گرفت انگار که  ه یگرده  ی ور و اون ور رو نگاه کرد همش با چشم داره دنبال تو م

 چشاشم که چپ شد.«  یطفل

  نیکه برن ا ی که تا موقع  ی خوا ی نم یکردم که با کج کردن لب و دهنش گفت:»باشه بابا ول  ی نگاهش م ی همون طور همچنان

 هان؟«  یجا بمون

 کش اومد.  ن ییو لوچه ام به سمت پا لب

 کار کنم؟  ی خب پس چ-

 سوگند خانوم بده.  ی ره بازمسخ ن یا گهیبسه د ایبرم تو هم پشت سر من ب  ی ها رو م وهیمن م نیبب-
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رفت و من   رونیب ی . از آشپزخونه با قدم برداشتند یچ ی ا شه یظرف بزرگ و ش  ی ها رو شست و تو وهی . رخساره مرفتمیناچار بپذ  به

 و اضطراب شده بود.  شیرفتم. دل تو دلم نبود و سر تا پام پر از تشو رون یپشت سرش ب ی قینفس عم دن یهم با کش

ام   نه ی. باز هم ضربان قلبم باال رفته بود و متالطم به س د ینگاهش سمت من چرخ ع یکه سالم کردم سر نید. همبابا نشسته بو کنار

  نیاول نیاحساسش نسبت به خودم ا دنی. بعد از فهمیزدگ  جانیاز اون همه ه رونیخواست بزنه ب یاورد انگار که م یفشار م

 سخت بود.  امکم بر  هی و  دمش ید ی بود که م یبار

که رخساره از البه   م یهم خورد. هر دو صدا دار آب دهنمون رو قورت داد یتو  ی ظیغل ی بهم شد و نگاهامون گره  رهیخ هامون

 .« گهیبا آرنجش گفت:»آدم نشسته سوگند حواست کجاست بتمرگ د  یدندون هاش و سلقمه ا  یال

لحظه   یم خدا رو شکر مامان گرم حرف با سحر بود و بابا هم برامبل نشست ی نگاهم رو گرفتم. رو عاًیداغ شده بودم و سر یحساب

کردم    یبهش نگاه م  یچشم ریما نشد. ز یهر دو  یمتوجه اون حال و روز تابلو  ی شده بود و کس رهیاش خ  ی گوش  ی به صفحه  یا

دوست داشتم    شتریب ی لیبلندش رو خ یاومد هر چند که موها ی بهش م یلیخ ده یراش ت ی که رخساره گفته بود مو  یهمون طور 

  یود یو هال ییکایاِمر یگرایباز ه ینفسم بند اومده بود. به قول رخساره شب دنشیکم نکرده بود و رسماً از د تشیاز جذاب یزیاما چ

از خجالت تا بناگوش سرخ   واهمه داشتم و  یساباون حالم بشه ح یمتوجه    یکه کس نیو از ا د ی تپ  یشده بود. قلبم نامنظم م 

 شده بودم. 

  ی کرد و سحر هم گاهاً تو ی سؤال م ربد ی رو نداشتم.  بابا درمورد کار از ه ی بودم و جرأت نگاه کردن به کس ر یسر به ز همچنان

  یناخنم رو م  ی کرد. مامان با صدا زدن سامان از جاش بلند شد و سمت اتاقش رفت. با استرس گوشه   ی بحث هاشون شرکت م

اومد   رونیبعد مامان از اتاق سامان ب ی  قه ی . چند دقدمیبلع یو با استرس م ی به سخت و بار آب دهنم ر کی  قهیدم و هر چند دقکن

 کردم!«  دایتخت پ ر یو زقدر شلخته شده حوله اش   نیدونم چرا ا یگفت:»نم  ییو با باال انداختن ابرو

  ی رخساره که برا ی که داشتم  اصالً متوجه حرفش نشدم. با صدا یگفت که از اون همه استرس  یسحر هم در جواب جمله ا  که 

اورد و   کمیذاشت سرش رو نزد یم  ز یم ی که بشقاب ها رو رو یرفته بود، به خودم اومدم و در حال   وهیم ی اوردن بشقاب ها

 حواست هست؟« اتوئه ه  یوامونده   یگوش  ی گفت:»سوگند خانم صدا

 .« دمیشدم شن ی خورد از کنار اتاقت که رد م ی داشت زنگ م  تیگم گوش   یگفتم که گفت:»ها و کوفت م  "ییها"خنگ ها  مثل

  ع یسر یلیشدن از اون فضا. خ می ج یبودم برا یفقط منتظر بهانه ا دمی حرف رخساره، از خدا خواسته  مثل فرفره از جا پر نیا با

نگاه کردم   یگوش  ی ام رو روش گذاشته بودم رفتم. به صفحه  ی که گوش   وتریکامپ  زیو سمت م دمیکش ی به اتاق رفتم. نفس راحت

  وتریکامپ ز یپشت م  یصندل  یتخت پرتش کردم. رو   یتفاوت رو   یحرف زدن نداشتم و ب ی  لهبهاره بود اما اصالً حوص یشماره 

وب در قرار گرفت. جا خورده نگاهش  چهار چ یزد تو  ی که با مامان حرف م ی فکر بودم که سامان در حال ی نشستم. هنوز هم تو

 کنم؟«  ینم داش یپ ستیجا ن  ن یمن ا ی کردم که گفت:»ببخش سوگند جان شارژ گوش 
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 تکون دادم.  یسر

 .نمیب ی نه فکر نکنم اما االن م-

  ربد یبه ه یخوا  ی خرابه م وترت یکامپ  یگفته بود   یگفت:»راست  وتریکامپ ز یکه از جام بلند شدم با افتادن چشمش به م  نیهم و

 .« ارهیخوب سر در م یل یخ زایچ ن یبهش بندازه؟ آخه از ا ینگاه ه یبگم 

 

 از من باشه خودش در ادامه گفت:»پس بذار صداش کنم.«  ی که منتظر جواب  نیبدون ا و

 م.« ندار ازیبهش ن یلیآخه خ  میکن  ی حاال بعداً درستش م یعنیخواد   یو با دلهره گفتم:»نه... نه نم مه یاون حرف سراس  با

کنم دچار مشکل شده بود و از سامان   یکپ  وتریکامپ ی خواستم جزوه هام رو تو ی م ی وقت  شیافتاده بود که چند وقت پ ادمی تازه

  یرو تو  اش یبغل گوش  یاندازه. دکمه   یم  یخواسته بودم  که برام درستش کنم و اون هم گفته بود که سر فرصت بهش نگاه

 دستش فشرد. 

کامپوتر تو   ادی نیهم یبرام درستش کرد واسه   گه یبود د یقاط یست کنه آخه لب تاپ منم امروز کل بذار برات در گه ینه د-

 اندازه. ینگاه بهش م   هی افتادم، صبح هم که بهش گفتم گفت 

همون لحظه سحر و رخساره هم   یبشه که تو  وتریدرست کردن کامپ الیخ ی بودم که ب ی زدم و به دنبال راه یسامان حرف م با

  شیپ نیبش ا یتو هم ب گه، یخب بذار برات درستش کنه د گه یرفت گفت:»راست م  یکه با لپ تاپش ور م  یاومدند و رخساره درحال

 نشون بدم.«  ت مراسم عقد رو به  یخوام عکسا یمن و سحر م

گفت:»خب   یمظلوم  ی  افهینگاه کردم که با ق بهش  یبودم و چپ چپ یکرده بودند. عصب   یکیبود که همه با هم دست به   معلوم

 .«نی زود تر برات درستش کنه هم یگم چون الزمش دار  یم

اتاق با لپ تاپ   ییانتها یها ی راحت یرو صدا کرد. رخساره و سحر داخل اومدند و با نشستن رو   ربد یبا اون حرف، سامان ه و

و نگاهش کنم و    رمیکردم سرم رو باال بگ   یجرأت نم  یچارچوب ظاهر شد. حت ی تو ربد یبعد هم ه ی   قهیمشغول شدند. چند دق

 .« یدرستش کن  یتون یم  نینگاه بنداز بب  ه یکه بهت گفتم،   ح که بهش گفت:»صب دم یسامان رو شن ی فقط صدا

 کمک مامان.«   رم یگفتم:»پس... پس منم م  یکه اون جا نباشم و خودم رو از مخمصه نجات بدم رو به سامان با دستپاچگ   نیا یبرا

 دارم.«  ازیکرد و گفت:»نه بمون به کمکت ن  یبدجنس ربد یبردارم ه یکه قدم ن یقبل از ا و
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  یکه چه طور  ی بد  حیتوض  یتون یم  یطور  نیا ، یتو بهتر بمون گهیراست م  ربد یگفت:»آره ه د ییاون حرفش سامان هم در تأ با

 .« رمیمنم برم قبل از شام دوش بگ  گه یخب د ،یو کمکش کن   ختهیبهم ر

  ی خوب تو ی لینگاه کردن در اتاق رو بست و به طرفم اومد. به سحر و رخساره نگاه کردم که خ یا ه یرفت و بعد از چندثان سامان

  ی بودم چرا که بد جور ی شون فرو رفته بودند و خودشون رو با لپ تاپ مشغول کرده بودند و چه قدر که از دستشون عصبنقش 

 انداخته بودند. رم یگ

کنه و مانع ام    یم  گهید یبدجنس ه یدونستم که اگه  دوباره بخوام برم   ی چرخدار نشست. م یصندل  یگذرا بهم کرد و رو  ینگاه

  ی م یکه سع ی نشستم و در حال یمی چرخدار قد  ی صندل یشدم. رو  ی از رفتن سامان مطمئن م  د یاول با نیهم ی شه، برا یم

تر    بیکردم. عج ی م ی بود با استرس باز ز یم  یکه رو   یبرام بود، با خودکار یسخت  رکه واقعاً هم کا رم یبگ  دهیکردم بودنش رو ناد

 شده بود!  وتریگفت و واقعاً مشغول درست کردن کامپ ینم  یز یبود که اون هم چ نیا

  یفکر م نیو با ا ی اجبار ِطیخالص شدن از اون شرا یو فرصته برا  تیموقع نیهمون لحظه بود که با خودم فکر کردم بهتر ی تو و

 رو محکم با دستش نگه داشت.  ی صندل یآن دسته   کیخواستم از جام بلند بشم که  

 .« نیگفت:»بش  یبود با لحن محکم وتریکامپ  شیکه چشمش به صفحه نما ی در حال و

 سحر و رخساره نگاه کردم اما انگار نه انگار!  به

کردم داره    ی بلند شدن مصمم تر شدم چرا که احساس م ی زده بودند. برا یدشون رو به موش مردگ که بدجور خو   نیمثل ا نه

هنوز   نیبه صورتش گفت:»گفتم بش یو اخم  یرو به طرف خودش چرخوند و با حالت دستور  یبار صندل نیکنه که ا ی کنترلم م

 دارم.«   اجیبه کمکت احت

  الیخ ی و ب  ی کمک اون جام عاد ی که بهش بفهمونم فقط واسه  نیجا به جا شدم و واسه ا یصندل  ی کم رو ه یحرص نشستم.  با

 :»درست شد؟« دمیپرس 

 شه.« یزدن گفت:»اونم به موقعش درست م  ه یو با کنا د یبا اون حرف به طرفم چرخ که 

 نگاهم شد: ره یخ ی ضیو اخم غل  تیبا عصبان ی بعد از مکث و

 ؟ یچته چرا همش با من درحال جنگ -

و   تیکم به خودم مسلط شدم و با جد   هی تونم از دستش خالص بشم.  یافتادم و تا حرفش رو نزنه نم ریگ  یکه حساب دمیمفه

 جواب دادم:  یلحن خشک

 .یا گه ید  چکسیندارم نه با تو و نه با ه ی جنگ  یمن با کس-
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 ؟« یار یدرم  یقدر باز نیرو کنترل کنه گفت:»پس چرا ا تشیکرد عصبان  یم  یکه سع  یطور

 زدم.  یشخند ین

 تو؟   ایمن -

خوام   ی جا که دعوا کنم فقط م نیا ومدمینکن من ن  وونمیو با تکون دادن سرش گفت:»سوگند باز د د ییهم سا ی دندون رو یعصب

 .« می حرف بزن

 بهش نگاه کردم.  زیخواستم در مورد اون موضوع حرف بزنم. التماس آم یباختم، نم  رنگ

 نگو.  ی چی... هچیه-

 خورده... «  هی جور مسائل نکردم حق بده که رفتارم  ن یا ریو درگبدون توجه به حرفم گفت:»سوگند من تا حاال خودم  اما

 گفتم:  ی. نذاشتم ادامه بده و با لحن پر تمسخر کرده بود م یعصب ییجورا هی اومد و  یقدر که اون جمله اش برام مسخره م چه

 کردم!«  ی بهتر برخور م یل یوگرنه خ  یندار ی قبل  یدونستم تجربه   ی»نم

 

 .یکن  یم  میعصبان یسوگند دار -

  ن یهان؟ نکنه اشتباه من ا ه یکار کنم اشتباه من چ یدر ادامه با تر کردن لب هاش با آب دهن، گفت:»خب...خب اصالً تو بگو چ  و

 که تو رو دوس... « 

 . دمیحرفش پر ی تو

 . یخودت کرد  یایباز ی و قاطکه من   نیاشتباه تو ا-

 ؟« یتونم بپرسم کدوم باز ی حرص گفت:»م پر

 وندم. ابرو هام رو باال پر یعصب

که   یدرحال ی ماجرا کرد  نیو وارد ادونم چرا من  ی تو سرته؟ واقعاً نم  ی! اصالً چیدون   یباور کنم که نم یخوا یم  یعنیآهان  - 

 ...نایم

 .د یپر رون یاز دهنم ب نایاسم م هو یبودم که اصالً متوجه حرفم نشدم و  یادامه ندادم. اون قدر عصب گه ید اما
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 گفته؟«  ی زیکرده؟ چ ی نکنه بازم کار هی منظورت چ نا؟یبه چپ و راست گفت:»م یشوکه بود و با چرخوندن چشم 

 زدم.   یتلخ لبخند 

 ...نا یهست م ت یزندگ ی تو  یکه گفت ی دونم که اون دختر یدونم، م  ی م زو یمن همه چ-

فهمم، چرا   یرو اصالً نم  یز یچ ه یوسط  نی گفتم:»اما فقط ا ی غضب آلودش بهم باعث شد که حرفم رو فرو بدم و بعد از مکث نگاه

 ه؟« یکارا چ  نیهدفت از ا یماجرا کرد  نیو وارد امن

 داد.   رونینفسش رو ب تیاون حرفم با عصبان با

 ! ؟یگ ی م  یدار  یزده اصال حواست هست چ یحرف  ن یهمچ یکدوم آدم احمق -

  یصورتم م  یتو  اد یز ی کیو نفس پر خشمش که از نزد ی شتریب تیکردم و قهر آلود نگاهم رو ازش گرفتم که با عصبان  سکوت

 و زده؟« حرف  نیا یگفتم ک   یالل شد  ه ی خورد گفت:»چ

  یکار سخت  دنشیفهم یعن یکس خو... خودم متوجه شدم  چیگفتم:»ه  زیدرهم به خودم گرفتم و با نگاه کردن به م  یا  افهیق

 نبود.« 

لحظه از اون همه   ه یبه سمت خودش که  یهم گذاشت و با چرخوندن کامل صندل ی چشم هاش رو رو تیهمون عصبان با

زده پس   ی حرف ن یهمچ یخوام بدونم ک  یحرف بزن، م ادیسگم باال ب یکه اون رو   نیگفت:»سوگند قبل از ا دم،یخشمش ترس 

 نکن.«  یقدر با کلمات باز نیا

عمه   یو... وقت  دم، یگفتم:»خودم شن دهیترس   ییو با چشم ها  دمیترس  ی از خودش نشون بده واقعاً م یمعمول  ر یکه رفتار غ نیا از

 .« دمیزد شن  یبا مامان حرف م نایم  هیدرمورد خاستگار

 کرد.   یخنده ا ناباورانه

 هست اما...  نایم یِخاستگار ی  هی قض  یعنی ستین ی کن ی که فکر م  یدروغه چون اصالً ماجرا اون طور-

 حرفش رو ادامه:  ی نگاهش کردم که با پلک محکم شوکه

نداره   یشرکت با هم همکارن که اصالً به من ربط ی تو ییمهرداد پسر عمو مسعودم، اونم چون عموم با دا  یمن برا ی اما نه برا-

 بود که گفتم.  ی نیهم زیو همه چ  ید یاشتباه شن باورکن

 پر تمسخر ادامه داد:  ی خنده ا با
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  م یتون یم  ی... آخه من و اون چه ربطنای شدم اما م یقدر شوکه نم نیا د یشا ی اورد ی رو م ی ا گهی باور کن اگه اسم هر کس د-

رفتارات به خاطر  نیا ی همه  یعنی!  یکن  ی م م یهمه عصب ن یو ا ی ار یو کنار اسم اون مچرا همش اسم من  میبهم داشته باش 

 موضوع بود؟  نیهم

 شدم.  رهیصورتش خ یحرص تو  پر

قدر   نیو فراموش کنم اکردنات ر یتونم تک تک حرفات و اون همه تحق یم  یکن  ی تو فکر م ست،ین نی معلومه که فقط به خاطر ا-

 اون وقت...  ی داد  می همه باز ن یآسونه! ا

 ادادمه دادم:  ی جیگ با

 تونم بفهممت!  یبه خدا اصالً نم ی کار کن  یچ ی خوا ی باغ او... اونم روز چهلم آقاجون... تو واقعاً م ی تو  یپس... پس اون حرفا- 

 خواستم، م  ی شون کن من، من فقط متر کرد و گفت:»گفته بودم که فراموش   یلب

 خواستم... «  ی

 ؟ یندار یجواب  هیچ-

بهت نزدم اما باور کن مجبور   یخوب  یلیخ ی اباغ حرف  یدونم اون روز تو  ی دونم، م ی فوت کرد و با نگاه کردن بهم گفت:»م ینفس

 شدم، مجبور شدم سوگند.« 

 ادامه داد و لب باز کرد:  یا ه یچند ثان یمکث با

شد   دهیبحث سمت تو کش هویزد و بعد از قطع کردن تلفن که پدر جونت از مسافرت اومده بود... سامان بهت زنگ   یهمون شب- 

 تو گفت.  یهاش واسه  یو سامان باز هم از دلهره ها و نگران

 .دند یکش  یم  رونیبراش سخت شده بود و انگار که کلمات رو بزور از دهنش ب یلیدونم چرا اما حرف زدن خ ینم

  ی که بهم زد... اون لحظه دلم م  یعکس شده بود و... و حرفچشم هاش من ی تو که تو ی واسه  ش یاون برق و نگران دن یبا د-

 و اون لحظه ببلعه. توش فرو برم و من  ی دهن باز کنه و از خجالت و شرمندگ ن یخواست اون لحظه زم ی خواست... دلم م

 و جا خورده نگاهش کردم.     متعجب

حرف زدن، سرخ و گداخته شده بود با همون   موقع ی که چهره اش از اون همه ناراحت  یزد و در حال ی تر از قبل حرف م سخت

کردم، وا...   ی که واسه اون برادر  یگفت:»بهم گفت، گفت همون جور ، یتکلم و با قورت دادت آب دهنش به سخت  یتو  یناتوان
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و داشته  من کنارت باشم و هوات ستیکه اون سهواً حواسش بهت ن ییروزا  باشم،کنم و مثل چشمام مراقبت  ی واسه تو هم برادر

 باشم.«

 هم گذاشت و شمرده شمرده و تلخ لب زد:  یهاش رو با فرو دادن مجدد و سخت آب دهنش، رو  چشم

از نگاه کردن به   دم،ید  یحرف هاش م  یجمله جمله   یرو که تو  یمن مردم اون لحظه سوگند، از او لحن حرف زدنش و اعتماد-

 سوگند... معصوم و پاکش مردم یاون چشما

 

 گرفت.  یگلوم جا م   یتو  شتر یسراسر تلخ ب ی کرده بود و با هر جمله اش بغض دایپ یلرزش  صداش 

تمام از عشق خواهرش دستپاچه و هول شدند مردم...   ی شرم ی دونه برادرم نگاه کردم و چشمام با ب  هی  یچشما ی که تو ی وقت-

بود از خودم متنفر شدم، از   دهیکه دلم لرز  نیکردن، از ا  ییایح ی ب که چشمام اون همه ن یاون لحظه متنفر شدم از خودم... از ا

به خودم لعنت   ی ... از خودم متنفر شدم، کلمیکه داشت یرفاقت پاک ی و گند زدن تو  نخطا رفت  م یلعنت  یچشما نیکه ا نیا

 گفتم.   راهیفرستادم و بد و ب 

و   ن یموندم و به حرفاش فکر کردم و سخت تر داریلب گفت:»اون شب تا خوده صبح ب   یکرد و با فشردن دندون هاش رو  یمکث

 رو که ازم خواسته بود انجام بدم... «  یزی گرفتم چ  میگرفتم؛ تصم  ومی زندگ میتصم نیعذاب آور تر

 پلک زد.  یمحکم و با در موندگ شد و   دهییهم سخت سا ی سرخش بود، دندون هاش رو ی پربهتم به چهره  نگاه

باره   ک ی وامی چشمات که دن یتو  گه یکنم برات، مراقبت باشم و همون روز با خودم عهد کردم، عهد کردم که د  یخواستم برادر -

  نایآقاجونت ا ی شد که صبحش اومدم سر کوچه  نیرفاقت پاکم بمونم و ا ی نگاه نکنم، شرف داشته باشم و پا ختن یر ی بهم م

 چون سامان ازم خواسته بود که مراقبت باشم. م،ی خواستم درمور اون قرصا حرف بزن

 اون جمله رو با حرص و عجز تکرار کرد.  و

بهم   نمتیبب  ی ا گهیو خنده هات...  نتونستم کنار کس د  دمتیکنار اون پسره رضا رو د  یمراقبت باشم... اما نشد، نتونستم وقت-

  گهید ینای بود بکوبم به ماش   کینزد یچند بار ی که حت ر یسمت باغ راه افتادم. اون قدر کالفه بودم و ذهنم درگ یو عصب   ختمیر

  ی سامان رو تو  د، یکش ی شد و زبونه م ی که بهت داشتم شعله ور م یکردم و احساس   ینگاه م بهت یباغ. وقت  یبعدشم که تو اومد 

زد   ی پروا م یشد و ب  ینامنظم م  تمشیر د ی د ی تو رو م  یقلبم که وقت یتشر بزرگ واسه   هی شد  یم  نیاوردم و ا یم  ادیذهنم به  

 گرفت.   ی و گستاخانه تپش م
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اون همه تلخ   یکه برا  ن یا ایلذت ببرم  دنشون یاز شن د یدونستم با یبسته بود. نم خیاون حرف هاش  دنیتنم با شن  یتو خون

 ! زمیبودنشون اشک بر

 و عاجز نگاهم کرد.  درمونده 

  یکار  هی بهت فکر نکنم؛ خواستم  گهینگاه و د نیبار با خودم عهد کردم که اون نگاهم بشه آخر نیدوم  ی باغ برا ی همون روز تو-

.  یکه ازم متنفر بش یطور  ی دلم نلرزه و دست و پام شل نشه، حت  گه ید  یجور  نیکه ا  یریو فاصله بگ   یبکنم که ازم دور ش 

 سوگند...

رو محکم   یصندل یو با چنگ دسته ها دمی کردم دارم جون م  یاومد و اون لحظه حس م یزد نفسم بند م  ی رو که صدا م اسمم

 انداخت. هینگاهم سا ی رو  نشیدادم.نگاه غمگ   یفشار م

از   ی شه اما وقت ی تموم م  زیکردم همه چ  یر مو شکوندم، فکقلبت  یرحم ی با ب یکه اون همه و اون جور  ی وقت  د یکش ر یقلبم ت-

  ک یچشما نگاه کنه  نیا ی از من بخواد تو ری به غ ی که کس  نی. فکر اختمی باز بهم ر ته ی زندگ یتو  یکس ی با من، گفت ی لجباز ی رو

و فراموش  اش گفتم، بعدشم که ازت خواستم همه   یکردم و چ یتازه متوجه شدم چه غلط  یکه رفت ن یام کرد و هم وونهی باره د

  ایآسون نیکه االن گرفتم به هم ی میتصم نیو بزنم. سوگند اخواست خودم  یدلم م   دمتیاتاقت د یاون حال، تو  یتو  ی . وقتیکن

 سخت بود. ی لیبرام سخت بود، به وهلل قسم که خ یل ینبود خ

که   یطرف و احساس  ه ی با بستن چشم هاش گفت:»فکر س... سامان از اورد  ی اسم سامان رو به زبون م ی که به سخت  یدرحال و

  زمهیخواستم تنها دوستم، تنها برادرم رو از دست بدم، سامان همه چ یبودن، نم  دهیامون ازم بر  گهیشده بودم از طرف د رش یدرگ

 شم  یم  وونهیاالنشم که رو به روت نشستم دارم د ن یمنه هم

رو شروع   یز ی... نخواستم چدهیدونه خوهرش لرز  هی با نگاه  مونم یکه دل و ا نیکنم، از ا ی که دارم در حقش م  یهمه نامرد  نیا از

مجبور به   یو قانع کنم حت کردم خودم  یسع ی لیباشه اما نشد خ میزندگ یآدما ن یاز با ارزش تر یکی کنم که تهش از دست دادن 

  ن یو ا دمیکه از دستت بدم ترس  نیاز ا دم؛یشدم چون ترس  مون یزود پش سخت بودن اما  یلیخخودم  ی شدم که برا ییزدن حرفا

 .دمیترس  ی همه م ن یا یز یاز چ می زندگ  یبود که تو  ی بار نیاول

اش   دهیتراش   یموها یشند. کالفه دستش رو رو  یبارش م یآماده   یدونستم با پلک زدن آروم  یهام پر از اشک بود و م  چشم

 .د یکش

تونم    ینم یتنها داداشم برام سخته ول   یبجون خودت قسم هنوزم برام سخته، هنوزم چشم بستن رو ،یفهم  یبرام سخت بود م- 

 کم کنم...  ننت یب یکه نم  یوقت   اش یقراریتونم از ب یدل المصبو آرومش کنم، نم نیا
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  یکه سامان بهش زده بود فکر م ییبه حرفا ی کرد و وقت ی قلبم فرو رفته بود؛ اونم به سامان فکر م ی تو یغ یهاش مثل ت حرف

سخت و سخت تر   زیشه، چه قدر که همه چ ی با نمک وارد قلبم م غهی کرد و انگار که اون ت  یم دایپ ی شتریکردم قلبم سوزش ب

که راه گلموم رو بسته بود و حرف زدن رو برام سخت کرده بود گفتم:»ا... اما... اما  من   یگرفتم و با بغض   نییشده بود. سرم رو پا

 رو.«  یمرتض   یو... و حت رم یبگ  دهیو نادتونم سامان  یتونم مثل تو باشم، نم ی تونم، نم ینم

 

 .د یخند  تلخ

حس   نیکار کنم ا  یبکنم! اما چ  یا یبد  ن یهمچن یآسونه بخوام در حق مرتض  ی خودم آسونه؟ فکر کرد یواسه    یفکر کرد -

 واسم نذاشته.   یراه  یلعنت

 از چشمم و بغض آلود به لب هام حرکت دادم.  یاشک ختنیپلک زدن و فرو ر با

 .. شه. یشه، ن... نم ینم-

  نیچشم هام قفل کرده بود گفت:»تو رو خدا ا ی خمار و ناآرومش رو تو یکه چشم ها ی و با عجز در حال شون یبود و پر مشوش 

  یلیدوست دارم خ ی لیگم که خ یحال بازم م نیاز غرورم واسم نمونده اما با ا یچ یه نیو بب حرف نزن، حال و روزم یطور

و    رونیب می زد کین یکه از کل ی همون روز ،یش  ی چشمم دور نم یاز جلو ی ا ه اما لحظ ی کار کرد  ی دونم باهام چ  یسوگند، نم

سامان   یخواستم بهت بگم اما، اما بازم حرف ها  یکلنجار رفتن با خودم م ی با کل یبود  ستاده یاون بارون رو به روم ا یتو  ی وقت

نتونستم تحمل کنم اما بعدش   گه یدم دیرو فهم یمرتض   یخواستگار هیقض  ی وقت  یکردن، ول مونمیسرم تکرار شدن و باز پش ی تو

کردم   یچه حماقت دمیفهم ر یبشه، د یکردم که اون همه بخواد موضوع جد  ی م نمنزنم، فکرش  یکه حرف ی و قسمم داد  یتو نذاشت

 ... « رید یلیخ

 لرزونم رو تکون دادم.  ی درد مند لب ها ی فی خف ی و هق هق ه یگر با

 نگو ادامه نده.  گه یلطفاً د-

شده بود؛ از   یته دلم خال یی جورا ه یکرد و    ی م  قیتنم تزر یرو تو   فیخف ی لذت  بیعج ی اون حرف ها تو اوج ترس و نگران دنیشن

 غم؟!  ایبود  یخوشحال

 کردم؟  ی کار م یچ  د یدوسش داشتم اما با شتریقدر که اون لحظه ها ب چه

 گرفتن برام سخت شده بود.  م یقدر تصم چه
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  ه یرقرار گفت:»سوگند گ   یصورتم اورد، کالفه و ب  کیکردم. سرش رو نزد یخودم حس م  ینگاه رخساره و سحر رو رو  هینیسنگ 

که سر راهمون   ی موانع  یتونم ازت بگذرم با همه   ی سوگند من نم رم،یم  ینکن که من م  ه یگر یجور  نیدلم، لطفاً ا زینکن عز

 دونم که توهم... «  ی تونم، م یهست اما نم

 حرفم رو تکرار کردم.  هی قطع کردن حرفش و با گر با

 تونم.  ی تونم، نم ی سرت فرو کن من نم ی تو  نیشه، ا ینم-

 .د یچی گوشم پ  یتو نشیغمگ  لحن

 کشم، عذاب.  ی سوگند من دارم عذاب م-

 .دمیدندون کش   ری ز هی رو با گر لبم

 شه بفهم.  ی شه نم یشه، نم ی نکن لطفاً، گفتم که نم  ن یپس کار رو سخت تر از ا-

  ینم  یچ یعنیکه از شدت خشم قرمز شده بود و رگ گردنش متورم، گفت:»  یاز جاش بلند شدو در حال تیاون حرفم با عصبان با

 ؟« یچ یعن یشه هان 

 . د یچک یصورتم م ی . ساکت بودم و فقط اشک بود که رودند یو رخساره کامل به سمتمون چرخ سحر

 و متالطم نگاهم کرد.  یعصب

 آره؟  گه یحرف آخرته د نیپس ا-

. سحر از جاش  د یترس  دنشینگاهم از د یو درموندگ   هی اوج گر یکه تو   ی دو چندان شد طور تشینگفتم که عصبان یز یهم چ باز

  ه یچه حال نیا د یشما قرار بود حرف بزن شنون،ی م  هی خرده آروم تر االن بق ه یگفت:» ربد یبلند شد و سمتمون اومد و رو به ه

 آخه؟« 

  ر یدرگ  یفهمه، اصالً من چطور  ینم گهی م  یچ ی نیب ی سحر، م ینیب  یگفت:»م  تیبا عصبان خته یبه سحر کرد و با حرصِ آم  رو

 شدم!« یاحساس  نیهمچ

 سر و حالت دست به کمرش، زمزمه زمزمه کرد:  ی تمام همراه با تکون ها  یو کالفگ  ی با آشفتگ  

 دوس...    دمیکه فهم  یلعنت به روز دمت، ید ی ... لعنت، لعنت به اون روزیکار کرد   یچ ، یکار کرد ی با من چ-
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هم اشک با لجاجت   یبودم و با فشردن دندون هام رو  خته ی بهم ر یرفت. حساب رون یاز اتاق ب عیسر یلیادامه نداد و خ گه ید اما

 اومد. به سحر نگاه کردم.  ی فرود م

 بهتره.  می نیرو نب گه یگفتم که هم د-

 تلخ نگاهم کرد.  ی لبخند  با

االن به حست شک کردم   اد، یدادنم که ب یبشه اجازه نم  ت یهمه اذ نیدونستم قراره ا  یه م بهش نگفتم اما اگ  ی زیباور کن من چ-

 . یکرد ی قدر ناراحتش نم ن یا یچون اگه دوستش داشت

 کرد.   ی م تیحما ربد یکرد و از ه ی داشت سرزنشم م  ییجورا هی بهش نگاه کردم.  ی دلخور با

 جا. نیا میجمع شد  یبده همگ  نایمامانت ا ی جلو رون یب رمی:من مسحر

  یقدر عصبان  ن یکه ا ی بهش گفت یو مغضوب گفت:»چ  یکرد وشاک یرفت. رخساره بهم نگاه   رونی حرف از اتاق ب نیبا گفتن ا و

 !«د یمثل آدم باهم حرف بزن د ی تون ی شما دوتا نم یعنیشد؟ 

 پر شماتت و سرزنشگر برام باتأسف سر تکون داد:  یدر ادامه با نگاه و

  ینم ی گ ی م ی ! تو چشمش زل زدیچه کارکرد شعوریب یگه دوست داره اون وقت تو   یم، پسره برگشته مخاک بر سرت کن -

 بهت بگم.   یدونم چ ی شه، سوگند واقعاً که نم

 ام همراه با فرود اومدن اشک هام نگاهش کردم.  دهیو نگاه رنج ی دلخور با

  ی کنه تو ف.. ف... فکر کرد  یو درک نمکدومتون من  چیبابا چرا ه د یانصاف  ی ب یل یبگو، خ ی خوا یکه م   ینه تو هم بگو، هر چ-

اما مجبورم،   ی لیرخساره خ ی لیخ... خ یل یکشم چون دوستش دارم خ  یآسونه، به خدا منم دارم عذاب م یلی خودم خ یواسه  

موضوع   نیکه ا   پس بفهم ومده یهمه مدت فقط به خاطر سامان جلو ن نیا گهیمجبورم از خودم دورش کنم، خودش برگشته م

به خدا   نیخرده انصاف داشته باش  ه ی د،یدون  ی و مقصر مفهمه چرا همه تون من  ی و نمکدومتون من   چیمن سخت تره چرا ه یبرا

 تونم.  ینمتونم از تنها برادرم بگذرم،   یهم نم  ی شم اما از طرف یم  وونهی قسم که از عشقش دارم د

 نگفت.  ی زیچ گه یو د مون یبود و از اون همه سرزنش کردنم پش نیغمگ  نگاهاش 

 

 تخت نشستم.    یرو  ختمیر ی که آروم اشک م یقرار با بغل کردن زانو هام در حال  یو ب   رونیرو ح ی ا قه ی دق  ده
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خواستم   ی. نممیایب رون یشام از اتاق ب زیم  دنیچ ی زد که برا یکنه و مامان هم مرتب صدامون م  یداشت آرومم م   یسع رخساره

 اومدم.  رون یکم جمع و جور کردن خودم از اتاق ب  هی بعد از اون همه حرف باز هم باهاش رو به رو بشم اما به اصرار رخساره بعد از 

کرد. مثل   ی. سحر هم به مامان کمک مد یکش   یسه شوار م نهیآ ی کجا رفته بود. سامان جلو هو یدونم  ی سالن نبود نم ی تو ربد یه

 . ارمیاز دلش در ب ی دونستم چه طور ی کم ازم دلخور شده بود و نم ه ی که سحر  نیا

 نمش؟« یب ی کجاست؟ نم ربد ی کرد گفت:»پس ه ی که موهاشو رو شونه م  یدرحال سامان

 کم راه بره.«  ه ی نییکم معده درد داشت رفت پا ه یباشه آخه  نییبه من کرد و گفت:»فکر کنم پا ینگاه سحر

 هو؟« یرو به سحر گفت:»معده درد! اون که خوب بود چش شد  متعجب

 . ادیخودش م نیبش ا یتو ب  دم،ی:منم نفهمسحر

کردم و خوردن    یم  یمشغول خوردن شده بودند البته به جز من که با غذام باز  یبودند و همگ   ده یرو چ زیو سحر م  رخساره

ترم کرده بود و خوردن    شونیاز قبل هم پر ربد ی ه غذا نداشتم و حال هب  یل یام رو بهانه کرده بودم؛ چرا که اصالً م یر یعصرانه و س 

. چه قد  دهیپر  یگفت که رنگم حساب ی کم نگرانم شده بود و م  هی زهر رو برام داشت. مامان  حکمداشت  ربد یکه ه ی اون غذا با حال

 و اون حال بدش شده بودم.    یفرستادم چون من باعث ناراحت ی که به خودم لعنت م

 .« ادیکم که بهتر شه م ه ی د یو بخوراالن، شما شامتون  اد یگرفت که سحر گفت:»م  یرو م ربد یمرتب سراغ ه بابا

  نمیقرارش کرده بود از جاش بلند شد و گفت:»من برم دنبالش بب ی کم ب  هی  ربد یکه نبود ه ی سامان هم در حال یا  قهیبعد از دق و

 بخورم.«  یز یچ یجور  ن یم اتون یکجا رفته نم

 خورد!  ی بدون اون غذا هم نم یکرد حت  ی م تم یاذ شتریچه قدر ب ربد یاش به ه یسامان و وابستگ  یکه کار ها  یوا

به بابا و آماده   ی دادن بهانه ا ل یخوردن شام، بلکه با تحو ی که همراه سامان باال اومد اما نه برا نی تا ا  د یطول کش ی ا قه ی دق  ده

بود   دهیفا  یخواست که زود تر آماده بشه و هر چه قدر که مامان و بابا اصرار کردند شب رو بمونند ب ی رفتن. از سحر م  یشدن برا

 رفت.  نییدلخور بهم پا  یرو منتظر سحر شد و بعد از نگاه ی ا قه ی و چند دق  دشامش رو هم نخور  یحت

 بالشت گذاشتم. یخ تر کرد و با بغض و هق هق شبانه سر رو شب تلخم رو از قبل هم تل ی جور نیا و

 

که   نیتا ا د یطول کش ی ا قهیزدم. ده دق  یحوصله ورق م  یرو ب  ی. منتظر بودم و کتابمیکتابخونه با رخساره قرار گذاشته بود ی تو

 باالخره اومد. 
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 تاب دادم:  ییابرو ی جا شدم و با گلگ جا به  یصندل ی رو به روم نشست. رو ز، یصورتم پشت م  دن یکرد و بعد از بوس  سالم

 ما!  مید یچه عجب باالخره تو رو د- 

 ابروش رو باال داد.  یتا

 ؟یشد  نیقدر سر سنگ  ن یچرا ا هی سوگند خانوم، چ ی ایباغ بودم، واال تو نم شیپ یوا من که هفته  -

 چونه ام زدم.  ر یگذاشتم و دستم رو ز  زی م یرو رو   آرنجم

 خب کالس داشتم.  یشدن نیچه سر و سنگ -

  ی هم مشغول مطالعه بودند، با لحن آروم یبه اطراف که همگ  یاش و نگاه ی به صندل هی گذاشت و با تک  زیم  یرو رو  فش یک

 :د یپرس 

 خب چه خبر از طرف؟  -

 هم فشردم.  یلب هام رو رو   متأثر

 پشت سرشم نگاه نکرد، فکر کنم آقا قهر کرده. ی حت گه یبعد از اون شب رفت و د ، یچیه-

 . ش«یخودته چون بد چزوند  ر یکه تقص ن یاش انداخت و با خمار کردن چشمش گفت:»حق داره و ا ی نیبه ب ینیچ

 فوت کردم.  ینفس

کنم باز   دایکم آرامش پ  هی  امی  یبه خدا تا م م یدرموردش حرف نزن گهی د  ایبه نفع هر دومونه اصالً ب ی طور نیبهتر، ا ستیمهم ن-

 . زهیر  یبه هم م  زیهمه چ

 گم.   ینم ی زیچ گه یباشه د- 

گذاشت، با حرکت   زی م ی اورد و رو رونیرو ب یکیکوچ ی برد؛ جعبه  فشی ک ی و مرموز نگاه کردن دستش رو تو  یا  قهیبعد از دق و

 !« ه؟ی چ نیگفتم:»ا  زیم  یرو  ی دستش به سمتم هلش داد. پرسشگرانه نگاهش کردم و با اشاره به جعبه 

 .« یفهم ی گفت:»بازش کن، خودت م  زیر یلب و چشمک  یفشردن دندونش رو  با

 تکون دادم.  یسر

 االن کادؤ! به چه مناسبته اون وقت؟  ن یا یعنیاوم  -
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 دونم؟«  ی گفتم:»نکنه تولدمه و خودم نم  یمیو مال  فیظر  یدر ادامه با خنده   و

 اش گذاشت:  ی نیب ی آروم حرف زدنم رو ی رو برا دستش

 حاال هم حرف نزن، بازش کن.  رون، ی که با لگد پرتمون کنن ب یکم آروم تر خوا  هی بابا،  سیه-

که نگاهم به رخساره بود   ی بود نگاه کردم و در حال ک یکوچ یمشک  ونیپاپ ه یرنگ که روش  یقهوه ا یبه جعبه   ی کنجکاو با

  ی نقره ا یحلقه   هی  چشمم رو زد؛  یلحظه ا   یجعبه بود برا یکه تو  یحلقه ا نیکه بازش کردم برق نگ  نیجعبه رو باز کردم، هم

هم قشنگ    یل یها قرار گرفته بود، چه قدر هم که خ ی کنده کار ی پر برق که تو نینگ  هی شده بود و  ی رنگ که روش کنده کار

 قشنگ ممنونم.« ی لیبه حلقه نگا کردم و رو به رخساره گفتم:»خ ی بود. با ذوق و خوشحال

 چه طوره.«  نم یابرو گفت:»دستت کن بب ی زد و با اشاره   یلبخند 

 هم گذاشتم.  یرو  یپلک

 به چه مناسبته؟  ی اما نگفت-

  ی رد م م یبار با هم رفته بود ه یکه  یهمون حلقه فروش  ی گفت:»خب راستش از جلو ی تر اورد و با لحن آروم تر ک یرو نزد سرش 

  د یو سف فی ظر یافتادم با خودم گفتم حتماً به دستاتو   ادیازش خوشم اومد بعدشم که  ی لیحلقه افتاد، خ ن یشدم که چشم به ا

 دم.  یخونه مون بهت نشونش م  ی حاال اومد  ستین ی مدل نیا ی خودم گرفتم ول ی دونه هم واسه  ه ی البته  اد یم ی لیتو خ

 کرد.  یبعد از اون حرف اخم و

 ! رمی گ  یبعدشم مگه بار اولم که بدون مناسبت برات کادو م -

  ،ی. با فشردن دستش و نوازش میگرفت  یم  گهیهم د یبرا  ییها زیچ  ه یمناسبت  ی بار ب کی ی چند وقت شهیگفت هم  یم راست

 دوستش دارم.«  ی لیهمراه با لبخند گفتم:»بازم ممنون خ

شد ازم   هیقض نیا ی متوجه  یکوچولو برام گشاد بود که رخساره وقت   هی فقط اومد و  ی حلقه رو دستم کردم، واقعاً هم به دستم م 

  ریی رو متناسب با انگشتم تغ زش یسا می جعبه اش که بعداً ببر یو گمش نکنم بذارمش تو   فتهیکه از دستم ن  نیا یخواست برا

 کردم و سمت باغ به راه افتادم.  ی گشت و گذار با رخساره ازش خداحافظ ی بعد از کم وشده بود   کیتار باً ی. هوا تقرمیبد 

پر سوز که پوست رو همراه با   یی پر شده بود و هوا ی خشک و رنگ  یبه خودش گرفته بود و باغ از برگ ها ی تر  ظ یرنگ غل زییپا

نه ورود کردم چشمم به سامان افتاد  که به خو  نیکرد. آروم از پله ها باال رفتم. هم ی و نرمش سوزن سوزن م ی ظاهر ینوازش ها

به خودش   یبه تن داشت و حساب یرنگ  یکه کت و شلوار مشک یبود و در حال ستادهیا نسال یبزرگِ تو نهیآ ی به رو یکه رو 

 گذاشتم و سالم کردم که سرش رو به سمتم چرخوند. ی جا کفش یکرد. کفشم رو تو   یبود با دقت موهاش رو درست م دهیرس 
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 الخره. با ی اِ اومد -

 نگاهش کردم.  نیتحس با

 . یپیبه به چه خبره، چه داداش خوش ت-

 :د یزد و پرس  یچشمک 

 حاال واقعاً خوب شدم؟ -

 .«ادی خوشش م یکه هست حساب  یهر ک ی گفتم:»آره مطمئن باش واسه  ب یو دل فر طنتیپر ش  یجواب با خنده ا  در

  هی عروس  رمیدارم م  ست،یحرفا ن نیپلکش گفت:»نه بابا ا هیهم گذاشتن  ی اون لحن حرف زدنم خنده اش گرفته بود و با رو از

 .« میریم  م یدار  یعنیاز دوستام   یکی

 کردم.  ز یهام رو ر چشم

 ! منظورت...د یر یم  د یدار-

جا خوردم.   یلحظه ا ی چهار چوب در ظاهر شد که برا یاومد و  تو  رونیاز اتاق سامان ب ربد یهنوز حرفم تموم نشده بود که ه  اما

تن سامان بود به تن داشت که واقعاً  هم معرکه شده بود و   ی که تو یدرست مثل همون  یرنگِ جذب ی اون هم کت و شلوار مشک

 زبونم رو بند اورده بود.  ییجورا هی

 

  یگرفتن نگاهم آروم سالم کردم. چهره اش عبوس بود و با لحن خشک ن ییپنهان کنم و با پا دنشیرو از د جانمی کردم ه ی م یسع

بود رو به   ریکه هنوز با موهاش درگ  یبود که هنوز هم از دستم شکاره. سامان هم در حال ی معن نیبه ا نیجواب سالمم رو داد و ا

 هاست.«  یکینزد نیباغه و هم یتو  یعروس  اد، یهم هست که از اون ور م نیالبته حس ربد ی من و ه گه یمن کرد و گفت:»آره د

  نیتو ا یلیو برام ببند آخه تو خکروات  نی ا ایشه ب یشه لطفاً اگه م یم  رمون یخب االن د یلیدر ادامه با حرکت سر گفت:»خ و

 .« یوارد  زایچ

بودم   ستاده ی. هنوز هم سر جام ادادمیبلد نبود من براش انجام م ی لیبره چون خ خواستی که م یو جشن ی هر مهمون شهیهم قاً یدق

 که باز صدام کرد. 

 سوگند حواست کجاست با توام.-
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  د یی. آب دهنم رو فرو دادم، با حرکت سر تأشیقرارم داده بود و سر تا پام اضطراب بود و تشو ریتحت تأث ی بدجور ربد یه بودن 

  یکردم و سع  یخودم حس م  یدو چشم رو رو   ینیکردم و به سمتش رفتم. کروات رو ازش گرفتم و مشغول بستنش شدم. سنگ 

که   یدرحال  ربد یهمون لحظه بود که ه یشده بود کنترل کنم و تو  شتریب ، کردم اون همه استرس رو که با نگاهاش روم یم

 .«نییپا رم یمن م ا، یبشدت عبوسش رو به سامان گفت:»زود ب ی و چهره  ی انداخت با لحن جد  یمبل م  یکرواتش رو رو 

 اش؟«  ی اون حرفش سامان نگاهش رو سمتش چرخوند و گفت:»اِ اون رو چرا نبست با

 .« ستین یاز یحوصله گفت:»ن ی جواب اخمو و ب در

لحظه   ه یاما  ی ست یهم بلد ننبود که تو  ادمیگفت:»آهان  ی ناباور نیدر ع ، یبهش زد و با لبخند  یکه با اون جواب سامان چشمک 

 بنده.«  یصبر کن االن سوگند برات م 

رو از من    یز یچ نیتونست همچ یکه زده بود جا خورده بودم آخه چه طور م  یاز حرف  یکه گفت. حساب  یرفتم از جمله ا  وا

 بخواد! 

  ی که تو  یظی جا خورده و با اخم غل  شتریشد؛ از حالت چهره اش معلوم بود که اون از من هم ب دهیکش ربد یسمت ه نگاهم

 .« ستین ی ازیصورتش انداخته بود گفت:»گفتم که ن

رو هم   ربد ی شه کروات ه ی کامالً براش بسته بودم گفت:»اگه م  گهیاما سامان بدون توجه به حرفش رو به من که کرواتش رو د 

 براش ببند.« 

کروات رو   ربد،یگذرا به ه  یو نگاه  د یرو از روش برداشت و سمتم گرفت. با ترد ربد یاون حرف سمت مبل خم شد و کروات هبا  و

 انداخت. یدستش نگاه ی داشت به ساعت رو  یکه به طرف اتاقش قدم بر م  ی ازش گرفتم و در حال

 شن.  یام اصالً مرتب نمبغل موه نیسه شوار بکشم آخه ا هی شه، منبرم  یم  رمون ی کم زود د  هی فقط - 

که دست هاش رو   ی بودم. درحال ستادهی دستم بود سر جام ا یکه کروات تو  ی در حال  یبه اتاقش رفت و من همون طور  سامان

مردونه   تیبود. ضعف کردم از اون همه جذاب ستاده یجلوم ا بتشیجلو اومد، با اون ه ی شلوارش فرو کرده بود چند قدم بیج ی تو

خواستم   یکردم چون نم ی کارو م نیا د یو مشوشم رو بهش دوختم، با   شون یپر اهکه با آب دهنم فروش دادم. نگ  یاش و حسرت 

نفس   یبود که صدا ک یچشم هام رو بستم و باز کردم. اون قدر بهم نزد یلحظه ا   یبود؛ برا ستادهی سامان حساس بشه. جلوم ا

خود شده    ی . رسماً از خود بد یچیپدماغم  ر یز ظش یعطر غل یداغ شده بود و بو   جانی . صورتم از هدمیشن ی ناآرومش رو م یها

  یضربان قلبم رو م  ی صدا می شده بود ره یرو فقط بهم خ ی ا قهی. چند دقیو آزرده اش پر بود از دلخور ی جد  یبودم. چهره  

بود   نمونیکه ب  ی کم ی فاصله  ی کروات رو ازم گرفت و دور گردنش انداخت؛ با قدم یا  قهیگفت و بعد از دق   ینم  یزی. چدمیشن

کرد. معلوم بود که هنوز هم به خاطر اون شب ازم دلخوره   ی . نفس هام باز نا آروم و متالطم شدند. منتظر بهم نگاهم مدرو پر کر 
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به پا شده بود، اون همه   ییدلم بلوا ی کرد.  تو ی ر شماتت بارش نگاهم مسراس  ی گفت و فقط با چشم ها  ینم ی زیچون اصالً چ

ازش دور بودم. حسرت وجودم رو در لحظه پر کرد؛  آخه چه طور قبول کرده بودم   مه یحال حساب  نیبودم اما با ا ک یبهش نزد

 همه ازش دور باشم!  نیا

که چه قدر دوستش دارم   نیو از احساسم براش بگم، از ا رم یدستم بگ  یمردونه اش رو محکم تو  یتونستم اون دست ها  یم کاش 

که دست و پام اون همه در   ن یشد؛ عاجز و ناتوان بودم از ا ی... اما باز هم نمرهیگ  یکه قلبم فقط به خاطر اون تپش م  نیاز ا

 مقابلش بسته بود. 

  ینیسنگ  یتونستم، فضا یداشتم براش ببندم اما نم   یدستم گرفته بودم و سع  یکه دور گردنش انداخته بود تو  ی رو درحال کروات

باره   کیکرد، نگاهش بود که   یم  تمیاذ شتریکه ب ی زیبودم و چ ختهیبهم ر یکار کنم حساب یچ د یدونستم با  یبرام بود و اصالً نم

  قهیکه بعد از چند دقبود  ستاده یکروات به دست ا ی نظر داشت. هنوز هم همون طور ر یمن رو ز اهبه غم نشسته بود و با همون نگ 

هم گذاشت و   یپلک رو  یداد با حالت آشفته ا  ی و صدا دار قورت م یکه آب دهنش رو به سخت  یبشدت تلخ درحال  ی با لبخند 

 به سمت در رفت.  عی سر یل یمبل خ ی کتش از رو  نو برداشت نیزم یدستم رو کنار زد، کروات رو ازم گرفت با انداختنش رو 

 

کردم چرا   یم   تشیبودم چرا اون همه اذ ی هم مشت کردم. از خودم عصبان ی ا حرص دست هام رو توجام خشکم زده بود و ب سر

  ی متوجه   یاومد و وقت  رون یاز اتاقش ب  ربد ی بعد هم سامان با صدا زدن ه ی  قه ی تونستم از حسم بهش حرف بزنم. چند دق ینم

 اصالً کجا رفت؟«  ؟یبراش نبست ا شد با تعجب گفت:»اِ پس چر ن یزم ی کرواتِ رو

 . دمیو گرفته لب ورچ  دمق

 .ستیگ... گفت الزم ن  ن،ییرفت پا-

 باال انداخت. ی شو نه ا 

عمه هما برگشت تو هم   ی مادرجون از خونه   یآخه عصر  ننییپا نایمامان ا ی راست گه یخب پس منم برم د یل یخ گه،یلجبازه د-

 گرفت.  یجون سراغت رو م مادر نییبرو پا

 باشه تو برو خوش بگذره. -

اون   یتو  یرفتم. حساب نییدمق و گرفته پا  یبا حال  یدست لباس راحت هی لباسم با  ضی رفتن سامان به اتاقم رفتم و بعد از تعو با

 گرفت.   یرو ازم م ی حوصلگ  یاون همه ب دنشید د یمادرجون تنگ شده بود و شا ی هفته  دلم برا کی

 **** 
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  نیتمر تاریشده بودند. همچنان با گ  نیبود و بچه ها هم مثل من مشغول تمر ومدهیبودم. استاد هنوز ن نیمشغول تمر  تارمیگ با

 و تکون دادن دستش به طرفم اومد.  ضیعر ی چشمش به من افتاد با لبخند  یکردم که الناز وارد کالس شد و وقت  یم

و سر   ی هم دختر پر انرژ یحساب  م یدوست شده بود  گهیاون مدت کالس، با هم د ی تو آموزشگاه بود که یاز بچه ها ی کیالناز  

 بود.  ی زنده ا

 ها.«  یابروش گفت:»سخت مشغول یتا  هیکه به لب داشت سالم کرد و با باال دادن    یهمون لبخند  با

 رو به چهره اش زدم.  م یمال  یلبخند 

 ؟ یاومد  ر یقدر د نیچرا ا یسالم چه طور -

 انداخت: شیا یمچ  به ساعت ینگاه

 شده باشه. ریکم د ه یآره فکر کنم -

اون   شیپ گهیتئاتره، د ی که گفته بودم خواهرم از بچه ها ادتهیذاشت،گفت:» ی من م یصندل  کیاش رو نزد یکه صندل  یدرحال و

 و گروهش بودم.« 

 . یاوهوم گفته بود-

  ه یخوام در مورد  یم  ی دندون نما گفت:»راستش رو بخوا  یاومد با لبخند  ی تر م ک یکه نزد ی اش نشست و در حال یصندل ی رو و

 نشده باشم.« نتیباهات حرف بزنم البته اگه مزاحم تمر یموضوع

 آروم پلک زدم.   یبا لبخند  همراه

 ؟ یبگو چه موضوع زم ینه عز- 

 کرد:  فیا آب و تاب شروع به تعرجمله هاش مشهود بود و ب ی نامحسوس که تو ی اش جا به جا شد و با ذوق ی صندل ی کم رو  هی

  ی دنبال کس  می که دار  نیا تشی هستم. واقع شینما نیا ی تئاتر برگزار بشه و منم تو  هی  نا،یدانشگاه خواهرم دل ی راستش قراره تو-

  یآخر مشکل ی کنه لحظه   ینقش رو باز نیکه قرار بود ا ی کنه چون کس ی رو باز شینما نیا یاز نقش ها یک یکه  م یگرد یم

 گروه برسونه...   هتونه خودش رو ب  یاومد و نم شیبراش پ

ساکت   قهیچند دق یبزنه و برا یحرفش رو چه طور  ه ی دونست بق یکم دو دل شد و انگار که نم  هی  د یحرف که رس  ی جا نیا به

نقش رو   نیو ا ی که قبول کنخوام   ی پا و اون پا کردن گفت:»خب ازت م نیکم ا ه یشد. منتظر و کنجکاو نگاهش کردم که بعد از 

 ؟«یکن  ی قبول م  ،یکن  ی تو باز
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وصف    یو شوق و ذوق  جانیاش با ه  یصندل یرو  ی و جاخورده بهش نگاه کردم که در ادامه با جا به جا شدن دوباره ا  متعجب

جون   یعنی یمدل  سیف  یل یسوگند جون، خ ه یهنر  یل یصورت خ کیمیدر موردت بکنم چهره و م   یاعتراف هی گفت:»بذار  ریناپذ 

 .« یکن  یرو قراره باز هیرانیا ل یدختر اص  هی مناسب توئه چون نقش   یلینقشم خ نی تازه ا ی گریباز یواسه    دهیم

 کنم اون هم من!  یتئاترشون باز ی خواست تو یو واج نگاهش کردم. ازم م هاج

 بلد نبودم.  یز یمن که اصالً چ اما

بگم آخه من که   ی دونم چ  یگفتم:»من، من نم ی جیمحو و از سر گ یو لبخند   ی. بعد از تعللریدرخواستش شوکه بودم و متح از

 .«ام یکنم بتونم از پسش بر ب یبعدشم فکر نم  ستمین گریباز

 کنم.«   یکوتاهه، خودمم کمکت م  یلیتازه نقشت خ ی ایهمون ذوق گفت:»مطمئنم از پسش بر م با

 هم فشردم.  ی رو لب  یشرمندگ با

 . ستمیبلد ن یگریخوام، گفتم که من باز ی تونم واقعاً معذرت م  یاما الناز جون من نم-

خق به جانب به خودش در   ی ا افه یمقنه اش شد و با گرفتن ق یکردن با گوشه   ی اون حرفم دستپاچه و هول شروع به باز با

 کردم.«  ی کار ه یوگند راستش من س  نیداد گفت:»بب  یهم فشار م یپلکش رو  محکم رو  هی که  یحال

 نگاهش کردم.  نانه یب کیبار

 ؟ یچه کار-

که بهت بگم    نیو گفت:»اوم خب، خب بدون ا د یلب هاش رو ورچ  یا ه یچند ثان یداشت و باالخره بعد از مکث د یگفتن ترد یبرا

کردم قبول   یخوام سوگند، فکر م  یمعذرت م ، یکن  یم  ینقش رو باز نیکردم و بهشون قول دادم که تو ا ی تو رو به خواهرم معرف

 .« یکن یم

 ؟« یداد  ی قول نیآخه چرا همچ یکار کرد   یگفتم:»تو چ ی گرد شده ام بهش نگاه کردم و با ناباور  یچشم ها با

 نگاهم کرد.  شرمنده

 .شنهادمیاز پ یکن  یکردم استقبال م   یخوام گفتم که فکر م ی بازم معذرت م-

 . ارمی ی سردر نم زایچ ن یخه واقعاً من که از اآ ،ی کاش قبلش بهم گفته بود -

 کنم.«   یو لحن پر خواهشش گفت:»لطفاً قبول کن من بهشون قول دادم خواهش م  زیالتماس آم ینگاه ها با
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  م یحق تصم یلیکه کرده بود خودم خ ی کار کنم چون با کار  یچ د ی دونستم با ی رو به فکر فرو رفتم، مردد بودم و نم  یا قه یدق

 نداشتم. ی ریگ

 

  یخراب م  زویشه تازه همه چ یاون همه آدم... نه، نه نم یجلو یمن چه طور ی عنیباال پروندم و دو دل گفتم:»آخه...  ی ا شونه

 کنم.« 

سالن شهر اجرا بشه   ی که تو  نیتئاتر قبل از ا ن یا نیرفت و باز هم ملتمسانه ازم خوهش کرد و در ادامه گفت:»بب یاش تو  افهیق

  ی از دانشجو ها هم برا ی سر هی البته  اد یبزرگ به حساب م نیتمر ه ی یی جورا ه یشه و  ی سالن خوده دانشگاه اجرا م ی اول تو

 .« یباش  ی زیخواد نگران چ یاما نم انیتماشا م

 لب زدم. مردد 

 ؟ یاما اگه نتونستم چ-

 ؟ ینکرد  یباز  شیاصالً نما رستانیدوران مدرسه و دب  یتو، تو   یعنی-

 کنه.  ی فرق م ن یخب چرا اما ا-

 . نیتر هم یحرفه ا  ی همونه ول یل ینداره خ ی بابا فرق یا-

  نیترسم نتونم و ا  یبگم م ی دونم چ یگفتم:»نم د یکم فکر کردن با همون ترد  هی کرد و باالخره بعد از  ی همچنان اصرار م الناز

 .«یخواهرت بش یشرمنده   یجور

 هان؟«  میمنتظر باش   گهید  یایفردا م  یعنی لبش فشرد و گفت:» ی دندونش رو رو  یوشحالذوق و خ با

 نگاهش کردم:  ریمتح

 ؟ یمدت کم چه طور  نیا ی فردا؟ اما تو-

استرستم   یجور نیا انیکه ب یچند تا از دوستاتم دعوت کن  یتون ی نباشه اصالً م ی زینگران چ گهید  ی اِ سوگند جون قبول کرد-

 . یحفظشون کن  د ی رو با یاصل شیاما نما یرو بخون الوگاتیبرگه د ی از رو یتون یشه، فردا هم م  یکمتر م 

 با بابام حرف بزنم.  د یباشه اما قبلش با-
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سوگند جون   ی فدات شم مرس  ی اله گه،یگفت:»پس قبوله د یصورتم رو ماچ کرد و با خوشحال د ی پر عی سر یل یاون حرف خ با

 .« ینی ب یحاال م یایسش برم مطمئنم از پ

 نامطمئن تکون دادم.  یسر

 . دوارمیدونم ام ینم-

داشت برام    شیکه اون نما یرو بهم داد و از موضوع و داستان یحاتیو نقش ها توض   شیقبل از اومدن استاد الناز در مورد نما تا

 گفت. 

 

هم استقبال کرد البته خودم هم بدم   یقبول کرد و کل   یحرف  چیالناز با بابا حرف زدم که بدون ه شنهادیاون روز درمورد پ شب

 دوست داشتم. یل یبکنم چون تئاتر رو خ ی امتحان ه ی اومد  ینم

  و  میبودند اما چون من تازه به گروه ملحق شده بودم قرار شد قبل از گر ده یشده و لباس هاشون رو هم پوش  م یبچه ها گر ی  همه

  ادیرو هم که ازش خواسته بودم ب یبا بچه ها اجرا کنم که از انتخابشون مطمئن بشند. تنها کس ینیبار تمر  ه یلباس اول  دنیپوش 

سالن نشسته بودند و پچ پچ،   یهم تو   ی اد یز ی اول نشسته بود. عالوه بر اون دانشجو ها فیرد یها  یصندل  یرخساره بود و رو 

کردم   یکه اومده بودند نگاه م  ییصحنه گذاشتم. مضطرب به کسا یکه داشتم پا رو یوجود استرس   تمام سالن رو پر کرده بود. با 

  ف یرد ی زده بود، درست تو رون یاز حدقه ب اد یاز تعجب ز مم افتاد. چشم ها ربد یچشمم به ه یو ناباور  رتیح ن یآن در ع کیکه 

اش انداخته بود و در   گهید  یپا ی پاش رو رو هی کردم؛  ی اون ور تر از رخسار ه نشسته بود. شوکه نگاهش م یاول چند تا صندل

کرد   ی کار م ی جا چ نیکرد. اما ا یمرموز بهم نگاه م   یخاص و لبخند  ی چونه ش گذاشته بود و با ژست ر یکه دستش رو ز یحال

 دونست! ینم ی نگفته بودم و کس ی ا گهی داز اون به کس   ر یآخه به غ  گه،یالبد رخساره گفته بود د

بهم بگه اما   ی زیچ ه یخواست   یو اشاره م  مایرو سمتش چرخوندم که با ا  زمی بودم و نگاه تند و ت یاز دست رخساره عصبان یحساب

پس باالخره آقا از قهر در   ستین یازم عصبان گه ینگاه کردم، از چهره اش معلوم بود که د ربد یشدم و باز به ه یواقعاً متوجه نم 

  ده یدادم هر چند که ناد یکه داشتم م   یحواسم رو به نقش ستیبا ی بذاره و م ری دادم که روم تأث  یاجازه م د یاومده بود اما نبا

  ی خواهر الناز به طرفم اومد و با لبخند   نایکردم که دل ی نگاه م ربد ی بود. هنوز هم به ه یبرام کار سخت شهیگرفتنش مثل هم

 :د یپرس 

 ؟ ی آماده ا ی استرس که ندار-

گفتم:»نه   ی تصنع  یاون همه استرسم بود با لبخند  ل یدال ن یاز مهم تر ی کی ربد یکه سر تا پام اضطراب بود و وجود ه نیبا ا 

 .« یلیخ
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به خودت مسلط   ی کن  یاما اگه سع نهیتمر   یگفت:»امروز فقط برا یبخش  نانیاطم ی شونه ام قرار داد و با لحن یرو رو  دستش

 پس آروم باش.«  ستیهم ن ینگران یشه، جا ی خوب م یلیخ یباش 

 شروع باز و بسته شد   ی برا شینما ی کردم که پرده   د ییحرکت سر تأ با

جلو و   یبه صندل امگه ینگاه د ه ینگاهم به بچه ها بود و  هی هاشون رو شروع کردند.  یسن باز یبچه ها رو قهیبعد از چند دق و

داده بود و با همون    هی اش تک ی به صندل ی و در کمال خونسرد لکسی ر  یلینشسته بود و اصالً تمرکز نداشتم. خ ربد یکه ه ییجا

. دهیمن رس  ی وبت به بازکه ن دمیسر تا سر مغرورانه و متکبر. الناز بهم اشاره داد و فهم یکرد؛ ژست  یحالت قبل بهم نگاه م 

خوند به سمتم اومد البته من چون هنوز   یها رو از حفظ و بلند بلند م الوگیکه د ی که پارتنر من بود در حال یسهراب پسر

خوندم. هر دو دستش رو   ی م د یکه بهم داده بودند با یاغذ ک  یها رو از رو   الوگیکه الناز گفته بود د یز یشون نبودم، طبق چحفظ 

که همه   بایمغرورانه گفت:»پس آن دخترک ز  یکردن ابروش و نگاه یکمر و لباس مخمل سرخ رنگش زد و با کمون  یاز پشت رو 

 ؟« یرا مجذوب کرده است تو هست 

 

  ا،یجلوترب ی»کمنقش فرو رفته بود گفت:  یتو   یکه حساب ی انگشت اشاره اش رو سمتم گرفت و با تکون دادنش در حال در ادامه  و

 .« یام دخترک شرق  دهیشن ادیسخن از تو ز انیاز دربار

چشمم به   کی که   یکه دستم بود همزمان در حال  یبرگه ا  ی رو بگم و از رو الوگم یسهراب نوبت من بود که د الوگ یاز اون د بعد 

 کردم.  الوگم یدستم شروع به گفتن د  یتو  ی ام به برگه  گه یسهراب بود و چشم د

ام   دهیکه از مردم شهر شن د یآن پرنس مغرور و خودخواه باش  د یپس شما هم با د یا ده یهستم که شن یمن همان دختر  ی آر-

 ؟ یآر

که صورتش   یبه سمتم برداشت و درحال  یشد چند قدم   یم  دهیکش نی زم ی شونه هاش بود و رو یکه رو   یبا شنل بلند  سهراب

 صورت و چشمانت آن را...«  ییبایدارد اما ز ش یکج گفت:»زبانت ن یکرد با لبخند  ی م ک یرو بهم نز

محکم که به صورت سهراب خورد و باعث شد  یسن ظاهر شد و مشت   ی نفر مثل برق رو کیهنوز حرفش تموم نشده بود که   و

گذاشتن دستم  کردم و با  ی نگاه م ربد یزده به ه  رتیح د؛یکم جا به جاش کنه، نگاهم سمت مشت وارد شده چرخ ه یسن  ی رو

  یکه از دماغش م  یو ناباور به خون ریجا خورده بود و متح یحساب مشوکه بودند و سهراب ه ی. همگ دمیکش  ینیدهنم ه   یجلو

 کرد.   ینگاه م د یچک

برد و   ورش ی  ربد یو به سمت ه د ییهم سا ی اندازه دندون رو یب یبا خشم ی زخم یر ینگاه کردن به من  مثل ش  ی بعد از لحظه ا و

و شلوغ شده بود عده    ختهیبهم ر یزدند و صحنه حساب ی م غ ی محکم نثارش کرد. بچه ها ج ی باز هم مشت ربد ی حمله ور شد که ه
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سهراب خط و   ی که همچنان با خشم و انزجار برا ی درحال ربد یرو. ه  ربد یهم ه یا  عدهاز بچه ها سهراب رو گرفته بودند و  یا

جا   نیزود از ا ایپر حرص گفت:»با من ب دنمیدستم و کش ی با قفل کردن انگشت هاش تو به سمت من اومد و د یکش ی نشون م

 .« می ر یم

که    یشوک بودم و در حال هضم کردن صحنه ا  یبرد. هنوز هم تو  رونیبا اون حرف من رو دنبال خودش کشوند و از سالن ب و

دستش گرفته بود و دنبال خودش    ی. محکم دستم رو تو میرفت نییسالن پا یاز پله ها عی سر یلیبودم. خ ده یقبل د ی  قه ی چند دق

گفتم:»معلوم هست چته   ی بلند  یو صدا تیو با عصبان  دمیکش رون یاز دستش ب  وکشوند و باالخره با خشم و حرص دستم ر  یم

 ؟«ی کن  یکار م ی چ یدار  یفهم  یمگه زده به سرت م ؟یبود چرا کتکش زد  یچه کار نیا

زدند گفت:»آره زده به   یاندازه دو دو م  یب  یکه چشم هاش از خشم یدر حال  ی بلند  یشت و با صدابا اون حرف به سمتم برگ 

 .«فتیسرم حاال هم زود باش راه ب

 حرص ادامه دادم:  پر

 تو روشون نگاه کنم؟   ی کار کنم چه طور یچرا؟ حاال چ یاون همه آدم برد  یو جلو آبروم  یچرا اون جور -

 .« امینم ییگفتم:»ولم کن گفتم که با تو جا ت یکه با عصبان د یو کشاما بدون توجه دوباره دستم ر 

 شدند. دهییهم سا ی هاش صدا دار رو دندون

 بدتر بشه.  نیخورد نکن نزار ا نیاز ا شتر یو بسوگند اعصاب من -

مگه اون   ی کار و کرد  نیهم قرار دادم و با عجز گفتم:»خب چرا ا ی که افتاده بود محکم پلکم رو رو یاتفاق  ی آور ادیبودم و با  جیگ

 کارت کرده بود؟«  یچ

  یشد و با حرص یم  نییانداخته بود. از خشم نفسش باال و پا هیباز روم سا بتش یه د،یو به سمتم چرخ ستاد یاون پرسشم ا با

 ... « یبکنه پسره  ی خواست یکار م   یچ گهی گفت:»د ت یبا عصبان ختهیآم

داد تو که   ی گفت:»داشت با چشماش قورتت م نشیخشمگ  ی نگاه کردن به من حرفش رو خورد و در ادامه با همون چهره  با اما

 کرد!«  ی نگات م ی حواست نبود چه طور

 باهاشون رو به رو بشم!«  ی حاال چه طور ی شه، وا ی نگاهش کردم و با تأسف گفتم:»ب... باورم نم ناباورانه

 : دمیصورتش غر ی تو نیدر ادامه خشمگ  و

 ؟ یچرا، چرا لعنت  ی کن ی کارا رو م نیچرا ا-
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 صورتم خم شد: یاز خشم دو رگه شده و بلندش تو  یکه از شدت خشم قرمز شده بود و با صدا ی اون سؤالم در حال با

 چون دوست دارم... -

اورد،   یام فشار م نه یکه نامتالطم به س  یاده بود و ضربان که گفته بود به شمارش افت ی ساکت شدم؛ قلبم با جمله ا ی لحظه ا یبرا

 گرفته بود.   یشاد  تم یاندازه گلگون بودم و قلبم سر خوش و مست با ضربان تندش ر یکه گفته بود ب  یجمله ا دن یشن جانیاز ه

هم   یرص رواز ح یهم قرار گرفتن دندون هاش که گاه یو با رو  د یسرش کش ی کردم. کالفه دستش رو رو ی نگاه م بهش

حرف   یکرد و اون جور ی نگات م یها شدم، نتونستم و... وقت  وونه یشدند گفت:»نتونستم، نتونستم تحمل کنم مثل د یم دهییسا

 .« نیکرد هم ی م وونه ی و دزد... فقط داشت من  یم

 زدم و متأثر نگاهش کردم:   یتلخ لبخند 

  زیدست آو  هی به عنوان  یکه دار  یتو... تو فقط از حس  یخراب کرد   زوی! اما تو همه چشینما ه یبود  شینما هی اون فقط  ی ول-

 . یانجام هر کار ی واسه   زیدست آو ه ی به عنوان  ،یکن  ی استفاد م

 به اطراف چرخوندم.  ی سر یشونیپ ی دستم رو دنیبا کش و

 که چش شده.  نمینتونستم بب یحت-

 نگاهم کرد. یتمسخر و عصب  پر

 ! یهم بکن یپرستار ز یو از اون پرنس ه یبمون  یاستخو ی نکنه م هیچ-

 زدم.  یشخند یر

 . نویتو رو ندارم لطفاً بفهم ا  ینا به جا رتیتعصب و غ نیتحمل ا گهیمن د  ؟ یکن  یتونم درکت کنم چرا تمومش نم ی اصالً نم-

 

  ی بهت گفتم حاال تو م ولش یگفت:»دل ابونیبود با نگاه کرده به خ ستادهیکه دست به کمر ا  یبه ابروهاش در حال ظ یغل ی گره ا با

 کنم.«   یکارو م  نیبازم ا فته ی. اصالً حقش بود خوب کردم، پاش ب گهید  ز یهر چ ای رتیو بذار تعصب و غاسمش یخوا

 صورتش براق شدم. ی تو پرحرص

 ! یا وونه یتو د-

 تو.  ،یکرد  وونم یو تو د وونم یآره د-
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چشم   نیتونه به ا یکه م  ی که سمت صورتم خم شده بود گفت:»تنها کس ی باحرص تمام در حال یعد از مکثبودم که ب رهیخ بهش

  یفکرشم نم یشم، اون قدر خودخواه که حت   ی م ایآدم دن   نیمن سر تو خودخواه تر ه یچ ی دون ی ها نگاه کنه منم فقط من، اصالً م

 .« یبکن  یتون

کم آروم شده بودم. دروغ چرا   ه یحرف نفس پر خشمش رو فوت کرد. حرفاش تا عمق قلبم نفوذ کرده بود و  ن یبعد از گفتن ا و

  نیا ی خواستم متوجه  یبود و اگه بگم ذوق نکردم از کار و حرف هاش باز هم دروغ گفتم اما اصالً نم ومدهیبدم هم ن نیهمچ

 و پالتوم رو به سمتم گرفت:   فیمون کشدنش به کیاومد؛ با نزد ی بشه. رخساره به طرفمون م ه یقض

 گشتم.   یداشتم دنبالتون م  نیاز نفس افتادم کجا رفت-

شدم.  نیو منتظر ماش  ستادم یا ابونیمغضوب بهش، گرفتم و بدون توجه کنار خ یرو با نگاه لمیبودم و وسا ی ازش عصبان یحساب 

 داره؟«   یطرخساره به طرفم اومد و با ِشکوه گفت:»با من چته آخه به من چه رب 

 رو حواله اش کردم.   یز ینگاه تند و ت تیعصبان با

 . یدونست  ی چون فقط تو م ی تو بهش گفت-

رو   یخاله گل یعنی... خب ستین ی طور ن یبود کرد و گفت:»نه به خدا ا ستاده یکه دست به کمر با فاصله از ما ا ربد یبه ه ینگاه

تئاتر،   امیمامان بهش گفت م   رمیکجا م  د یپرس  ی خاله هم وقت امیاورده بود خونه مون منم که به مامانم گفته بودم قراره با تو ب

  ن یچه قدر رو تو و کارات حساسه بعدشم که در مورد ا یدون ی خودت که بهتر م گه، ید د یبود شن هسالن بود نسست ی خب اونم تو

  دم یتعجب کردم پرس  ی لیخ دمشیسالن د  ی خودمم تو ی وقت ی ول زایجور چ نیو ا  د یکه چند نفر نیا سؤال کرد و  یکم  هی شینما

 بود.«  نیکرده به خدا همش هم بم یجا که گفت تعق ن یاومده ا یچه طور 

 دونست.«  یلبش گفت:»اون نم دن ییهم به طرفمون اومد و با جو ربد یکردم که ه ی رخساره بحث م با

 رسونمتون.«  یاوردم م  نیباال بردم که گفت:»ماش  ینینگه داشتن ماش  ی توجه دستم رو برا بدون

 هم بود!  یی عجب بچه پرو 

 ؟« یمن خسته شدم تو نشد   یکن یرفتار م  یطور  نیهان؟ آخه چرا ا ه یبهش نگاه کردم که گفت:»چ تیعصبان با

 .د یانگشت سمت ساختمون دانشکده کش زش یآم د یبود با لحن تهد  ستادهیکه دست به کمر ا  یدرحال  یو بعد از مکث 

 .کنمی و داغون تر از قبل مداغونش س یرو بزنم لهش کنم، برم اون ف ی عوض ی پسره  نینکن که برم ا یکار  هی سوگند -

 نکنه ازت؟   تیگم شکا ی:مرخساره
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 .د یتمسخر خند  با

 !اریماست و خ  یپسره  ن یا یک-

 : د یدر ادامه پر حرص غر و

 . ذارمیزنده اش نم گه یاون وقته که د ی گو*ه خورده عوض-

 . یچون بد جور کتکش زد  ربد یشه ه ی:به خدا دردسر مرخساره

 .د یسرش کش  ی محکم رو یدست

 تازه کمشم بود. -

خساره هم پشت سرم  که توقف کرده بود رفتم و سوار شدم. ر ینیزدند خشم آلود به طرف ماش  یکه م  یی توجه به حرف ها یب

شون رخساره به خونه  ادیز  ینکردم. با اصرار ها یزد که توجه ی همچنان صدام م ربد ی راه افتاد ه نیاومد و با سوار شدنش ماش 

نشستم   نه یآ ی جلو  ی صندل ی. رو میدر حال درست کردن مربا بود، به اتاق رخساره رفت  هبا عمه ک  ی. بعد از سالم و رو بوس میرفت

 آب به طرفم اومد. ی وانیکه رخساره با ل

 قدر کنجکاوه.  نیدونستم ا  یمن نبود عمداً که نگفتم بهش، نم  ریبه خدا تقص-

  یتو روش نگاه کنم، حساب  یبدم اصالً چه جور  ی گفتم:»حاال جواب الناز رو چ  دمییجو  یلبم رو م یکه با استرس گوشه   ی حال در

 من بود هان؟«  ه یبگم؟ اصالً بگم ک یخواهرش و گروهشون بردم حاال چ ی و جلوآبروش 

 رو فکر کرد و گفت:»خب بهش بگو... بگو داداشم بود.«  ی ا لحظه 

شون کردم،   یو بهم معرف   دنیرو د گهیو تا کالس رسوند هم دبار که سامان من  هی شناسه آخه  ی شه چون سامان رو م ینم-

 داداشمه؟   وونهی و د منطق  یآدم ب نیبعدشم برم بگم ا

 سر داد.  یا خنده

 پس بگو عشقمه اصالً. -

  ن یا امیشد و گفت:»پس بگو نامزدمه، بگو خبر نداشته که م یبهش رفتم و متذکراً اسمش رو صدا زدم که جد  یتند   یغره   چشم

 .« گهیحرفا د  ن یدونم از ا  یحساسه، چه م  ی لیجا و خ
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تر و   ی بهانه  ه ی  یجور  نیکنه ا ی ول م گهی زدم مگه د ی حرف ن یبفهمه همچ ربد یکه ه  هی بزنم کاف یحرف  نیمگه احمقم که همچ-

 شه. ی دستش دادم نه نم زیتم

 افته دنبالم.« یسمجمه که همه جا راه م  یبگو از خاستگارا شه، یآخر گه ید  نیرو فکر کرد و گفت:»ا ی ا قهی چند دق باز

 .دمیکش  یپوف

 دونم واال.  ینم-

 . د یخند  طنتیذوق و ش  با

 ذوق کردم.  ی االغ کل یتو  ی باور کن من به جا م یآدم نیمن که حال کردم اصالً من عاشق همچ ییخدا ی ول-

و دوست داشت و به  حد من  نینفرم تا ا ه یخنده دار گفت:»خدا شانس بده واال کاش  ی و حالت زون یآو ی در ادامه با لب و لوچه ا و

 گور به گور شده.«  ستیکه فعالً در دسترس ن  فی ح یکرد ول  یم  یکار  نیخاطرم همچ

 خمار کردم.  یچشم

 ها! ی وا، رخساره تو هم خل شد -

 ! ومد؟یتو خوشت ن  یعنی-

 

 کارش درست نبود.«  ی ول  دمیترس  شتر یشد ب یی هوی ی لیدونم چون خ ی گفتم:»خب راستش نم ی چرخوندم و با تعلل یسر

 ه که تو هم خوشت اومده.« معلوم   یگفت:»ول یدنیخند  ز یر ز یزد و با ر  یزیر چشمک

 رفتم و نگاه گرفتم. طفره 

 کنن.  ی راجعبم فکر م ی چ هی دونه بق  یحاال خدا م اد،یآدم خوشم ب هی  ل یدل ی از کتک خوردن ب د یچرا با-

  یوقت ه یچ یدون   یم  یو از سر ذوق گفتم:»ول   قیعم ی که بهم گفته بود با لبخند   یجمله ا ی آور ادیسکوت کردم و با  ی ا لحظه 

 پرواز کنم.«  ی خواست از خوشحال ی کارش رو بهم گفت دلم م  لیدل

 کش اومد. نییمحو شد و لب هام رو پا  لبخندم

 نتونستم خوشحال باشم. ی حت ی ول-
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 شد: ق یدق بهم

 گفت مگه؟  ی چ ،ی لیچه دل-

 جواب دادم:  زونمیآو یهمون لب و لوچه   با

 خب گفت.. گفت چون دوستم داره. -

 . د یذوق زده خند  باز

تو بودم همون لحظه    یمن اگه به جا ، یکنم! به خدا که تو احمق ی تو دارم ذوق م  یدونم چرا من همش به جا ی سوگند نم ی وا-

 کردم.  ی و بغلش م دم یپر یم  یاز خوشحال

 کردم.   یا خنده

 . یپس همون بهتر که نبود -

رو برات   یزی چ هی نرفته بذار  ادمیتا  یتخت کرد و با خنده گفت:»راست ی رو یکه نثارم کرد پرش  یراهیاون حرفم بعد از بد و ب  با

 کنم.«   فیتعر

 چونه ام بردم.  ر یرو ز دستم

 آره االن واقعاً-

 بگو.  ام،یب رونیکرد ب  ربد یکه ه  یکه از فکر اون کار وحشتناک یکن   فیتعر  ی زیچ ه یدارم  ازین

 برام کج کرد.  یحرف لب و دهن نیبا ا و

 ! ادیکه شب قراره خواستگار ب دمیاومدم خونه فهم یکه بعد از کتاب خونه وقت ی همون روز-

 گفتم:»نه! اومد حاال؟«  متعجب

 .د یخند  طنتیش  با

 هم بود.  یخاستگار توپ ی لیخ گه یآره د-

 ن؟یگفت   یشد چ ی خب چ یجد -

 اش رو باال پروند. شونه
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 . رونی شوتش کردم ب گه ید  یچیه-

 بوده!  یآدم توپ  یلیخ ی وا تو که گفت-

 کرد.   یا خنده

 . گهیبود منم شوتش کردم د ی آدم توپ گهیخب آره د-

 تکون دادم.  ی خنده سر با

 پس؟  ی بود چرا بهم نگفت ایحاال چه جور یاز دست تو، ول -

 نبود از نظر خودم.  ی مهم زی آخه چ-

 ؟ یکردپس ردش -

تازه معلوم بود اهل دعوا    ،یکرد  یو عصا قورت داده  که اصالً فکرشم نم  دهیآدم بشدت اتو کش ه ی شی د ید ی کاش م  یآره اما ا  -

 .ستیموا هم ن

 باشه.«  زایچ ن یاومد اهل ا ی بهش نم ربد، یمثل حرکت امروز ه یعن یبهش نگاه کردم که با خنده گفت:» متعجب

گفت اما بعدشم که نطقش وا شد   ینم  یز ینثارش کردم که گفت:»واال اولش که زل زده بود بهم و چ یا  وونهیو د  دمیباز خند  

 فقط!« ی کاف ه ی لجم گرفته بود با تمسخره گفتم  ی! منم که از حرفش حسابد یبگ  د یخوا ینم  یزیشما چ گه یبرگشته م

رفت شروع   ی شاپ با اون حرف زدنش اما مگه از رو م  یکاف  می انگار رفته بود کهیخنده که با ادا در اوردن گفت:»مرت ریزدم ز یپق

  ییاونم در کمال پرو ستمیشما ن یکه منم بهش گفتم قطعاً به بانمک  د یو بعدشم گفت شما چه قدر بانمک دنیخند  کرده به 

باز   قه ی بعد از چند دق ستین ی زیکه چ نی کرده بود تازه ا  می ! اوف سوگند قشنگ روانگنیهمه بهم م  انیاتفاقاً اطراف گه یبرگشته م

چادر تصور کردم   یلحظه صورتتون رو تو هی  گه یکه مثل احمقا برگشته م ی کن  ینگاه م یجور  نیگم چرا ا  یزل زده بهم، بهش م

شم البته منم از خجالتش در اومدم و بهش   ی که چادر ستخوا ی ازم م  م یمستق ریامبل غ ی  که ی! مرتادیکه چه قدر بهتون م  یوا

 نه تصوراتتون.«  د یتون حرف بزن  تایاز واقع گفتم که لطفاً

 . دمیخند  زیر

 شد؟  یخب بعدش چ-

  ی کار  شتریحرف زد واال قرار ب نایکتاب و ا ی سر  هی چرت و پرت و درمورد  ینداشته و کل   یبعدشم که گفت منظور گه ید  یچیه-

 ! گفتم که شوتش کردم رفت. یقرار خاستگار ه یبود تا 
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 شه.«  یمعلوم نم یز یبار حرف زدن که چ هی با  یباهاش آشنا بش  شتریب ی به لب گفتم:»خب چرا نخواست ی لبخند  با

 گرفتن نگاهم کرد.   افهیکج کرد و با ق ی و دهن لب

بزن سوگند   ل یو بخودت  یباغچه    یزن لی ب یل یها، بعدشم تو خ یگ یم  یز یچ هی من همون دو سه ساعتم به زور تحملش کردم -

به خدا اگه   دم، یکه تا حاال د ی هست یدختر  نیآخه، باور کن سوگند تو احمق تر ی کن ی م تش یقدر اذ نیم چرا ادون   یخانوم، نم

داره ها اما   ادی اخالق گندم ز ربد یبگم که ه  نم یکردم البته ا  یحتماً قبول م دم ید ی م وش ت ربدو یه یذره از جربزه و جذبه    هی فقط 

 . هیهر دختر یباور کن آرزو

   ست؟ین یا  گهید ز ی! چیاز دهنت اومد بارم  کرد  ی ممنون که هرچ-

 کنم. ی م حتت یزهرمار دارم نص-

 نگاهش کردم.  دلخور 

 ؟ یزن  یاصالً تو چرا همش از اون حرف م -

 خر رو باز کنم.   یخوام چشم و گوش تو  یخوب آخه م -

 گفتم:  یرو گرفتم و با پلک زدن  نگاهم

 شو.«  الیخ یب  گهیپس د ی گ ی که تو م یز یتموش کن اصالً من احمق و هر چ گه یپس د میمورد با هم حرف زد نیدر ا »قبالً 

 .یفهم  ینم گه ید  یشعور یبرف، ب ریبازم مثل کبک سرتو بکن ز  ومدهیتو ن ی بدرک اصالً، خوب-

 کردم گفتم:»تمام شد؟« ی دوشم جا به جا م ی که کوله ام رو رو  یجام بلند شدم در حال از

 اِ کجا؟ -

 کم درس بخونم. ه ی  د یشه فردا کالس دارم با  ی م  رمیخوام برم باغ د  یم-

 هم بمون.  گه یکمه د  هیحاال -

 . گهیوقت د ه ینه ممنون تعارف که ندارم حاال باشه واسه  -

 گه؟ یپس اصرار نکنم د-

 .ستین  یازیممنونم ن-
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 .میرفت رون یاز اتاق ب گهیبا هم د و

 

از اندازه اش   ش یب یکه به زور خودم رو از دست تعارف ها  میاصرار کرد که شب رو بمونم و شام رو با هم بخور ی هم کل عمه

 نجات دادم.

بود سامان هم که طبق معمول خونه نبود. بعد از   ونیزیتلو یسالن مشغول تماشا یخوند و بابا هم تو  ی اتاقش درس م یتو  مامان

ازم تشکر کرد.   یبابا گذاشتم که با لبخند  ی جلو  ز،ی م یرو رو   ینیبه سالن رفتم. س  یچا ی نیس مختصر شام با  ی شستن ظرف ها

شده بود   ره یخ ون یزیتلو ی که به صفحه   یدر حال اش ییاز چا  یکه با خوردن قلپ  تماون ور تر از بابا نشس ی مبل کم ی رو

 ؟« یبود  یسوگند جان تئاترتون چه طور بود از نقشت راض ی گفت:»راست

  ینم  یاون تئاتر باز ی تو  گهیمن د ی عنی... خب ی  زهیمِن مِن کردن گفتم:»چ ی کم هول شدم و بعد از کم ه ی د یکه پرس  یسؤال با

 کنم.« 

 .د یپر پرسشش سمتم چرخ  نگاه

خواست   ی بهتر از منه، خب منم دلم نم یلیکنه که خ  یقراره اون نقش رو باز  گهید  یکیگفتم:»آخه   ی ظاهر یبا لبخند  که 

 بودن خراب کنم.«  ده یتئاترشون رو که اون همه براش زحمت کش

 که چه قدر هم تئاترشون رو خراب نکرده بودم!   البته

 خورد. شییاز چا گه یکمه د  هی

 رو به جات اوردن؟ یکیاونا  ای یخودت نخواست  یعنی  نمیبب-

 نشد.  گهیکردن د   یرو هم معرف  یکینه خودم نخواستم، البته  -

برات   ی تونست تجربه متفاوت ی ! میتکون داد و گفت:»اما امتحانش که ضرر نداشت تو که تئاتر دوست داشت  یاون حرفم سر  با

 باشه.«

 محو جواب دادم:  یو لبخند  ی زدن آروم  یحرف بابا نا خواسته دلم گرفت و با پلک با

 رو تجربه کنم.  زی ست ندارم همه چاما من دو-

 باباجون.«  ر یمن برم بخوابم شبتون بخ گه یخب د یلیبا اون حرف از جام بلند شدم و رو به بابا گفتم:»خ و
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 گفت.  یر یهم گذاشتن پلک هاش همراه با لبخند شب بخ ی رو با

که از سر دل    یجا به جا شدم و آه  یتخت کم  ی. رو دمیتخت دراز کش  یعوض کردم و رو  یرو با لباس خواب راحت  لباسم

هزار بار   یرو تجربه کنم چون دوست داشتن و عشق رو تجربه کرده بودم و روز ی زیخواست چ یدلم نم گه یواقعاً هم د دم؛یکش

طور   بودم... اما نه چه ده یاش رو هم ند  هیسا ی که حت  یبرگردم؛ به روز  ب تونستم به عق  یفرستادم. کاش م  یبه خودم لعنت م

  ی م یخمارش من رو در لحظه تا اوج لذت و سرخوش  یکه نگاه کردن به چشم ها  یحرف رو بزنم در حال ن یاومد ا ی دلم م

 قرارم بسته شد.  یب ی هم گذاشتم و چشم ها ی کشوند. با متصور شدن چهره اش پلک رو

 **** 

 

زنگ   یکالس هم نرفته بودم. البته چند بار ی ندم و حتخونه گذرو  ی رو به خاطر اون اتفاق و رو به رو نشدن با الناز تو ی روز چند 

وقت   ه یفکر که نکنه   نیشرمنده بودم اما با ا ربد یشد باهاش حرف بزنم و هنوز هم از کار ه یروم نم یل یزده بود که اولش خ

و    یاظهار شرمندگ یکه بود باالخره باهاش حرف زدم و بعد از کل یا  یاجباراً و با هر سخت  اشهکرده ب تیشکا ربد یسهراب از ه

برخورد رو با هام   ن یبهتر شهیحل و فصل کنه که مثل هم یجور  هی سهراب رو  یکردن، ازش خواستم که ماجرا یعذرخواه

کنه. با   ریم به خخت یجور  هی رو  ه یبزنه و قض فنکنم و قول داد که با سهراب حر  تیخودم رو اذ یل یداشت و ازم خواست که خ

که قصدش   ن یکه ازم خواست باز به آموزشگاه برگردم. با ا  یاز قبل خجل و شرمنده شدم مخصوصاً وقت  شتر یکه زد ب  ییحرف ها

 گفتم و قبول کردم.   ی رو نداشتم اما رو هوا باشه ا

  گهیاتفاق د هی رو به رو بشم و باز هم  ربد یباز با ه دم یترس  ی نذاشته بودم چون م رونیهفته اصالً پام رو از باغ ب ک یاون  ی تو  کالً

لپ تاپ    یاز بچه ها برام تو  ی کیکالس رو هم   یجزوه ها  یخونه حبس کرده بودم حت  یخودم رو تو  ییجورا هی و   ادیب شیپ

  ی بهم م یحرف نیتر شدم چرا که با کوچک تر ی متوجه شده بودم که از قبل هم عصب  مدتاون  ی کرد. تو ی مامان ارسال م

و به درخواست بابا حرف زده    یبا خانم دکتر هم تلفن  ی با هام حرف زده بود حت یکردم. بابا چند بار   یپرخاش م ی و کل  ختمیر

 . نمیرو بب  یخواست کس ی کردم و دلم نم ی م یبودم. همه جا احساس نا امن 

 انداختم که مامان داخل اتاق اومد.  یم  یرو که بچه ها فرستاده بودند نگاه ییهاحوصله و مغموم جزوه  ی اتاقم بودم و ب ی تو

 هنوز مگه نگفتم آماده شو؟«  یبهم کرد و گفت:»چرا نشست ینگاه

 گذاشتم. ز یم ی ام رو رو یگوش 

 م؟ یری کجا م  د یاما هنوز نگفت-

 رو به روم نشست.  ی صندل یبا اون حرف سمتم اومد و رو  
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 .ینرفت  رون یوقته که از خونه ب ی لیعوض شه، خ یو حال و هوات کم  یبخور ییاهو هی  می ریگفتم که م-

 . امیخواد ب ی االنم دلم نم-

 هست بگو به من.  ی زیاگه چ ؟یو پرخاشگر شد  یقدر عصب   نیاصالً تو چرا ا زم، ی:آخه چرا عزمامان

 . ستین ی زیچ ست،ین-

 ؟ ی:مطمئنمامان

بخش   نانیاطم یبشه و با لبخند  شونی خواست فکر مامان هم پر یبابا و سامان رو نگران کرده بودم و دلم نم  ی کاف ی اندازه  به

 گفتم:»بله شما نگران نباش.« 

 زد. ی کردنش به صورتش، روش بوسه ا  کیدستش و نزد  یاون حرفم با گرفتن دستم تو با

 .می پس پاشو آماده شو که بر-

 م؟ ی ر یکجا م  د یگ یحاال نم-

 گم.  ی:اول آماده شو بعد بهت ممامان

 

 .«دتی عمو حم یبرم خونه   میخوا  ی... م می خوا یخب، م یلیگفت:»خ  د یکم تعلل و ترد ه یاصرار کردم که بعد از  همچنان

 از اندازه گشاد شد و ناباورانه لب زدم.  شی که زد ب  یهام با حرف  چشم

 !د؟ی گ  یم  یم... معلوم هست چ-

 کرد.   ینگاه معترضانه

 ! یاینگو که نم-

 اون جا؟!«  ام یب د یاصالً چرا من با ست،ین نمیاز ا ری دستش گفتم:»اما غ  یدستم از تو  دنیهم کردم و با کش ی هام رو تو اخم

 هم فشرد.  ی رو یلب
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قرار بود طبق رسوم   یعن یرو بپزن قراره عازم خدمت شه  ی مرتض یخوان آش پشت پا ی زنگ زده، م  یچون زن عموت چند بار-

برگردن   د یزود با ی لیمعصوم و مژگان از راه دور اومدن و خ ی مرتض یخب چون خواهرا  یسه روز بعد از رفتنش آش رو بپزن ول 

 . یبهم زنگ زدن همگ  ی م که کلیزود تر شد، همه اون جان فقط ما نرفت گهید

 کالفه فوت کردم.   ینفس

  ی لیکنم خ ی احترام، فکر نم ی اونا هم سخت باشه، بعدشم زن عمو به شما زنگ زده اونم البد از رو ی برا د یتازه شا ام یاما من نم-

 من باشه.  داریمشتاق د

 .د یکش  یپوف

داشت که با   یخواسته ا  هی  ،ی فرار کن یقراره از مرتض   یبعدشم تاک یایاصرار کرد تازه خواست که تو هم ب یلی خ چارهی نه بابا ب-

 .د یهم نگاه کن یتو رو  د ینتون گه یکه تا آخر عمر د ست یبه معنا ن ن یما او نشد ا ن یهم حرف زد

 ادامه داد:  یتر  می کرد و با لحن مال یمکث

تو و ما با   یبشه اون پسر عمر  ی هر چ نی با هم رو به روش  د یاون، به نظرم با ی طور برا نیبشه و هم یبرات عاد ز یبذار همه چ-

باور کن   م،یبسپر  ی رو به فراموش  هی قض نی ا ی جور ه ی  د یو با  میش  ی باالخره چشم تو چشم م ی جور ن یبده ا م یهم رفت و آمد دار

 بهتره.  یلیخ ی طور نیا

 کردم.   یدادم و فکر م ی مامان همزمان گوش م یکردم به حرف ها  ی م ی باز رهنمیپ یکه با گوشه   ی بودم و در حال ریبه ز سر

  ی طور رخساره م نیزنگ زده و هم یدلم، تازه عمه زهراتم کل  زیفرار کردنا تمام بشه پاشو عز نی خوام ا یسوگند جان من م -

 آخه چرا!  ید یگفت جواب تلفناش رو نم

حرف بزنم، باور کن اصالً اومدن من به اون جا صورت   یبا کس خوادیهم گفتم:»چون دلم نم یو با جمع کردن لب هام تو  لجوج 

 رو ندارم لطفاً مامان.«  ه یبق یها ه یگوشه کنا دنینداره، من تحمل شن یخوب

 گفت.  "یبابا ا یا " کالفه

هست که   ی کنن که چه مسئله ا ی خودشون فکر م شیشه و پ یبد م  یایخوان بگن اتفاقاً اگه ن ی م ی همه مدت چ نیخب بعد ا-

به حرف    ی فرارت مواجه بش ل یبا دل د ی با ی بر ی نم شیرو از پ یبا فرار کردن کار ،یاز همه پنهان کرد  ی جور ن یرو ا تو خودت

 گم.   یرو م نای خودت ا ی هام گوش کن دختر قشنگم من به خاطر راحت

 فکر نگاهش کردم.  شونیو پر  مغموم
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 برام سخته.  ی ول-

  یشه، تو و مرتض  یبهترم م ز یکه همه چ دمی بهت قول م زمیگفت:»پاشو عز  نانیپر اطم ی مهربونش رو بهم دوخت و با لبخند  نگاه

 .« نیایکنار ب د یهمه با  د یایموضوع کنار ب نیبا ا د یبا

 آروم زمزمه کردم.  دمیلحن پر ترد با

 د؟ یکن یفکر م  ی طور نیشما ا یعنی-

 طوره.  نیهم زم یآره عز-

 زدم.  یو پلک دم یورچ لب

 .نمیرو بب ی خواد مرتض یاونم هست، دلش نم ؟یسامان چ-

 هم قرار داد.  ی تر کرد و چشم هاش رو رو  یلب

 . ادیاون هم ب د یداره اگه تموم بشه شا  یکار  هی نگفت تازه گفت  یزیدونم، باهاش حرف زدم چ  یم-

 منتظرتم.«  رون یگفت:»خب پس من ب ی صندل ی و با بلند شدن از رو د یزانوم کش ی که دستش رو رو ری بودم و سر به ز ساکت

 رفت.    رون ی با گفتن اون از اتاق ب   و

شدم   یمجبور نم  گهیبود که د نیشد حداقلش ا ی بهتر م میشد  یحق با مامان بود اگه رو درو م  د ی هم دو دل بودم اما شا هنوز

حوصله و   یام رفتم. ب  یلباس به سمت کمد لباس  دنیپوش  یشدم و برا کلنجار رفتن با خودم از جام بلند  ی ازش فرار کنم. با کل

  ی آب یو هول هولک  فمیمنتظرم بود. با برداشتن ک  نیی. مامان پادمیکردم و پوش  نتخابدست لباس ساده رو ا ه یبدون وسواس 

خودش برده بود. با سوار   صبح موقع سر زدن بهش، با د یگفت مادرجون رو عمو حم  یکه مامان م  یرفتم. اون طور  نییخوردن پا

که داشتم آروم   یکرد ذهنم رو از افکار مشوش  یم  یزد سع  یکه م ییراه افتاد. در طول راه مامان با حرف ها ع یسر یلیشدنم خ

 خودم رو حفظ کنم.  ی خونسرد یطینباشم و در هر شرا ی زیخواست که نگران چ یکنه و ازم م

اضطراب و دلهره داشتم. در باز بود و همراه مامان داخل   ی. حسابمیشد  ادهیپ نیتوقف کرد و از ماش  د یعمو حم یخونه   یجلو

از   یتخت که قسمت ی هم رو هی بودند، رخساره و بق یمشغول باز   یادیز  ی با سر و صدا ی مرتض یو خواهر زاده ها ی عل ری. اممیرفت

داشت   یلیطو  یقسمتش باغچه   کیشد؛   ی شامل دو قسمت مجزا مبود و  ی بزرگ اطی. حد قرار داشت دور هم نشسته بودن اطیح

  یاختصاص داده شده بود. دور هم رو  نیپارک ماش  ی برا ی ضیعر ری اش هم با زدن آفتاب گ گهیو قسمت د  اه یاز انواع گل و گ

. مامان دستش رو پشتم قرار داد و  د یس ر ی بچه ها با هم، به گوش م یو هم خوون   تاریگ  یصدا شهیتخت نشسته بودند و مثل هم
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توجه نکن    ینره به حرف کس ادتیرو هم که بهت گفتم  ییزایبچه ها، چ ش یداخل تو هم برو پ رم یگفت:»من م ی با لبخند 

 باشه؟«

 تکون دادم.  یسر

 اوهوم باشه. -

 

  یچنان استرس داشتم و نم به سمت بچه ها رفتم اما هم قیچند نفس عم دنیرفتن مامان به داخل خونه من هم بعد از کش با

همه بودن   قاًیشدم دق  بتش یغ یتر رفتم متوجه   ک یکه نزد نیهم ی تونه داشته باشه ول  یم  یچه واکنش دنم یبا د یدونستم مرتض

 ! یبه جز خوده مرتض

دست هاش بود. سالم کردم که نگاه ها سمتم   نیب  تاریکه مشغول خوندن بود چون هنوز هم گ یهم بود و مثل ا  ربد یه یحت

 ! امیکرد من هم بخوام ب ی فکر نم د ی که شا ربد یاول از همه هم نگاه متعجب و ناباور ه د یچرخ

طور اظهار   نیلب هام اومد و هم ی رو  تیرضا ی از رو یسالم کردند و با استقبال گرم بچه ها رو به رو شدم که لبخند  یهمگ 

توجه مشغول خوردن آش بود   ی هم بود که ب نا ی. ممیبود دهیرو ند  گهی اون دو سه هفته اصالً هم د ی وو زهره که ت م یمر  یدلتنگ 

و خنده مشغول   شونی آش آماده شده بود و بچه ها هم، هم زمان با بساط آواز خوون ون چ م یبود دهیرس  ریکم د ه یکه   نیمثل ا

با لبخند و مزه مزه کردن آش   میآش رو جلوم گذاشت و مر ی  تخت نشستم که رخساره کاسه  یخوردن بودند. کنار رخساره لبه  

 شده.«  یچه آش  نی دهنش گفت:»بخور بب ی تو

پر   یاون تعجبش گره ا ون ی کرد. م ی به دست همچنان جا خورده نگاهم م تاریافتاد، گ ربد یاون حرف ناخود آگاه نگاهم به ه با

 تیموضوع اصالً احساس رضا نیخواست من اون جا باشم و از ا یدلش نم ی لیاومد که اون هم خ ید؛ بنظر ماخم به ابرو هاش افتا

 :د یهم جولون داده بود رو به من پرس  یبود و حساب تهتخت نشس یکه باال  نیکرد. حس ینم

 کو پس؟  ی سام نمیبب-

 خان داداشتون!«  دهیزنم جواب نم ی کردم که گفت:»واال زنگ م ی رخب یرو به باال انداختم و اظهار ب ی ا شونه

 کرد.   ربد یدر ادامه رو به ه و

 خان شروع کن.  ربد یخب بفرما ه یلیخ-

  نیمغرورانه و البته پرخنده گفت:»مثل ا یگرفتن و ژست  افه یبا ق نیکرد که حس یمهبوت و اخمو همچنان جمع رو نگاه م  ربد یه 

 رسونه، واال!«  ی شونو م یا  قهیکج سل نینبودن البته که ا یمن راض ییطال یاز حنجره   ی لیکه بچه ها خ
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 .د یخند  ز یتمسخر آم رخساره

 گوشنواز تره من که بزور تحمل کردم.  ی لیتو خ یغارغار کالغ از صدا یباور کن صدا-

 کرد.   یرخساره خنده ا  درجواب

 خانم. ونا یبهتره ف یلیخش دار تو که خ ی باشه از صدا ی هر چ گهید  یل یخدا وک-

رسم شده بود    ه یهم   ن یکه ا نیشروع کنه. مثل ا ربد یکردند که زهره ازشون خواست ساکت باشند و اجازه بدند که ه ی کل م کل

  یتلخ  کی رو گرم تر کنه که البته هر دفعه از اون صدا فقط  ی گرمش اون دور هم  یبا صدا شهیجمع هامون هم یتو ربد یکه ه

کرد شروع به خوندن کرد. احساس   یکه بهم نگاه ن یدست هاش جا به جا کرد و بعد از ا  یرو تو  تاریگ  یموند. کم ی من م یبرا

کرد و با هر    یخودشه به من چون نگاهش که پر از حرف بود و موقع خوندن فقط من رو نگاه م یکردم اون ترانه حرف ها  یم

 شد. یم   یباره خال کی نگاه ته دلم 

 نشنوم  ی کنم حرف تو از کس ی دعا م  یدفعه ه هر

 ترم   ونهید  نمیبیباز م یشیتکرار م  یباز تو ه اما

 م یتو بد حال احوال می خال یاز خوش  سردمو

 ر یاون نگاتو ازش پس بگ  ریاز تو دستاش بگ  دستاتو

 ... رینگاتو ازش پس بگ  اون

 هنوز  خوامشیدلم بسوز آخ دلم بسوز دوستش دارم و م یا

 باشه... ی با کس گهید  خوامیچشماشه نم ش یهنوز دلم پ من

چهره اش متوجه شدم. با   یناگهان رییرو از تغ نیبود و ا خته یمن بهم ر دنیشد به جونم، انگار باز با د ش یپر از غمش آت یصدا

  یمن رو دوست داشت و منه احمق حت ی آدم ن یخوردم؛ همچ ی از قبل حسرت م شتریکرد و ب یکشنده اش بهم نگاه م ینگاها

  لیاز تبد  ی ریجلو گ  یجلب توجه نشه و برا یل یکه خ نیا ی و نگاهم رو برا خوند ی بشم. همچنان م  کیتونستم بهش نزد ینم

بود   نیغمگ  دم؛یهمون لحظه بود که صدا هم قطع شد و آهنگ نصفه موند. نگاهم رو باز سمتش کش  یگرفتم و تو   ه،یبغضم به گر

 :د یپرس  نیحسحوصله نفسش رو فوت کرد که   ی . بچه ها شروع به اعتراض کردند.  کالفه و بنشویو پر

 ؟ی شد چرا قعطش کرد یاِ چ-

 حوصله ندارم.« الیخ ی رو به طرفش گرفت و دمق گفت:»ب تاریگ
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 بده بزنم.  یخودت گفت شیپ ی  قه ی :اما چند دقنیحس

 بود.« شیپ ی  قه ی چند دق یحوصله تر گفت:»اون واسه   یب

کرد، حاال بعد از خوردن آش و    خیکه  د یحاال هم آشتونو بخور گه یگفت:»خب اصرار نکن د نیهم مداخله کرد و رو به حس میمر

 خونه.«  ی که واسش خاطره بشه بازم م  نیا یهم اومد برا ی خوده مرتض ی وقت

افتاد،   نا یلحظه چشمم به م ه ین بودم که  نداشتم و مشغول خورد دنیهم به پرس  یلیکجاست و تما یدونستم مرتض   یهم نم هنوز

زهره   یاش کنم. با صداخواست خفه  ی دلم م شه یکرد که من هم مثل هم ی بهم نگاه م ی زیطور تمسخره آم هی دونم چرا اما  ینم

 :د یپرس  نیکه رو به حس  تم،نگاه پر از انزجار و نفرتم رو ازش گرف

 اصالً؟  دمشیکجا رفته ند   یگم پس خوده مرتض   یم-

خواد   یکرد و گفت:»فکر کنم داداشمون از االن م ی خنده ا د یکش  ی کاسه رو هورت م ی که تند تند آش تو ی در حال نیحس

 شه.«  ی سرباز فرار

 دند ینسبتاً آروم که همه شن ییکه از چشمم پنهون نموند با صدا  یبه من کرد و با پوزخند  ینگاه م ین نایاون حرف م با

 .« یپناه اورده طفل یدادن، تازه به سرباز ی هم فرار شی طور نیرو هم  چارهی گفت:»ب

نگاه کردم و    هی دستم خشک شد. آب دهنم رو با دلهره فرو دادم، به بق  یدهنم برده بودم تو   کیرو که نزد ی که زد قاشق  یحرف با

بود   یعصبان  یل یکه خ ن یمنظورش شده بودند و با ا  یمتوجه   یهمگ  ایثابت شد. گو نایم  ینگاه خشم آلودم رو  یا  قهیبعد از دق

  ی زیچ ه یمگه دست بردار بود مرتب  یگوش کنم و آروم باشم و خودم رو کنترل کنم ول   امانم یها  هی کردم به توص ی م یاما سع

  خان نی بحث رو عوض کنه با خنده گفت:»حس نکهیدادند. زهره واسه ا ی م ه یطعنه و کنا یگفت و حرف هاش همه بو یم

صدق   یاما فکر نکنم در مورد مرتض قم کنه و مواف ی پسرا رو آدم م یسرباز  گنیکه م ن یالبته با ا ست ین ی آدم نیهمچ ی مرتض

 خوره.«  یبه درد تو م  شتریب ی عنیکنه 

 نگاهش کرد:  ی معترض و شاک نیکه حس  دنیاون حرفش همه شروع کردن بخند  با

 . دنیزهرمار رو آب بخند -

 .د یخند  ز یر زی ر زهره

 بهت برخورد؟  هیچ-
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  نیا یاگه من برم سرباز ی گ ینشستنش رو عوض کرد و با لحن مسخره و خنده دارش، گفت:»بعدشم زهره خانوم تو نم ژست

  چیهام ه ت یمسئول ریهستم و از ز  یریپذ  ت یکه من اصوالً آدم مسئول  د یدون  یکنه؟ م   تیریمد  یدانشگاه رو ک  چاره یب  یدخترا

 کنم.«   ینم ی وقت شونه خال

  یچون واقعاً تو  ی مورد رو خوب اومد  هی  نیو تکون دادن سرش گفت:»ا  می مال ی هم که تا اون لحظه ساکت بود با لبخند  ربد یه

 کنم.«  ی م د ییو من بشدت تأ  یخودتو به طور صدرصد نشون داد ت یکار احساس مسئول نیا

  ی با لحن خنده دار و بامزه ا ربد یبا اشاره به ه د یکش ی م رون یب نشیشلوار ج ب یج یاش رو از تو  یکه گوش  یهم درحال  نیحس

معصوم رو   ی اون همه بره  یکه چه طور  دهی من بوده و د یشاهد تمام زحمات و تالشا ربد یخوده ه ،ی نیشاهد ع نمیگفت:»بفرما ا

 خطرناک و...  «  یخودم در برابر گرگ ها تیمورد لطف و حما

بهش پروند و با تکون دادن سرش گفت:»بسه کم چرت و پرت بگو، بعدشم   ی د با پا لگ  ربد ی که حرفش تموم بشه ه ن یقبل از ا و

 !« ؟یو حفاظت کن تیحما ی خوا ی م ی و در برابر ک یاون وقت از ک  ، یتو خوده گرگ

 بگو واال.« نو یحرفش رخساره هم با خنده گفت:»هم د ییتأ در

خراب نکن با    تتویحما گه یگفت:»د ربد یرو به ه زون یآو ی معترض و با لب و لوچه ا  نیکردن که حس  دن یها باز شروع به خند  بچه

 خان.«  ربد یه اتیباز یوحش نیا

 اش ادامه داد:  یگوش  ی شدن به صفحه  ره یدر ادامه با گرفتن نگاهش و خ و

 زده.  بش یغ هویکجا  نمیبب رم یرو بگ  ی سرباز فرار نی ا یشماره   د یحاال هم بذار-

دستش گرفته بود و آروم آروم آش داغش رو هورت   ی آش رو تو ی که کاسه   یدرحال  می ه گرفتن شد که مرمشغول شمار نیحس

داشت رفتن اونو   ی مشکل ه ی ی مرتض ی چون دفترچه  فه،یکه با عمو رفتن اداره نظام وظ ن یرفت بگم مثل ا ادم یگفت:» د یکش یم

 حاال.«  انیحلش کنن م

اش،   گه یدست د  یدستش بود و قاشق هم تو  ی اش تو ی گوش  ی که نگاهش به صفحه  ی زد و در حال  یپوزخند  نایبا اون حرف م 

 .« ادی ی نم گهیاگرم بخواد هم د د یگفت:»باور کن

 برام نازک کرد.  یشده بودم که پشت چشم ره یبهش خ زم یمتوجه بودم که منظورش با منه و با نگاه تند و ت   کامالً

 هست سوگند جون؟ یمشکل-

پر از خشمم  یکرده بود. با چشم ها  میعصب  یشد و با رفتارش بد جور  ینزنم اما نم ی خودم رو گرفتم که حرف ی جلو یلیخ

 نگاهش کردم. 
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 بگو. ی دار  ینه، اما تو اگه مشکل-

 دونم.« ی تو رو نم ی ندارم ول یلج دارش نگاهم کرد و گفت:»نه من که مشکل   یلبخندا با

داد و کنار گوشم گفت:»آروم باش، باهاش دهن به دهن نشو نذار   یابش رو بدم که رخساره دستم رو فشار آرومخواستم جو یم

 .« زهیبهمت بر

قدر خودتو    نیا ست ین یاز یراحت بگو ن ی لیهست خ ی زیبدون توجه به حرف رخساره با حرص و نگاه مغضوبم گفتم:»اگه چ اما

 و... «   یکن  تیاذ

  ی صاحبش خودش برش م ن یزم یفحشو بنداز  گنیگفت:»اصالً راست م  یمسخره ا  ی هنوز حرفم تموم نشده بود که با خنده  

 داره.« 

شده بود مداخله کرد و رو به   یجد  یهم که حساب نیدر آروم کردن جو داشتند. حس  یما بودند و سع ی ها شاهد مشاجره  بچه

 گفته باشم.«  ی دفعه با من طرف  نیدوباره شروع نکن چون ا  گه،یدبسه  نایبه چهره اش گفت:»م یبا اخم نایم

  افهیبا ق نیالبته حقم دار نیدوباره همه به من حمله ور شد  ه یچرخوند و گفت:»چ نیو پرحرص نگاهش رو به سمت حس یشاک

 .« د یازش دفاع کن یطور  ن یا دمیکه خانوم داره با یحق به جانب ی

متوجه بشند گفت:»اصالً   ه یداشت بق یکه سع ی لب طور ر یشد ز ی کج و حرص درار مشغول خوردن م ی که با لبخند  ی در حال و

 !« یمرتض چارهی شده، هه ب ی زی نه انگار که چ

کرد.    یبود و با صورت پر اخمش به من نگاه م یاون هم عصب دهیکش ربد یهمه متوجه حرفش شده بودند و نگاهم سمت ه قاً یدق

خطاب به من گفت:»سوگند   زدیتشر م  نایبه م ضیکه با غ ی در حال نیبودم و برآشفته از جام بلند شدم که حس ختهیر باز هم بهم 

 زنه.«  ی م اد یاصوالً حرف مفت ز نا ینکن چون م ش گو  نیا یبه چرت و پرتا الیخ یب نیبش

تمام  یفکر  ی با ب ی و عصب نیشمگ از کوره در رفته بود از جاش بلند شد و خ یکه حساب یهم در حال  نایاون حرف، م با

 داده!«  ی نکنه به توهم قول یتو هم طرفدارش شد   هی گفت:»چ

 

صورتم سر خوردند و   ی اشک پشت سرهم رو ی نگاه کردم قطره ها ربد یقورت دادم و به ه یکه زد آب دهنم رو بسخت  یحرف با

 باره رنگ صورتم جا به شد. کی

  د یکل  یدندون ها  یتمام از جاش بلند شد و پر حرص و غضب آلود از البه ال  ت یباره و با عصبان کی ی با خشم ربد یه نایحرف م  با

 : د یشده اش روبهش غر
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 احمق.  یدختره  یگ یم  یدهنتو ببند و خفه شو. بفهم چ-

جا همه   نی و گفت:»خوبه واال ا د یخند  ی عصب  نایدست م یتو   عیسر اد ینمونده بود باال ب ی زیچ گهی رو که د ربد یدست ه نیحس

 مدافع خانومن، به توچه اصالً، هان به تو چه.«  ل یوک

تا    یکن یم  یرو  اده یز ی دار  گهید نایگفت:»م  یهم گذاشتن پلک ی کرد خشمش رو کنترل کنه با رو ی م ی که سع ی در حال نیحس

 .«ادیاز دهنت در م ی ه واقعاً بفهم چبهت نگفتم فقط به خاطر عمو بوده اما حواست به حرف زدنت باش  ی زیاالنم اگه چ

تخت برداشتم که به کاسه آش برخورد کرد و   ی رو از رو  فمی ک اهویتوجه به اون ه  یها مشغول مشاجره و بحث بودند و ب  بچه

شوکه شده بودم، واسه   یشکستن کاسه حساب ی . از صدادند یباره ساکت شدند و به سمتم چرخ کی افتاد. همه  نیزم  یکاسه رو 

و   دم یو  باالخره به خودم جنب دم یکش یرو نگاه کردم، نفس تند  نیزم ی و رو  ستادمیمات و مبهوت سر جام ا ی لحظه ا چند  ی

  ی پس زدم و بدون توجه به شلوغ ج یدگرگون و گ ی با دور شدن از اون جمع خودم رو داخل خونه رسوندم. اشکم رو با حال عیسر

کرد    یکه تلفن رو قطع م   یدر حال الماون ح دن یزد رفتم. با د ی بود و با تلفن حرف م ستاده یا یخونه سمت مامان که گوشه ا 

 :د ینگران و جاخورده پرس 

 ه؟ یچه حال نیشده سوگند ا یچ-

 دهنم جا گرفتند.   یو سخت کلمات تو   دهیبرد دهیبر

 ...چییس.. سو-

 :د یتر از قبل پرس  دلواپس

 شده؟  یگم چ  یم-

 رو به خودم جلب نکنم آروم و ملتمسانه لب هام رو باز تکون دادم.  یکردم توجه کس ی م ی که سع ی حال در

 کنم.  ی خواهش م رمی وگرنه خودم م نیبد  چو یی مامان لطفاً سو-

 رو به طرفم گرفت.  چییبرد و سو فش ی ک یبالفاصله دستش رو تو  د یاون همه مصمم بودنم رو د ی وقت

 منتظر باش.  نیکنم، تو ماش   یفقط بذار از زن عموت خداحافظ ام یپس منم م-

که اصالً از کار    نایاومدم. بچه ها همچنان در حال بحث بودند و زبونِ دراز م رون ی رو گرفتم و ب چییسو  یا گه یحرف د چیه بدون

و   نیکه درنگ کنم سمت در حرکت کردم که حس  نی. بدون اد یرس  یهاش همچنان به گوش م  یافتاد و صدا و حاضر جواب ینم
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دست به کمر مقابلم   نیمانع راهم شدند. حس ه یاز ثان ی به طرفم اومدند و در کسر ه رخساره از پشت سر صدام زدند و بالفاصل

 ؟ یر یم ی کجا دار-. ستادیا

کنم برو   ی خواهش م ن یلرزونم گفتم:»ح... حس  یو با صدا ی ود و به سختخشک شده ب یرفته بود و آب دهنم حساب ل یتحل صدام

 کنار.« 

 نگاهم کرد.  نگران

 اصالً.  هیچه حال ن یلرزه ا ی صدات چرا م-

که   ییبعد هر جا  یآروم که شد  م ینیگوشه بش ه ی م یدستش با خواهش و اصرار گفت:»سوگند بر  یهم با گرفتن دستم تو رخساره

 برو.«  یخواست

 شد.  یم  نییبه تنم افتاده بود و نفسم به شدت باال و پا ی لرزش  ت یهمچنان مشغول بحث بود. از عصبان ربد یه

 دستم شده بود و ناباور سرتکون داد:  ی تو چییسو ی متوجه  نیحس

 ! ین یحالت پشت فرمون بش ن یبا ا یخوا  ینگو که م-

 رفتن که رخساره مانع شد. ی بودم برا مصم

 . دهیم تیبه اونو و چرت و پرتاش اهم یک   آخه ه،یکارا چ  نیسوگند ا-

بدون توجه از کنارشون   یاومد و بعد از تعلل  یبه طرفم م  نای افتاد که اون هم بعد از اتمام بحثش با م ربد یاز پشت سر به ه نگاهم

کوچه   یکه تو  نیدادم و خودم رو به ماش   ی شتریزد. به پاهام سرعت ب ی مرتب صدام م نیهم مثل رخساره و حس ربد ی رد شدم. ه

  یشد رو  یلیو اشک س   رمیام رو بگ  ه یگر یتونستم جلو   یحرکت کردم. نم عی سر یلیکردنش خ نبود رسوندم، سوارشدم و با روش 

و با  خورد شده بودم؛ محکم  یحساب ه یبق یناراحتم کنه باز هم و جلو  یعوض  نایصورت پر هرمم. باز هم اجازه داده بودم که اون م

صفحه بود اما   یرو  ربد یخورد. اسم ه یزنگ م   رتبام م ی فرمون زدم. گوش  ی رو یضربه ا  ختمیر  ی که اشک م ی حرص در حال

 کردم.  یبه قصد برگشتن به باغ حرکت م ابون یخ ی تو  یادیخواستم جواب بدم و با سرعت ز ینم

 

شدم که    ربد یه ی بغل، متوجه  ی  نهیبه آ  یا نگاهو ب ی لحظه ا یجاده باغ در حال حرکت بودم که برا یبا سرعت تو  همچنان

ام همچنان   یکردم. گوش   شتریپدال گاز گذاشتم، محکم فشردمش و سرعتم رو ب ی پام رو رو نشی ماش  دنیپشت سرم بود. با د

 . ربد یزد و ه ی ممامان زنگ   ونی در م یک یخورد؛  ی پشت هم زنگ م
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  ی شدم که از رو به رو به سمتم م ینیماش  ی متوجه  میتار و اشک د ی اون د  ونِ یآن م  کیتار کرده بود و   یرو حساب دمید اشک

چرخوندم و  محکم ترمز کردم که به خاطر شدت  یفرمون رو به سمت ره یصورت نگ  ی که برخورد نی ا ی اومد؛ هول و دستپاچه برا

د. دلم از ترس و وحشت پر شده بود و  ش  ده یبا ضرب به فرمون کوب میشونیباره پ ک یو   مام جا به شد  یصندل ی رو یترمز تا ارتفاع

 اندازه سست شده بود.  یکرده بود و دست و پا هام ب  دایپ یترسناک لرزش  جانِ یلب هام از اون ه

فرمون برداشتم. از سوزش مجددِ   ی به دلم انداخته بود سرم رو از رو یشد و ضعف  ی ام م یشونیکه باعث سوزش پ ی و با درد آروم 

خورد.   یصورتم سر م ی برداشته بود و خون قطره قطره از کنار چشمم رو یابروم خراش  ی زدم. باال یام با درد پلک محکم  یشونیپ

  رون یرو ازش ب   یمخصوصش نصب شده بود بردم و دستمال یو جا نیسقف ماش  یو دستمال که ت  یدستم رو سمت جعبه  

به گلوم هجوم اورد؛   ی بغض به طرز وحشتناک نه، یآ یاون حال خودم تو  دنیخم کردم؛ با د نییو به سمت پاجلو ر  نهی. آدمیکش

کرد و سوزش    ی رو مچاله م ودموج  یچارگی گونه هام حرکت کرد. حس ب ی گرفت و اشک تلخ و دردمند رو  یشتر یام شدت ب ه یگر

و ناتوان شده بودم، چرا اجازه داده بودم اون    فیشد. آخه چرا اون همه ضع یم  شتریتلخم ب  یفرود اومدن اشک ها ی چشم هام برا

 نکرده بودم... یهمه لهم کنن و آزارم بدند چرا از خودم دفاع

 فرمون ضربه زدم.   یبار رو نیهم، پشت هم و محکم با کف دو دستم چند  یدندون هام رو  دنییو سا ه یگر با

 آروم شدن بود!  ی هم برا یمگه راه  اما

 سوخت... ی گرفتم، چرا قلبم اون همه م ی قرار نم اچر

حالم رو بدتر کرده بود و با فشردن قفل   ن یماش  ی بزرگ تر بسته شده بود، فضا یداشتم و راه گلوم از بغض   ید یشد  یخفگ  حس

  اده یپ عیسر  ی لی. خستادیمامان متوقف شد و از حرکت ا نیپشت ماش  ی با فاصله ا ربد یه نیشدم که همون لحظه ماش  ادهیدر، پ

  هی گذاشتم و گر نیماش  ی و آشفته به سمتم اومد. از اومدنش جا خورده بودم، رو ازش برگردوندم و سرم رو رو  مهیشد و سراس 

وحشت زده   دنم یشدنش بهم دستش چنگ بازوم شد و من رو به سمت خودش چرخوند؛ با د  کینداشتند. با نزد ی که تمام ییها

من رو   ع یسر یل یشد خ یم  نییپا وکه نفس پر استرسش باال   یکننده در حال ریحرکت غافلگ  ک ی یچرخوند و تو  ی و نگران چشم

کردم   ی محکمش، حس م  دنیش کشاش چسبوند. وجودم خورد شده بود و با اون به آغو نه یو محکم به س  د یبغلش کش ی تو

آرزوم   تیکه نها  یاون آغوش  ی اورد؛ حل شده بودم تو یام فشار م  نهی. نفسم متالطم به س دهیام باز بهم چسبخورد شده  ی ها کهیت

وجودش در حال سوختن بودم و همچنان محکم من   ی حصار آغوشش بودم هق زدم. از گرما یتو  ینداد و در حال  مونما هی بود، گر

رو باز بهم برگردونده بودند؛ محکم سرم رو   تیخودش چسبونده بود. مردم اون لحظه از عطر تن و آغوش مردونه اش که امنرو به 

لمس کردن اون آغوش داشتم   یاون مدت برا یکه تو   یعطش دم،یشک  ی نیب ی نفس تو کیاش فشردم و عطرش رو   نهیبه س 

  دنیفرجام بخش ی شده بود برا یو حال مشوشم بهانه ا   هی گر د؛ یپر کش فم یباره از تن نح  کی  یو اون همه حسرت و دلتنگ  د یخواب

 به اون همه حسرت.   

 شد کنار گوشم زمزمه کرد.  ی که حصار دست هاش تنگ تر م ی اش در حال یو پر از نگران  نیغمگ  یصدا با
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 نکن دورت بگردم.  ه یرگ  رم، یم  ینکن سوگند که من م ه ی گر ی جور نیا-

خواست ازش جدا شم و کاش تا ابد حبس اون   ی که گوشم رو پر کرده بود. دلم نم  ییبهشت آغوشش، با حرف ها ونیگرفتم م گُر

و با تمام جودم   رم یکه ازش دور بودم و دلتنگ، ازش قرض بگ  ییموقع ها  یتونستم عطرش رو برا   یشدم، کاش م ی آغوش م

  یاون جور  دنشونیحسرت د  گه یدلم بزنم که د  واریو به د رمیقاب بگ  تمتونس ی قشنگش رو م  یهانفسش بکشم، کاش اون چشم 

 ذوبم نکنن. 

 ... یواه یکاش ها ی از ا یبودم و هجمه ا  من

که بازوم هام   ی کرده بود. آروم از خودش جدام کرد و در حال دایپ یف یام پرش خف نهیام گرفته بودم و س سکه سکه  ادیز ی  هی گر از

رنگش   د یسف  رهنیام رو از پ ی اشک یو چشم ها دم یو آشفته نگاهم کرد. مثل بچه ها لب ورچ نیدستش گرفته بود غمگ  ی رو تو

ا فشردن بازوهام  هم گذاشت و ب ی شده بود، گرفتم و بهش نگاه کردم. چشم هاش رو رو اهیس  یاشک ی و پر از لکه ها سیکه خ

 سخت لب زد. 

دوزم و   یو زمانو بهم م  ن یکه اگه طاقت و تحملم طاق شه به خدا قسم زم  یبا کارات؟ نکن... نکن لعنت ی منو بکش  یخوا  یم-

 . ارمیاش در م یاشکاتو سر باعث و بان ی دونه دونه  ی تالف

  م یشونیپ یرفت. نگران به زخم رو  ی که توش حل شده بودم ذره ذره به خورد وجود سر تا پا دردم م  یبودم و مسکنِ آغوش  آروم 

 نگاه کرد: 

 . مارستانیب میبر د یبا-

 

رفتم و سوار شدم که بالفاصله پشت سرم اومد و اون هم   نیتوجه به حرفش سمت ماش  ی فرستادم و ب رون یب یرو به سخت  نفسم

  قهیچند دق یو شکستن سکوت  ی شونیپ یدستش رو   دنیداد و با کش رونینشست. آشفته خاطر و درهم نفسش رو ب  نیداخل ماش 

 باش... «  ه یالاقل به فکر بق ی ستیخودت ن فکراگه به  ادیسرت م  ییوقت بال  ه ی ی گ یگفت:»نم ،یا

 

 گرفت.  کرد و نفس  یمکث

جا اومدم   نیو زنده شدم تا ا تا بهت برسم، مردم  رون یام زد ب نهیخود خواهم آره، ب... به فکر من باش، به فکر من که قلبم از س -

منو چزوند    میآره حرفش بدجور ، یکن  یگوش م یمفت اون عوض  یآخه تو چرا به حرفا دم، یکوب نیدو سه بار به چند تا ماش  یحت
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که نتونستم و    فیخوابوندم که هوش از سرش بپره اما ح یتو گوشش م ی ا دهیچنان کش شد  یمانع نم   نیکه اگه حس  یطور

 نشد.

  ی اون سکوتم با لحن دن یکردم. با د ی چرخونده بودم با سکوت گوش م شهیکه صورتم رو سمت ش  یزد و من در حال یحرف م  اون

 بگو.«  یز یچ هی سوگند  ؟ یبهم نگاه کن یخوا ینم ی حت یعن ی ؟یبرگردوند  و ازمنرم، گفت:»چرا صورتت  یآروم تر و ِشکوه ا 

مردونه و داغش وجودم رو قلکک داد. صورتم رو به طرف   یهمچنان ساکت بودم که حس لمس کردن چونه ام با دست ها ی ول

کم جون باال   ی ابروش رو با لبخند  یشد. تا نهیهول و مضطربم قر  یچشم ها یاش تو  یوحش ی خودش چرخوند و چشم ها

 انداخت.

 .مارستانیب می بر یکن  ی جا بمونم قبول نم نیکه اگه تا صبح هم ا  یدونم اون قدر لجباز  یم-

   امی شونیپ ی خشک شده  مهیپاک کردن خون ن یو دستش رو برا  د یکش  رونیب نیرو از سقف ماش  یحرف دستمال گونیبعد از ا و

  یزد و با کالفگ   یو متالطم پلک ی رو نداشتم. با اون کارم عصب  یکیرو برگردوندم؛ طاقت اون همه نزد  ع یصورتم اورد که سر کینزد

 آخه؟«  ی کن ی م ی طور نی کار کنم؟ سوگند بقرآن خسته شدم چرا با من ا  یچ گهی کار کنم هان؟ د ی گفت:»چ

بارون زا شروع به بارش کردند.   یبر هاحرف هاش مثل ا دنیداشتند و با شن  دنیبار ی رو برا یاشک یهام هنوز قطره ها چشم

 دوباره ام شده بود و با لحن پر التماسش درمونده زمزمه کرد:   هی گر ی متوجه 

 نکن.  وونمی د شتر یب نیتو رو خدا از ا-

زد. صورتم رو آروم    یدور و ورم بال بال م  شونیو پر ی که اون جور یکردم، در حال  ی م تش یخودم متنفرم بودم که اون همه اذ از

تر اومد و سمت صورتم    کیام، نزد یشونیبه زخم پ یدستش و بعد هم نگاه ی به دستمالِ تو یبه سمتش چرخوندم که با نگاه

بود   ک یبکنم بهش اجازه دادم. اون قدر بهم نزد یکه اعتراض  نیبار بدون ا نیشد و ا امی شونیخم شد؛ مشغول پاک کردن خون پ

که   ی بودم. درحال ره یداده بودم و بهش خ  هی تک یصندل  ی. سرم رو به پشتدمیشن ی نامنظم قلبش رو هم مضربان  ی صدا یکه حت

 .«یبود  کردهکار رو واسم   نیبار تو ا هی تلخ گفت:»قبالً  یکرد با لبخند   یزخمم رو پاک م

 تابم بود.  یدرست امتداد نگاه ب  نگاهش

خواست به   یکرد و دلم م  یعطرتم آرومم م یبو  یتو پر شده بود، حت  یکه اتاقم از بو  ی اتاقم، اون شب ی اون شب تو ادته؟ی-

 کنم، ازت تشکر کنم...   شیتونستم نفسش بکشم و زندگ  یکه تا چند روز م ی خاطر  اون عطر

 

 صورتم زد.   یتلخ تر از قبل تو   یلبخند 
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خورده بود، اون لحظه ها اصالً تو حال خودم نبودم   تابم سر  ی قلب ب یرو  فتی ظر یو دستا  یکه جلوم زانو زده بود  ی همون شب-

خواست   ی رو نداشت، دلم م  جانیقرار تاب اون همه ه ی کردم که هر آن ممکنه قلبم از جا کنده بشه چون اون قلب ب یاحساس م

  میکه زندگ ییچشما نیا ی و منم فقط نگات کنم و غرق بشم تو ینیجا رو به روم بش موناون شب تا صبح ادامه داشته باشه و ه

 شه.  ی توشون خالصه م

  یی پروا ی از کف ندادم و ب اریکردم آروم باشم و باز اخت ی م ی به پا کرده بود و سع یی دلم با حرف هاش بلوا ی زدم؛ تو یآروم پلک

شده بود و با نگاه کردن بهشون قطره   زمی شد؛ چشم هاش همه چ رهی به چشم هام خ ی لحظه ا ینکنم.  با گفتن اون جمله برا 

  ی کرد. آروم دستش رو به طرف صورتم اورد که چشم هام رو بستم. اشک رو دایراه پ رتم صو ی پلکم افتاد و رو یاشک رو  یها

 !ا؟یرو ه ی ایدستش پس زد و پاک کرد. خواب بود   یصورتم رو با گرم

 تونست قشنگ باشه! یحد نم ن یهم تا ا ایرو هی  یحت اما

رو به رو   رهی منقبض خ  یاش نگاهش رو گرفت و با چهره ا ی صندل یرو  یر یگ ی و با جا د یدستش رو عقب کش ی ا ه یاز ثان د بع

 شد.

و من اون شب تا    ینگفت  یز یاما چ دمیپرس  لشویازت دل ،یکرده بود  ه یگر  یکنن، اون شبم کل  یم  تمیگفته بودم که اشکات اذ-

 ...رم یخودم و بگ  ی تونستم جلو ی نم گه یفکر کردم د ی لیهم نذاشتم، نتونستم بخوابم خ یخوده صبح با فکر تو پلک رو 

 

 تر از قبل کلمات از دهنش خارج شد.  سخت

  دهیبود، نادمن راحت ن ی برا م یتصم نیکه بهت گفتم ا ی و تحمل کنم، همون طور  نمیبب ی نتونستم هر لحظه بودنت و با مرتض-

  دتو یخواستم ق ی لیبرام آسون نبود، خ یچ یکه ه  نویا ی گرفتن س... سامان برام راحت نبود سوگند، به خدا که نبود کاش بفهم

نداشتم؛ شب و روزام به طور   یعاد ه یزندگ ه ی گه یشناختمت د ی وقت  دمت،ید  یاز وقت  نبزنم و از کنار حسم رد شم اما نشد چو

  هی طرف، روبه رو شدن با سامان و تو چشماش نگاه کردن از  هی از  یعذاب لعنت  نیتو و ا ی ، رفتاراشده بودن ی قاط یوحشتناک

اما باز فکر تو مثل   رمیخوام بم ی م لحظه و اون  ده یبهم دست م یبد   یل یکنم حس خ ی تو چشماش نگاه م ی ... وقتگهیطرف د 

 . دمیو بازم به وقاحتم ادامه م  ادیجنون سراغم م

بهم   ینگاه م یرمق ن ی ب ی رو ساکت شد و بعد از اون با لبخند  ی ا قهی گذاشتم. چند دق ی و محکم چشم هام رو رو  دمیگز  یلب

 انداخت.

 ....  ید یبهم گوش م یاعتراض چ یو بدون ه  یحرف چی که بدون ه ه یبار ن یاول نیا-
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اش نگاه کرد و با تَر کردن لب هاش و لبخند  ع به زنگ خوردن کرد. به صفحه   اش شرو یهنوز حرفش تموم نشده بود که گوش  

 گفت:»سامانه!«   یتلخ

 جواب داد.  ی ا ه یهم فشردم و بعد از ثان یاون حرفش دست هام رو محکم تو  با

 ! ؟ید یتو از کجا فهم  م،یمنه تو راه باغ  شیالو؟... جانم... آره پ-

-... 

 . می زن یبگو نگران نباشه. باشه بعداً حرف م  یی برمش باغ نه خوبه به زندا یآهان، م -

-... 

 . نمتیب ی قطع کنم تو باغ م د یسامان فعالً با نیبب ست، ین یز ینشده گفتم که خوبه، صدام؟ نه چ یز ینه منم خوبم نه به خداچ- 

  ی  قهی شد و با باز کردن  ادهیپ نیاز ماش  ع ی سر یلیسرخ خ ی که انگار نفس کم اورده باشه با چهره ا  ی رو قطع کرد و طور یگوش 

  یزد با چشم ها ی که با سامان حرف م یشدنش رو موقع  ت یکه چه قدر براش سخت بود و اذ ی . واد یکش ی قینفس عم رهنشیپ

تونستم از اون عذاب کم    یتونستم بکنم و نم ی نم ی حال کار نیو با ا  د یکش ی . اون هم درست مثل من عذاب مدمید  یخودم م

 .« نمیش  یشو من م ادهیباز بود خم شد و گفت:»پ مه یکه ن نیآروم شد سمت در ماش  یکم  یوقت قه ی کنم. بعد از چند دق

 لب هام رو تکون دادم.  فیاز ته چاه آروم و خف  ییصدا با

 .ستی ن ی ازیتونم ن  یخ...خودم م -

 شو.  اده یشه لطفاً پ ی :نه نمربد یه

 تونم برونم.   یم-

 :اما...ربد یه

که مواظبم باشه. با   اد یو ازم قول گرفت که آروم برونم و خودش هم پشت سرم م  رفتیلجاجت و مصمم بودنم به اجبار پذ   دنید با

 د یتر اورد و پرس  کی کردم که سرش رو نزد  د ییتکون دادن سرم تأ

 ؟ یخوب ی مطمئن-

 هم گذاشتم.  یرو  پلک

 جا برو...  نیاز ا-
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 هم فشرد.  یرو  لب

 . رمیکه نم یدون   یم-

حرکت کردم و اون هم پشت سرم آروم به راه افتاد. چه قدر لحظه   ربد ی رو بست و رفت. جلو تر از ه  نیگفتن اون حرف در ماش  و

  ی کرده بودم و چه قدر تونسته بود آرومم کنه. ناخواسته دستم رو به طرف صورتم بردم؛ با دست ها  یرو کنارش سپر   یخوب یها

 اک کرده بود! پر هرمش اشکم رو پ

  ی هم عصبان نا یاز م گهید ی خواب بودم حت  هی  یلبم جا خوش کرده بود. انگار تو  ی بعد از لمس تنش گوشه  شه یمثل هم لبخند 

  ی کرده بود. بو  دایوجودم راه پ ی تو یتیاومد و چه احساس امن یعقب رو نگاه کردم، هنوز هم پشت سرم م  نیماش  نه ی نبودم. از آ

  ی هم با فاصله ا  ربد یشدم. ه اده یباغ پ یبردم. جلو یاندازه لذت م یو از استشمامش ب بود م رو پر کرده و تن  نیماش  ی عطرش فضا

بر نداشته بودم که به طرفش   شتر یب یدر، داخل رفتم که همچنان دنبالم اومد. چند قدم ی تو  د یشد. با چرخوندن کل ادهیاز من پ

مونم تو برو   یمنتظر سامان م  قیو دمق گفت:»تو آالچ ر فک شونیفرو کرده بود پر بش یج ی که دست هاش رو تو  یبرگشتم. درحال

 کم سرده.«  ه یباال هوا 

ب بود و آروم قرار رو  تا یتونستم مقامت کنم و قلبم ب  ی نم گه ید دم؛یو باز به سمتش چرخ ستادم یا کبارهیرفتم اما  ی چند قدم باز

 !شدمی گفتم آروم تر م  یاگه از حسم م د یازم گرفته بود. شا یحساب

 لرزونم اسمش رو صدا زدم.   یباالخره به خودم جرأت دادم و با صدا و

 ... ربد یه... ه-

هم   ی کلمه ا ی حتگفت که قلبم رو آناً از جا کند. نگاهش کردم، زبونم باز قفل شده بود و  "یجانم"سر چرخوند و هول   عیسر

باره از دست داده   ک یشد انگار که قدرت تلکمم رو  یکردم لب هام رو تکون بدم نم  ی م ی تونستم بگم و هر چه قدر هم سع ینم

 کرد.  یبود و نامفهوم لب زدم. منتظر نگاهم م نگ بودم و فقط در حد دو، سه کلمه که گ

 م... من... -

سمت پله ها رفتم.  خودم   ع یسر ی ا گهیحرف د  چیبونم همچنان قفل بود و بدون هبگم و ز ی کلمه ا  ینتونستم، نتونستم حت اما

  یرو همون طور  ی ا قهی گرفته بود. پنج دق ی بیتپش عج جان یسر خوردم. قلبم از ه نیزم یرو به اتاقم رسوندم و پشت در رو 

  قیآالچ  یاتاقم رفتم و پرده رو آروم کنار زدم. تو  ی از جا بلند شدم. سمت پنجره  رهنشستم و باالخ نی زم  یمتالطم و مضطرب رو 

تخت نشستم.   ی . بعد از قفل کردن در چهار زانو رودمیپرده رو کش یرو بهش نگاه کردم و با آشفتگ  ی ا قه ی نشسته بود، چند دق

 . نمیرو بب یخواست کس  یدلم نم  یباز هم به اتاقم پناه برده بودم و حت 
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  ی.  صدادمیتخت سمت در جه  یبه در اتاقم وارد شد و از رو   یکه ضربه ا نیکردم تا ا  یاون حال مغموم سپر  ی رو تو یساعت مین

  زم یسوگند عز ؟ی. سامان:سوگند خوب نمیخواستم بب  یاون رو هم نم یخواست در رو براش باز کنم اما حت  ی سامان بود که ازم م

 .  می حرف بزن د یکنم باز کن با  یباز کن درو خواهش م 

 . دمیزد شن یرو که با سامان حرف م  ربد یه یبعد هم صدا ی ا لحظه 

   ؟یاومد   یی کو تنها یی:پس زنداربد یه

 خودم رو رسوندم.  عی سر دمیمنم تا فهم  گه ی:بابا رفت دنبالش دسامان

 کم تنها باشه. ه یتحت فشارش نذار بذار  ادی:زربد یه

  ستینداره اون خوب ن یخوب  هی روح تیسوگند اصال ًوضع  ،یخبر ندار  ی زی ملول سامان که گفت:»تو از چ  یبعد صدا ی لحظه ا و

 کنه.«   یو بدتر محالش  ییتنها نیا

 ادامه داد. یا ه یچند ثان یمکث با

که بابا مجبور شد با دکترش حرف بزنه اما    میباهاش حرف بزن میتونست ی نم  ی چند وقت همش حبس اتاق بوده، حت نیا ی تو-

 .م ی زن یامشب حرف م  ی گفته ول ی دونم به بابا چ ی هنوز نم

 کرد؟«  د یکار با یگفت:»چ   کالفه

 ؟ یتو باهاش حرف زد نم یبب م یدون ی:خودمون هم هنوز نم سامان

 . ی:تا حدودربد یه

 اوردم.«  یحالشو جا م  یوگرنه حساب دمی رو اون جا ند  نایکه م فیت:»حپر از خشم و حرص گف ییبا صدا ربد، یبا اون حرفِ ه و

 اومد.  یاون جا م د یشدم اما بنظرم سوگند نبا یازش عصبان  ی لی:منم خربد یه

 به خودش اجازه بده اونو ناراحتش کنه!  یشه که هر کس ی نم لیدل نیاما ا-

 :اهوم، حق با توئه. ربد یه

 .نیبرو بش یی:حاال چرا سرپاسامان

 برم.  د یبا گهی:نه د هبربد 
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 ؟ یمون ینم یعنی.سامان:

 حوصله ام.  ی خرده ب هی :نه منم ربد یه

 خونه؟  یری:مسامان

 ؟ یایتو نم  تیرم سوئ ی:مربد یه

 تنها بذارم.   تیوضع  نیا یتونم سوگند رو تو  ی:نمسامان

 . رمی:پس من مربد یه

 سکوت رو شکست و اسم سامان رو آروم صدا زد.  ربد ینرم ه   یسکوت بود که صدا یا  هی چند ثان و

 : سامان...ربد یه

 :جانم؟سامان

 کالفه و غم گرفته اش در جوابش، گفت:»مراقبش باش.« یصدا با

 . زی:باشه ممنونم، به خاطر همه چسامان

 

االخره اومده بود و بعد  کردم. مامان هم ب ینم ی زد که اصالً توجه  یبار صدام م ک ی قه ی گذشته بود. سامان چند دق  یدو ساعت یکی

که از بابا خواست    دمیمامان رو شن شونیپر ی بابا رو گرفتند که فقط صدا یشدند به ناچار شماره   د ی که از باز شدن در نا ام نیاز ا

بابا   یبه در اتاق خورد و صدا یساعت ضربه ا میتخت نشسته بودم که بعد از گذشت ن ی رو ی. همون طورادیزود به باغ ب یلیخ

خودم جمع شده بودم. بابا همچنان   یتخت، تو  ی رو جیتوجه و گ یخواست در رو براش باز کنم. ب  یبا لحن آرومش ازم م  که 

در نگهش دارم و باالخره از جام بلند شدم و به طرف در    پشتتونستم بعد از اون همه اصرار  ی نم گهیکه د  یکرد طور   یاصرار م

شد و   دهیکش   نییدر به سمت پا  ی  رهی. دستگ دمیتختم خز  یدر چرخوندم و با  باز کردن در، دوباره رو   یرو تو  د یرفتم. آروم کل 

. با اومدنش داخل  کنم  یم  تشونیاز حد دارم اذ شیکردم ب  ی حس م د یکشدم شا یخجالت م  ی دونم چرا اما کم  یداخل اومد. نم

 تخت کنارم نشست.   ی بهم کرد و رو ی اتاقم، نگاه پر مهر

 سوگندم؟  یخوب-

صاف و   ی ا یشون یبه پ ین یو چ نیدلنش  ی. چونه ام رو با دست باال داد و با لبخند د یبودم. به سمتم چرخ  ریو سر به ز ساکت

 !« یهات افتاد یبچگ  ادیکه باز  نم یب  یبلندش گفت:»م
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 پر رنگ تر شد. لبخندش 

اتاقت و در   یتو  یاومد  ی بدو بدو و با قهر بچگانه ات م ی کرد ی با سامان دعوا م ایکرد و   یناراحتت م ی زیچ ی وقت ی بچه که بود-

تونست از اتاق    یهم که م یتنها کس اد،ی نتونه داخل ب یتا کس ی کرد  ی قفل م  فتی و نح ک یکوچ ی پنجه ها ی رو ستادنیرو با ا

  یگرفت ناراحت م ی دلش م  یحساب فتیظر یبه ابرو ها ی نیامرز کم طاقت بود و با افتادن چیبکشدت آقاجونت بود؛ خدا ب رون یب

 شد.

 به چونه ام انداخت. یآقاجون لرزش  اسم

 . قیکرد؛ پر مهر و عم نگاهم

 ؟ یبگ  یز یچ  ی خوا ینم-

 .« ستیگفتن ن یبرا  یزیگفتم:»چ  یسرسر یو با نگاه دم یام رو داخل کش نییپا لب

 ؟ ی جا حبس کرد نیپس چرا خودتو ا ستین ی زی:اگه چبابا

 کرد.  یمکث

  ی ندارند توجه م ی که اصالً ارزش  یی آخه چرا به حرفا یمراقب خودت باش  شتر یب ی قول داد ، یسوگند، بابا جان تو به من قول داد-

 .یهم باش  د یو نبا  ی نبود ی فی تو دختر ضع  یکن

  هی شما و بق یشه چرا که رفتارا یگفتم:»آره بهتون قول دادم اما نشد و نم کم یکوچ  یکردم و با جمع کردن لب هانگاهش  دلخور 

 کنه.«  ی م ت یاذ شتر یو بمن

 کج کرد.  نییرو به پا ییابرو

 ما؟!   یرفتارا-

درست مثل االن، م...   د یکن  ی بهم نگاه م  ض یمر ی که مثل آدما نیشما، ا یو ِشکوه گفتم:»آره رفتارا ی تکون دادم و با گلگ  یسر

شه خسته    یبرخورد م  ض یمر ه یکه با من مثل   نیو از ا  نیکم خسته ام هم  هی فقط، فقط  ستمیهم ن ضی ندارم مر یمن مشکل

 خسته ام بابا.« نا یمورد، من از ا  یب یها، از توجه ها ه یحرف زدنا، از گوشه کنا یشدم، از در گوش 

  هی سوگند تو  م، یما فقط نگرانت ست ین یطور ن یام با لحن پر عطوفتش گفت:»اما ا یشونیپ دنیو با بوس رو دورم حلقه کرد  دستش

 .« نمتیبب  یطور نیخواد ا یحق بده نگران باشم دلم نم یدونه دختر من 
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 نگاه کردم.  ختی ر یوجودم م   یاش که آرامش رو ذره ذره تو  یطوس  ی به چشم ها  ر یو دلگ  نیغمگ 

  هی کنه بق ی م می عصب نایم ی خوام وقت یخوام اون قرصا رو بخورم، نم ینم گه یخوام، من د ی کنه نم یم   تیو اذمن   ینگران نیاما ا-

 شما بگو.  اده؟یهان ز ه؟یادی ز زهیچ نایخوام نگاهشون به لرزش دستام باشه، ا یبرام دل بسوزونن و ترحم کنن، نم

 د: موهام لب ز   یمجدد رو  یپلک زد و با بوسه ا  متأثر

مامانت و   نیبب ، یکن ی ناراحت م شتر یو بحرفات فقط من نیکنه با ا ینم  یتو دلسوز   یبرا یحرف نزن، باور کن کس ی جور نیا-

خواد که بدونه پس   ی دونم که خودتم دلت نم ی اون قرصا رو به مامانت نگفتم م یهنوز ماجرا ینگرانتن من حت ی لیسامان هم خ

  نیبه خودت و ما فکر کن. باور کن ا ستیدوست داره بگه مهم ن یهر چ ی بذار هر ک الً نده اص تیاهم  ی نکنه، به کس ی جور نیا

 .« یش  یزود خوب م  ی لیخ یجور

 نگاهش کردم.  ی با شرمندگ یا قه یو اون همه ناراحتش کنم و بعد از دق یخواست اون جور  یآزرده بود و ناراحت، دلم نم بابا

 خواست شما رو ناراحت کنم.   ی لم نمخوام د  ی معذرت م-

 کرد.  ی قرص و محکم م  زیباره از همه چ کی که دلم رو  یی از اون خنده ها د؛یبه روم خند  نانیاطم پر

عذر   یکه بخوا  ینکرد  ی چون تو کار ستین ی به معذرت خواه یازیشه مطمئن باش، بعدشم ن یدرست م  زیزود همه چ یلیخ-

 . نیهم یکن زود تر خوب ش  ی فقط سع ی کن یخواه

 از جنس پدر!  یتیلمس امن م؛ یرو بغل کرد گه یمحکم  هم د د یبغلش کش ی که به لب داشت من رو تو ی با اون حرف با لبخند  و

 

 **** 

 

داده بودم از   حیبودم و باز هم ترج وردهیکنم به دست ن دایپ ستیبا یرو که م  ی گذشته بود و هنوز هم اون آرامش فکر ی روز چند 

جواب تلفن هاش رو هم نداده بودم که    یبودم حت دهیرو ند  ربد یه گهی. بعد از اون روز تصادف درمیکنم و فاصله بگ  ی همه دور

اوضاع بود که قرار شد باغ رو به مقصد تهران و   نیهم ی سامان زنگ بزنه. تو ایبه رخساره  محال دنیپرس  یمجبور شده بود برا 

هر دو از تنها گذاشتن  یشد و از طرف  یبابا و مامان راحت تر م  یچرا که رفت و آمد ها م یترک کن م یداشت که اون جا یخونه ا 

نبودند. مادرجون هم که اون اواخر به اصرار عمو   ی لیها خ ز واهمه داشتند چرا که اون رو یباغ با اون حال روز، حساب یمن تو 

سر   یباغ به اون بزرگ یتو  یی دو سه ساعته ام به تنها  یموند و من بعد از کالس ها ی عمو م یکه داشت خونه   ی و کسالت د یحم

 کردم.  یم
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رو   یا ه یاز اسباب و اثاث ی مبلمان بود و فقط تعداد کم می اومده بود ایکه من و سامان توش به دن ییجا ی عنیمون سابق  ی  خونه

فقط   ییجورا ه یو  م یدست نزد م یباغ داشت یکه تو  یساختمون لیبه وسا یل یخ یحت م یبا خودمون همراه کرد م یداشت ازیکه ن

رو که به باغ   یی موند و قرار شد وقت ها  یاتاق من هم دست نخورده باق نیهمچن میودرفتن برداشته ب ی رو برا  یشخص لیوسا

 هم سخت بود. یپر خاطره که دل کندن ازش برام حساب یاتاق  ی اون جا بمونم؛ تو امیم

طور ناراحت   ن یبود و هم ییهوی یلیمن خ  یشده بود اما برا  یز یبابا از قبل برنامه ر یمون از باغ طبق گفته هاکه رفتن نیا با

  یتهران براش سم محسوب م  ی تونست با ما همراه بشه و هوا  یش نمقلب ت یاز مادرجون که به خاطر وضع یکننده مخصوصاً دور 

به ترک کردن باغ نداشت اما   یخودشم عالقه ا  گه یمونده بود از طرف د  د یعمو حم ی  خونهشد، اون چند وقت رو هم به الجبار 

کردن به دست چند کارگر   ل یتکم یاز باغ بود، برا ی رو که طرف ی کاره ا  مهیکه مادر جون تنها نباشه، ساختمونه ن  نیا یبابا برا

داشت و قرار شد آقا کمال و خانومش همراه با    ازین راتیی عمت یسر  هی هم نداشت اما به  یسپرده بود که البته کار خاص یساختمون

 بودند به اون جا نقل مکان کنند. د ی عمو حم ی خونه  داریکه قبالً سرا  ،ی دونه بچه شون عل  هی

هم تلخ و بد گذشت اما   یبرام سخت بود و حساب یلیخ یی ابتدا  ی . روز هامیشد که باغ رو ترک کرده بود ی م ی هفته ا کی  باًیتقر

  هم برام بود عادت ی د یجد  یفضا یکم تونسته بودم به اون جا که حساب  هی باالخره گذشتند و  یکه بود و با هر تلخ  ی هر طور

عمه زهرا   یخونه   کیکردن برام راحت تر و بهتره و چون نزد   یدرک کنم کجا زندگ  یل ینبود که خ ی کنم. البته حال و روزم جور

گذشت و همچنان   ی به دو هفته م کیبرام کم شده بود.  نزد ی کم از اون سخت ه ی اومد و  ی م دنم یرخساره هروز به د باًیتقر م یبود

دادم و   ی اوقات جواب م ی هاش هنوز هم ادامه داشت که گاه نبودم که البته زنگ زد  دهیند   گهیرو از روز تصادف به بعد د ربد یه

 داد.  ی اوقات هم که اصالً جواب نم شتریکردم و ب  یبعد از دو سه کلمه قطع م 

تر شده   شونی پر شونم،یهم بدتر شده و حال پراز قبل  تم یبه نفع ام باشه و حالم رو بهتر کنه اما وضع هی از بق ی کردم دور ی م فکر

رو هم    ه یتندم بود که عالوه بر خودم بابا و بق یو رفتار ها  د یشد   ی ها یکرد پرخاشگر ی م تمی اذ یکه حساب  یبود و موضوع

 ل نبودند! خودم قابل کنتر ی که اصالً برا ییها یبرام نگران نبودند؛ پرخاشگر ی لیموضوع خ نیکرده بود و به خاطر ا تیاذ یحساب

 

مطالعه بلند شدم و   ز یپرت کردم. از پشت م ی از قفسه برداشتم اما اصالً تمرکز نداشتم و کتاب رو گوشه ا یکتاب  یحوصلگ  یب با

 زدند.  یراجع به من حرف م ایمامان و بابا شدم که گو  یحرف ها ی برم که متوجه  رونیخواستم از اتاق ب یم

 رو بفهمم رضا؟!  ه یقض  نیا د یمن االن با یعنی:مامان

 خواستم تو روهم نگران کنم.  یآرزو جان بهت که گفتم نم:بابا

 اومد.  یم  ی عصب ی به نظر کم مامان
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 خودم رو بفهمم! ی مسائل زندگ د یتر از همه با  ری:واقعاً که مثالً من مادر خانواده ام اما دمامان

 تر و با حرص ادامه داد: یعصب

برده بودم و اصالً   ادیخودم رو از  ی مشکالت مردم کرده بودم که به کل زندگ ر یخودم رو درگچرا که اون قدر  ن،یالبته حقم دار -

 نشدم. ی زیچ ی متوجه 

 زدند. ی کرده. همچنان حرف م  فی مامان تعر یقرص ها و خانم دکتر رو برا  ه یبود که بابا قض  معلوم

 باهات حرف بزنم. ی موضوع مهم تر ه یخوام درمورد   یم ستیحرفا ن ن ی:اما االن بحث ما ابابا

 :د یحرفِ بابا،  مامان با لحن پر شکوه اش پرس  نیا با

 ن؟ی ازم پنهون کرد  ویچ گه ید-

فقط به حرفام    یو سرزنش کنقدر خودت  نیا ست یسکوت گفت:»الزم ن  یا قه یدر آروم کردن مامان داشت و بعد از دق یسع بابا

 خوب گوش کن.« 

  یاصفهان و چند روز  نایخواهرت ا شیپ یبر   یخوا ی م ی گفته بود شیچند روز پ  ادته یحرفش گفت:» یدر ادامه   ی بعد از مکث و

 ؟« یو از کار دور بش ی عوض کن یی آب و هوا هی رو 

 :خب؟مامان

 جا و ماجراهاش دور باشه. نیمدت از ا ه ی:من با خانم دکتر حرف زدم از حال و روز سوگند براش گفتم که گفت بهتره بابا

 سوگند و با خودم ببرم اصفهان؟ یگ  یم  یعنی:مامان

 شه.  ی بهتره حال و هواشم عوض م یل یخ یطور  نی:آره ابابا

 آره؟  ستیاون قدرا هم که بد ن تش یوضع ی عن ی؟یکن  یرو ازم پنهون نم  یا  گهید  زیچ ی :مطمئنمامان

 براش خوبه.  ی لیسفر خ نی:نه اما ابابا

رو   یبودم که با رفتار هام چه دردسر دهید کردم و نشستم. تازه فهمام عقب گر  یباز مشغول حرف زدن شدند. سمت صندل و

که اومده بود    نیبه در وارد اتاق شد. مثل ا  ی مامان با تقه ا ی ا قه ی فکر بودم که با گذشتن ده دق ی خودم درست کردم. تو یواسه  

 .د یرس   ی کم دستپاچه به نظر م ه یا بر خورد کنه ام یعاد  یلیکرد خ  یم  یکه سع  نیا بابابا حرف بزنه.  ی در مورد خواسته 

 من اورد.  کی رو برداشت و نزد  یا  یمشغول کردم. صندل یخبر ندارم خودم رو با کتاب  یز یکه فکر کنه از چ  نیا یبرا
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 نگاهم کرد.  متبسم

 .  یخسته نباش -

 زدم.  یظاهر  یلبخند 

 ممنون. -

 م؟« یحرف بزن قه ی شه چند دق یباز خودم رو با اون کتاب مشغول کردم که گفت:»م و

 کتاب بود.  ی به صفحه  نگاهم

 ؟ یچه حرف-

خواد تو   ی دلم م نا یخالت ا یبرم خونه   یچند روز  ه یخوام  ی مردد بودن گفت:»م یا  قهیکم تعلل کرد و بعد از دق ه یگفتن   یبرا

 .« یایهم با من ب

 ادامه داد:  ی زیچشمک ر . بادمیسمتش چرخ به

 مسافرت دونفره، چه طوره؟   هی-

 گذاشتم. ی رو بستم و گوشه ا کتاب

 سفرو ندارم. نیا یاما من آمادگ -

 . یریگ  یجزوه م  ای  یری کم م یلیخ  ایکالساتم که   ، یبرات خوبه آخه همش خونه ا ی :ولمامان

 گفتم:»چرا برام خوبه؟ مگه حال من چشه؟«  یعصب  یشدم و با لبخند  یجد 

 بسنده کرد.  یتصنع  یکم مِن مِن کرد و به لبخند   هی

 دلم فقط...   زی عز یچیه-

چند   د یرفتار نکن ضای پس با من مثل مر ستمین ض یمحکم گفتم:»مامان، من مر ی ادامه بده و با قطع کردن حرفش با لحن نذاشتم

 کنه.«   ی م تم یاذ شتر یکاراتون ب نیه بودم، گفته بودم که ا قبالً به بابا هم گفت  و،ن یدفعه بگم ا

 .«نیهم م یمسافرت و با هم وقت بگذرون  میخوام که چند روز رو با هم بر یداره من ازت م یگفت:»چ... چه ربط  دستپاچه

 . دمیلبم کش ی دندون رو ی شخند یهمراه با ن یعصب
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 احمقاست؟ ه یمن شب ی  افه یخوام اما ق  ی معذرت م-

 .«ید یو شن زی گفت:»پس همه چ  یهم و تکون دادن سر یدونم و با فشردن لبش رو  یرو م  ز یبود که همه چ دهیفهم

 . دمیآره شن-

 ؟ یچرا بهم نگفت-

 ابروم رو باال دادم.  یتا

 و بهتون گفت.  لشیبابا که دل -

 نگاهم کرد.  دهیو رنج دلخور 

 سوگند!  میقدر از هم دور شد  ن یا یعنی-

 .دمیام کش یشونیپ ی رو یستد  کالفه

 بدونه بتونم حلش کنم.  ی زی چ یکس نکه یو بدون ا ییتنها د یکردم شا یاما فکر م  ستین ی طور نیا-

 اش رو بهم دوخت.  یپر از نگران یها چشم

 ؟ یکن  یروانشناش به من نگاه م  هی همه فاصله باشه چرا همش به چشم  نیا نمونیخوام ب یسوگند من نم-

 تر نگاهم کرد.   کالفه

 .ون یمن مادرتم، مادرت بفهم ا  یزی قبل از هر چ-

 کم رنگ  چشم بهش دوختم.  ی و لبخند   ییدلجو  با

 نکردم.  ی فکر نیمن همچ  ، یبود که بابا گفت وگرنه چه فاصله ا یهمون لشیمامانجون به خدا تنها دل-

 دست مشت شده ام قرار گرفت.  یرو  دستش

 . میم برو با همسافرت  نیپس قبول کن ا-

 . ستین ی ازین د یباور کن-

 شد. یباال انداخت و جد  ییابرو
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 لطفاً.  ازه، یاما از نظر من ن-

 مامان. ستیو ندارم االن وقتش نمسافرت کردن یمن حوصله  -

 شد. شتریدستم ب ی دستش رو فشار

 کنه.   یمسافرت حالت و بهتر م ن ینگو ا ی جور نیا-

 نگاهش کردم.  مردد 

 .دمیوقت ازش خر  یفکر کردن کم یرفتن متقاعدم کنه که برا یداشت برا ی همچنان سع مامان

هم، به   یشدم که همراه ماما اون سفر رو برم. از طرف  ی مامان و سامان راض  یاز اندازه   شیب یبود با اصرار ها ی هرجور باالخره

کمتر   شونمی ذهن پر ی ها یر یدرگ د یام خوب باشه و شاتونست بر ی م ی ل ینظر خودم دور بودن از اون همه اتفاق و اون هَمهَمه خ

  ی جلو نیرو که الزم داشتم بردارم. ماش  لم یاز وسا ی سریکه  نیسر به باغ بزنم و هم ا ه ی استخو ی شد. قبل از رفتن دلم م یم

  یهفته حساب هی اون  ی گذشت اما تو یاز رفتنمون نم  یل یکه خ نیداخل رفتم. با ا ه یباغ توقف کرد و بعد از حساب کردن کرا

  ه یکردم اون جا باشند و  ی ها در هم شکسته بود. فکر نم چهطور مادرجون شده بودم. سکوت باغ با صدا بلند ب ن یدلتنگ باغ و هم

رمز  و ق  زیمشغول شستن فرش گل ر میبا زهره و مر ن یهم دور از تصور نبود. حس ی لیکم جا خورده بودم البته آخر هفته بود و خ

که پاچه هاش رو تا زانو باال    یدرحال نیذاشتند. جلو تر رفتم و سالم کردم. حس  یهم سر به سر هم م یرنگ مادرجون بودند و کل

هم اومد گفتم که   ی کمک یرو یو زهره گفت:»بفرما باالخره ن  میرو به مر ی بود با خنده ا ستاده یکه ا ی زده بود از همون فاصله ا

 فرستادن.«  م یرگر خوبمطمنئا کا ه ی شرکت معتبر

زهره    ،یبه طرفم اومدند. بعد از بغل و رو بوس   میگذاشت و همراه مر نی زم ی حرفش خنده ام گرفته بود. زهره شلنگ آب رو رو از

 ؟« یتو دختر خوب  ییدلمون برات تنگ شده بود کجا  یلیبه ابروهاش گفت:»خ ینیو چ ی با لبخند 

 به روشون زدم.  یلبخند 

 زهره جون.  یخوبم مرس -

 !« یستیسوگند خانوم ن یشد  لیسه ی گفت:»ستاره   زیر  یهم با چشمک میمر

 ن؟یاومد  یک  یراست ن یباور کن همش مشغول درس و آموزشگاه بودم، خب شما چه طور-

 . میزهره:صبح اومد  

 رخساره هم اومده؟ -
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 . ادی:نه کار داشت وگرنه اونم قرار بود بزهره

 .«ومدهیهم که با دوستاش قرار داشت و اونم ن  نایوم... مگفت:»ا ی با دو دل ی بعد از مکث و

 مادرجون کجاست؟ خونه است؟«  ی توجه از کنار اون حرفش رد شدم و گفتم:»راست یب

 انجام بده.  داشویعمو بردش که خر گهیداشت د د یکم خر ه یآخه   رون،یرفته ب  د ی:مادرجون با عمو حممیمر

چشم مادرجونو    ی چه طور نیحس ی نیب یگفت:»بعدشم مگه نم  د یکش یم  یفرِش کف آلود تِ   یکه محکم رو  نیبا اشاره به حس و

 کنه!«  ی خواد م یدلش م  ی و هر کار ده یدور د

 :دمیپرس  د ی کش ی م ش یهمچنان با تقال تِ ن یکه حس نیزم  یو اشاره به فرش رو   می مال ی لبخند  با

 شما؟  نیشستن کرد ی حاال چرا هوس قال-

  د یفهم ی سبک مغز سگ برده تو خونه، مادرجونم وقت  نیحس نیبابا! ا یگفت:»چه هوس  نیبه حس ی شاک یا نگاهو ب معترض 

  ی اومده بود نمیبب م،یریبهش بگ  ی آب ه یقدر حساسه  ن یخونه و ا یحاال که مادرجون نماز م م یما هم گفت گه یشد د یعصبان یلیخ

 مادرجون؟«  دنید

 هم گذاشتم. ی هام رو رو پلک

 که الز دارم ببرم.  لمو یاز وسا ی سر  هی که  ن یمادرجون اومدم و هم ا دنید  یهم واسه  -

 ؟« یکار کرد   یچ ن یبب نیگفت:»گندت بزنن حس نیاش رو که پر از آب شده بود از دستش در اورد و رو به حس یکف دستکش

قسم   نم، یکمک بب ن یایب نیکن  یگفت:»کم وراج  یودگو ل  یشلنگ آب رو به طرفمون گرفت و با مسخره باز  ن یاون حرف، حس با

 جون بکش باال اون پاچه رو.« 

من   ی کرد  یباش، تو سگ باز  الیخ نی نشم گفتم:»به هم س یصورتم گرفته بودم که خ یکه دستم رو جلو  یخنده  در حال  با

 جورشو بکشم!« 

بودند گفت:»آخه چه   خته ی صورتش ر یکه تو   سیخ ی تا زده و موها  یبه صورتش گرفت و با همون پاچه ها ی مسخره ا حالت

 واال!«   یگ  یم  ی جور نیآقام که ا ا یتو هم، ننم سگ باز بوده  یسگ باز

 سر دادم.  ی خنده ا باز

 شدم بابا.  سیاون ور خ ریآب و بگ  نیگه بعدشم ا  ی م ون یفعالً که شواهد هم-
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 .« هی خوام د یم  ونیگفت:»خو منم هم مه یقورت داده و نصفه ن یو با کلمات  د ید خن طنتیش  با

 رو بهش  معترض شد. زهره

 . گهیبسه د ی کرد سش یخ نیاِِِ حس-

 نکرده.«  سیتو رو هم خ وونه ید نی رو به من گفت:»سوگند تو برو باال، برو به کارت برس تا ا و

هوا گرفت اما   یاز پله ها باال رفتم که شلنگ آب رو تو  ز یتند و ت یو با فرار ع یدر اوردم سر نیحس  ی برا یحرف زهره، شکلک با

. کفش  دمیشن یمعترضش و قسم، قسم گفتنش رو همچنان م یدر رو بستم. صدا  عی خونه سر یقصر در رفتم و با داخل رفتن تو 

که    نیفشار دادم و هم نییدر رو سمت پا ی  ره یبود. دستگ  اتاقمم تنگ شده یدلم برا ی هام رو از پا کندم و سمت اتاقم رفتم. حت

تخت من    یسرش گذاشته بو رو  ر یدستش رو ز  هی که  ی شدم؛ آروم و در حال ربد یه ی متوجه  یناباور  نیدر رو باز کردم در ع

خواستم   یمو همه کس دلتنگ اون شده بودم.   ز یاز همه چ شتری لبم به رقص در اومد. ب  یپر ذوق رو  یبود. لبخند  دهیخواب

تر   ک یپروا نزد یهم گذاشتم. ب ینشه در رو بستم و رو  داریکه ب  یشدم و داخل رفتم، آروم و طور  مون یلحظه پش  هی برگردم اما 

  م تونست ی که نم یی روز ها ی ذهنم هکش کنم؛ برا ی تر تو  قیدق یر یخواست با تصو ی رفتم و آروم سمت صورتش خم شدم، دلم م

 اون مدت ممکنه چه قدر دلتنگش بشم.  یدونست تو ی و خدا م نمشیبب

 

  شمیمغرورانه و عبوس داشت. ن  یخواب هم ژست ی تو  یخوش حالتش بود و حت یابرو ها ن یب یزی شده بودم؛ اخم ر رهیخ بهش

شد   یمکرد، کاش  ی م  ییاز اندازه خودنما ش یسرش افتاده که عضالتش ب ریز  یخود به خود باز شده بود. نگاهم به دست تا شده  

  یمردونه خالصه م  ی آغوش و اون بازو ها ی رو که از نظر خودم تو یبهشت ون یم  بودناون بازو بذارم و   یسر رو  یا قه یدق یبرا

لمسش   یصورتش بکشم و قدر ی خواست دستم رو رو یکردم، دلم م ینگاهش م  زیو وسوسه انگ  طنتیشد، باز تجربه کنم. پر ش 

لبم جا خوش کرده بود دستم رو   یرو که   ی رو بهش داده بود. با لبخند   یاد یز تیرنگش جذاب ی قهوه ا ش یکه ته ر ی کنم؛ صورت

  زیپنجه هام به سمت م یزدم و رو  ی. به خودم تشردمشیشدم و عقب کش مونیپش ع یسر یلیصورتش بردم اما خ ی کیتا نزد

 و ساعت ها نگاهش کنم. نمیخواست بش یم عقب گرد کردم. هر چند که دل کندن ازش برام سخت بود و دلم  وتر یکامپ

کردم حضورش رو   ی م ی سع ییجورا ه ی که جا گذاشته بودم مشغول گشتن شدم.  یبه دنبال کتاب زیم  یبا باز کردن کشو  آروم 

رو مشغول    یا قه ینامنظم گرفته بود. چند دق ی تپش شه یبرام سخت بود و قلبم باز مثل هم یلی اما خ رم یبگ  ده یاتاق ناد ی تو

بلند   نیزم  یتر، از رو  ی قدم ی از کتاب ها یطور پاکت بزرگ تر  نیبودم و هم الش که دنب  یجست و جو بودم و با برداشتن کتاب

ه  اون چند وقت بلند تر شد  یموهاش که تو  ی که دستش رو تو یافتاد؛ درحال ربد یکه سر چرخوندم چشمم به ه  نیشدم و هم

  ن یشده بودم و هم ریخرده غافگ  هی . دکر  ی من رو نگاه م ی رگینشسته و با خ ی زیخ م یتخت به حالت ن ی بودند، فرو کرده بود، رو

 طور هم دستپاچه. 
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به   یام کم ی نیب ز یر ی دادن نفسم از سوراخ ها رون یباره فرو دادم و با ب کی یاز اون حس دستپاچگ  یی رها یدهنم رو برا  آب

و باز   د یکش   رونیب م یمال  یاش بود با حرکت یچند سانت ی موها نی خودم مسلط شدم. آروم سالم کردم. دستش رو که هنوز ب

 نگاهم کرد. 

 ؟ یاومد  یک-

 کردم؟« دارتیچشمم و حرکت سر گفتم:»ب  ه یجمع کردم و با بستن   یهام رو کم لب

 ؟« یاومد  یبا ک نمیشدم، بب ی م داریب د یبا گه ید  دمیوابوقته که خ ی لیزد و با حرکت سرش گفت:»نه خ  یحوصله پلک یب

 ام جا به کردم.  گهیدست د ی تو گه،ید   لیکتاب ها و وسا ینیدستم رو به خاطر سنگ  ی تو پاکت

 تنها اومدم. -

 : د یچشم به اون پاکت پرس  ی دستم افتاد و با اشاره  ی به پاکت تو نگاهش

 ه؟ یاونا چ-

شد   یآور  ادیرحمانه برام   ی شدم و ملول؛ رفتن و دور شدن باز ب نیدستم نگاه کردم، غمگ   یبه پاکت تو  ی لحظه ا ی سؤالش برا با

 باال اوردم.  یکه داشت کم  یا ینیاومدم. پاکت رو با سنگ  ی چ یافتاده بود که برا  ادمیو تازه 

 اومده بودم  نایکتابه، دنبال ا  یسر  هی-

 ؟«یفت:»خوبگ  شونش یکرد و با لحن پر  یا  هیچند ثان یمکث

 ؟«ی تکون دادم و آروم گفتم:»اوهوم تو چه طور، تو خوب یسر

 !م یزد  یاون لحظه آروم و بدون بحث با هم حرف م بیعج

 کج لبش رو کش داد.  یلبخند 

 تونم باشم! یچه طور م -

جا،   نیشد گفت:»در حال حاضر ا ی م ریکه سر به ز ی کردنش با لحن مغمومش در حال یاتاق و بررس  یبا چرخوندن نگاهش تو  و

 کنه.«  ی که آرومم م ییاتاق االن تنها جا نیا

 لب هام نشوندم. ی خنده رو رو تلخ
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 کنه.  ی همه رو آروم م ی عنیکنه،  یکه من نباشم آرومت م   ییمطمئنا جا-

 چشم هام سر خورد.  یاش تو  دهی رو باال اورد و نگاه رنج سرش 

 کردم آزرده ادامه دادم:  ی م  سیکه لب هام رو خ  یدر حال ف یخف یبغض با

 مدت.  ه ی ی حداقلش واسه  رم،یگ ی آرامشو از تون نم نیا گه یهمه تون، چون د ی عنی د یاما نگران نباش -

 :د یپرس  یجی کرد و با گ یا  نانهیب زیر نگاه

 ! ؟یبر  یرو با خودت م  له یهمه وس  نیا یچ ی اصالً واسه  ه؟یمنظورت چ-

 شد. انیپر دردم باز نما لبخند 

کنم؟ خب، خب   ی کنم، مگه جمعتونو خراب نم  یرو ناراحت نم ه ی که هستم بق  یهر جمع یمگه تو  دم، یکه عذابت م ی مگه نکفت-

 . رمیدارم... دارم م

 لرزونم ادامه دادم:  ی منقبض کردن چونه  با

 .نیش   ی مدت از دستم راحت م  هی-

گفت:»معلوم هست   ی نگاهم کرد و با ناباور ریاز جاش بلند شد و به طرفم اومد. متح ع یسر یلیاون حرفم مثل برق گرفته ها خ با

 ؟« یگ ی م یچ

 کالفه، حرفم رو پس زدم:  یفوت کردم و با پلک زدن ینفس

 برم.  د یبا گه یاصالً ولش کن، خب د-

 :د یبود، تند خو و متالطم پرس  ستاده یبه کمر مقابلم ا دست

 ؟ یر یم ی کجا دار-

 باال پروندم.  ی ا شونه

 . گهیخونه د-

 ؟« ینبود، قراره کجا بر نیگفت:»منظورم ا  یرگیچشم ها با خ  ی پلک زد و تو ی قرار و مضطرب چند بار  یب

 پر زخمم شده بود غمناک لب زدم:  یگلو  یشگ یهم قیکه رف   یاون سؤالش با بغض  با
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 همه...  نا، یم یو حت ی تو، مرتض  د یکه همتون احساس آرامش کن ییجا-

ا...   یریجا نم  چیزد گفت:»مزخرف نگو تو ه یم  رونیاز گوشه کنارش ب  یو کالفه نگاهم کرد و با لحن محکمش که نا آروم یعصب

 هم که دارم فقط و فقط به خاطر وجود توئه.«  ی ذره آرامش  هی که همون  ی دون ی خودت م ، یگفته تو باعث عذاب من ی اصالً ک

خواستم برم و ازش دور باشم اما مجبور بودم. دل نگرون و   یشدن. نم ی جار ی برا ز یلبر چشم هام بود و  یاشک تو  ی  حلقه 

 مشوش نگاهم کرد. 

 ...یستیسوگند تو عذاب من ن-

 

قرارش گفت:»تو، تمام، آرامش   ی صورتم  با حرکت سر و نگاه ب ی زد کلمه به کلمه تو یحرف م  یکه به سخت  یدر ادامه در حال و

 .« یدون   یخودتم خوب م نو یتمام آرامشم، ا  ،یمن

 قرارش ادامه داد:   یام اشاره داد و با همون حال ب ی دست به تخت چوب با

 جا مال توئه و اون تخت هم، تخت توئه.  ن یکه ا نه یفقط به خاطر ا  دنم،یاون تخت خواب یاتاق، رو نیا ی بودنم تو ل یدل-

 لجوجم لبم رو با دندون محکم فشردم و سخت لب هام رو تکون دادم:   یاشک ها زش یاز ر  ی ریجلوگ یبرا

 نگو.  ی زیچ گه ید-

 تر از قبل شده بود.  درمونده 

 . یریم  یپس بگو کجا دار -

 زدم.  ی خند  زهره

 جا. نیجز ا  ییکنه هر جا ی م ی چه فرق-

راه   قه یهاش رو ماساژ داد. بعد از چند دق قه یاتاق راه رفت و شق یتو ی ا قهی و حال نا آرومش دق ی گرفت و با آشفتگ  ی ا فاصله

 و نا آروم تر از قبل.   نیخشمگ  یبار حت نی رفتن باز به طرفم اومد اما ا

 بهم نگفت؟!  ی زیدونم، چرا سامان چ  ینم ی زیاصالً چرا من چ دم، یبهت اجازه نم ی بر  ییجا ی نه، تو حق ندار-

 بدونه.«  ی خواست کس یتم، چون دلم نمصورتش گفتم:»چون من خواس  ی تو  محکم
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 تر و آروم تر ادامه دادم: شمرده

 کنم فقط...  ی نم تمیندارم، عصب ی باها تو هم کا ومدم، یدعوا و جر و بحث ن  یجا برا نی که ا ی خوام بدون ی االنم م-

 حرفم رو قطع کرد.  نیزهر آگ ی لبخند  با

 . یکارو کرد  نیاما ا-

پر از غمم زمزمه   ی. رو برگردوندم و با صداید یترد چیرفتم، بدون ه یم  د یاون همه برام سخت شده بود اما با ز یچرا همه چ ایخدا

 رحم رو.   یاندازه ب یتلخ و از نظرم ب   یکردم اون کلمه  

 خ...خدافظ.-

 زد.  بیغم گرفته اش بهم نه یرفت که با صدا ره یدستگ  ی رو دستم

 نم. ک  یتو رو خدا نرو سوگند، ازت خواهش م-

 از دهنم خارج شد. ی که برگردم سخت و درد آور جمله ا  نیا بدون

 مجبورم برم.  نی که واسم درست کرد  یاما مجبورم، به خاطر حال و روز -

 :د یو با گفتن اون حرف در اتاق رو باز کردم که پرس  

 ؟ یر یو کجا م ی ریم  یک-

 به دروغ گفتم:»فردا صبح.« یشه و بعد از تعلل  ی مانع رفتنم م ی جور هی دونستم که  یم

  ی ریجلوگ یرو که برا  یپله ها نشستم. قطره اشک ی کردم و رو  یم یاومدم. احساس خفگ  رون یبعد از اون حرف از اتاق ب بالفاصله

 یتلخ خداحافظ ی گونه ام حرکت کرده بود، محکم پاک کردم. هنوز هم به واژه   یتقال کرده بودم و لج باز تر رو   یکل زششیاز ر

مشتش    یکه قلبم رو تو  یاز کس یقرار من، خدا حافظ ی تاب و ب  یدل ب ی بود مخصوصاً برا یاکدردن ی کردم واقعاً واژه  ی فکر م

 گرفته بود! 

  نیزم ی رو  ن،ییتعلل به سمت پا ی که ب ی ته بود و آبقرار گرف  وهیم یجعبه ها ی به فرش شسته شده که به صورت لول رو نگاهم

چشم   ی شده بود و از گوشه  زیدلم بدجور لبر ی من، اشکم رو پس زده بودم اما کاسه  ی کرد، بود؛ درست مثل چشم ها ی چکه م

چشم   قیمچند نفس ع  دن یرو اون جا نشستم و بعد از کش ی ا قهی . چند دقدند یچک یم  رونیبه غم نشسته و ماتم زده ام ب یها

  ی خوب شدنم تالش م ی برا د یراهم رو ببنده با د یدادم ترد ی اجازه م د یکه گرفته بودم فکر کردم؛ نبا  یمیهام رو بستم و به تصم

شوک شده بودم چون بعد از اون   دنشیاز د ی. حسابدمیخودم د ی رو جلو  یفکر چشم از هم باز کردم که ناباور مرتض  نیکردم. با ا
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  یرحم یچشم هاش نگاه کنم به هر حال با ب  ی تو می شد مستق یروم نم  یبودمش. حت دهیند  گهی د یشب عذاب آور خاستگار

من شوکه و   دنیاون هم از د یبدنم رو پر کرد. حت  ی جزئ ی سلول ها دنشیدلش رو هزار تکه کرده بودم و حس عذاب وجدان با د 

 ؟« ی اومد  ی خره به خودش اومد و بعد از اون حالت مبهوت و جاخورده گفت:»ت... تو کبود. باال ریمتح

 شه.«  ی م یساعت می ... نمیکردن با لب و دهنم پر اضطراب سالم کردم و گفتم:»ن ی کم باز ه یاز  بعد 

 من دستپاچه و مضطرب بود.  مثل

 . میاالن اومد  رون،یب م یآ.. آخه با بابا و مادرجون رفته بود ی اومد  یم... متوجه نشدم ک -

پله   یناخن هام مشغول شدم که با نشستنش رو  یاندازه طبق عادت به کندن گوشه   یب یسرخ شده بودم و با استرس  یحساب

 شکست. یجمله ا  دنیشد. سکوت رو با پرس  شتر یب شمیتشو

   ؟یاومد  ییتنها-

 کردم.  د ییکم ازش فاصله گرفتم، با حرکت سر تأ  هی پله جا به جا شدم و  ی رو

 افتاده.«  یما چه اتفاق  یخونه   یاون روز تو دم یگرفتن سرش گفت:»از بچه ها شن  نییو با پا  د یدو دستش رو بهم مال  کف

 زدم.   یمحکم پلک

 .یشه درموردش حرف نزن  یم-

 خودم حس کردم.  ی نگاهش رو رو ینیسنگ 

گفته، پس حق بده   ینامربوط  یزا یچ هی سؤاستفاده کرده و  یاز نبودن من کل نایدونم که م ی خوام باز ناراحتت کنم اما م ینم-

 که  درموردش بپرسم. 

 من تموم شده است.«  یسکوتم گفت:»اون موضوع برا  دن ینگفتم که در ادامه و با د یزیچ

 حال بدون هر وقت که نظ... «  نیبدست اورد اما با ا و یزیشه بزور چ  یفکر کردم، نم یل یبهش انداختم که گفت:»خ ینگاه مین

بود که   ربد یباال چرخوندم. ه ینگاهم رو به عقب و طبقه   عی سر  یلیشدن در خ ده یکوب  یحرفش تموم نشده بود که با صدا هنوز

د و رد نگاهم رو  هم سر چرخون یکرد. مرتض  یمون نگاه م  اش بهم  یعصب  ی به نرده ها و نگاه ها هی با تک ی ورود  یمحوطه   ی تو

 گرفت.   د یرس  یم  ربد یکه به ه
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 .« یفکر کردم رفت یی جا نیگفت:»اِ تو ا ربد ی باال انداخت و رو به ه یابرو

 عبوس جواب داد:  اخمو

 کم دراز بکشم.  هیشلوغ کردن اومدم باال  نیینه پا-

بابا زودتر رفت   رمیدارم م  گهیرسونمت چون منم د ی م ی بر ی پله بلند بلند شد و گفت:»اگه بخوا یبه من از رو  یبا نگاه ی مرتض

 خونه برسونمت.«  یر یکم کار دارم اگه م  هی منم 

برام خط و نشون    ییجورا ه یکردن چشم هاش  زی و با ر د یتو موهاش کش  یدست  تینگاه کردم که با عصبان ربد ی اون حرف به ه با

 . دمیرو بلع. بذاق دهنم د یکش

 جام ممنون. نیفعالً ا  یعنینه  -

مداخله کرد و رو به من با   ربد یهمون لحظه ه یکرد که تو  ی کرد برام سخته همراه شدن باهاش و همچنان اصرار م ی م فکر

 .«یگفت بهت بگم منتظرش باش  اد یگفت:»سامان قراره ب  ییحرکت ابرو

 ! یدک کردن مرتض  ی دروغه برا ه یفقط  ای دونستم حرفش در مورد اومدن سامان به باغ راسته  ینم

 ؟« یاینم ، یوردین   نی! تو که ماش ربد یه یخب پس من برم. تو چ  یلیگرفته گفت:»آهان، خ  یزد با حال ربد یکه ه یبا حرف  ی مرتض

 تکون داد.  یسر

 یکه نگاهش هنوز به من بود خداحافظ  یو در حال وس یهم باهاش دارم. مأ یکار  هی آخه  ام ینه داداشم تو برو منم با سامان م-

باال کارت   ای ب قه ی باال گفت:»چند دق یکردم که پر اخم و با اشاره به طبقه   ینگاه م  ربد یکرد و سمت در باغ قدم برداشت. به ه

 دارم.« 

 بلند شدم.  یسنگ  ی پله  یرو  از

 اد؟ یسامان م یحاال راست گفت نم یبرم، بب د یگفتم اما با ی طور ن یا یبه مرتض -

 « باال گفتم کارت دارم. ایب قهی حاال چند دق می زن یبرام گرفته و با همون اخم و تَخم گفت:»درمورد اونم حرف م  یا  افهیق

 برم.  د یمنم گفتم که با-

 و پر خشم شمرده شمره حرفش رو تکرار کرد.  ی دستور

 . قهیگفتم کارت دارم فقط، چند دق-
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 خواد بگه!  یم  ی خواست بدونم که باز چ یاون همه اصرارش کنجکاو بودم و دلم م  از

که در   یباالخره به اصرار از پله ها خرامان خرامان باال رفتم. باز سمت اتاقم رفت و من هم به دنبالش. با وارد شدن به اتاق درحال و

  د یگفت که تا منو د ی داشت م ی چ نمی استفاده کنه بب یاز هر فرصت ی د یگفت:»چرا اجازه م تیبست بالفاصله با عصبان  یرو م 

 حرفشو قطع کرد هان؟« 

 شل شد. نییهام رو به پا شونه

 شنون.  یتر االن همه م  نییپا اریکم صداتو ب  هی بگه آخه، بعدشم  یخواست یم  یچ ی چیه... ه- 

رو بهم   یو با و کالفگ  ستاد یاز حرکت ا یا  قه ی اتاق راه رفت و بعد از دق ی تو ی رو ازم گرفت. دست به کمر کم زش ی تند و ت نگاه

 :د یپرس 

 اصفهان؟ یچند روز قراره بمون -

 بغل گرفتم.  ی تکون دادم و دست هام رو تو  یا کله 

 . یو آمارمو گرفت ی خوبه، پس از زمان استفاده کرد-

 کردم.   زیر چشم

 ؟ یاما از ک-

 .« یقراره بر  یاما نگفت چه زمان  دمیصورتم گفت:»آره، از رخساره پرس  یراحت با نگاه براقش تو  یلیخ

 . د یتمسخر خند  پر

 ؟ یک  ی ! خب نگفتیخور  یبا اون آبم نم  یگه آخه تو بدون هماهنگ   یدونه که مطمئنم دروغ م   یگفت نم-

 زدم.  یپوزخند 

 بهت جواب پس بدم بعدشم گفتم که فردا.  د یکنم با ی فکر نم-

که صداش رو دو رگه   ی دستش پر حرص و با خشم ی در رفتم که به سمتم اومد و با گرفتن مچ دستم توبا اون حرف به طرف   و

 .« یکه بر   یحق ندار ،یبر  دمیکرده بود گفت:»اجازه نم

 به کارش معترض شدم.  ت،یو با عصبان ی بود و با چرخوندن دستم با آخ آروم ادیدستش به مچم ز فشار
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 ...ربد ینکن ه  ، یکن یم  تم یاذ ی دار-

مگه    یاون عوض یخونه   یبر  ی خوا یهان، م  یکن  ه یمنو تنب ی خوا یپر خشمش گفت:»م ی ها شده بود و با نفس ها وونهی د مثل

 نه؟« 

 ؟ یکن ی م  هی کارا چ نیدستمو ول کن، ا ی گ ی م و یک-

 : د یصورتم غر ی تر از قبل تو نیخشمگ 

 . دهیتازه به دوران رس   یاون پسره   گم،ی امبولتو م ی اون پسر خاله -

 .دمییهم سا ی که فکر نکرده بودم رضا بود. با تأثر نگاهش کردم و دندون رو ی زیتنها چ به

 . نیمتأسفم برات هم-

 نه؟ یاز ا ریآره متأسف باش مگه غ-

 و با حرص اسمش رو صدا زدم.  متذکرانه 

 !ربد یه-

حرکت با ول کردن دستم و گرفتن بازوم من رو به سمت خودش   هی  ی قرمز شده بود تو تیکه از شدت خشم و عصبان  یدرحال

... بگو از دوست داشتن منه که  یکن  یازمن فرار م  ی صورتم گفت:»تو چشمام نگاه کن، بگو که دار یکشوند و با خم شدن تو 

 بگو.«  ی کن  یفرار م  یدار

نا   یبهش باز داغ کرده بودم و نفس ها یکیز اون همه نزدشد و ا یصورتم پخش م  ی حرف زدن نفس تند و گرمش تو موقع 

  ی لطفاً ولم کن، گفتم که دار ربد یام رو بهش دوختم و با عجز گفتم:»ه ده یترس  ی شد. چشم ها یام خارج م  ی نیکه از ب ی آروم

 .« یکن  یم  تمیاذ

 ام قفل شد.  دهیترس  یچشم ها  یبهم داد و نگاه مغضوبش تو  یتکون

 و... بگ  یبگو که دوسم دار -

 و پر خواهش نگاهش کردم.  ملتمسانه

 قدر منو تحت فشار نذار، بذار برم.  ن یکنم ا  یتو رو خدا نکن خواهش م -
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بهم،   یاز اون رو نشه ازش گرفتم. با لحن محکم و سراسر حرصش و باز تکون شتر یکه دستم ب نیا  یبا اون حرف نگاهم رو برا و

 ؟«ی لو بد  زو ی و همه چ ی نگاه کن یترس   ینکنه م  هی چ یکن  یگفت:»چرا تو چشمام نگاه نم 

 

جمع   یدهنم، برا  ی ذره تف تلخ رو با چرخوندن زبون تو هی و استرس خشک شده بود و همون   جانیدهنم از اون همه ه  آب

  یکه پلک زدن هام تو  ی به سمت خودش کشوند طور شتر یبه بازوم من رو ب ینگفتم که با فشار ی زیفرو دادم. چ کردنش، 

اندازه که   ی ب ی دلم و عطش ی بود تو ییپنجه هام بلند شدم. غوغا یرو وم باز  دنیاز من بلند تر بود و با کش بتشی صورتش بود. ه

 دادم.  یز کف م ا اریاخت د یکرد؛ اما نه نبا  یکم کم داشت سستم م 

 کرد.  نگاهم

 ... یگ ی نم یز یپس چرا چ-

  ب یشروع بعگه زنگ خوردن کرد. با دست آزادم تلفنم رو از ج ی همراه با لرزش  بم یج یتلفنم تو  یهمون لحظه بود که گوش  ی تو و

سامان شدم. همچنان پر حرص بازوم رو   یشماره   ی به صفحه اش متوجه  ی به سخت یاوردم و با نگاه رونیرنگم ب ی طوس  یمانتو

 جواب بدم.« د یبهش، با عجز گفتم:»سامانه، با ی گوش  ی رو باال اوردم و با نشون دادن صفحه  یچنگش داشت. گوش  ی تو

داد    یکه آب دهنش رو صدا دار فرو م یهم مچاله شد و مسخ در حال  ی چهره اش تو یگوش   یصفحه   یاسم سامان رو  دنید با

جا گرفتن و حفظ   ی برا ن یزم ی کم رو  هی تعادل شدم و  ی باره رها کردنم ب کیاز دور بازوم باز کرد که به خاطر آروم دستش رو 

 به شماره افتاده ام جواب دادم.  یبه صورتم و نفس ها ی و با درد دمیرو روش کش تمسوخت، دس  یم  ی تعادلم جا به جا. بازوم کم

 ا... الو؟... - 

 و حواسم رو به تلفنم بدم.  رم یقرار بود بگ  یکه متوحش و ب  ربد ی از هسامان باعث شد نگاهم رو  یصدا

 ؟ یگرد   یزود بر م  ی تو گفت یی مامان منتظره کجا یکار کرد  ی:پس چسامان

 . امیب... باشد االن م-

 شده؟  یزی:چسامان

 شدم.  دستپاچه

 نه چه طور مگه؟ -

 ؟یزن  ی :آخه نفس نفس مسامان
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 .امیم گهیکم د ه ی  ستین یزیچ  نه،یهم یاز پله ها با عجله باال اومدم واسه   زهیآهان، چ-

 شه.  ی م رتونید  ای:باشه پس زود بسامان

 :د یرو قطع کردم  بالفاصله پرس  ی که گوش  نیهم

 گفت؟  یچ-

 چشم هاش نگاه کردم.  ی تو تیجد  با

هم بفهم که با زور   ون یرفتن دارم بفهم و ا یواسه   ی مهم تر لیدال  یعن یکنم  ی برم و اما جواب سؤالت، من از تو فرار نم د یبا-

 . یاریبدست ب ویزیچ  ی تون  یوقت نم  چیه اتییگو

 به سمتم برداشت. ی قدم قی عم ینفس دنیکرد آروم باشه با کش  یم  یکه سع  یدرحال

 کنم.   یکارو نکن، خواهش م نیاما ا یتو بگ  یاصالً هر چ  نیخب بب یلیخ-

 با نگاه مغموم و لحن سراسر غمش سر تکون داد:  یه بود و در ادامه بعد از مکثباز پر التماس شد  لحنش

 ؟ یتحمل کنم چه طورمدتو    نیا یانصاف من چه طور  یآخه ب -

رحم شدم و با   ی به غم نشسته رو نداشتم. ب  ی چشم هاش نگاه کنم چون طاقت اون نگاه ها یتو  م یتونستم مستق ی نم گهید

برات سخت   ی لیپس خ م یبود دهیرو ند  گه یشد که هم د ی م ی تا خوده امروز دو هفته ا ست، یاول نبار  یتلخ گفتم:»ول  یلبخند 

 تونه باشه.«  ینم

 عجز لب زد:  با

 شه.  ی نم ادیهمه ز  نیدونستم که فاصله ا  ی م ،یدونستم هست ی بود که م نیکنه، حداقلش ا یفرق م  نیاما ا-

 چشمم سر خورد رو با برگردوندن صورتم پنهان کردم. یکه از گوشه   یو اشک دم یگز لب

  یتو رو کم دارن، چه طور   یکه نفسا یشهر ن یا ینفس بکشم تو  یکار کنم، چه طور  یمن چ یکارو نکن بر  نیسوگند با من ا-

 انصاف...   یب

اومد.   رونیاز اتاق ب  یا گه یحرف د چیکرده بودند، بدون ه  دایسوزش پ یچشم هام که حساب دنی طاق شد و قبل از بار طاقتم

 کردند. زش یصورتم شروع به ر یاز همون لحظه رو  ی شدنم از پله ها قطرات دلتنگ  ر یهمزمان با سرا ز
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و   ومد ی هم ن نییپا ی حت ربد یبه خونه برگشتم. ه یبا خبر کردن آژانس عی سر ی لیبا مادرجون و بچه ها خ یکوتاه یِاز خداحافظ بعد 

 ردم. اندازه ناراحتش ک ی که ب دمیفهم

  ی رو فراموش نکرده باشم همراه سامان راه ی زیو چک کردن چمدونم که چ  ازمیمورد ن لیوسا یمنتظرم بود و بعد از بررس  مامان

. با پا کف سنگ  می سالن فرودگاه که از صدا و همهمه پر شده بود، نشسته  بود ی تو یا  رهیزنج یها  ی صندل ی. رو میفرودگاه شد 

که    یدستش بود به طرف مون اومد. درحال ی که تو ی صندل یبودم. سامان با شماره ها هگرفت  پر برق رو مضطرب ضرب یفرش ها

 براتون بشه.«  ی بهتون خوش بگذره و سفر خوب دوارمیگفت:»ام ض یعر ی داد با لبخند   یشماره هامون رو بهمون م 

کرد. ساکت   ی م ی ادآوریبود به سامان  تیرو که در نبودمون الزم و حائز اهم یو سامان مشغول حرف بودند و مامان نکات مامان

اون همه ساکت بودن من، با باال   دنی شدند. سامان با د یاز خاطر مکدرم دور نم  ی و حرف هاش لحظه ا  ربد یبودم و دمق، ه

 :د یابروش پرس  یانداختن تا

 ؟ یقدر ساکت شد  نیاشده چرا تو  یچ-

 زدم.  یظاهر  یلبخند 

 . یطور  نیهم ، یچیه-

 . د یگونه ام رو بوس  ی اون حرف به سمتم اومد و بعد از بغل کردنم رو با

 دلم.  زی کنه عز ی و خوب مسفر حالت  نیمطمئنم ا-

 .« یو بکن تیبه روش زدم که گفت:»قول بده خودتم تمام سع م یمال  یلبخند 

 

و مامان و سامان   م یچشم هام کرد. منتظر بود یرو حواله   یکردم که لبخند قشنگ  نییام رو باال پاآروم کله  ی با پلک زدن همراه

که    ییکه نگاهش به مامان و حرف ها یسامان زنگ خورد. در حال  یکردند که همون لحظه گوش  ی همچنان با هم گفت و گو م 

 زد، بود جواب داد.  یم

آهان پس   ؟ی دون ی تو از کجا م  یامروز قراره برن راست گه یمن؟ فرودگاهم مامان و سوگندر اوردم، آره د ؟ ییالو؟...  جانم؟ تو کجا-

 ؟ یکار داشت یچ  ی! خب نگفت گهیمونن د ی دونم تا هر وقت که خودشون بخوان م  ینم ،ی تو هم باغ بود 

 بود؟  ربد یکردم، نکنه ه ی دستش نگاه م ی تو یام به سامان و گوش   نانهیب زی و نگاه ر ی کنجکاو با
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گوشش برداشت و به   ی رو از رو یگوش  ربد،یصدا از زدن اسم ه یو دو سه بار  یا  هینگاهم به سامان بود که بعد از ثان همچنان

دونست    یبود که بهش دروغ گفتم و خدا م دهیفهم  گهیکه قطع کرده بود. پس خودش بود، حاال د نی صفحه اش نگاه کرد، مثل ا

  ی لیقطع کرد! خ هویدونم چرا    یبه ما کرد و گفت:»نم ینگاه ، یاز قطع شدن گوش  جب شده. سامان متع ی که چه قدر ازم عصبان

 .« د یبر گهیخب شما د

شد که قراره اون همه ازش دور بشم و قلبم   ی . هنوز هم باورم نممیشد  پمایو بغض، سوار هوا  یخداخافظ یباالخره بعد از کل و

تاب بود و پرتالطم و در    یکردنم داشت؛ ب   مونیشیدر پ ی نامنظم و مغمومش سع تم ی رفتن از پله و ها و سوار شدن با رموقع باال

هامون    یشماره هامون رو گرفت و ما رو به سمت صندل  مایکه جاش گذاشته بودم سوار شدم. مهماندار هواپ ی آخر هم با قلب

ام زنگ خورد   ینگذشته بود که گوش  یلیکردم، خ   یرو نگاه م رون یب نیسهمگ  ی بغضکرد. کنار پنجره نشسته بودم و با  ییراهنما

 بود!  ربد یه  دم، یکش رون یب فمیک  یرو از تو  یو به صدا در اومد. گوش 

آشفته اش    یبار صداش رو بشنوم و جواب دادم. صدا ن یآخر یخواست واسه   ی که جواب دادن برام سخت بود اما دلم م نیا با

 گوشم ضرب گرفت.  ی تو

 ...یل یسوگند، خ نیا هی نامرد ی لیخ ، یهمه بهم کلک زد نیا یچه طور  ی بکن یکار ن یهمچ یچه طور تونست-

گفت:»باشه  گوشم،    یزد تو  ی حرف م یکه به سخت  ی و تلخ و در حال نیغمگ  ی دهنم رو صدا دار فرو دادم که بعد از لحظه ا آب

  دوارمیبه روز نکشه و فقط ساعتا رو بشمارم، ا...  ام دوارم یفقط ام  ،یشمارم تا.... تا بگرد  ی بدون که روزا رو م ون یبرو... برو اما ا

 ...یدو زود برگر   یبش مونیپش

 باره لرزوند. کینافذ که وجودم رو   ییتلخ و دوباره.... و صدا یمکث

 دوست دارم...   یلیحال خ... خ نیبا ا- 

 خورد.   ی گوشم بود و بوق م  یهنوز رو  یهم پلک فشردم. قطع شده بود و گوش  ی دندون هام رو دنییو محکم با سا سخت

 همراه با بغض زمزمه کردم.  آروم 

 منم دوست دارم.... -

که وجودم    یرو با حسرتشد و دست هام  یبلند م  نیزم یآروم آروم از رو   مایشد. هوا پ یهمون لحظه با همون جمله متالش  امیدن

  زمیکه همه چ ی که جا گذاشته بودم، از آدم  یشدم، از خودم از قلب و وجود  ی پنجره گذاشتم؛ دور م ی رو شعله ور کرده بود رو

 شده بود... 
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حال مشوش و نا آرومم   ی از اون نتونه متوجه  شتریهم گذاشتم تا مامان ب ی قرارم پلک رو  یو ب شون یطول پرواز با حال پر در

 بشه.

 

منتظر نشسته    یصندل ی بردنمون، به فرودگاه، بفرسته. رو یرو برا   ی کیو قرار بود که خاله احترام  م یفرودگاه منتظر بود ی تو

  یموردش افتادم و لبخند   یب ییها  تیو حساس   ربد یه اد یناخواسته  دمش ید ی . وقتمی رضا سر بلند کرد ی که با صدا م یبود

  یکس رو نم چ یو ه  یچی من جز اون ه  ی چشم ها ی قدر حساس باشه وقت نیاتونست درمورد رضا  ی مسخره، آخه چه طور م

 !دند ید

همراه رضا   لمونیکه بعد از اون با برداشتن چمدون و وسا  میمعمول با رضا بود  یها ی رو مشغول سالم و احوال پرس  ی ا قه ی دق پنج

خاله احترام   یبه خونه   دنی. تا رس میفرودگاه پارک شده بود شد  یکه درب اصل  نشیسوار ماش و  میاومد  رون یاز فرودگاه اصفهان ب 

  ا یکه گو  یساختمون بزرگ ی با مامان گرم صحبت شده بودند. با توقفش جلو یو حساب د یپرس  ی مزد و سؤال   یرضا مرتب حرف م

 . میشد  ادهیپ نیمنزل خاله احترام بود از ماش 

که همراه داشت در رو باز کرد و داخل   ید ی با کل نیماش  یاورد و بعد از قفل کردن در ها  نییپا نیچمدون ها رو از پشت ماش  رضا

. چه قدر هم که  میگرمش رو به رو شد   یل یخوشحال بود و با ورودمون با استقبال خ یمون حساب دن ی. خاله احترام از دمیرفت

  ی خاله احترام که تو ی  که یهم، دختر کوچ  بای. فردمیاز اون همه محبت خجالت کش ه لحظ ه یکه   یمن رفت طور   یقربون صدقه 

شد، برخورد    ی محسوب م م یبچگ  یاز دوست ها ی کی ییجورا هی دوران دانشگاه به باغ اومده بود و  ی هم تو ی و دو سه بار یبچگ 

مراسم   ر یکرد. همچنان درگ یاظهار خوشحال دنمونیاز د یکه داشت اون هم حساب ی استقبال و ذوق یداشت و با کل   یگرم یلیخ

چرا خاله و   ی مون رو داخل اورد و رو به خاله احترام معترض گفت:»اِ مادر لیوسا  هی که رضا بق می بود ییخوش آمد گو  یطوالن

 !«نیسوگند و سر پا نگه داشت

 .«نیخسته شد  یلیتماً خح  د یکم استراحت کن  هی و  د ی و در ادامه روبه مامان گفت:»خاله جون به نظرم بهتره بر 

 

 به روش زد.  ی در جواب لبخند  مامان

 .میش   ی بهتر هم م م یبه صورتمون بزن ی آب ه یرضا جان اما  میستی نه اون قدرا هم که خسته ن-

  شه یبود. مثل هم دهیبه خودش رس  یپوش بود و حساب ک یشد. چه قدر هم ش  ده یاز سالن بزرگ باز سمت خاله احترام کش نگاهم

  یچشم بود. سر تا پاش رو برانداز ی اندازه تو ی الک زده اش، ب شهیبلند و هم یبه صورت داشت و ناخن ها ی ظیاً غلنسبت شیآرا

شده بود.   کی اندازه توش ش  یپر زرق و برق که ب  ی ست کرده بود و کت  ش یجوراب ساپورتکه با  یرنگ  یکردم؛ دامن کوتاه و مشک
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رو به من و مامان زد و با کج کردن نگاهش سمت رضا گفت:»رضا جان   ق یعم ی لبخند  دش یبشدت سف ی با نشون دادن دندون ها

 .« میجا دور هم باش  ن یا ارشونیب دار بهم زنگ زد خاله افسانت هم اون جاست بر  شیپ ی  قه ی چند دق اریشما برو مامانتم ب

شما   یهر چ رم یاالن م یچشمم گفت:»چشم مادر  ه ی ی و گذاشتن دستش رو یی با خوش روحرف خاله احترام  د ییهم در تأ  رضا

 .«د یبگ 

 فعالً.« نمتون یب ی رو به من و مامان گفت:»م ی با عقب گرد و

که برامون آماده    یبه اتاق  بایرفت و من هم همراه فر یبهداشت سیخاله احترام سمت سرو ییشستن صورتش با راهنما ی برا مامان

  ی مامان گفت م یشه وقت  ی دوباره گفت:»باورت نم ی داد با ذوق و بغل  ی که اتاق رو بهم نشون م یدرحال  بای. فرمیکرده بودند رفت

 هم شوکه.«  یو البته کم مچه قدر خوشحال شد  نیایب نیخوا

 . گهیشد د ییهویخورده  هی خوشحال شدم، آره  دنتیاز د یل یجان منم خ بایممنونم فر-

هر   ی از االن واسه  د یخوب شد با یلیخ  ی گفت:»ول جیپاهاش مه یپنجه ها  ی رو  ستادنیهم گره زده با ا یهاش رو تو  دست

 .« میکن  یز یبرنامه ر د ییا نج یکه ا ی روز

 !« یز یو گفتم:»برنامه ر دمیخند 

منم برم کمک    ادیاز تنت در ب یخستگ   ر یدوش بگ  هی هم جمع کرد و گفت:»آره تو کار نداشته باش فعالً برو  یهاش رو تو  لب

 .« میزن  یمامان احترام شب حرف م

  یاز کمد ها ی طبقه ا یتو  دنشونیرفت. بعد از تا کردن لباس هام و چ رون یتکون دادم که با خنده و چشمک از اتاق ب یسر

با برداشتن حوله ام به حمام رفتم. حوله رو دور موهام به صورت   یا  قهیپنج دق ی گرفتن دوش  یبرا  شده  یکار  نهیو آ ی وارید

پلک   ی . اصالً متوجه نشدم، کدمیدراز کش یبزرگ اتاق کم ی تخت دو نفره  یرو  شتم که دا  یا یبستم و به خاطر خستگ  یچیمارپ

 هم رفت.  یهام رو 

  رونیاز اتاق ب یمختصر   دنیشده بود. حوله رو از دور موهام باز کردم و بعد از سه شوار کش کیتار  گهیشدم هوا د داریب ی وقت

  ششونیپ با ینشسته بودند اما فر ییرایپذ  ی طور، نگار خانوم مادر رضا، دخترِ خاله احترام تو نیاومدم. مامان و خاله احترام و هم

رو   بایهم بود، سراغ فر یی و خوش بر رو  یرضا که خانم نسبتاً جوونبا مادر  ی از سالم و رو بوس  عد نبود. به طرف شون رفتم. ب

حوصله جمع شون رو نداشتم و   یلیرفتند.  هر سه گرم حرف بوند؛ خ د یخر ی گرفتم که خاله احترام گفت با خاله افسانه واسه 

 :د یپرس  یکه از جام بلند شدم مامان با نگاه کردن  نیهم

 ؟ یریکجا م -
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 . حوصله نفسم فوت کردم یب

 . انیو خاله افسانه هم ب بایکم هوا بخورم تا فر  ه ی اط یح یتو  رم یم-

 ؟« یکرد و گفت:»موهاتو که خشک کرد  یبودند نگاه خته یشال دورم ر رینم دار و فرم که از ز یموها به

 .د یآره نگران نباش -

  ی درخت بزرگ انگور گذاشته شده بود و شاخ و برگ ها ر یکه ز  یتخت  یبود. رو  یو خوب  فیلط یرفتم. هوا رون ی با اون حرف ب و

  یاهیچشمک زن به اون س  یستاره   یصاف بود و تعداد کم  ینشستن بودند، نشستم. آسمون حساب ی برا ی بون هیخشکش سا

برام   ز یدلم گرفت؛ همه چ ی لحظه ا یپر ستاره و پر زرق و برق بود. برا شهیمطلق برق انداخته بودند، برعکس آسمون باغ که هم

  ی چشم هام ب ی جلو ی دلتنگ   نیاول ریهم گذاشتم؛ تصو ی . چشم روزی اون آسمون، اون شهر، آدم هاش... همه چ یبود حت  بهیغر

قرار چشم هام رو   ی و ب  سوزان یکه کاسه    ییگوشم منعکس شد؛ صدا ی تو  ربد ی ه یبعد هم صدا یرحمانه شکل گرفت و لحظه ا 

 رخساره بود.  ی دستم نگاه کردن شماره  ی تو یتلفنم چشم باز کردم. به گوش  یگوش  یباره پر کرد. با صدا کی

 جواب دادم.  بالفاصله

 الو؟... -

 ؟ ی:الو سوگند رخساره

 سالم جانم رخساره. -

 لحن پر بغضش جواب سالمم رو داد:  با

 .یشعور یب ی لیم خشدم باور کن از االن دل تنگت شد  ی جور ه ی ی رفت  یسوگند اصالً از وقت  یفدات شم، وا یسالم خوب -

 . دمیکش ی لبم رو کش داد. پوف ی لبخند کم جون یلحظه ا   یاش هم متفاوت بود و برا ی ابراز دلتنگ  یحت

 قرارم.   یب  ییجورا هی اومدم  ی باور کن خوده منم از وقت-

 که کالس داشتم. ی دون  یم  ومدمی ببخش که فرودگاه ن ی. راستیبگردم خواهر ی:الهرخساره

 نداره.  یبیع-

 سرت شلوغ باشه.  د یگفتم شا  یخواستم زودتر زنگ بزنم ول:رخساره

 بهم زنگ نزده بود!  گهیاما چرا د د یپر کش ربد یصدا ه دنیشن ی باره دلم برا  ک یزدم و  پلک
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گفتم   ییدستم گرفتم. ها  یکرد و تلفن رو محکم تر تو   ارمیزد هوش  ی داد م  یرخساره که از پشت تلفن اسم رو چند بار یصدا

 که گفت:

 تو اصالً؟!   ییکجا-

 مگه؟  ی گفت ی زیجانم چ-

 :د یپرس  مردد 

 تو؟   یخوب نمیبب-

 گفتم که گفت: یآره ا  ی سخت به

 ! ؟یسوگند واقعاً خوب  ه،ی جور ه یاما صدات -

 

هم   ی کم کم داشت تو گه یحرف بزنم و تظاهر به خوب بودن د یکیخواست با  ی تونستم خودم رو کنترل کنم و دلم م ی نم گهید

 سکوت کردم که باز گفت: ی لحظه ا ی کرد و برا  یم  میمتالش 

 مگه دختر؟   یالل ی زن یسوگند با توام چرا حرف نم -

 لب زدم:  سخت

 . ستمیرخساره، خوب ن ستمیم... من خوب ن-

 بغض ادامه دادم:  با

اومدم همش صداش  یشه از وقت  ینم ارم یبه خاطر ن گه یو دو فراموش کنم و اون کنم اون جا و اتفاقاش  یم  یهر چه قدر سع-

 اوردن...   ادیچشمامه، ب... با ب  یگوشمه، صورتش جلو  ی تو

 . دمیبغض خند  با

 . یلیدلم براش تنگ شده خ ی لیرخساره، خ اد یقلبم به درد م ز یاوردن رفتاراش، حرکاتاش ه... همه چ ادیبا ب-

 مضطرب رخساره گوشم رو پر کرد.  یشد. صدا کیباره با بغض شل کیام   هی با گفتن اون جمله گر و

 نکن.  هی گر ی جور نیسوگند چت شد، تو رو خدا ا-
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 دندونم فشردم.   ریرو ز  لبم

 . یکن  ی فکر نم  زایچ ن یالاقل اون جا به ا گهیسوگند، من فکر کردم د ی کن  ینگرانم م  ی دار-

 گفتم:  دهی بر دهینکنم بر ه یکردم آروم باشم و گر  یم  یکه سع  یمنقبض شده ام در حال  یچونه   با

 نای... استی کشم که عطر اون توش ن یرو نفس م  یی که هوا  نیکه... ا  نیا ست،یباشم که اون ن ییکه جا  نیب... برام سخته، ا-

شم اما بشدت دلتنگش شدم، با تمام   یتر مازش دور باشم به یکردم وقت   یکار کنم، ف... فکر  م  یسخته رخساره چ یلیخ

 از دور.  ی حت نمش یو بشنوم باز ببباز صداش   وادخ ی اون باشم دلم م ش یخواد پ یوجودم دلم م

 هم گذاشتم.  یرو  پلک

 بازم ع...عطرش و استشمام کنم. -

 رنگ اعتراض گرفت.  لحنش

باور کن اون االن حالش از تو   ،یزن  یکه م  ه یفا چحر  نیآخه ا ی اون جا که به خودت کمک کن یتو رفت  ا، یسوگند به خودت ب-

که کال جنسش از غروره!   ی ربد یاونم اون ه ؟یچ  چارهی اما اون ب ی خودت و آروم کن یجور  ه یو  یکن ه یگر  یتون  ی بدتره، باز تو م

 .ادیخود دار  باشه و کنار  هم ب  ط یشرا نیا ی رفتن شما همش ور دلشه بتونه تو ا سامان که ب ی جلو د یتازه فکر کن با

 شدت گرفت و قلبم سخت فشرده شد. م یبا ان حرفش گر 

  هی زیچ نینکن فدات شم ا رهیگ ی منم بغضم م ی کن ی م  هی گر ی طور نیا ی شه به خدا وقت یکه نم یطور  نیسوگند قربونت برم ا-

 . یکه خودت خواست

 رو با پشت دست پس زدم.  اشکم

 شدم.  یزدم خفه م  یخواستم تورو هم ناراحت کنم اما اگه حرف نم  یخوام نم ی معذرت م-

  نیشه خودت و ا یدرست م   زیباالخره همه چ نیبب  ،یکن ه یگم که گر  ینم نارو یگم، ا ی خودت م ی فدات شم منم واسه  یاله-

 حاال زنگ نزده؟  نمینکن، بب تیقدر اذ

 .دمیبچه ها بغ کرده لب ورچ  مثل

 ه که زنگ نزده! االن چند ساعت گهید  نیهم- 

 و معترض گفت: ی اون حرفم شاک با
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  ی م شیبا پا پ  یزن  یبا دست پس م  هی ! چگهیو کشت دو باز نکن ها، از بس برات بال بال زد خودش بابا سوگند دهن من  یا-

کردم چه    ی رو روش قطع م ی زنگ بزنه؟ پس اون من بودم که زرت و زرت گوش  ی انتظار دار دنی! بعد از اون همه ناز کشیکش

 واال تو!  ی دار  ییرو

 اسمش رو صدا زدم.  دلخور 

 به فکر حاال و روز خودت باش.  گه یپس الاقل د ی کرد تش یهمه اذ نیکه گله داره عوض نداره حاال که ا ی زیگم چ ی مگه دروغ م-

 گفت:   یا  قهینگفتم که بعد از دق ی زی دلخور بودم و چ  یلحن حرف زدنش حساب از

  ، یاما خودت نخواست ی بش کی کردم بهم وصلتون کنم و بهش نزد یسع ی لیبگم من خ ی خب چ یقاط زدم ول   هویاوف، ببخش -

اون   یرو  یرته قطع کردن گوش که کا نیاصالً زنگم زد جواب نده البته ا ی کن کمتر بهش فکر کن یحاال هم ناراحت نشو فقط سع 

 .یکم آرومش ش   هی بذار  ی ول  چاره،یب

که تلفن رو   ن یکرد و رفت. هم یخداخافظ عی سر یلیخونه شون خ فون یرو با رخساره حرف زدم که با زنگ زدن آ قهیچند دق  

هام کردم. مقابلم   اومد و با گرفتن نگاهم تند تند شروع به پاک کردن اشک  یرضا شدم که به طرفم م ی قطع  کردم متوجه 

 :د یرنگش پرس   یریشلوار ش   ب یج یوکرد و با فرو کردن دست هاش ت  ینگاه ستاد،یا

 ؟ یجا نشست نیچرا ا-

و خاله   بایکه منتظر فر  ن یبخورم و هم ا  ییهوا ه ی خواستم  ، یطور نی که نگاهش کنم گفتم:»هم ن یدادم و بدون ا رون یب ینفس

 افسانه بشم.« 

 کم سرده.«   هینشست گفت:»اما هوا    یتخت م  یو رو  ذاشتی زانو هاش م یکه دستش رو رو   یدرحال

 نه خوبه. -

 

برخورد   یمی دونم اون چرا اون همه راحت و صم ی باهاش راحت نبودم اما نم یل یکردم نگاهم رو ازش بدزدم و خ  یم  یسع مدام

 کرد!  یم

شده که   تی باعث ناراحت یدونم چ یو نگاهش به آسمون گفت:»نم هم  ی با گره زدن دست هاش تو ی ا  قهیچند دق ی از سکوت بعد 

 ... « یختی و بخاطرش اشک ر یقدر زود غصه دار شد  نیا

 :دمی بگه تو حرفش پر ی زیکه چ  نیدستپاچه و هول قبل از ا 
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و از االن دلتنگشون شدم   ام ی یکه بدون سامان و بابا مسافرت م   هیبار نی اول ن یکم دلتنگ شده بودم آخه، آخه ا هی م... من فقط -

 .نیهم

 خوام.  ی کنم، معذرت م ی خواستم فضول ی:نمرضا

 . ستینه مهم ن-

 . یقدر بهشون وابسته ا نیدونستم ا ی:نمرضا

 لب و پر غم زمزمه کردم:  ری اون حرف ز با

 قدر بهش وابسته ام!  نیدونستم که ا ی خودمم نم-

 .د یسمتم چرخ نگاهش

 ؟ یگفت ی زیچ دمینشن-

 رو بهش فهموندم: ی لحن انکار کننده ام و تکون دادن سرم به چپ و راست  نه ا با

 شدم.  هی قض  نیا ی از شون دور شدم متوجه  یکردم و البته وقت  ی نبود، فقط خودمم فکرش و نم یخاص زیچ-

 کرد.   یتر  ق یدق نگاه

 ناراحتت نکرده؟  گه ید  زیچ ی مطمئن-

 و جا خورده نگاهش کردم.   متعجب

 مثالً؟   یز یچه چ-

 دونم اما احساس کردم... «  ی کرد و گفت:»نم  یکم با لب و دهنش باز   هی

 شدم.  ی کنم و بالفاصله و باز حرفش رو قطع کردم، جد  اد یرو باهاش ز تمیمیخواست صم ی دلم نم اصالً

 .ستین ی زیاما حستون اشتباهه چون واقعاً چ-

 نداشتم. ی منظور ؟ ی:از حرفم ناراحت شد رضا

 کنه.  ی م تمی اذ د یریرو بزور ازم اعتراف بگ   یز یچ د یکه بخوا نینه اما ا-
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هست با هم   ی خواستم اگه مشکل یخوام فقط م ی زد گفت:»بازم معذرت م یتوش موج م ینامحسوس  یکه شرمندگ  ی لحن با

 .« میحلش کن

کم سردم   ه یمن  ی ول  د یببخش ست،یگفتم:»ن  یخشک یتخت بلند شدم با لحن  ی ام از رو یسراسر جد  یاون حرفش با چهره   با

 داخل.«  رم یشده م

به اتاق    هی از حرف ها و سؤال هاش کالفه شده بودم. بدون توجه به بق یبا اون حرف خودم رو به داخل خونه رسوندم. حساب و

 تخت نشسته بودم.  ی وصله لبه ح ینگذشت که مامان هم  پشت سرم اومد. ب ی زیخواب رفتم و چ

 شده مامان؟«  یز یگفت:»سوگند چ ی زیرو پشت سرش بست و با نگاه ر در

 رو به باال پروندم.  ی ا شونه

 نه چه طور؟ - 

 ؟ یکرد  هی چشمات چرا قرمزه؟ نکنه گر نمی:ببمامان

 رفتم.  طفره 

 خرده چشمامو سوزوند. هی سرد بود و  رونیب ی نه فقط هوا-

و   ی زیچ گهی خواد د ی دلم نم ؟ یشد گفت:»مطمئن یصداش و نگاهش حس م  یکه تو  یا  ینگاهم کرد و با دلواپس نانه یب کیبار

 که قصدم کمکه به توئه.«  ی دون ی م ی ازم پنهون کن

خوان به من کمک کنن   ی فهمم چرا همه م  یتخت گفتم:»اصالً نم ی و از کوره در رفته با سفت کردن دست هام به لبه   کالفه

 دارم!«  از یقدر معلومه که به کمک ن نیاً اواقع یعنی

 آخه؟«   هی چه حرف نیگفت: »ا میمال  ی تر اومد و با اخم  کینزد

 شدم.  رهیچشم هاش خ ی تو

 .د یمنو تحت فشار نذار  گهیجام پس لطفاً د ن یمامان، من کمک شما رو قبول کردم که االن ا نیبب-

 هم فشرد.  یهاش رو رو  لب

 االن اومدن پاشو شام هم آماده ست.  بایخاله افسانه ات با فر ی. راستیتو بگ  ی هر چ زمی خب عز یلیخ-

 .« امیگفتم:»چشم شما برو منم م  یشون یپ یدستم رو  دنیحوصله بودم و با کش یب یحساب
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  یسالکه حدوداً سه  الد ی اومدن پسر کوچولوش م ا یرفتم. خاله افسافه رو بعد از به دن رونیبعد از رفتن مامان از اتاق ب قه ی دق چند 

هم که   یاومد، دو سه بار  ی به تهران نم  یلیبودم چون به خاطر کار شوهرش مدام در حال سفر بودند و خ ده یند  گهیشد د یم

به طرفش رفتم و بغلش کردم. چه قدر که دلم براش   دنشی. با دنمشیو باز نتونسته بودم بب  ودزود برگشته ب یلیاومده بود خ

  ک یتر بود و   کیدو روز قبل از اومدن ما به مسافرت رفته بودند، کوچ ای که گو ن یریان و خاله ش تنگ شده بود. خاله افسانه از مام

 . میبه هم بود هی هم شب ی لیخ ه یو از نظر بق م یداشت گه یبا هم د م ه یخوب  ی رابطه  یلی ساله بود که خ  ش یو پنج ش   یزن حدوداً س 

  دنیمشغول د   ییچند تا آلبوم عکس اورده بود و سه تا بای . فرمیرفت با یو خاله افسانه به اتاق فر بای از خوردن شام همراه فر بعد 

  یل یپسر خاله افسانه که فقط چهار سال داشت و خ الد یم وسطا  نیو ا  م یهمزمان گرم صحبت بود م، یعکس شده بود یآلبوم ها

لبش از   دنیبا گز د یکش  یکه لپش رو م یدرحال   بایخندوند. فر یهاش ما رو م ی زبون ن یریش  باهم بود، مدام  ینیریش  ی پسر بچه 

هروز   باًیهستن که تقر یی و رضا جز کسا  الدی شه، کالً م  ی شبم روز نم نمشیروز نب  هی هاش گفت:»باور کن اگه  یزبون  نیریذوقِ ش 

 .« نمشونیبب د یبا

 ادامه داد:  ی و خنده ا یچشمک با

 دکتره واال.  ز یتجو-

  یلیهم خ بایلب هم شکفت؛ چون رضا و فر ی که رو  ی و عمه هاش افتادم و لبخند   ربد یه ی رابطه  ادی لحظه   هی  با،یاون حرف فر با

 د یخند   یکه م ی بزرگ تر بود. خاله افسانه درحال بایرو از فر ینداشتند و رضا فقط سه چهار سال ی ادیز ی با هم اختالف سن

ذارن و هر   یم  ارش یدر اخت  عی بخواد سر یجا هر چ نیجاست البته حقم داره چون ا ن یا اتوقا شتری ب الد یگفت:»آره واقعاً چون م

 خودمون... «  ی کنه واال خونه   یخواد م یهم که م یکار

 

  

 

  ک ی یسفر کار ه یآقا شهرام همسر خاله افسانه بود که به خاطر  ایزنگ خورد و گو اش ی حرفش تموم نشده بود که گوش  هنوز 

با   بایبودم که فر فکر  یرفت. همچنان تو  رونیاتاق ب از یجواب دادن با عذر خواه ی سفر کرده بود و برا ه یرو به ترک ی هفته ا

 ؟«ی کن  ی فکر م ی نگاهم کرد و گفت:»به چ نشیلبخند دلنش

 دم. تفاوت پلک ز  یب ی با لبخند محو همراه

 . یچیه-
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و قرمز رنگِ برجسته پر    زیر  یاش از گل ها ه یرنگ که حاش  د یبالشت سف  یآرنجش رو ه یچونه اش قرار داد و با تک ر یرو ز دستش

 سوگند خانوم؟«  یشد  ی طور  نیا داًیکه جد  ن یا ایداره  ی خاص لیدل نم یبب یآروم شد  ی لیشده بود گفت:»تو خ

 رو بهش زدم.  حیمل  یلبخند 

 نبودم!  یطونی دختر ش   یلیاما قبالً هم خ-

 کرد.  ی موشکافانه ا نگاه

 . یآروم تر شد  یلی کنم نسبت به قبل خ  یحس م  ی ول-

 .د یدونم شا ینم-

زانو هاش   ی رو رو کش یکوچ ی که دست ها  یرنگش در حال یدرشت و مشک  یهم با چشم ها الدیو م م یمشغول حرف بود بایفر با

اون نگاهاش باعث خنده ام شده بود. به   یزد و حساب ی پلک هم نم یکرد حت  یاش مدام من رو نگاه م بامزه  ی رگیگذاشته بود با خ

از لپش   یو ماچ آب دار الد یکردن صورتش به م ک یشد و با نزد دهیکش الد یسمت م  هشبا حرکت ابرو اشاره دادم که نگا بایفر

 ؟« یکن   ینگاه م یجور  نیشد عشقم چرا خاله رو ا ی گفت:»چ

  بایزانو، سرش رو به گوش فر  ی تخت جمع و جور کرد و با خم شدن رو ی کوچولوش رو رو یکم دست و پاها  هی اون سؤال،  با

زد   ی هم پق  با یگوشش زمزمه کرد که فر  یتو  ی زیچ ه ی حلقهکرد و  بای رو دور گوش فر کشیتپل و کوچ  یکرد، دست ها  کینزد

رفت.   رونیو از اتاق با بدو ب د یجه نییتخت پا ی به من کرد و از رو ینگ و قش  طنتیپر ش  ینگاه بایفر  یخنده. با خنده   ریز

 نگاه کردم.  بایکنجکاو به فر

 ؟ یخند  ی گفت؟ چرا م یچ-

 تکون داد.  ی خنده سر با

 . یمون و برددل بچه  ومده ی هنوز ن-

 گفت؟«  ی گفتم:»مگه چ  یو با چشمک  دمیخند 

پسر شجاعه، باور   یچشما هیگه خاله سوگند چه قدر خوشجله چشماش شب ی کرد گفت:»م ی که خنده اش رو کنترل م ی حال در

 !« یتو چش  یادیتو ز ستین ز یکن بچمون ه

 ام گرفته بود. خنده  یخنده. از حرفش حساب ر یبا اون حرف باز زد ز و

 پسر شجاع؟چه بامزه! -
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 ! رنیگ  ی قرار م ی سن یدر چه رده   ایبعد  نم یچاکت تا بب نه یعاشق س  نیاول نمیم اسوگند خانو  ایبامزه بود، ب یلی:آره خبایفر

ازش   یاشک ق،ی عم یبا لبخند  یحت د یخند   یچشمش رو که هر موقع م   ی . گوشه می کرد  دنیحرفش شروع به خند  گونیباز با ا و

 ومد؟« ی چرا سامان باهاتون ن  یشد، با سر انگشت پاک کرد و گفت:»راست یم  ریسرا ز

 . گهید نایخب دانشگاه و ا- 

 کوتاه اش انداخت. ی شونیبه پ ینیچ

  تو  اسم اصالً  چون دوست داره ی لیبگم که تو رو خ نم یا م، ید یبا هم خند  یاون دفعه که اومده بود کل ه،یآدم با حال یلیسامان خ-

 شد.  میلحظه بهت حسود هیافتاد واال   ی زبونش نم یرو  از

 نکرده؟«  ازدواج  طوره چه رخساره خبر  چه عموهات دختر   و   از پسر عمو یزدم که گفت:»راست  یلبخند 

 همه خوبن و همه هم مشغول کار و درس، نه بابا فعالً که زوده فکر نکنم. -

اومدم اون جا چه قدر   ی با خاله آرزو م یوقت  ریبخ ادش ی ی بغلش گفت:»آره البته، ول یباال پروند و با مچاله کردن بالشت تو  ییابرو

اوردن، اون    ی نم ادینم دورا دور فکر کنم منو ببود او ش یهمون دو سه سال پ دمشونیکه د  یبار نی کردم آخر ی م یباهاشون باز

 از حج اومده بود.«  امرزتیموقع که آقاجون خدا ب

 از اون موقع ها گذشته.  ی لیخ گه یآره د-

 کرد. یز یر ی خنده  طنتیش  پر

 . پنیخوشت یلیپسر عموهات خ  ییخدا ی ول-

 هان؟«  ست؟ین یکه خبر  ن یلبش گفت:»منظورم ا  یرو  ی تنگ کرد و با همون خنده  یکردم که چشم ی حرکت سر خنده ا با

 ؟« ینکرد یکار  نم یبدم گفت:»بب ی که جواب  نیقبل از ا زی ر  یدر ادامه با زدن چشمک و

 ؟« یدهنم گذاشتم و متعجب گفتم:»جان؟ چ یجلو  دنیخند  یرو برا  دستم

 نگاهم کرد.  یشاک 

و    پهیخوشت یلیکه خ نیمخصوصاً حس ،ینشست کاریاون وقت ب ختهیاون همه پسر جذاب دور و ورت ر گهید ی عرضه ا یاز بس ب -

 هنوز هم نمکشو داره؟  نمی با نمکه، بب

 چرخوندم. یچشم
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 اوردم!  ی اونم با خودمون م ی گفت ی چه جورم، اگه م-

 گفت.  ی خنده کوفت با

 ست؟ین ی زیچ ی خبر ییخدا-

  هی با اخالق بچه ها آشنا بود. با سؤالش  باًیبودمش و تقر  دهیخودم هم اون موقع ها ند  ی رو که حت ربد ی بود اال ه ده یهمه رو د بایفر

 جمع و جور کردم.  ی لب هام رو کم ی رو  ی کم جا خوردم، خنده 

 ر نکردم. هم فک یا گه ید  زیچون من اونا رو هم مثل سامان دوست دارم و به چ ستیحرفا ن  ن یما از ا  نیب ی عنینه خب، -

 کج نگاهم کرد.  ی و لب و دهن ضیغ با

 تو سوگند! یبیاوف از دست تو چه قدر عج -

  گه یکه د می نیرو هم بب ی آخر ن یآلبوم بود برداشت و با ورق زدنش گفت:»ا نیتخت که آخر یرو از رو  ی با اون حرف آلبوم بعد  و

 .« میشون کنرو جمع  نایا

 من!  یها ی از بچگ  ی و همه کس هم عکس داشتند حت  زیجا بود که از همه چ ن یجالب ا م،یکرد  ی آلبوم نگاه م ی عکس ها به

خوبه که همه   ی لیخ یپاره و پوره بود گفتم:»ول  یکه اطرافشون هم حساب ی میو قد  د یو سف  اهیس  یچشم دوختن به عکس ها  با

 .«نیلحظه ها رو هم عکس گرفت ی

 

 رو ورق زد.  آلبوم 

  یشه وقت  یخوبه آدم حالش عوض م  یلی شون رو خودم گرفتم. آره خ  شتریب بودن  د یجد  یلیرو که خ یدو تا آلبوم قبل  یعکسا-

 کنه.  ی و خاطراوت رو دوره م  نتشون یب  یبعد از مدت ها م

 آلبوم عکس بود با پرسش اسمم رو صدا زد.  یسرش تو ی رو ساکت بود و بعد از اون در حال ی ا قه ی دق چند 

 سوگند؟ -

 جانم؟-

 کرد.  ینگاه مین
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 بپرسم؟  یز یچ ه ی تونم  یم-

 اوهوم، حتماً.  -

 هست؟«  یباال انداخت و گفت:»کس ییابرو ی بعد از مکث و

 هم گذاشت. ی چشمش رو رو هی سرم رو باال اوردم و نگاهش کردم که  متعحب

 هست؟  تیتو زندگ یکس  گه،یگم د ی م وت یتو زندگ-

  ینگام م یجور نیچرا ا دم یسؤال ازت پرس  ه ی خب  هی کردم که گفت:»چ ی همچنان نگاهش م یرگی کم هول شده بودم و با خ  هی

 دختر؟!«   یکن

بغلش   یاز اندازه بالشت رو تو  شیب یجان یه با  که گفتم   "یآره ا "خاص   ی کم سر به سرش بذارم با آرامش هی که   نیا ی  واسه

 .« گهیبگو د ه؟ ی گرفت و با بستن آلبوم گفت:»خب اون ک

 زدم:  یکم مِن مِن کردن پلک خمار ه یرو بهش نگاه کردم و بعد از  یا  قه ی دق  یبدجنس و طنتیش  با

 هستن خب! م یزندگ  یها تو یلیاوم... بابام، مامانم، سامان... خ-

 برام کج کرد.  ی هم رفت و لب دهن ی هاش تو اخم

 بابا. دمیپرس  یجد  ، یو باش که فکر کردم آدممزه، من ی چه قدر ب-

 پهن زدم.  ی تفاوت لبخند  یب

 . ستیعلومه که نخب م-

 کرد و با تمسخر گفت:»اون وقت از کجاش معلومه؟«   زیر ی هاش رو حساب چشم

 .دمیخند  ز ینشون دادن دستم ر با

 که نه تو دستم حلقه ست نه...  ی نیب یم- 

  ی دون یم  یدار  ف یزرنگ تشر ی لیخ ای یاورد  ری و ساده گمن  ای»:گفت نفسش   کردن فوت  با بگم کامل رو  حرفم  که  نیقبل از ا اما

 نبود!«  ن یکه منظورم ا

 بود اون وقت؟ ی پس منظورت چ-
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 هست که ازش خوشت اومده باشه؟  ی اصالً کس نایو ا  یباش  یکه با کس ن یا یعنی-

 تکون دادم.  ی سر ی لحن شوخ با

 ؟ یگرد ی دنبال عشق پنهان م ی عنیآهان -

 صورتم گرفت. یجلو  قیعم یاشاره اش رو با لبخند  انگشت

 .قاًی دق-

 وجود نداره تمام.« یعشق پنهان چی خانوم، ه بایو راحت کنم فر الت یبذار خ ست،یگفتم:»پس نگرد چون ن دن یخند  یپق با

 نگاهم کرد. یحالت ناباورانه ا  با

 ست؟ی طور ن ن یکنه، ا  یبهش فکر م ایداره و   شیزندگ ی نفر رو تو ه ی حداقلش  یهر دختر   گه یشه االن د ی برو! مگه م-

 تاست؟«  چند  حداکثرش  وقت  »اون :گفتم تمسخر  و خنده با

 نگاهم کرد.  یشاک

 ! یو دست انداختمن-

 کردم خنده ام رو کنترل کنم جواب دادم:  ی م ی که سع ی حال در

 .ستین ی کس ی کن  یخب آخه باور نم هی چه حرف ن ینه ا-

 چرخوند.  ی و دهن لب

 مطمئن باشم؟   یعنی-

 پلک زدم زدم.  م یمال  یبا لبخند  همراه

 مطمئن باش. -

 هوا تکون داد.  ی همراه با خنده انگشت تو دش یلحن پر تهد  با

 کشمت سوگند گفته باشم. ی م یاگه بفهمم بوده و نگفت ی عنی- 

 :دمیپرس  ،یباال دادم و با نگاه پر پرسش ییابرو
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 اصالً؟  ی خودت چ-

 .ست«یعلومه که ناورد با پشت چشم نازک کردن گفت:»م یمن رو در م  ی که ادا  یدرحال

 تفاوت پشت چشم نازک کردم:  ی خنده دار به صورتم ب ی و ژست  افهیگرفتن ق با

 . گهید ستی ن ی عنی ستین ی گ  یاگه م گهیآهان متوجه شدم، خب د-

 داد.  ی رنگش رو تاب ی متوسط و قهوه ا یها چشم

 . نهیزم ری بدحنس خانوم، واال نصفت ز یدار  طنتیخوب ش  یستیهم ن  ی دختر آروم ی لیواال خ-

 هست؟«  یواقعاً کس ی هم گفتم:»نه حاال جدا از شوخ یبا قالب کردن دست هام تو  ی بعد از خنده ا 

 صورتش کنار زد.  یروشنش رو از تو یچتر  یموها

  گهیمرتب هم د  یعنینرفت   ش یخوب پ ی لیخ مون رابطه   خب  کنم، دروغ نگم آره بود اما  یهم نم  میقا  ستمیواال من مثل تو ن-

 . میبا هم نباش   گه ید م یداد حیترج  نیهم یواسه   م یکرد  یرو ناراحت م 

 واقعاً؟ چند وقته؟  -

 .« میشه که تموم کرد ی م ی چند روز یعنی گفت:»االن... االن،  ی و متأثر نیاون سؤالم با حالت غمگ  با

 !« ؟یکن  ی نگاه م یطور  نیگرد شده نگاهش کردم که گفت:»چرا ا یی و با چشم ها متعجب 

 هم فشردم.  ی تأثر لب هام رو رو با

واقعاً   یعنیحاال  نم یکنم، بب یمورد باهات شوخ ن یخواستم در ا یقدر تازه ست، من و ببخش نم  ن یاش ا هی دونستم قض ینم-

 . نیریبگ  دهیرو ناد زایچ ی سر ه ی ن یتونست یم  نیرو دوست داشت گهیتموم شده؟ خب اگه هم د  گهید

  ی کاف ییبه تنها ییوقتا ه یشه و دوست داشتن  یبه دوست داشتن ختم نم زیلبخند گفت:»همه چ ونه ی م ی حرفم با بغض نیا با

 .«ستین

رو هم مثل   ه یبودم، حال بق  ی که باعث اون حالش شده بودم از دست خودم عصب نیو منقلب شده بود و از ا دگرگون  یحساب

در   گه ید ایگم ب   یکم رنگ گفتم:»م یاش قرار دادم و با لبخند  دهیو کش  د یسف ی دست ها ی کرد. دستم رو رو ی خودم خراب م

 کنم.«   اراحتتن شتریب  نیخوام از ا یچون نم  میموردش حرف نزن

   یدنیبغضش رو قورت بده و با نفس کشکرد   یم  یکه سع  یحال در 
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  ی واقعاً ب ادیخوشم نم هی من اصالً از بغض کردن و گر  وونهید  یکم عمق گفت:»اِ دختره    یعوض کردن موضوع با خنده ا یبرا 

 و رفت.«  چوند یکجا پ هوی خاله افسانه  نیا م ینیبب رونی ب م یگم پاشو بر ی م الش،یخ

  یتونست خودش رو جمع جور کنه بر عکس من که تا اشک نم ی زود م  یلیکردم. خدا رو شکر خ د ییحرکت آروم پلک هام تأ با

 شدم!  یاصالً آروم نم ختمیر

 

گفتن به اتاق   ری و شب بخ ی ا ازهیخم دنی گذروندم و بعد از اون با کش  ه ی جمع مامان و خاله احترام و بق ی رو تو یدو ساعت یکی

کردم اما هنوز هم زنگ   ی ام نگاه م ی گوش  ی . مرتب به صفحه دمیتخت دراز کش ی تخت گذاشتم و رو ی خواب رفتم. شالم رو لبه 

رو   یامیهمون موقع از رخساره پ یبود که تو  ی ام خارج شد. چشمم هنوز به صفحه گوش  نه یس از  ظ ی نزده بود. نفس آه مانندم غل

 کردم:  پیتا  عی سر یلیبرام فرستاده بود. قبل از باز کردنش خ دئویو  هی کردم.  افتیدر

 ه؟؟ یچ نیا-

 ارسال شد: امش یبود پ  زونیآو نییبعد با چند شکلک که لب و دهنش رو به پا یکرد و لحظه ا  پیبه تا شروع

 بهتره!  ی نیبرداشتم و خودت بب نیحس ی از صفحه -

پخش زدم   ی شدم. هدفنم رو وصل کردم و رو دئو یصفحه مشغول آپلود و به ی رگیگفت.  با خ ر یحرف زدن شب بخ ی بعد از کم و

گرفته بود و باال تنه و چهره اش رو   لمیزدنش ف  تاریفقط از گ د،یچیگوشم پ  یتو  ربد یه نیگرم و دلنش یبعد صدا یکه لحظه ا 

 . نمیتونستم بب ینم

 

 ر یمنو محکم بگ  دست

 که وقته رفتنه  حاال

 ی زنـدگ  یعمر ـه یاز  بعد 

 حق منه  نیکمتر نیا

   ریمنو محکم بگـ دست

 کم نشـه از باورم  تا



 عشق تا جنون 

764 
 

 نفس  کی  یکه حت  یمن

 از سرم  فتاد ین عشقت

 فرصتو به من بـده  نیا

 نرو  ی تفاوتـ یب با

 ر یمنو محکم بگـ دست

 لحـظه رو...  ن یکن ا خاطره

 

  ی ام کرده بود و با قطر ها نهوویشد. غم صداش د سیبار گوشش کردم و همراه با هر بار گوش دادن صورتم از اشک خ نیچند 

 هم قرار دادم.  ی صبح کردن شب، سخت پلک رو ی خوردند برا یبالشتم سر م  یکه رو  یاشک

 

 **** 

زدم پاشدم  یپلک م  یدنیکش ازهیکه با خم  یخواب آلودم در حال  ی کرد. با چشم ها  یسرم بود و مرتب صدام م یباال بایفر

 تخت نشستم.  یرو   و

 تو؟  یخواب  یچه قدر م  گهیپاشو د-

 انداختم. زیم  یکامل چشم به ساعت رو   د یهم چشم هام کامالً باز نشده بود و بعد از دو سه بار پلک زدن محکم و با د هنوز

 اما ساعت هفته که! - 

 سرش جا به جا کرد. ی کوتاهش هم رنگ بود رو رو ی ورزش  ی رنگش رو که با لباس ها  د یسف ی آفتاب کاله 

 ! تو  اال ان آماده  مونه، االن هم همه یشگ یو ورزش، عادت هم ی رو ادهیپ می ریم ی بهت بگم ما صبحا خانوادگرفت  ادمی شبید-

 چرخوندم. یچمشم

 همه؟ -

 به کمر شد. دست
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 که، و در آخر هم مامان احترام و نگار.  یدون ی با نامزدش، داداِش رضاست م کمیآره مامانت، رضا، فرشاد خواهر زاده کوچ-

من   الیخ  یشه امروز و ب  یحاال نم نمی بب ،یکردن پاهام از تخت گفتم:»خب کاش بهم گفته بود   زونیرو کنار زدم و با آو پتو

 ن؟«یبش

 اش انداخت. ی هشت یبه ابروه ها یموج

 خانم؟!  یبارب یهمه رو فرم  ن یا یپس چه طور  ی کن ی کنم واقعاً! اگه ورزش نم ی تعجب م ن یقدر تنبل نیا شه یهم ایشما تهرون-

 زدم.  یبا خواب آلودگ یلبخند 

 کنم اما امروز اصالً حاال و حوصله ندارم.  ینه بابا اتفاقاً مرتب ورزش م -

 شارژ بردارم تو هم زود آماده شو.  ی و از توام  ی منتظرم زود باش من برم گوش  رون یب-

  ی و طوس  د ی دو رنگه سف  یِورزش  یاتاق خواب برگشتم. لباس ها به یبهداشت س یمدن از سرواو رونی رفت. بعد از ب  رونیاز اتاق ب و

آن چشمم به ژاکت   ه ی رو جست و جو کردم که  کم یکوچ  یِبغل داخل ساک دست ر یز یبراداشتن اسپر یام رو به تن کردم و برا

داد. چند   ی عطرش رو م ی داخل ساک چپونده بودمش، هنوز هم بو د یبا ترد  م یبست ی که ساک م یافتاد؛ روز  ربد یرنگ ه  یزرشک

ام   یدارِ لباس ورزش   پیز شرتیبا سوئ عی سر یلیخ با یفر ی با بستن چشم هام بوش کردم و با صدا کردن دوباره  یا قه یدق

 کرد و از اتاق خارج شدم.  ضشیتعو

  هم  احترام  خاله. شدم  حرف و معارفه با فرشاد و نامزدشمرو گرم  ی ا قهی در منتظر بودند و چند دق ی رفتم همه جلو رونیب ی وقت

  شتر یاز قبل هم ب د یقرمز رنگش با اون لباس سف ی هم بامزه شده بود و الک ها یل یبود که خ دهیپوش  ی رنگ  د یسف ی ورزش  لباس 

بودند و فقط من بودم که   دنیی. همه مشغول دو می خاله احترام رفت یخونه   کیپارک نزد  تبه سم هی . همرا بقخوردی چشم م ی تو

لحظه بود که رضا سرعتش رو کم    نیهم یچون اصالً حوصله نداشتم. تو   دنیزدم تا دو ی قدم م ییجورا ه یاز همه عقب تر بودم و 

 کرد و با نفس زدن عقب عقب اومد. 

 ؟یندار دن ییبه دو یلی:انگار تمارضا

  ی رو م یساعت ک یباغ  یتو  شه یدوست دارم و هم  یلیخ ودن ییام اتفاقاً دوحوصله  ی ب امروز   کم ه یفقط    ستین ی جور ن ینه ا-

 . دمییدو

خوام بازم   یرو به باال گفت:»نم  یی کرد با پروند ابرو ی که نفس تندش رو آروم تر م ی و رضا در حال میداشت  یکنار هم قدم بر م  در

 و بدونم؟«امروزت  ی حوصلگ  یب ل یتونم دل ی کنم اما م ی فضول

 باال انداختم. یتفاوت شونه ا  یب
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 . میجور نیروزا ا ی نداره بعض یخاص ل یدل-

 . یکرد ر یگ یدو راه  هی  نیکنم ب  یحس م و یکار کن ی چ یدون   یاما نم ، یکن  ی فرار م ی زیچ ه یاز   یکنم دار  ی:اما احساس مرضا

 ونه! تونست ذهنم رو بخ  یاز حرفش در عجب بودم. چه قدر راحت م  یحساب

 کرد.  یم   تمیاذ  یموضوع حساب  نیا و

 د؟«یخوند  یتونم بپرسم شما چ یم  د یگفتم:»ببخش دن یآروم و ژست دو  یبه ابرو هام انداختم و با همون قدم ها ینیچ

 نگاهم کرد.  متعجب

 چه طور مگه؟ -

 اصرار کردم. یتالف ی برا سرتق

 خوام بدونم.  یم  د ینه بگ -

 !«گه ید  یکج کرد و گفت:»خب معمار ی همون تعجب سر با

 ؟« ید یلبم نشست که گفت:»چرا پرس  ی رو  یکج لبخند 

 د؟« یخوند  یکنم روانشناس  ی فشردم و با طعنه گفتم:»پس چرا من همش فکر م  یلب

 گه؟« یبود د کهیاالن ت نیگفت:»آهان ا  د یخند  یکه م  ی حال در

 جواب دادم: یکه بخوام طفره برم در کمال آرامش و خونسرد   نیا بدون

 .د یو بذاراسمش د یکه دوست دار ی هر چ د یتون ی دونم م ینم-

دادم اما بالفاصله خودش رو   ی شتریکردم و به پا هام سرعت ب دنیکه منتظر جوابش بشم شروع به دو ن یا بدون با اون حرف و

  هی حرکتت   نیهمراه با خنده گفت:»ا یبا نفس نفس زدن  دن یدو  یا قه ی دق  چند  از بعد   .د یدو  ی بهم رسوند و اون هم کنار من م

 نه؟« گه یبود د یحرکت اعتراض

 .می عقب نمون ه یپس بهتره از بق گه یبود د دنییخب قرار امروز مون ورزش کردن و دو-

 حرفام ناراحتت کردم؟ :پس بازم با رضا

 . دمیلب ورچ دلخور 
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 . نیدفعه واقعاً ناراحتم کرد ن یا یعنیدروغ چرا آره، -

 حرف زدن کم تر کردم.  یبرا   رو سرعتم

راز   چیکه من ه د یبدون ونیاما ا د یبکن یفکر  ن یباعث شده که همچ ی دونم چ ی کنم نم یفرار نم ی ز یآقا رضا من از چ د ینیبب-

 ندارم! نیکه شما دنبالش یپنهان

کار کنم که   یشه اما چ  ی لُوث م ی لیخ گهی گفت:»اگه باز معذرت بخوام د ی ا انه یهم گذاشت و با لحن دل جو ی چشمش رو رو هی

 کرده باشم؟«   ییدلجو

 کم رنگ رو بهش زدم.  یو لبخند  دم یلحظه از اون لحن حرف زدنم خجالت کش هی

 کار دستم داد.  یحوصلگ  یب د یبود ببخش ی لحظه ا م یاحتنار د یخودتون رو سرزنش کن ستیالزم ن-

 زد.  یجوابم لبخند  در

 خوام.  ی کارات تفحس نکنم بازم معذرت م ی تو  گهیکه د دم یمن بود اما قول م  رینه بابا تقص -

 .« میبخور رونیآخه قراره صبحانه رو ب می برسون هی در ادامه گفت:»بهتره زود تر خودمون رو به بق  ضیعر ی با لبخند  و

 .می کرد  شتریبا اون حرف سرعت مون رو ب و

 

 خبر بود.  یب ازش  هم رخساره  و  بود  نزده زنگ  همچنان بودم اما ربد یگذشته بود و هنوز هم منتظر تلفن ه  ی سه روز دو

بودم که تلفنم زنگ خورد. با نگاه   دنیپوش حوصله مشغول لباس  ی. ب میبر رونیناهار ب ی دعوت فرشاد برادر رضا قرار بود برا  به

 بود!  ربد یه ی اندازه گرد شد؛ شماره  ی چشم هام ب ی گوش  ی کردن به صفحه 

همزمان با جمع و   ن یزم ی اندازه کش اورده بود رو ی که لب هام رو ب  یدهنم بود، هول و دستپاچه با لبخند پهن ی قلبم تو رسماً

گوشم گذاشتم. بعد از چند   ی رو رو یکنم گوش  د یترد ی که لحظه ا نیدادم و بدون ا  نرویب ی وار رفتم. نفس  لمیکردن وسا ی جور م

 انداخت. ن یطن وشمگ  یخوش آهنگش تو  یصدا یا  هیثان

 :سالم...ربد یه

ذره ذره وجودم پخش کردم چه قدر که دلتنگ صداش بودم. هنوز    یاون صدا  تو دنیاندازه رو با شن ی ب ی چشم بستم و لذت آروم 

 گوشم گفت:   یو متالطم تو  ی پر از کالفگ  ییکردم. با صدا ی نکرده بودم و فقط گوش م دایجرأت حرف زدن پ
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 م. و امتحان کن اما خواستم شانسم یکردم جواب بد   یشد که بهت زنگ بزنم. فکر نم نیکلنجارِ سه روزه با خودم ا ی  جه ینت-

 کرد.  یمکث

 !؟یواقعاً چه طور تونست  یو رفت  یقدر راحت ازم گذشت نیشه که ا یسوگند هنوزم باورم نم -

 کالمش مشهود بود، گفت:  ی که  تو یتیو با عصبان  ینگفتم که شاک یزیچ

... سوگند... حالم بده  یزیچ ه یآخه، حداقل  هی چ ایبچه باز نیا!  یش  یزنگ الل م  ی زنگ م یکن  یرم م  می نیب یچته تو هان؟ م -

 و بشنوم. خوام صدات ی بگو م یز یچ هی

 نشسته بود.  یکیگلوم به صورت بغض کوچ خیب غم

 کنم که دلتنگتم!   یحال شعور یب ی به تو یچه طور نو یا شعور یآخه منِ ب-

  نبود بلد  رو  احساستش کردن  ابراز راه انگار و غصه خنده ام گرفت اصالً  یاون همه دلتنگ  ونه ی لحظه از اون لحن حرف زدنش م هی

چهار   ی تو بای گفتم که همون موقع فر ییالو یو بعد از تعلل   وردمیطاقت ن گهید.  بود شده بامزه  زدنش حرف  لحن که قدر  چه  و

  ایسالن نشسته ب ی هم منتظر تو، تو الد یپس، تازه م یکن  ی کار م یاوردم که گفت:»چ نییارو پ یگوش  ع یچوب در ظاهر شد. سر

 .« گهید

 تکون داد و رفت.  ی گفتم که سر یفشرده کردن لب هام باشه ا با

  نمینچسبت کم بود ا یکدومشونه اون پسرخاله    گهید  الدی»م:گفت  تر از قبل یشاک ربد یگوشم گذاشتم که ه  یرو باز رو  یگوش 

 ه؟« اصالً چرا منتظر توئ نم یاضافه شد بب

دونستم تهش با دعوا    یرو راه بندازه که م یمورد  یخواست جر و بحث ب  ی باز م ربد یهم ه یزد و از طرف یمرتب صدام م بایفر

  یاتاق با صدا ی از تو بایقرمز رنگ، تلفن رو قطع کردم و در جواب فر  ی دکمه  ی انگشت رو دنیشه و به ناچار با کش یتموم م

 ام.« یم مخب دار ی لیگفتم:»خ ینسبتاً بلند 

اون دو سه روز فقط با   ی ساکم بود نگاه کردم؛ تو ی که رو ی اورده بود و باز با ذوق ژاکت فمیسر ک  یحساب ربد یه یصدا دنیشن

تمام   یآروم کنم. با سرمست یکم  بودم تونسته   رو خودم ژاکت  اون  کردن  بغل که رخساره برام فرستاده بود و  ییدئویاون و دنید

از   دنم یبا د الد یرفتم. م  رون ی عطرش از اتاق ب قِ یعم دنیچشبوندمش و بعد از نفس کش دمخو به  محکم   کردم،  تن به   ژاکت رو

  ی سوگند من م ی و بچگانه اش گفت:»آج ن یریبه من رسوند. با لحن ش  سالن خودش رو یاومد و بدو بدو از تو  نییمبل پا ی رو

 .« امیخوام با تو ب

 . دمیبوس    . با خم شدن، دستش رومیبا هم جور شده بود ی لیاون مدت خ ی تو
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 منتظرن.  هی که بق م یبر گه یحتماً قربونت برم من، خب حاال هم د-

خورد   ی ام باز زنگ م ی گفت. گوش   یزیش رو گاز گرفتم و آخ ردلم براش غنج رفت و با حرص لپ ی زد که حساب ی نیریش  لبخند 

  یرو رو  یشمارش مجبور شدم گوش  ی ب یذهنش رو مغشوش کرده. با تماس ها  الد ی موضوع م  یبود. معلوم بود که بد جور ربد یه

 حالت سکوت بذارم. 

  ییفضا هم بود. ییقشنگ و باصفا ی لیخ یکه جا  م یهمون »کافه رستوران هوگر« رفت ا ی «ی»دهدشت  یخ ینهار به عمارت تار یبرا

رو   یظیبا رستوان پارودوکس نسبتاً غل ییجورا ه ی که  ک یکالس  یشاپ یشهر اصفهان و کاف  ی سنت یمنحصر به فرد با انواع غذاها

 داده بود.  لیتشک

رنگ که حس و حال آدم رو به خونه ها و   ی و قهوه ا ی چوب ی ها در یشمار ی رنگ با تعداد ب د یسف ی کننده؛ عمارت ره یخ یی فضا 

  ندهیقرمزِ مخمل، دور تا دورش چ یبا روکش ها یچوب  یها یو صندل ز یبزرگ که م یاطیداد. ح ی پرواز م  یمیقد  یعمارت ها

  یبنفشه و داوود  ی با گل ها ی گِل ی زده بود و گلدون ها رون یساده ازش ب  یا فواره بزرگ و گرد که  یشده بود. در وسط هم حوض 

  یداخل حوض، فضا رو حساب ی خوش بو یشدنِ عطر گل ها با عطر پرتقال ها  ختهیشده بودند و آم  ندهی که دور تا دور حوض چ

 کرده بودند.   نیعطرآگ

حوض و آب زالل   یا  روزهیرنگ ف  ونهیرنگ که به صورت شناور م ینارنج ی تونم به همون پرتقال ها  یاش م گهید ی ها ییبایز از

 رو با هام طرح زده بودند.   یر ینظ ی ب یشدند اشاره کنم که هارمون یو متالطم، رقص کنان جا به جا م

که   ی شد. اصفهانِ عطش بار ی سر مست م  یی بایاون همه ز دن ی. واقعاً آدم از دد یتنم جه ی آرام بخش تو ی اون فضا دن یاز د یلذت

 کرد.  یم   هی تهو ی ها رو به نرم هی که ر ی ریدلپذ  ینسبتاً سرد و نازک به خودش گرفته بود؛ هوا   یی رنگ و بو زییپا ی هوا ی تو

 

 چشم گرفتم.  یی بایاطراف بود، از اون همه ز دنیمامان  که اون هم محو د  یصدا با

 :قشنگه نه؟ مامان

 زدم.   قیعم یذوق لبخند  با

 .یل یآره خ- 

 ؟« یکه بهتر نیمثل اگفت:» ی در ادامه با لحن آروم تر و

 کنه.«   یو بهتر مسفر حالت  نیگفتم ا ی د یبشاش پلک زدم که گفت:»د یبهش با چهره ا  دنیبخش نانیاطم یبرا
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 :د یتنم که تازه متوجه اش شده بود نگاهم کرد و پرس  ی تو  ژاکت به  متعحب کردم که د ییبه همراه لبخند تأ  یرو با آره ا  حرفش

  نیا نمیبب  ؟ یتنت کرد ون یا ی! آخه چه طور ستیکه همش تنته؟ هوا که اون قدر ها هم سرد ن  هی ژاکت چ نیسوگند مامان ا-

 باشمش؟ ده یقبالً تو تنت د اد ینم ادم یچرا من  ه؟ یک  یبرا

رخساره   ونیگفتم:»خب ا  م یو قلوه ا کیکوچ ی و جمع کردن لب ها یچگانه ا با لحن ب هی کم هول شده بودم و بعد از چند ثان  هی

 .«د یکن  یفکر م   یجور نیهم دوستش دارم اتفاقاً نازکه شما ا ی لیبهم داده، چشه مگه خ

 رنگم اشاره دادم:  ی به شال زرشک و

 با لباسم سته.  یل یتازه خ-

 کش اومد.  نییاز حرف هام لب و دهنش به سمت پا رونیزدم. ح ی فکر و مسخره حرف م  یبچه ها ب  مثل

 ! بنیو غر به یکارات عج ی از دست تو که همه -

دست هاش رو خشک    یکه با دستمال یهم درحال باینشسته بودند و غرق لذت و از اون فضا و صحبت بودند. فر زیهم دور م  ه یبق

از گرماش نداره!   ی من و مامان گفت:»واال اصفهان سرماشم دست کم یحرف ها ی بیتقر دنیاومد با شن ی کرد و به طرفمون م یم

 جون.«  ه گرممونه خال  شتریما که ب ی دونم ول ینم

. البته ست کردنو  بهیو غر بیعج  یلیدخترت خ  نیخاله، چون واقعاً ا یرو به من گفت:»اما حق دار یدر ادامه با خنده و چشمک  و

 ها هماهنگ شده!«  ی و صندل ز یبا روکش م یخوب اومد چون حساب

  دمیورچ ی و من هم لب دند یخند  یمن م  بی عج ی کرد. اون ها به رفتار ها اش ی همراه یهم با قهقهه ا  بایخنده زد و فر ر یز مامان

  گنیم  یدوباره ژاکت رو به خودم چسبوندم، اصالً هم برام مهم نبود که چ یا تمدانهیتفاوت به خنده هاشون با احساس رضا ی و ب

 هم سرد نبود!  ی لیحق با اون ها بود و هوا خ ی که تا حدود نیبا ا

بود از گوشت گردن گوسفند، جگر سفید گوسفند و   ی بیکه ترک  میدندون مزه کرد  ری رو ز ینظر یخوش طعم و ب یونی رو بر ناهار

 بود.  دهیبهم چسب یداشت و حساب  ییجادو یعاً مزه  ادویه اصفهانی که واق

  یکردم که حساب یگشت و گذار  اصفهان یدن ید یو سه پل و جاها یس   ی تو هی مفصل همراه خاله احترام و بق یاز صرف ناهار بعد 

 آسوده غرق در لذت بشم. یالیتونستم اون همه و با خ ی بهم زنگ نزده بود نم ربد یاگر ه د یهم بهمون خوش گذشت؛ شا 

 **** 
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  یم  یکیکه هر دفعه دعوت  ن یا ای می بود رون یمدام ب ایاون مدت  یگذشت و تو  ی اصفهان م یاز موندنمون تو  یهفته ا  ه ی  باًیتقر

با مامان حرف زده بودم و ازش خواسته   یحال چند بار  نیهم خوب بود و بهم بد هم نگذشته بود اما با ا یی جورا ه یکه  میشد 

 نگرفته بود.  می تصم وز هن یول   می م که به تهران برگردبود

رخساره رو    یشماره   دم،یتخت دراز کش  یبه اتاق خواب رفتم. رو  دنی خواب ی برا  هی و بق با یبه خاله احترام و فر ر یاز شب بخ بعد 

 نتونسته بودم جواب بدم، گرفتم و تماس بر قرار شد:  یشلوغ ی زنگ زده بود و تو ی که دو سه بار

 . یزنگ زده بود ، یسالم چه طور -

 . یبرد  اد یمنم از  یگذره سوگند خانوم که حت  ی داره بهت خوش م ی لیمعلومه که خ  یخب جواب نداد ی سالم خوبم آره ول-

 چه خبر؟  ی کن ی کارا م ی دلم برات تنگ شده چ ی اتفاقاً حساب هی چه حرف نیا-

 ... ستیهم ن یخبر خاص دم،یتو تختم دراز کش  یچیه-

 گفت:   د یبا ترد ی بعد از مکث و

 .الیخ ی هست... اما اصالً ولش کن ب یعنی-

 کنجکاو شده بودم.  یحساب

 شده مگه؟   ی چ ه؟یمنظورت چ-

 . یزیر  ی وقت بهم م ه یبهتره  یلینگم بهتره، االن انگار حالت خ-

 گفتم:  معترض 

 تو فکر.  رم یم  شتریب ی طور ن یاتفاقاً ا ؟یشد  مونی پش ی کنم حاال که کنجکاوم کرد ی خواهش م گهیبگو د-

 گفت:  یو بعد از تعلل  د یکش ی گوش  ی صدا دار تو ینفس

 شام دعوتشون کرده بود.  یهم بود چون مامان واسه   ییخونمون بودن البته دا ربد یخب راستش امروز سامان و ه-

 خب؟ - 

 سمش رو صدا زدم. که ا  یا  هی چند ثان ی هم سکوت باز

 . گهیرخساره؟ بگو د-
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شام صداشون   ی رفته بودم واسه   دم،یشن ییزایچ هی زدن  ی حرف م اطیح  یو سامان تو  ربد یه یگم، خب وقت   یخب بابا م یلیخ-

 وگرنه قصد...   دمیکنم که شن

 ام گفتم:  انهیو با لحن شاک دم یحرفش پر ی تو

 ؟ید یشن  ی حرفا رو چ ن یول کن ا-

 شدم گفتم:  یم  زیخ م یتخت ن ی که رو ی اندازه در حال شی ب یا  یلحظه با نگران ک ی و

 . گهیبگو د ی به سامان گفته؟! رخساره سکته ام داد ی زینکنه چ ی وا-

 کرد.   یا خنده

 خودت؟!  ی واسه    یگ  ی م ی خب احمق اگه گفته بود که االن دمار از روزگارتون در اومده بود چ-

 

 . دمیکش  یپوف کالفه

 ؟ ید یشن یبگو خب، پس چ-

و    ییدنبال زندا  میکه از اون ور بر  ایبهش گفت تو هم ب نا، یداره و ا یکار  هی اصفهان و  ادیخواد ب یبه سامان گفت م  ربد یخب ه-

 اون جا. ادی کرد که ور داره ب  یم  کیسوگند، رسماً داشت سامانو تحر

 نگفت که!  یز یاما سامان عصر زنگ زد چ-

بهشون نگو   یز یشن و چ ریکم غافگ  ه یگفت بذار  ی داره چون داشت م ف یزرنگ تشر ی لیخان خ ربد یه ن یا گه،ید نیخب هم-

 نگو.  یز یدنبالشون پس چ  میهم نرفت د یاصالً شا

 قعاً! و...وا- 

 گفت:  د یخند  یکه م  ی درحال 

  مینر د یزر زد که گفت شا  ییجورا ه ی که سامان حساسه نشه گفت، به نظرم که   نیا یرو واسه   یآخر  یبگم که جمله   نم یالبته ا-

 دنبالشون، مطمئن باش فردا اون جاست.

 گرفته و دمق گفتم:  ی اضطراب گرفته بودم و با حال یحساب
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 ان؟ یم یک  قاًی دق ید ینفهم نمی بب ؟یخند  یتم تو ماسترس گرف ینخند، من حساب-

شه! پسره   یم  یچ م ینیگفت حاال تا بب یرد گم کن یبازم واسه   یعصر فکر کنم ول ی و طرفا ان یخودشون م نیچرا گفت با ماش -

 نه!  ی گ ی گم زرنگه م ی و گذاشت بعدشم با پا پسش زد، م هفت خط قرارش  ی

  ی رضا چه قدر دور ورم م ن یا یدون ی جا اونم با وجود رضا، تو که نم نی ا ادیخوام ب ی کار کنم؟ آخه نم ی چ د یحاال با نمیبگو بب - 

 ست. وونه ی د  یل ی. خارهیم  شیپ یو مشکل  دهیاز کف م  ار یوقت اخت  هی  ی د یهم که د ربد یچرخه ه

 سر داد.  ی ا قهقه 

 اوه نکنه ازت خوشش اومده؟!-

زد ترکوند   شینما  هی  یرو تو  چاره یشه اون سهراب ب ی نم زایچ ن یا یکه متوجه  ربد یخب ه ی ول ناستیمحبت و ا  ینه بابا از رو -

 کار کنم.  ی رخساره بگو چ ی! وا هیکه واقع ن یا گهید

 . ارهیبفهمه دمار از روزگارم در م ربد یسوگند به خدا ه ی نکن یکار کنم؟ کار   یچ  یچ ی عنیمرگ، -

 . یخواد بفهمه تو گفت  یم  ینترس چه طور -

  نینکن منو با ا یجلو چشمم، جون من کار  ارهیو م ما بودنا! باور کن اگه بفهمه که من بهت گفتم هفت جدم  ی خونه  د یببخش-

 در ننداز!  وونت یعشق د

 تونم بکنم.  یم  یچه فکر نم یخب تو هم حاال نگران نباش قطع کن بب یلیخ-

 ؟ یندار ی شدن، کار  نیسنگ  یپلکام حساب گهیباشه منم بخوابم د-

 . ریشب بخ ی نه  خوب بخواب-

 یذاشت و حساب ی راحتم نم الیاومد اما فکر و خ ی نکنم. خوابم م ی خواست کار یکه ازم م  دمیشن ی هم صداش رو م هنوز

به سمت اتاق   یپاهام به نرم یپنجه ها  ی رفتم. با حرکت رو رونیتخت بلند شدم و اتاق ب  یاسترس فردا رو گرفته بودم. از رو 

من جا خورده   دن یبه در زدم و داخل شدم. مشغول خوندن کتاب بود و با د وم آر یروشن بود رفتم. ضربه ا مامان که چراغش 

 ؟« ید یگفت:»هنوز نخواب

تخت نشستم و بعد از نگاه   ی تخت جا به جا کرد. لبه  ی کم خودش رو رو ه یهم قرار دادم. به سمتش رفتم که  یرو آروم رو  در

 باهاتون حرف بزنم.«  یموضوع  هی دم در مورد گفتم:»خب نه، چون اوم  یکردن مردد 
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موقع شب   نیهست که ا یچه موضوع مهم ن یگفت:»اون وقت ا ی ا نانهیب ز یکنار تخت گذاشت و با نگاه ر  زی م یرو رو  نکشیع

 !«؟ی درموردش حرف بزن   یاومد 

 . دمیمظلوم به خودم لب ورچ ی ا افه یکردم و با گرفتن ق  یباز  یانگشت هام کم با

 و مزاحم شدم؟ اد ینکنه خوابتون م-

 لب هاش نشست. یکم رنگ رو   یلبخند 

   ؟ یبگ  یخواست ی م ینه فقط تعجب کردم، خب چ-

  یکیذهنم شکل گرفته بود گفتم:»خب راستش با  ی که تو ی مِن مِن کردن و چرخوندن لب و دهنم با ترفند و فکرد ی از کم بعد 

زودتر   د یبا  نیهم ی و مهم قراره برگزار بشه واسه  یی که چند تا آزمون نها ن یزدم... خب مثل ا یاه حرف م آموزشگ   یاز بچه ها

 .« می برگرد

 اش انداخت. ی شونیبه پ ینیچ

 شه مگه؟  ی برگزار م  یک-

 . دمیباره بلع ک یدهنم رو  آب

 ف...  فردا عصر.   زهیچ-

 نگاهم کرد.  میمال ی و لبخند  نیدلنش   یاون حرفم با چهره   با

 تهران.  می که برگرد  یکم کم آماده ش  گه یخواستم بهت بگم که د یاتفاقاً م -

 هان چه طوره؟« گه یفرودگاه د  م یریگفتم:»خب پس فردا صبح م  ادیمورد و ز ی ب یذوق  با

 نگاهم کرد.  متعجب

 م؟یاون جا باش  د یتا عصر با  یفردا صبح، مگه نگفت گه یآره د-

 لبم نشست. ی کردن چشم هام رو  زیمندانه با ر روزیپ لبخند 

 . میکه زودتر برس   دوارم یام گه یآره د  ،یهم عال  ی لیممنونم مامان جون خ- 

 گذاشت.  زی م یدستش رو بست و رو   یتو  کتاب
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 به بابات زنگ بزنم.  د یپس با-

 هم فشار دادم.  ی نگاهم کرد.دندون هام رو رو رتیگفتم. با ح "ینه ا"هول شدم و مضطرب  یاون حرفش کم با

 .د یبهتره پس بهشون نگ  یلیخ  یجور  نیا م یشون کن ریکم غافگ  ه ی د یبذار ی عنیخب -

 .« یخب باشه هرجور که تو بخوا یلیکرد و ناچاراً گفت:»خ  ینگاه 

 .دمیخوشحال بودم و با ذوق صورتش رو بوس  یحساب

 مامان جون.   ی بازم مرس -

 :د یکرده بود و با باال پروندن ابروهاش پرس رفتارم تعجب  از

 ! ؟یتو خوب-

 خواست بگه که خُل شدم! یم  ییجورا هی

 سر تکون دادم.  ی بیدل فر یو خنده    یوونگ یداشتم با د ی که عقب عقب قدم بر م یلبه تخت بلند شدم و در حال از

 هم خوبم.  یلیاوهوم خ-

 

که   یبش دار یکن زود تر ب یگفت:»صبح سع  یرفتن باز کردم که با لحن آروم رونیب ی براش، در رو برا یبا فرستادن بوس  و

 .« می رو جمع و جور کن لمونیوسا

 . ریشبتونم بخ د،یش  دار یکه صبح زود تر ب د یپس االن بخواب گه یچشم، خب د- 

  یکردم، وا   یرو تصور م ربد یه یکرد. مدام چهره    یم  ییلب خودنما ی مندانه ام رو  روز یاومدم و همچنان لبخند پ رونیاتاق ب از

دونست ممکنه چه قدر ازم   یخدا م  ی کنه. ول  یم  ریرو غافل گ یک  ،یک شد ی خورد. حاال معلوم م  یکه چه قدر ضد حال م

 نکنه.  یاحساس زرنگ  گه ید  شهبشه البته که حقش بود، تا اون با یعصبان

 

* 
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  خواستی کرد و ازمون م  ی. هر چند خاله احترام مخالفت ممیشد  لمونیطبق قرار بعد از اذون صبح مشغول جمع کردن وسا صبح

از خاله احترام و خاله   ی دادند. بعد از خداحافظ  تیمن رو بهانه قرار داد و باالخره رضا یاما مامان مطب و کالس ها م یبمون شتریب

  ی که بر م نی شد. از ا شیک  یراه ش، یبا پرواز ک یسفر کار کیرسوند و خودش هم به خاطر  دگاه فرورضا ما رو تا  ه، ی افسانه و بق

 خوشحال بودم و دل تو دلم نبود.  یحساب میگشت

هم   یپلک رو  یبه صندل ه ی به تهران با تک دن یاومد و تمام راه رو تا رس  ی شده بودم هنوز هم خوابم م داریزود ب ی لیصبح خ چون

 .  دمیگذاشتم و خواب

 .« مید یرس  زم یکرد. چشم باز کردم که آروم گفت:»پاشو عز  یصدام م  زیر  یبا تکون دادن ها مامان

درب   یکه جلو   ییها ی از تاکس یکیو سوار   میاومد  رون یلبم هام جا به جا شد. از فرودگاه ب   یرو  یاون حرفِ مامان لبخند  با

از برگشت به خونه داشتم و   ی . چه قدر حس خوبمیو به طرف خونه به راه افتاد م یانتقال مسافر ها به مقصد بود، شد  یفرودگاه برا

 شده بودم.  مانچه قدر هم که دلتنگ بابا و سا

  ی دلم برا  یحت د یرس  ی به نظر م زیمرتب و تم ی لیهم خ زیخونه نبود و همه چ ی . کسمید یساعت بعد به خونه رس  کی حدوداً  

 رو به اتاقم بردم و لباس عوض کردم.  لمیون جا هم تنگ شده بود. وساا

کم   ه یبذارم  یی چا هی رفت گفت:»بذار  یکه به آشپز خونه م   یبعد از بردن چمدونش به اتاق و عوض کردن لباسش در حال مامان

 آموزشگاه.«  یمون در بره، تو هم زود آماده شو که بر  یخستگ 

پا و اون پا کردن گفتم:»آهان   ن یکم ا  هی و   ی کم فکر کردن با فوت کردن نفس  هی لحظه جا خوردم و بعد از  هی اون حرف مامان  با

  یآزمون رو اشتباه  خیداد، گفت که تار امیزنگ زده بود ا... االن بهم پ  روزی اون دوستم که د زه یخواستم بگم، چ یم  ونیهم یراست

 ست.«  گه ید ی  ه هفت  ی بهم خبر داده و برا

 چرخوند: یرو به باال دهن  ی چهار چوب آشپزخونه قرار گرفت و با پروندن ابروب ی اون حرف تو با

 ! میهمه عجله کرد ن یا یپس الک-

 حق به جانب به خودم گرفتم.  یا  افهیق

 . می گشت ی بر م د ی کرد امروز نه فردا، باالخره که با ی م ی خب حاال چه فرق-

دلم   یواال حت  م،ی خوب شد که برگشت یل یکه داشتم گفتم:»خ یکاناپه انداختم و با خنده و شور شوق  یخودم رو رو  الیخ ی ب و

 کاناپه هم تنگ شده بود.«   نیا یواسه  

 کرد.   یخنده ا  مامان
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 ! ستیکجاست، سامان هم که ن نم یزنگ به بابات بزنم بب ه یخونه تنگ شده بود، بذار  یدلم برا  یاز دست تو، البته منم حساب -

 نشستم. خیمبل س  ی اون حرفش رو اب

 زنگ نزن لطفاً.  کدومشونچ یبشن، به ه ر یکم غافلگ   هی  د یگفتم خب بذار ی رفت چ  ادتون ی د،ینه بهش زنگ نزن-

 کم حرکت داد.  ه ی ابروش رو  یتا 

 . مید یزنگ بزنم و بگم که رس   نایپس بذار به خالت ا-

 .« د یزنگ بزن د یتون ی م گه یفتم:»اونو دگ   یفتگ ی جمع کردم و با خودش  نم ییلب پا ی باالم رو رو لب

  ی براش تنگ شده بود و دلم م یزنگ زدن به رخساره به اتاقم رفتم چون دلم حساب ی با اون حرف از جام بلند شدم و برا و

 . بعد از دو، سه تا بوق برداشت. سالم کردم. نمشیخواست زود تر بب

 ؟ یخوب ی الو؟...سوگند -

 ؟ یممنون خونم تو چه طور-

 :د یکه جواب سؤال قبلم رو بده هول و مضطرب پرس  نیبدون ا 

 ه؟ ی اون قض یواسه   یکار کرد یچ  یچه خبر راست-

 دادم.  ینشستم و موهام رو دور انگشتم تاب ش یآرا زیم  یجلو

 جا؟ ن یا یاینم م، یاالن خونه ا-

 گفت:  رت یو ح  یناباور با

 دروغ! -

 . مید یگفتم، تازه رس   یجد  ی وا چه دروغ-

 و کش دارش گفت:   ر یمتح  یبا صدا ی از مکث بعد 

 ؟ یکه در اورد ی ا یچه باز  نیآخه ا  یگفت ی سامان! الاقل به اون م چاره یب ، یا وونه یبابا تو د-

 . د یگوشم کش  یتو  ی نیدر ادامه ه و
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 منو کشته سوگند.  ربد یبه جون خودم ه ی وا-

 کردم.   یا خنده

 دلم برات تنگ شده. نمتیبب ایحرفا کن پاشو ب نیکنن، خب ول ا ی م  حمیتفر هی  ه یتونه بکنه، حاال مگه چ  ینم ی کار چیه-

 . د یچیو نگران صداش تو گوشم پ  دلواپس

 خودم و بخونم کارم تمامه.  یفاتحه  د یباور کن با-

 جا.  ن یا ایکنه االنم پاشو ب  ینم ی گم کار ی اِ کوفت تو هم م-

 .د یپرس  مردد 

 ن؟ یستیخسته که ن-

 .نمیکه اونا رو هم بب نیایب یرعل ینه بابا، اصالً با عمه و ام-

 . گهیم  یچ نم یکنه فکر نکنم دل بکنه اما بذار به مامان بگم بب یم  یکه تو کوچه داره با پسر عمه ام و اِسکوترش باز  یرعلیام-

 .د یایب یمنتظرم پاش  ه، ی چ گهید  گهیم یچ-

 .نمتیب یخب باشه پس م  یلیخ-

 

روشن و دل باز کرده   یبزرگ سالن، خونه  رو حساب یشدن نور از پنجره ها دهیرو قطع کردم و باز به سالن برگشتم. پاش  یگوش 

شده   دهیتراس چ   یکه تو   یپر گل یو تور مانند با گلدون ها ی فلز ِدی سف ی و صندل  زیبود و م یدنج ی بود. سمت تراس رفتم جا

بود که همه جا   یبار ن یاول نیا می که به اون جا نقل مکان کرده بود یضاش رو قشنگ تر کرده بود. بعد از اون مدت ف  یبود حساب

اون شهر و قدم زدن   یانداختم؛ بد جور دلم برا  یشلوغ رو با خم شدن از تراس نگاه یها ابونیکردم. خ ی م  زیتر آنال ق یرو دق

  ی بودم که بد جور وابسته  دهیرو فهم نی اما ا بود ده یهم طول نکش یل یهاش تنگ شده بود هر چند که سفرمون خ ابونیخ ی تو

 نشد. دمیعا ش یب یکه البته سرفه ا  دم یتهران رو با لذت نفس کش ز ینسبتاً تم ی زادگاهم و اون شهر شلوغ هستم. هوا

و بزرگ به سالن   ی سنگ  یبعد از سه پله   یبود؛ از ورود  ین بزرگو با بستن تراس، سمت سالن رفتم. سال  دمیرو کش  ییکشو  درب

هم با اتاق سامان، مامان و بابا داشت؛ اما خونه   یاد یز ی اون سالن بزرگ اتاق من قرار داشت و فاصله  یکه در انتها م ید یرس  یم

 آشپز خونه مشغول بود.  ی کاناپه نشستم و منتظر رخساره بودم و مامان هم تو  یبود. باز رو یبزرگ و دل باز  ی
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.  میماچ و بغل همراه رخساره به اتاقم رفت  ی کردم و بعد از کل  یساعت بعد عمه و رخساره اومدند. با عمه سالم و احوال پرس  مین

رنِگم هماهنگ شده بود.   د یچوب سف سیبا سرو ی ابکِرم حس ز یر یرنگ با گل ها د یسف یها ی واریاتاقم نسبتاً بزرگ بود و کاغذ د

  ی  نهیرنگ و پر آ د یبه کمد سف ی گرفتن  افهیبغل گرفتن دست هاش و ق ی رنگ ولو شدم که رخساره هم با تو یمشک  یراحت ی رو

 کردم.  ی زیر ی خنده   ی داد. با بدجنس ه یلباس، تک

 واسم؟  یگرفت   افهیچته تو چرا ق-

 باز کنه.  تیش رو گله و شکابود که زبون یسؤالم کاف  هی  همون

 جا! نیا ی اومد  ی اون جا بعد خودتم ول کرد یاونا رو فرستاد ی بود که کرد ی چه کار ن یآخه ا-

 .دمیکش  یپوف

 بود که سامانم همراهش بود.  نیکار کنم مجبور شدم، بدتر از همه ا  یخب چ-

 راهش نبود سوگند خانوم.« نیتو همش گفت:»اما ا افه یهمون ق با

  ی به سمتم اومد و با جا کردن خودش رو یا قه ی چند دق یکه بعد از سکوت م یرو فقط به بحث و مشاجره گذروند  قه ی دق پنج

 چه طور بود؟«  یکارا کرد  یکم از اون جا برام بگو چ  هیکنارم، گفت:»خب حاال  یراحت

رستوران   یرو هم که با هم تو  ی دسته جمع ی کردم و عکس ها فیبراش تعر میرو که رفته بود  ییاتفاقات اون جا رو و جاها همه

 خوش گذشته!«  یلیبهش نشون دادم که با باال دادن ابرو هاش گفت:»نه معلومه خ م یگرفته بود  گهید  یو جاها

کرد گفت:»سوگند   ی نگاه م یگوش  یکه همچنان به صفحه   ی گرد شده اش از تعحب در حال یو با چشم ها  یا  هیو بعد از ثان 

 ژاکته که تنته... «  نیا

 چشمم گفتم:»آره خودشه.«  کیادامه نداد و نگاهش رو سمتم چرخوند که با بستن  گهید و

 تکون داد.  ی لبخند سر با

 ! یتنت کرد   نویا ی دختر، تو اون هوا چه طور دم یتر از تو ند  وونه ید-

 با ادا چرخوندم.  یچشم

 گرم هم نبود.   یلیسردم شده بود بعدشم خ م،ییسرما ی لیکار کنم من خ  یخب چ-

 منم که احمق!  کتیآره ارواح خ-
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 نگاهش کردم.  یشاک

 ؟ یپرس  یپس چرا م یدون  ی و م لش یدل  یخب وقت -

 لحظه هوس کردم به خدا.« ه یباور کن منم  ن،یسوگند شما دوتا چه قدر عاشق یرو با ذوق نگاهم کرد و گفت:»ول قه یدق

 وش باز شد.تا بناگ ششیآخرش ن ی جمله  با

 کوفت مسخره نکن. -

که    یمن  یعنیقشنگه   ی لیها و اتفاقاتش خ ی ناراحت ی حالتون با همه  یول   یاش رو جمع کرد و گفت:»نه حاال جدا از شوخ خنده

 کنم به جون تو.«  یم  فی ک ی لیخ نمیب یاز دور م 

 دادم.   رونینفسم رو ب دمق

 قشنگ باشه. د یآره از دور شا-

  ی د ید ی صفحه اش رو م د یبا یعن یکنم صداشم قشنگ تر شده،  ی عاشق شده حس م یاز وقت  ی زد و با خنده گفت:»ول یچشمک

هم فقط با کار   نیو بست، اون بکامنتاش  هو یبعدش  ی کامنت قربون صدقه براش گذاشته بودن ول ی که چه خبر بود! دخترا کل

  ه یکرد و  یچت م گهید ی همش با دخترا  ربد یه ی کامنتا ی ده بود و تور اوریبودم که اون وسطا فرصت گ  ده یاز خنده ترک نیحس

 اون جا هم دست بر دار نبود.«  شعور یب ی پسره  زد، یداشت مخ م ییجورا

 خنده.  ر یز م یاون حرفش هر دو زد با

 

  یانداخت. جلو یم  نیماش  ی آشپز خونه بود و لباس چرک ها رو تو یاز رفتن عمه و رخساره گذشته بود. مامان تو  یساعت کی

تلفن رفتم. به   ی شده  یرنگ و کنده کار  یقهوه ا   زینشسته بودم که تلفن خونه زنگ خورد. از جام بلند شدم و سمت م ون یزیتلو

 :د یزد پرس  ی وج مصداش م  یکه تو  یا  یکه بالفاصله و با ناباور  د یچیپ شم گو ی سامان تو  ی برداشتم صدا نکهیمحض ا

 ! ن؟یبرگشت ی سوگند شما ک-

 خبر ندارم بعد از سالم گفتم:  ی زیکردم از چ  یکه وانمود م   یطور

 ؟ییشم مگه تو کجا ی متوجه نم-

 د؟ یبه من نگفت یز یپس چرا چ نم یتهران، بب نی خاله احترام گفت صبح برگشت دمیرس  ی اصفهانم اما وقت-
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 گفتم:  یساختگ  یایو جا خوردگ  ی ادا در اوردن با

 ! ؟ییجداً اون جا-

 ن؟ یخبر رفت  یآره اومده بودم دنبال شما چرا ب-

 .می کن رتون یکم هم غافلگ  ه ی می شد، گفت یی هویخب، خب -

 .د یخند   یلحظه ا   یاون حرفم برا با

 !ریغافلگ -

 ؟ یخند  ی چرا م-

 قطع کنم، پشت فرمونم.  د یبا  گهیخب من د یل یخ یچیه-

 ؟ ید گر  یبر م   یک-

 . از دست شما! ستیجا ندارم، رضا هم که ن نی ا ی گردم کار ی تا شب بر م-

 !  مییشد ما ریکه غافلگ  ی کس ی شه براتون ول  ز یسوپرا میخواست ه یخب چ-

 کرد.  ی خنده ا باز

 .نمتی ب یخانم م طون یباشه ش -

 فعالً.  م یمنتظر -

 چه قدر شوکه شده!  ربد یدونست ه یاز اون همه شوکه شدن سامان خنده ام گرفته بود خدا م یحساب

که اون هم قصدش   ن یاز ا ی جا خورد و حت ی کردم اون هم حساب فی مامان تعر یرفتن سامان رو به اصفهان برا   یماجرا ی وقت

 کردن ما بوده خنده اش گرفته بود.  ریغافلگ 

که چه قدر دلم براش تنگ شده   ی وا دمشیبغلش کردم و بوس  عیسر  ی لیخ دنشیاومده بود. با د گه ینه بود و بابام هم د ساعت

 .م یکرد که ما خونه باش  ی بود چون همون طور که خودش گفته بود فکرش رو نم رشدهیما غافلگ  دن یاز د یبود. حساب



 عشق تا جنون 

782 
 

و مامان از   زدند یبودند و همزمان حرف م رن یزیتلو یمشغول تماشا گه یاز شام به اتاقم رفتم و مامان و بابا هم، با هم د بعد 

 رسه خونه.   یم  گهیدو ساعت د  یکیراهه و تا  ی گفت. سامان هم که زنگ زده بود و گفته بود تو  یسفرمون براش م 

رو گرفتم که به خاطر اون چند روز و   بای فر ی نکرده باشم شماره  یمعرفت ی که ب ن یا یاتاق لم دادم و واسه   ی مبلِ گوشه  ی رو

 محبت هاش ازش تشکر کنم.  ی همه 

 از خوردن چند تا بوق برداشت. بعد 

 گفت:  یبشاش  ی کردم که با صدا سالم

 . نیفراموشون کرد ن یحاال که رفت گهیفکر کردم د  یسالم چه طور -

 زنگ زدم.  ری کم د ه یوش کنم، ببخش شه فرام یمگه م  ی زنیکه م  هی چه حرف نیا-

 . میبهتون عادت کرده بود یحساب هیخال ی لیسوگند جاتون خ ی وا-

 نوبت شماست.  گه یدفعه د ن یاما ا می عادت کرده بود یلیما هم خ  زم،یعز-

فکر کرده بود    ن،یبرگرد نیخوا یکه م  نیسوگند سامان اومده بود چرا بهش نگفته بود  یراست اد، یم ش یپ یم  یچ م ینیحاال تا بب-

 !نییجا ن یکه هنوز هم ا

 دنبالمون.  اد یقراره ب میدونست ی ما هم نم ی ول  میکن رشونیغافلگ  میخواست ی خب م-

 .گهید  ز یچ هی سوگند  یآهان، وا-

 ؟ یچ-

 هم همراش بود گفت پسر عمتونه!  گه ینفر د  هی-

 .ربد یآهان آره پسر عمه گلرخمه، ه-

 پر شور و شوقش گفت: یصدا با

 مثل خودش.  قاًی هم داره دق یچه اسم خاص-

 گفت:   یشور گرفته بود با لحن خنده دار  جان یکه صداش از ه  یو در ادامه درحال 
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  یلی! خهویبودمش آخه از کجا در اومد   ده ی! من تاحاال ند یه بود کرد م یکجا قا  ون یبهت بگم، ا یدونم چ  یاوف سوگند اصالً نم-

 . یرو، رو نکرده بود یجذاب ز یچ نیکه همچ یبدجنس

 ام گرفته بودم.حرفش خنده  از

 دور و ورا بود.   نیهم م ینکرده بود مشیقا-

 گرفته بود.    د یو تمج ف یرنگ تعر نیهمراه با تحس لحنش

زد آدم دلش   ی حرف م ی بود اصالً وقت پ یخوشت ی لیپسر، خ ن یمحشر بود ا ی کن ی نم یکار  چیخاک بر سرت کنم که ه یعنی-

 هم داشت. ییخواست چشم ازش برداره چه صدا ینم

 تعجب گفتم:»مگه خوند؟!«  با

 :د یپرس  جانیو ه ی با ناباور که 

 همه آپشن با هم! سوگند االنکه غش کنم.  نیشه ا ی خونه؟ اصالً مگه م ی م ی عنی ی وا-

 کردم.  ی زیر ی  خنده

 !ییچه صدا ی خودت االن گفت یخونه ول ی آره م-

  نم یهم داشت، بب یبود، چه جذبه ا  تی زد چه قدر هم که با شخص ی و جذاب حرف م   کیش  یلینه منظورم تن صداش بود خ -

 ره؟ یباشگاه م

  ی درموردش حرف م  یاون جور  بایکه فر  نیلحظه از ا ه ی چشمم تجسم کردم و  یرو جلو  ربد یه ریآن تصو  ه ی با یفر ی حرف ها با

دخترونه و خنده   ی زد و پرسش ها یحرف م ربد یزد حسادت وجودم رو گرفت اما مگه ول کن بود تند تند و پشت سرهم از ه

 نداشت.  یکه تموم  یدار

 تو؟  ییالو سوگند کجا-

 جام.  نیجانم هم-

 . یعرضه ا  ی ب ی لیبود، بازم بگم که خ ی زی چه چ ییخدا-

 چه قدر موندن؟  نمی بب گفت؟  یم  یخب حاال چ-
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به اصرار   گهیبکشه د  نشیبه ماش  یدست  هی خواست  یکه سامان م نیساعت، اونم به خاطر ا می نموندن، فکر کنم کمتر از ن یلیخ-

 نموند. ی لیو دعوت کردم داخل و چون رضا هم  نبود خ ربد یه

 مبل جا به جا شدم. ی کم رو  هی

 . نیپس با هم حرفم زد-

 تعجب کردم!  ی لیخ یز یچ هی با هم، اما از  م یپاره کرد که یتعارف ت یخب آره کل -

 : دمیپرس  کنجکاو

 ؟ یچ-

  فیتشر  ده،یاز سامان  شن وفش ی تعر یل یکجان! جاخورده نگاش کردم که گفت خ الد ی برگشت گفت آقا م هو ی یدونم ول  ینم-

 ندارن!

 کار داشت! یچ  الد یجا خوردم، آخه اون با م  یمن هم حساب بای فر ازحرف

 گفتم که در جواب گفت:  یخب پرسشگرانه

  فیتعر  یکس  ی رو دوست داشته که ازش برا  الدیقدر م نیدونستم سامان ا ی نم نهیرو بب الد یدوست داشت م  یلیخ گه ید  یچیه-

 که همه دوستش دارن.   ن یا یواسه    ه،یی دوست داشتن ی بچه  ییهم بکنه اما خدا

  ی خوب ی  ونهیبا بچه ها م ربد یدونستم ه ی که من م  ییزده بودم و تا اون جا یی خنده ام گرفته بود چون حدس ها بایحرف فر از

 دوستش داشت. بیو غر بیکرد و فقط آرش بود که عج ینداشت و اصالً بهشون توجه نم

 

 :دمیپرس  یاقه یمطمئن شدن از حدسم بعد از دق یبرا

 د؟یو د   الدیب حاال مخ-

  الد یم د یپرس  اش ی تعجب کرد و با همون جاخوردگ  یل یخ الدهیم  نیبهش گفتم ا  یبعدش اومد وقت ی  قهی چند دق الدیآره آخه م-

خنده   ی لیخ یو چندساله است ول  ستیپسر جوونه و ب هی  الد یاکشنش خندم گرفته بود به گمونم فکر کرده بود م ی ! واقعاً از رنهیا

 دار بود. 
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  یروز  ادی رو گرفته و  الدیاون همه سراغ م ربد یزد از حدسم مطمئن شدم، تازه متوجه شده بودم که چرا ه با یکه فر  یحرف با

  یمنتظرمه و بعد هم پ الدیکه گفته بود م  بایزنگ زده بود و حرف فر هی رفتنم همراه خاله احترام و بق رونیافتادم که موقع ب

 ! الدیدر نورد م ربد یهو بازخواست  ی ریگ

بود اما چه قدر رفتار هاش بامزه بود   دهیخدا رو شکر که رضا رو ند  یهم بهش اضافه شده بود ول  الدیقول خودش رضا کم بود م  به

عوض کردن حرف   یگفت که برا   یم ربد یهم چنان از ه بایموردش. فر ی ب تیو خودم هم خنده ام گرفته بود از اون همه حساس 

 :دمیپرس 

 چه خبر؟  گه یدخب -

 کرد.   یا خنده

 ! یبرداشت یو فاز برادر  ی ا یخنث  نمی نکنه نسبت به ا نم یبب ، یجذاب نیهمه خبر برات گفتم! خبر به ا نیا-

 و با خنده اسمش رو صدا زدم.  معترض 

 ! بایاِ فر-

 دور و ور من ی آدم  نیگم، باورکن سوگند اگه همچ ی خب مگه دروغ م هیچ-

 کردم و تا االن حتماً دست به کار شده بودم.  ی تعلل نم یلحظه ا   بود

 گفتم:  یز یر ی خنده  با

 . نیشما مت شاتیبله فرما-

 !  یکن یمسخرم م  ی دار-

 به اون ولش کن بابا از خودت بگو.  ی داد  یری دونم چه گ ی نه بابا اصالً نم-

 شدم.« رش یدرگ یی جورا ه ی دمشی د  یکرد و با ذوق گفت:»خب آخه دروغ نگم از وقت یمکث

 خوشش اومده بود!  ربد یاز ه یجد  ی که جد  نیشدم مثل ا یباره عصب   کیو  یب یکه زد به طرز عح ی حرف از

  ی کرده بود و حس م دایسلول به سلول تنم راه پ ی. حسادت تو دمیکش ی نفس یدهنم رو سخت فرو دادم و با پلک زدن محکم آب

کم حرف زدن با حرص تلفن رو قطع کردم اصالً تحمل   ه یکنم. باالخره بعد از  یدارم به زور حرف هاش رو تحمل م   گهیکردم د

 بودم. خته ی بهم ر یبکنه نداشتم و حساب د یو تمج ف یازش تعر دارانهیخر هو اون هم   یاون جور یا  گهیکه دختر د نیا
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 . میحرف زد  ی و کل م یبود ی داریماها شد و تا حدود ساعت سه ب  یساعت دو برگشت که باعث شب زنده دار یها  کینزد سامان

 

شدم و نتونستم به کالس صبحم برسم.   داری صبح ساعت ده از خواب ب می که به خاطر اومدن سامان داشت یای دار یخاطر شب ب به

گذاشتم و مشغول    زیم  یرو  تیسکوئیب  ی رو با جعبه  ریش  وان یدست و صورتم رو شستم و به آشپزخونه رفتم. طبق عادت ل

و بعد از    ادیناهار خونه نم ی گذاشته بود که برا اداشتیبرام  خچالیدر    یرو  ن خونه نبود و تنها بودم. ماما ی خوردن شدم. کس

  ییو با صدا ی رخساره گرفتم. سالم کردم که شاک ی دادم و شماره   هی تک ی مطب. به صندل رهیم اد یگاه هم به خاطر کار زدانش

 دلخور گفت: 

 خانم.  بتیمص  کیعل-

 شده؟  یباز چ-

 تر از قبل گفت:  یو شاک یعصب

  نتم،یکه فقط بب ه یت، گفت کاف از دهنش در اومد بهم گف یکرد و بعدشم هرچ  دمیتهد  ی خان زنگ زد و کل ربد یه شب یکوفت، د-

 کنه.  ی م س یو سروزنه دهن مهن من   یآخر م نیا نیحاال بب

 کردم.   یا خنده

 جا تنهام.  نیا ایپاشو ب ی حاال هم اگه کار ندار ره، ی م ادش یکم بگذره   هی نده  ت یولش کن اهم-

 ؟ یمگه تو کالس ندار  نمیکالس بب  رمیتونم دارم م ینه نم -

 خونه موندم.   گهینکرده د دارمینه خواب موندم، مامان همـب -

  ی به خونه شدم، بعد از اون هم که برا دنی رو با رخساره حرف زدم و بعد از قطع کردن تلفن مشغول نظافت و رس  ی ا قه ی دق چند 

نم رو اوردم و مثل  تونستم درستش ک  یخوب م ی لیکه خ ییبه تنها غذا شهیدرست کردن ناهار به آشپز خونه رفتم. مثل هم

پر شده بود و بعد از   ف یکث  یاز ظرف ها نک یبودم. س  خته ی خونه رو بهم ر آشپز ساده کل  یغذا هی هم به خاطر همون  شهیهم

 کردن آشپز خونه و شستن ظرف ها شدم. زیدرست کردن ناهار مشغول تم 

رفته بودند.   رونیخوردن ناهار ب  یبا همکار هاش برا نکه یو مثل ا اد یتونه ب ی ناهار نم یزنگ زده بود و گفته بود که اون هم برا بابا

 غذا بخورم. ییو مجبور بودم تنها ادیدونستم که سامان هم نم  یم
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رفتم. با   فون ی م بلند شدم و سمت آدر شدم. از جا یصدا ی رفتم که متوجه  ی ور م  یحوصله با گوش   ی مبل نشسته بودم و ب ی رو

  اد یناهار ب یکردم برا  یکه فکرش رو نم نی باز کردنش زدم. با ا یبرا  عیشد، قفل در رو سر  انیسامان نما ری فشردن دکمه اش تصو

 .دمیچ  عی سر یل یناها رو خ ز یبه آشپز خونه رفتم و م االفاصلهاومده بود. تا باال اومدنش ب ی ول

زد اون هم   یشدم که با سامان حرف م  ربد یه یآن متوجه صدا هی مرتب کردن خودم به طرف در رفتم که پهن بعد از   ی لبخند  با

 همراهش بود! 

سالن تا   ر یپا و اون پا کردن مس نیکم ا ه یکار کنم و بعد از  یچ د یدونستم با   یدست و پام رو گم کرده بودم، اصالً نم یحساب

دونستم چه   ی رفتم. نم ی اتاق راه م ی تو  ش یدستم رو به کمر زده بودم پرتشو ه یکه   یکردم. در حال  یاتاقم رو با اضطراب ط

چه قدر که آشفته بودم آخه اون چه سر   دم،ید  نهیآ ی راه رفتن تو نیخودم رو ح یالحظه  ی راباهاش رو به رو بشم. ب د یبا یطور

 بود؟!  یو وضع 

هم   یشون، جلوم انداختمشون. کم کردن   هی آشفته بود. موهام رو شونه زدم و با دو گس  یبود اما موهام و صورتم حسابخوب  لباسم

زد همچنان هول و بودم و دستپاچه. جوابش رو ندادم که بعد از   یکردم و به صورتم رنگ دادم. سامان مرتب صدام م شیآرا

 بود.  ده ستایدر ا بچهارچو  ی به اتاقم اومد. تو یا قه یدق

 نگاهم کرد.  پرسشگرانه

 همه صدات کردم؟  نیا ی د یچرا جواب نم-

 تر کردم.   یلب شیتشو با

 ببخش حواسم نبود. -

 تنگ کرد. چشم

 شده؟  یزیچ-

 زدم.  یساختگ  ی کردم خونسرد باشم و لبخند  ی م یسع

 نه. -

منتظر   ید ی هم چ ی زیچه م  ،یخونه راه انداخت یتو  ی بو و برنگ  یکه حساب نم یب ی گفت:»م ضیعر  یاز اون جوابم با لبخند  بعد 

 ؟« یمن بود 

 کردم.  نییباال و پا یسر
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 . دمیچ ع یسر ی لیرو خ  ز یم ی اما تا زنگ زد یایاولش فکر کردم نم ی عنیاوهوم، -

هم   گه یبشقاب د هی هم همراهم اومده پس  ربد یه یراست ، یکرد گفت:»خوب کرد  ی دستش رو باز م  یکه ساعت رو  ی حال در

 به صورتش بزنه.«  ی آب ه یاضافه کن، رفت 

 فقط... «  دمیکه چ  زم یم  ستیمن االن گشنه ام ن یعن ی د یصدام رنگ انداخته بود، گفتم:»خب شما بخور یکه تو   ییهول و واَل با

 رو قطع کرد.  حرفم

 ! ؟یبود دهیچ ی ک  یو واسه    زیم  نیاِ پس ا-

 خب.« ایگشنمونه زود ب  یکه منتظر جواب باشه گفت:»ماهام حساب  ن یتوجه و بدون ا ی گفتن که ب  یبودم برا ی دنبال جواب  به

  رون یکرد و باالخره مجبور شدم از اتاق ب  ی . سامان باز صدام مستادمیرو همون جا ا  قهیرفت. چند دق رون یبا اون حرف از اتاق ب و

بشقاب   ه یرنگ  ی و قهواه ا ی چوب یها نتیکاب یبود و سمت آشپزخونه قدم برداشتم. از تو  ومده ین رون یب یی برم. هنوز از دستشو

  نکتیعطر تلخ و مردونه اش خونه رو پر کرده بود. به طرف س  ی بو بی دلم نبود عج  ی. دل تو اشتمگذ  ز یم ی برداشتم و رو گهید

 بود.  ربد یطرف صحبتش ه ایامان شدم که گوس  یصدا ی اضافه بودم که متوجه  یرفتم و مشغول جمع کردن ظرف ها ییظرفشو

 . امیبه دست و صورتم بزنم و ب ی آب ه یتا منم   زیسر م نی:تو برو بشسامان

 هزار برد.  ی انداخته بود، استرسم رو رو تم یگوشم ر  ینرمش که تو  یقدم ها  یبعد صدا ی  قه ی چند دق و

 

تابم از   یتنگ کرده بود. دل ب  ی که گرماش نفسم رو کم  جانیداغ و پر هرم از ه  یتپش قلب گرفته بودم و صورت شه یهم مثل

آب   ریش  ی داشتند. دستم رو محکم رو ادش یز ی قرار ی از ب تیتندش حکا ی شده بود و تپش ها دهیامون از کفش بر  ادیز  یدلتنگ 

  ی قینفس عم ،یر ینفسگ  ی ها قهیباهاش رو نداشتم و باالخره بعد از دق رو شدن   ر گذاشتم و بستمش. هنوز جرأت برگشتن و رو د

دستش    هی لم داده بود؛   یبا ژست خاص یصندل  یچشم هام رو باز و بسته کردم. رو  ی. لحظه ا دمیفرستادم و سمتش چرخ رون یب

کرد. مثل    ی بهم نگاه م ی بیو عج خاصحالت   هی اش انداخته بود و با  گهید  یپا ی گذاشته بود و پاش رو هم رو  یصندل ی رو رو

  ی خودم رو جمع و جور م د یکه بود با  ی. اما هر جورادیبند ب دنشیکه باعث شده بود نفسم از د   یطور پیجذاب و خوشت شهیهم

نداد و فقط بهم زل   یکردم به خودم مسلط باشم. آروم سالم کردم اما جواب ی م ی شد و سع ی ام م یمتوجه دستپاچگ  د یکردم، نبا

جلوه   یعاد ی رو برا ی مضطرب صندل ز، یم ی و با قرار دادنش رو دمی کش س ید ی بود تو ی رشته ا  ی بود. غذا رو که ماکارون ده ز

مضطرب   شتریب ربد ی ه نیسنگ  ینگاه ها بود و  ی نیبود، جو سنگ  ومدهیو نشستم. منتظر سامان بودم اما هنوز ن   دمیدادنم کنار کش

 و نا آرومم کرده بود. 
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کردم. آب دهنم خشک   ی م یبرام شده بود و احساس خفگ  یر ینفس گ یشده بود. فضا ره یآروم سر باال گرفتم، باز هم بهم خ 

  ز یم ی رو رو وانیکه ل  ن یو هم  دمیکش یکم ازش خوردم. نفس  هی و   ختمی ر ی خودم آب ی برا وان یل  یشده بود و با برداشتن پارچ تو

  وان یکرد ل یکه به من نگاه م  یآب رو از جلوم برداشت و در حال وانی دراز کرد و ل سمتماش بهم، دستش رو  رهیگذاشتم با نگاه خ

  ی که نگاهش رو  یاخت و در حالاند  وانی به ل یمونده بود، نگاه وان یاز ل یالبه   یرژ لبم رو  یدستش چرخوند؛ جا ی کم تو   هی رو 

سر   بشیعج یاز اون کارش و رفتار ها ی . حسابد یکشکه من خورده بودم سر   یآب رو از همون قسمت هویمن ثابت مونده بود 

حرکت   نیخورد باز هم هم ی غذا م ی خونه شون افتادم که وقت یتو  یاون روز مهمون  اد یلحظه  هی که کرد  ی درگم بودم. با حرکت

 ! ییپروا یهمه ب  نی رو تکرار کرده بود اما نه با ا

برام   ی لیکه خ  یز یشون داشتم اما چدوست  یلیبود که خ بش یبامزه و عج ی زدم. از اون دسته از کار ها یلبخند گم رنگ  ناخواسته

 گفت!   ینم ی زیبود که ساکت بود و چ نیبود ا بیعج

نشست   یم  ی صندل یکه رو   ین دست هاش به آشپزخونه اومد و درحالهمون لحظه بود که سامان هم بعد از خشک کرد  ی تو

 .« گهید د یخب شروع کن ی لیشد خ ر یرفتم لباسم رو عوض کنم د د یخشی! ب نیگفت:»اِ هنوز شروع نکرد 

استرس گرفته بودم. مشغول   یازش سر بزنه و حساب یمعقول  ریسامان کار غ یجلو دمیترس  ی بود. م ربد یهم حواسم به ه هنوز

 حاال؟«  نیقدر ساکت نی آب، گفت:»چرا ا ی که سامان با خوردن کم میخوردن شد 

 بشقاب به حرکت در اورد.  ون یاش چنگال رو م یسراسر جد  ی با چهره  ربد یاون حرف سامان، ه با

 زنم. ی حرف نم ی لیکه من موقع غذا خوردن فقط حواسم به غذامه و خ  یدون   یخودت م-

 :آره البته، خب حاال چه طوره خوشمزه شده؟ سامان

 به من کرد و گفت:»اوهوم.«  یاون سؤال، نگاه با

 زد.  ی پوزخند  ی بعد از مکث و

 درست کنه!  یز ی چ ستیبلند ن ی تو که گفت-

در   ی زیآم هیدر ادامه با لحن کنا  ربد ینگاه کردم که ه د ییجو  یمتعجبم سامان رو که با نگاه پر خنده اش غذاش رو م یچشم ها با

 !« دهیدوره د نایخالت ا  یکرد گفت:»نکنه خونه   یچشم نگاهم م ریکه از ز یحال

  ی جور نی کنه من ا  یم  یمن گفتم، سوگند باور کن داره شوخ ی مدافعانه گفت:»نه بابا ک  یو  رو به من با حالت د یسامان خند  

 کنه.«  تتیخواد اذ  ینگفتم م 

 کرد.  د یینگاه مرموزش حرف سامان رو تأ با
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 کردم.   یاوهوم شوخ-

 لب زمزمه کردم.   ریحرص ز با

 کامالً مشخصه. -

 

رفتند و من هم    رونیاز آشپز خونه ب ربد یهر سه مون رد و بدل شد، سامان و ه  نیکه ب یکوتاه یاز خوردن ناهار و جمله ها بعد 

نسبت به خودم بودم نکنه هنوز   ربد یه بیاون گارد عج  ریهنوز هم درگناهار شدم.   ی و شستن ظرف ها ز یمشغول جمع کردن م

 بود؟  ی هم از دستم عصبان

تموم شده بود و    گهیبود. کارم د ی م یهم ازم اون همه شاک د یباشه تا اصفهان کشونده بودمش با یطور بود هر چ  ن یکه هم قطعاً

 . ستادمیم اسامان سر جا یخواستم به سالن برم که با صدا ی م ی چا ختنیبا ر

 ! ستیگردم ن ی م ی هر چ ی د یو ند من  یتو گوش  ربد یه نمی:ببسامان

 . دمشید  نیماش   یبار جلو نی:نه اما فکر کنم آخرربد یه

تعارف کرد که اون بره   یبره. کم نییاش پا یاوردن گوش  ی رو بهش بده که برا نیماش  چیاون حرفش، سامان ازش خواست سوئ با

  رونیاز آشپز خونه ب ییچا ینیبا س  د یشد   یو استرس  د یرفت. بعد از ترد نییاوردنش پا ی اما سامان قبول نکرد و خودش برا ارهیب

خواستم برم که با   ی م ی تفاوت ی گذاشتم و با ب ز یم ی رو رو ی نیکه بهش نگاه کنم س  نیا ون رفتم. سمت سالن قدم برداشتم و بد 

 گفت:»خوش گذشت سوگند خانم؟«   یز یام  هی لحن کنا

 کردم و با تمسخر پلک زدم.  نگاهش

 خوش گذشته باشه تو نبود من.  شتریب  هی فکر کنم به تو و بق-

 

 حواله ام کردم.   یرو سمتم چرخوند و با لحن پر طعنه اش لبخند  نگاهش

 که...   یی خوش گذشته بالخره بودن کسا شتریاما من فکر کنم اون جا ب-

 دم. رو قطع کر  حرفش

 بودن!  ایلیآره خ- 
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 دندون بردم:  ر یپر تمسخر لب ز یدر ادامه با لبخند  و

 فکر کنم نه؟!   شید ید الد، یاوم... مثالً م-

زد و با خرکت   ی منظورم شده بود و لبخند مرموز ی جا به جا شد. متوجه  اش ی صندل  یکم رو  ه یجا خورد و   ی اون حرفم حساب با

 بود.«  یدوست داشتن  ی ول ادیخوشم نم ی لیکه از بچه ها خ نیبود، با ا یپسر با نمک آره ،ی گ یو م ابروهاش گفت:»آهان اون 

 زدم.  یپوزخند 

 ش؟ینیبب ی بود که اون همه عالقه مند بود ن یهم یواسه  -

اون   ی رو به باال گفت:»اوهوم، ول یی کالمش مشهود بود و با پروند ابرو یکه تو   یزد و با حرص خاص ی جواب، اون هم پوز خند  در

باهاش  د یبا یدونستم چه طور  ینم  دمشید  یبعدشم اگه م   ه،یآدم نچسب  یلیاسکولت نبود البته بهتر چون خ یپسر خاله  

 برخورد کنم!« 

 ن.« هم بود  یا  گهید  یگفت:»اما کسا طنتیکرد و با ش  ی تکون دادم که نگاه مرموز  یبغلم زدم و با تمسخر سر ی هام رو تو دست

 هم گذاشت. یاورد چشم رو  ینم  اد یرو به  بایاورد و مثالً اسم فر ی که ادا در م ی در حال و

 کنه!   ی ان ان کار م ی س  یشبکه   ی بود... اما نگفته بود که خبرنگاره و تو  یخانوم، دختر خوب با یبود؟ آهان فر یاسمش چ-

 کج کردم.  ی و دهن لب

 بامزه بود.  یلیخ-

گفت:»خدا رحم کرده باشه از تمام   ی خورد و با لحن بامزه و خنده دار ی اش تکون یصندل ی رو د یخند  یکه با تمسخر م ی حال در

 !«ستین  د یاز شما دخترا بع ی کار چیه  گهیحرکاتم عکس نگرفته باشه! واال، به هر حال دختره د

  یخواستم به اتاقم برم که با لحن  یم  یشخند یاز ن براش گرفتم و بعد  یا  افه یشدم. ق یاز حرفش رو جمع کردم و باز جد  لبخندم

 .«نی بش ر یبگ  ایگفت:»ب ی دستور

 گفتم.   یکش دار  یو بله   دم یسمتش چرخ جاخورده

 بله؟ -

 . یبود و جد  عبوس 

 . نیبش ریبگ   ایگفتم ب-
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خواستم سمت اتاقم برم که از جاش بلند شد   یگرفتم و باز م  شیحرفش رو به سخره گرفتم و بدون توجه، راهم رو پ ی خنده ا با

  یزده با چشم ها رتی راهم رو بست و مانع ام شد. متعحب و ح عیحرکت سر هی  یشده بود  تو  وونه یو به طرفم اومد. انگار که د

 ام نگاهش کردم. گشاد شده 

 ! ادیاالن سامان م یکن  ی کار م ی چ یفهم ی م چیه-

 سالن اشاره دلد: یبه کمر شد و با حرکت ابرو هاش به مبل تو  دست

 .ینیش ی من م ی اون مبل درست رو به رو ی و رو  ی ریآدم م ی پس مثل بچه -

 در اوردم.  ییادا یکج دهن  با

 نه بابا، اون وقت چرا؟! -

لب   یبا لحن آشفته و مغموم و و صدا دار قورت داد   ی که نگاهش رو بهم دوخته بود آب دهنش رو به سخت  یاون حرفم در حال با

 هم گذاشت: ی رو

 من امروز فقط به خاطر تو اومدم.  ، یکه نبود  ییروزا هی ب... به تالف-

  ی خواهش م ربد یدرمونده و پر التماس گفتم:»ه  یبا لحن ی ا ه یبود و بعد از ثان ختهیگذاشته بود و بهمم ر  ریروم تأث  یحساب لحنش

 به خدا.«  ادیاالن سامان م  ن، یکنم برو بش

 چشمم زل زد و با انگشت  باز به مبل اشاره داد. ی تو مصمم

 .یرو که گفتم انجام بد  ی که کار  نمیش  ی م رم یم  یفقط زمان-

وجودم رو گرفته بود    زیرعب انگ  یاضطراب  اره یدر ب ی باز وونه یکه بخواد د  نیبودم و از ا ده یاز اون همه مصمم بودنش ترس  یحساب

 رو که خواسته بود انجام دادم.  یاچار کار و به ن

  ی شده بود. پاش رو رو وونه یمبل نشستم درست همون طور که گفته بود رو به روش. با نشستنم اون هم نشست. رسماً د یرو  

  تشنه بهم زل زده بود. اصالً   یو نگاه  یرگیمبل گذاشته بود با خ یدسته ها  یکه دست هاش رو رو   یپاش اندخته بود و در حال

از اون همه   ی تونستم ذره ا ی من هم م ی تابم کرده بود البته اون جور ی ب یحسابنگاه کردنش رو نداشتم و  ی طاقت اون طور

 !« یگفت:»آفتاب سوخته شد  یاش انداخت و با نگاه جذاب ی شونیبه پ ی نیکرد چ  یکه نگاهم م یام رو کم کنم. درحال  یدلتنگ 

 کرد.  یمکث

 جذاب ترت کرده.  اد یاما بهت م-
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 زدم.  یخند  پوز

 جاست! نیکه سامان ا ی اونم وقت ،یباش  حیقدر وق ن یا یتون یچه طور م -

 شده بود و با حرص اسمم رو زمزمه کرد.  ختنشی و بهم ر  یباعث کالفگ  حرفم

 سوگند!-

 کج زدم.   یلبخند 

 تلخه؟   هیچ-

 هم گذاشت. ی تر کرد و چشم هاش رو رو  یلب

 کن سوگند. دوباره اعصاب من  خورد ن-

 متأثرم رو بهش دوختم.  نگاه

 بهت بگم! یدونم چ  ی واقعاً نم-

 حرص لب زد.  پر

 .نی فقط ساکت باش هم  یچیه-

بعد داخل اومد. با اومدن سامان   یمحکم سامان از پله ها شدم و لحظه ا  ی قدم ها  یصدا ی همون فاصله بود که متوجه  ی تو

معمول به خودش رنگ   یداشت با گرفتن ژست ی بر م زی م یرو از رو  لش یکه موبا  یخودش رو جمع و جور کرد و درحال عیسر

 :د یپرس  دهیپر

 ؟ یکرد  داش یپ-

 گذاشت.  زیم  یرو رو  چیسوئ سامان

 زدم.  یاز دوستام زنگ زد با اون حرف م  ی کیبعدشم  گهید  ن،یآره افتاده بود کف ماش -

 

بار بدون توجه به   نیاما ا نم یبا حرکت چشم و ابرو ازم خواست که بش ربد یشمردم و از جام بلند شدم که ه متیرو غن فرصت

و قطع شده   دم یجنب  ریخورد اما د ی رو بهش زدم و سمت اتاقم رفتم. همزمان تلفنم مدام زنگ م یمندانه ا  روزیحرفش، لبخند پ
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رو برام فرستاده بودند. ده   د یجد  ی. از آموزشگاه بود و ساعت کالس هاظاهر شد  اش حه صف ی که رو ی امکیبعد پ ی بود و لحظه ا

تخت سمت در رفتم و آروم    یو با بلند شدن از رو  رم یبگ  ده یتونستم ناد  یاتاق گذروندم اما نبودش رو نم یرو تو  ی ا قه ی دق ستیب

شدند منصرف شدم و از   یرفتن م  یآماده   ایکه گو  نو ساما  ربد یه یصدا دن ینذاشته بودم که با شن رون ی ب یبازش کردم، قدم

  یبودند و برق  ستاده یبزرگ سالن ا یشده   ی گچ کار ی  نه ی آ یدر اتاقم جلو   یزدم. درست رو به رو  د ی رو د رون ی ب یواشکیدر  یال

  یا لحنب قه ی دق  د دراز کرده بود و بعد از چن  ربد یسامان به چشمم اومد. دستش رو سمت ه یانگشت ها ی باره از ال به ال کیکه 

 : د یازش  پرس  یشاک

 ه؟ یچ نیا-

 ! هیچ قاًی دونستم که دق  یدستش بود و نم ی رنگ تو ییطال یجعبه   هی

 متعجب سؤالش رو با سؤال جواب داد:  ربد یه

 ؟ یاز کجا اورد  ونیا-

 ؟ یپرس  ی تو بوده از من م  نیماش  ی:توسامان

 سر جاش.« یذاشت  یباال م شی خب چرا اورد یل یکرد گفت:»خ ی نگاه م نهیآ ی که تو یتفاوت و در حال  ی جواب، ب در

 سامان متعرض شد و پرحرص سؤال کرد:  لحن

 مال توئه؟  یبگ  ی خوا یاون وقت؟ نکنه م  ی چ یعنی-

 ! ستی:معلوم که نربد یه

 .د یخند  ی جوابش عصب از

 ! ست؟یمال تو ن  نمیو ا ی کش ی نم گاریتو س   یعنی-

بهش برخورده   یاز حرف سامان حساب ربد یباز کردم. ه شتر یکردن گوشم در رو ب  زیو ت  یرفتم از حرف سامان و با نگاه پر دقت وار

 اش حرفش رو پس زد. انه یو شاک ی بود و با لحن جد 

 !ستیچرت نگو گفتم که مال من ن-

 کرد؟  ی کار م یتو چ  نیماش   ی:پس توسامان
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 گاریفکر کنم جا گذاشته، آخه فقط اون بود که س   میبود یی جا هیو دوستش  ن یبا حس شیپدو روز   نهی:خب مال دوسته حسربد یه

 . د یکش یم

 :باور کنم؟ سامان

 کشم.  ی معلومه که نم هی چه حرف نی:اِ ربد یه

 .نییپا اری خب صدات و ب یلی:خسامان

داده بود با خنده   ی اش جاش رو به شوخ یکه لحن جد   یدر حال ربد یکرد که ه  یسامان همچنان نا مطمئن بهش نگاه م  اما

 خان؟«  ی سام یکار کن   یچ یخواست  یبودم تهش م دهیگفت:»حاال مثالً اگه مال من بود و کش

 بره.«  ادتیزدم تو گوشت که اسمشم  ی م نیگفت:»اون وقت همچ یاون سؤالش سامان با لحن محکم با

 خنده.  ری زد ز یپق

 شدم! ی گاریرفتم و س  دهیکش  ه یطر همون به خا ی د یوقت د ه ی همه خشونت،  نیاوه ا-

 ! نکنه واقعاً مال توئه؟ ی کن  یمسخرم م ی:دارسامان

  شت یپ یحرفم ذره ا ی عنی گه یدور شد و کالفه گفت:»اِ بسه د اش یسامان از لحن پرشوخ یاون همه بازخواست و سماجت ها با

 گفتم که نه.«  ی دار  یگم اما مگه دست برم  ی نم یچ یو ه  یزنمش به شوخ ی دارم م ی اعتبار نداره ه

 و تموم کن. بحثش   گهی:خب حاال تو هم باور کردم، اصال ًدسامان

 حاال؟« ی ری حوصله گفت:»کجا م ی ب ربد یسمت اتاقش قدم برداشت که ه ربد یبا رد شدن از کنار ه یا  قهیبعد از دق و

 . میرم لباس عوض کنم که بر  ی:مسامان

 رو سمت سامان دراز کرد.  دستش

 . نیپس اون جعبه رو بده که بدم به حس-

 نه؟ ینکنه مال حس نمی:ببسامان

طالست، پسره صبح سراغش  ین یب یم  یمضخرف، بده بهش بدم، جعبه رو که دار ی ها پسره  گمیبهت م یز یچ هی:سامان ربد یه

 که بهش بده.    نیدمش حس ی م  ره،یگ یو م
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که سامان رفت از اتاق با   ن یگذاشت و باز سمت اتاقش رفت. هم ربد یکف دست ه  ی رنگ رو با عقب گرد یی طال ی جعبه  مردد 

  یقد   نهیآ یبدجور ذهنم رو مشغول کرده بود.  هم چنان جلو  گاریس   ی اومدم، چرا که موضوع اون جعبه  رونیآروم ب ییقدم ها

  تیبه چهره اش گفت:»خوب از موقع  ی و با اخم  د یم چرخبه طرف نه،یآ ی من از تو دن یمشغول درست کردن موهاش بود. با د

 .« یو در رفت  یاستفاده کرد 

 زدم و نگاهش کردم.  وار یدستم رو به د  هی

 واقعاً مال تو نبود؟ -

 ابروش رو باال انداخت. یتا

 ؟ یچ-

 .« گهید گاریس  یگفتم:»همون جعبه    ید یچرخوندم و بعد از ترد ی و دهن لب

 گفتم که نه!«   یرو گوش کرده باش  ز یگفت:»اگه همه چ ی کردن ابروهاش با لحن آروم یبه چپ و راست و کمون ینگاه با

 شه که حرفت و باور کنم.  ی نم لیدل نیاما ا-

 .د یخند  تلخ

 بار دومت باشه!  ن یکه ا یمن و باور کرد  یتو اصالً ک -

 کردم که گفت:»بجون سامان مال من نبود.«   یبهش نگاه م  همچنان

 .دمیبراش گرفتم و لب ورچ یا  افهیق

 نه؟  ید یآره مال تو نبود اما حتماً کش-

 . د یکش ی سرتق و زبون نفهم شده بودم. پوف ییجورا هی

 دارن!   فیخواهر و برادر هر دو زبون نفهم تشر-

 نگاهم کرد.   یرگیخ با

 به جون خودت لب نزدم. -

 واست مهمه؟«  یعن یگفت:» یبا نگاه مرموز  ی بعد از مکث و
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 کردم و با طفره رفتن جواب دادم:  حاشا

  ی بره حاال چه اون آدم تو باش  زا یجور چ ن یدور و ور ا انم یاز اطراف یخواد کس ی متنفرم دلم نم زایجور چ نیخب م... من کالً از ا-

 . گهینفر د هی چه 

 زد. یشخند ین

 ؟ یدوباره واسم گارد گرفت-

 

 به ابروش داد.   یو تاب طنت ینگفتم که با ش  یزیچ

 بار امتحانش کنم.  هی خواد  یدلم م ی لیکنم خ ی االن که دارم فکر م ی ول-

 کردم.  ی زیر اخم

 .ستین  یاما امتحان خوب-

 ؟ یگ ی م ی طور نی که ا  یمگه تجربه اش کرد -

 نازک کردم.  یچشم پشت

 داره؟  ی وا چه ربط- 

ه...   ه، یکه مامانم، بابام بق  ن یاز ا شهیکرد گفت:»هم  یکه نگاهم م یبه سمتم با لحن آرومش در حال  ی زد و با قدم  یتلخ د لبخن

  ،ینفر نگرانم بش هی خواد تو  یطوره، اما، اما دلم م  ن یشدم البته االنم هم یم  تیاذ یشدند حساب یمدام نگرانم م   نکهیهمه... از ا

 .«یو داشته باش و دلهره ام  یدلواپس باش   مبرا  شهیخواد هم ی دلم م

 شمرده ادامه داد.  شمرده،

 سوگند، فقط تو....  ی باش  یآشوبمو داشتفقط تو دل   ،یدوست دارم فقط و فقط، تو نگرانم بش-

  یواسش دلهره داشتم مدام به اون فکر م شه یخواست و چه نه من هم ی آشفته ام کرده بود اما اون چه م یهاش حساب حرف

 زد.   بیاز پشت سر بهم نه یخواستم به طرف اتاقم برم که با صداش و با بدجنس یگرفته م  ی مغموم و با حال کردم. 

 امتحانش کردم، اما... د یشا-
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 . ستادمیجام ا سر

 کنم.   یکار و نم نیا ، یو بهم بگ   یاما اگه تو بخوا-

 آروم گفتم:»پس امتحانش نکن.«  ی قدر که لجباز شده بود و بعد از تعلل چه

 به اتاقم رفتم.  عی خونه سر یسامان تو  یصدا ی دوباره  دنیچیحرف و پ نیبا گفتن ا و

 

  دهیسفت و سخت به درسم چسب م یذهن ی ها ی ری کم تر شدن درگ یگذشته بود و برا  دمیجد  یاز شروع کالس ها یهفته ا  کی

که فرصت   نی شده بود اما هم ک یبوت ریدرگ یهم حساب ربد یروز بود. ه   ی در ط  رمیخونه تا آموزشگاه تنها مس ریبودم و باز هم مس

از   ی نشم و هر بار هم کل ی جلوش آفتاب  یل یکردم خ ی م  یاومد که سع یهمراه سامان به خونه م ای زد  ی زنگ م ایکرد  یم دایپ

 .شد ی م ی دستم شاک

  یمیرح ی و با ورود آقا  قهیدق شلوغ بود و بعد از گذشتن چند  یبه جزوه هام انداختم و مرورشون کردم، کالس حساب  ینگاه

 .افتیکالس خاتمه   یهَمهَمه 

و هفت، هشت ساله   ستیاستاد آموزشگاه که حدوداً ب نیآموزشگاه بود و در واقع جوون تر د یجد  یاز استاد ها  ی کی ی میرح یآقا

داشت و از بدو ورود بچه ها رو بد جور جذب خودش کرده بود. آدم   یظاهر خوب  د،یرس  یهم مرتب و منظم به نظر م  ی لیبود. خ

که باهاش   یمدت کالس  ی بود. در ط تیهم با شخص یلیحال خ نیشده بود و در ع یمیمبا بچه ها ص یبود و حساب ی خوش اخالق

با عملکرد   ه یتر از بقنوشت زود  ی تخته م یرو رو  یو تالش من خوشش اومده بود چرا که هر سؤال  یاز سخت کوش  یداشتم حساب

  ف یازم تعر یهر بار کل  نشیو لحن پر تحس  هادادم که با نگاه  یراحت به سؤال هاش پاسخ م ی لیکردم و خ ی حل م یفوق العاده ا 

 بود. رت یحل مسائل در ح یکرد و به قول خودش از اون همه نبوغ من، تو ی م د یو تمج

  یمیرح ی. بچه ها بعد از تموم شدن کالس دور آقاد یرس  انیبود و بعد از گذشت دو ساعت باالخره به پا ی د یکالس مختصر و مف 

هر استاد   ای یمیرح  یبود و نبود آقا یلیکه خ  یتنها کس دند،یپرس  یمختلف مرتب ازش سؤال م یجمع شده بودند و به بهانه ها

  ی آقا دنیمورد بچه ها با د  یرو نداشتم و اون همه ذوق ب  ی زیچ ایو  ی براش مهم نبود من بودم که اصالً حوصله کس یا  گهید

 اومد.  ی برام خنده دار به نظر م یحساب ،یمیرح

 برم که  رون یخواستم  از کالس ب یرو جمع کردم و م لمیتوجه وسا بدون

 صدام زد: میمال ی کرد با زدن لبخند  ی رو جمع  و جور م لشیکه دورش خلوت شده بود و وسا ی درحال ی میرح یآقا

 چند لحظه.  ی خانم طهماسب م د یببخش-
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  د یکرد و بعد هم با ترد  فیکم ازم تعر  هی قدم برداشتم. منتظر نگاهش کردم که طبق معمول  زش ی رو برداشتم و سمت م فم یک

 از تون بپرسم؟«  ی سؤال ه یتونم   یگفت:»م

 جواب دادم:  ییخوش رو با

 . د ییبفرما-

 چشم گذاشته بود، برد.  ی گردش که رو نک یرو به طرف ع انگشتش

 استاد رضا طهماسب؟ د؟ یدار یدانشگاه استاد هستند نسبت ی طهماسب که تو یشما با آقا نمیبب-

 هم فشردم. ی رو یلب

 بله پدرم هستند. -

من قابل   ی برا ی لیرم و خطور همکار پد  نیاستاد بنده هم هستند و هم شونیزد و  پر ذوق گفت:»چه جالب آخه ا  یلبخند 

 احترامند.«

 محو باال دادم.  یابروم رو با لبخند  یتا

 دونستم!   یاِ نم-

 دندون نما زد.   یلبخند 

 . دمیپرس  نیهم ی کم کنجکاو بودم واسه   هی-

رسوندن   د یداد و با اجازه گرفتن و تأک ت یحرف زدن درمورد بابا باالخره رضا یجواب من هم متقابالً لبخند زدم و بعد از کم در

به   دنش ید یگرفتم برا   میبودم. تصم دهیوقت بود که مادرجون رو ند  یل یسالمش به بابا، از کالس خارج شدم. آخر هفته بود و خ

رنگ با   ینارنج  یدرس بخونم. باغ سر تا پا لباس   از کتاب هام رو هم با خودم برده بودم که اون جا راحت بتونم ی سر ه یباغ برم. 

اش رو که باعث   یبود و زبر  ی نسبتاً پر سوز ی شکل گرفته بود. هوا ییای سراسر رو ییزرد رنگ به تن کرده بود و فضا یها هیحاش 

اش مشغول   یک یپالست یمایپسر آقا کمال تو باغ با هواپ یکردم. عل یشد به وضوح حس م ی گز گز کردن پوست صورت و بدنم م

  تیرنگ مظلوم یمن حساب  دنیکه با د طونشیش  ی سالم کرد.  رو به چهره  یز یبچگانه و نگاه ر یمن با شرم   دنیبود. با د یباز

  یبرا مردد اوردم و به طرفش گرفتم. رون ی ب فمی ک  یرو از تو یشکالت ی زدم و با خم شدنم سمتش بسته  ی گرفته بود لبخند 

 مال توئه.«  ریگفتم:»بگ   یکه شکالت رو به طرفش گرفته بودم با چشمک و لبخند  یکرد. در حال ی گرفتنش نگاهم م

 سوگند.« ی بچگانه گفت:»ممنون آبج ی شکالت رو از دستم گرفت و با ذوق عی سر یپا و اون پا کرد و با حرکت ن یکم ا  هی
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 به روش زدم.  یلبخند 

 ت؟ مادرجون خونس نمینداشت، بب یقابل-

 بند انگشت بودند گفت:»آره، خانم بزرگ خونن.«  ه ی  یبه لب هاش که اندازه   یدهنش چرخوند و با حرکت ی رو تو کشیکوچ  زبون

 . دمیو لختش کش یمشک  یموها یرو  یدست 

 بکن.  وت یبرو باز گه یخب د-

  یکرد ازم دور شد. به طرف ساختمون آقاجون رفتم. مادرجون تو یکه شکالت رو باز م  ی با اون حرف با شور و شوق در حال و

 بود.  یسبز  دنیدر مشغول چ ی جلو کِیشکل و نسبتا کوچ یل یمستط ی باغچه 

بغلش   یکه از جاش بلند شد با ذوق خودم رو تو   نینگاهم داد. هم لیتحو  ض یعر یکردم که نگاهش رو باال گرفت و لبخند  سالم

فقط هم   یا  قهیدلم براش تنگ شده بود و چند دق ی لیو چروکش نشوندم. خ ن یصورت پر چ یار رو انداختم و چند تا ماچ آب د

زنم    یبهش سر م ریبه د ری که اون اواخر د  نیجدا شدم زبون به ِشکوه باز کرد و از ا ازش که   نی. بعد از امیرو بغل کرده بود گهید

 اعتراض کرد. 

 

رنگش جا   ی گلدار قهوه ا ی روسر ریخنک از ز  یمیو پنبه مانندش رو که با نس د یدست سف  ک ی یهمون لحن پر اعتراضش موها با

 شه؟«  یباغ هم  دلت تنگ نم ی دلت برا ی حت ی عنیتو دخترم  یی شدند داخل جمع کرد و گفت:»کجا یبه جا م 

شلوغ بود ببخش   یلیقربونتون برم من، به خدا سرم خ ی گونه اش گفتم:»اله  یرو  ی نگاهش کردم و بعد از بوسه ا یشرمندگ با

 .« یمادر

 مهربونش نگاهم کرد.  ی چهره  با

 داخل.  می بر ایخب دخترم ب یلیخ-

 شما برو داخل. ام یبذارم باال بعد م ولمیچشم اما اول برم وسا-

 بهم چشم دوخته بود.  نشیبا نگاه قشنگ و دلنش همچنان

 باشه برو دخترم. -

 رو به اتاقم بردم.  لمیرفتم و وسا باال
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اون اتاق هم تنگ شده بود و چه قدر که اون جا خاطره داشتم. لباس عوض کردم و بعد از   یدلم برا ی تخت نشستم، حت ی رو

. به آشپز خونه  میو داخل برد   می رو ازش گرفت لیکرده بود و همراه مادرجون وسا د یخر ی رفتم. آقا کمال کل نییپا ی ا قه ی دق ستیب

مشغول درست کردن عصرانه    گهیکه آقا کمال کرده بود، با هم د ییها د ی کار و جا به جا کردن خر یسر ک یو بعد از انجام   میرفت

 . چه قدر بودن کنارش برام لذت بخش بود. میشد 

مطالعه پخش کردم   ز یم ی کم درس بخونم. کتاب هام رو رو ه ی باز به ساختمون خودمون رفتم تا  یمفصل  یاز خوردن عصرانه   بعد 

  م یخسته شده بودند و ن یگذشته بود و چشم هام حساب یو با برداشتن مداد طبق عادت، مشغول خوندن شدم. دوسه ساعت

 زدم.   یچرت  ه،بر رون یاز تنم ب یکه خستگ   نیا یرو برا  یساعت

  نیحس یرفتم که متوجه   نییبرداشتم و با خارج شدنم از اتاق از پله ها پا ی صندل ی بود، شالم رو از رو شیش  کینزد ساعت

اش فرو کرده بود. ناخواسته با   یگوش  یتو   یها نشسته بود و سرش هم حساب یسبز ی باغچه  کینزد  ی درخت  یتنه  ی شدم؛ رو

پر   ی بودم. به طرفش رفتم و با ذوق سالم  ده یشد که ند  ی م ی دو سه هفته ا م کنج لب هام نشست آخه اون رو ه  یلبخند  دنشید

فکر   ی لحظه رفته بود تو ه یتعجب کرده بود. انگار که  یحساب دنم یباال اورد؛ از د ش یگوش  ی صفحه   ی دادم. سرش رو از تو غیج

 جواب سالمم رو هم نداد! یحت

 تکون دادم. صورتش  ی دستم رو جلو 

 خان؟ نیحس ی تو فکر  هی با توام ها، چ-

 اش جا گرفت. ی هشت ی ابرو ها نی همراه با تعجب ب زیر یاخم

 !؟ی کن  یکار م   یجا چ ن یتو ا-

 ؟« یستیخنده و حرکت سر گفتم:»پس سالم کردن بلد ن با

 ؟« یتنها  اومد  نم یبب ؟یاومد  یک  ی نگفت ک،یگفت:»عل یحوصلگ  ی با ب 

 نشستم. یدرخت  ی تنه   یرو  کنارش 

 ؟ یاومد  یجام؟ اصالً خودت ک  نیا ی دونست  ینم یعن یساعت سه و چهار بعد از ظهر بود که اومدم، آره تنهام -

 پر تعجبش گفت: یِحوصلگ  ی همون ب با

 شه.«  ی م  یربع ه ی»
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  یکردم که باز هم م   یفکر فرو برده بود البته فکر م  ی من رو تو یلحظه ا  ی بود و اون همه دمق بودنش برا ب یکم عج ه ی رفتارش 

کنده   زِ یت ی لبه ها ی اش رو نخورم. دست هام رو رو بننده یکردم گول اون رفتار و ظاهر فر ی م یخواد من رو سر کار بذاره و سع

 درخت گذاشتم.  ی

 ! یشد  یطور  ن یتو چرا امروز ا  نمیبب-

 کرد نگاهم کرد:  یابروش رو جا به جا م  یعبوسش تا یکه با چهره   ی حال در

 ! یچه طور-

اما بذار   یسر به سر من بذار ی خوا ی نکنه باز م نم یشده بب یز یچ ،یگفتم:»بداخالق شد  ی چرخوندم و بعد از مکث یو دهن  یلب

 خان.«  نیخورم حس ی و نمادا هات  ن یدفعه گول حرفا و ا  نیبهت بگم که ا

 بود.  یجد  همچنان

 اد؟ یم  یمادر جون ک  نم یبب ستین  یزی نه چ-

 . دمیپرس  متعجب

 ! ست؟یمگه خونه ن-

 دل دماغ و ملول جواب داد: یب

کرده بودم گذاشتم داخل سر   د یکم خر  هیگفت، راستش    یطور  نیپسرش که ا یعن یکه با آقا کمال رفتن گل خونه،  ن ینه مثل ا-

 بهم زنگ زده بود. ی موضوع کل  نیمادرجون رو گرفتم چون بابا به خاطر ا  یراه هم داروها

 ؟ یجا نشست نیداخل چرا ا  میخب پس بر  ی لیآهان خ-

 رو به باال تکون داد.  یسر

 جا خوبه.  ن ینه هم-

 اش شده بود! یز یچ هیشده بود. واقعاً انگار  ستر یدمق بود و از قبل هم تعجبم ب یبدجور

 :دمیبا شکستن سکوت، دوباره پرس  ی ا قهی از چند ق بعد 

 ست؟ ین ی زیچ ی مطمئن-
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 شده.« وونهیچشه د ستیباره گفت:»اصالً معلوم ن ک یرفت  یاش ور م ی که با گوش  ی حال در

 به ابروم پرسش کردم:  ی نیمنظورش نشده بودم و با چ ی  متوجه 

 ؟ یگ  ی م وی ک-

 کرد.  ینگاه مین

 . گهیگم د ی م  ربدویخب معلومه ه-

 :دمیجا خوردم و با تعجب، باز پرس  هو ی ربد یاسم ه دنیشن با

 ! مگه چش شده؟ ؟ی چ یعنی-

 ؟« یدون   یم  یز یچ ،یکن  ی فکر م  ی معنا دار گفت:»تو چ  یو لحن نانه یب ز یت ی و با نگاه د یاون سؤال کامل به طرفم چرخ با

 نگاهش کردم.  جیگ

 ! یپرس  ی اون وقت از من م یبدونم؟! آخه تو همش با اون  د یم.. من چرا با-

 کرد.  ی قی دق نگاه

 !دمیسؤال ازت پرس  هی فقط  ی قدر هول کرد ن یحاال چرا ا هیچ-

که صحبت رو باهاش ادامه    نیلحظه از ا ه ی بود و  ی از لحن حرف زدنش واقعاً نگران شده بودم آخه منظورش از اون حرف ها چ 

 دونست!  ی م ی زینکنه چ دم، یبدم ترس 

ام و حال   یدر کنترل دستپاچگ  یکه سع ی از جام بلند شدم. در حال عی سر یلیو خ دم یباره بلع ک یاون فکر آب دهنم رو  با

 از درسام مونده.«  ی برم کل گهی مشوشم داشتم گفتم:»من د 

 

 . ستادمیسر جام ا نیپرتلنگر حس یرفتن قدم برداشتم که باصدا ی تعلل برا بدون

 . نیبش ایکارت دارم، ب سایوا-

 »گفتم که درس دارم.« در جواب گفتم: یکه برگردم با لحن محکم  نیا بدون

 !نیبش ای:سوگند بنیحس
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کردم،   ی دادم و حساسش م ی وا م د یاما نبا ده یفهم ییها ز یچ ه یمطمئن شدم حتماً  گه یو خشک بود که د  یاون قدر جد  لحنش

 نگاهش کردم. یساختگ  یکه به جونم افتاده بود رفتم و نشستم. با لبخند  ی هر طور که بود و با اضطراب نیهم یواسه  

 ؟ یبگ  ی خواست یم  یخب چ-

 هم قالب کرد.  ی خم شد و  دست هاش رو تو نیی حالت نشستنش رو به پا با

 ... ییزایچ ه یاومدم سراغت چون  ی جا م نیاما... اما حتماً بعد از ا ییجا نیدونستم ا ینم-

 کرد.  یمکث

 کردم.   یشون مروشن  د یذهنم بود که با  یتو    ییزای چ هی-

 اش ادامه داد:  ی با لحن سراسر جد  و

  گه ید ی زیاز راست چ ر یخواد غ یپرسم و دلم م  ی رو م  یز یچ هیرک و راست  دن،یو رو کش  ریام و نه اهل ز ه یو کنا  کهینه اهل ت-

 ازت نشنوم.  یا

  یسکوت با کالفگ  ی وجودم رخنه کرده بود و مضطرب چشم هام رو به دهنش دوخته بودم که بعد از لحظه ا ی تو د یشد  یا دلهره 

 کنه... «   یم  وونمیمثل خوره افتاده بجونم و داره د  یز یچ هی گفت:»چند روزه 

 تر شده بود.  ظ ی. اخمش غلد یاون حرف سرش رو باال اورد و سمتم چرخ با

 سوگند؟!  ی کن  یکار م   یچ ی تو دار-

 شم!«  یبه جون ناخن هام افتاده بودم با لکنت گفتم:»م... متوجه نم یشگ یکه با استرس طبق عادت هم ی حال در

کم خودم رو کنترل کنم که واقعاً هم کار   ه یموضوع نشه و   ن یا یکردم متوجه   یم  یشدم اما سع یم  وونهی داشتم د ینگران از

 بود.  یمشکل

 شده بودند. سخت لب زد:  کی بهم نزد یکه حساب یی تاب بود و ابروها  یچشم هام زل زد، نگاهش ب ی تو

 ... ربد یسوگند تو... تو و ه-

هم   یو دست هام رو تو  دم یباره گر گرفت، لب گز ک یو صورتم  د یرنگ از چهره ام پر ربد یاسم ه دن یادامه نداد. با شن گه ید اما

 :د یهم  سخت پرس  یروبست با فشردن دندون هاش   یکه چشم هاش رو م ی فشردم. درحال

 ه؟ یشما دوتا چ نیب-
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 کردم.  ی به زبون اوردنش هم براش سخت بود و لرزش صداش رو حس م یحت

و    دمیگونه هام با لرزش چونه ام سرخورد. محکم تر لب گز  یمحابا رو ی که کرده بود اشک ب یخودم نبود و با اون سؤال دست

 .دمیکش  ی ازش خجالت م یگرفتم، حساب  نییاشک نگاهم رو پا یهمراه با فرود اومدن قطره ها

  ی اشک هام با چهره  دن یمنقبض کرده بود. با د  یهم چونه ام رو حساب یشده ام رو  د یکل یقفل شده بود و دندون ها  زبونم

 کرد: ن ییمچاله شده و ناباورش سر باال و پا

 بگو...  زمیکنه بگو عز  ریی بهت تغ تم یب... بگو که دروغه، سوگند نذار ذهن-

و قدرتش   شد یهم بزنم نم  یخواستم حرف یاگر م  ی کردند و حت یحرکت نم ی قفل شده ام ذره ا یدندون ها  یعن ینگفتم  یزیچ

 درهم اش از غم نگاهم کرد.  ی و چهره   یرو نداشتم. با آشفتگ 

 کنم.  ی و نده خواهش مبا سکوتت جواب سؤالم -

اومدند. عاجز بود و   ی صورت و دست هام فرود م یبود که رو  یگرم ی تونستم حرف بزنم و فقط اشک ها ی همچنان نم اما

  یو دار  یکه زدم ناراحت شد   یسوگند بگو... بگو به خاطر حرف نیهم قرار دادن دندون هاش گفت:»بب ی درمونده. با حرص و رو

 بودنش مگه نه؟«  قتینه به خاطر حق  یکن  ی م ه یگر

 داره!«  قتی تر کرد و گفت:»پ... پس حق  یسراسر تلخ و پر افسوسش لب و لحن  تیبار با عصبان نینزدم که ا یهم حرف  باز

 زد پر سرزنش ادامه داد:  ی درخت م ی کنده  ی که با کف دست رو ییداد و ضربه ها  ی که سرش رو با تأسف تکون م ی در حال و

 ؟ی س... سامان چ ن، یکارو کرد  نیا ی با مرتض ی چه طور ن،یقدر پست باش   نیا نیچه طور تونست ن،یچه طور تونست-

 .ختمی ر یصدا اشک م  ی صداش رنگ انداخته بود و با سرزنش هاش فقط ب ی تو تیعصبان

 زد.  ی لبخند تلخ تیحرص و عصبان ونیم

 ! ؟یآخه، چه جور  یمثل چشاش اعتماد داشت چه جور   یسامان به اون عوض-

 . د یهمون لحن تلخ و گزنده اش باز هم سرزنش هاش رو سرم کوب با

 سوگند تو...  شه یبود! باورم نم ن یهم یهم  واسه   یآهان پس جواب ردت به مرتض-

فوت کرد و با لحن سراسر سرزنشگر و پر تأسفش سر تکون   ی دندون فشار دادم. نفس ر یزدم و زبونم رو داخل دهنم ز  یمحکم پلک

 داد. 
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 . یهم خراب کرد  یسوگند، بد جور ی خراب کرد-

 گفت!  ی م ی اون چ ایرفت. خدا یزهر دار داخل قلبم فرو م  ی ا غهیجمله اش مثل ت هر

 متهم کرده بود!   ی رو به چ من

 گناه نکرده!   به

 به حرف هاش زده بودم.  د ییمقصر خودم بودم که با سکوتم مهره تأ اما

 . د یاش کش یشون یپ ی دستش رو رو  محکم

 گوش...    یزنم تو  ی م نیداشته باشه که حتماً نداره همچ قت یبا خودم گفتم اگه حق-

  یحت نینذاشت ی چیه  یواسه    ییگفت:»اما شما دو تا جا ی و زهره خند   یا  هی فوت کردن نفسش حرفش رو خورد و بعد از ثان با

 همه!«  ن،یداد ی همه رو باز ن، یحرف زدنم ندار اقتیل

 ز جاش بلند شد. کرد ا ی هم گره م یکه مشت هاش رو محکم تو  ی در حال و

 اما...   ی که هنوز هم همون سوگند معصوم ی گفت  یو م   یکرد   یخواست از خودت دفاع م  ی دلم م-

راهش رو   ی ا گه یحرف د چیکه جمله اش رو کامل کنه و بدون ه نیحرفش رو فرو خورد و بدون ا  یبا آب دهنش ادامه   همراه

 باغ قدم برداشت. یها زه ی شن ر یرفتن آروم آروم رو   یو برا د یکش

 

اون قدر   د یکه حرف هام رو بشنوه، نه نبا ن یدادم بره، اونم بدون ا یاجازه م  د یکردم؛ اما نبا یرو با نگاه اشک بارم تماشا م رفتنش

  یکه گرفتم عزمم رو جزم کردم و از جام بلند شدم؛ قفل دندون هام رو به سخت  ی میدادم. با تصم یرفتن م  ی راحت بهش اجازه 

شد صداش کردم. به طرفم برگشت. پلک باز و بسته کردم و به   یکه با تمام توان از گلوم خارج م ییباز کردم و با صدا از هم

 لب زدم:  ی همون سخت

 ص... صبر کن... -

 مغمومش روم ثابت موند.  نگاه

 هم مونده! یا گه یمگه حرف د-
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  ک یو مثل  ینسبت بهم عوض بشه اون هم اون جور  تش یذهندادم  یاجازه م د یکردم نبا  یاز خودم دفاع م د یکه بود با ی طور هر

 آدم گناه کار! 

اومدم؛ به خودم   رونیو شوکه ب  جیاز اون حالت گ قیعم ی سینف دنیهم مشت کردم و با کش  یمحکم تو   یهام رو با فشار دست

 جرأت حرف زدن دادم و با لحن دلخورم لب زدم: 

که    نیبدون ا یو حکم داد  یشد  ی خودت قاض ی! واسه  یر  یم  یحاال هم دار  ، یو دوخت ی د یو خودت بر  یحرفا رو زد  یسر  هی-

 ! یو هم بشنومن  یحرفا  یبخوا  یحت

 زد.  ی شخند ین ی کالفگ  با

 . دمیو شن دم یکه د ییزایمن براساس شواهد حکم دادم، براساس چ-

 اسمش رو صدا زدم: ملتمسانه

 کنم.  یخواهش م ن،یحس سایوا-

شلوار   بی ج ی کم مردد بودن آروم آروم با فرو کردن دست هاش تو  هی و بعد از   ستادیازم ا ی رو همون جا با فاصله ا  یا قه یدق

 هم فشرد.   ی رو یدرخت نشست، لب  یکنده    یرنگش به سمت قدم برداشت. باز رو  یطوس  نیج

 شنوم.  ی م تم ییدفا نیو بشنوم... بگو، آخرخواد حرفات  ی دلم م-

 . دمیشدم و آب دهنم رو بلع ری نشستم. سر به ز ی درخت با فاصله ا یهمون تنه   ی باز رو ی ا قهینشستنش، من هم بعد از دق با

 .ستین ی کن  یاون طور که تو فکر م ز یبه خدا قسم همه چ-

 تو بگو.  ه؟ی طورپس چه -

  یکردم؛ از حرف ها  ف یرو که افتاده بود براش تعر یاتفاقات  ی صورت پاک کردم و همه  یپشت دستم رو  دن یهام رو با کش اشک

صورتم به   ی رو  م یمال ی کردن اون اتفاقات آروم اشک ف ی. همزمان هم با تعریمرتض هیباغ تا زنگ زدنش شب خواستگار ی تو ربد یه

.  لبم رو  دمیکش  یخجالت م نیبرام سخت بود و از حس یقسمت هاش حساب ی عضکردن ب فیاومد چرا که تعر ی حرکت در م

 . دمیدندون کش ر یز یهمراه با قطره اشک

  گفت فقط به خاطر  یداد و م  بیو فرچون تا خوده اون شب من نمشینخواستم بب گه ید یخواستگار یبه خدا بعد از اون ماجرا-

خواستم   یمن نم ن یکار ممکن بزنم، ح... حس  نیکرد که مجبور شدم دست به احمقانه تر ی کنه کار  ی ست که مخالفت م ی مرتض

 خواستم.  یکنف بشه، به خدا که نم ی مرتض
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 چشم هاش زل زدم.  یچشم هام تو  ی پر شده  ی و با کاسه   دمیسمتش چرخ شتریب

 رابط... چیبه روح آقاجون قسم من و اون... من و اون تا االن ه-

  ییزایاون من رو به گفتن چه چ ایدادم. خدا رون یشد ب ی ام فشرده م نهیهم گذاشتم و نفسم رو که سخت به س  ی هام رو رو پلک

 وادار کرده بود! 

 شد... ی ام م یهر بار باعث له شدن غرورِ زخم چرا

 ادامه دادم:  ی سخت به

 من فقط از احساسش خبر داشتم... اما االن ازش متنفرم. -

 زدم.  یو درمونده حرف م  ختم ی ر یم اشک

 حرفا رو به تو زده... ازش... ن یکه ا نیازش متنفرم، متنفرم به خاطر ا-

  یکه متوجه    نیه بود. حسبد شده بود و بعد از مدت ها باز دست هام شروع به لرزش کرد یهق هق افتاده بودم و حالم حساب به

 نگاهم کرد و با حرکت سر و دست هاش خواست آروم باشم. یحال بدم شده بود با نگران

 هو؟ یشد  یتو چ  ینگو، سوگند خوب یزیچ  گهیخب آروم باش د  یلیخ-

 زدم.  ینگرانش حرف م یو ملتمسانه ام با نگاه کردن به چشم ها ف یضع یبا صدا همچنان

 ر کن...نکردم باو یم...من کار-

خب باور   ی لیخب، خ یلیخواست آروم باشم گفت:»خ یکه ازم م  یهاش رو همچنان مقابل صورتم گرفته بود و در حال  دست

 بگو باالست آره؟«  ارم یآره؟ کجاست بگو برم برات ب یکن  ی هنوزم قرص مصرف م نم یکردم، ب... بب

  "گردم  یبر م" ی از جاش بلند شد و با گفتن جمله  ع یسر ی لیاون حالم خ دن یکه با د ختمیلحظه فقط هق زدم و اشک ر اون

 سمت پله ها رفت.  

 

آب برگشت و به    وانی با ل نیکه حس د ی طول نکش ی لیکرد. خ ی و درد زق زق م اد یز هی داشتم و چشم ها از گر  ید یشد  سردرد

 کم خوردم.   هی رو ازش گرفتم و  وانی طرفم اومد. ل

 نگاهم کرد.  نگران
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 کنم.   دایو پستم قرصاتنتون-

  اد یرو به  یز یخواست چ ی دلم نم گهی دادم و چشم هام رو بستم. د  که یپشت سرم ت ی سنگ  واریسرم رو به د یحرف چیه بدون

 رو...  یچ یه ارم،یب

 

 :د یآروم پرس  یلیتنه درخت جا به جا شد وخ ی رو یهنوز هم کنارم نشسته بود کم نیچشم هام رو باز کردم حس ی وقت

 ؟ یبهتر-

 بلند بسنده کردم.  ینفس  دنینزدم و به کش یحرف

 کنم.   تتیقدر اذ  نیخواستم ا ی باورکن نم- 

پس چرا تنهام   رمیآدم پست و حق هیمن    یمگه نگفت ؟یرمقم آروم گفتم:»چرا نرفت  یب  یپر زهر و حرکت پلک ها ی لبخند  با

 ؟« یذارینم

چه   ، یگ ینم یچی و ه  یساعته که چشمات و بست م یجا نشستم و ن نی ساعته که ا می گفت:»االن ن شونش یفشرد و با حال پر لب

 !« یفتی حال ب نیمن باعث شدم به ا ی برم وقت یطور

 

 تر کرد.   یلب

 خوام.  یمعذرت م دم یلحظه واقعاً ترس  ه ی ی نگرانم کرد یلیخ-

 گفت.  یرفته و آرومم اسمش رو صدا زدم که جانم لیتحل یبا صدا  قهیاز چند دق بعد 

 ... نیحس-

 جانم؟-

 پردردم رو آروم باز و بسته کردم.  یها پلک

 بهت گفت؟  ی اون چ- 

 نگفت...  ربد یه-



 عشق تا جنون 

810 
 

 موهاش چنگ شد. ونیبهش انداختم، دستش م ینگاه مین

آشفته   یلیخ  رونیب م یا هم رفته بودب شی زنه. چند روز پ یحرف نم یبا کس  ش یدرمورد مسائل شخص ی اون تو حالت عاد یعنی-

از   یکیکه با کمک  ی کرد طور ی رو ادهیخورد و باز ز  ی لیخ میکه داشت یای دورهم ی تو  می و کسل بود، با چند تا از دوستام بود

 . نیبچه ها بردمش تو ماش 

 زدم. بازم مشروب، بازم مشروب...   یمحکم پلک

اهل   یلی. حالش واقعاً خوب نبود، راستش ختیبردمش سوئ نم یهم یتونستم با اون حال ببرمش خونه واسه   ینم-

با تو بوده باشه،   شییبهش رو اورده بود، فکر کنم درست از بعد آشنا یبی مدت به طرز عج ه ینبود اما   زا یچ نی* و ایدنیخوردننوش 

 شد! ی م  رضکردم بهم معت یم  یرو  اده یمنم ز ی وقت ی اون حت

 مجدد ادامه داد:  ی دو کف دستش بهم و فوت کردن نفس  دنیمال با

اون حالت   ی مست بود، کم کم شروع کرد به حرف زدن و تو  ادیزدم تو گوشش که حالش بهتر شه و به خودش ب یمحکم م - 

هم از سامان گفت   یی زایچ ه ی ی اما وقت یکردم منظورش تو باش   یاسم تو رو اورد و از دوست داشتنت گفت اولش فکر نم یمست

به سامان   زویبه دوست داشتنن اعتراف کرد گفت، گفت همه چ ،ییزنه تو ی که درموردش حرف م  ی متوجه شدم که اون دختر

  ده یهم که شن یی زایطرف و چ هی سرش بودم. اون حالش از  یقدر حرف زد که خوابش برد. تا صبح از ترس باال ن یبعدشم ا گهیم

به هم   یلیکه خ   دمید  شدم ق یشما دوتا دق ی فکر کردم و خوب که به رفتارا  یشوکم کرده بودن، کل یحساب گهیبودم از طرف د

 !  نیستیربط ن یب

انداخت و   نیی . سرشو پادمیگز ی لب م ریشدم و دندون ز یم  ریسر به ز  یدونم چرا اما با هر جمله اش با خجالت و شرمسار  ینم

 دونم.«  ی م ، ی»تو هم دوستش دارکردن با لب و دهنش گفت:  ی کم باز ه یبعد از 

گ... گفتم که من ازش...    یکن یم  یفکر  نیهم، گفتم:»چرا همچ یهم گذاشتم و با مچاله کردن صورتم تو  ی هام رو رو چشم

 ازش منتفرم.« 

 توجه به حرفم ادامه داد:  یب

 ...ستیاز اون نباشه کمترم ن شتر یحست ب یکه دوستش ندار  یانکار کن ی تون یاما نم ی نکرد یدرسته تو کار -

 فهمم.«  ی م ربدو یتو ه یعاد  ر یاون همه رفتار غ لیلبش نشست و در ادامه گفت:»تازه دل یکج گوشه   ی لبخند  

 معذبم کرده بود.  یبرام سخت بود و حساب نی اون حرف ها از حس دنیشن

 کنم ادامه نده... ی خواهش م نیحس-
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 داد.   یاش رو تکون  کله 

 کنم.   تتیاذ نیاز ا شتر یب خوام  ی خب نم یلیخ-

دفعه به   نیمست کنه و ا گه یبار د ه یگفتم:»اگه... اگه   د یچرخ یسرم م  ی که تو ی از افکار ی رو سمتش سوق دادم و با نگران نگاهم

 ؟« یتو س... سامان کنارش باشه چ یجا

 لرزونم ادامه دادم:  یبغض و چونه   با

 . دمیاز دستش م ی طور ن یشه ا ت یخوام سامان اذ ی من نم نیحس-

 ها شده بود! وونه یبود مثل د بی برام عج یل یخ نمیب  یم  یطور نیا ربدو یکه ه  هی بار نیاول  نیاما ا ی گ یم ی دونم چ  یم-

 چشم هام زل زد.  ی تو

 سوگند اون واقعاً عاشقته توئه. -

 التماس و عاجز لب زدم:  پر

  یبکن  یخواست راجع به من فکر بد  یبود که دلم نم نیکردم فقط به خاطر ا ف یبرات تعر زو یخواهش کردم اگه همه چ نیحس-

 .نیهم

 . یتو به خوا  ی باشه هر چ-

 باز اسمش رو صدا زدم.  و

 بله جانم؟ - 

 بکنم؟ یخواهش ه یشه ازت  یم-

 حرکت چشم منتظر شد. با

 خودمون بمونه. لطفاً.  ن یحرفا ب نیا-

 هم گذاشت. ی رو یپلک نانیاطم با

من کنارش نباشم   گهید ی دفعه  یکه تو گفت   یطور  نیهم د یحرف بزنم شا ربد یبا ه د یمونه اما با یخودمون م  نیش بنگران نبا-

 ؟ یاالن که خوب نمی باهاش مفصل حرف بزنم، بب د یشه با ی نم یکه طور   نیو ا
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  ی خوام اتفاق ی و تموم کنه من نم زی قانعش کن، قانعش کن همه چ نیکردم و با پر خواهشم گفتم:»حس  د ییحرکت سر تأ با

 .« فتهیب

  یبازم معذرت م نتت،ینب یجور  نیکم استراحت کن مادرجون ا ه یزنم تو هم پاشو برو  ی خب گفتم که باهاش حرف م یلیخ-

 خوام.

 با گفتن اون حرف از جاش بلند شد. و

 بود بهم زنگ بزن.   یز یچ ای ی کار داشت  رمیبرگشت، فعالً م عی داشت و سر یا  ی به مادرجون بگو کار فور-

 رمقم نگاهش کردم.  ی ب ی شناسانه با چشم ها قدر

 ممنون. -

 ؟ یگرد یبرنم ؟ ییجا نیا ی تا ک-

 نه فعالً که هستم. تو برو. - 

 کرد.  نییپا و اون پا کرد و بعد از مطمئن شدن از حالم سر باال و پا نیا یکم

 . کنم  یهم نباش درستش م ی زیباشه پس مواظب خودت باش. نگران چ-

 

ولم    یلحظه ا  الیزدم و فکر و خ ی باغ قدم م ی بود. تو ی کیکم کم رو به تار  گهیگذشته بود. هوا هم د ن یاز رفتن حس یساعت مین

شد؟ من   یم  ی از قبل هم سخت تر شده بود حاال چ ز یدادم. چه قدر همه چ  هی قطور تک  ینشستم و به درخت ن یزم ی کرد. رو ینم

 گرفتم؟   یم  یمیچه تصم د یبا

که تا مغز استخونم   ی وجودم نفوذ کرده بود طور ی تو یسرد شده بود و اون سرما بدجور  ی. هوا حسابجیاندازه گ  ی بودم و ب کالفه

خشک و چروک شده بود. از   ی کم یزییپا یاون سرما یگلگون گرفته بود و تو  یدستم رنگ   فیو ظر  د ی. پوست سفد یکش  یم  ریت

دستش    یتو  رِیبه راه افتادم. مادر جون برگشته بود و با ورودم به خونه با کفگ  آقاجونساختمون  بلند شدم و به طرف  نیزم ی رو

 :د ی پرس  دنمیجلوم دراومد.  با د

 رو فرستادم دنبالت.  یاالن عل نیسرد هم ی هوا نیا ی سوگند جان تو  ی کجا بود-

 حوصله و دمق جواب دادم. یب
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 باغ بودم.  ی تو-

 بهم کرد.  ی قی دق نگاه

 ؟ یلرز  ی شده چرا م یچ-

زود   یلی در مقابل سرما کم تحمل بودم و خ یافتاده بود چراکه حساب فمی به بدن نح یخودم نگاه کردم، آره از اون سرما لرزش  به

 شد. ی م ره یبهم چ

 . نهیهم ی کم سرد بود واسه  ه ی  رونیفقط ب ستین  یزیچ-

 مادرجون.«  ی خور یگفت:»خب سرما م  یو شاک متعرض 

 نه االن که خوبم. -

 :د یداد و پرس  ی دستش تکون  یرو تو  ر یاون حرف کفگ  با

 اومده بود مادر؟  نیحس-

 کرده بود، کارش داشت مجبور شد با عجله بره.   د یهم خر یآره دارو هاتون رو گرفته بود و کم-

  ومده ی بچه ن ن یا مونهیم ش یپسر جوون بوده. مثل آت ه یگفت   یعل گهی فکر کردم عمو محسنت خودش اورده باشه د ی ول  دمید-

 ...ریم

 من ثابت موند.   یقبل تموم شدن حرفش باز نگاهش رو و

 مادر.   یلرز  ی م ی تو بد جور دار-

قدر   نینگران گفت:»چرا ا تم یکردن وضع یام گذاشت، بعد از بررس  یشونیپ ی تر اومد و دستش رو رو ک ینزد یبا اون حرف کم و

 ؟« یموند   رونیسرد ب یهوا  نیا ی ! آخه چرا تویداغ

 رو کنار زدم.  دستش

 شما برو به کارت برس. ست ین یز یخوبم چ-

که به سمت    ی. مادرجون همچنان در حالدمیبخش نانیکم رنگ بهش اطم  ینگاهم کرد که با لبخند  ی گفت و شاک ی اکبر اهلل

کنم و   یباغ گشت و گذار م  یسرد تو   ی اون هوا یو تو  ستیزد که چرا حواسم به خودم ن ی لب غر م ری رفت ز  یآشپزخونه م

  ییکردم اما بعدش با باال رفتن تبم و سرفه ها ی حس نم ی زیخودم هم چ اولش واقعاً د یمعتقد بود که حتماً سرما خوردم. شا
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زود به   ی ل ینتونسته بودم شام بخورم و خ یهم اضافه شده بود که حت  یداد. سردرد   خودش رو کم کم نشون  ی ضیمر  فیخف

آب سرد و   یکه مادر جون با کاسه   ی شب حالم بدتر شده بود و تبم هم باال تر رفته بود؛ طور ی ها مهیرختخواب رفتم. ن

موضوع که    نیکرده بود. چه قدر هم از ا  هم جوشنده برام درست یسرم نشسته بود و کل یاوردن تبم باال نییپا ی برا یدستمال

 بودم.  یخسته اش گرفته بودم از هودم عصبان یخواب رو از چشم ها 

  **** 

 

رو  از   یحس لذت بخش و خوب ی لحظه ا  یخروس آقا کمال که برا  زیبلند و ت  یچشمم و صدا ی خوردن نور آفتاب با شدت تو با

سوخت، احساس  ی گذاشتم. گلوم همچنان م ی شدم. رختخوابم رو جمع کردم و گوشه ا داریکرده بودم از خواب ب دایپ دنشیشن

کم به اصرار ازش خوردم. تلخ   ه ی. مادر جون باز برام جوشونده اورده بود که دمکر ی متورم شده و مرتب سرفه م یکردم حساب یم

 بخورم.  د یبهتر شدنم با یاما اصرار داشت که همه اش رو برا  ارمشیباال ب بود ک یلحظه نزد ه یکه   یبود و بشدت هم بد مزه طور 

  یل یخ یبخور ون یزهر مانند داشتم که مادر جون با نگاه کردن بهم و منتظر بودن گفت:»اگه ا ی در خوردن اون جوشونده  یسع

خوبه خوب    گه یکه د ارم یبرات م رمیخوبه االن م یلیداره که اونم خ ی اهیگ ی دارو ه یزن آقا کمال هم گفت  ی ش  یزود خوب م 

 دخترم.«  یش 

 نگاهش کردم.  یشرمندگ با

 دردسر انداختم.  یببخش مادر جون شمارم تو -

 کرد.  ی فیظر اخم

 . ارمیمادر، تو استراحت کن، برگشتم صبحانه اتم م ه یچه حرف ن یاِ ا- 

تونستم سر   ی رسم البته با اون حالم هم نم ی به کالسم نم گه یدونستم که د ی رفت. ساعت ده بود و م رون یبا اون حرف از اتاق ب و

تخت جا به جا   ی کم رو  هی بهتر کرده بود.  ی بودم، اون جوشونده ها حالم رو کم دهیتخت مادرجون دراز کش  ی. رو نمیکالس بش

زد   ی حرف م ی با کس ایکه گو   مادرجون شدم  یصدا یهمون لحظه بود که متوجه   ی . تومتخت نشست  یبه پشت ه یشدم و با تک

 بود.  دهیچی خونه پ ی بود. صدا شون تو نیحس  ی خوب که دقت کردم صدا

 ؟ یپس چرا نموند  ی که کرده بود یی دای:دستت درد نکنه مادر به خاطر خرمادرجون

 سوگند نگفت؟   ،ی:عجله داشتم مادر نیحس

 :چرا گفت. مادرجون
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 االن کجاست؟  ی:راستنیحس

 

 بود.«  ض یاز بس که مر ده یاصالً نخواب شبیمادر جون با لحن دلواپسش گفت:»بچه ام د  ن،یاون سؤالِ حس با

 :د یجا خورده بود پرتعجب پرس  ا یکه گو نیحس

 خوب بود که!  روزیشده؟ اما د ضیمر-

شوکه   یمده بود. حساب که تازه او  نیمثل ا دم،یشون شنکالم   ونیرو هم م ربد یه ی صدا یناباور نیهمون موقع بود که در ع و

 کار کرده بود!  ی چ نیبودم، حس

 : د یکرد کنجکاو پرس  ی که با مادرجون سالم و احوال پرس  ن ی. بعد از ادمیشن  یصدا هاشون رو م  همچنان

 ضه؟ یمر  یک-

   ن؟ی:پسرم با هم اومد مادرجون

 . میسرم به شما بزن هی  می گفت میشد   ی جا رد م ن ی:آره از انیحس

 :د یباز پرس  رتریگ یپ ربد یه

 ضه؟ یمر  یک  نینگفت-

سوزه اما قبول نکرد و اجازه نداد که با آقا کمال   یداره تو تب م  شبیگم مادر، از د  یمادرجون هم در جواب گفت:»سوگندو م که 

 کم بهتره.«   هی دکتر البته االن  مشیببر

 . یباال رفت کم ی نگرانش کم یصدا

 اجازه نداد االن کجاست؟ ی چ یعنی-

 .دهیگوش نم ی گفتم بهش ول ی لیتاقه، واال مادر جون خ:تو امادرجون

 دکتر.  نشیبرد ی م د یبا نیو قبول کرد:شما چرا حرفشربد یه

 که چه قدر لجبازه.  د یدون ی باهاش حرف بزنم م رم یخب من م یلی:خنیحس

 :بذار من برم. ربد یه
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 تا من برگردم.«  نیجان شما لطفاً کن بش ربد یخطاب بهش گفت:»ه یبا لحن متذکرانه ا نیاون حرفش حس با

در زد و داخل اومد. با    یا  قهیشالم رو برداشتم و سرم کردم و بعد از دق  ع یخواست مانع اومدنش بشه. سر یبود که م  معلوم

»چرا  تر اومد، سالم کرد و بالفاصله با لحن معترضش گفت: ک یکه کرده بود روم رو برگردوندم. نزد ی از کار یبا دلخور  دنشید

 دکتر؟« مادرجون با آقا کمال ببرتت  ینذاشت

خواستم   یبه خدا نم یدونم که همش تقصر منه ول  ی تخت نشست و باوسرزنش کردن خودش گفت:»م نییرو ندادم که پا جوابش

 .« یفتی حال و روز ب نیبه ا

 تمام نگاهش کردم.   یکردم و با دلخور  یا  سرفه

 جا!   نیا شی اورد یبرداشت یاون وقت رفت یکن  ی درست م زو یهمه چ یگفت   یتو به من قول داد -

 تمسخر ادامه دادم:  با

 ! یفراموش کرد وروزت ی د ی حرفا یزود  نیآدم پست بود، به هم ه ی شد از نظر تو که اون  یچ-

 .« می زن  یحرف م  هی قض  نیبعداً در مورد ا ستیسرفه کردم که گفت:»تو حالت خوب ن دوباره 

 اصرار کردم.  لجوج 

 قدر زود فرو کش کرد؟ هان!  ن یا شتیآت  یاصالً چه طور  ؟ یکرد ی کار نیاقاً االن وقتشه، چرا همچچرا اتف-

  ربد یه دم،یاونم شن یاما... اما حرفا  قت یحق  دنیبعد شن یبودم حت یعصب یلیخ روز ی اش گفت:»آره د ی جد  یزد و با چهره   یپلک

 آدم بد، اون عاشقه، عاشق.« هی نه  م یزن یحرف م  ربد یدرمورد ه  میبعدشم دار نیفقط عاشق شده هم نکرده سوگند  یکار اشتباه

 زدم.  ی خند  زهره

 ؟ یقانع شد  یاصالً چه طور -

اسم   یوقت  شی نگاهم کرد، سر باال گرفت و محکم شمرده شمرده گفت:»حال و روزش قانعم کرد، اون همه عجز و ناتوان  یرگیخ با

کشه، با وجود    یسوگند اون داره عذاب م   ست،یسابق ن ربد یه گهیکه اون د دمیاورد قانعم کرد، با حرفاش فهم ی تو رو به زبون م

 بود.«  ده یبد بود، معده درد امونشو بر یلیحالش خ شبید ستیه خوب نخوبه ن  ی لیخ یتو، با وجود سامان، فکر کرد 

 انداخت. اش ی شونیبه پ ی نیمدافعانه چ یتر کرد و با حالت  لب
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  نم یبب ودنشی تونم عذاب کش  یداداش منه نم ربد یکنه ه  ی م تم یاذ نمشیبب ی جور نیکه ا نیهم که کرده باشه اما ا یهر کار -

 بفهم. 

 انداختم. نیی سرم رو پا شونیپر نیغمگ 

 .یانجام بد  ی تون  یم  گهیرو که د  ی کی نیجا ببرش ا نیاز ا-

 .ستی حالت خوب ن دهیاونم حاال که فهم ره یکه نم یدون   یم-

 التماس حرفم رو تکرار کردم.  پر

 جا ببرش.  نیکنم از ا  ی خواهش م نیحس-

  یم  ادیو گرفتم که نبه زور جلوش  ییجا نیا ده یکه فهم  شبیگفت:»از د ن یزم ی چرخوند و با ضربه گرفتن پاش رو ی و دهن لب

  ز یرفتار نکن همه چ ی جور نیشه باهاش ا  ینم ی جور ن یسوگند ا نیبهتره. بب امیکه گفتم منم با هاش ب اد یخواست خوش تنها ب

 زود درست شه.«  ی لیتونه خ یم

 ... امیخوام تنها باشم حداقل بذار با خودم کنار ب یم-

 . دمیلب ورچ ده یکردم رنج  یدستم مچاله م  ی تخت رو تو یرو   یکه ملحفه  یتلخ در حال  ی با زدن لبخند  و

 گوشمه اون وقت...  ی تو روزت ید  یهنوز حرفا-

 از حرفم پلک بست. متأثر

که چه قدر برام   ی دون ی خواستم ناراحتت کنم خودت م ی بودم نم یعصبان ی لیکردم، گفتم که خ یعذر خواه روزیمن که بابت د-

 .یبا ارزش 

 ؟« یایب یخوا  یرو ساکت شد و گفت:»پس دکترم نم  ی ا قه ی دق چند 

 تکون داد.   یگفتم که سر   ینه ا  مصمم

 ! رهینم نه یتو رو نب ی تا وقت یعن یکنم بره  یکار کنم فکر نم   یچ ربدو یخب اما ه یلیخ-

 دادم.  رونیپر تالطمم رو ب نفس

 بهش بگو. نویکنم، ا... ا ی اه نمتو صورتشم نگ   یحت گه یبهش بگو، بگو به جون سامان اگه نره د-
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 ...مارستایبرمت ب ی م ام یفقط اگه حالت بهتر نشد بهم خبر بده، خودم م-

رنگ به رنگ شده   یدر قرار گرفت. شوکه و بهت زده با صورت  ونیحرفش تموم نشده بود که در اتاق باز شد و سامان م  هنوز

 ه بود؟! اومده بود اصالً چرا اومد  یک  گهیکردم. اون د ینگاهش م

که همون لحظه مادرجون    کردیبود و مارو نگاه م دهیجاخورده بود. ابروش متعجب باال پر دنشیهم درست مثل من از د نیحس

 سامان جان؟«  یمگه تو کالس نداشت ی نگرانت کنم مادر ول خواستم یهم کنارش قرار گرفت و خطاب بهش گفت:»نم

  ن یزنگ زدم و از حالش برام گفت یمن به طرفم اومد و در جواب مادرجون گفت:»وقت  شونیحال زار و پر دن یبا د بالفاصله

 و بالفاصله اومدم.«   ارمینتونستم طاقت ب 

خوش رنگ اما متالطم و نگران چشم هاش رو   ی صورتم رو گرفت. آب یرو  ی اش عرق ها گهیچونه ام رفت و با دست د ر یز دستش

 :د یبهم دوخت و پرس 

 ه؟ ی چه حال نیتو ا یشد ی فدات شم چ  یخوب-

 :د یکرد و پرس   نیرفت که رو به حس نیدهنم رو فرو دادم و نگاهم ناخودآگاه سمت حس آب

 شده آشفته بود!  یز یچ زدی باغ قدم م یتو  د یکن ی کار م  یچ  نجایا ربد یتو و ه  نمیبب-

 زد.  ی زورک یو با بلند شدن از جاش لبخند   د یتو موهاش کش یدست

مادرجون گفت سوگند خوب   گهید میدوستم، کار داشت   یباغ عل میرفت  ی م  ربد یبا ه زه یبشه خب ما چ یخواستی م ی نه بابا چ-

  یاصرار کردم ب  ی سرتق و لجوجه هرچ ی ادیدکتر اما قسم خانوم ز می کنم بر  شیراض ام یب میاومد   نجایگفتم حاال که تا ا ستین

 بود.  دهیفا

کرد. هر سه اصرار داشتند که آماده بشم و به درمونگاه برم   تیمان شکاسا شیازم پ ی مادرجون مداخله کرد و کل  نیحرف حس با

رفتن شده بود و کار خودش و   یآماده   نیدادن خودم و حفظ ظاهر، حرف و خواسته شون رو رد کردم. حسکه با خوب نشون  

  میفکر کنم و درست تصم شتریاست باشاره کرد و خو ربد یبه موضوع ه یی با چشم و ابرو ن رو بهانه قرار داده بود. موقع رفت ربد یه

 ربد یتموم کردن عذاب ه  یبا همون مضمون و محتوا برام ارسال کرد و خواهش هاش برا یامکیکه بالفاصله بعد از رفتنش پ رمیبگ 

بالشتم   ریام رو ز ی ازم سر نزنه گوش  یرمعقولیسامان دستپاچه نشم و رفتار ع ی جلو نکه یا ی ندادم و برا ی دوباره. جواب  یو صحبت 

زن آقا کمال رو که اصالً قابل مزه کردن    ی جوشونده ها کردیم یبردم. مادرجون باز برام سوپ درست کرده بود و سامان هم سع

  یاون جور  نکهیو ا  برادرانهاز اون همه محبت  ی کرد که لحظه ا یم  ینبودند به خوردم بده. اون قدر برادرانه و پر مهر ازم پرستار 

بهش چشم دوختم   قیعم یکالسش رو زده بود و خودش رو به باغ رسونده بود، دلم براش ضعف رفت و پر ذوق و با لبخند  د یق
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پر اعتماد   یفرار کردن از اون نگاه ها یهم بردم و خواب رو برا یشرمسار پلک رو  ربد یحسم به ه یادآور ینگاهمون و  یکه با تالق

 کردم.   بهانهو پاک 

 شده بود.   ی رسوندن خودش به کالس بعد ازظهرش، راه یرختخواب بودم و سامان هم به اصرار باالخره برا  ی عصر رو تو تا

بهتر   یلیکه برام داشتند همراه آقا کمال به خونه برگشتم. نسبت به صبح خ یای مامان و سامان و نگران یبا زنگ زدن ها شب

رو همچنان داشتم. رخساره چند   یف یکم رنگ خف  یمادرجون کار خودش رو کرده بود البته سرفه ها ی شده بود و جوشونده ها

  یکردم حساب ف یرو از پشت تلفن براش تعر  نیحس یماجرا  ی. وقتمیحرف زد  ی کم و زنگ زده بود که شماره اش و گرفتم  یبار

 تونه حرف هام رو باور کنه.  که ب  د یطول کش ی ا قهی شوکه شد و چند دق

 ***** 

بهم کرد و جواب   ی ا ه یچند ثان یرفتم و نشستم. نگاه رم یبابت تأخ ی سرکالس بود و بعد از  سالم و عذر خواه ی میرح یآقا

 از کالس متوجه نشدم.  یز یچ یلی که خ ی حوصله بودم و کِسل طور ی داد. در طول کالس ب ی سالمم رو با لبخند 

شد و به   ادهیپ نینشسته بود. از ماش  نشیماش  یآموزشگاه تو  ی شدم. جلو یمیرح ی آقا ی ومدم که متوجه ا رون ی آموزشگاه ب از

 .« نیکه به صورت داشت گفت:»فکر کردم رفت ی طرفم اومد. متعجب نگاهش کردم که با لبخند 

 رو به طرفم گرفت.   ی که منتظر جواب باشه کتاب  نیجمله بدون ا نیبعد از ا و

 ومده؟ ین ش یکه پ یمشکل د ی اورده بودم که بهتون بدم اما نبود روز یاز تون گرفتم د شی که چند روز پ هی کتاب نیا-

 ممنون.«  ام یکه ب  دمیبودم نرس  ییجا روزیزدم و با گرفتن کتاب گفتم:»نه د  یلبخند 

 هم فشرد  یلب رو  یشدن د یسرخ و سف با

 کم هم نگران شدم.  هی کم تعجب کردم البته  ه یآخه  -

 یرنگ و شاس  یمشک  نیرفتن که به ماش  یکج کردم برا   ریهم قرار دادم و تشکر کردم. بعد از گرفتن کتاب مس ی هام رو رو لب

 رسونم.«  ی م ییجا هی شما رو هم تا  د یبلندش اشاره داد و گفت:»اگه بخوا

 کم هول و دستپاچه شده بودم.   هیکه زده بود   ی تعارف و حرف از

 ممنون از لطفتون.    رمی نه متچکر خودم م-

 گفتم.  یتعارف نبود جد  ن ی:ایمیرح یآقا
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  ارم یب یکه بهونه ا   نیا یاما برا  ، یچند تا کتاب درس  ه یته ی آموزشگاه بود برا ک ینزد یِ که واقعاً قصدم رفتن به کتاب فروش  نیا با

  ه ی د یسر راه با ی لب هام گفتم:»بازم ممنون ول  یرو  یساختگ  یولش نجات بدم با لبخند معق ریو خودم رو از اون همه تعارف غ

 برم بهتره.«  اده یپس پ ییجا

 داد.  لمیتحو  ضیعر ی لبخند  باز

 . نمتونیب ی پس فردا م د یهر طور که راحت- 

 رفت. نشیکردن ازم دور شد و به سمت ماش  ی با خدا حافظ و

 

 بشم!  نشیخواست سوار ماش  یخودش کرده بود که ازم م شیپ یدونم چه فکر   یاز درخواستش در تعجب بودم، نم  یحساب

 ! د ید ی آدم م نیا نیمن رو سوار ماش  ربد یبود که ه یلحظه هم استرس گرفتم چون فقط کاف  هی

  یشده بود. به طرف کتاب فروش  ریس ذاشت. رسماً از جونش  ی کنم که زنده اش م  یانداخت، فکر نم  یفکرشم لرزه به تنم م یحت

 پاسخ! یصدا خارجش کردم. چه قدر هم که تماس ب یاوردم و از حالت ب رون یکوله ام ب  یام رو از تو یبه راه افتادم. گوش 

داشتم شماره اش رو    یقدم بر م یرو به سمت کتاب فروش  اده یپ یکه آروم تو  ی هم دو تماس از رخساره بود. در حال شیآخر

 . د یچیگوشم پ  یاش تو  یشاک ی که سالم کردم صدا نید از دو سه تا بوق جواب داد. همگرفتم. بع

 تو؟   ید یجواب نم وتیسالم کوفت چرا گوش -

هم   نیزد تازه خودش کم بود حس یسر کالس زنگ م  ز یر ه ی ربد یکار کنم ه  ی آروم بابا، خب چ  ی زن یخب چرا داد م  یلیخ-

 حرفا. نیو از ا دمینم  ربدو یزنه که چرا جواب ه ی اضافه شده، بچه پرو زنگ م

 کرد.   یا خنده

 شدن با هم.  یگروه خوب -

 ؟یایخونه نم رم یم  گهیکمه د ه یمن  ییکجا نمینخند تو هم، بب-

 . د یگوشم کش ی تو یپوف

 .ادینه آخه باز قراره واسم خاستگار ب-

 : دمیپرس  متعجب
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 هست حاال؟ ی ک یاِجد -

 دل و دماغ جواب داد:  یب

  یادب یگه مثل دفعه قبل حق ب ی . بهم ممی هم با هم دعوا کرد ی کنه، البته کل  یم  دش ییتأ یلیدونم بابا، مامان که خ ی چه م- 

و    هی نداره وجوابم صد در صد منف یباشه، بهش گفتم حت ی اگه جوابم منف یآدم رفتار کنم حت یمثل بچه    د یکردن ندارم و با

 . گهیحرفا د ن یبار معارفه رو دارن و از ا کی و  ییگه ارزش آشنا  یم  رهیبار نم ریجا اما ز نینکشونتشون ا یالک

 رو به گوشم چسبوندم.  یدوش جا به جا کردم و گوش   یام رو رو  کوله

 خوشت اومد.  د یشا نش یدونم حال بب ینم-

 تحمل کنم.   د یامشب رو هم با هی کار کنم   یاما چ هی زدواج و ندارم بهشم گفتم که جوابم منفمن قصد ا ه یچ ی دون ی اصالً م-

 کردم.  ی زیر ی  خنده

 خوره که.  ی بر نم ییبه جا گه ید رن یو م   انیینکن م تیو اذقدر خودت  نیحاال ا-

 دم؟ ید  زیکافه لم ی و تو  یک  روزیبگو د گه،ید ز یچ هی  یو برن راحت شم. راست ان یب گه یآره د-

 و؟ یک-

 گفت:   یبدجنسانه ا یاون سؤالم با خنده   با

 پسر گوالخ!  ه یرو، اونم با  نایم-

 رو رد نکنم و در همون حال پر تعجب گفتم:  ی رو بود که کتاب فروش  ادهیچشم حواسم به پ با

 واقعاً؟ - 

 سر داد:  یا خنده

که   ستمی ن ی که من آدم ی دون ی البته خودت م دمشونیو بفهمه که د اد ینگاش کردم که حساب کار دستش ب ی آره تازه جور-

 بود.  دهیکرخ یاما حساب رم یآتو بگ  ی بخوام از کس

 کرد.  ی خنده ا باز
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اون جا   نی درصد فکر کن حس ه یمنگل،  یبا هاش قرار گذاشته بود! دختره   نیهم داره اَد تو پاتوق حس ی چه دل و جرأت ی ول-

 خواد نامزد کنه.  یسرشم م  ر یکرد خ  یقطعاً از وسط نصفش م دش ید ید  یم

 ربد؟ی ه  ینکنه با همون پسر عمو-

 . دمیاز مامان شن ییزایچ  هی منم  گه یآره با همون د-

 زنم.  ی خونه باز زنگ م  دم یرس  رمیچند تا کتاب بگ  ه ی رم یقطع کنم آخه دارم م  د یمن با یندار یاگه کار  گه یآهان، خب د-

 پس.  میزن  ی بعداً حرف م زم یباشه عز-

کتاب   ی تو یداخل رفتن باال رفتم. بعد از گشت و گذار  ی چند تا پله رو برا ی کتاب فروش  ی جلو دنیرو قطع کردم و با رس  ی گوش  

  ینرفته بودم که متوجه   یل یکردم و خ ی رو حرکت م  ادهیپ یاومدم. تو  رونیرو که الزم داشتم گرفتم و ب یی کتاب ها ، یفروش 

و   روند یهم همراهش بود که جلو نشسته بود و موتور رو م  گهید یکیو قرمز رنگ بود، البته  یپرش  ی شدم. سوار موتور نیحس

  ی کنار چند تا از بچه ها یسرش بود. با سرعت کم ی چون کاله کاسکت رو نم یتونستم چهره اش رو بب  ینم یدرست و حساب

زد که   ی که با اون ها حرف م ن یا ثلکرد و م ی داشتند حرکت م ی قدم بر م ابون یخ ی  گهیرو، سمت د ه ادیپ ی آموزشگاه که تو

 خود به خود تکون دادم. ی ام گرفت و با خنده سرلحظه از کارش خنده  هی  یبرا

  یزیشروع کرد به گفتن چ دنم یمن شد و با د  یسر چرخوند و متوجه   نیحس ی کردم که بعد از چند لحظه ا ی نگاه م بهشون

 !روند یکه موتور رو م ی کنار گوش کس

 کارا! نیو ا ربد یزده بودم اما برام قابل باور نبود چون ه ییها حدس 

 اومد! ی با هم جور در نم اصالً

  نیدر عمتوقف شد و   عی سر یلی . موتور خدند یکنار من رس  ی اصل ابونیکه با دور زدن خ ن یاز اون دختر ها گذر کرد و تا ا موتور 

بلند به طرفم   یبا قدم ها ن، یبه موهاش، با سپردن موتور به حس یسرش و حرکت یبا برداشتن کاله کاسکت از رو  ربد یه یناباور

 اومد.

قدر تند   نیو معترض گفت:»چرا ا ستادیرو به روم ا ی رو باز حرکت گرفتم که با دور زدن ادهیپ یدرهم تو   یتوجه و با چهره   بدون

مجبور شدم   یکالس دار  ینگفت چه ساعت  یعنینگفت   ی زیاما چ دمیتا حاال منتظرتم از رخساره پرس  ی از ک ی دون  یحاال م یریم

 جا منتظرت بمونم.«  نیا

 پر خشمم رو حواله اش کردم و با رد شدن از کنارش تند تند قدم بر داشتم که باز مانع عبورم شد.  نگاه

 حالت بهتره؟  ی خوب نمیتو بب ی قدر عصب نیچرا ا هیچ-
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 برم خونه.«  د یشده با رم ید  ین یب یگفتم:»نم  یهمون نگاه غضب آلودم نگاهش کردم و با لحن پر حرص  با

 اشاره کردم.  ابون یخ ی  گهیبه سمت د  یز یآم هی در ادامه با لحن کنا و

 !شونی د یم وقت از دست  هی تو برو به کارت برس -

بعدشم من فقط موتورو   ادیماجرا ها خوشم نم ن یکه اصالً از ا یدون   یگفت:»چرت نگو خودت م  یکرد و شاک ظ یغل یاخم

خواست ازشون بپرسه کالساشون  ینگاشونم نکردم! مثالً م یزد من حت یباهاشون حرف م نیدونم بابا حس ی چه م روندم، یم

 .« شعوریب ی شه اما مشغول کار خودش شد پسره  یساعت چند شروع م 

 : د یغر یزد عصب  ی که با خودش حرف م ی در حال و

 . نیتو روحت حس یا-

 اما باز هم نسبت بهش گارد گرفته بودم.  نهیسر حس ریز  ز یهمه چ دونستمیم  نکهیا با

 مشخص بود.  ز یهمه چ ی بد  حیتوض  ستیالزم ن-

زدن و خوش و   د یمشغول د  رو نشسته بود و همچنان از اون فاصله ادهیکنار پ  ی موتور اون ور جو  یرو که رو نیاون حرفم، حس با

پارک و به طرفمون اومد. با فرو کردن    ی موتور رو گوشه ا ع یسر یلی آموزشگاه بود صدا کرد که سرچرخوند و خ یبش با دخترا 

 ؟« یبا من کار داشت هیرو بهش گفت:»چ ن، و سالم کردن به م  بشیج ی اش تو یگوش 

 آلود نگاهش کرد.  غضب

  چیبهش بگو ما ه ؟یشد  ی م تیاَلبات ال یخ یب قه یدو دق ی مرد یپس بدم م  د یتو رو من با یجواب کارا نیو ببند، بب دهنت -

 من!  یعنی  م یبه اون دخترا نداشت یربط

 هم حق به جانب نگاهش کرد و شونه باال پروند.  نیحس

 خواست...  داشتم  بعدشم دختره خودش شماره مو  ی ربط چاره یتو، حاال مگه من ب  ی چه قدر هم که رو دار-

 که متوجه نشند لب هام رو جمع و جور کردم.  ن یا ی زود برا یل یکردم که خ  یز یر ی اون حرفش خنده  با

 حرف زدنت.«  نیبا ا  گهیگفت:»ببند د ی هم با تشر ربد یه
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راه   کاریاالف و ب ی چه وضعشه؟ چرا مثل آدما ن یفهمم ا ی و پر اخمم گفتم:»من نم ی جد  ی  افهیکردند که با ق  ی هم بحث م با

 د؟« یکن ی رو سد م ه یبق

 من اومده بودم با تو حرف بزنم.   ؟یچه سد کردن ی گ ی م ی:چربد یه

 موهاش ادامه داد:  ی تو یشد و با چنگ  یجد 

 ؟ یهمه لجباز نیاز ا ی سوگند بسه من خسته شدم تو خسته نشد  گه یآخه! بسه د ی تا ک  ی خوای فرصت م  یگفته بود -

باهم راه   گه یمعترض و دلخور گفتم:»دست تو هم درد نکنه حاال د  یبا لحن نیازش گرفتم و رو به حس یتفاوت  یرو با ب  نگاهم

 بود که ازت خواستم؟«  ی زیچ ن یدنبال من ا ن یفتیم

 باال داد.  ی باز شونه ا ی تفاوت ی فرو کرد و با ب بش یج یهاش رو تو  دست

 که؟  ادته یاتاق مادرجون گفتم  ی بهت تو روز یگفتم، د  یم  د یرو که با یی زایمن چ-

 . دمیخند  یعصب

 ممنون.  د یکن  یرفتار م  حانهیآره خوب وق-

 !یزنی که م ه یچه حرف نی:اِ انیحس

  یو چهره   یرفت با کالفگ  یکه کنارم راه م  ینبالم اومد. در حالباز د ربد یاز کنارشون رد شدم که ه یا گه یحرف د چیبدون ه و

 ست؟ آره؟«  یدردت سامان و مرتض  ی به غضب نشسته اش گفت:»همه 

 . ستادمیجام ا سر

 کنم برو.   یخواهش م  ربد یه-

 قرار نگاهم کرد.  یب

 هر چه قدر هم که سخت باشه. ،یو کنارم باش   یتو هم بخوا  هیکنم فقط کاف   یمن حلش م-

تنفر   دنی به جون خر متیهان؟ به ق ی متیخوام، به چه ق ی خوام، نم ی چون نم ی بکن یفکر نکن که کار  ن یوجه به ا چ یبه ه-

 دونه داداشم؟   هی سامان؟ تنفر 

 دهنم رو فرو دادم و متالطم لب زدم:  آب
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 بفهم.  ونیشه ا ینم  ستیراهش ن نیا ربد یه-

 هاش نشست. لب ی تلخ رو  یلبخند 

  یواسه چند ساعت ول م وم یاالف کار و زندگ  ی که مثل آما  دهیرس  ییکارم به جا ی از غرورم نمونده حت ی زیچ گه ید  ؟ینی ب یم-

 م؟ یراض  تیوضع ن یاز ا یلیخ ی منتظر تو! فکر کرد  ابونیسر خ امیکنم و م

 پر غمم زمزمه کردم:  یو با صدا  دمیدندون کش  ریرو ز  لبم

 ممکنه...   ریشه، غ ینم-

به سمت خونه به راه افتادم. سرم رو به   ینیرفتم و با گرفتن ماش  ابونیسمت خ گه ید  یو گزنده نگاهم کرد که بدون حرف تلخ

بره، من   شیپ ی خواست اون جور یم  یدرمونده و عاجز بودم. واقعاً تا ک ب یبودم و عج خته ی دادم. باز هم بهم ر ه یتک ی پشته صندل

 ! کردم یکار م یچ د یبا

 

رو نداشتم و   یکار  چیهم مشغول کار خودش شده بود. به اتاقم رفتم اما دل و دماغ ه ی و هرکس می رو در سکوت خورده بود شام

 . شد ی ذهنم تکرار م ی تو ربد یه ی حرف ها

انتظار با   یتمام نشده بود و بعد از کم یکه هنوز هم خواستگار نیو منتظر تلفن رخساره شدم اما مثل ا دم یتخت دراز کش ی رو

 هم گذاشتم.   ی چشم رو ی خواب آلودگ

 **** 

اومدم. رخساره بود و با فشردن   رونیمطالعه بلند شدم و از اتاق ب ز یاز پشت م فونیآ  یکالس نداشتم و خونه موندم. با صدا صبح

بغلم   یباره تو  ک یاندازه  یب ی که در رو باز کردم خودش رو با ذوق  ن یمنتظر بودم و هم  یورود  یرو باز کردم. جلو دکمه در 

 . مبود ستاده یانداخت. هاج و واج ا

 : دمیکه خودش رو ازم جدا کرد متعجب پرس  نیهم

 ؟ یزن یشده چرا نفس نفس م  یچ-

 شده؟«  یچ  ی سوگند اگه بدون ی وا دمییجا دو ن یفت:»آخه تا اقلبش گ  یو با گذاشتن دست راستش رو   د یکش ق یعم ینفس باز

 پر پرسش چرخوندم.  یچشم
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 ! ؟یخوشحال ی لیکه خ ن یشده مثل ا یچ-

 با خنده ادامه دادم:  و

 . یقدر تو ذوق نیکه ا  یسر خاستگارت اورد یی بال  ه ینکنه دوباره  -

 

. خودش  میبا هم به سالن رفت یسنگ  یاز پاش دراورد و با بستن در داخل اومد. بعد از گذر از سه پله   عی سر یلیهاش رو خ کفش

 بود.«  م یشب زندگ نیبهتر شبیسوگند د ی چشم هاش گفت:»وا ی انداره تو ی ب یمبل انداخت و با برق  ی رو رو

 از اون حالش  متعجب بودم.  یحساب

 ؟ یهمه سر شوق نیچرا ا یبگ  ی خوا ینم-

 . د یلبش کش ی رو  یتر اومد. با ذوق دندون  کیکم جا به جا شد و نزد   هی  یراحت ی رو

 بود!  ی خاستگارم ک یسوگند اگه بدون-

 کردم که گفت:»حدس بزن.«   زیر چشم

 باال پروندم.  ی ا شونه

 کنجکاو شدم.  گهیدونم بگو خب د  ینم- 

 شه؟!«  ی خودمون باورت م ی که نفسش به شماره افتاده بود گفت:»دک  یدر حال ی ادیز  جانیتا بناگوش باز شد و با ه ششین

 از اندازه گشاد شده بود.  ش یب رت،ی هام از ح چشم

 شه!  ی برو مگه م-

 تند زد.  یکه داشت پلک ی شور و شوق با

 بود غش کنم.  ک ینزد دمش ید ی وقت  ی عنیگم  ی به خدا راست م-

 ؟ یآخه چه طور-

 رش یوصف ناپذ  ی و خوشحال جان یکنه که با همون ه ف یرو کامل برام تعر ز یاستم همه چمبل ازش خو یبا جا به جا شدنم رو  و

 کرد.   ف یشروع به تعر
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از   ی تموم بشه بره پشت تلفن که بهت گفتم، حت  زیبدم و همه چ یو منم جواب منف ان یفقط منتظر بودم که ب  شبیراستش د-

کردن    یلحظه خشکم زده بود و همه با تعجب بهم نگاه م ه یسالن کُپ کردم، واسه  ی که رفتم تو نیاما هم نیک  دمیمامانم نپرس 

 .د یمخصوصاً خوده سع

  ی وقت یرو شوک بودم، وا   یساعت میقشنگ ن  گهید ی چیو با ذوق گفت:»ه  د یورچ ی گفتم که لب  ی نگاهش کردم و خب مشتاق

 .«د یخند  ی م انه یموز یبود ه  دهیو دحال من  ی قلبم تو دهنم بود، عوض می گفتن که حرف بزن

 صورتش کردم. یحواله   یبا ذوق لبخند   متقابالً 

 ! ؟یکه قبال زده بود چ  یی پس اون حرفا یز یچ هیواقعاً برام دور از تصور بود اما -

شده البته از قبل هم ازم خوشش اومده بوده اون طور که   رم یدرگ  یلیرد کردم خ وشنهادش یکه پ   یخب گفت از اون روز -

  شنهادیکه اون پ نینظر داشته جالبتر ا ریو ز چند وقت من  ن یکرده. گفت ا ی همش به من فکر م گهی بعد د یگفت، ول  ی خودش م

ناموفق داشته مثل   ی طه راب  هی قبالً  ایبوده که گو نیکارشم فقط به خاطر ا  نیل ایامتحان کردن من داده بود دل یرو فقط واسه  

 رو سر بسته بهم گفت. نایاعتماد کنه، ا یتونسته به کس ی نم گهیبهش زده د یبد  ی که دختره بدجور ناراحتش کرده و ضربه  نیا

بخاطر توئه،   نا یدستش گفت:»سوگند همه ا  یبهم کرد و با فشردن دست هام تو  ی خوشحالش نگاه قدرشناسانه ا یبا چشم ها و

 باور کن االن رو ابرام.«  ،یل یو دوست دارم خآدم  نیاشتباه کنم چون من واقعاً ا ینذاشت یمک کرد بهم ک ی لیتو خ

 بهش زدم.  یلبخند  ی پلک زدن آروم با

 خب پس جوابت مثبته رخساره خانوم؟  ،ینکردم خودتم خواست یمن که کار  یخودت گرفت  وم یتصم نیاما ا-

 سر داد.  یسرمست قهقه ا 

 فکر نکرده بودم.   یزی چ نیتو خوابم به همچ یجوابت مثبته! معلومه که مثبته حت  ی گ ی اون وقت م رم یمیدارم م  یاز خوشحال - 

 چه طور شد حاال؟« نایقصد ازدواج ندارم و ا ی گفت ی که م  روزیکردم و با خنده و لحن پر طعنه ام گفتم:»اِ تا د نگاهش

 نازک کرد.  یکش دار پشت چشم  یا  خنده اش گرفته بود و بعد از خنده خودشم

  ریگ  یدک  شی بود که دلم بدجور پ نیکه قصدش رو نداشتم ا   لم یاز دال ی کیبعدشم  م یازدواج کن یزرت  ستیاوالً که حاال قرارم ن -

 . یسرزنشم کن  دمیبود اما نتونستم بهت بگم، ترس 

 کردم.  زیر یاخم
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  ی چ نایخوشحال شدم خب عمه ا یلیبود، باور کن خ یا  گهید  زیسرزنشت کنم بحث اون روز ما چ د یچرا با وونهی د ی دختره -

 گفتن؟ 

هم   د یرو، سع  گه یشناختن هم د ی مامانه، م یاز دوستا یکیکه مامانش دوست   نیازش خوشش اومده جالب ا یلی مامانم که خ-

  چارهی به مامان گفتم که جوابم مثبته ب ی قدام کرده، وقتا ریقدر د نیا  نیهم ی خواسته از انتخابش مطمئن بشه واسه  یفقط م 

البته خودمم موافق   م، یبا هم آشنا بش شتر یب د یتازه گفته با ستیسن ن نیا ی تو  اجمموافق ازدو ی لیکرد اما بابا خ رت یح یکل

 . میقدر زود ازدواج کن ن یکه ا ستمین

 . یل یدلم خ زیبرات خوشحال شدم عز یلیبازم بگم که خ ن، یگرفت یخوب  م یبصالحتونه تصم ی هر چ-

 ابرو باال پروند. یبه دستم داد و با لحن متأثر   یاون حرف باز فشار با

 دونم تو دلت چه خبره.  ی من فدات شم م یگشتن، اله  یتو هم بر م  یبابا کاش خنده ها ی ا- 

اش رو خراب نکنم فرو دادم و باز به روش   ی که خوشحال ن یا یبرا  عیسر ی لیگلوم نشسته بود خ  یرو که تو ی که زد بغض  یحرف با

که کمتر   ی گفت و من هم با شوق و ذوق یاش م  یر یکه زده بودند و اون همه غافلگ  یی و حرف ها د ی . رخساره مدام از سعدمیخند 

 کردم.  یاز ذوق اون نبود بهش گوش م

 

  ی رو تو د یرمق کل  یهم خسته ام بودم. ب یشلوغ پشت سر گذاشته بودم و حساب ی سخت و فشرده رو بعد از دو هفته  یها آزمون 

به   نیدلنش  ی در انداختم و داخل رفتم. بابا و مامان تو سالن نشسته بودند. سالم کردم که جواب سالمم رو دادند و مامان لبخند 

 .« میبخور ی چا گهیتا با هم د ا یت و عوض کن و ببرو لباس   زمیعز یروم زد و گفت:»خسته نباش 

 زدم.  یلبخند  یتمام خستگ  با

 هم خوب.  ی لیچشم خ-

  ی دسته   یمبل نشستم. دستش رو رو یبه صورتم به سالن برگشتم. کنار بابا رو  یلباسم و زدن آب ض یاتاقم رفتم و بعد از تعو به

 :د یاش پرس  گه ید  یپا یپاش رو  کی مبل دراز کرد و با انداختن 

 کالس چه طور بود سوگند جان؟-

 به صورتم نشوندم. حیمل  یلبخند 

 واقعاً فوق العاده ان.  د یجد  ی خوب بود، استادا یلیخ-
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 تکون داد.  یسر

 .  رهیم  شیخوب پ زی پس همه چ-

 طوره.  نیآره هم-

سر حرف رو باز کنند  که بعد از   یدونستند چه طور  ی خوان بهم بگند و نم یرو م  ی زیچ ه یکردم  یدونم چرا اما احساس م  ینم

 د یبه من بگ  ی زیچ ه ی  د یخوا یبه ابرو هام  رو به بابا گفتم:»شما م ی نیقدم شدم و با چ شیمنتظر بودن خودم پ  یا قه یدق

 درسته؟« 

 شروع کنم.«  دونستم از کجا  یمبل گفت:»آره اما نم یکرد و  با جا به جا شدنش رو  د ییکه به لب داشت تأ ی لبخند  با

 شنوم.« ی م د یو با حلقه کردن دست هام دور زانو گفتم:»خب بگ   د یبه سمتش چرخ کامل

صاف کردن صداش   یبرا یاش و سرفه ا ی شونیبه پ ی نیکردن نشستنش رو به من، با چ م یو با تنظ د یدور دهنش کش ی دست 

 منه.«   یاز شاگردا ی که  گفت ی همون ؟یشناس  ی رو که م یمیرح یخواستم در مورد استادت حرف بزنم، آقا ی گفت:»راستش م

 دقت گوش کردم.  با

 آره، خب. -

امروز   یمامان و سکوتش مرموز بود و لحن بابا هم مردد. منتظر بهش چشم دوخته بودم که گفت:»راستش رو بخوا  یها نگاه

 امروز مجبور شدم باهاشون قرار بذارم.«   گه ید م یهم با حرف زده بود شیچند روز پ یعن ی. می زد یدرمورد اون با پدرش حرف م 

 کردم.  ینگاه جیگ

 ؟ یشم چه قرار  ی متوجه نم-

  نیا انیکرده و امشبم قراره که ب یاز تو خاستگار یم یرح یهم گفت:»آقا ی با فشردن لب هاش رو  ی ا قه ی دق  کی ی سکوت از بعد 

 جا.«

هستن و من قبول کردم   یمحترم و بزرگ  یبه مامان و بعد هم به بابا کردم که بابا ادامه داد و گفت: »اونا خانواده   ینگاه جاخورده

  نیو همچ  یخون ی درس م ی اصرار داشت گفتم که تو در حال حاضر دار یلیخ ی میرح ی چون آقا نیهم انیفقط ب   ان،یکه ب

  ی م ی چ یدرک کن  دوارمیام فته ی ب ی اتفاق ستیقرار ن م، یو دور هم حرف بزن م ینیگه رو بب یاما خواستن فقط هم د یرو ندار  یقصد 

چون   ،یبد  حی رو خودت براش توض ز یو همه چ ی ف بزنحر ی میرح یقرارت بدم اما بهتر خودت با آقا ت یموقع یخوام تو  ی گم نم

 مخالفت کنم.«   نیاز ا شتری ب ونستمدارم و نت  یستیبزرگ رودربا ی میرح یکم با آقا  ه ی  انیتونم بگم که ن  یمن نم
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 ات و بخور و بعدشم برو آماده شو.«  یی گفت:»چا م یمال  یو لبخند   ی چا ین یشوک بودم که مامان با اشاره به س  یتو  همچنان

که بهم نگفته بودند ناراحت بودم. بابا همچنان در مورد اون قرار   نیکم به خاطر ا  هی که  ن یبگم با ا ی زیبابا چ ی تونستم جلو ینم

اما چه   ریبودم و متح  جیبگم. به اتاقم رفتم همچنان گ ی میرح یخواست که خودم جوابم رو به آقا ی زد و ازم م ی برام حرف م

 ! بودمنشده  یز یچ نیطور متوجه همچ 

 بود.   نیموردش هم هم  یاون همه توجه ب  ل یدل پس

کردن سر   یاومد با بررس  یم  رونیکه از اتاقش ب  یکم بعد اومد. در حال ه یو آماده شدم. سامان هم   دمیپوش  یرسم ی ناچار لباس  به

 .« د یکه همه تونم آماده ا نم یبیزد و گفت:»به سالم سوگند خانم م یتا پام چشمک

 بغلم گرفتم. ی هام رو تو دست

 ؟ یتو که االن اومد  یر یم ی کجا دار-

 به ساعتش انداخت. ینگاه

 برم.  د یکار دارم با رون یب-

 ؟ یباش  ی خوا ی نم یعنی-

 باال پروند. یتفاوت شونه ا  یب

جوابت کامالً مشخصه، پس   زونت یآو ی  افهیق نیموندم و قطعاً برام مهم بود اما از ا ی مافته حتماً  ی م ی دونستم اتفاق ی اگه م-

 باشم.  ستین یازین

 .« می زن یتکون دادم که گفت:»برگشتم حرف م  یسر

  ی واکنش چیتا اون لحظه ه  ربد یبود که ه  نیبود ا ب یبرام عج یلیکه خ  یز یرفت. چ  رونیب چشیبا اون حرف و برداشتن سوئ  و

 نشون نداده بود! 

و کار    میند یظرف چ یو تو م یها رو شست وهی هم مثل سامان از جوابم مطمئن بود. با کمک مامان م د ی شا ایدونست  یهم نم د یشا

به   یمیرح ی آقا رفتنیاومده بودند هنوز هم پذ  گهیو خانوادش د یمیرح  ی. ساعت نه بود و آقامیکه الزم بود رو انجام داد ییها

نشسته   نهی آ ی . جلودمیکش ی ازش خجالت م یکردم و حت ی چون اصالً فکرش رو هم نم بود کم سخت   هی ر برام عنوان خاستگا

  ی تو اش ی عصب  یکه برداشتم صدا نی فوت کردم و هم  یبود، باالخره زنگ زده بود. نفس ربد یام زنگ خورد ه یبودم که گوش 

 : د یچیگوشم پ
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 ؟ی د یکه دوباره چ ه یچه بساط  ن یباز چه خبره اون جا؟ ا- 

 

 گفتم که  کی جمع و جور عل یپوزخند  با

 قدر با کلمات باز نکن.« نیپس ا گما،یبهت م ی زی چ هی گفت:»سوگند اعصاب ندارم   یتفاوت و عصب  یب

 ل؟ یاون وقت به چه دل- 

 شده نه؟   ریاز جونش س  و گذاشته اون جاپاش  ی به چه جرأت اروی اون  ه یچ ه یقض ؟ی چ یعنی-

 .دمیکش  یپوف

 کنم.   ی قطع م یحرف بزن  یجور  نیا ی خوا ی اگه م-

 گفت:  دش یاون حرفم با لحن پر تهد  با

از چشم خودت   ید ید ی اون موقع ست که هر چ ی کن  میکه عصب  یگم اگه کار بکن  یدارم بهت م یار یدر ن لم یسوگند دوباره ف-

 . ادیقطع کنم چون سامان  داره م د ی. االنم باارمیدمار از روزگارت در م ستیقبل ن ی دفع مثل دفعه ها ن یبه جون خودت ا ،ید ید

 بود!  ی چه جور آدم گه ید  نیا ایرو روم قطع کرد. خدا یگوش  یی در کمال پرو و

  نیکه با هم  وونهید  ه ی. هم خوشم اومده بود ییجورا هی حال چه قدر که از حرف هاش خنده ام گرفته بود و   ن یبود اما با ا بیعج

 خودش کرده بود!  ی  وونهیهاش من رو هم د یباز  وونهید

هم از اون کار    ی لیکار رو انجام بدم چون خ  نیمجبور نبودم ا  گهیرو خودش برده بود و د یی نگذشت که مامان صدام زد، چا یلیخ

نگاه   یمیرح یگذشت و بعد از اون رفتم و کنار مامان نشستم. به آقا ی رو به سالم و احوال پرس  یا  قه ی اومد. چند دق یخوشم نم

حدوداً پنجاه ساله بود   ی که مرد  یمیرح ی اومدنش رو به خونه امون هضم کنم. بابا و پدر آقا ودم کردم که هنوز هم نتونسته ب یم

که   ن یدلنش ی و محجبه بود با چهره ا   یچادر ی هم زن ی میرح یاداشت گرم حرف بودند. مادر آق دهی متشخص و اتو کش ی و ظاهر

شوکه بودم   شتر ینبود و ب یطور  نیباشم اما اصالً ا داشته کردم ممکنه اضطراب  ی که فکر م  نیسنش هم همون حدود ها بود. با ا

بحث شون شرکت   ون یخانم و مامان هم م ا یهمچنان مشغول و گپ و گفت  بودند و ثر ی میرح یتا مضطرب. بابا و پدر و مادر آقا

  دهیکه اسمش رو از زبون بابا شن یمی رح یحضورشون، قرار شد من با خوده آقا  ل یدل  یادآور یکه باالخره با   نیکردند تا ا یم

  ی میرح ی. آقامیگذاشته بود، رفت  ین که دو راحتتلف ز یم ک یاز سالن و نزد ی منظور به گوشه ا نیو به ا م یحرف بزن د، یبودم؛ مج

  ن یاسترس داشت و ا ی رنگ هم به تن داشت و فکر کنم بر خالف من اون کم  یطوس  ی پوش بود و کت شلوار کیش  شه یمثل هم
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کردم به منظور   ف یخف یگرفتشون متوجه شدم. سرفه ا  یبار با دستمال م  ک ی قهیاش که چند دق  یشون یپ ی رو از قطرات آبِ رو

 خرده... «  هی فکر کنم شما  د یمبل جابه جاشد و گفت:»ببخش ی کم رو ه یشروع حرف که 

 

 خورده شوکه شدم.« ه یگفتم:»بله  ج، یگ ی کردم و با لبخند  د ییتمام شدن حرفش، تأ قبل

با اومدنم   د یف بزنم شادادم اول با پدر تون حر ح یترج نیهم ی خواستم سؤتفاهم بشه واسه  یخوام نم ی :معذرت میمیرح یآقا

  یچه طور  دمیخودم هم نفهم ستین یطور نیا د یشما احترام قائل نبودم اما باور کن م یحر یآموزشگاه واسه   ی که تو د یفکر کن

 ماجرا شدم.«  نیا ر یدرگ

 د؟« یندار یشما نظر  د یبگ  یز یچ د یخوا یگفت:»نم   یاز اون حرفش گذر کردم که بعد از سکوت یساختگ  ی لبخند  با

  ی هم و بعد از مکث یکنم با چفت کردن دست هام تو  ی که بخوام وقت گذرون ن یخواستم حرف رو کش بدم و بدون ا ینم

 خوام بدم نداره.«  یکه م ی به جواب ی ربط چیه نیکم شوک شدم اما ا  هی همون طور که گفتم  یمیرح  یآقا  د ینیگفتم:»بب

 دوباره، ادامه دادم:   یبا مکث  و

 موضوع فکر نکردم. نیاصالً به ا ی عنیقصد ازدواج ندارم خب راستش من درحال حاضر -

خب منم   میرو بشناس  گه یهم د شتری ب می تون ی اش رو گرفت و متبسم گفت:»اما م یشونیپ ی دستش عرق رو  یدستمال تو  با

 تونم منتظر بمونم.«  ی م ی عجله ندارم تا هر وقت که بخوا یلیخ

 کردم.  ی دو کف دستم به هم من من  دنیکردم و با مال  یکم با لب و دهنم باز  هی

 تونم خواستتون رو قبول کنم.  ی نم ی لیدونم چه طور بگم اما... اما به دال ینم-

 نگاهم کرد.  شیتشو با

 ه؟ ی جوابتون منف یعن یپس - 

 د؟«یفکر کن  شتر یب نیخوا ینم یحت یعن یکردم که گفت:» د ییحرکت سر و تر کردن لبم تأ با

 خوام.  ی عذر م ه،یکه گفتم جوابم به درخواستتون منف   یقائلم اما همون طور   ی ادیما احترام ز ش  ی من برا-

که بهش داده بودم مطمئن شده بود با   یکه از مصمم بودنم در جواب  یو وقت   می حرف زد ی میرح یرو همچنان با آقا  قه ی دق چند 

 .می لن برگردجلوه دادنش داشت، خواست که به سا ی عیدر طب یدگرگون که سع ی چهره ا
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و اون ها هم    زهیهمه چ یکننده   نییگفته بود نظر من تع ی میرح ی. بابا به پدر آقا میحرف هامون به سالن برگشت ی  جه ینت با

کرد و    ی میرح یرو به آقا  یی ناراحت نشه با خوش رو ی میرح یکه آقا   نیا ی شده بودند. بابا هم واسه  ه یقض  نیا ی متوجه 

قدر راحت نظرشون رو گفتن    نیکه ا نیکنه، بچه ها حرف زدن و ا  یو مکدر نم  رده رو آزا یخاطر ه یقض  ن یدونم که ا  یگفت:»م

 .« ادین ش یپ یکه کدورت  دوارمیقابل احترام و مهم، ام

 کرد.  د ییهم قرار داد و تأ یرنگ روشنش رو رو   یکه به صورت داشت چشم ها ی هم با لبخند  ی میرح  یحرف بابا، پدر آقا با

 طوره.  نیقطعاً هم-

 

هم اون قدر عاقل و   د یو حفظ ظاهر کنه گفت:»مج اره یکرد به رو ن یم  ی کنف شده بود و سع یدر ادامه رو به پسرش که حساب و

 .« ادیموضوع کنار ب ن یبالغ هست که بتونه با ا

بزرگ گفت:»پس دوست دارم   یمیرح ی حرف آقا یمه رو به جمع زد و بابا در ادا یساختگ  یجواب حرف پدرش لبخند  در

 .« نیروابطون همچنان پا برجا باشه البته اگه شما هم دوست داشته باش 

 همچنان متبسمش سر تکون داد:  یبزرگ با چهره   یمیرح ی آقا که 

 باعث افتخار منه.  ی بزرگ  ن یقبالً هم که گفته بودم معاشرت با شما، آدم به ا-

استاد و    یعزم رفتن کردند. با بدرقه    ی میرح یآقا یکه خانواده   ن یها گذشت تا ا د یو تمج فی تعر ن یحرف هام به هم ه یبق

کردم و بابا هم دندون هاش رو   ی کمک م ز یجمع کردن م ی. به مامان تو میجمع و جور کردن به سالن برگشت یخانواده اش برا 

  ینزدند و بابا اعتراض یحرف یمیرح یدرمورد آقا گه یبود که بابا و مامان د نیا دکه خوشحالم کرده بو  ی زیکرد و چ  یمسواک م

و باالخره جمع و جور کردن سالن به اتاقم    وهیم ی راحت شده بود. بعد از شستن ظرف ها الشیانگار خ  یی جورا ه یهم نکرد و 

 . دمیرختخوابم خز  یدرس خوندن نبود و تو ی هم برا ی وقت بود و زمان  ری. درفتم

 **** 

ازم خواسته بود که دو سه   یناباور نیروش حساس شده بود و به درع  یسامان حساب ، یمیرح یآقا  یخواستگار ه ی از قض بعد 

کنه   ی م سی تدر یی رحم یکه آقا  ییرو سر کالس هاش حاضر نشم، البته اولش که ازم خواسته بود کالً سر کالس ها ی جلسه ا

بود که تا حال   ییتر بود حرف ها بیکه عج ی زیداره و چ  یرو برام بر م  هااون کالس  ی و گفته بود که به صورت خصوص نمینش

 ازش سراغ نداشتم! 
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که    یکه استاد  نیدر مورد ا  ییها زیچ  ه یجا خورده بودم و  یحساب دنشونیکه با شن  یو دور از باور  ی منطق ر یغ ییها حرف

  ل یهم که دل ی اون آدم باشم، زد. وقت ینگاه ها  ر یکه دوست نداره ز ن یشه و ا یکارش به شاگردشه استاد نم ی حواسش به جا

فرق بزرگه و اون هم احساس  ه یاون ها و زن ها  نیگفته بود که ب ین یمقدمه چ  یلبودم با ک دهیرو که زده بود پرس   ییحرف ها

 شده!  کی وجود اون هم تحر ی هستش که حال تو یرت یتعصب و غ

  یگوشش خونده چرا که حرف هاش رنگ بو  ری ز ییها ز یچ هی ننشسته و  کاریب ربد یتونستم بفهمم که ه ی از حرف هاش م البته

 رو داشتند. ربد یه ی حرف ها

سر   ی میرح یآقا یاز اون حساس نشه دو، سه روز اول رو بعد از خاستگار شتر یکه ب ن یا یطور که سامان خواسته بود و برا  همون

داشتم.   تیرضا یکم سخت بود و تا حدود  هی خودم هم رو به رو شدن و نشستن سر کالسش  یکالس نرفته بودم. البته واقعاً برا

 بودم.  آرامش درس بخونم به باغ رفتت یکه تو نیا ی برا بودم رو هم که کالس نرفته  ی اون سه روز

گرفته بودم سر کالس هام حاضر بشم. مادرجون و مابَس خانم، همسر آقا کمال مشغول    میتصم  بت یبعد از سه روز غ باالخره

شد. من هم تا   ی بود و خود به خود بذاق دهن ترشح م دهیچیخونه پ  ی هم تو یترش بودند که بوش حساب بِ یپختن لواشک س 

از   یکیبودند و  یهم برام دوست داشتن یسبز و خوش بو که حساب یب هایکردن س خورد  یبهشون کمک کرده بودم، تو  یحدود

  ی کردم و در آخر گاز یسبز رو با لذت استشمام م یها بیبستم و س  یبود که چشم هام رو م نیکار ها برام ا   نیلذت بخش تر

و مابس خانوم    جونمختصر از مادر ی کرد. بعد از کمک ی وجودم پخش م  یپر لذت رو تو  یاندازه اش، حس  یب  یِکه ترش 

 ییکردن تماس ها ی ام و بررس  یگوش  یداشتم به صفحه    یاومدم. همزمان که قدم بر م  رون یکردم و از ساختمون ب یخداحافظ

دم که متوجه  سر بلند کر  ی لحظه ا ی داشتم برا  یکه به سمت در باغ قدم بر م  یکردم و همون طور  ی که مامان گرفته بود، نگاه م 

چشم بود.   یهم رو ش یدود  نکیچرمش ست شده بود به تن داشت و ع  یپوت ها م یکه با ن  یرنگ  یمشک شدم؛ کاپشن  ربد یه ی

و مدام مثل سگ و    میکرده بود. اون قدر اون روز ها با هم وسط دعوا و بحث بود  د یخر ا یدستش بود که گو  یهم تو  ییپاکت ها

که بهش داشتم رو از    یکه چه قدر دلتنگشم و حس دم کر  ی اوقات فراموش م یگاه  یکه حت  می زد یهم م  یسر و کله   یگربه تو 

و   ستادنی ا ی ا قه ی تفاوت باشم و بعد از دق ی کردم ب یم  یباعث برق زدن چشم هام شد اما سع بش یبردم. ظاهر پر فر ی م ادی

 زد.  بی ش رد شدم که با صداش بهم نهبدون توجه از کنار ینگاه

 ؟ یریکجا م -

 مگه؟«   یرو ندادم که باز گفت:»با توام کر  جوابش

 پهنم انداختم. یابروها ن یب ی. اخمدمیو به سمتش چرخ ستادم یبا اون حرف ا 

 ؟ی کن  یکار م   یجا چ ن یتو ا-

 باال پروند. یی ابرو ی اش تا ی فرِم مشک نک یگذاشت و با جا به جا کردن ع نیزم یها رو رو  پاکت
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 ! رمیاومدنم به باغ از تو اجازه بگ  ی واسه  د یدونستم با ینم-

 عبوسم بهش نگاه کردم.  ی بغلم گرفتم و با چهره  ی هام رو تو دست

 جام؟  نیبهت گفت من ا  یک-

 زد.  یمرموز  لبخند 

 کردم!  د یمادرجون هم خر  یکه برا  ی نیب یم  ومدم یدور ورمه، البته فقط به خاطر تو ن  یاد یز یکه کالغا ی دون  یکالغا! خودت م -

 

 زدم.  ی تمسخر پوزخند  با

گردم خونه، گفتم خودم بهت بگم که کالغا تو زحمت    یکنم و برم  یرو جمع م  لمیو وسا  امیخب منم بعد از کالس م یلیخ-

 وقت.   هی  فتنین

 .د یدندون کش ر یمرموزش لب ز یزد و با لبخند ها  یخمار پلک

 . دنیانجام م وفشون ی وظ ی چه زحمت-

 ! یدونست  یم  ی بامزه ا یلیخ-

 لج درارش سر کج کرد.   یکردنم رو داشت با لبخند ها  تیکه قصد اذ  یجور

 گن.   یو بهم م نیا ایلیخ-

  کبارهیخواستم برم که  ی و م دمیپر حرص راهم رو کش یلجم گرفته بود، رسماً دستم انداخته بود و با فوت کردن نفس ازش 

 ورن؟« استاد چه ط ی گفت:»راست

 کردم و پر تعجب بهش چشم دوختم.  ی گرد عقب

 استاد؟!-

 بهتر بگم اون معلم چش چرونتون.«   ایو حرکت دستش گفت:» ی کرد و با گرفتن ژست  یرو کمون  ابروش 

 . یمؤدب باش  کم یشه  یم-

 .دمیدر ادامه پر تمسخر خند  و
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 . ادیکار اصالً از تو بر نم ن یا یعنینه  -

 زد.  یخند  پوز

 حاال؟ یشد  یچرا عصب  ه یتونم مؤدب باشم، چ  ینم ن یاز ا شتریب-

 کردم.   زیر چشم

 بود؟  یچ  ی که زد  یمنظورت از حرف-

 و هم بهش برسون.« سالم من  شید یاگه د دم یفقط حالش و پرس  یچ یشونه هاش رو باال پروند و گفت:»ه الیخ یب

 چرخوندم.  یچشم ج یاوردم و گ ی از حرف هاش درنم سر

 به حال خودت بکن نگرانتم. یفکر  ه یبه نظر من  ستیحالت خوب ن ی کرد یرسماً قاط-

 خنده و با مسخره گفت:»تو نگران من!«  ری زد ز یپق

تونست   یکه چه قدر راحت م  ی بهم از کنارم رد شد و به سمت ساختمون آقاجون رفت. وا یحرف با برخورد تنه ا نیبا ا و

 از باغ رفتم.  رونیمنتظر شدن آژانس ب  یبرا سر دادم و  یکنه، باز نفس میعصب

رو به رو    ی میرح یبا آقا ی دونستم چه طور ی کردم چون هنوز هم نم ی م ی باز ز یم ی هم مضطرب با خودکار رو یو کم  دمق

  یبعد از اون همه انتظار خانم منصور  ی  قه ی کرده بود. چند دق ر یبود و واقعاً د ومدهیگذشته بود و هنوز هم ن  یساعت میبشم. ن

و   ادیتونه به آموزشگاه ب  یاومده و نم شی براش پ یمشکل ی میرح یمسئول آموزشگاه با ورودش به کالس بهمون خبر داد که آقا

 م.رو درو شدن باهاش رو نداشت ی بود واقعاً خوشحال بودم چراکه اصالً حوصله و آمادگ ومدهیکه ن ن یکالس امروز کنسله. از ا

 گرفتم و سوار شدم.  یزرد رنگ با آرم تاکس ینیشلوغ و پر عبور ماش  ابونِیکنار خ ستادنیاومدم و با ا رون ی آموزشگاه ب از

که   یکردم رفته باشه اما همون لحظه درحال  یباغ بود فکر م  یافتاد که هنوز هم جلو ربد یه نیچشمم به ماش  دمیرس  ی وقت

رفت. با   نشی رنگش به سمت ماش  ی خردل  ن یشلوار ج ب ی، بعد از گذاشتنش داخل جکرد ی گوشش بود قطع م ی تلفنش رو که رو

به   یکردند. با اخم  یم  یلب هاش بهم دهن کج  ی رو بشیمرموز و عج  ی ها. همچنان لبخند ستادیا  نیسر جاش کنار ماش  دنمید

که زدع   ییو حرف ها  یمیرح ی آقا اد یآن  ه یکه بهش توجه  کنم از کنارش رد شدم اما  نیام راه کج کردم و باز بدون ا یشونیپ

 داشت!  ی به اون ربط ومدنش ین ی عنیبود افتادم، 

  ی راست ،یگرد   یقدر زود برم نیدونستم ا  یبرداشتم که از پشت سر پرتمسخر گفت:»نم یمغشوش چند قدم ی و فکر  د یترد با

 خرده کسالت دارن خدا بد نده!«  ه ی دمیاستاد محترمتون چه طوره؟ شن
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  یگفتم:»کار تو بوده آره؟ چ... چ   یبه طرفش برگشتم و با ناباور جیدرست متوجه شده بودم به اون ربط داشت. شوک و گ پس

 بود هان؟«  ومدهیچرا امروز ن  ، یکارش کرد

بود، با   شیشونیپ یکه رو   ییمو که یچشمش برداشت و ت ی رو از رو شی دود نک یآرامش ع تیو در نها لکس یر یل یاون حرفم خ با

 خورد زدمش.« ی تکون سرش باال داد و با حرص گفت:»تا م

 کردم.  ی زده نگاهش م رونیاز حدقه ب  ییبودم و با چشم ها شوکه

 ... گرانمید تیفکر کنم باعث آزار و اذ  یش  یچرا باعث م  ، یکار کرد نیشه، نه... چرا ا یب... باورم نم-

 . مضطرب نگاهش کردم و لب هام رو تکون دادم: د یگز  یکه اصالً ککش هم نم یکرد طور   ینگاهم م لایخ یب

 ؟ یچ ش یکشت ی اگ...اگه م-

 کرد.  دایپ ی شتریصداش وضوح ب   یتو  خته یو حرص آم خشم

  ادیب رونینتونه از خونه ب ی ماه ک یزدمش که   ینشدم، طور  ی ا ینه متأسفانه هنوز زنده ست چون هنوز اون قدرام آدم ناش -

 مزخرف تو تموم شه.  ی که کالسا ی حداقلش تا زمان

 تکون دادم.  ی و سر  دمیخند  یعصب

 سموم کرده. ذهن تو مسمومه و ذهن سامانم م  ه یچ ی دون ی م ، یو تو پر کرده بودآهان پس سامان -

 رو به باال پروند.   یی و آرمشش ابرو ی الیخ ی همون ب با

گرفتم که خود   م یگرفتم، تصم ی بهتر میو عوض کنه اما من تصمخواست کالسات ی و انتخاب کردم، سامان ممن فقط راه درست-

 استادو عوض کنم بهتر نشد؟

بخواد    افهیبا اون ق گه یزدمش که فکر نکنم د ن یچیکردم که با لحن پر حرص و خشمش گفت:»هم  ی افسوس و تأثر نگاهش م با

 رد بشه!«   شمیمتر  لویفکر نکنم بخواد از چند ک  ی وجه، حت  چیآموزشگاه دخترونه که به ه هی  یکنه حداقل تو   سیتدر ییجا

 

 زدم.  ی شخند یچفت کردم و ن نهیس  یدست هام رو رو  ی کردم و بعد از لحظه ا ی متأثر نگاهش م همچنان

که شناختم اون   ی سابق ربد ی تو واقعاً همون ه ی عنیهمه مال توئه؟  نا یا یعن ی یهمه بد  ن یهمه نفرت ا ن ی! اشهیهه... باورم نم-

 و...  ت یکه شخص ی آدم
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 :دمیرو خاروندم و پرس  امی شونیگوشه پ  یلپ هام بود با درموندگ  یکه تو  یکردن باد  یندادم و با خال ادامه 

ا...اگه بفهمه   ل؟ ی! اصالً به چه دل؟یهست ی نگفت تو ک ی زد  یکتکش م  یوقت  ی عنی ی کارو کرد نی ا یآخه چه طور  ؟ یچ طور-

   ؟یچ

 ابروهاش انداخت. نیب یاخم

خورد زدمش   ی داد و منم تا م کیکش نیدادم و بعدشم که حس ر یبهش گ یالک یبهونه   هی نگران نباش، چون به  فهمهینم-

 رو.   یعوض ی  که یمرت

 ؟ یکن  ی م فی قدر با افتخار تعر  نیمدالم بهت بدم که ا  یخوا  یالبد م-

 و حق به جانب سر باال گرفت.  د ییهم سا ی رو  دندون

 گناه داشت واقعاً چرا؟ ؟ یکار رو کرد  ن یا چارهی آخه چرا با اون ب-

 .د یو به چشم هاش رس  د یصورتش زبونه کش  ی تو خشم

 رو.  کهیکشتمش مرت  ی حقش بود م-

بود گفت:»تا اون باشه که   ستادهیکه ازم ا یکم  ی چشم هام زل زده بود و با فاصله  یکه تو   یدر حال ت یادامه با حرص و عصبان در

 ست ابراز عالقه نکنه!«  گه ینفر د هی"عشق "که   ی به دختر گهید

 پاشنه پا بلند.  یو براق شدم و رو   زیصورتش ت   یاون حرفش با حرص تو  با

 ! ستمین یمن عشق کس-

 .... یخوب اومد  ونیا-

  یصورتم با باال دادن ابروهاش گفت:»آره تو عشق کس ی کرد شمرده، شمرده تو  یم  د یتأک "یکس "کلمه   یکه رو   یدرحال و

 تونه باشه.«  ی هم نم نیاز ا ر یمن، غ  یفقط برا  ،یمن  یچون تو فقط و فقط برا ،یستین

  ه یخامه  الیخ هی فقط و فقط  نیبا نگاه کردن به چشم هاش و گرفتن انگشتم به طرفش گفتم:»و ا   خودش شمرده شمرده مثل

 خام.«  الیخ

 .« گهید اتمیلجباز  نیگفت:»عاشق هم  تم،یپر لذتش از عصبان  یتر اورد و با خنده ها ک یرو نزد سرش 

 کنار گوشم زمزمه کرد.   یبیزدم که با لحن جذاب و دل فر   یمحکم پلک
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 ... یتو عشق سرکش خودم-

جمله   یکه تو ی تیمالک م یخود شده بودم و از اون م یاز خود ب  شهی اش بهم مثل هم یکیاون حرف و اون همه نزد دنیشن از

به عقب   یقدم  جان یغلبه به اون همه ه  ی اندازه وجودم رو پر کرد. برا یب  یباره داغ شد و لذت کیکرد گوشم   یهاش استفاده م

 پر تمسخر دست به کمر شدم.  ی لبخند  اتسلط به احساسم ب ی برداشتم و بعد از کم

 هان؟  ی تا ک-

 نگاهم کرد.  پرسشگرانه

 ؟ یواقعاً تاک ؟ یکنه بزن  ینگاه م ای یرو که ازم خاستگار یهر ک  یخوا ی م  یتاک-

گفت:»اوالً که غلط   دنیکردن ابروهاش و خم کردن سرش به سمتم، با خط و نشون کش ی هم دست به کمر شد و با کمون اون

 اضافه ست، بعدشم تهش کجاست؟«

 رفتارش بود ادامه داد:   ی که تو ی الیخ ی لحن محکم و کوبنده اش و همچنان ب با

 زنم تو راحت باش، ادامه بده.  ی اما خوبم م ست یکتک خورمم بد ن  یهمون جا، ته تهش، ه-

ازدواج   یروز ه ی ی هر دختر ؟یگفتم:»باالخره که چ یابا خنده  ارمیکم لجش رو در ب ه یکه   نیا یکردم و برا ز یحرص چشم ر با

 کنه!«  یم

 ابروش رو باال داد.  یتا

 به من داره؟  ی اون وقت چه ربط-

 گفتم؟  ی چ ید ینشن-

 ادم: با لحن محکم و کوبنده ام باز ادامه د و

 کنه!   یم  "ازدواج"نفر  هی روز با   هی  یگفتم هر دختر -

 به من ربط داشته باشه؟!  د یچرا با ی خب ازدواج هر دختر-

  یبگم و بعد از لحظه ا ی دونستم چ ینم  گه یداشت. د یجواب  هی هر حرفم  یاش لجم گرفته بود و واسه   ی اون همه زبون نفهم از

 :دمیچشم هاش پرس  یتو   یرگیبا خ

 ه؟ یچ ی همه اصرارت برا نیا-
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عقب رفتم که   کم یتبدار و نافذ به وجودم،   ی از اون نگاه ها یچشم هام زل زد و با رعشه ا  یشد، تو  ک یاون پرسشم باز بهم نزد با

 جلو اومد. ی باز چند قدم

 ؟ ید یاصرارم و پرس  ل یدل-

 سکوت پر اضطرابم ادامه داد: با

 . یخوایو مدونم که دلت با منه و تو هم به همون اندازه من  یدونم، م ی که م  نیر ادل خودم بود اما االن به خاط ی قبالً واسه -

شد و   یتر م ی و چه قدر دوست داشتن  ختیر ی اش م یشونیپ ی رو  ی و دوباره  گرفت یم ز یر یزد موهاش تکون ی حرف م ی وقت

تابم   یخواست محکم بغلش کنم از اون همه سماجت و اصرارش برام خواستنم. نگاه خمارش در امتداد نگاه ب ی اون لحظه دلم م

کشوندند.  یکه داشتند به سمت خودشون م  یاون چشم ها من رو با جاذبه ا شه یشده بودم و باز هم مثل هم خکوب یسر خورد. م

 ده بود تکون داد: چشم هام حل کر یکه چشم تو  یزمزمه وار لب هاش رو در حال 

 باشه...  ایمجازات دن  نیاگه تاوانش بدتر ی حت ارم یسخته اما بدست م-

. من واقعا  زدیو باز هم فکر سامان که تمام معادالتم رو بهم م  یلحظات  ی حرف هاش قوت قلب بود برام اما فقط برا د؛یباز لرز  دلم 

 کردم!   یاون همه مقاومت م ی رکردم چه طو  یکار م   یچ د یعاشق اون آدم بودم تا سرحدمرگ اما با

 انداخت! ی هر نگاهش لرزه به تنم م یبودم وقت یدر برابرش محکم م  یطور  چه

 

اش نوک  که به قفسِ محبوس شده یشکیمثل گنج ی و قلبم با نا توات دمی شن ی نفس هاش رو م یبود که صدا ک یقدر بهم نزد اون

که به خودم مسلط شم و از اون حس و حال دور چشم هام رو محکم    نیا ی زد.  برا یام نوک م نهی تنگ س   یزنه، به قفسه   یم

سکوت باغ و   ی تو  میتابم کرده بود، غرق شده  بود یب  یحساب یکیاون حس نزد وعطر   ی و بو د یلرزی بستم، لب هام همچنان م

ذره   ه یکردم و فوراً به خودم اومدم.  چشم باز اش ی گوش  یجرأت باز کردن پلک هام رو هم نداشتم که همون لحظه با صدا یحت

  ی اش اون موقع زنگ خورده بود. کم یوش و چه قدر خوب که گ  فته ی ممکنه ب ی دونستم چه اتفاق یرفت واقعاً نم ی م ش یپ گهید ی

 اش انداخت و سرش رو به چپ و راست تکون داد.  ی گوش  ی به صفحه  یعقب رفتم که با حرص نگاه

 نگ زدن بود! االن چه موقع ز ،نیحس ی بترک-

 کردم.  یز یر ی جمع شده ام خنده  یحرفش خنده ام گرفته بود و با لب ها  از

 .  امیگفتم که م  م یافتاد یچه ادم االغ ریگ  ام،یتا خودم ب   ریبگ  ل یبابا تو جنسارو تحو یخب ا یل یخ ه؟ی الو؟... چ-
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-... 

خش دارش که   ی حرف مفت نزن، تو برو فعالً اون دختره رو خفش کن با اون صدا گهی!باشه د ؟ی دار ی االف چه کار مهم ی تو آخه

 گوشم و کر کرد. 

-... 

 گفت:   یهم گذاشت و شاک  یلحظه با مچاله شدن صورتش محکم پلک رو  هی  ی برا و

 . گهیدهن من و وا نکنا اعصاب ندارم گمشو د نی... حسنی! حسیزن یگفتم اون و خفه کن تو چزا داد م  ی زن ی زهرما چرا داد م-

 با اون حرف نگاهش به من افتاد و گفت:  

 کنن. یدهن آدمو وا م  یچطور  نیبب-

 .«شعور یب نیاز تو، اونم از اون حس نیمشت آدم زبون نفهم افتادم ا هی  ر یرو قطع کرد و گفت:»گ یهمون حرص گوش  با

 زدم.   یکج لبخند 

 ! ؟یکن  یرو درک م  زیو همه چ یفهم  ی جا تو م ن یالبد فقط ا-

 ؟« یکرد   یدوباره قاط ه یزد گفت:»چ  یو اون حالت مسخم طعنه م ش یپ ی  قهیکه انگار به چند دق  یبیدل فر  ی خنده  با

 شدم و اخمو. یجد 

کالس   د یطر تو قتئاتر که به خا  هیبشم، اون از قض ی خوام باعث آزار کس یجا تموشه نم نیجلو تر نرو بذار هم نیاز ا گه ید-

که   ون ینشو ا ی از کار امروزت. الاقل باعث آزار کس نم یشد با الناز روبه رو بشم، ا ی روم نم گه ی... چون دگهیرو زدم چون د ی قیموس 

 ؟ یانجام بد  یتون یم

 نگاهم کرد.  ی و عصب دلخور 

نبودم به قول خودت   ی آدم نیجا اومدم، من همچ نیزدم و تا ا میبه خاطر تو از زندگ ی د یو آزار ممن  یتو هم دار  ؟ی پس من چ-

 هات! یکرده زبونفهم ی جور  نیتو منو ا  یایرفتم، اما لجباز ی نم شیحد پ نیتا ا

  یو خط ترمز  ی ادیداخلش نشست و با سرعت ز  نیرفت، با باز کردن در ماش  نشیبا گفتن او حرف با خشم به سمت ماش  و

محکم داخل باغ رفتم. هنوز هم هضم   یو با قدم ها  یلب نثارش کردم و عصب   ریز ی ا وونه یو رفت. دوحشتناک از کنارم عبور کرد 
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فکر بودم که   ن یباور بود و به ا رقابلی باهاش کرده بودند برام سخت و غ ربد یهو   نیکه حس ی و کار ی میکردن موضوع استاد رحم

 کنم.   یدلم رو سر اون خال  یحرف بزنم و الاقل عقده   نیحتماً درموردش با حس

 

رو فرستاده بودند که از اون موضوع   ی ا گه یبود و به جاش استاد د ومده یشد که به آموزشگاه ن   یم  یدوهفته ا  ی میرح یآقا

  یعصبان ربد یخاطر هنوز هم از ه نیکنه و به ا  یسر م یتو چه وضع و حال   چارهیدونست ب یعذاب وجدان داشتم. خدا م یحساب

کار   ر یدرگ یچون حساب دم ید ی هاش رو هم نداده بودم البته خودش رو هم کمتر م فنبعد از اون روز جواب تل  گه ید  یبودم و حت

تونستم   یپر کرده بود؛ واقعاً نم  ید یرفت و وجودم رو ترد ینم  رونی از ذهنم ب ی باغ حرف هاش لحظه ا ی بود اما از اون روز تو

  ی بردارم ترس و نگران ی خواسمتم قدم مثبت  یم  کهکه وجود داشت اما هر وقت  ی جود تمام کار هاش و موانعبا و یازش بگذرم حت

شد.   یم  ریهم مچاله و گوشه گ یتو  تیکرد و باز با مظلوم ی زد و قلبم از رفتن به سمت خواسته اش عقب گرد م یبهم تشر م

شدم.   دهیکش رون یب الیام از فکر و خ یگوش   یکردم که با صدا  یرو نگاه م رون یحوصله و مغموم ب ینشسته بودم و ب  نیماش  ی تو

 رخساره بود.  یشماره 

 الو؟... جانم؟ -

 تو؟   ییسالم کجا-

 حوصله جواب دادم:  یب

 خونه چه طور؟  رم یدارم م-

 باغ...  یایشه ب  ی اِ... م-

 شده؟  یز یچ نمی باغ؟ چرا؟ بب- 

 حاال. ایتو ب  ینه ول- 

 کم هم نگران.   هی فکرم مشغول شده بود و البته  دم یشن یم  یکه از پشت گوش  یی کم از اون مرموز حرف زدنش و صدا ها  هی

 افتاده آره؟  ی نکنه اتفاق ی زن ی قدر مرموز حرف م ن یرخساره چرا ا-

نگران شده بودم چون بعد از   هویدونم چرا اما   یرو قطع کرد. نم یزود هم گوش  ی لیاما همچنان اصرار داشت که به باغ برم و خ 

  یازم گرفته بود. اما نکنه برا  یکه قرار رو حساب  یزنگ زده بودم جوابم رو نداده بود و دلشوره ا  یهر چ  گهیقطع شدن تماس د 

 افتاده باشه!  ی مادرجون اتفاق
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  یلیدور کنم چون صداش که خ شونمیز ذهن پر رو ا زیرعب انگ  یها  الیکردم فکر و خ  یفرو دادم و سع ی دهنم رو با نگران آب

اتفاق   کیمنتظر   یاراد  ریبود و هر لحظه به طور غ ختهیدونم اما اون روز ها ذهنم بد جور بهم ر ی. نم د یرس  ی ناراحت به نظر نم

م به سمت باغ به  دادم و با حال مشوش  ریمس  رییرو پر کرده بود. با گفتن آدرس به راننده تغ  م ا ی خأل درون بیعج ی بد بودم و ترس 

ام به   گه یچشم د هی ام بود و  یفلز  ی چشمم به ساعت مچ ه یتر شده بود.  ی راه افتادم. نگران بودم و راه از نظرم از قبل هم طوالن

 جاده.

راست با قدم    ک ی یو بعد از حساب کردن پول راننده داخل باغ رفتم. بدون معطل  دم یبه باغ رس  زیدلهره انگ   یبعد از ساعت باالخره

  ی  رهیقرار گرفتم و باالفاصله دستگ  یسنگ  ی تک پله  ی گرفتم. رو شی ساختمون آقاجون رو پ ریها مس زه ی شن ر یتندم رو  یها

 اما قفل بود!  دمیکش  نییرنگ و بزرگ رو به سمت پا یقهوه ا  ی درِ چوب

پله گذاشتم   ن یاول ی رو یکه قدم  نیته دلم انداخت و نگران راه رو به سمت ساختمون خودمون کج کردم و هم  ی لرزش  دلهره 

 ؟« یر یم ی که گفت:»سالم کجا دار دمیبه سمتش چرخ مهیگوشم زنگ برداشت. سراس   یزهره تو  یصدا

 : دمیپرس  ده یبر دهیبر

 جا...؟ نیم... مادرجون کجاست، تو... ا -

 بهم زد.  یلبخند 

 عمه زهراست. ی مادرجون خونه -

 افتاده؟  ی شده اتفاق یچ-

 ؟ ی:نه چه اتفاقزهره

و گفتم:»پس چه خبره   دم یکش ی پله نشستم، نفس یآسوده رو  یکم آروم گرفته بودم و با خاطر ه ی اش که بشاش بود و  چهره

 اصالً رخساره کجاست؟ اون بهم زنگ زد.« 

و متعجب بهش نگاه کردم که   ج یسراسر شادش دستم رو گرفت و خواست دنبالش برم. گ یطرفم اومد و با خنده و چهره   به

 چه خبره؟«  ی بدون یخوا یمگه نم گه ی اد یگفت:»ب

 .  دمیکش  یپوف کالفه

 و نترسون زهره. ترکه من   یداره م  بابا شما چتون شده به خدا سرم یا-

 ناراحته!  ی آدما هی من شب  ی افه یاصالً ق ی :چه ترسوند زهره
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  کیکه نزد ن ی. هممیرفت قیباغ و سمت آالچ ینگران بودم. از جام بلند شدم و همراهش به وسط ها  یاد یگفت انگار ز ی م درست

  ی من شروع به دست زدن کردند و همه با هم جمله  دن یکردم. با د ی شوکه به بچه ها نگاه م ستادمیسر جام ا مید یرس  قیآالچ

پر غم و   یرنگ بود. لبخند  یو مشک د یسف  ی شده بود و پر از بادکنک ها نیتزئ یحساب قیرو تکرار کردند. آالچ "تولدت مبارک"

 لبم رو کش داد.  جیگ

 بود!  تولدم

  یناب رو با قدم ها ی که عاشقانه ها  یفصل ن؛ یآسمون و زم یفصل عشق باز  ز،ییپا ی زاده اون رو هم فراموش کرده بودم.  یحت

  یچهره سرخ م ایمحفوظ به ح یدو نفره با شرم ی عاشقانه ها دن یکه با د  یزد، فصل ی فرش شده رقم م  یبرگ ها ی دو نفره رو

 کرده بود!   میقد پر از حسرت رو بهم ت  ی که بغل  یفصل شد و گاه زرد، همون  ی کرد و گاه قرمز م

 : د یسرم زمزمه وار چرخ ی تو  یخود آگاه شعر نا

 فصل خداست  نیتر  وفادار

 شهر را  ی ها ابانیخ س یخ ی  حافظه

 کند   یم  یهمراه شهیهم

 … بارد یبارد و م  یم  یه ، یلعنت

 هر سال و

 ش یتر از گذشته ها عاشق

 سرخ درختان شهر را  یها گونه 

 بوسد و  یم

 اندازد به اندام درختان ی م لرزه 

 عاشق ی شوند برگ ها یچقدر دلتنگ م و

 ن یلمس تن زم یبرا

 افتادن  یگاه که 

 …عشق است ی  جه ینت
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گذاشتم و   امی شون یپ  ی نشست. دستم رو رو می شونیرو پ یباره عرق سرد  ک ی. دند یکش ی زدند و هو م ی ها همچنان دست م بچه

و حاال هم   ی لحظه احساس کردم ممکنه از حال برم البته بعد از اون همه خستگ  ه یبود نشستم،  کمیکه نزد  یدرخت  یتنه   ی رو

 دور از تصور هم نبود.  د همه استرس که واقعاً سستم کرده بودن نیا

ز  . همه بودن جدند یپرس  ی کردند و مرتب حالم رو م  یدورم حلقه شدند. نگران بهم نگاه م یبعد همگ  یها قطع شد و لحظه ا صدا

رو که هم البد به خاطر من خبر نکرده بودند. با   نایشده بود و م  یشد که عازم سرباز ی م یماه  کی باًیتقر   یمرتض نا؛ یو م ی مرتص

نشست و با   نیزم  یجلوم رو د یرس  یکه از همه نگران تر به نظر م   ربد یکردم. ه  دایپ یفگ بچه ها دور خودم حس خ ی حلقه 

 :د ید پرس زدن یدلواپسش که دو دو م  یچشم ها

 ؟ یخوب هو؟یشد  یچ-

 کم نگران شده.«  ه یکم فشارش افتاده باشه، رخساره که بهش زنگ زده  ه یفکر کنم   ستین یزی اون سؤالش زهره گفت:»چ با

شل کرد و   نییبود دوخت که رخساره هم حق به جانب شونه رو به پا ستادهیسرم ا ی غضب آلودش رو به رخساره که باال نگاه

 نگران شده. ینگفتم خودش الک ی زیگفت:»من چ

  نیطور حس نیو زهره و هم م یکم خلوت کنند تا بتونم نفس بکشم. مر ه ی خواست دورم رو  هی رو به بق ربد یکه ه  دمیکش  ینفس

 گرفتند و رخساره کنارم نشست. ی فاصله ا

 خواستم نگرانت کنم ببخش.  ی به خدا نم-

 کنه؟«  ی سکته م ی گ ی! نمگهید یفهم  یگفت:»نم تی در جوابش با عصبان ربد یه 

 اشاره داد.  ن یبه حس ییمظلوم نما با

  یل یبگم و خ ی چ یدرست و حساب دمیگفت بده به من حرف بزنم منم نفهم  یکه هولم کرد و ه   نهی حس ریبه من چه خب تقص-

 سر بسته حرف زدم. 

 .« گهیبا وفا دروغ م اریبس وان یح کی که داره مثل  ربد یگفت:»به جون ه  ربد یمعترض رو به ه ن یاون حرف، حس با

 در ادامه رو به رخساره کرد.  و

 خانم؟  ونایتو من هولت کردم ف ی دار  ییعجب رو-

 براش در اورد.  ی هم شکلک رخساره
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 خان. ن یخود تو حس قاًی آره دق-

کم آب    هی هم به رخساره اشاره داد و خواست که  ربد ی برند. ه قیدادن از خوب بودن حالم، از بچه ها خواستم به آالچ اننیاطم با

 :د ی. همچنان نگران نگاهم کرد و باز پرس ارهیبرام ب

 ؟ یبهتر-

  ختی ر یشم هام م چ ی رنگ و موحشش رو تو  یقهوه ا  یکه چشم ها یدر حال  ی بستن پلک هام جوابش رو دادم که بعد از مکث با

 صداش زمزمه وار گفت:»تولدت مبارک.«  نیغمگ  تم یآروم و با ر

 دستش رو به طرفم اورد.   ربد یرمق بودم که ه ی کم ب ه یخواستم از جام پاشم اما هنوز هم  ی لب ممنونم رو زمزمه کردم و م ریز

 بذار کمکت کنم. -

 تونم.«  ی جواب با همون لحن آرومم گفتم:»خودم م در

آب   وانیبچه ها رفت. رخساره با ل  ه یزد و رخساره رو صدا کرد تا کمکم کنه، خودش هم به طرف بق ی اون حرفم لبخند تلخ با

از    گهیکم د  ه ینشستم و  یصندل  ی. رو می بچه ها رفت شیبه سمتم اومد و بعد از خوردن چند قلپ ازش، همراه رخساره پ یا وه یم

 : د یپرس  یدستم گذاشت و با فشار پر محبت ی دستش رو رو م ی. مربودخوردم، حالم بهتر شده  وهیاون آب م

 سوگند؟ یخوب-

رفته بود که    ادم یخودمم  یسرم اومده بود واقعاً ممنون حت  ی تو  یبد  ی فکرا د یزدم و رو به بچه ها گفتم:»ببخش ی کم رنگ  لبخند 

 .« نیخوشحالم کرد ی لیخ یل یاز تون تشکر کنم خ یطور  دونم چه  ی امروز تولدمه. نم

 . میگ  یم  کیزهره:بازم تبر  

 بود. ادتون یکه  ی ممنون، مرس -

تو   هویدونم چرا  ی ساکت بود و نم یل یکه خ ربد یبچه ها شده بود البته جز ه یکه باعث خنده    نیحس ی ها یباز شلوغ باز  و

نبود سامان هم نشده بود و روبه رخساره کردم و گفتم:»پس سامان   یمتوجه   ی بودم که حت ج یخودش رفت. اون قدر شوکه و گ

 کو؟ کجا... « 

شدنش و    کی اومد، با نزد ی که به سمتمون م ی بلند سامان من رو به خودم اورد. در حال  یهنوز حرفم تموم نشده بو که صدا 

 اوردن!«  فی:»اِ اصل مطلب که زود تر از من تشرگفت  ز یم ی رو کیگذاشتن ک

 . دمشیبوس  گهی رو بهش از جام بلند شدم و با بغل کردن هم د ی لبخند  با



 عشق تا جنون 

847 
 

 .یداداش  یمرس  نیکرد رم یغافگ  یلیخ-

 داغم زد.  ی گونه ها  یرو  ی ا بوسه

 دلم.  ز یمبارک باشه عز-

کاله    هی  ی مسخره باز  یواسه   نیحس م، ینشسته بود زی دور م یگفتند. همگ   کی بلند تبر یبا صدا گه یبار د کی ی باز همگ  و

  ی ها یدهنش بود و باز با لودگ  یتو  ز یت ییهم با صدا یشده بود. بوق  هیبق  ی باعث خنده  یهم واسم گرفته بود که حساب یعروسک

نظرش داشتم،   ر یر بود. زثابت شد هنوز هم پک  ربد یه ی رو ،ی. نگاهم بعد از چرخشبودلب هامون اورده  ی بامزه اش لبخند رو رو

بهمم   یحساب دنشید  یگرفت. اون جور  ی لبخند گمرنگ گوشه لبش رو م  هی بار فقط  ک ی ی ا قهیگرفته و ساکت که چند دق

 بود و ذهنم رو مشغول کرده بود.   خته یر

لبم    یرو  یمن روش چاپ شده بود، رفت. لبخند   ریبود و تصو  تاریپر خامه که به شکل گ ک یبچه ها سمت اون ک یبا صدا نگاهم

نوبت   گه یگفت:»د  یشمع ها رو روشن کرد و با چشمک میبرام شده بود. مر یقشنگ   زیازش خوشم اومده بود و سوپرا یاومد؛ حساب

 فوت کردن شمعاست بفرما سوگند خانم.« 

 

گفت که نگاهم به    یبلند  "نه"فوت کنم زهره  خواستم شمع ها رو  ی که م نیو هم م یبود ستادهیا زیدور م ز یخ می دخترا ن با

 نگاه همه.  یعن یشد،  دهیسمتش کش

 خواستم بهش بگم اول آرزو کنه.«  د یکن   ینگاه م ی بابا چرا اون جور هی کرد و گفت:»چ  یا خنده

  ریتصو کی آرزو کردن چشم هام رو بستم. اما فقط  تیخنده و بعدش هم خواستند که اول آرزو کنم. به ن  ر یزدند ز ی پق همه

قرار و ترک   ی دل ب ی گذروندم، تنها آرزو ی که از سر م  یزییپا نی و دوم  ستیب ی بست، تنها آرزو یچشم هام نقش م  یجلو

  لیکَس بود... دل   هی و  ز یچ هی که تمام تمنا و آرزوش فقط   یدل بود و سرگشته؛  قکه عاش  ده، یرس  ییبرداشته ام درست مثل انار ها 

 گرفتند.. ی م ی سرم خرامان خرامان جا ی تو  ییهمه شعر ها لی کوبش قلب نا متالطمم، دل ل یعاشقونه ام، دل ی زمزمه ها

 که باشد  زییپا ،یکه باش  عاشق

 ،  چیه که   انار که ببارد باران

 ی هم اگر باش  سنگ

 دارد...   یترک بر م  دلت
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افتاد که بهم زل زده بود.   ربد یهم فشردم و ته قلبم آرزوش کردم، با تمام وجودم. چشم که باز کردم نگاهم به ه یپلک رو  محکم

شروع کردن به دست   یشمع ها رو با دَم پر غم و نا متالطمم فوت کردم. همگ  عی سر یلیدوختم و خ  کیبه ک دنینگاهم رو با دزد 

 .دند یبوس  کیو صورتم رو با تبر دند یگفتند و دخترا باز به آغوشم کش کی بچه ها مجدداً تبر ازدند و بعد از خاموش شدن شمع ه

بود که   نیبود اون قدر کِسل و غمگ  ربد یزدند. حواسم فقط به ه ی حرف م گه یبود و بچه ها هم با هم د کیک  دنیمشغول بر   زهره

بچه   ن یهم ب م یذاشت و مر  یبشقاب ها م  ی رو تو   کیک  یلث مث یاون حالش، مثل مرغ سر کنده شده بودم. زهره برش ها دنیبا د

 ربد؟«ی تو ه یی کجا  یفکر بود گذاشت و گفت:»ه ی که تو ربد یه  ی رو جلو خر کرد و دسته آخر هم بشقاب آ ی ها پخش م

قسمت چشمم بود و به اون زل زده بود.    کیک  ی  کهیشد؛ ت ره یتو بشقاب خ ک یچرخوند و بعد هم به ک ینگاه  یحوصلگ  یب با

برد آروم با آرنج   یرو که روش بود به طرف دهنش م یکیک  کهیکه چنگال و ت  یکرد که سامان در حال  یهنوز هم بهش نگاه م

 بهش زد. 

 ؟ یخور ی پس چرا نم-

  ی  که یت  هی شه  ی اگه م ادهیاش زخامه  نیمنقلب بشقاب رو با دست عقب زد و رو به زهره گفت:»ا یداده و با حالت   هی تک ی صندل به

 ندارم.«  ل یهم م یلی تر برام بذار، البته خ  کیکوچ

خان مثل من و تو   ی سام ینی ب یگرفتن موضوع گفت:»م  یشده بود و با به شوخ ربد یمتوجه حال ه  اینگاه کردم که گو نیحس به

 برنامه و باشگاهشه.«  بند یچه قدر پا نیبب ستیکه ن

 دهنش گذاشت. ی رو تو ک یاز ک گهید  ی  که یت ه ی تفاوت  یب سامان

 بابا تو هم.  الیخ یدفعه رو ب ن یا هیحاال -

باز مداخله کرد و   نیداد و حس ی جواب م  یمختضر  یبه حرف زدن نداشت و با جمله ها  لیهم تما  یلیحوصله بود خ یب ربد یه

هم که طبق    ی کیحاال  ما،یاری یم م شک می کم کم دار  م؟یگفت:»پس من و تو خوب  ربد یحال ناآروم ه  ی سرپوش گذاشتن رو یبرا

 کنه تو نذار.«   یبرنامه عمل م

  یچشم ر یشدم. ز یپروندند اما چون حواسم بهشون نبود متوجه حرف هاشون نم ی م ی جمله ا گهیدر جواب هم د  یهمون طور  و

  شونشیاون حال پر دن یو رخساره هم با د  خته یبهمش ر یحساب ک یاون ک یمن رو  ری تصو دن یکردم معلوم بود که د ینگاهش م

 .« یدست بزنه طفل  کی به ک اد یدلش نم  ی آروم کنار گوشم گفت:»حت

  ی عوض م یکی کوچ  کیک  کهیرو با ت ربد یکه بشقاب ه  ی. زهره درحالزمی بود که من هم بهم بر ی رخساره کاف یجمله   ه ی و همون  

 آقا کمال.«  ی ده خونوا یواسه    نیذارم که ببر یاش رو هم م  ه ی کرد گفت:»بق
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 سراغ کادو ها.« م یبچه ها گفت:»خب بر یبا جمع کردن بشقاب ها از جلو  می شون رو خورده بودند و مر ک یها ک بچه

بچه ها مشغول باز کردن   ی کم جون به خواسته  ی مثل حال و روزم تلخ شده بود و با لبخند  نیریش  ک یاز زهره شدن اون ک کامم

نفر بود   نی هم که آخر ربد یاشاره کنم. ه گه ید ز یچ ی عطر، ساعت و کل تار، یتونم به گ یکه م  ی متفاوت ی کادو ها شدم. کادو ها

کرد با لحن    یکه بهم نگاه م  ی گذاشت و در حال ز یم ی روش بود، رو یدو رنگه ا  ون یپیرنگ که کرم بود و پا ی مشک ی جعبه ا

 گم.«  ی م ک یبازم تولدت و تبرگفت:» یگنیغم

 .« گهیگفت:»بازش کن د میکردم که مر  ی جعبه نگاه م به

 هم آروم بهم زد.  رخساره

 بازش کن خب.  ی کن ی قدر جلب توجه م نیچرا ا-

بود   یگرد که وسطش تو خال ی  شه یش  هیداشت؛    یقشنگ  ی لیخ ی  شهیعطر گرفته بود. ش  ی  شهیش   هی جعبه رو باز کردم. برام  و

 شده بود.  زونیقرمز رنگ به طور شناور توش در حال حرکت بود، ازش آو عی ما ه یکه   کیقلب کوچ هی و 

 محو تشکر کردم.  یبد نباشه با لبخند  ه یبق ی که جلو  نیا یبرا

 قشنگه.   یلیممنون خ-

 بالفاصله بوش کرد.  میمر

 . هیعال یکه عطر خودشه ول  نیاِ ا-

 تکون داد.   یحوصله لب ی هم ب ربد یه

 رو نزنه.  ی ا گه یعطر د د یگفتم شا-

 . می بچه ها بابت کادو هاشون تشکر کردم و همراه رخساره اون ها رو به اتاقم برد از

 

 ن؟« یچشه ا یذاشت گفت:»راست ی م ز یم ی که جعبه ها رو رو ی درحال رخساره

 دادم.  ه یو به قفسه کتاب هام تک دم یاز سر دل کش ی. آهربدهیمنظورش ه  دونستمیم

 خواستم از تو بپرسم.  ی دونم، من م ینم-
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  ادیخواسته ب  ی گفت نم نیبود، حس یطور  ن یهم هم ی ایکه ب  نیکرد گفت:»قبل از ا  یم  یتر بررس  ق یکه کادو ها رو دق ی حال در

 به زور اوردتش.« 

 چرا؟-

 داد.  لمیپر تمسخر تحو یلبخند 

 خب. یکن  یم  تشیاذ  ی! هر دفعه کل نیهم یواسه    یر یگ یم  لشیتحو  ی لیچرا! آخه خ-

 تلخ لبخند زدم:   یو با بغض  ریدلگ 

 .د یبگ  ی جور نیا دمیبا د یندار  یکه از دل من خبر   یمقصر منم وقت د یفکر کن د، یفکر کن ی جور نیباشه همه تون ا-

هم واست   یعطر قشنگ  ی  شهیچه ش  نیذوق بب ی تفاوت به حرفم گفت:»خانم ب ی نگاهش کرد و ب یعطر رو برداشت کم  ی  شهیش 

 گرفته.« 

 شدم. ره یرو به رو خ واریدادم و به د رون ی ب ینفس کالفه

 چشه.  دمیفهم ی کاش م-

 نگاهم کرد:  یچپ چپ

 و برم سوگند. چشه روت  یگ  یاون وقت م  ، ییچشه؟! تمام دردش تو-

 بچه ها منتظرن.«  نییپا م یبر ا یب ا،یبگم؟! ب ینگاهش کردم که گفت:»خب چ دلخور 

 .امیم  گهیکمه د ه یتو برو منم -

 .ایباشه فقط زود ب -

 رفت.   رونیاز اتاق ب و

  ری براق شدم که از ز یای ش  یجعبش بذارم متوجه   یعطر رو تو  ی  شهی خواستم ش  ی که م  نیتخت گذاشتم و هم ر یها رو ز کادو

  هی گردنبند بود با   هی رنگ رو کنار زدم.   یمشک  یشد. کنجکاو پوشال ها ی چشم هام منعکس م یجعبه، برقش تو  یپوشال ها

  شیکیساعت دو عقربه داشت،  هی بود که مثل  شه یهم از ش  اش ه ی بود و بق ی فلزگِردش   ز یدور آو ؛یگردن  یدرست مثل ساعت  زیآو

  نیقشنگ بود و تاحاال همچ  یلیو قرمز رنگ. خ ک یقلب کوچ ه ی  یهم رو گهید  یاِس بود و عقربه   ن یجهتش سمت حرف الت
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  یبهش نگاه کردم و برا  رقمپر ب یرو با ذوق و چشم ها ی ا قه ی بودم. چه قدر که ازش خوشم اومده بود. چند دق ده یند  یزیچ

 من هم اون... هم  میشد  یم  داور یبه فکر فرو رفتم، با قبول کردنش فقط ام ی لحظه ا

  ی تونستم قبولش کنم چون اصالً دلم نم  یکردند دوست نداشتم، نم  ی م  یرو که خاطرات تلخ رو برام تداع ی ادگاری ی کادو ها 

  یزدم و گردنبند رو تو  ی دادم. پلک محکم  یپسش م  د یبود با ی کنم و هر طور دوارش یاز او ام شتری ب ت، یاون وضع ی خواست تو

 بدم.  پسفرصت مناسب بهش  ه ی  یگذاشتم که تو  بمیج

  شهیمثل هم تزا،ی سفارش داده بود. بعد از خوردن پ تزایشام پ ی واسه  نیشده بود و چون مادر جون خونه نبود حس کیتار هوا

  یتار یبعد سامان با همون گ ی  قهی شده بود.  چند دق رهیخ شیحرف به آت یانداختم که ب ربد یبه ه ی نگاه م،ینشست ش یدور آت

 ؟« یواسمون بزن یخوا  یکه زهره با شوق گفت:»آخه جون م  گشتبر قیبرام گرفته بود از آالچ نیکه حس

 چرخوند. ربد یرو به ه یچشم سامان

 .ربد یمن نه، ه-

روشن تر شده بودند   ش یآت  یشعله ها یرنگش که تو  ی قهوه ا یکم رنگ و جمع کردن موها یسر بلند کرد و با لبخند  ربد یه

 شو.«  الیخ یگفت:»امشب حوصله ندارم ب 

 .« می بهش اصرار کن یکل د یهم معترض گفت:»هر دفعه با می اصرار کرد و مر سامان

اون ها رو به   تار یگ ی تار ها ی اش رو ییجادو ی انگشت ها دنیبا کش هی بق ی شنهادیمثل هر دفعه به اصرار بچه ها و آهنگ پ و

فقط    یا قه ی حوصله بود اما در برابر  خواسته بچه ها نتونسته بود مقاومت کنه. چند دق ی اندازه ب ی که برقص در اورد. هر چند  

هوا پرواز داد با همه   ی که ترانه رو رو یینشست، بعد از اون هم صدا یکه بد جور به دل م  بایآشنا و ز ی بود و ترانه ا تاریگ یصدا

 احساسش.  ی

 

  ادیه ها م پات از همه جاد  یصدا ی ایم ی وقت

 اد یم ا یشهر دور که از همه دن ه ینه از   انگار

  رسهیم دن ید  یلحظه  شه یکه در وا م  یوقت  تا

  رسهیمن م   ی نه یبه س  نی که جاده اس رو زم   یچ هر

  نفسم رهیگ یتو م یهمه کسم ، ب  یی که تو یا
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  رسمیم  خوامیم یتو رو داشته باشم به هر چ  اگه

  تکرار بکنم یقلبمو واسه ک  ی ستیتو ن ی وقت

 بکنم  داریب ی خواب آلوده رو واسه ک ی ها گل

 دونه بپاشه  یعشق واسه ک  ی کبوترا دست

  بدون تو زنده باشه تونهیتن من م مگه

  نفسم رهیگ یتو م یهمه کسم ، ب  یی که تو یا

  رسمیم  خوامیم یتو رو داشته باشم به هر چ  اگه

 کردند:  یتکرارش رو بچه ها همزمان باهم زمزمه م  قسمت

 تو  راهنیغبار پ ی سوغات نیزتریعز

  تو دنییو بو  دنیدوباره منه د عمر

 

 خوام یمن تو رو واسه خودم ، نه از سر هوس م نه

  خوامی ، تو رو واسه نفس م یمن  ی دوباره  عمر

  نفسم رهیگ یتو م یهمه کسم ، ب  یی که تو یا

 رسم یم  خوامیم یتو رو داشته باشم به هر چ  اگه

 

 بشه!  ی ما قرار بود چ  یبست. واقعاً ته قصه   خ یبود،  شیچشم ها یاز اون هم غم سرد که تو قلبم

 ام رقم بخوره!  یزندگ زییپا ن یتر زیو خاطره انگ   نیشد قشنگتر یمحالم م یبا ممکن شدن اون آرزو  یعنی

 :د یپرس   ن یرفت سامان متعجب رو به حس یاز جاش پاشد و قدم زنون به سمت ی با حال آشفته ا ربد یکه تمام شد ه آهنگ

 ه؟ یجور  هی چشه از سر شب  نیا-
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  ن، یسامان گذاشت و با بلند شدنش گفت:»تو بشن یشونه   یدستش رو رو  نیخواست از جاش بلند شه که حس یبا اون حرف م و

 گردم.«  ی من االن بر م

 

از جام بلند شدم و به سمت   یبا بهونه ا ه،ی پنهان کردنش از بق یشدن که برا ریسراز ی ون بود و لجوج براچشم ها لغر ی تو اشک

خودم هم خسته شده بودم،   یصورت پر التهابم سر خوردند. حت  یغم رو   یساختمون به راه افتادم. با دور شدن از بچه ها قطره ها

 دادم از عذاب دادنش...  ی انجام م یقلب  ی خالف خواسته که بر یی رفتار ها ز ا دم،یکش ی که م  یخسته از عذاب

خودم رو   شوندن یباغ رفتم. با د یآروم به انتها یسر در اوردن از حالش، با قدم ها ی بود و برا ربد یه  شیکم راه رفتم. فکرم پ  هی

از راه   یبود و باالخره با کالفگ  ستاده یا یهم دست به کمر کنار  نیرفت و حس ی تمام راه م یپنهان کردم. با آشفتگ  یپشت درخت

 .« یختیهمه بهم ر ن یو ا  یو تحمل کنحضورش  یتون ینم ی باشه؟ حت یطور  نیا شهیهمقراره  ی عنیرفتنش، گفت:»

 تو؟«   چته  ه یچه حال ن یرفت و با برگردوندنش به سمت خودش لب تر کرد و گفت:»آخه ا ربد یبا گفتن اون حرف به طرف ه و

 گردنش سخت لب زد:   یاش رو  گه یدستش به کمر بود و دست د  هی که  ی حال در

 شم.  یدارم خفه م ن،یشم حس یدارم خفه م -

 شه داداش من.  یکه نم یجور  نیو جمع جور کن، اکم خودت   هیبابا  ی:انیحس

 ...ستی جا ببر حالم خوب ن نیمن و از ا ن یمقاومت کردم، حس یل یتونم خ یشه، نم  ی:نمربد یه

 چت شد هان؟  هو یبگم؟ بگم   یچ ه ی:اون وقت به بقنیحس

بگو   یز یچ هی دونم   یبگو حالش خوب نبود چه م ن،یتو ماش  رم یتونم. م... من م  ینم گه یدونم اما د  یتر از قبل گفت:»نم  کالفه

 .« ایفقط زود ب  گهید

 

 کرد.  نییباال و پا  ی سر د ییدور دهنشدر تأ یدست دن یناچاراً با کش نیحس و

 .یزن یوضع حتماً گند م ن یچون با او امیتا ب نیخب برو تو ماش  یلیخ-

 ؟« یکن  ی کار م  یجا چ نیمتعجب گفت:»تو ا دنمی رفتم که با د نیبه طرف حس ع یسر ی لیخ  ربد یرفتن ه با

 : دمیو نگران پرس  نیغمگ 
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 چشه؟ -

 اخم نگاهم کرد.  پر

 مگه واست مهمه؟ -

 من فق... فقط...-

 نگاهم کرد.  یعصب

 ؟ یفقط چ -

 : دمیبغض لب ورچ با

 ؟ی ثابت کن یخوا  یرو م  یچ-

 نگاهم کرد.  ییو با پروندن ابرو  دلخور 

 و ثابت کنم!  یز ی خوام مثل تو چ ی من نم-

  یبردم و گردنبند رو به طرفش گرفتم. بعد از نگاه بمیج یکه دستم رو تو  ستاد یخواست بره که صداش کردم. ا یبا اون حرف م و

 :د یبه گردنبند متعجب نگاهم کرد و پرس 

 کنه؟  ی کار م ی تو چ شیپ نیا-

 لب زدم: مردد 

 بهش پس بده...  ونیا-

 ! ربد یبهت داد؟ ه نوی ا یک-

 عطر بود.  یجعبه   یپوشاال ریز-

 بهش کرد.  یتر  ق یدق نگاه

 عشق نماست.اسمش  مشیبودمش چون با هم گرفت ده ید-

 ؟« یپسش بد  ی خوا یگفت:»چرا م ی و بعداز لحظه ا 
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 هم فشردم. ی رو یلب

 من درست باشه.   ش یکنم بودنش پ ی فکر نم-

 ست!  هی هد  هیفقط  ن یا یک  یکارو م  نیچرا ا-

 تلخ نگاهش کردم.  یزدن لبخند  با

 بهم نداد؟  هی بق ی بود چرا جلو ه یست؟ اگه هد  هی هد  هی فقط  نیاز نظر تو ا یعن یچرا؟  گه یتو د-

 شو سوگند.  الیخ ی ب ستیاما االن وقتش ن -

 من باشه.  شیخوام پ ینم-

خودت بهش بده، آره برو، برو   یتون ی اگه خودت م ه ی تیوضع ن یهمچ یتو ی کنم، اونم وقت  یکار رو نم  نیگفت:»گفتم که ا  د یپرتأک

 بهش پس بده.«  نو یا یرحم ی و با تمام ب

 سخت فشردم.  پلک

 لطفاً. نیسح-

نکن حاال هم   تشیاذ نیاز ا شتریپس ب یی حالش تو نینگاهم کرد و با به سمتم گرفتن انگشت اشاره اش گفت:»باعث ا مغضوب

 .« ستین یبرو چون االن اصالً وقت خوب 

 از کنارم رد شد و رفت.  و

تونستم   ی بود چه طور م ن یگذاشتم. حق با حس بم یج ی باز تو د یچشمم چک یکه از گوشه   یگردنبند رو با قطره اشک سرخورده 

کردم   ی لب خودم رو سرزنش م ری که ز یرحم باشم، چه قدر که از خودم بدم اومده بود و در حال یهمه ب  نیا تش یاون وضع ی تو

 : د یمن بالفاصله پرس  دن یکه سامان به طرفم اومد با د مبچه ها برگرد  شیخواستم پ ی م ی با عقب گرد

 ؟ ید یند و  نیو حس ربد یه-

 باز برگشت.  نیهمون فاصله بود که حس  ی تو

 :د یرو بهش پرس  یمن رو کنار زد و با نگران سامان

 کجاست؟  ربد یه-
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 بازم معده اش.« ن،یکم حالش خوب نبود رفت تو ماش  ه یبه من کرد و گفت:» ینگاه نیحس

 اش کشبد. یشونیپ ی دستش رو رو  یعصب سامان

 . ششیپ رمیخوره م ی که م  هی همش به خاطر اون زهرمار-

  یم  تشیاذ  شتریسامان ب دن یکالفه گفت:»االن د  ینفس دنیبه من کرد و با کش یباز نگاه نیبا اون حرف از ما دور شد. حس و

 تا داستان نشده.« بردام ببرم   نو یرفتن بشن، تو بهشون بگو منم زود تر ا ی خواستم به دخترا بگم آماده  ی م ششون، یپ رم یکنه م

 

  ی بچه ها رو کنار ی و کادو ها لیپله ها منتظرم نشسته بود. وسا ی . رومیها زودتر رفته بودند و فقط من و سامان مونده بود بچه

 ؟« یجا نذاشت یز یچ ی پله جفتش نشستم. آروم و با لحن کالفه اش گفت:»آماده ا یگذاشتم و رو 

 نه. - 

 هش کردم. ب ینگاه م یگرفته بود و پکر. ن حالش

 ؟یقدر ناراحت ن یشده؟ چرا ا یزیچ-

 .د یموهاش کش یتو   یداد و چنگ  رون یب ینفس

 نگرانشم.  یلیخ-

 

 : دمیاما با قورت دادن آب دهنم آروم پرس  ربده یه یبرا اش ی دونستم منظورش از اون حرف نگران  یکه م  نیا با

 ؟ ی نگران ک-

 فرستاد. رونینفس ب شیپر تشو ربد،یو بعد از گفتن اسم ه  د یلب هاش کش ی رو  یدندون

مثل سابق با    گهیدونم چرا اما د  یکنه، نم  یم  تشیاذ یلیکه خ یزیچ  ه ی کنه  ی رو ازم پنهون م یزی چ ه یکنم داره  یاحساس م-

 . نمشیبب یطور  ن یتونم ا ی. نم گهیبهم نم ی زیزنه، چ یهم حرف نم

 بود و عجز.  ی. لحنش سراسر آشفتگ د یسمتم چرخ به

 . گهینم گه،یکشم سوگند، اما نم ی کشه منم عذاب م ی اون عذاب م ی وقت-
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  یم  ربد یه یهاش برا  ی. مدام از نگراندنیشن  یاون حرف ها برام سخت بود و به جون کندن گوش شدم برا  دنیشن شه یهم مثل

کم    هی که  ن یا ی پله بلند شدم، برا یاق شد و بر آشفته از رو طاقتم ط  که یطور کردیمن  و شرمنده تر م یگفت و قلب شرمنده  

 که بود لب ها رو مضطرب تکون دادم:  یا  ی کنم کردم با هر سخت دایپ  یخالص بتاش رو کم کنم و از ادامه صح ی ذهن  یر یدرگ

 گفت.   یبود خب، خب حتماً بهت م یمهم  زینگران نباش اگه... اگخ چ-

 باال داد.  ی ا شونه

 . یگ ی باشه که تو م یطور  نیهم دوارم یام-

 از باغ بود رفتم.  رونیکه ب  نیبه سمت ماش  یا  گهیحرف د چ یرو بر داشتم و بدون ه لمیوسا  دم،یکش  یق یعم نفس

 *** 

کرده بودم بهش پس بدم و از    یبود که سع ی و بعد از شب تولد همون گردنبند  دمش ید ی که نم ییروزها یام تو  یدلخوش  تنها

  ی زدم و بعد از کل    یرو بهش زل م  یساعت  کیخوشحال بودم. شب ها قبل از خواب  یمانع ام شده بود حساب نیکه حس نیا

رو که ماالمال قلبم از   ی دادم کس  یو عذاب م دم یکش ی. عذاب مذاشتمی هم م ی وپلک ر ی قطرات دلتنگ  ختن یو فرو ر  الیفکر و خ

 سرشارش پر شده بود.  یدوست داشتن ب

 یعاص ادش یز ی اون چند روز از زنگ زدن ها ی که تو یناشناس  ی زنگ خورده بود و باز هم همون شماره  ی ام چند بار یگوش 

شد   یمن مطمئن م  یصدا دن یاز شن ایکه گو قه ی حرف بزنه بعد از چند دق یکه کلمه ا ن یزد و بدون ا ی شده بودم. مرتب زنگ م

 کرد!   یکرد و بوق اشغال گوشم رو پر م ی قطع م

 آشکارا و بارزش بود.  ی ها یژگ یاز و ییپروا یها نبود و ب  ی پنهون کار نیباشه اما نه اون اهل ا ربد یه د یکردم شا ی فکر م یحت

م  سالن نشسته بود سال  ی که تو ینیدست گرفتم و به حس ی به سمت سالن قدم برداشتم. کوله ام رو تو یسنگ  ی پله ها یرو  از

 .« یگفت:»خسته نباش   یانداخت جواب سالمم رو داد و با لحن آروم  یپاش م یکه پاش رو رو   یکردم که با حرکت سرش، در حال

اومد.   رونیگذشت که سامان از اتاق ب نیرو به حرف و حال و احوال با حس ی ا قه ی حوصله بود درست مثل من. چند دق ی هم ب اون

 ؟«ی اومد  ریقدر د ن یبهش سالم کردم که گفت:»سالم چرا ا

 دست جا به جا کردم.   یام رو تو  کوله

 شد.  ریکم د  ه ی نیاومدم واسه هم ادهیپ-

 نشست.  نیمبل کنار حس ی رو
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 . میمنتظرت بود -

 منتظر من؟! -

  یقراره امشب با بچه ها همگ  ،ی رخصاومده م یرفتم و نشستم که گفت:»مرتض  ن، یکنجکاو به حس  یگفت که با نگاه ها  یا  آره

 .« میمنتظر تو بود  م،یشام بخور  رون یب میبر

  وان ی. لرهیتقص  ی خواست بهم بفهمونه که اون ب ینگاه کردم که چشم و ابرو باال انداخت و م  نیبه حس ی هم شاک ی خورده و کم جا

همه دعوت   د،یعمو حم ی بود برداشت و بعد از خوردن چند قلپ در ادامه گفت:»بابا و مامان هم رفتن خونه  زیم  یرو که رو  یآب

 .« رونیب می که بر میاشتبودن اما ما ها خودمون قرار گذ 

 « .امیتونم ب  یدست، گفتم:»اما... اما من نم  یدر پنهون کردنش داشتم و با فشرده کردن بند کوله ام تو  یکه سع یاسترس  با

 نگاهم کرد.  متعجب

 چرا؟ نکنه به خاطر مرتض... -

 نگاهم شد. رهیخ یسراسر جد  ی ا افه یرو خورد و با ق حرفش

که انگار   یبه روال سابقش برگرده طور د ی با ز یهمه چ یخوام ازش فرار کن ینم گه یتموم شده، د گهی سوگند اون موضوع د نیبب-

 گم.  ی م یکه چ  ی درک کن دوارم ینبوده، ام  یزی که اصالً از اول هم چ

 زدم.  یحس ی رمق و ب ی ب لبخند 

 گفتم.   نیهم ی شدم واسه  دار یزود ب ی لیکم خسته ام چون صبح خ ه ینه... خب آخه -

 به ابروهاش انداخت. یاخم

 تونم تنهات بذارم. ی بعدشم نم یایاون ما رو هم دعوت کرده بده اگه ن  ستین ی خوب ی بهانه -

 بعد از اون لحن محکم و قاطع اش از  جاش بلند شد.  و

 . میزود آماده شو که بر یلیحاضر شم تو هم برو و خ رم یم-

 و به اتاقش رفت.  

که به اتاق سامان   ی نگاه کردم و از جام بلند شدم که اون هم از جاش بلند شد و در حال نیبه حس تیرفتن سامان با عصبان با

 منه؟«  ر یتقص یکن  یو آروم گفت:»چرا فکر م  د یکرد به سمتم چرخ  یم ینگاه
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هر دفعه اوضاع   ین یب یمگه نم  یمن و اون و با هم رو به رو کن ی خوا یچرا همش م  ؟یراه انداخت هیچه بساط نیآروم تر گفتم:»ا 

 ن؟« یحس ی کن  یکار و م ن یچرا ا م، یش  یم  گهیهر دفعه چه قدر باعث عذاب هم د  ینی ب یشه، مگه نم ی بدتر م

 زد.   یتلخ لبخند 

  ینکنه به خاطر مرتض هی همه مخالفتت چ نیا ل یا... اصالً دل ست،یسوگند اون حالش خوب ن  ،ید یند  ربدویپس حاال و روز ه-

 ست؟

 هم فشردم.  ی نگاه کردن به اتاق سامان دندون رو با

 شنوه.  یکم آروم تر االن سامان م  هی شه  یم-

 ؟ یکن ی م تشیقدر اذ ن یپس بگو چرا ا-

و قبالً هم بهت   ن یا رم،یبگ  دهیو نادتونم سامان یتونم، نم  ی آب دهنم گفتم:»من نم دن یهم مشت کردم و بعل ی هام رو تو دست

 که بهش دادم.«   یرو اون هم بعد از اون جواب  یمرتض ی گفتم و حت

 به خاطر سامانه؟   شترش یب نایا یهمه   یعنی-

 کج زد.   یلبخند 

 ! ستین ی کم ل یدل-

 کمرش زد و به سمت صورتم خم شد. ی دستش رو رو  هی

 .« یش  ی و حاضر م ی ریاالن م  ن یسوگند هم- 

 اصرار نکن.«  امیگفتم:»گفتم که نم لجوج 

و ازش  قدر خودت  ن یچرا ا دم،یاجازه رو بهت نم نیپر خط و نشونش گفت:»اما من ا ی پر غضبش نگاهم کرد و با لحن یچشم ها با

 « ؟ید ی چرا زجرش م یکن  ی م میقا

 . دمیعجز نال با

 شه.  یکار کنم نم یخوام زجرش بدم اما چ ی من نم-

 کنم.«   یخواهش م نتتیداره که بب  ازین ی لی... لطفاً، امشب خایرو ساکت شد و با لحن پر التماسش گفت:»ب  یا قه یدق
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  قه ی رفتم که با گذشت چند دق ی اتاق راه م ی به اتاقم رفتم. کالفه و مردد تو یبگم بعد از نگاه یا  گهید ز یکه چ ن یبدون ا اما

 بست متعجب نگاهم کرد.  یدستش م ی دسته چرمش رو رو یِکه ساعت مچ ی رفتم. در حال رونیسامان صدام زد. از اتاق ب 

 ! یاِتو که هنوز آماده نشد -

 دندون فشردم.   ریرو ز  لبم

 . امیاما من که گفتم نم-

 گفت:»سوگند لطفاً.«  م یمال  یتشر با

 

 هم مداخله کرد.  نیحس

 سوگند، برو.  گه یبرو د-

ازم خواهش کرده بود که امشب رو حتماً باهاشون  ام یپ یبالفاصله برام اس ام اس زد. تو  نیو به ناچار به اتاقم برگشتم که حس 

 خواد با سامان حرف بزنه!  ی که م  نیبرم و ا

صفحه   یانگشت هام رو  دنی. دست به کار شدم و با کشد یها شدم و رنگ از چهره ام پر آخر مثل برق گرفته یبا خوندن جمله   

 پر اضطراب جواب داد که نوشته بود:  قهی نگه. بعد از دق یزینکنه و به سامان چ یبراش نوشتم که کار ع یسر ی لیخ د،یکل

 باهاش حرف بزنم.«  گهیموضوع د   ه یخوام درمورد  ی راحت و م الی»خ 

  یزدم برا  یم  د یرو د رونیکه ب  یباز کردم و در حال مه یاوردم و به طرف در رفتم. در رو تا ن ی سر از کار و حرف هاش در نم واقعاً

هم در   نیکه حس  د یازش پرس  ربد یکردم. سامان از حال ه ز یخواد به سامان بگه گوش ت ی م یکه چ ن یحرف هاش و ا دنیشن

 .ستینجواب گفت که بد 

 نگفت؟   یزیچشه؟ بهت چ ید ی:نفهمسامان

 گه!  ی گه به من م ی به تو نم ی:قبالً هم که گفتم وقت نیحس

 شد.  یم  دهیکالفه سامان که صدا دار شن  نفس

 دادن!  ی اومده؟ چه قدر زود بهش مرخص ی ک ی مرتض یراست-

 دش؟ی مگه امروز ند  شب،ی:دنیحس
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 .دمیرو هم ند  ربد ی ه ی:نه حتسامان

  ه یداده که  ی رو مرخص  ی هفته ا کیبهش  گه یحال بوده د ضیکم مر  ه ی ایمامانشه و گو  ییپادگان دا سیکه رئ نی:مثل انیحس

 کم حال و هواش عوض بشه. 

  یمصطف  هیآخر هفته عروس  یربط گفت:»راست ی باره و ب کی نیکه حس  نیپر از دلهره تا ا یرو سکوت بود و لحظات  ی ا قه ی دق چند 

 گه؟« یتو رو هم دعوت کرده د   نمیست، بب

 سؤال کرد:  یپرسش

 ؟ ی کدوم مصطف-

 که.   شیشناس  یداره، م نیماش  شگاهینما ربد یه کی :همون که باالتر از بوت نیحس

 :آهان آره با داداشش دوستمه. سامان

ون کرده،  . کف دو دستش رو بهم مالوند و گفت:»دعوتمدمیفهم یاون بحث رو نم دن یکش شیبودم و متوجه منظورش از پ جیگ

 .« یگفت بهت زنگ زده اما جوابش رو نداد

 سر کالس بودم اون موقع.  د یدونم شا ی:نمسامان

 بود!   ی اوردم اما واقعاً هدفش از اون حرف ها چ ی سر درنم نیگنگ حس یهم از حرف ها  یذره ا  یحت

 شده؟«  یگفت:»حاال بگو داماده ک  جشیمه  شیکه با لحن کم ب دم یرو شن نیحس ی بعد باز صدا ی لحظه ا و

 :د یمتعجب باز پرس  سامان

 ه؟ یداماد مگه ک - 

ابروش رو با برداشتن   ی مبل جا به جا شد و با عوض کردن حالت نشستنش گوشه   یکم رو  ه ی نی کردم. حس ی نگاه م بهشون

 خاروند.  چشیسوئ

 شده. نایخواهر محسنه، داماد محسن ا-

 از اندازه گفت:»منظورت کدوم محسنه؟«  ش یب یدونم چرا اما سامان با تعجب ینم

 گم همون که همش باهاشه. ی م شویش  ق یرف گه، ی:محسن دنیحس
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 مبل ابرو  بابا انداخت. ی دسته   یو گذاشتن دستش رو   یشتر یتعحب ب با

 نه بابا! -

 تفاوت رفتار کنه.  ی کرد ب ی م یبود و سع الیخ ی ب نیحس لحن

کرد به   یبهم گفته بود اما جرأت نم  ییزایچ ه ی ی دونستم چون مصطف ی ه از قبل مجالب بود. البت  ی لیمن که خ ی آره واسه -

 نشون  نداد.  ی تند  ی لیهم واکنش خ یل یخ د یمحسن فهم  یمحسن بگه، باالخره حرف پونزده سال رفاقتشون وسط بود اما وقت

خواست حرف دل سامان   ی شده بودم مثالً با اون ترفند م نیحس یحرف ها ی لبم نشست تازه متوجه  ی گوشه   ینیغمگ  لبخند 

 نه؟«  ی تو فکر تو هم تعجب کرد یشد رفت  یگفت:»چ نیرو باز ساکت شدند که حس ی ا قه ی رو بفهمه. چند دق

 لب زد:   جشیلحن گ با

  نیکنه و همچ  محسن نگاه  یروش شده تو رو   یاصالً چه طور  ی مصطف نیچون واقعاً دور از تصورم بود آخه ا ، یلیخب آره خ-

 رو بگه!  یزیچ

  یدر عاد یهم چنان سع نیشد. حس یام خارج م  ینی ام از ب نهیس  یبه قفسه   ی بعد از فشار یسامان نفسم به تند  ی هر جمله  با

کرد و گفت:»خوبه که تازه    یتوش نشون بده خنده ا شتر یرو ب یالیخ  یکرد ب  یم  یکه سع  یجلوه دادن ماجرا داشت و با لحن

 ها!«  ی زن ی م یی حرفا ه یکرده،   یاشتباه رهم شدن اصالً چرا روش نشه مگه کا لیفام

 داد.   هی مبل تک به

بودند و   گهی هم د ی همش خونه  نایکنم روابطه شون بتونه مثل قبل باشه، آخه ا ی ندارم فکر نم یدونم من که حس خوب  ینم-

 سفره!   هی اونا بزرگ شد سر  یخونه   ی تو یتونم بگم مصطف  یم

 داره آخه؟«  ی معترض در جوابش گفت:»چه ربط نیحس

داده اصالً    یجرأت ن یبعد اون همه رفاقت به خودش همچ یرو درک کنم چه طور  یتونم مصطف  ی سامان:خب چون اصالً نم 

 قبول کرده! ی محسن چه جور

 نکرده بود.  یکار اشتباه  یبرخورد کرد، چون واقعاً مصطف  یمنطق  یلی:محسن خنیحس

بودم    یمصطف  یمن جا ی دونم ول یگفت:»نم  یگوش  ی شدن به صفحه  رهیو با خ  د یکش رون یب  بشی ج یاش رو از تو یگوش 

 با... «  قتیرف  نیتر  یمیذاشتمش کنار آخه فکر کن صم ی قطعاً م

 .« هریرو خورد و در ادامه گفت:»اصالً تو کتم نم حرفش
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  ی گفت:»ول ونیخط درم  هی پر استرس و  ییمشوش و لبخند ها ی سامان کنف شده بود، با چهره ا یاز حرف ها  یکه حساب نیحس

 با نظرت مخالفم.« 

 پاشد. یباره از رو  کی ن، یاون حرف حس با

 شد.  ریپاشو بابا د یتو نخ محسن و مصطف  یخوان بکنن، تو چه رفت یم  یاصالً به ما چه مربوطه هر کار-

 

برم   د یدارم با  یکار  هی من   نیاش زنگ خورد و رو به سامان گفت:»بب  ی گوش  نیحرف دوباره من رو صدا زد که حس نیبعد از ا و

 .« انیکه کدوم رستورانه، فقط زود ب ی دون ی م د،یایشما خودتون ب

 . امیم گهیکم د ه ی:باشه تو برو ما هم  سامان

 باره باعث سر دردم شده بودند. ک یو  شد ی م ده یمغزم کوب یتو  نیضرب دار و سهمگ  ییسامان مثل ضربه ها ی ها حرف

 

 

  نه یآ  یجلو  یدگیبردن اون رنگ پر نیاز ب یکالفه و دلواپس بودم. برا  یگرفته به ناچار آماده شدم. حساب ی و حال  شونیپر یفکر با

زنگ زد.    نی. همون لحظه بود که حسدمیگونه هام کش ی هدف رو ی ب نه، یآ  یمسخ تو   یرژ گونه رو با حالت ی نشستم و فرچه 

 گفتم که گفت:  یی صفحه تماس بر قرار شد. آروم الو یانگشتم رو  دنیکش  باهل دادم و  رون ینفس پردردم رو به ب

 خب.  گهید  ی ایسوگند م-

 پر غمم زمزمه کردم: یصدا با

 . امیآره م-

 ه؟ ی طور نیصدات چرا ا-

 .ستین  یزیچ-

 مکث کرد. رو  قه یدق

 سامانه مگه نه؟  یبه خاطر حرفا  ، ید یرو شن زی پس همه چ-



 عشق تا جنون 

864 
 

 حرف هام آروم نشست. ن یب یبغض

 شه... یبهت که گفته بودم نم-

  ی دهن سامان رو م ی اندازم و مزه  یموضوع رو وسط م ی جور ن یگفته بودم که ا ربد یداشت، به ه تی که بهش گفتم واقع  یزایچ-

 بگم. ببخش تو رو هم ناراحت کردم.  یدونم بهش چ ی فهمم اما االن نم

 حس.  ی بودم و ب مسخ

 ... سیمهم ن-

 . نمتیب ی خب، م یلیخ-

 

  یبزرگ  ز یدربان به طرف بچه ها که دور م  یی و خوش آمد گو  یو بعد از عبور از ورود  میشد  اده یپ یک یرستوران بزرگ و ش  یجلو

کم و   یدستپاچه سالم کرد. سامان با رفتار یبعد از نگاه دنمیافتاد با د ی . سالم کردم که چشمم به مرتضمی نشسته بودند رفت

بود که البته   دهی رو بغل کردند. موهاش رو از ته تراش  گه یهم د ی ا ه یثان یاز دست دادن  د به سمتش رفت و بع نشیسر و سنگ  شیب

 شده بود.  ده یو تک فیهم نح  ی بد هم نشده بود، کم

سالم کردم و بعد از   هی هم حضور داشت. رو به بق د یمج  می نامزد مر یشگ یهم بودند و عاله بر اون ها و جمع هم ربد یو ه نیحس

قدر   نیگوشم گفت:»چرا ا ی که نشستم آروم تو  نیرخساره رفتم و کنارش نشستم. هم  یبا اشاره  یحال و احوال کردن معمول 

 ن؟« یکرد  رید

 قرار دادم و من هم با لحن آروم جواب دادم:  ز یم ی رو رو فم یک

 و سامان اومدم وگرنه قصدش رو نداشتم.  نیو به ناچار به خاطر اصرار حس امیخواستم ب  ی چون نم-

 چرا؟ - 

 حوصله بودم.  یب

 . میزن  یبعداً حرف م-

 نا؟ی اوم... نکنه به خاطر وجود م -
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نشسته   ز یگرفته بود، اون ور م  افهیهم برام ق یکه  حساب ی حملش درحالقابل ت ر یغ ینگاه کردم که با چهره   نایاون حرف به م با

 حق به جانب و طلبکار روش رو برگردوند.  یهم مثل آدم ها ع یسر ی لیبود و خ

 ازش گرفتم.  نگاه

 وجود داره.  نای م ی از مسئله  یمهم تر  یلیخ ی زای! االن چیگ  ی م یچ-

 آها پس بعداً بگو. -

 ن؟ یکارا کرد یچه خبر چ  د یاز سع یراست-

 .د یذوق لبش رو به دندون کش با

 . یگفتم از االن آماده باش  ستیهم دور ن  یل یکه خ می کن  نییتع  ینامزد  ی رو برا یخ یتار  هی قراره  گه ید  یچیه-

از   ی پاش بود محکم فشردم. بچه ها گرم حرف شده بودند و مدام در مورد سرباز یبهش زدم و دستش رو که رو  یرمق لبخند  یب

چه   یسرباز نم یمتانت خاص خودش رو داشت کرد و گفت:»بگو بب شه یکه مثل هم ی رو به مرتض  نی. حسدند یپرس  ی م ی مرتض

 طوره خوبه؟« 

 زد.  یآروم پلک

 . گهید م یگذرون  یم  یه-

 .« یالغر شد  ی اش کرد و گفت:»ول ی بررس  یکم سامان

 کرد.  د یی هم حرف سامان رو تأ زهره

 سخته نه؟  ی لیخ رمیبم یآره اله-

 باشه!«   ی و دو جواب گفت:»تا سخت از نظر تو چ  د یخند  یمرتض 

سخته پدر   ی لیخ ییبه ستوه اومده گفت:»خدا ی بودمش با خنده و حالت ده یشد که ند  ی وقت هم م  یل یکه خ م، ینامزد مر د یمج 

 ماه باز خوبه کمش، کردن برام.«  جده یاون ه یشد تو  ده یمن که امونم بر  اره،یدر م

 .« میرفت یشد ما دخترا هم م یخوبه کاش م یل یکه خ ی سرباز یبا ذوق بهش نگاه کرد و گفت:»ول میمر

 زد  یچشمک زهره
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 جذاب باشه. ی لیآره فکر کنم خ-

 زد.  ی از حرف شون تک خنده ا نیحس

 نداره ها گفته باشم.  نایلوکس ا شگاهیخانوم اون جا پاساژ ماساژ و آرا می مر ن،یزن  ی حرفا رو م نیکه ا  نینرفت-

 ادامه داد:  یرو به مرتض  یبا چشمک و

 . یکن ی خالدونت احساس سوزش م هایکنن که تا هم ف ی هم با آدم م یکار-

لبم با نگاه کردن   ی گفتند. لبخند رو یم  یز یچ ه یخنده و همچنان بحث ادامه داشت و هر کدوم  ری زدند ز یاون حرفش همگ  با

  هی اش گذاشته بود و  یشون یپ یدستش رو هم رو   هی چرخونده بود و  نیاش رو کج و رو به حس ی شد. صندل دهیماس  ربد یبه ه

 گوش رخساره گفتم:  یاومد. تو  یرفت، بنظر که خوب نم یم اش ور  ی که با گوش   زیم  یاش هم رو  گه یدست د

 باز؟«  »چشه

 انداخت. ربد یبه ه یواشکی نگاه

 دونم.  ینم-

 به غم نشستم کنار گوشش لب زدم: ی دل و دماغ و صدا یب

 خواد امشبم کوفتم کنه، درست مثل شب تولدم. یم  ه یمدل نیهم ام یکنه آخه، هر وقت من م ی م ی جور نیچرا ا نیا-

 باال پروند .  ییابرو

 سوخت!  چارهی ب نیا یباالخره، تو دلت واسه   ه یچ- 

 هش کردم. پر درد نگا ی لبخند  با

 .ه یطور نیا یکشم وقت  ی سوزه رخساره، عذاب م یدلم نم-

 گفت.  ییبابا ی کالفه ا 

 

 :د یشده بود پرس  ییکه حالش، حال تابلو ربد ی زدم که سامان رو به ه ی رخساره حرف م با

 چته تو؟ -
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 کم سردرد دارم.«  ه یفقط   ستین یزیداد گفت:»چ  یاش بود و آروم آروم ماساژش م یشون یپ یکه هنوز هم دستش رو ربد یه

 ...یخوا  یم  ؟ی:مطمئنسامان

 شم.«  یبه صورتم بزنم بهتر م یآب  هی  رمیم ستین ی ازیاما نذاشت ادامه بده و  با بلند شدن از جاش گفت:»ن 

 م؟« ایمن همراهت ب ی خوا ینگاهش رو به سمتش باال گرفت و گفت:»م سامان

 باال پروند. یی پر اخمش ابرو ی چهره  با

 ! یکن ی قدر شلوغش م نیتونم چرا ا ی نه خودم م-

 .«یای حرف سامان گفت:»اما خوب بنظر نم د ییهم در تأ ی مرتض

 گفتم که خوبم.«  گه یگفت:»اِ بسه د یرو به سامان و مرتض   یتشر با

فرستادم و   یامیگرفته بودم براش پ ز یم ر یرو ز ی که گوش   یکردم و درحال  ینگاه م  نیبا اون حرف از مون دور شد. به حس و

 نوشتم:

 بهش؟« یگفت  یشده باز؟ چ ی»چ

 جواب داد که برام نوشته بود:  قهیبعد از دو سه دق و

 .«ختیبهم ر یحساب د یشن یسامان رو  بهش گفتم وقت یاصرار کرد، مجبور شدم و حرفا  یل یخواستم بگم اما خ ی»نم

 کردم:   پیبراش تا یتند و عصب  تند 

 .«نیحس  ی گفت ی نم ط یشرا نیا یکاش تو  ؟ی چرا بهش گفت »آخه

 :د یشده بود آروم کنار گوشم پرس  نیمرموز من و حس ینگاه ها  ی که متوجه  رخساره

 ه؟ یچ ایاس مس باز نیا ی  ه یقض  ن؟ یکن ی کار م یچ-

 تر جواب دادم:  آروم 

 نگرانشم رخساره. یلیخ دمیازش پرس  ربد یدرمورد ه  یچیه-

  د ید ی حالم رو م نیکردم. رخساره که ا یم  ی مغموم مدام با انگشت هام باز ی از رفتنش گذشته بود و با استرس و حال قه ی دق چند 

 ؟« یاورد و گفت:»تو چته؟ چرا مثل مرغ  سر کنده شد  کمی زدمن کالفه شده بود، سرش رو باز ن ی و اون هم از کالفگ 
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 نگرانم نگاهش کردم.  یچشم ها با

 کنه؟  ی م ی طور نیتحمل ندارم آخه چرا با خودش ا گه یکجا رفت؟ رخساره د-

 کرد.   زیر یچشم

 ؟ ینگران ش -

  یشد و با جا به جا شدن از رو  ر یلباسم سرا ز یباره با برخورد دست رخساره رو  کی موناتیل وانیبزنم ل  یکه حرف ن یقبل از ا و

  ی. به لباسم نگاه مد ینگاه ها به سمت من چرخ یمانتوم با نوک انگشت، از جام بلند شدم که همه   یام و باال گرفتن لبه   یصندل

  یگفت:»وا  یالک  یی ها یه کردن به لباسم و با ادازد از جاش بلند شد و با نگا ی م ی زیچشمک ر همکه ب  ی کردم که رخساه درحال

 خوام اصالً حواسم نبود.«  ی معذرت م

 شد.« ی چ نیبب یوا  یکرد و گفت:»ا  یهم نگاه میمر

 به رخساره نگاه کردم که گفت:»خب گفتم که حواسم نبود.«  تیمشغول پاک کردن مانتوم شد. با عصبان   یبا دستمال زهره

 رستوران برم. یبهداشت سیکردنش به سرو ز یتم یت برااز خواس  یهم با اشاره ا  سامان

لباسم رو   عی سر ی لیخانم ها خ یِبهداشت س یبه سرو دن یکردن مانتوم از بچه ها دور شدم. با رس  زیتم  یزهره تشکر کردم و برا  از

رفتم که همون لحظه   ون یآقا یبهداشت سی کردم و به سمت سرو یاومدم. چپ و راست رو نگاه رونی ب ییکردم و از دستشو زیتم

  یکار م ی جا چ ن یبا بهت گفت:»تو ا ی ا قه ی کرد و باالخره بعد از دق  یبهم نگاه م  هوت. مات و مبدمیخودم د ی رو جلو ربد یه

 ؟« یکن

 : دمیغم آلودم با نگاه کردن بهش سر کج کردم و پرس  ی و با صدا  دلواپس

 چته تو؟ -

 کرد.   فوت  یزد و نفس یپلک خمار  ی اون پرسشم با آشفتگ  با

 شو.  الیخ ی امشب اصالً حوصله ندارم سوگند ب-

 : دمیلب ورچ دلخور 

 که چت شده...  نم یخواستم بب  ی خواستم... م یمن فقط م -

 زد.   یتلخ لبخند 
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 احمقاست؟ ه یمن شب ی  افهیق   نمی! ببینگو که نگرانم شد -

 از حرفش اسمش رو زمزمه کردم:  دلخور 

 !  ربد یه-

 هان؟  ؟یچ ربد یه-

 ؟ یکن  ی کار و م نیچرا ا-

 صورت پر اخمش نگاهم کرد و گفت:»کدوم کار؟«  با

 .یکن  ی کار رو م ن یا یکه دار  یی تو ن یاما االن ا رم یگ  ی برات گارد م یگ یبهم م شهیهم-

  یخوشحال نم ی نیب ی م ی طور نیو امن  ی وقت  یعن ی ارمینگاهم کرد و با لحن پر شماتتش گفت:»اصالً سر از کارات در نم کالفه

 شه؟«  ی دلت خنک نم یش 

 ام لب زدم:  دهی لرزون و نگاه رنج  یچونه   با

 ... یانصاف  یب  یلیخ ربد،یه  یانصاف ی ب ی لیمن! خ-

  یموها ی و فرو کردن دستش تو  ی به چپ و راست با عجز و درموندگ یساکت بود و با برداشتن چند قدم ی ا قه ی دق چند 

 سر به چپ و راست تکون داد:  شونش،یپر

 کنم؟ خدا لعنتم کنه، خدا لعنتم کنه...  ی کار م  یدونه داداشم چ  هی خوره من... من دارم با  یز خودم حالم بهم ما-

به خاطر من با   خوامیمن نم فتاده،ی ن یاتفاق چ یتر شد و ناراحت از لحنش گفتم:»ه.... هنوز هم ه ری که زد بغضم گلو گ ی حرف از

 سامان... «

 اش لب زد:  انهین دلجوزدن برام سخت بود. با لح حرف

 نبود.  ن یمنظورم ا-

  ی که دست هاش رو به کمر زده بود با کالفگ   یام سر خورد. درحالگونه  ی اشک تلخ و پر درد رو یگرفتم. قطره ها  نییسرم رو پا 

 کشم.«  ی نم گه یتو، سامان... سوگند د ی کرد، رفتارا  فیبرام تعر زویهمه چ نیحس ست، یگفت:»دست خودم ن

 .د یتو موهاش کش یو کالفه دست  ی عصب و
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 ! ؟یچه طور مید یجا رس  ن یبه ا یاصالً چه طور -

 قدر باعث عذابش شده بودم چه طور...!  نی کردم، چه طور ا  یکار م یکردم، من داشتم با اون دو تا چ ی خودم رو سرزنش م مدام

 

  یم  ریصورتم سرا ز ی رو یراراد یته و غکردم اشک هام ناخواس  ی بهش نگاه م یو سرم رو باال گرفتم. وقت   دمیکش ی نفس سخت

 دنیسرم چرخ ی رحمانه تو ی هوا و ب ی ب ی هم گذاشت. فکر ی لحظه چشم هاش رو رو  هیاشکم   ی قطره ها  دنیشدند که با د

بار مردن و   ک ی ی  ی که گفتنش به اندازه  ی اون عذاب نجاتش بده، فکر ازتونست  ی م د یکه شا ی گرفته بود؛ تنها راه و چاره ا 

 زنده شدنم سخت بود اما مجبور بودم... 

 و با فرو دادن آب تلخ دهنم سخت لب هام رو تکون دادم:  ده یبر ده یبر  

 ...خوامیازت م ی زیچ ه یم... من -

اشک حرف زدن رو   زش یدندون فشردم تا باز ر   ریو کنار چشمش، نگاهم کرد. لبم رو ز  یشون یشدن خطوط پ قیبا عم پرسشگرانه

 سخت نکنه.  برام

 همه مون بهتره، من ت... تو و سامان...  ی واسه  ی طور نیا ی عنی... نهیاما، اما تنها راه چاره هم ه،یدونم که خود خواه  یم... م -

 :د یاش نگاهم کرد و نگران پرس  نانهیب زیت  ینگاه ها با

 ؟ ی چ... چه راه-

بستم مشت گره کردم و   یکه چشم هام رو م  ی درحال ه یتونستم  مقاومت کنم و با گر   ینم گه یسخت بود و د یلیبرام خ گفتنش 

... برو  و تمومش  دمیکَست قسمت م  نیتر ز یجا دور شو... بجون عز نیمدت از ا ه ی... یجا برو... برو و فراموشم کن...  ن یگفتم:»از ا

 و.« عذاب نیکن ا

 هام زمزمه کردم:  قهی شق دنیکش  ریت با

 ببخش....  ربد ی ه وببخش من -

 غم گرفته و در مونده اش گوشم رو پر کرد.  یچشم هام سوق داد. صدا ی باز کردم. عاجزانه چشم هاش رو تو پلک

 چه چه طور؟ ؟هان؟ یبگ  یزیچ  نیهمچ یتون یچه طور م -

 . نهیببخش من و اما تنها راهش هم-
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فراموشت کنم قبالً که    یتونم، چه طور  ینم ییکَسم که خوده تو ن یتر زی گفت:»بجون عز نیچشم هام تلخ و غمگ  یزل زدن تو  با

شه... نه راه پس دارم   ی ... نمیکش  یبرم که تو توش نفس نم یی جا یکردم اما نشد... چ... چه طور یحد عاشقت نبودم سع نیتا ا

  ن یوقت ا چی شم. ه ی م وونه یتره، سوگند دارم د ز یکه از جونمم واسم عز ی اشم کس گهید  رفط هی و   ییطرفش تو ه ی ش، ینه راه پ

 هم کم اوردم.«  ی قدر عاجز و نا توان نبودم، کم اوردم بد جور

 کنم نه تو رو نه سامان و... برو. تت یاذ  گهیخوام د یمن نم  مید یرو عذاب م گهیهم د  میشه ما فقط دار ینم م یطور نیا-

  نیا یتون  یم  ی چه طور ، یخود خواه یل یدندون هاش تکون داد و شماتت گر گفت:خ دن یب کشل  یاون حرف سرش رو با رو  با

از دوست   د یدونم با  ینم ی اون قدر عاجزم که حت نم،یب یرو نم  ی زیو چ ی که من به جز تو کس یدرحال  ،یباش  رحم یقدر ب

 عذاب بکشم؟ الیاز فکرو خ ا یداشتنت لذت ببرم 

 بد تر نشه.  ن یاز ا خوام یمن فقط م -

 خوام بهت گوش کنم.«  ی نم گهیهم و گرفتن نگاهش گفت:»برو، د  یتر کرد و با فشردن دندون هاش رو   یلب

لب تکون داد   یبست به سخت  ی که چشم هاش رو م  یدستم گرفتم. درحال  یدستش رو تو  ی نفس دنی خواست بره که با کش یم  و

 کار رو نکن سوگند، نکن.«   نیو گفت:»با من ا

 م رو سوزوند. صورت اشک

 پس به حرفام فکر کن.  نمت یبب یجور نیا گه یخواد د یدلم نم-

باره گر گرفت. صدا دار   ک یبهم وصل کردند چون تمام بدنم  یقو  یهام از حرارت دست هاش داغ شده بود و انگار که ولتاژ دست

 و رفت.  د یکش رون ینرم و لمس کردن پوستم، آروم دستش رو از دستم ب ی آب دهنش رو قورت داد و بعد از فشار

  ی که گره  ی کردم. باز باعث عذابش شده بودم؛ باعث عذاب مرد هی تک واریهمون حال مسخ به د ی رو تو قهیچند دق ربد یرفتن ه با

  فمیبه دلم انداخته بود و قلب نح شیمردونه اش آت  ی که حسرت گرفتن دست ها یانداخت، کس  ی مابرو هاش گره به کار هام 

و خودم   دمیکوب ی پشت سرم چند بار واریگره شدم، کم ضرب به د  یشد. با مشت ها یسوخت و جزغاله م ی اون شعله ها م ونیم

کم خودم رو مرتب   ه یبه صورتم زدم و  ی. آب ستادمیا نهیآ ی رمق بودم و سر درد داشتم. جلو ی قرار دادم. ب ن یرو مورد لعن و نفر

 پس کجا رفته بوده!  د،بو  ومدهیهنوز هم ن  ربد یبود اما ه ب یبچه ها برگشتم. عج شیکردم. دوباره پ

شام آماده کرده بودند. نشستم که زهره گفت:»چرا   ی رو  برا زیدور زدم اما نه نبود. م ربد یه ی چشم اطراف رو در جست و جو با

 دنبالت.«   امیخواستم ب یم  گهید  یکرد   رید

 . د یکم طول کش ه یکردن لباسم   زیتم-
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 ؟« ید یو ند  ربد یکرد و گفت:»ه یهم نگاه سامان

 باال انداختم. ی ا شونه

 ن... نه. - 

 شد و گفت: »بهتره برم دنبالش.«  زی خ میاش ن ی صندل ی اون حرفم رو با

 اون ور تر، گفت:  زی با اشاره ابرو به چند م  یخواست بره مرتض ی که م  نیهم و

 اونا هاش.«  »اِ

 کار داره؟«  ی چ زیآخه با اون م ی زنه، ول  یحرف م ییجلو زیکه داره با اون پسره سر م  نیدر ادامه با تعجب گفت:» اما مثل ا و

زد   ی که باهاش حرف م  یکس  زیم  یشد. دستش رو رو  دهیاشاره داده بود کش ی که مرتض ییاون حرف نگاه ها همه به سمت جا با

 که حرف بزنه!   نیکنه تا ا یبود که داره بحث م نیا ه یشب شتر یصورتش رفته بود و ب یهم تو  یگذاشته بود و حساب

کنه پسره   ی زنه که انگار داره جر و بحث م یگفت:»حرف نم اش یکو لحن شا تیموضوع شده بود با  عصبان نیمتوجه ا نیحس

 .« وونهید

 

تا دردسر درست   مشیاریب م یبهتر گفت:»آره فکر کنم، پاشو، پاشو بر یبررس  یبرا  یحرفش و سر سر کردن د ییهم با تأ سامان

 نکرده.« 

  ختیزد و بهم ر  یرو که باهاش حرف م یزی م ، یبعد از داد ربد یآن ه کی از جاشون بلند شند   نیکه سامان و حس  نیقبل از ا اما

که   م یکرد یزد. همه مات و مبهوت نگاه م   یکرد حمله ور شد، بشدت و با حرص کتکش م  ی که با هاش بحث م ی و به طرف پسر

هاشون بلند شده بودند و عقب رفته بودند،   زیبه طرفش رفتند. همه از سر م عی رس  د یو مج  یطور مرتض نیو هم  نیسامان و حس

دست گرفته بودم و با   ی بودم و با وحشت محکم دست رخساره رو تو دهیترس  یاز ترس زدند. حساب یمختصر  غ یهم ج ی چند نفر

  ونر یاون پسره رو از رستوران ب ی بودند. چند نفر ده یترس  یدادم. تپش قلب گرفته بودم و دخترا هم هم حساب ی فشار م ینگران

  ر یمد  قهی کردند و بعد از چند دق ی رو آروم کنند. کارکنان رستوران که شوکه فقط نگاه م ربد یکردند ه ی م ی هم سع ه یبردند و بق 

 جا چه خبره؟«  نیگفت:»ا  اش ی و لحن سراسر شاک  تیرستوران با اومدنش، به طرف سامان رفت و با عصبان

رو خبر   سیشه پل  یم  ی باقر ی بود و همراه سامان کنترلش کرده بود، اشاره داد و گفت:»آقا ستادهیا  ربد یکه کنار ه یو به نگهبان 

 .« د یکن
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  ب یشون رو از ج ی اعتبار یو هم زمان کارت ها ع یخوان، سر شیبا رفتن به سمت پ ن یو حس  یلحظه بود که مرتض  نیهم یو تو  

رستوران گرفته   ریمد   یکه دست هاش رو جلو  ی در حال  نیقرار دادند. حس زیم  یو اون ها رو رو  دند یکش رون یکاپشن هاشون ب

  می کن ی م میخسارتش هر چه قدر که باشه تقد  د،یزنگ نزن س یکنم به پل  یکرد گفت:»خواهش م   ی بود و به آرامش دعوتش م

 .« د یزنگ نزن سیاز اون، فقط به پل  شتریب یحت

کنترلش بازوش رو محکم   یداشت و سامان برا   یکرد که حال آشفته ا  ربد یبه ه  یآروم تر شده بود نگاه ایرستوران که گو ریمد 

 بودمشون.«  ده یفرهمند د یفرهمند هستند، قبالً با آقا یشناسم، پسر آقا  ی م وشون یدستش گرفته بود گفت:»ا ی تو

 پر اضطراب زد.  یلبخند  نیحس 

 .نیبله پسر آقا مهت-

به ما   یلی هستند و خ یمرد محترم و متشخص   یلیفرهمند خ ی کردم آقا  رت یکون داد و با تأثر گفت:»واقعاً حت  یرستوان سر ریمد 

 کنم واقعاً!«  ی و رستورانمون لطف دارند تعحب م

کم حالش خوب نبود، واقعاً   ه یو رنگ عوض کردن گفت:»شرمنده اما امشب  ی شونیپ یبا گرفتن عرق پر شرمش رو  نیحس

 خوام.«  ی معذرت م

رستوران   ریبا مد  ن یمتشنج رستوران داشتند. حس ی در آروم کردن فضا  ی پر استرس بود و خدمه ها هم سع ی در سکوت رستوران

رو که   ییها رفته بودند و کارکنان رستوران هم همچنان کسا یاز مشتر ی سر هی  باًیزد و بنظر آروم تر شده بود. تقر ی حرف م

کم آروم تر شده    هی هم  ربد ی. هنند یهاشون بش ز یخواستند که سر م یو ازشون م   ردند ک  یهنوز اون جا بودند به آرامش دعوت م 

شدند.   یاش خارج م  ین یب یپر خشم و تندش صدا دار از سوراخ ها یداشت و نفس ها  شون یپر یآشفته و حال  ی بود. سر و وضع

  ی رخساره گذاشتم، با حال ی شونه  ی هم سرم رو رو یاون وضع نداشتم و با محکم فشار دادن پلک هام رو  یرو تو  دنش یتحمل د

در آروم کردنم داشت و کنار  گوشم گفت:»آروم باش   ی . سعختمی ر یزدم اشک م  یکه لباس رخساره رو چنگ م  یمنقلب در حال

 شند.«  یاالن بچه متوجه م  زم یسوگند آروم عز ،ست ین ی زیچ گه، یتموم شد د

 :د یاز رخسار پرس  ر یمتح  میهام شده بودند و مر ه یو زهره متوجه اون حال و گر م یبود و مر دهیفا ی اما ب 

 کنه؟   ی م ه یسوگند چشه چرا گر-

 . دهیکم ترس   هی  زهی:چرخساره

 . د یشونه ام کش ی بغل رخساره بودم دستش رو نوازشگر رو  ی در همون حال که تو  میمر

 .م یشام کوفت کن میخواست یزهرمارمون کردن، مثالً م  یو چه طور امشب  نیبب نایدلم، اوف از دست ا ز یعز یآخ-
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بود و   یدنیمون اومدند. حال و روزش دداشت به سمت ی جلو تر ازشون قدم بر م ربد یکه ه  یکم بعد هر چهار تا شون در حال  هی

خواستند به    یم  یمجدد اشک هام بشم. سامان و مرتض  زش یتا مانع از ر  دمیلبم رو به دندون کش د،یکش ی م ر یت دنش یقلبم از د

  د یخب بر یلی خ د،یگفت:»ولم کن  یشون رو پس زد و با تشربود کمک کنند اما دست  خته یسر و وضعش بهم ر یکه حساب ربد یه

 کنار.« 

 .« نیمگه؟ چه مرگت شده دوباره؟ برو بش یپر حرص گفت:»خل شد  سامان

  ینیسنگ  یفضا  یبا بهت تو   یو همگ   میبود ستادهیو نشست. سر پا ا د ی رو به صورت کج کنار کش یا  یصندل  هی بدون دخالت بق و

  ک یبود. بغضم رو  تهخیبهم ر یهم افتاده بودند و حساب رهنش یپ یاومد و دکمه ها  یلبش خون م ی . از گوشه میفرو رفته بود

رستوران   ریبه طرف مد  یو مرتض د ی. مجدمیکش  یق یرخساره نفس عم ی و به خواسته  ره ینگ  امه یباره و سخت فرو دادم که باز گر

جعبه   نیکه حس م یو همه ساکت بود  میکرد  یتشکر دوباره مشغول حرف زدن شدند. شوکه و بهت زده بهش نگاه م ی رفتند و برا

 برداشت طرفش گرفت.  ز یم ی دستمال رو از رو ی

 .  ادیگوشه لبت داره خون م-

کرد باهاش   یکس جرأت نم  چیلبش رو پاک کرد. ه ی گوشه   د یکش رونیرو از جعبه ب یخودش دستمال ن،یبا اون حرف حس که 

 :د یازش پرس  ج یگ ی و حالت یکرد. باالخره سامان با کالفگ   یبه من هم نگاه نم ی حرف بزنه حت

 ؟ یشد آخه؟ چرا کتکش زد یچ-

 

 هست؟« یمشکل  یطور  نیرفت گفت:»هم ی هم م ی خمارش رو ی پلک ها کهیدرحال ی خنث یو حال  ی الیخیکرد و با ب ینگاه

 هم فشرد:  یدندون رو   یپر خشم نگاهش کرد و با لحن سرزنشگر ی با چهره ا سامان

 جا؟   نیتو هست؟ اونم ا ت یدرحد شخص نی اصالً ا ؟یکن  ی و دعوا به پا م  ی د یم  ریگ  هی پا به بق یسر و ب یالت و ب  یچرا مثل آدما-

خواست   ی ازم م  کهیگفت:»هوم مرتکه انگار از کنترل خارج شده بود سر تکون داد و   ی و با حال د یخند   یم  تیکه با عصبان  یدرحال

 !« یکنم، عذر خواه  یخورده عذر خواه زشونیکه پام به م ن یبه خاطر ا

 .«ی کن یکار م   یچ ی دار  یدون  ی تر گفت:»تو زده به سرت نم  یبا اون حرفش عصب  سامان

که    یدونیکرد خشمش رو کنترل کنه گفت:»سامان ول کن تو رو قرآن، م  یم  یکه سع  یهم گذاشت و در حال یرو   یمحکم پلک

 نفر رو ندارم.«  هیتو   یتا ینصح ی اصالً حوصله 
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کم مرتب کنه به    هی و سر و وضعش رو   رهنیکه پ ن یا یبرا نیزمزمه کرد. حس ی احمق ی لب پسره  ری هم با حرص ز سامان

سپر کرد و   نی حس ی  نه یدستش رو مقابل س  یتدافع  یخشم و حالت  پر یی و با صدا د یطرفش رفت که لجوج خودش رو کنار کش

 گفت:»به من دست نزن.« 

 خب داد نزن.  یلی:خنیحس

صورتش   ی که تو   یناگهان یمعده اش گذاشت و درد  ی بلند دستش رو ی نفس دن یکه بعد از کش م یهمچنان ساکت بود یهمگ 

شد اما با گرفتن   کشیبهش نزد نیرفتن کرده بود که حساز جاش بلند شد، قصد  ی و باعث مچاله صورتش شد، به سخت د یچیپ

رو برداشت که بالفاصله عقب   ینداد کمکش کنه و چند قدم ازهاج یخواست که عقب بمونه. حت نیحس ی دستش جلو ی دوباره 

  ی ها یزد و باعث جلب توجه همون تعداد کم مشتر ی ضربه م ز، یم  یکه با دست رو  یمون درحالبه سمت دن یگرد کرد و با چرخ

 !« فته ی دنبالم راه ن یرستوران شده بود، گفت:»کس 

  د یحرفش تأک ی فشرده شده اش از درد، رو  یو چهره   دش یبا لحن پر تهد  ی ا قه ی و بعد از دق د یچی باز هم از درد به خودش پ و

 کرد: 

 دنبالم.   ادیکه بخواد ب ی به حال کس ی وا-

دست و پا بسته بودنم داشت  نیتونستم و ا ی بکنم، نم ی تونستم کار  یکرد اما نم یم  اموونه ی تو اون حال داشت د دنشید

.  دمیترس  رمیکه غم باد بگ  نیلحظه از ا هی  یکه برا  ی طور دمیبلع ی رو م نمیسنگ  ی کرد و مدام و پشت هم بغض ها ی م اموونه ید

 زد:  بیسامان از پشت سر با صداش بهش نه

 . یشد  وونه ی آخه؟ تو کالً د نیپشت ماش  ی نیبش ی خوا ی م ی چه طور-

 :د ی کرد و با خشم غر ینگاه مین

 شدم پس دست از سرم بردار.  وونه یآره د-

شد. با خارج  کاپشن چرمش رو برداشت و از رستوران خارج  یبگه با دراز کردن دستش به سمت صندل ی زیکه چ  نیبدون ا و

تونه   ینم تی برمش سوئ یگفت:»تو دخترا رو برسون خونه، م  نیشدنش از رستوران بالفاصله سامان از جاش بلند شد و روبه حس

 .« نهیحال پشت فرمون بش نیبا ا

ند که  مون اومد غذا به سمت  یبا پاکت ها د یو مج  ی. مرتضمیرفتن شده بود  یبعد از اون حرف بالفاصله رفت. ما هم آماده   و

 خونه.«  م یببر میریغذا بگ   م یگفت ن یبا اشاره به پاکت ها گفت:»شام که نخورد د یمج
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و به سمت   میاومد  رونیاز بچه ها همراه رخساره از رستوران ب یکرد. بعد از خداحافظ م یدخترا تقس نی با اون حرف پاکت ها رو ب و

 . میو سوار شد  م یرفت نیحس نیماش 

 گفتم.«   یبهش م  د یجلو گفت:»نبا ی  نهیآ ی با نگاه کردن از تو نیداده بودم که حس  هیتک  نیماش   ی  شهیو به ش  سرم

 : د یپرس  جیگ رخساره

 رو؟  یچ-

گفتم،   یم  د یکه نبا یی زایچ هی هم گفت:» یبا سرزنش کردن خودش و فشردن دندون هاش با حرص رو  نیاون سؤال، حس با

 من شد.«   ریهمش تقص 

 شم!«  ی باز گفت:»خب بگو متوجه نم رخساره

 االن اصالً حوصله ندارم.« گهیحوصله و دمق گفت:»سوگند خودش بهت م ی بهم نگاه کرد و ب نه یآ  یهمچنان از تو  نیحس 

 کنه.  ی متوجه نشدم که رخساره داره صدام م  یو منگ بودم که حت ج یقدر گ اون

 :سوگند با توام ها؟ رخساره

 گفتم:»نگه دار، ن... نگه دار.«  ی فیضع یکردم، با صدا ی م یاحساس خفگ  نیماش  ی داشتم و تو  جیگ سر

 :د ی سرش رو عقب چرخوند و با نگاه کردن بهم پرس  رخساره

 ؟ یشده؟ خوب یچ-

 شد سخت لب زدم:   یاز گلوم خارج م یکه به سخت  ییالتماس و با نفس ها پر

 ت... تو رو خدا نگه دار.  ن،ین... نگه دار حس-

 به طرفم برگشت:  ی رو متوقف کرد. با نگران نیماش   عی اون حرفم سر با

 تو؟  یخوب  ی شد  یجور  نیچرا ا هیچ-

  نیاز ماش  عی سر یل یبگم خ ی زیکه چ نی حالت تهوع بهم دست داده بود و بدون ا جهینفسم بسته شده بود و همراه با سر گ راه

تف تلخ نبود.   ه یجز  یز یخم کردم اما چ نییسرم رو پا یرفتم. با دل بهم خوردگ ابونیآبِ کنار خ  یشدم و به طرف جو  ادهیپ

پخش شده   نی زم یکه رو   یتونستم خودم و اون حالم رو کنترل کنم و درحال ینم  گهیشده و به سمتم اومد. د ادهیرخساره هم پ



 عشق تا جنون 

877 
 

هم به طرفمون   نیکردم. حس  هی گر یها یقورت دادم مجال دادم و ها ی بغل رخساره انداختم، به بغض ها ی بودم خودم رو تو

 هو؟« یشد  یناباورانه گفت:»سوگند چ تیاون وضع یمن تو  دنیاومد با د 

 گفت:»آروم باش قوربونت برم، آروم.«   نشیرخساره سرم رو نوازش کرد و با لحن غمگ  

 

 . دمیو هق هق نال ه یگر با

 منه... من... ریمنه... ت... تقص ر یهمش تقص-

 سمتم خم شد. ینفس کالفه ا دنینشست و با کش ن یزم ی زانوش رو یرو   کهیهم با ت  نیحس

 نکن.  یجور  نیبا خودت ا ی کیشه نکن فدات شم، نکن حداقل تو  ی سوگند بسه االن دوباره حالت بد م-

 : دمیاشک باز نال لیرو باال گرفتم و با س  سرم

 من بود...   ر یم... من... تقص-

دست هام گرفتم و با    نی. صورتم رو بد یکش ی م ر یسوخت و ت یکردم. قلبم م  یم  هی رف بزنم و فقط گرتونستم ح  ینم  گهیاما د 

 بغض شکستم و بغض شکستم... ی عجز و ناتوان

 

 

بعد از رسوندن من و رخساره با   نیبود که راه نفسم باز شده بود. حس نی آروم ترم کرده بود و حداقلش ا  یکم  هی اون همه گر د یشا

. مامان و بابا هنوز  دمیحرکت کرد و رفت. با کمک رخساره تن رنجورم رو باال کش ع یسر ی لیپشت سر همِ سامان خ ی تلفن ها

 بغلم گرفتم. رخساره جلوم نشست. ینشستم و زانوهام رو تو ی کردم و بغ کرده گوشه ا رترو کف سالن پ فمیبودند. ک ومدهین

 مگه نه؟  ن یرف زدباهم ح-

 تکون دادم.  سر

 اوهوم. -

 بود سوگند؟ یمنظورش چ  نیحس ه،ی چ هی قض-
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 شه.«  یشه، نم ی که نم  نیبغض آلودم تلخ گفتم:»تهش ا یچشم هاش نگاه کردم و با صدا ی تو

 شه.  یم   تیاذ  شتر یاما اون که داره ب رهیازت فاصله بگ  یتو خودت خواست ،ی کن ی م ی جور نی ا نیکم آروم باش چرا ا  هی-

  گهیبهم م یوقت   رمش،یبگ  دهیکنم ناد  یم  یکنارمه و سع ی شم هان؟ وقت ینم  تیگفتم:»پس من اذ  می و لحن پر از دلخور ه یگر با

  تونم ینم یشم حت  یم  تی... رخساره منم دارم اذنمشیب ی م ی تونم از احساسم باهاش حرف بزنم و... وقت  یدوستم داره و من نم

 بهش بگم که چه قدر دوستش دارم.« 

 بشدت لرزونم ادامه دادم: یو با چونه    دمیرو باال کش امینیب

بلند بهش بگم که چه قدر دوستش دارم، ب.. بگم چه قدر   یخواد برم و با صدا یدلم م رم، یگ  ی م ش یرخساره من دارم آت-

 ؟یفهم  یغلش کنم م... ب... برمی خوام کنارش باشم دستش و بگ  یخوام... م یعاشقشم، م

شه، تو تازه   ی فقط حالت بدتر م ی طور نی دلم اما ا  زیعز ی گ یم ی دونم چ  یو متأثر گفت:»م   د یبازوم کش ی دستش رو رو نوازشگر

 کارو.«  نی نکن ا ی کم بهتر شده بود  هی

خورد با نگاه    ی گونه ام سرم ی و پر درد رو  یرحم  یبا ب یکه قطره اشک  یو درحال  د یکش ی م ر یسوخت و قلبم همچنان ت ی م گلوم 

از   ریغ یبا کس ی روز ه یکار کنم... اگ... اگه  ی ب... بدون اون چ یلیدوسش دارم، خ یل یکنترل گفتم:»من خ  یب  یکردن و حالت

...  یحتم ه،ی ... اون روز... اون روز مرگ من حتمرمیم ی م  رهیو بگ جز من دستاش  ی اگه کس ،رخساره رم یم ی من باشه... م... من م

 رو لمس کنه حق نداره... «  ی ا گهیاون فقط مال منه مال من، حق نداره جز من دست کس د 

 اشک غرق شدم. دلواپس نگاهم کرد.  البی س  ونی م و

  ی جور نیا  انیهم م یی و زن دا یی وقت دا  هی  زم یپاشو عز یکم دراز بکش  هی تو اتاقت   میبهتره بر ستیسوگند تو حالت خوب ن-

 بده پاشو. ننتیبب

خودم جمع شدم. رخساره کنارم نشست و پتو   ی تختم رفتم و تو  ی. رومیجون و سستم به اتاقم رفت یکمک رخساره با بدن ب  با

 . د یرو تا نصفه روم کش

 ست؟ یات که نگشنه  نم یکم بخواب بب ه یجام  نیمن هم-

 ؟« ی خور یم  ی زیچ م یشام کوفت کن می نتونست ی زد گفت:»حت ی که با خودش حرف م  یدرحال و

 لرزونم و رعب و وحشت زمزمه کردم:  ی لب ها با

 نشه؟ ش یزیرخساره... چ...  چ-
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 نگاهم کرد.  م یمال یاخم با

 هم فکر نکن. یزی بخواب فداتشم بخواب به چ-

 رفتند همچنان زمزمه کردم.  ی هم م ی رمقم رو یب  یکه پلک ها ی حال در

 ... تو.... نم... یتونم... ن... م ی من بدون اون نم-

 

  ی متوجه   یلحظه ا ی سرم بود. برا یشده بودند. سامان باال نیپلک هام سنگ  ادیز  ی ه ی چشم هام رو باز کردم. از گر ی سخت به

گفتم:»دستم... دستم   ی رمق یباز و حال ب  می ن یکرد. آروم با چشم ها  یسوخت و گز گز م  یم یسوزش دستم شدم، دستم حساب

 سوزه.«  یم

 رو نرم لمس کرد.  امی شونیپسامان  دست

 فقط به دستت سرم وصل کردن به خاطر اونه.  ستین  یزیچ-

 خواستم از جام بلند شم که رخساره مانع شد. ی . ممیبود مارستانیب  یاون حرف چشم هام رو کامل باز کردم، تو با

 ُسرمت هنوز تموم نشده.  ی کن ی کار م یچ-

 من چم شده؟ -

 . ی:رخساره بهم زنگ زد از حال رفته بود سامان

 دهنم رو با سوزش گلو فرو دادم.  آب

 مامان کجاست؟-

 تا االن رفته باشن خونه.  گه ی:بهشون نگفتم اما فکر کنم دسامان

 خوام برم خونه.  یم-

 . میری:باشد بذار سرمت تموم شه بعد مسامان

 از تو.«  نم یا ربد یبود اون از ه ی ه شب بد گفت:»امشب واقعاً چ ی صورتش با کالفگ  ی رو ی دست دنیبا کش و

 :د یتاب به رخساره نگاه کردم که رو به سامان پرس  یب  ییو با چشم ها پرسشگرانه
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 حالش چه طوره؟  یراست-

 تعلل جواب داد.  هی اش زنگ خورد و بعد از چند ثان یبگه گوش  ی زیکه چ  نیقبل از ا اما

کم فشارش افتاده از    هی که سوگند  نیمثل ا ستین  یخاص زینگران نباش چ نه  مارستانمیکنه؟ من ب   ی کار م ی:چه طوره؟چ سامان

 حالش بد شده. گهیو ضعفه شامم که نخورده بود د یخستگ 

...- 

  هی خب بذار  ی لیاون جا، فعالً خدافظ، خ امیبرمش خونه خودمم م ی گفتم که بهتره آره سرمش تموشه  م یا یخواد ب ینه، نه نم-

 کم بخوابه. 

 شلوارش فرو کرد.  بیج ی رو بعد از تموم شدن تلفنش تو یگوش 

 

 :د یباز پرس  رخساره

 بود؟  نیحس  نم یچه طوره؟ بب ینگفت-

 کرد.  د ییتکون داد و تأ سر

 اومدم نگران شده بود.  ی آره عجله ا-

 چه طور بود؟  ربد ی:هرخساره

 آخ رخساره ببخش، عمه چند بار بهم زنگ زده بود قرار شد برسونمت خونه.  ده،ی :گفت خوبه و دراز کشسامان

 . د ینداره، سر راه منم برسون یبیمونم ع  یسوگند م  شی برگردن پ نایا یی:خودم بهش زنگ زدم گفتم تا دارخساره

از   یمتوجه نشدم که چه طور  ی رفت. اصالً تو حال خودم نبودم و حت رون یاز اتاق ب صی ترخ یکار ها ی حرف رخساره برا د ییتأ با

 . مید یتا خونه رس   یو چه طور  م یاومد  رون یب مارستانیب

 

 **** 

 :د ی تختم نشستم که پرس   یصبحونه به اتاقم اومد. آروم و با کمک دست هام تو  ی نیده بود و مامان با س   کیساعت نزد 
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 زم؟ یعز یبهتر-

 .«یفشارت افتاده و از حال رفت شبیکه گفت:»رخساره گفت دکردم   د ییحرکت سر تأ با

 ادامه داد:  یز یبا لحن سرزنش آم و

 خواست دانشگاه بره.  ی نم ی نگران بود حت ی لیکم هم به خودت استراحت بده، بابات خ ه ی ، یکن یخب از بس خودت و خسته م-

 آروم زدم. یتر کردم و پلک لب

 بوده باشه.   یکنم از خستگ   چم شد، آره فکر هو ی دمیخودم هم نفهم-

 زدم.   یصبحانه  لبخند محو  ینیبا اشاره به س  و

 ن؟ یکه اورد  هیچ نیحاال ا-

و فقط استراحت کن منم امروز سر    یاین رون یاصالً امروز و از رختخواب ب ، یحال باش  یهنوزم ب  د یگفتم شا  گهیصبحونه است د-

 مونم.  ی م شتیو پ رم یکار نم

 خوام عقب بمونم.«  یبرم کالس نم د یبه خدا االن خوبم تازه خودم هم با د یگفتم:»نه شما بر  یزونیآو  یو با لب و لوچه   متعرض 

 بازم حالت بد بشه.  د ینه شا-

و خودم   یخب پس دست و صورتت رو بشور، صبونت و بخور اگه بهتر شد  یلیبهش اصرار کردم که در آخر گفت:»خ یقدر  اون

 .« یبر یتوت یقت م دادم اون و   صیتشخ

 راحت ترم.  ی جور نیا ز یسر م ام یم د،یریرو هم ب ی نیس  نیلطفاً ا-

 .« یرفتن از اتاق گفت:»باشه مامان جان هر طور تو بخوا  رون یبه قصد ب ینیبه روم زد و با برداشتن س  یلبخند 

 **** 

 

حال و   دن یکه از شب رستوران داشتم د یبود و بعد از گذشت چند روز سخت و حال دمق و گرفته ا  د یرخساره و سع ی نامزد روز

آشنا شده   د یبا سع  باً یشده بود. همه تقر یدنیحال روزش د جان یسر حالم اورده بود. از ه ی روز شاد و سر مست رخساره تا حدود

شده بود.   یمی هم با بچه ها صم ی ه خودش جلب کنه و حساببود محبت همه رو نسبت ب  هتونست  یمدت کم  یبودند و اون هم تو 
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طور   نیداشت و هم ی زرباف بود و دو خواهر داشت که اون ها هم ازدواج کرده بودند. سر و ظاهر خوب یتک پسر خانواده   د یسع

 با نزاکت و متشخص بود.  ی لیهم خ

که    نیا یرو بشناسند و برا گه یهم د شتری زد باشند و برو نام ی مدت کی شده بود که  نیهر دو خانواده قرار بر ا ی صحبت ها طبق

 هم خونده شده بود.   ی تیمحرم ی  غه یص شوننیرفت و آمدشون درست باشه ب 

کمر باز بود و از    یرو که تا تو  ی رنگ  یشلوغ شده بود. رخساره لباس دکلته گلبه ا  ی حساب اهویعمه زهرا از سر و صدا و ه ی  خونه

اندام تو پر و خوش فرمش   ی هم تو یکار شده بود، به تن کرده بود و حساب د یسف یها  یهفتش سنگ دوز ی  قه ی  ی جلو هم رو

  ختهیطرفش ر ک یدرشت  ی رنگش رو هم با فر ها یمشک  یچندان کرده بود. موها ورو د  فش یپوست لط ید ینشسته بود و سف

به تن کرده بودم و با   ی رنگ کوتاه د یاز موهاش رو جمع کرده بود. کت و شلوار سف یا که پشت گوشش دسته   یبود و رز سرخ

  یرو تماشا م هی بق ی کوب یپا و نشسته بودم و رقص  یمبل  ی رو اهوی شونه بدور از ه ی رنگم رو ییلخت و خرما یموها  ختنیر

  ادیز یو با اصرار ها م یهم شلوغ کرده بودند ازم خواسته بودند که با هم برقص یهم دختر ها که اون وسط حساب ی کردم. چند بار

 شون کرده بودم.  ی کم همراه  هی

خنده   یچشم به رخساره دوخته بودم که شکوفه   ضمیعر یکردم و با لبخند ها ی م ی همراه هیآرومم با بق  ی دست زدن ها با

  یم ییخود نما یحساب شیقلوه ا یرنگش با کش اومدن لب ها د یسف ی ها د یرفت و مروار یلب هاش کنار نم  یاز رو  یالحظه 

به طرفم ازم   نیماش  چیکرد به سمتم اومد و با گرفتن سوئ ی و بش م  ش خو گه ید  یکه با مهمون ها ی کردند. مامان در حال

  یشال و پانچ مشک دنیرو گرفتم و با پوش   چ ی. سوئارمیداشبورت جا گذاشته بود برم و براش ب ی رخساره رو که تو یخواست کادو 

 رفتم.    رونی شد ب یکه به داخل خونه م  یی رفت و آمد ها ن یرنگم از ب

  نیاش و شلوار ج ییهم با کت تک رنگ آلبالو د یبا چند نفر گرم حرف و خنده بود. سع یشلوغ بود و هر کس یحساب اطیح

بودم و با چرخوندن   ده یرو ند  ربد یبود و با اون ها مشغول حرف زدن بود. هنوز ه ستادهیا نیرنگش کنار سامان و حس یمشک

  ی رنگ رو از تو یرفتم. درش رو باز کردم و جعبه مخمل مشک نیطرف ماش  بهاومدم و  رون یب اطیگشتم. از ح ی چشم دنبالش م

  یبود که رو  ربد ی ه ریابت موند؛ تصوث نی ماش  ییجلو ی  شهیش  یرو بستم چشم هام رو  نیکه در ماش   نیداشبورت برداشتم. هم

 به عقب چرخوندم.  عی سر یل یافتاده بود و خ شهیش 

 

هم اون   یلی بود که از نظرم خ دهیپوش  یرنگ جذب  یی مویل رهنیکردن   سر و ظاهرش شد. پ  زینگاه اول چشم هام مشغول آنال با

رو ساخته بودند. درست مثل   یر ینظ یب  بیچرم و هم رنگش ترک یکه با کالج ها  ی کتان و مشک  ی اومد. شلوار یرنگ بهش م 

گرفت. به نظر بعد از   یم  یشیکه قبل از اومدنش، از خودش پ یشگ یعطر هم مون بود و ه زیبرانگ  نی کننده و تحس ره یخ شهیهم

  یی ا ابرو هافرو کرده بود و ب  نشیشلوار ج بیج ی اومد؛ دست هاش رو تو یخوب م  یاون شب رستوران و ماجرا هاش حساب

رو فقط سر تاپام رو    یا قه ی سالم کردم که چند دق ، یرگیخ یا قه یکرد. باالخره بعد از دق  یپر جذبه نگاهم م  یبهم و صورت  کینزد
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  یبخش تیکرد اما سکوت رضا ی م یرو بررس  گه یتشنه مون هم د یبرانداز کرد و بعد از اون هم آروم جواب سالمم رو داد. نگاه ها

به جلو برداشتم و با فشردن لب هام و   ی شکستن اون سکوت قدم ی کردم. برا  یرفتارش حس م   ی رو تو ی ریینبود چرا که تغ

 ؟« یاوم.. خوب ،یاومد  یک  دمی:»ند گفتم یظاهر  ید لبخن

 تکون داد.  یسر  یجد  ی چهره ا با

 وهوم. ا-

 اون لبخند پر تظاهر شد. نیگزیکمرنگ جا  یلبخند 

 ؟ یکه بهتر  ن یمثل ا-

 . کردی اش نگاهم م ی با همون ژست و چهره جد  همچنان

 ! شمیآره بهترم و بهترم م-

قصد برگشت به   ی با برداشتن چند قدم یشگ یهم یها و بحث هافرار از حرف  ی نداشت و برا یخوب  یآخرش رنگ و بو  ی  جمله

 . ستادمیآن سر جام ا کیکه زد   ی که خواستم از کنارش رد بشم با حرف نی رو کردم و هم اطیداخل ح

 .یبش  کیبهم نزد ی تون  ینم گه ید-

 بود؟  یبودم اما منظورش چ  جیکم هم گ  هی جا خورده بود و  یحرفش حساب از

  یی تو نیبه بعد ا نیسمتش برگشتم، پر پرسش نگاهش کردم که با اشاره دادن ابرو هاش بهم و ژست مغرورانه اش گفت:»از ا به

 سمتم.«  یایب د یکه با

 لبم نشست.  یگوشه   یو مسخره ا  جیگ  لبخند 

 فهمم! ی نم ؟یچ ی عنیاون وقت -

 .« ید یکه شن ی نیهم یعنیگفت:» اش  ی جد  یبه چپ و راست و چهره   یو با نگاه د یرو دور دهنش کش دستش

 ادامه داد:  م یکه داشت ی پرتنش یگرانه از اون رابطه    لیتحل ی و حالت  یمکث با

 ...امیسمتت نم گه یماست د نیب وار ید نی که ا ی تو و تا زمان  یاز جنس ترس، غرور و خودخواه وارید  ه ی واره؛ ی د ه یمن و تو  نیب-

 . د یلب کش ی رو  دندون
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رو   ی همه بزدل نیدرست مثل من، ترس و ا ی غرورت و بشکن د یبا  واره،ید   نیهست و اون هم فقط و فقط شکستن ا ی راه ه یالبته -

 . یکنار بذار د یبا

 هضم کنم.  ی کردم حرف هاش رو قدر یم  یکه سع دهیرنگ پر یکردم و لبخند  ینگاهش م  ریو واج و متح هاج

  ینم گهیکردم خسته شدم، د   کهیت کهی ت شتیو پکه هر دفعه غرورم   نیخسته شدم، از ا یگر یم دهیو نادمن   شهیکه هم  نیاز ا-

سابقم   ربد ی هنوز هم همون ه ستم ین یف یفکر کردم من آدم ضع یلیبره چون بعد از اون شبِ رستوران خ  ش یپ یجور  نیخوام ا

 ! یچیه اره، یتونه من و از پا در ب ی نم یچیه

  ییگفت:»من آماده ام که تا تهش برم اما تنها ش یا یبلند و لحن سراسر جد  یفوت کردن نفس  دهنم رو آروم فرو دادم که و با آب

ازم   ی تون یدونم که نم ی داره م  یجا به بعدش به تو بستگ  نیو از ا  یتو هم بخوا د یطرفم با یایب د یکه با یی دفعه تو  نیتونم ا ینم

خوب فکر   یل یمن بود خوب فکر کن، خ ی حرف ها ی همه  نیا م، یکن  ی آروم آروم درست م زو یچ مه ه یاگه کنارم باش  ،یبگذر

 کن.« 

بود   ختهیدلم فرو ر  یاون حرف ها هر  دنیهم با شن ی از طرف فشردم یدستم  م  ی بودم و محکم جعبه رو تو یحرف هاش عصب از

 ! زدیرو م دمی ق  شهیهم ی برا گه یاما نکنه د

 رفتم.  اط یام داخل ح ده یفرو دادم و بعد از گرفتن نگاه خشم آلود و رنج ی ا دلهره ادهنم رو مضطرب و ب ی جمع شده  آب

و غرور اشباع شده بود، رسماً ازم    یفتگ یچه قدر هم که لحنش درست مثل سابق از خودش  دم ییجو یلبم رو م   یبا حرص گوشه   

 واقعاً نگرانم کرده بود.   تشیاما جد  فتم یخواست به دست و پاش ب  یم

  ی م ی عنیذهنم رو مشغول کرده بود  یهمون مبل نشستم. با حرف هاش حساب یرو به مامان دادم و با در اوردن مانتوم رو  جعبه

 ره؟ یخواست ازم فاصله بگ 

 تموم بشه!   ز یتونست اما نکنه واقعاً همه چ ی امکان نداشت چون نم نه

حرف پر   ه یخوش بهش نشون نداده بودم و  یرو  ه یاون مدت  یشدم چرا که تو  ی م حق هم داشت، من هم اگه بودم خسته  خب

 بود!  یکننده بهش نزده بودم پس چه توقع  دوار یمحبت و ام

  یکه مثل آدم ها  ی به تظاهر گرفته بودم و در حال م یرخساره خراب نشه تصم ی که خوش  ن یا یهم حالم گرفته شده بود اما برا باز

به   ییرایپذ  یکردم، بعد از اون هم تو  یدختر ها و وسط مجلس رسوندم و با هاشون همراه  نیکردم خودم رو ب ی رفتار م الیخیب

 کمک کردم.   هی عمه و بق
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  ضیتعو یمهمون ها همراه رخساره برا یگذشته بود. بعد از بدرقه   ینامزد  انیو پا د یاز حلقه انداختن رخساره و سع یساعت کی

طور ساکت   نی شد. هم ششیمرطوب مشغول پاک کردن آرا ی نشست و با پد ها ش یآرا ز یم ی . جلومی کردن لباسش به اتاقش رفت 

 : د یس صورتش پر یپد رو  دن ینشسته بودم که با کش

 ؟ی رو به رو شد  ربد ینکنه باز با ه ،یپکر شد  هویشد  یچ-

 م.چونه گذاشت ر یرو ز دستم

 اوهوم. -

 خب؟ - 

 زدم.  ی تمسخر لبخند  پر

 ! ادیسمتم نم گه یتا سمتش نرم د گه یبهم گفت، برگشته م ییزای شه چه چ ی باورت نم-

 

واقعاً     گهیو هالک کرد دخودش  چاره یهم دور از تصور نبود چون ب یل یخ  دم یچرخوند و گفت:»بهش حق م نه یآ  یاز تو  یچشم

 .«یبذار شینوبت توئه که پا پ

سر راهم   گهیگفتم:»اتفاقاً بهتر د ارم یدر ب الیخ ی تفاوت و ب ی ب ی آدم ها ی کردم ادا ی م ی که سع یاون حرف رخساره، در حال  با

 که خودش کارم رو آسون تر کرد.«   رهیخواستم ازم فاصله بگ  یتوهمش بمونه واال من که م نی هم ی شه، بذار تو یسبز نم

که    گهیسوگند خانم و دو روز د نمتیب ی م ون یبا چشم گر  گهیزد و با لحن پر خط و نشونش گفت:»دو روز د  یکج لبخند 

 .« یچ یعن ی ی فهم ی م یشد  مونیپش

 کنم.  یخودم رو م  یهر چه قدر هم که سخت باشه اما تمام سع ،ین یب یتو هم م -

مثالً، حتماً هم   نیزشته تازه نامزد شد  د یسع ی من برم جلو گه یاز کنار تخت گفتم:»خب د فمی از جام بلند شدم و با برداشتن ک و

 .« نیحرف با هم دار یکل

 کرد:   یخنده ا د،یسمتم چرخ به

 بابام!  یور دلم، اونم جلو  ارم یب رمیو بگ تونم که دستش  یخواد بره بعدشم نم یم  د ینه بابا سع-
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 کم هم سردرد دارم.«  ه ی صورتش گفتم:»اما برم بهتره  د یسمتش رفتم و با بوس  هب

 .امیدر باهات ب  یو عوض کنم تا جلو باشه پس بذار لباسم-

 شونه اش قرار دادم.  ی رو رو دستم

رو با هم   ی قشنگ و پر خاطره ا یروزا دوارم یگم ام  یم  کیبازم تبر نمت،یب  یبعداً م رمیتو راحت باش خودم م  زمی نه عز-

 . د یبگذرون

زود شونه   یل یکه شما دو تا رو هم بتونم خ  دوارمیقربونت برم ام یگفت:»مرس  ی دستم قرار داد و با لبخند پر ذوق  یرو رو  دستش

 دلم.«  زی عز نم یبه شونه و کنار هم بب

 کردم.   یداحافظزدم از اون آرزو و تصور ناممکنش و با تکون دادن دستم ازش خ  یتلخ لبخند 

 

 **** 

کرد. نه زنگ زده   یم  یازش نبود و انگار داشت حرف هاش رو عمل ی مشغول بود چون واقعاً خبر ی حساب یاز بعد نامزد  فکرم

 اومد! ی م دنم ید ی و نه برا  زدیم

رفتم.   یراه م   یشمرده ا یآروم و با قدم ها ابون یخ ی فرستادم. تو  رونیب د یچرخ ی سرم م یکه تو   ییها ال یرو با فکر و خ نفسم

ام   ی زنگ خوردن گوش  ی بود. صدا دهیپشت سر هم امونم رو بر یشده بود و عطسه ها رمیگ بان یگر ی فصل یهم آلرژ  شه یمثل هم

  ی تماس انگشتم رو رو یبرقرار   ی. رخساره بود و برادمیکش رونیرو ب یبردم و گوش  فمی ک ی من رو به خودم اورد. دستم رو تو

 گفتم که گفت:  ییپشت هم الو ی. با چند عطسه  دمیکش ی گوش  ی صفحه 

 ؟ یچته تو سرما خورد -

 کردم.   یعطسه ا  باز

 کرده.  دایخارش پ یام بدجور ین یرخساره مردم از بس عطسه کردم، ب ی وا  هی فصل تینه بابا حساس  ،یسالم خوب -

 . یگرفت ی الاقل قرصش رو م ای  یزد  ی م ی زیچ یتیآمپول ضد حساس  هی  ی رفت ی خب م-

 حد نبود.  نی تا ا ی عنیصبح خوب بودم -

 حاال؟ یی خب کجا-
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 خونه.  گردم یاالنم دارم بر م  گه یبود کالسم کنسل شد د ومدهیچون استادمون ن ابون، یتو خ- 

 گفتم بهت زنگ بزنم.  ستیازت ن یخبر گه ید ی بعد از نامزد دمید-

 ...د یسع ،ی کن  یکار م ی ، ممنونم تو چ شند ی قبلش بهت گفتم که چند روز کالسام فشرده تر م-

 کردم که با خنده گفت:   ی عطسه ا د یکه رس   د یسع به

 خرابه. یل یکه وضعتت خ نیهم خوبه دانشگاهه، مثل ا د یسع-

 هم خنده ام گرفته بود.  خودم

 ؟ یکن ی کار م یاوف آره واال، خب خودت چ -

 خونمون.  ان یو خانواده اش قراره ب د یخوام برم کمک مامان آخه شب سع یم  یچیه-

 .می زن ی خب پس برو مزاحمت نشم بعداً حرف م ی لیآهان خ-

  ابون یخ یدوش، جاتو   یکوله ام رو  ییرخساره. با جابه جا یپر خنده   یو خداحافظ  د یچیپ یگوش  ی که تو ی باز هم عطسه ا و

  ابون یطور که کنار خ نیام گرفته بودم و هم ین یب ری کردم، دستم رو ز  ی . همچنان عطسه مدمیچیپ ی و بدون رفت و آمد  ضیعر

من آروم در کنارم شروع به   دن یو با د  ابونیاون خ یتو دنیچیکه با پ شدم  یرنگ  ی پورشه مشک یداشتم متوجه   ی قدم بر م

اوردن   رونی داد و با ب نییرو پا  شهیشون ش  یکینشسته بودند که  نیماش  ی انداختم؛ دو پسر جوون تو ینگاه می حرکت کرد. ن

 .« یبازش گفت:»سالم خانم شیو ن   یبا لودگ  نیسرش از ماش 

  یکردند. چند بار ی دست، به راهم ادامه دادم اما باز هم آروم کنارم حرکت م  یتوجه و با محکم گرفتن بند کوله ام تو  بدون

رو با دراز   یدستمال کاغذ   یجعبه   یخره بازمضحک و با مس ی نشسته بود با رفتار نیکه کنار راننده ماش  ی عطسه کردم که پسر

 .« زمیبه سمتم گرفت و گفت:»بفرما عز نیماش  ی  شه یکردن دستش از ش 

 کنه.«   یعطسه م فمی و لحن کش دارش گفت:»جـون چه ظر ی با همون لودگ شیبه سمت بغل دست دن یبا چرخ و

خلوت بود. واقعاً   یهم حساب ابونیش چهار بود و اون خاز اندازه به اطراف نگاه کردم. ساعت حول و حو شیب  یو با اضطراب نگران

 دادم اما مگه ول کن بودند! ی شتریبودم و به پاهام سرعت ب دهیترس 

تندم    یصفحه بود. از ترس و اضطراب و قدم ها ی رو  نیحس یام شروع به زنگ خوردن کرد شماره  ی لحظه بود که گوش  همون

 مضطرب گفتم.  یینفسم به تالطم افتاده بود. مردد تماس رو برقرار کردم و الو

 الو سوگند؟-
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  یباز تو  نیحس ی کرد. صدا ی بود که هنوز هم کنارم حرکت م نیو نگاهم به اون ماش   د یچیپ یگوش  ی پر اضطرابم تو ی ها نفس

 گوشم زنگ برداشت.

 تو؟ ی زنیچرا نفس نفس م هیچ  ؟ ید یسوگند چرا جواب نم-

 

 :د یکردم به خودم مسلط باشم سالم کردم که پرس  ی م ی که سع ی حال در

 تو؟   ییکجا-

 مشوش کلمات از دهنم خارج شدند. یحال با

 چه طور مگه؟ ابون یت... تو خ-

  ی نم نم یمتوجه نشده، باهاش کار داشتم بب لنتهیرو سا د یداد گفتم شا ی و نمآخه سامان جواب تلفنم   یکردم خونه باش   یفکر م -

 کجاست؟  ی دون

 کرد.  ی م یکتازیصدام   ی اضطراب تو همچنان

 خواب... د یدونم اما امروز کالس نداشت شا ی ن... نم-

که متوجه صدا ها از پشت تلفن شده   نی کرد. حس  یپرون کهیاز او دو پسر، دوباره شروع به ت ی کیحرفم تموم نشده بود که  هنوز

 بود؟«  ی ک  یبود کنجکاو گفت:»صدا

 ؟« یی تو کجا نیحس نم ی... ببزه یآب دهنم گفتم:»چ دنیبودم و با بلع ده یترس  ی بد جور 

 چه طور؟  ک یبوت کینزد - 

 دنبالم.   یایب شه ی... میم-

 پرسد: نگران

 مزاحمت شده؟    یکس  نمیشده بب  یچ-

نگو   یتو رو خدا به کس ن یگفتم:»حس یگوش   یتو  یکردم و با لحن پر التماس   یزدند نگاه م  ی م اون دو پسر که با هم حرف به

 پهنه.«  ابونیخ  ه ی ی دو راه ه یآموزشگاهم بعد از  کینزد  ایف... فقط زود ب
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  اده یپ نیشون از ماش  ی کیمتوقف شد و  نیهمون لحظه بود که ماش  یخورد و تو  ی فقط بوق م یو گوش   دمینشن ییصدا گه ید اما

  یمضحک آدامس تو  دن ییفرو کرده بود با جو بش یج یکه دست هاش رو تو   یشد که با چند گام بلند به سمتم اومد. در حال

من   یکن  یقدر ناز م   نیگفت:»حاال چرا ا یجا به جا کرد و با چشمک  سرش  ی رو رو نکشیدهنش شروع کرد کنارم راه رفتن. ع

 .« گهید ا یدونم دلته ب ی که م

کرده بودم. از لحن حرف زدنش چندشم شده بود و با   شتر یدادم و سرعت قدم هام رو ب ی تند آب دهنم رو با استرس قورت م تند 

 : دمیتنفر بهش نگاه کردم و با خشم غر

 گمشو. -

 .« گهید  ایب یکن  ی و نگاه م  یگشتم که گفت:»چ ی م نیکردم و با چشم دنبال حس یاطراف نگاه به

 هم داره!«  ییچندش آور گفت:»اوف چه چشا ی لبش با ذوق ی دندون رو دن یبا کش یبعد از نگاه و

 لرزونم گوشم رو پر کرد. یصدا

 گ... گفتم گمشو. -

 دهنش گفت:»باشه بابا   یزد و با چرخش آدامس تو   یلبخند لج درار  اما

 از شماها نداره!« یهوا تهرونم دست کم د،یهمتون پاک اصالً

  ده یاز انداره ترس  شیب یی افتاد و با چشم ها نیآن چشمم به حس ک یداد که  ی هاش ادامه م  ی پرون که یف زدن و ت به حر همچنان

که پشت   ی اومدند. پسر یبه طرفمون م  مهیهم همراهش بود! بدو بدو و سراس  ربد یشد ه ی باورم نم دم؛ یدندون کش  ریلبم رو ز 

  ی که به طرف دوستش که تو ن یزد اما هم یدوستش رو صدا م  نیماش   ی  شهیاز ش  بنشسته بود متوجه شده بود و مرت نیماش 

شده بود و با مشت  ر ید گه یخواست فرار کنه اما د یروش ظاهر شدند. م ی جلو ن یو حس ربد ینشسته بود برگشت، ه  نیماش 

  یعصب نیکردم که حس  ی پر وحشت بهشون نگاه م ییبود با چشم ها  یعصبان یحساب ربد یصورتش رو به رو شد. ه ی تو نیحس

 و خواست که از اون جا دور بشم.  د یغر

مشت و لگد انداخته بودش. از ترس   ریپسره افتاده بود و با تمام قدرت ز  یرو  ربد ی بودم، ه دهیعقب رفتم واقعاً ترس  یقدم چند 

 زنگ بزنم.  یدونستم به ک   ینم یکار کنم و حت ی دونستم چ ینم

شده بودند.   ر یدرگ ربد ی و ه نیبا حس  یکمک به دوستش حساب یشده بود و برا اده یپ نیاون پسر هم از ماش  ی  گهید  دوست

که با خارج   ییگفت و فحش ها یبهش ناسزا م یاندازه کل ی ب یزد همزمان با خشم ی رو م یکه اون پسر اول  ی درحال ربد یه
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مشغول   ربد یکه با ه  ی دوباره در حال نیکردم که حس ی زده نگاهشون م ت باز مونده بود. وحش یشدنشون از دهنش، دهنم حساب

 از اون جا دور شدم.  یبودند بهم اشاره داد که برم و با اون حرف عقب عقب رفتم و با چرخش یکتک کار

  یبلند  یبا صدا ربد یکه جواب دادم ه نی زنگ خورد. هم میرفتم که گوش  یم  رو راه  اده یپ ی بودم و با استرس تو ک یبوت کینزد

 گفت: 

 ؟ ییکجا-

 تته پته گفتم:  با

 پاساژ. یج... جلو   کمیبوت  ک ین...نزد-

  ی زیچ دمیترس   یبود که م ی که باالخره اومد. اون قدر عصبان  نیرو منتظر بودم تا ا ی ربع هی قطع کرد.  ی ا گهیحرف د چیبدون ه 

 و زمزمه کرد.   د یدستم رو کش ت یازش بپرسم و با عصبان

 .ایب-

 به پشت سرم انداختم.  ینگاه

 که!  ی تو، دستمو در اورد  یکن  یم  یطور  نیکو؟اِ چرا ا  نیشد پس حس یچ-

 هان؟«  یکن  یم  ی جا چه غلط ن یموقع ا نی سراسر خشمش گفت:»ا یو با چهره  ستاد یاون حرفم ا با

 .« یایدستش گفتم:»مواظب حرف زدنت باش، بعدشم من از تو نخواستم که ب ی دستم از تو دنیآلود نگاهش کردم و با کش غضب

 : د یرو غر ادهیپ یمغازه دار تو  ی و بدون توجه به نگاه ها ت یبا اون حرفم با عصبان 

 ساکت شو سوگند، فقط ساکت!-

تو موهاش    ی کردم که طبق عادت دست ی بهش نگاه م  یبودم و با دلخور  هاش ناراحتم  ادیاز اون رفتارش و اون داد و فر یحساب

 .« فتیخب راه ب  یل یکرد آروم باشه با حرکت سرش رو به جلو گفت:»خ ی م ی که سع ی و درحال د یکش

 . دمیلب برچ  دهیرنج

 خوام برم خونه.  یم-

 و عبوس نگاهم کرد.  یجد 
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 برسونتت. گمیم  ادیب نیبذار حس-

 .«رمیگفتم:»من خودم م لجوج 

 

داد راه    یکه بهم اشاره م   یخسته شدن از لجاجتم زد و بدون توجه به حرف هام در حال ی به نشونه  ی همراه با نفس کالفه ا یپلک

  زونمیآ  ی. لب و لوچه  رهیبگ  دهیخواست من رو ناد یکه واقعاً م نیرو حرکت کرد. مثل ا ادهیپ یخودش جلو تر از من تو فتم، یب

  یفرو کرده بود و ب شیسورمه ا نیشلوار ج ب یج یپشت سرش به راه افتادم. دست هاش رو تو  ارجمع و جور کردم و به ناچرو 

 داشت. به پاهام سرعت دادم و خودم رو بهش رسوندم.   ی توجه به من قدم بر م

هم اخمو و عبوس بود.   یگفت و حساب ی نم یز یرفتم. هنوز هم ساکت بود و چ یتر راه م  نییپا  ی سر شونه ا ک یو با  کنارش 

رو به   یکردم با نگاه ی که لبم رو داخل دهنم جمع م ی در حال ی کم کنم با لحن بچگانه ا تشیکم از عصبان هی که   نیا یواسه  

 .« یخوب حرف بزن  یتون ینم سچک یبا ه ی عنی ی دختر مؤدب حرف بزن  هی با  ی نتو  یتو اصالً نم  هی چ یدون ی باال گفتم:»م

کرده    ختهیهم حرصم رو بر انگ  یتوجه بود که حساب یرفت. هم چنان بهم ب  ی کرد آروم راه م ی که رو به روش رو نگاه م ی درحال 

جمع و جور و ناباور   ی چشمم و لبخند  ه یاز اخم و تَخمش داشتم و با بستن  اد یباز اصرار به کم کردن اون عمق ز ی بود. ول

 !« یزبون اورد ه اون همه فحش،و ب یگفتم:»آخه چه طور 

  یو ژست خاص  طنتیپر ش  یشدن به رو به رو، با پوزخند  ره یبهم کرد و با گرفتن نگاهش و باز خ ینگاه م یاون حرفم باالخره ن با

 ؟« ید یگفت:»همشو شن

 

 کردم.  د ییتأ یلحن پر خنده ا  با

 اوهوم. -

 !« شویآخر یگفت:»حت یخاص طنت یزد و با ش   یکم شده بود لبخند مرموز  تش یعصبانکه انگار از   یطور

 .«شوی آخر ی با همون لحن خودش، گفتم:»حت یو جمع و جور  ز یر ی لب و خنده  ی دندون رو دنیجواب من هم با کش در

 شونه باال پروند.   ال یخ یکرد و با مسخره و ب ی قشنگ  ی اون جوابم خنده  با

 . یریو بگ گوشت ی تونست ی خب م-

 نازک کردم.  یچمش پشت
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 دهنت... ی تونست  یخب تو هم م-

 به گره افتاده اش بهم تشر زد.  یقبلش و ابروها  ی  قهیشده بود، با قطع کردن حرفم و گارد چند دق ی هم جد  باز

 . فتیراه ب   گهیبسه د-

تونستم بکنم.   ی هم نم ش یکش اومده بودند و باز هم برام گارد گرفته بود و کار نییقدر تو ذوقم زده بود، لب هام به سمت پا چه

کرد که من هم با    یرنگ نشست. بهم نگاه ی مشک ی ها یراحت ی . رفت و رومی باال رفت ی و با هم به طبقه   میشد  کی داخل بوت

 بود. بهش نگاه کردم.  خته ی م ربه یاومد. سر و وضعش حساب  نیبعد هم حس  ی . کممبغل رفتم و نشست ی گرفتن کوله ام تو

 تو؟  ی کجا بود-

دونم    یشدم نم نیماش  ر یموهاش به منظور مرتب کردنشون گفت:»درگ  ی دستش رو  دنیرو بست و با کش رهنش یپ ییباال دکمه 

 تو؟«   یخوب نم یوسط اون اوضاع چش شد، بب هوی

 چشم بهش دوختم.  یشرمندگ با

 مجبور شدم بگم.   یتو زنگ زد ی وقت  گهیکار کنم د   یچ د یدونستم با  یاون لحظه نم یخوام تو  ی معذرت م-

چه   یخواست ی اگه زنگ نزده بود اون وقت م  گه یگفت:»مجبور شده! آره د  تیعصبان ونه ی م ی با حرص و خنده ا ربد ی اون حرفم ه با

 غل... « 

 لطفاً.«  ربد یمتعرض گفت:»ه نیحرفش رو خورد که حس هوی اما

 برگشتم.  و دلخور به سمتش  دهیرنج

 کردم.  ی م  یغلط ه ی خودم  یکرد   یآره اگه تو دخالت نم-

کم زخم شده بود و با باز کردن دهنش خون   ه ی لبش   یاز هم باز کرد، انگار گوشه   ی نگاهم کرد و لب هاش رو دو سه بار یعصب

و با جا به   دمیکش  رونیب ز یم ی رو یجعبه   یرو از تو  یدستمال  یرارادی لبش غ  یخون گوشه   دنیراه باز کرد. با د نییبه سمت پا

و با نگاه و لحن تشر بارش   د یدستم رو سمتش دراز کردم که خودش رو عقب کش  نیحس رمبل بدون توجه به حضو ی جا شدن رو

 کرد:   د یتأک

 تو به من دست نزن! -
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بود و سرش رو   فرو کرده  بشیج ی شد که دست هاش رو تو دهیکش  نیشده بودم نگاهم سمت حس ر یدلگ  ی رفتارش بد جور از

پرت کردم و از    نیزم یدستمال رو رو  تیو عصبان ی بودم و با دلخور دهیخجالت کش  نیحس ی جلو یانداخته بود. حساب  نییهم پا

 کجا؟«   گهیجام بلند شدم که گفت:»د

ه هان به  لجباز و تخس گفتم:»به توچ یکردم مثل دختر بچه ها  یکه باز عطسه ام گرفته بود و پشت سر هم عطسه م   یدر حال 

 تو چه.« 

 هم فشرد.  ی پلک رو تیعصبان با

 ؟ ی کن ی کار م ی چ ی حواست هست دار-

 .« ستیصورتش گفتم:»به تو مربوط ن یو با لجاجت تو  خته یگس افسار

 تو؟«  یر ی گ ی قدر پاچه م ن یچته چرا ا گه یبسه د ربد یگفت:»اِه ربد یهم مداخله کرد و با لحن معترضانه اش رو به ه نیحس

 کرد.   نیخشم آلودش رو از من گرفت و رو به حس نگاه

 خب. ی ر یخونه باهاش م ی تا جلو-

 .« گمیم یکه چ  نیاش باز گفت:»به گوش سامان هم نرسه متوجه هست ی عصب ی با همون چهراه  ربد ی گفت که ه  یباشه ا نیحس

 هم قرار داد:  یدر ادامه با لحن و پوزخند پر طعنه اش لب رو  و

 خانم!  ی خود سرانه  ی بشه اونم به خاطر رفتاراخوام ناراحت  ی چون نم-

هاش نسبت به خودم تعجب کرده بودم، کالً عوض شده بود؛   یو کم توجه ی تفاوت ی عوض شده بود واقعاً از اون همه ب ی به کل اصالً

 حرف زدنش، برخوردش! 

 بود.  یجد  مش یکه واقعاً تصم نی سابق و مثل ا ی  فتهیمغرور و خودش   ربد یهم همون ه باز

 

رفت   ی که کنارم راه م ی اومد و درحال ی هم دنبالم م نیاومدم. حس رونی ب کی تمام از بوت تیبهش نگاه کردم و با عصبان ی دلخور با

 .« رمیبرات آژانس بگ  ی خوا ی م نگه، یخودمم پارک نیخراب شد، ماش  هویکه گفتم  ربد یه نیگفت:»ماش 

 کردم.   می شونه هام تنظ یبند کوله ام رو رو  دو

 . یبر یتون   یبهتره تو هم م ادهیپ نه-
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  هی عصب یکه وقت   شیشناس  یگفت م یز یچ ه ی  تیداشت گفت:»از حرفاش ناراحت نشو تو عصبان ی که کنارم قدم بر م ی حال در

 شه.« یتحمل م  رقابلیغ یلیخ

که بخواد اخالقش و تحمل کنه بابد صبر   ی گفت:»واقعاً کس ی من کم کنه با خنده و شوخ یکرد از ناراحت ی م ی که سع ی در حال و

 داشته باشه.«  وبیع

 :د ینگفتم که پرس  یز یباز هم چ اما

که من   یا  یبا اون همه عجله و آشفتگ  دمشید  کیبوت ی کار کنم جلو  یکه با خودم اوردمش نه؟ خب چ ی ازم ناراحت نمیبب-

 هست و منم مجبور شدم بهش بگم. یز یچ هی داشتم متوجه شد که 

 زدم.  ی ومح لبخند 

 ؟ی کرد دایو پسامان ی راست ستم،یممنون نه از تو ناراحت ن-

 .ششیپ رمیتو رو برسونم م ارد، یلیباشگاه ب رهیآره خواب بود گفت م-

 بهش انداختم.  ینگاه مین

 از امروز نفهمه.  ی زیحواست باشه چ-

 زد.  نانیپر اطم یپلک

 نه بابا حواسم هست.-

رو   د یرفت. کل  اردیلیبا گرفتن آژانس من رو تا خونه رسوند و خودش هم همون طور که گفته بود و طبق قرار به باشگاه ب نیحس

کوله ام و   بی ج یتو  د یعمه گلرخ و مامان شدم. در رو بستم و با گذاشتن کل یصدا ی در انداختم و داخل رفتم که متوجه  ی تو

مبل   ی رفتم. رو به عمه که رو نییبه سمت سالن پا یسنگ  ی رنگ از سه پله  یمه ا سور ی تِپ یها  یی کفش هام با دمپا  ضیتعو

رو    گهیبعد از جواب سالمم دست هاش رو برام باز کرد که به طرفش رفتم و هم د ق یعم ینشسته بود سالم کردم که با لبخند 

 عمه جان.« ی که، خوب  گردیم  بر تساعت هف  ی مامانت گفت عصر م ی و گفت:»چه زود اومد   د یصورتم و بوس  م، یبغل کرد

 . د یبشن د ییبفرما نیزود تر اومدم، خوش اومد  گه یممنون، آره اما کالسم کنسل شد د-

 گفت:»سالم سوگند جان، چرا کنسل شد؟« ز یم ی رو وهیاومد، با گذاشتن ظرف م رون ینشست و مامان هم از آشپزخونه ب عمه

 مانتوم شدم.  یکردم و مشغول باز کردن دکمه ها سالم
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 بود.  ومده ی چون استادمون ن-

 در ادامه رو به عمه کردم:  و

 من برم لباسمو عوض کنم و برگردم با اجازه عمه جون.  گه یخب د-

 زد.   یلبخند 

 دلم.   زی برو عز-

ازت   یلیاش انداخت و گفت:»خ  یونشی به پ ی عوض کردم و به سالن برگشتم. کنار عمه نشستم که اخم عی سر یلیرو خ لباسم

 دلخورم سوگند خانوم.« 

  ا ی کیهمش بوت ایکه   ربد یکه منم تنهام، ه یدون یم ی زنیباال دادم که گفت:»چون اصالً بهم سر نم ییابروم رو همراه با چرا یتا

اما تو اصالً   میر یهم م د یو وقت داشته باشه باهم خر  زنهیم ی سر هی  شهیکاره، باز رخساره هم  ریهم که همش درگ یمهد  ت،یسوئ

 .« یارهم د ی ا گه ید ی نه انگار عمه 

 نگاهش کردم.  ینامحسوش  یشرمندگ با

 فرصت.  نیدرس و کالس بودم اما حتماً و در اول ر یهمش درگ د یباور کن-

 کردند. یی خود نما یدستش حساب ه ی و   زیر ی اون حرفم لبخند زد که دندون ها با

 چه طوره؟  د یخر میآخر هفته با هم بر  میار بذارپس قر-

  رمیهفته واقعاً درگ ن یگرفت گفت:»راستش من تا آخر ا ی دستش بود پوست م  یرو که تو  یسبز رنگ  بیکه س   یدر حال مامان

 .« شهیکم هم حال و هواش عوض م  هی تازه  د ی گلرخ جون اما سوگند آخر هفته کالس نداره با سوگند بر

 کرد. د ییداخل دهنش تأ   یهم با گذاشتن انگور دونه درشت عمه

 .ایب  یاما آرزو جان تو هم اگه تونست ه یآره فکر خوب-

 سوگند جان آره؟«  گه ید یای در ادامه رو به من گفت:»م و

 نکردم.«  د ی وقته خر   یلیهم قرار دادن چشم هام گفتم:»آره اتفاقاً خودمم خ ی زدم و با رو  یلبخند 

 .« ادیکه ب گم یخوبه تازه رخساره رو هم م ی لیذوق در جواب اون حرفم گفت:»خ با
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و شوخ طبع   یاورد از بس که خوش انرژ  یم  ف یو واقعاً باهاش حرف زدن آدم رو سر ک  میبا عمه گرم گپ و گفت شده بود یحساب

 رعکس پسر اخمو و تو ذوق زنش! بود ب

 

 **** 

. مامان  می بر رون یگشت و گذار ب یو کم د یخر  یبرا گهیشنبه بود و همون طور که به عمه قول داده بودم قرار بود با هم د پنج

گفته بود  که عمه    ی. بعد از هماهنگ کردن با رخساره به پاساژادینتونسته بود همراه مون ب اد یمطب بود و به خاطر کار و مشغله ز

و وارد هر    میکرد ی پر زرق و برق نگاه م یها ن یتری. به ومی به راه افتاد الدیپاساژ بزرگ م ی تو اره. به همراه عمه و رخسمیرفت

  ی زیچ شیآرا لیوسا ی سر ه یاز من که جز  ر یطور البته به غ نیکرد رخساره هم هم ی م د یخر یعمه کل م یشد  یکه م ی مغازه ا

  ی باعث خنده امون شده بود. بعد از کل ی هاش حساب یشوخ بابا عمه بهمون خوش گذشته بود و  ی نگرفته بودم. حساب یا  گهید

 . میبخور ی تا به دعوت عمه بست  می پاساژ بود رفت یکه تو   ی هم به طرف لوژ بزرگ د یخر

 

برد گفت:»عمه   یرو به سمت دهنش م  یکه قاشق بستن  ی. رخساره در حالمیخسته شده بود یعصر بود و حساب م یپنج و ن ساعت

 .« میبهتره بر گهید  د یجون اگه آماده ا

 تازه ساعت پنجه که.«  ستی ن ی و پاک کردن دور دهنش در جواب گفت:»اما عجله ا ی هم با برداشتن دستمال عمه

رو   یساعت کی زنگ زد قراره  د یچشمش گفت:»آخه سع کیکردن  زیدسته چرمش انداخت و با ر یبه ساعت مچ  ینگاه رخساره

 برگردم خونه.«  د یچون بعدش با میبا هم باش 

 کرد.  ی ا دهیخند  عمه

 .دمش یند  گهید ی واال بعد نامزد  می نیدکتر رو بب  یآقا نیما هم ا د یجا با هم بر ن یاز ا ادیآهان از اون لحاظ خب بگو ب -

هم اومد.   د یکه سع نیگذشت تا ا یساعت  میرار گذاشت. نپاساژ ق یرو گرفت و تو   د یسع یحرف عمه، رخساره بالفاصله شماره   با

 کم معذب بودم.  ه ینظر  نیو از ا می با هم حرف نزده بود ی لیبودمش و خ دهیند  گه ید  یبعد از نامزد 

  امیخواستم مزاحمتون بشم رخساره پشت تلفن گفت ب  ینم د یگفت:»ببخش ی با لبخند پر شرم ز یم یتلفنش رو   یگذاشتن گوش  با

 .« میجا بر  نیکه با هم از ا

 زد.   یض یرو بهش لبخند عر عمه
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 . د یبر گه یجا با هم د نی ا ی ایکه ب  میگفت   نیهم یواسه   م یرفت  یم  میداشت  گهیجان ما د د یسع هی چه حرف نیا-

 رسونم؟« یم ییجا  هی شما رو هم تا  نیکرد و با تعارف گفت:»اگه بخوا ینگاه

 که به صورت داشت ادامه داد:   یبا همون لبخند  عمه

 .می ریمن و سوگند خودمون م د یشما بر زمی نه عز-

 رو به رخساره ادامه داد: یو چشمک ز یآم طنت یبا لبخند ش  و

 شما. ل یورخساره خانوم تح نم یا م،ی نامزدتو پست بد  د یبا گه ید-

از اندازه گفت:»اما اگه   ش یب یصورتش نشسته بود با ادب و نزاکت  ی رو  ی بود و باز لبخند پر شرم دهی کم خجالت کش ه یکه  د یسع

 که برسونمتون.«  د یخونه بگ  د یبر د یخواست

  د ی. از اون جا به بعد هم رخساره و سعمیپاساژ با هم همراه شد  یو تا ورود می ازش تشکر کرد یحساب ادش یز یخاطر اصرار ها به

شده بودم، چه   ره یرفتند. بهشون خ د یسع نی رو محکم گرفته بودند به طرف ماش  گهیهم د یکه دست ها ی از ما جدا شدند. درحال

 خواستند؟  یم  یواقعاً چ گهیداشتند. د  ی گوش هم، قدم بر م ی هاشون تو رداشتند؛ دست تو دست و س   یحال خوب

رو تو اون حالت تصور   ربد یلحظه خودم و ه  هی  یاومدند. برا  ی بود. چه قدر هم که بهم م یخوشبخت  تینها نیکه از نظر من ا چرا

 لب هام اومده بود.  یها رو  وونه یپر لذت که مثل د یبرام بود و لبخند  یو قشنگ  نی ریکه چه تصور ش   یکردم، وا 

  شیآسوده و بدور از تشو ی الیروز با خ کی شد من هم  ی م ی عنیاز نهادم بلند شد؛ اما پر حسرت  یکم رنگ شدن لبخندم آه  با

شلوغ و پر   ی ها ابون یخ یپچ پچ کنون و شونه به شونه اش تو  ی ترس و دلهره ا  چیو بدون ه  رمیدستم بگ   یدستش رو تو 

 رو لمس کنم!   نیتهران، قدم به قدمش زم یاهویه

 مالل آورم نشون بده!   ی به من و زندگ یگوشه چشم ی شد خوشبخت یم  یعنی

 ...دمشیپرست ی خلوت خودم م ی که عاشقانه تو  یبا مرد محبوبم کس ،یبزنم، خنده سر بدم، قلبم پر بشه از خوش  قدم

 اومدم. رون یعمه از اون تصور قشنگ و لذت بخش ب یصدا با

 سوگند جان.  گه ید  میبر-

و رو به عمه گفتم:»خب   ستادم یرنگ ساعتم از حرکت ا  ییطال یکه با نگاه کردن به صفحه    میکرد  یرو ط  یریمس  گهیهم د با

 من برم.«  د یندار یکار  گه یعمه جون اگه د گهید
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 !« میخونه ا کینزد گهیبه ابروهاش گفت:»اِ کجا د   ینیگذاشت و با چ  نیزم  یدستش رو رو ی تو   یها پاکت

 برم خونه.  گه ینه ممنون د-

 نگاهم کرد.  ضیگوشه چشم پر غ از

 . گهید  ای! بیکن  یتعارف م-

که   ی کس میخور  یهم م  یچا ه یدر کنارشم با هم  م ید یخر ایچ مینیبب م یتون  یتازه م  گه، ید ایگفت:»ب  یدر ادامه با ذوق بامزه ا  و

با هم   ییهم که شرکته دوتا یکنم تا شب برگردن، مهد  ی رفتن کرج فکر نم  یبه خاطر کار یبا مرتض ربد یمن تنهام ه ستین

 .« میزن   یحرف م یو کل  می نیب یرو م دایو خر  م یخور یم ییچا

اون مخالفت هم   ل یو ممکنه شب برگرده درخواستش رو قبول کرده بودم. دل  ستیخونه ن ربد یکه گفته بود ه  نیاصرار عمه و ا به

  ی جور نی ا یخودش بکنه و از طرف  شی پ یممکنه چه فکر  نه یه من رو اون جا بباگ  ربد یدونستم ه ی بود که واقعاً نم نیفقط ا

.  میرسوندم. با عمه به سمت خونه به راه افتاد یکنم و اون رو به خواسته اش م   یم  لکرد دارم به حرف هاش عم ی حتماً فکر م

  ی قهوه ا فی ک  یاز تو  د ی. عمه با در اوردن کلمید یخونه رس  یجلو  یرو  ادهیساعت پ م ینبود و بعد از گذشت ن یاد یز ی فاصله 

  یها رو رو  د یمبل انداختم. عمه هم خر ی رمق خودم رو رو  یخسته بودم و ب ی. حسابمی رنگ چرمش در رو باز کرد و داخل رفت

 .«یکه گذاشت  یسوگند جان بابت وقت  یحالم خوب شد، مرس  یل یگذاشت و گفت:»خ زیم

 :دمیبه کج رفتند، پرس  ی همراه مرتض ربد یدن جمله اش که هاور  ادیبه روش زدم و با به   یلبخند 

 مگه باز اومده؟!  نمیبب  ،یمرتض  د یگفت   یطور. راست ن یمنم هم-

 

مُهر   یپادگانشون برا سیکه رئ نیاش گفت:»آره مثل ا یشراب ی رنگ شده  ی مبل انداخت و با طره کردن موها ی رو رو شالش

جا بود که   نی ناهار ا گهید دم، یشن یطور  ن یبر گرده، من که از مامانش ا د یفرستادتش که بره کرج و فردا هم با  یکردن برگه ا 

  گه یبراش جنس اورده د ه یاز ترک  ایهم اون جا بود و گو ربد یه ی از دوستا یکی  یخونه   هبا هم رفتن کرج آخ  ربد یبعدشم همراه ه

 اونم باهاش رفت.« 

 هم بذارم.«  ییچا ه یدست گفت:»خب برم لباس عوض کنم و  یو از تن در اورد و با گرفتنش رو از اون حرف مانتوش ر بعد 

  دنیپوش  شهی گرم نبود اما مثل هم یلیخودم رو باد زدم هر چند که هوا خ یام رو تا نصفه باال دادم و با حرکت دست کم مقنعه

 کرد.   یرو بهم منتقل م یمقنعه حس خفگ 
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باز به سالن برگشت. در   یاومد و به سمت آشپز خونه رفت. بعد از دم کردن چا نییاز پله ها پالباسش   ضیبعد از از تعو عمه

 .« می کم با هم وقت بگذرون  هی  یکه کار ندار  یی اگه وقتا شهیخوب م  ی لینشست گفت:»خ ی مبل کنارم م ی که رو یحال

 ابروم رو باال دادم.  یتا

 حتماً چرا که نه. -

  د یپرس  یکه گرفته بود مدام نظرم رو م   ییهر کدوم از لباس ها دنیو با پوش  م یامتحان کرد  م یرو که گرفته بود یی زایعمه چ با

لب هاش  یرو که گرفته بود رو  ی. رژ قرمز رنگ دمیخند  ی و کل  میامتحان کرد میبود  ده یرو هم که خر یای شیآرا لیوسا یحت

 و بعد از اون به طرفم گرفت.  د یکش

 تو هم امتحانش کن.   ایب رنگش قشنگ یلی؛خ

اومد   یبهم م  ی ل ی. خدمشیلب هام کش  یکه عمه بهم داده بود آروم رو ی ای دست نه یخنده رژ رو ازش گرفتم و با نگاه کردن به آ با

که    ییو رژ ها ظ یغل ی ها شیاون رنگ رو استفاده نکرده بودم چون اهل آرا یل یپوستم رو دو چندان کرده بود اما خ یو روشن

 اصالً مال تو.«  ، یچه قدر خوشگل شد  ادی بهت م ی لیگفت:»خ نیبهم کرد و با تحس ینگاه مه داشتند نبودم. ع  یغ یرنگ تند و ج

 درش رو آروم بستم.  دمیکش نییاش پا هیرو با چرخوندن پا رژ

 . د یخودتون گرفت یو واسه    نیشما ا ینه مرس -

 کرد.  ی زیر اخم

 ها.  شمیدلخور م   گهید  ریرژ، بگ  ه ی ی اِ تو هم واسه -

 گذاشتمش.  فمی ک بیج  یاصرار ازش گرفتم و تو  با

عمه   نیشدم. عمه متعجب گفت:»چت شد بش ز یخ می مبل ن  یاز رو  هو یبه صدا در اومد که  فون ی که آ  م یعمه گرم حرف بود با

 جون.« 

 : دمیپرس  مضطرب

   ه؟یک  یعنی-

 گردم.  ی االن بر م ن یداره تو بش  د یکه کل ربد یدونم ه ینم-
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داخل اومد. چشم هام چهار تا شده بود.   یآن مرتض  ه ی راحت شد و نشستم. چشمم به در سالن بود که  المیکم خ  هی با اون حرف  و

 شد! داشونی از کجا پ هویپس  اند یکه قرار نبود حاال حاال ب نایاما ا یوا

در اون حالت بهت زده اش با خارج شدن    یتر اومد و بعد از سالم کی کرد. سالم کردم که نزد ی که بهم نگاه مشو یآدم ها  مثل

 !« ییجا نیدونستم ا یداد گفت:»اوم... نم ی نامفهوم که تعجبش رو نشون م یاصوات

 خونه.«  م یبعدشم که اومد  م یبود د یگفتم:»خب با عمه خر  یساختگ  یهم گره زدم و با لبخند  ی هام رو تو دست

راحت   نیدرست رو به روم نشست و با نشستن خودش، رو به من هم گفت:»بش ی مبل  یکه نگاهش به من بود رفت و رو  ی حال در

 باش.«

خودم رو از    یخشک شده بود. حاال چه طور  یکه دهنم حساب  یطور  دم یبلع ی نشستم. آب دهنم رو با اضطراب تند تند م مردد 

بهم زل زده   ی حواسم بهش بود که به طرز عجب یچشم ر یخواست بهش نگاه کنم اما ز ی دادم اصالً دلم نم  یت ماون مخمصه نجا

 پروا شده بود؟  ی همه ب نیو باز ا ی جور نی چش شده بود چرا ا نیداشت اما ا ی بود و چشم ازم بر نم

شد که   دهیفشار دادم. نگاهم سمتش کش نم ییلب پا  یهم داخل اومد با استرس دندون رو رو  ربد یلحظه بود که ه نیهم ی تو و

 جا خورده بود.  ی حساب دنمیبود. اون هم از د ستاده یا ی ورود  یپله ها ی رو

  متیهم فرصت رو غن د یو نگاه پرت من هم نشده بود شا ربد یاومدن ه ی متوجه  ی اون قدر حواسش پرت بود که حت ی مرتض

 بزنه پسره پرو!  د یخواست د یشمرده بود و فقط م

به من زل زده بود.   یکه اون جور   یبه من کرد و بعد هم به مرتض یگره خورده نگاه ی بود و با ابرو ها ستادهیسر جاش ا هنوزم

 کرد!  ی خودش م ش یپ یحاال چه فکر  یوا

  ی رد که مرتضکردم رو به من سالم ک یاز خشم رو توش حس م ییکه رگه ها یمتوجه بشه با لحن محکم ی که مرتض  نیا یبرا

 . آروم سالم کردم. د یباره نگاهش رو از من گرفت و به سمتش چرخ کی

  اره یزحمت برو کمک مامان داره جعبه ها رو م ی گفت:»ب ی کمر رو به مرتض ی دستش رو  کیکرد و با گذاشتن   یکمون  یی ابرو 

 .« امیزنم و م ی به دست و صورتم م ی آب ه یبرو منم   ،یانبار  می نیکه بچ  اطیداخل ح

 از جاش بلند شد. یاون حرفش، مرتض  با

 زود برگردم آخه فردا عازمم.  د یباشه منم با-

 هم گفت:  ی من ثابت کرد با فشردن لب هاش رو ی در ادامه باز نگاهش رو رو  و
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 ؟«یندار ی برم کار گهید  »من

زدم و کلمه    یلبخند کم رنگ  مغز. در جواب ی ب یتونستم باهاش داشته باشم  پسره   ی م ی آخه من چه کار ی سؤال مسخره ا چه

 رفت.  رونیاز خونه ب یرو آروم زمزمه کردم که اون هم با نجوا کردن خداحافظ یخداحافظ ی

 

رو   ی آب یبطر  خچالیتفاوت کرد و بدون توجه به آشپزخونه رفت و با باز کردن در  ی سرد و ب یکردم که نگاه ی نگاه م ربد یه به

لحظه جا خوردم و چه قدر که از اون رفتارش سرخورده و کنف شده   ه ید کرده بود که  . اون قدر سرد برخورد یبرداشت و سر کش

 بودم. 

  ز یم ی اش رو رو یکه گوش   یاومد. درحال ی آروم و شمرده اش به طرفم م یاومد. با گام ها  رون یاز آشپزخونه ب یا  قهیاز دق بعد 

  نیهم ی. تودمیفهم  یرو نم تشیاون همه عصبان ل یرنگ و پر از خشمش بهم نگاه کرد. اصالً دل یقهوه ا  یبا چشم ها ذاشتیم

به   زی م یدستمال رو با برداشتن از رو   یکه بره به سمتم عقب گرد کرد و جعبه  نیاز ا قبلفکر ها بودم که از کنارم رد شد اما 

 طرفم گرفت. 

کردم که تمسخر   ی رو به باال و متعجبم بهش نگاه م ی ه بودم با نگاه هاطور که نشست ن یمنظورش نبودم و هم یمتوجه   اصالً

 لب هام سر خورد!  ی زد و نگاهش رو ی پوز خند  زیآم

  ی آن دستم رو سمت لب هام بردم، تازه متوجه منظورش شده بودم و پلک محکم ه یرو مثل خنگ ها نگاهش کردم که    یا قه یدق

 رو!  ی کنم اون هم رژ به اون پرنگ رفته بود رژ لبم رو پاک   ادم ی یزدم، حساب

 بهم زل زده بود!  یاون جور  ی بگو چرا مرتض پس

دستمال   ی شده   یکار  نینقره و نگ  یجعبه   یاز تو  یدستمال دنیو با شرم نگاهم رو همراه با کش   دمیکش ی خجالت م یحساب

چشم هام رو بسته   د یچ یدماغم پ  ریعطرش ز یباال رفت. بو  یتفاوت  یکه دستمال رو ازش گرفتم با ب  ن یگرفتم. هم نییپا ،یکاغذ 

کردم   ی لب خودم رو سرزنش م ر یکه ز یآن به خودم اومدم و در حال ه یکردم که   یعطرش رو استشمام م  یبودم و با حالت مسخ 

  یخودم رو نگاه م نه یآ  یچشم بود. تو  یم. چه قدر هم که تورژم رو پاک کرد  ع یسر ی لیبرداشتم و خ ی رو از مبل رو  یدست  نهیآ

پر از جعبه بود   ی ورود  یرفتم. جلو  یمبل بلند شدم به طرف ورود   ی. از روزدیعمه گوشم رو پر کرد که صدام م ی کردم که صدا

 که گفتم نگاهش رو باال گرفت.   یباز شده بودند. با بله ا  ی جعبه ها ی مشغول بسته بند   یو عمه و مرتض

 . یاریرو برام ب یو چندسانت یشه چسب کاغذ  یسوگند جان عمه م -

 چشم اما کجاست؟-
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اتاق   یتو  گهیاگه که اون جا هم نبود البد د  نیبب ونت یکاب ی کشو ها یذاشت گفت:»تو   یهم م  یکه در جعبه ها رو رو ی حال در

 .« ربدهیه

باز کردم و گشتم اما اون جا نبود، پس حتماً همون طور که   یکی یک یرو  نتیکاب  یهاگفتم و به آشپزخونه رفتم. کشو یچشم

 رفتم اون جا! یم  یاما چه طور  ربده یگفته بود تو اتاق ه

که بهم   نیاومد و باز هم بدون ا نییگشتم که از پله ها پا  یم  ربد یاومدم. با چشم دنبال ه رون یآروم از آشپزخونه ب یی قدم ها با

ام کرده بود، دست هام رو مشت   یگرفتنش عصب  دهیرفت. چه قدر که اون رفتارش و اون همه ناد  یینگاه کنه به طرف دستشو

باال  د یاومد با ی که م  نیمردد بودم اما قبل از ا یکردم و کم  یزد. به پله ها نگاه م ی دادم. عمه باز صدام م رون یب ی کردم و نفس

اتاقش   یکه تو  یبار ن یباز کردم و داخل شدم. آخر د یاز پله ها باال رفتم. در اتاقش رو با ترد عیسر  یل یخ یرفتم. بعد از تعلل یم

دگرگون اطراف رو نگاه   ی براش پانسمان کرده بودم. با لذت و حال رو عمه بود که دستش  ی خونه  ی رفته بودم همون روز مهمون

به   ی و تشر ب یباز کردن کاملش بردم با نه یکه دستم رو برا نیباز بود رفتم اما هم مه یه طرف اتاقک پرو که درش نکردم. ب یم

 بودم!  ی لمشغول فضو شتر یاومده بودم و ب ی چه کار ی رفته بود برا ادمی خودم عقب گرد کردم، اصالً 

ست و جو کردم اما اون جا نبود و در آخر به طرف  ج یاومدم و به سمت قفسه ها رفتم و کم رونیب جیاون حالت مسخ و گ از

کردم. چسب   داش یاش کردم و باالخره اون جا پ یبررس  یکه کنار تخت بود رفتم. بازش کردم و با با چرخوند چشم  زش یم  یکشو

زده بود.   رون یکتابِ داخل کشو ب  ی افتاد که از گوشه  یرو ببندم چشمم به عکس ز یم ی خواستم کشو  ی که م  نیرو برداشتم و هم

کشو رو بستم. از جام بلند شدم   ع یو سر دمیسر برسه ترس  ربد یکه ه نی لحظه از ا ه یکنجکاو بودم اما   یبه اطراف نگاه کردم حساب

  یکنار تخت سوق دادم و با حس کنجکاو  ز یم سمتبدجور کنجکاو شده بودم و نگاهم رو  ستادم؛یباره ا  کیو سمت در رفتم اما 

به اطراف کتاب رو برداشتم و آروم بازش کردم.   یرو باز کردم و با نگاه ز یم ی برگشتم. کشو زیاز حدم باز هم به طرف م شیب

 . کردم یگرد شده به اون عکس نگاه م  ی شد. ناباورانه و با چشم ها  خیصفحات باز کتاب م ی زدم و در لحظه نگاهم رو یپلک

 کرد!   یکار م ی اون چ شیردون ازم گرفته بود اما پباغ آفتابگ  یبود که سحر تو  یعکس همون

اومد   ی هول شده بودم اگه باال م یاومده بود. حساب رونیب ییکه از دستشو ن یاومد و مثل ا ی شدن در م ده یصدا کوب نییپا از

 ؟یچ

 کردم؟  ی کار م یچ د یبا اما

و مردد   جی گ  یرو با حالت یا  هینه. چند ثان ایبذارمش سر جاش  د یدونستم با  یدستم بود، مردد بودم و نم  یهنوز هم تو  عکس

  رون یبستم و از اتاق ب عی سر یلیسامان. با اون فکر عکس رو برداشتم و کشو رو خ یحت ا ی یچ د ید  یم  ی گذروندم اما نه اگه کس

 اومدم. 
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  دن یدستم بود و با د  یگذاشتم. عکس تو   هم ی اومد. در اتاق رو با قورت دادن بزاق دهنم رو یپله ها بود و باال م  ی رو ربد یه

  د یسف یمن شده بود و به طرفم اومد. حوله  یمضطرب بودم. تازه متوجه   یدستم رو پشت سرم بردم. حساب  عی سر یلیخ ربد یه

اش   نانه یب ز یت  یتر اومد، با نگاه ها  کیرو هم باز گذاشته بود. نزد رهنشیپ ییباال دکمه دور گردنش انداخته بود و دو سه   یرنگ 

عمه گفت براش   یعنیام بود گفتم:»م... من  گه یدست د ی که تو یبا مِن مِن و نشون دادن چسب یا  ه یبهم نگاه کرد که بعد از ثان

 اومدم.«  ن یچسب رو ببرم واسه هم

بهم اشاره داد که از   ی حرف چیفته بدون هکه انگار جوابش رو گر   یتکون داد و طور ی پر جذبه اش سر ی گرفتن و چهره  افه یق با

و    دمیآسوده کش ی تفاوت داخل رفت. با رفتنش نفس  یکه در اتاق رو باز کرد و ب  دمیدر کنار برم. با دلهره خودم رو کنار کش  یجلو

  ی نرفته بودم که  متوجه باز شدن در اتاق شدم سرم رو به عقب چرخوندم؛ با چهره ا شتریچند پله ب ز به طرف پله ها رفتم اما هنو

 نییبه طرفم اومد که دستپاچه و هول تند تند پله ها رو سمت پا عشی سر یبا قدم ها ی ا ه یکرد و بعد از ثان ی بهم نگاه م یعصب

  نییچنگش گرفت و مانع پا یبازوم رو تو  عی سر یلیک حرکت خی  یخودش رو بهم رسوند و تو   ع یسر ی لیقدم برداشتم اما خ

که توش بود پشت سرم    یکردم. دست و عکس  یشد نگاهش م  یم نییام که بشدت باال و پا نه یتند و س   یرفتنم شد. با نفس ها

 باز چت شده؟«  هی چه کار نیا ه یو معترض گفتم:»چ  یبا لحن شاک ی گرفته بودم و بعد از لحظه ا 

  گهیکرد دست د یدستش گرفته بود و رو به رو نگاه م  ی که همچنان بازوم رو تو  یو در حال د یرس  ی به نظر م نیخشمگ  یحساب

 اش رو به سمتم دراز کرد. 

 بده به من. -

 لب زدم:  اد یز ی طفره رفتن و اضطراب با

 و؟ یچ...چ-

 .« یاتاقم برداشت ی رو که از تو ی زیگفت:»همون چ  یهم گذاشت و با تشر  یتر از قبل پلک رو  یعصب

 بود!   دهیفهم  یجا خورده بودم اما آخه چه طور  یحساب

گرفت    یرو از من م ی حال حساب چ نیاوردم که موقع برداشتن عکس کتاب رو سر جاش نذاشته بودم اما با ا ادمیلحظه به  هی  و

 شده بود؟ ی من بود پس چرا اون همه شاک  یاون عکس برا 

 بود! که چه قدر هم بچه پر رو  واقعاً

 چسب... « نیبر نداشتم اگه منظورت ا یز یو عبوس و با نشون دادن چسب گفتم:»من چ یجد 

 :د یادامه بدم و با حرص غر نذاشت
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 پس بده!  ی رو که برداشت یزیگفتم چ  ار یدرن ی مسخره باز-

 زدم.   یتمسخر لبخند  با

 نبوده که به تو مربوط باشه.   ی زی هم برداشته باشم مطمئن باش چ ی زیاگه چ-

  یدستم رو به طرف نرده ها ع یسر یلیافتم و خ یلحظه احساس کردم که دارم م  ه یداد که  یپله تکون ی اون حرف من رو رو اب

 سرد به سمت اتاقش رفت.  یو با باز کردن دستش و نگاه د یکش  رونی دستم ب ی همون لحظه عکس رو از تو یبردم که تو  یچوب

 بود! بیقدر که رفتارش عج چه

بودم.   ی از کارش کالفه و عصب یدادم و همون چند تا پله رو باال رفتم. پشت سرش وارد اتاق شدم. حساب  رونیحرص نفسم رو ب پر

 متعجب بهم نگاه کرد. 

 تو باشه؟  شی که مال منه پ یعکس د یو بهم پس بده ا... اصالً چرا بااون عکس ی چ یعنیکارا  نی-

 زدم.  ی ادامه پوزخند پر تأسف در

 کرده!  ی کار نیمن همچ ی بدون اجازه  یکنم چه طور ی تعجب م  از سحر-

ظاهر کردن بهم داده   یعکسا رو برا یشه چون وقت  ی گفت:»اما به سحر مربوط نم  شیو با لحن جد  ستادیبه کمر جلوم ا دست

 خوام لباس عوض کنم.« ی م رونیبود برداشتم حاال هم برو ب

 آلود نگاهش کردم.  خشم

 ؟ یچ د ید ی م ی اگه کس ی مالحظه ا   یقدر ب نیچرا ا-

 زد.   یز یتمسخر آم لبخند 

 که همه جا سرک بکشن! ستنیآخه همه مثل تو فضول ن-

و غرور و   واری که از د روز یفهمم تا د یپر تمسخر گفتم:»نم ی بغلم گرفتم و با خمار کردن چشم هام و پوزخند  ی هام رو تو دست

 عوض شده؟«   یچشده  یحاال چ نمیبب یزد  یچرت و پرتا حرف م  نیا

 ادامه دادم:  ی زهر خند  با

واقعاً درکت برام سخته با خودم در حال    گه،ید ی کیاست و منم  گه ینفر د هی عکسه  ی که تو ی کنم که اون ی واقعاً دارم احساس م-

 و.... اما عکسم یجنگ 
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  داد یدستش تکون م ی که عکس رو تو ی تأسف بار درحال ینگاهم کرد و با زهره خند و نگاه یرگیادامه ندادم که با خ گهید و

عکسه   نیا  یکه تو   یچرا؟ چون کس یدون   یم  ستادهیو که جلوم ا یعکسه دوست دارم نه کس  نی ا یکه تو   وی گفت:»من کس

 .« یدوز و کلک  چ یدختر معصوم و بدون ه ه یبه صورتش نداره،  ی کماس  چیکه ه شیآال ی دختر ب هی  ش یخودشه، خود واقع

 خش دارش از خشم ادامه اداد:  ی با صدا ی و عصب  پرحرص

 کنه!   یم  یو نقاش و خودش   نهیشیم ه یبق  ی جلب توجه  یدختر جلف که واسه   ه ینه  -

من اون   د یفهم ی هم  نم گه یتا دو ساعت د  یکردم مرتض ی و گفت:»سالم نم د یخند  کهیت که یت تینگاهش کردم که با عصبان جیگ

 جام!«

تونستم   ینداشتم و نم  ی حیتوج  چیبدم چون ه یدونستم چه جواب  یزدم و واقعاً نم  یاز شرمندگ  ی که زد پلک محکم ی حرف از

 رو امتحان کنم!  دمیخواستم رژ جد  ی مثل احمقا بگم م

 

من   یزن ی و گول مخودت  ی گفتم:»تو دار  نیاون جو سنگ  ی تو یر ینفس گ  یکرد که باالخره بعد از کم ی هم نگاهم م هنوز

 حاال هم اون بده که برم.«  ، یدون ی خودت خوب م نویکسه اصالً عوض نشدم ااون ع ی که تو میهمون

 تر شد.  ظ یغل اخمش

 . یبر یتون   یپس م  ی د یحرفامو شن-

 .« رمیجا نم نیاز ا یو حرص گفتم:»اما تا اون عکسو بهم پس ند  ی لجباز با

دستش رو باال    یو با چرخوندن سرش به چپ و راست، عکس تو د یلبش کش  یدندونش رو رو  ت یبا عصبان خته ی آم یحرص با

 درسته؟«   ی خوا ی و معکس  نیگرفت و با تکون دادنش گفت:»پس ا

  ی زی چ هیداد گفت:» ی صورتم گرفته بود و نشونش م ی که عکس رو جلو  یزدم که جلو تر اومد و درحال د ییتأ ی به نشونه  یپلک

 پرسم... «  ی ازت م

 ند ادامه داد: ت  ینفس دنیو کش  یمکث با

 داره.  ی بستگ  ید یکه م یعکس به جواب  نیپس دادن ا-

 و بهت زده شونه باال انداختم. جیگ
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 فهمم!  ینم-

 کلمه است!« ه یقورت داد با باال گرفتن سرش گفت:»جواب سؤالم  ی دهنش رو به سخت آب

چشم هام جمله اش رو   یخوش رنگش تو  یبه دهنش دوختم که لب هاش رو مضطرب تر کرد و با حل کردن چشم ها چشم

 کرد:  یصورتم حالج ی شمرده شمرده تو

 نه؟  ای یدوستم دار -

 کردم.    ینا آروم به چشم هاش نگاه م ی و حال  یرگیشده بودم و با خ خکوبیم

 باز تکرار کرد:   ی و با لحن محکم و کوبنده ا  یکه با آشفتگ  دم یدهنم رو بلع ی آب جمع شده تو سخت

 نه؟  ا یکلمه آره  ه یفقط  -

 قرار داده بود!   یتیگفتم، اون من رو تو چه موقع  ی م د یبا یچ اما

 . تلخ نگاهم کرد.ارمیرو به زبون ب  شیتونستم کلمه ا  ینم یجمله دوست دارم بود اما حت   دنیشن ی هاش تشنه  چشم

 نبود، بود؟ ی سؤال سخت هیچ-

  قهیهم گذاشتم و بعد از دق ی دم چشم هام رو رومسلط شدن به خو یاز اون پرسش سخت، بعد از کم  ی عبور کردن سر سر یبرا

 لرزون زمزمه کردم:  یبا چونه ا  یا

 ن...نه... -

 .« یبگ  گهیبار د  ه ی ی چشمام زل بزن یتو  د ینه با ی طور  نیاز هم باز کردم که آشفته تر از قبل گفت:»ا پلک

که از شدت   یو قلب  ی کردم با تمام سخت  یخودم رو خالص م یجور هی  د ینبود با ی اما راه ه یسخت ی لیدونستم که کار خ یم

بار   نیاول یچشم هاش زل زدم. برا  یکرده بود، تو  دایپ د یشد  یکرده بود و سوزش  یز یخودش خون ر یتلنبار شده تو  یاحساس 

   ؟ی دادم چ  یگفتم اگه از دستش م یم  د یبا ی چه طور ایتمام وجودم رخنه کرد، خدا  یترس تو 

گفتم چون من راهم رو انتخاب کرده بودم و   ی م د یدر گرفته بود اما نه، با  یام جدال سخت  یو زخم  ضیرعقل و قلب م  نیب

اوج   یرو تو  "ینه ا"شده بود   یکه نگاهم گذرا و سر سر  یدر حال ی و به سخت دم یکش یقیرو گرفته بودم. نفس عم میتصم

که با   یو درحال  د یکش ی که زدم نفس یکرد. با حرف  ی بود و ناباور نگاهم م ه شوک ی ا قه ی چند دق یحماقت به زبون اوردم. واسه  

  یلبش پاره کرد و با چشم ها ی دستش بود، با حرص و لبخنِد تلخ گوشه   یرو که تو  یکرد عکس ی و خشم بهم نگاه م  یدلخور 
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دستم گذاشتم، در   ی رو تو سکع ی پاره شده  ی ها که یدستش گرفت و ت ی شد؛ دستم رو محکم تو رهیبسته اش بهم خ خیسرد و 

 کرد مشتم رو با خشم و انزجار بست و با پس زدنش، به عقب هلم داد.  ی نگاهم م یحال

 . یبر ی تون  یم-

شوک بودم. دستم رو باز کردم و با   یچشم هام بود، هنوز هم تو  یاشک تو  ی. حلقه  دمیشن یشکسته شدن قلبم رو م یصدا

در هم شکستن   ی که لجوج  برا یکرده بود و بغض  دایسوزش پ بیعکس نگاه کردم. گلوم عج ی ها کهیتار شده از اشک به ت  ید ید

از اتاق   عیسر ی با حالت مسخ و منقلب نیزم  یعکس رو  ی ها که یاون ت ختنیبا ر و تونستم اون جا بمونم   ینم گه یکرد. د یتالش م 

  نییام از پله ها به سمت پا نهیس  یقفسه   ی رام سخت شده و با گذاشتن دستم رو ب دنیکردم نفس کش  یاومدم. احساس م رون یب

  یصورتم جار  یاشک رو  البیو س  رکه رو برداشتم و سمت در رفتم هر آن ممکن بود بغضم بت  فمیک  ی شدم. بدون معطل ریسرا ز

از پشت سر صدام زد.   دنم یکه با د رفته بود و از کنار عمه که مشغول جا به جا کردن جعبه ها بود عبور کردم ی بشه. مرتض

  یاون حال تلخ حساب ی کم به خودم مسلط شدم هر چند که کنترل کردن خودم تو هی شد و  یم  یز ی چ یمتوجه   د ینبا ستادمیا

 : د یسمتش برگشتم که متعجب پرس   به سخت بود. 

 اومدم داخل. یداشتم م  گهید  یریعجله کجا م  نیشده با ا یچ-

 زدم.  یساختگ  یلبخند 

 کم درس بخونم.   هی  د یبرم فردا کالس دارم با د یم.. من با-

 ؟« یشه شب و بمون  ینم یعن یاز ابروش گفت:» ییهم فشرد و با باال دادن تا ی رو یلب

 . گهیوقت د ه ی ی شده باشه واسه  رمینه ممنون د-

 رسونه.«  ی تو رو م ربد ی ست گفت:»خب پس بذار ه  دهیفا  یاصرارش ب د ید ی وقت

 سالن فراموش کردم.  ی تو   زهیم ی چسب رو د یممنون، ببخش ز یبابت همه چ رمیخودم م  ست ین یازینه... نه ن -

 کرد.  ی قی دق نگاه

 تو؟   یخوب-

 تکون دادم.  ی حفظ کردن لبخندم سر با

 عمه جون.  ی اوهوم، مرس -
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ورتم راه گرفته بودند. همش به  ص  یحماقت آروم آروم و تلخ رو یو منگ بودم. قطره ها  جیگ یبه خونه مثل آدم ها دنیرس  تا

کاش   ی کردم و هزاران ا ی کاش حداقل اون کتاب و باز نم  یا ا یرفتم   یاتاقش نم یکاش اصالً تو  ی فرستادم؛ ا  یخودم لعنت م

 شدم.  یم  یاز خودم عصب یکه زده بودم حساب  یحرف یآور  اد ی اسوزوندند و ب یم  شتریکه دلم رو ب   گهید

رو گرفتم   یلعنت "نه"اندازه ام که چرا اون همه حماقت کردم چرا اون   یب  ی مونیو پش کردمیاون عکس فکر م ی هم به ماجرا هنوز

 !شیبا پا پ زدمیاوردمش. حال و روز و رفتارم واقعاً خنده دار بود با دست پس م یوقت به زبون نم چیو ه شدمی کاش الل م

 کرد.  یتالش م  دنمید  یازش داشتم و نه باز برا ینه تماس  انگار که واقعاً ازم متنفر شده بود چون باز هم  اما

جواب تلفن هاش رو   ی خبر بودم و حت یرو ازش ب  یزنگ زدن بهاره بود که مدت ند یتنها خبر خوشا  ی بعد از اون هم ناراحت د یشا

که    ینبوده و همون طور رانیکه اصالً ا دم یکه زد فهم  یی. بعد از چند وقت باالخره بهم زنگ زده بود و با حرف هادادیهم نم

بزرگش اقامت داشت، سفر کرده بودند.   ی که عمه  یی جا هی رو با مسعود به ترک ی اهچند م ،یگفت بعد از عروس  ی خودش م

دلم براش تنگ   یالبته من هم حساب ادیم  دنمید  یکه برگرده حتماً برا  نیگفت به محض ا ی کرد و م یهم اظهار دلتنگ  یحساب

 که زنگ زده بود واقعاً خوشحال بودم.   نیشده بود و از ا

 بودم که مامان در زد و داخل اومد.  ی تست زن مشغول

 کم به خودت استراحت بده مامان جان.«  ه یحداقل   یکرد و گفت:»از حال رفت ینگاه

 مالوندم.  ی خسته ام رو کم یزدم و چشم ها  یحوصلگ  یو از سر ب ی گمرنگ  لبخند 

 آماده بشم که برم کالس.  د یتموم شد اما با گه ید-

 خب امروز و نرو.  یاگه خسته ا-

 به خودم دادم.  یباال بردن دست هام کش و قوس  با

 برم. د یحتماً با ه ینه کالس مهم-

 بخور بعد برو.  یز یچ هی  ایپس اول ب-

 رفت.  رونیگفتم که از اتاق ب یچشم

آموزشگاه شدم. سر کالس نشسته بودم اما    یراه فم ی و براداشتن ک  رونی لباسم با لباس ب ضی خوردم و با تعو یمختصر  ی  عصرانه

که   ی اون عکس و حرف ی کالس نبودم. بعد از گذشت چند روز  همچنان و همچنان به ماجرا ی اصالً تمرکز نداشتم و انگار که تو

شد. رسماً  یم   قیوجودم تزر  یتو  شتر یو ب  شتریهر روز ب ی مونیکردم و پش ی بودم فکر م دهز ربد یو حماقتم به ه ی رحم یدر اوج ب
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خواسته بودم. بعد از اون   یطور  نیماجرا فقط خودم بودم و خودم ا نی چون مقصر ا دادمیرو زده بود که البته بهش حق م دمیق

به جون   انهیهمچنان همراهم بود و مثل مور  الیخ به طرف خونه به راه افتادم. فکر و لم یکالس خسته کننده و جمع کردن وسا

 مغز و ذهن آشفته ام افتاده بود.

جا دادم. مامان با تاپ و شلوارک   یجا کفش یطبقه  ی رنگم رو از پا دراوردم و تو  د یباز شدن در داخل رفتم. کفش اسپرت سف با

زرد   ی که صورتش رو با حوله  ی اومد. در حال نییاپ ل یترم  یبود. سالم کردم که از رو  دنییمشغول دو ل یتردم ی رو یرنگ  یطوس 

 منتظرتم.«  ی از ک ی دون  یم  یاومد  ر یکرد گفت:»چه قدر د ی رنگش پاک م

رنگم گفتم:»منتظر   ی نرم و سورمه ا ی صندل ها دنیدوشم جا به جا کردم و با پوش   یرنگم رو رو  یو مشک  کیکوچ ی  کوله

 من؟« 

 کرد.  د ییبلند تأ  ه یپا ی وانیل ی آب تو ختنیسمت اوپن رفت و با ر به

 همه دعوتن.  یعنی میعمو محسنت دعوت  یآره چون امشب خونه  -

 گفتم:»به چه مناسبت اون وقت؟«  ی پوف دن ینداشتم و با کش ی مهمون ی حوصله  اصالً

 رنگش سر تکون داد.  ی تونیز ی و با باز کردن موها د یآب رو سر کش  وانیل

 . رمیدوش بگ   هی  رمیخوبه که. حاال هم برو آماده شو منم م میخوان دور هم جمع ش  ی م ی طور نی خواد که هم یسبت نممنا-

  ی کم نم یرو بب  ربد یه یتونم بعد از چند روز و در اوج دلتنگ  ی کردم که م  یفکر م   نیبه ا ی کم غر زدم اما وقت  هی که اولش  نیا با

رنگ   یعسل ی کمدم مشغول آماده شدن، شدم. مانتو  ی از تو ی انتخاب یلباس ها  دنیکش  رونیاومدم. به اتاقم رفتم و با ب ف یسر ک

  یم شیپام رو به نما ف یو ظر د یکه مچ سف امی گشاد و نود سانت یِتا مچ پام بود همراه با شلوار مازرات ش یرو که بلند   یجلو باز

رنگ رو انتخاب کردم و با دو طرفه کردن موهام، سر   ی و کرم  یعسل یدور رنگه    ی. روسر تنم معاوضه کردم ی ذاشت، با لباس ها

کج    یبودم خنده ا دهیکه اون همه به خودم رس  ن یو ا  نهیآ ی تو  دمخو دنیلحظه با د ه ی ی بودم. برا دهیبه خودم رس  یکردم. حساب

 اوردم!  ی خودم هم سر از کار خودم در نم یکردم حت  ی کار م ی لبم جا گرفت. واقعاً من داشتم چ ی و مسخره رو

بودم که   ی ور هم مدام منتظر بودم که بهم زنگ بزنه و دنبال  بهانه ا ن یو از ا دم یپر یبهش م  ی اون ور مثل خروس جنگ  از

 خواستمش و هم نه!  ی بود؛ هم م یب ی. حس عجنمشیبب

که تنها   ی از اعماق قلب و وجودم و نخواستن ی خواستن و نخواستنش، خواست ی عقل و دلم جنگ بود برا نیب شه یمثل هم و

 . یبه اسم مرتض یسامان بود و مانع ی حرف ها لشیدل

 . میبا بابا و سامان راه افتاد ی هم آماده شده بود و با هماهنگ کردن تلفن مامان
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و   کیاندازه ش  ی ب یداخل  یبزرگ و دوبلکس با نما  ی. خونه امیداخل رفت  ،ی ورود ی شده  یو کنده کار ی باز شدن در چوب با

رو مشغول   یا  قهیکه صداش خونه رو برداشته بود. چند دق یی بزرگ نشسته بودند و قهقه ها ییرایپذ  ی دور هم تو  یقشنگ. همگ 

. سامان و بابا زود تر از ما به اون جا رفته  میشد  یشگ یو اون جمع بزرگ و هم  نبا مادرجون و عمو محس ی سالم و احوال پرس 

هم   میو مر د ی کامل داشتم. رو به مج تیموضوع رضا ن یپدربزرگش بود  که از ا ی خونه  ایکه گو نایبودند. بچه ها همه بودند اال م 

اش   ی تفاوت با گوش  ی نشسته بود و ب نیکه کنار حس ربد یآروم تر به ه  ینشسته بودند سالم کردم و سالم  ربد یو ه   نیکه کنار حس

رو    فمی مبل کنار رخساره نشستم. ک یرو  یزونیبه خودش زحمت نداد جواب سالمم رو بده و با لب و لوچ آو ی رفت. حت یور م 

 : دمیبغلم گرفتم و رو به رخساره پرس  ی تو

   ومده؟یچرا ن د یپس سع-

 .« فتهیوقتم ش   ریتا د شه یکار آموز  یدوره   مارستانیبود، ب   فت یگذاشت و گفت:»ش  ز یم ی رو رو ی بادوم هند  ی  کاسه

چتونه با هم؟ حواسم بود که جواب سالمتم   نم یکن، بب نا یآروم گفت:»ول ا ربد یبه ه یکردن چشم هاش و نگاه ز یدر ادامه با ر و

 شده؟«  ینداد باز چ

 زدم.  یپوزخند 

 خواد من برم طرفش.   ی گفتم که م-

 هاش رو به حالت غنچه مانند جمع کرد.  لب

 آهان از اون لحاظ! -

 به من توجه کنه!  یکه ذره ا  نی بدون ا د یخند  یگفت و م  یم  ه یکردم، با بق  ی نگاه م بهش

  دهیتدارک د  یحساب می. زن عمو و مر مید یشام رو چ زیگرسنه بودند. با کمک دخترا م یحساب یده بود و همگ  کینزد ساعت

کم کم از   ه یشد. با تعارف عمو محسن مادرجون و بق ده یچ زیم  ی خوش رنگ رو یبودند و انواع و اقسام غذا ها و ساالد ها

 خواست که شروع کنند. ه یرو به بق  نشیمادرجون و لبخند دلنش  "اهلل سم ب"اومدند. با  یبه سمت سالن غذا خور ییرایپذ 

 تفاوت بشه؟!  یباره اون همه ب کی شد  یکرد آخه مگه م ینگاهمم نم ی بود اما حت ربد یشام مدام حواسم به ه زیم سر

  یبودم و سر خورده؛ چرا که اصالً من رو نم مون یبودم پش  دهیکه اون همه به خودم رس   نیذوقم خورده بود و از ا ی تو یحساب

 !د ید ید
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  ه یند شدم. بعد از خوردن شام مادرجون بابا و بقبل ز یاز سر م م یبا تشکر کردن از زن عمو و مر هی نداشتم و زود تر از بق لیم  یلیخ 

  ی زدند و قهقهه ها ی که حرف م  یدر حال م ی. زهره و مرمیشام شد  ز یرفتند و ما دختر ها هم مشغول جمع کردم م یی رایباز به پذ 

شسته شده رو با   ی کرد مشغول شستن ظرف ها بودند، من و رخساره هم ظرف ها ی رو پر م ش بارشون گو  کی قه ی چند دق

کار    یداخل آشپز خونه اومد و معترض گفت:»پس چ  نیهمون لحظه بود که حس ی. تو میکرد ی خشک م یحوله ا یدستمال ها

 کم زود تر.«  ه ی م یبابا منتظر د یکن یم

 .« میستیکه ن کار یب مگه، ی نیب ی اش گفت:»نم یسر چرخوند و با لحن شاک میمر

 گلوش پرتاب کرد.  ی انگور قرمز رو جدا کرد و تو ی از شاخه ها ی درشت ی دونه  نیحس 

 . گهید نیایب  م یکن  یورق باز   می خوا یم-

شه   یداره تموم م  گهیخشک کردن، درجوابش گفت:»د  ی برا نت یکاب یو با گذاشتنش رو  د یرو آب کش زیگل ر   د یبشقاب سف زهره

 .« میایتو برو االن م

رو به سمت من که کنار   ی آب، چند قدم وان یبا برداشتن ل خت یر یآب م  وان یل  یخودش تو  یکه برا ی گفت و درحال  یا باشه

 :د ی به اطراف کرد و آروم کنار گوشم پرس  یکردم برداشت، نگاه ی رو خشک م سیخ یبودم و ظرف ها ستاده یا نتیکاب

 افتاده؟  ی شما  اتفاق نیب-

و   یستیجان  نیکنه اصالً انگار تو ا  یرفتار م ی طور نیچرا ا ربد یرو زمزمه کردم که گفت:»پس ه یانداختم و نه ا نییسرم رو پا 

 !« یوجود ندار

  یدلخور   یشده بود. متوجه   ربد ی ه یها یتفاوت  ی اون هم متوجه ب یهم رفت. حت یام تو  افه یدلم گرفت و ق  هویکه زد   یاز حرف  

 .« هی عاد ریکم غ  هی بود که رفتارش  نیخوام منظورم ا یاش گفت:»معذرت م انه یام شده بود با لحن دلجو یو ناراحت

 :دمیآروم لب ورچ ی و با لحن  مغموم

 دونم.   ینم ی زی منم چ-

 د؟« یکن  یقدر پچ پچ م ن یشما دو تا ا د یگ  یم  یگفت:»چ کنجکاو   میکه مر م یزد یحرف م نیحس با

که شستن   نی رنگش فرو کرد و با تمسخر گفت:»شوما ظرفتو بشور، مثل ا ی شلوار اِسلش مشک بیج  یدست هاش رو تو  نیحس

 بهت فشار اورده!«  یلی دو تا دونه بشقاب خ



 عشق تا جنون 

912 
 

لب زمزمه کرد. شستن ظرف ها و جمع کردن آشپزخونه تمام شده بود. سر   ر یز یی هم با ادا بچه پرو میکه مر د یخند  ز یر ز یر و

آب   ر یاتاق خواب ها بود رفتم.  ش  ی راه رو یکه انتها یبهداشت سیبه صورتم به سمت سرو یزدن آب   یداشتنم و برا  یفی درد خف

 حالم گرفته شده بود.  یکرده بود و حساب  رمیبدجور دلگ  ربد ی. رفتار هدمیحرمم پاش  پر صورت  یرو رو ی رو باز کردم و آب خنک

بلند   هیکه با گذاشتن دو چهار پا د یاز زهره و مج ر یبودند البته به غ ستادهیبود ا ییرایپذ  ی که باال اردیلی ب زیدور م یها همگ  بچه

 شون رفتم. هم نشسته بودند. دست هام رو خشک کردم و به سمت ی رو به رو ز یپاشون، دو سمت م ریز

 

  ی هم به اون ها نگاه م هی کردند بق ینگاه م  گه یبهم د یرگ یهم نشسته بودند و با خ یرو به رو  د یطور که گفتم زهر و مج همون

 کردند! 

  میخواست یاولش م  ه یراه انداخته، اسمش روم کم کن نیکه حس دهیجد  ی متعجب به رخساره نگاه کردم که آروم گفت:»باز 

 .« دنیترس   یاما همه حساب م یکن  یباز قت یجرأت و حق

 زد.   یو در ادامه با خنده چشمک 

 شد! یبرمال م یی زایدونست چه چ  یواال حقم دارن خدا م-

 کردم.  ی متعجب نگاهش م همچنان

گذاشته. دل و دماغ نداشتم و    نیشرط باخته که حس ن یو بهمون کباب بده، ا رون ی ببرتمون ب د یببازه فردا با ی هر ک ه یباحال هیباز-

کرد و با خنده از سر   دن ینگذشت که زهره شروع به خند  یل یکردم. خ ی بهشون نگاه م ی تفاوت ی و با ب  ستادمیا هی از بق یبا فاصله ا 

خنده و   ری زد ز د، یپشت سر مج نیحس  ی بعد با ادا در اوردن ها قهیجاش نشست که اون هم چند دق به بلند شد و رخساره  زیم

 هم ادا در اورد.«  د ی کرد من و خندوند، تازه خوده مج ی جرزن نیگفت:»اِ حس

 ام واال.«  ی عیهم طب ی لیمن خ یی ن پر خنده اش گفت:»چه ادابا لح د یاون حرف رخساره، مج با

 جون.«  ونای ف ریخنده اس، تو به دل نگ  یشکلکا  ن یا هی شب سشیکالً ف  نیهم با خنده گفت:»آره ا نیحس

زد و   ی توجه قهقهه م یو ب   الیخ ی بود و ب ستاده یشد؛ کنار سامان ا دهی کش  ربد یکردند. نگاهم باز سمت ه دنیهمه شروع بخند  و

 به طرفم اومد.  نیبه تپش افتاده بود. تو فکر بودم که حس شونتم یخوش ر  یقلبم از قهقهه هاش و صدا

 . نمیبب ایب  یستاد یجا ا نیاِ تو چرا ا-

 کنم.«  ینم یحوصله گفتم:»من باز  یب
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 صورتم تکون داد.  ی رو جلو دستش

 کنن. یباز د ی همه با ستین رفتهیاصالً پذ -

 اما...-

 رو قطع کرد.  حرفم

 در بره.  رش یتونه از ز ینم ی اما نداره گفتم که کس-

که    یشد. همه کم کم نشستند و تنها کس ی باخت، مشغول مسخره باز یخندوندن بچه ها برا  یبعد از گفتن اون حرف باز برا و

ننشسته بودم. به   زی نشست. فقط من بودم که هنوز پشت م ربد یبود و بعد از باختن سامان ه نیگرفت خوده حس  یخنده اش نم

 افتم.«  ی م ی انیجر هی  ادی نم ی ب یم  ربدوی خنده و گفت:»اصالً ه ریزد ز  یپق بیعج یل یکردم که خ ی نگاه م نیحس

 ؟« یانیگفت:»اون وقت چه جر  یز یر یبا خنده   میکرد که مر دن یشروع به خند  و

 :د یباز خند  نیحس

 . یقابل پخش ن -

 .« نیبش اینوبت توئه قسم خانوم ب ایبه من کرد و گفت:»ب یگاهبعد ن و

دونم چرا اون   یهم بشونه اما نم  یخواست ما دو تا رو رو به رو  یمتوجه شده بودم که از عمد باخت رو قبول کرده. فقط م  کامالً

زد. درست حدس زده بودم پس کارش از عمد   یز ینگاه کردم که چشمک ر نیبه حس یهمه دلهره داشتم و نگران بودم. با ناراحت

و نشستم. رو به روش نشسته بودم اما هنوز هم    دمیرو کنار کش یسامان باالخره صندل یاشاره   اکردند و و ب یبود. بچه ها صدام م 

 لحظه شروع شد.«  ن یاز ا گهیگفت:»خب د   نیهش رو نداشتم که حسجرأت نگاه کردن ب

که   ییصدا  ی ب یزدند و خنده ها  ی حرف م گهیکه با هم د  ه یبه سامان و بق  یو بعد از نگاه دمیکش  یقی با اون حرف نفس عم و

حال   نی د اما با ابرام سخت بو  شهیچشم هاش هم ی شد، آروم سرم رو باالگرفتم. نگاه کردن تو ی لب هاشون جا به جا م ی رو

 کشوندند.  یمن رو به سمت خودشون م  شهیو هم  شتمخمار و قشنگش رو دوست دا یچشم ها  یجاذبه  

اون   ی خواست پلک بزنم. چه قدر که تو  یدلم نم  یداشتم و حت  یطور. چشم ازش بر نم نیشده بودم، اون هم هم رهیخ بهش

  ک ی یکه وجودم برا یتفاوت بهم چشم دوخته بود طور  ی سرد و ب  ییبود و با نگاها یجد  یلیچند روز دلتنگش شده بودم. خ

 ! یشد از اون همه سرد خیلحظه مثل کوه 
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  کردم  ینگاهش کردم؛ انگار تازه داشتم کشفش م ی رگیکردم. با خ ی رفع م  ی جور هی قلبم رو  یتاب  یب د یدلتنگ بودم و با اما

شون مثل   یروشن که حالت خمار  ی و نسبتاً درشت با رنگ قهواه ا دهی کش یی معمول، چشم ها  یخوش فرم و و با اندازه ا یدماغ

از   ش یکه گذاشته بود ب  یرنگ  ی قهوه ا شی رو داشتند و ته ر یشگ یجاذبه هم همون پروند و هنوز هم  ی هوش از سرم م شهیهم

خواستم حسم رو بفهمه و من هم مثل اون    یدوونده بود اما نم شه یپوستم ر ری ت زکننده اش، کرده بود. لذ  ره یقبل جذاب و خ

شد که با گذاشتن دو   یچ  دمیلحظه نفهم ه ی ی صورت ماسک کرده بودم. غرق تماشا کردنش بودم که واسه  ی رو یجد  ی چهره ا

گفت:»من خسته شدم باشه قبول   می تسل یو نشونه   ی با خنده ا ه یاز جاش بلند شد و رو به بق عیسر  یل یخ زیم  یکف دستش رو 

 .« یخان کار خودتو کرد  نی مهمون من، حس  یفردا همگ 

 رنگ باخته بودم هضم کارش واقعاً برام سخت بود، خسته شده بود!  یکارش شوکه بودم و حساب از

 نگاه کردن به من!  از

خوردن کباب بودند.   یبرا  یول انتخاب کردن مکان خوب مشغ یذاشتند و با شوخ ی م ربد یبچه ها با خنده و حرف  سر به سر ه  

تو   ی زن یچرا گند م  ش یببر یتونست  یم  ی خواست یاگه م د یشده بود گفت:»شا دهیلبش ماس  یکه لبخند رو   یدرحال نیحس

 ؟« یباز

  نیمن حاضر بودم ا ی چه طور وقت دم،یخند  یدلم به حماقت خودم م   ی. تو رفتهیهم متوجه شده بود که عمداً باخت رو بپذ  اون

 رو کرده بود!  ی کار نیساعت ها ادامه داشته باشه و فقط بهش نگاه کنم همچ یباز

 ها هم فرصت نداد! قهیبه دق یحت

 

  یتونست از نگاه کردن به من خسته بشه و به باخت راض  یاش نشست. چه طور م یشگ یهم گاهیجا  یتو  ن یپاورچ نیپاورچ بغض

 کرد اون همه عاشقمه!  ی ادعا م یبشه اون هم وقت

تلخ لب هام رو به سخره گرفت. آره اون باخت و من    یبچه ها فاصله گرفتم. لبخند  ی اهویاحساسات گنگم غرق شدم و از ه ونیم

 بردم... 

 شده!  کهی غرور ت  کی کباب بود و پاداش برد من  خیتفاوت که تاوان باخت اون فقط چند س  نیا با

 اش باختم!زده  خیسرد و  ینگاه ها ر یودم، من باختم؛ من زکه باخت من ب  یکس  قتی درحق

ندارم و چه قدر   ی براش ارزش  گه یبهم ثابت کرد د ی باز ه ی ی که تو یاون هم وقت  دمیشکستن خودم رو شن یصدا گه یبار د هی

 ...! یرو دادم و چه تاوان تلخ یباز نیسخت بود که من تاوان همچ 
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 کباب!  خیکباب بود... فقط چند س   خیکاش تاوان باخت من هم فقط چند س   یا اما

زدند و بگو و بخند شون باز از سر گرفته شده   ی بودند با هم حرف م ستادهیهمون طور که ا هی هم سرجام نشسته بودم و بق هنوز

خودم در برابرش ضعف نشون بدم. بچه  خواستم از  ی کنم چون اصالً جاش نبود و نم هی خواستم گر ینم  گهیبود. بغض داشتم اما د

کرد،   ی هنوز دست به کمر و بهت زده نگاهم م نینشستند اما حس زیرفتند و دور م   یخور ابه سمت سالن غذ  یورق باز   یها برا

  ی بشه فکرشم نم یطور  نیخواستم ا یخوام نم یکرد و متأثر گفت:»معذرت م ینگاه نیبود. حس ستادهیسرم ا ی رخساره هم باال

 کردم بخواد... « 

 شونه ام گذاشت. یرفت. رخساره دستش رو رو  ه یبه طرف بق  یرو خورد با فشردن لب  حرفش

 بگم، سوگند باز شبتو خراب نکن.  یدونم چ  ی واقعاً نم-

 زدم.  یو حرص لبخند   تیبا عصبان 

 کنم.   یخرابش نم-

 نشست. تمیحرص و عصبان یرو سمتش چرخوندم بغض جا سرم

 ؟  خراب نشده مگه نه-

 تکون داد.   یتأثر سر با

 وقته خراب شده.  ی لیکه خ  نیمثل ا ، یستیتو خوب ن-

 !« یبود؟ البته گفته بود یخوب هیچه باز ی د یگلوم گفتم:»د ی زدم و با بغضِ چنگ انداخته تو  یتلخ لبخند 

 شونه ام حرکت کرد.  ینوازشگر دستش رو  

 نکن. تیقدر خودت و اذ  نیا نکن سوگند  رن، یبگ  یاجازه نده دوباره اشکات تو رو به باز - 

 عاجزانه و مغمومم بهش نگاه کردم.  ی با نگاه ها 

 و بهش نگاه کنم اما...  نمیحاضر بودم تا صبح بش یح... حت -

 سوگند لطفاً. -

 .دمییهم سا ی رو  دندون
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شه، من   یبه گدا داده نم ی با ارزش  زیوقت چ چ یدونه که ه ی کنم اما نم  ییو ازش گداخواد عشق و دوست داشتن  ی اون از من م-

 .دمی تونه منو از پا دراره، نشونش م یکه نم دمیبهش نشون م 

  ی . بمیزدند رفت  ی بچه ها که مدام صدامون م ش یو جمع و جور کردن خودم مصمم همراه رخساره پ  قیعم ینفس دنیکش با

کردم خودم و غرور خورد شده ام   ی م یسعرو برام رقم زده بود اما هر طور که بود تحمل کردم و  یشب سخت  ربد یه ی ها یتوجه

 رو حفظ کنم. 

 

بهونه و   چی به رفتن نداشتم اما به اصرار سامان و به ناچار قبول کردم و ه یلیکه اصالً تما  نیدر منتظرم بودم. با ا  یجلو سامان

دمقم    ی  افهیق  دنیله با دهم گذاشتم و سوار شدم که بالفاص یکرد. در رو رو  ی نرفتن نداشتم. سامان مرتب صدام م ی برا یعذر

 تو؟«   یپکر نقدر یگفت:»چته چرا ا

 باال پروندم.  ی ا شونه

 .نیحوصله ام هم یکم ب   هی فقط  ی عنینه - 

 گاز گذاشت.  یرو رو  دستش

 سوگند خانم. ادیبچه ها حوصله اتم سر جاش م شیپ م یاگه بر-

حوصله   ی. اون قدر بمیداخل رستوران رفت نیتوقف کرد و با پارک کردن ماش  ی سنت یرستوران  یو با اون حرف حرکت کرد. جلو 

  یقدم برداشتم. به طرف تخت یرستوران همه توجه نکردم و فقط پشت سر سامان بدون نگاه کردن  ی به فضا یو پکر بودم که حت 

که   میو نشست م یرفتن. سالم کرد رونیب یی دو تا  د یدونستم با سع ی جز رخساره که م د . همه بودنمی که بچه ها نشسته بودند رفت

  ان،یم  ریشما د شهیداشت، زد و گفت:»هم یقاجار  یرنگ با نقش و نگار ها ی آب ی ا شه یکه ش  کیکمر بار   ونیبه قل یپک نیحس

 .«م یمرد یبابا از گشنگ  نییکجا

  ستنیمسخره گفت:»همه که مثل تو الشخور ن ی جمع و جور و لحن  یرو به باال پروند و با خنده ا  یی ابرو ربد یحرف ه گونیا با

 جا.« نیاز بعد نماز صبح چنبره زده ا د یخان، باور کن نیحس

 کردند که   دنیها شروع به خند  بچه

 داش من!«  یبگ  یچ ی رو نگ  نایا ، یکم بهت فشار اومده که امروز مهمونمونم کرد ه ی و گفت:»فکر کنم  د یخند  ز یر ز یهم ر نیحس

 کرد.   یباز خنده ا  ربد یه و
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 مثل تو ثوابم داره به خدا.  یکیکردن   ریاتفاقاً س  یچه فشار-

گره   یبا ابروها ربد یگوشش گفت که ه یتو   یز یچ هی سمتش برگشت و  نیحس ربد،یخنده که با اون حرفِ ه ری ها باز زدن ز بچه

 .« یشعور یرو بهش گفت:»الحق که ب ، یضیخورده و غ

 :د یپرس  د یخند  یکه م ی سامان  در حال 

 گفت مگه؟  یچ-

  ی گفت:»خب اگه قابل گفتن بود که تو گوشم نم طنت یزد و با ش  یبشاش بود رو به سامان چشمک یکه بنظر هم حساب ربد یه

 گفت.« 

  ی از رفتار سردش گرفته بود حت یداد و دلم بدجور ی هاش واقعاً آزارم م یتوجه  یخت نشسته بودم. بت  یو آروم لبه   ساکت

 کرد.  یهم نگاهم نم  یسرسر

 

 !« ید یهم که فرصتم نم یشکیبه ه س یبابا، دهنت سرو ی کرد  ی گرفت و معترض گفت:»خودکش  نیرو از حس ونی قل ین

 :د یاش خورد و پرس  ییکم از چا  هی  زهره

 چه قدر ضرار داره؟  د یدون  یم د یکش ی که م هی چ نیپس  ا د یکن  ی مگه شما ورزش نم  نمیبب-

  ن یما منفعت داشته که ا  یتاحاال واسه   یو چ ی دارش گفت: »هه ک یزد و با لحن پر طعنه و معن یپوز خند  ربد یاون حرف، ه  با

 که تهش ضرره!«  م یدون ی و م ه یکیداشته باشه، حداقل ظاهر و باطنش  یکی

  م یکش یهم در ادامه با دراز کردن پاش گفت:»واال ما که هر روز نم ن یکردم منظور حرفش فقط و فقط منم. حس یم احساس  

 .«نیهم میکش  یم  یح یاونن تفر رونیب میایکه م ی فقط گه گدار

 .« می رونیو در ادامه با خنده گفت:»از شانس بدشم که همش ب 

 کرد. ی دهنش گذاشته بود خنده ا  یدستش رو جلو  یدر حال می . مرهی طور بق ن یاز حرفش خنده ام گرفته بود و هم واقعاً

 خان. نیحس رون یبده ب  یدود و حلقه ا ی جور نیبابا ا یجلو یاگه جرأت دار  یول یگ یآره جون دلت تو که راست م-

 تکون داد.  یسر

 بود؟  د یتهد   نیاوه االن ا-
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 کرد.  نازک  یپشت چشم میمر

 . قاًیدق- 

 . دمیهم جلوش خجالت کش  یبابا اومد و حساب هویبود که  ربد یبا ه شمیکشم آخر یوقته که نم  یلی:اما من خسامان

کردم. هر چند سامان  ی بگم فقط به حرف هاشون گوش م یکه کلمه ا  ن یکردند. بدون ا  یبحث م ، ی شوخ ونهیبا هم م همچنان

که   ییمشغول شدند. به کباب ها یبعد ناهار رو که کباب بود اوردند و همگ  ی. کمشد یم ایحالم رو جو لیدل کـباری قه ی چند دق

دوست    یباال داد و گفت:»نگفته بود ییگذرا و با طعنه ابرو یبا نگاه ربد یکه ه  دمکر  یشده بودند نگاه م فی نون سنگگ رد ی رو

 سوگند خانوم!«  یندار

 بود بهش نگاه کردم که سامان زود تر از من جواب داد: که به ابرو هام افتاده  ی گره ا با

 دوست داره.   یل ینه اتفاقاً خ-

 رو به من کرد.  و

 ؟ ی خور ی چرا نم- 

 . دمیدهنم رو بلع آب

 خورم.  یچ... چرا االن م -

شدم و   ی م یازش عصبان  یافتادم و حساب ی کرده بود م  ربد یکه ه  یکار  اد یبه ناچار شروع به خوردن کردم. موقع خوردن همش  و

 زدم. یبا حرص لقمه رو گاز م 

زرد و   یبا شاخ و برگ ها ی رستوران که در ی رو برداشتم و از ورود  فمی . کمیرفتن شد  یآماده   ی چا دنیاز ناهار و نوش  بعد 

زدند. با   ی حرف م گهیبودند و با هم د ستادهیا ربد یه نیشدم. کنار ماش   ربد یو ه  نیاومدم که متوجه حس رون یرنگ بود، ب ینارنج

 سامان جا گرفتم.   نیپشت ماش  ی و با عقب گرد ستادمی اسم خودم سر جام ا دنیشن

 :د یازش پرس  انهیشاک نیحس

   ؟ یکه درست کرد  هی چه وضع نیا-

 پر اخم تخم در جواب گفت:»چته تو؟ کدوم وضع؟«  ربد یه

 چه قدر کنف شده بود؟  ید یند  یکن  یقدر ناراحتش م  نیاز االن چرا ا نم یا شبتی:اون از دنیحس
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 حرص لب زد.  پر

 و ناراحت کنه اما من نه؟ چه طور اون حق داشت من -

 گرفت.  ربد یصورت ه ی خط و نشون جلو دنیانگشتش رو با کش نیحس

 . یتحت فشارش بذار نیاز ا شتریب یتو حق ندار ه، ی طیکه اون تو چه شرا ی دون یخودت خوب م -

 کرد.   یسخر خنده ا پر تم ربد یه

 اون وقت با تو طرفم؟  یعنی-

دونم آدم   یفهممت، آره تا حاال تجربه نکردم اما م   یگفت:»اصالً نم یبا باال دادن شونه ا  نیرو سکوت کردند که حس  یا قه یدق

 ؟« یکن  ی م ی کار ن یچرا ا دهیعذاب نم ی جور نیرو که دوست داره و عاشقشه ا یکس

 انتخاب خودش بود، خودش.« دم،یکه ازش پرس  ه یجواب سؤال  نا یگفت:»ا دتیرش با جد کرد و و با باال گرفتن س  یمکث

اتاق بهش گفته بودم، حق داشت چون من هم غرور مردونه اش رو خدشه دار کرده بودم.   ی بود که تو  "ینه ا"همون  منظورش 

 :د یپرسشگرانه پرس  نیحس

 اون وقت؟  یچه سؤال -

 جواب مهم بود که گرفتم.  ست ی:سؤالش مهم نربد یه

 .د یخند  ربد یتمسخر رو به ه با

 ؟ یتحمل کن  یخوا ی م  یدونم تو دلت چه خبره چه طور  یمن که م  ی طرفش نر گه ید  یخوا یم ی چه طور-

 و کوبنده در جوابش گفت:»تو دخالت نکن لطفاً.«   محکم

 . یکن ی کار م یچ  یدار  یفهم  ی:تو نمنیحس

 کرد.  ی با حرص دندون قروچه ا ن، یاون حرفِ حس با

شکنجه ام کنه من، من هنوزم   ی جور نیبده و ا  یمنو باز  یکس دمیکنم، اجازه نم ی کار م ی دونم دارم چ ی خوب م ی لیاتفاقاً خ-

 بکشونه. یوونگ یرو تا مرز د یتونه هر دختر  ی چشم م ی گوشه   هی که اراده کنه فقط با  یربد یسابقم، همون ه  ربد یهمون ه

 تر و شمرده تکرار کرد.   محکم
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 من هنوزم، همون، آدمم. -

 ! ه؟ی:بنظر تو سوگند هر دخترنیحس

 : د یغر یو عصب   کالفه

 تموم شد رفت. ن، یهم رهیگ یدخالت نکن، اون فقط داره جوابش و م  گه یجا به بعدش د  نیتمومش کن از ا نیحس-

شه همه   کیخواست بهم نزد ینم  گهیشده بود د یکه زده بود ته دلم خال یی رفت و سوار شد. ازحرفا  نشیبا او حرف سمت ماش  و

احساسش  یو حت   زیلحظه به همه چ ه یتو حرف هاش مصمم بود که واقعاً تموم شده بود و خودم باعث شده بودم. اون قدر  زیچ

 رو گرفته بود.  مشیشک کردم. اون تصم

 دادم.   هیتک  نیمژه هام رو گرفتم و منتظر به ماش   یغصه دار رو  شبنم

 

همراه   د یخر ی هم که به بهونه  ی و هرز گاه  مید ید یرو م گر یشد و کمتر هم د شتر یو ب  شتریهمون روز به بعد هم فاصله مون ب  از

گرفته بودم مثل خودش رفتار   م یکه تصم ی رفت طور ی و م ذاشتیم   یتفاوت  یبازهم با ب اینبود  ای رفتم  ی عمه به خونه شون م

 بهم برخورد کردند!  خیکوه   وتاانگار د مید یرس   یبهم م ی کنم و وقت

توجه    یکردم بهش ب  یم  یسع ی به چه جون کندن دونهیه خدا ماش هم ادا کتقابل بود و همه   یحس و رفتار من فقط برا هرچند 

گرفته بود. هرچند   هم یبه تنب م یتصم  یاون روز ها داغونم کرده بود و بدجور یتو  یرحمانه اش هم حساب یب  یها ی باشم. کم محل

دانشگاه بود   ا یچون رخساره  دمش ید ی از رخساره م شتر یب ی و حت  میجور شده بود یحساب مهفاصله گرفته بودم اما با ع ربد یاز ه

اوقات قرارش رو به   یخواستم با هم بودنشون رو خراب کنم چرا که رخساره گاه ی گذروند که البته خودم نم ی وقت م د یبا سع ای

و هر موقع    دوست شده بود ه یواقعاً برام مثل  مه کارش بشم. ع نیکردم مانع ا یم  یکرد که سع ی کنسل م د یخاطر من با سع

 .بردمیکنارش بودم واقعاً لذت م

 کردن از عمه به سمت خونه به راه افتادم.   یو چند ساعته با خداخافظ ی طوالن یاز گشت و گذار بعد 

  یمضطربش تو  یحرف هاش سر جام خشکم زدم. صدا دنیآن با شن ه یرفتم مامان مشغول حرف زدن با تلفن بود که  داخل

 کرد.  دایمنعکس پ ی گوشم حالت

 رفت.  د یکرده سامانم تا شن ی زیکه معده اش خونر  نیدونم مثل ا  ینم مارستان،یبردتش ب ن ی:آره حسمامان

با دراوردن کفش هام از پا، سمت مامان رفتم. دلواپس و بهت زده نگاهش   عی و اضطراب قورت دادم و سر ی دهنم رو با نگران آب

 زد گفت: ی که با تلفن حرف م یکردم. درحال  یم
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 خدافظ.  زنمی. باشه زنگ م زمینه فعالً عز ا یاز گلرخ خبر داره  نمیرا جان سوگند اومد بذار ببزه-

 : دمیزدند. مشوش و دلواپس تر از قبل پرس  ی دو دو م ی هام از شدت نگران چشم

 شده مامان؟  ی چ... چ-

 گذاشت.  زی م یرو رو  تلفن

 عمت کجاست رفت خونه؟ -

 : دمیباز پرس  ی عصب "یآره ا"از گفتن  بعد 

 مارستانه؟ یب ی شده ک یچ- 

 هم قرار داد.  ی لب رو  متأثر

 . گمیم ربدو یه- 

  یبود ب کینزد ی لحظه ا یکه برا  ی ا جه یباره سست شده  و سر گ ک یلحظه منقلب شدم، دست و پا هام  ه ی  ربد یاسم ه دنیشن با

  ی شدند. دستم رو برا یخارج م ی نیبسته بود و نفس هام لرزون و نگران از ب خی. صورتم در لحظه فتمی ب ن یزم ی رمقم کنه و رو

خودم رو کنترل کنم. آب دهنم رو سخت   یمامان چه طور   ی. مونده بودم جلو گرفتممبل  ی نشم به گوشه  نیکه پخش زم نیا

 منقبض لب زدم:   یمسلط باشم با چونه ا یکردم به خودم کم ی م یکه سع   یقورت دادم و در حال

 االن چه طوره؟  ی چ یعن ی... ی-

 دونه؟«   یتکون داد و گفت: »پس عمت نم یسر

 .دمییهم سا ی رو  دندون

 چه طوره؟   گمیمامان با شمام م-

 نره خونه.  ییجا که تنها ن یا ادیمثل برق رفت، گفتم عمت ب د ی زنگ زد سامان هم تا فهم نیدونم سوگند جان حس ینم-

کردم.   یدندون هام کامالً حس م  یخون رو ال به ال ی و محکم فشار دادم. شور دمیدندون کش ری ز  یرو از استرس و نگران لبم

 شده و چه طوره.«  یچ نم یبب رمیبا خم شدن برداشت و گفت:»بذار سامان و بگ  ز یم ی مامان باز تلفن رو از رو

 سامان رو گرفت. یشماره   ع یسر و
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 خوره.«  یبهم کرد و گفت:»اِ داره بوق م  یبودم. نگاه ستاده یبه کمر مضطرب و نگران ا دست

 :د یپرس  ع یسر ی لیبوق خوردن جواب داد که مامان خ ی ا قهیباالخره  بعد از دق  و

 شد خوبه؟  یالو...؟ سامان جان چ-

 ه بودم. مشوش چشم به تلفن مامان دوخت ی هم مشت کرده بودم و با حال ی هام رو محکم تو دست

زنم چشم برو،   یبازم زنگ م زم یبگو که نگران نشه باشه عز یجور  هی  ی عنی د، ینگران نکن ی لیو خآهان خدارو شکر، پس گلرخ -

 خدافظ.

 که قطع کرد گفتم:»خ...خوب بود؟«  نیهم

 آره، فکر کنم خوب بود نگران نباش.-

 نامطمئن گفتم:»واقعاً؟« ی و حالت د ی هم نگران بودم و با ترد هنوز

 کاناپه نشست.  ی رو

 .د یرس  ی نگران بود اما االن آروم بنظر م ی لیسامان که خوب بود چون قبلش خ یآره صدا-

مامان خودم و اون حال متوحش و نا آرومم رو کنترل کنم و به بهانه عوض کردن لباسم به اتاقم   یتونستم جلو  ی نم گهید واقعاً

 شده بود.  ک یتار گه یرفتم. هوا د ی اش م گهیسر د  ه یسر اتاق به  هی از  ی تاب ی ار نداشتم. با برفتم. اصالً  آروم و قر

شدم. باالخره کم طاقت شدم و با سرزنش    یم  وونهیداشتم د   یکه گفته بود خوبه اما از نگران  نیبود. با ا  ومدهی سامان هنوز هم ن اما

همون   ی گرفتم که تو یرو م  نیحس ی نگرفتم. مدام شماره  ی جوابرو گرفتم که فقط بوق خورد و  نیحس ی کردن خودم شماره 

 تندم از پشت تلفن شده بود و گفت: یاضطراب و نفس ها ی رو جواب دادم. متوجه  یگوش  عی لحظه رخساره زنگ زد و سر

 ؟ یدون ی پس م-

 گفتم:  دلواپس

 ؟ یندار ی تو خبر نم یآره بب-

 اون جا بوده.  د یچرا سع-

 خ.. خب؟ -
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  ی نم ولشیکرده، دل   یز یمعده اش خونر مارستان، یرسوندتش ب  عیسر ن یحالش بد شده که حس هوی بوده و  ت یکه سوئ ن یمثل ا-

 از قبل هم معده اش ناراحت بود.  یدون  ی خودت که م یدونم ول 

 : دمیو نا آرام پرس  متوحش

 االن چه طوره؟ -

 . ستین ینگران یجا-

 . دمیآسوده کش ینفس

 دونه؟   یعمه هم م  م یردم ببک یاوف رخساره داشتم سکته م -

رفت   ی سالن منتظر نشسته وقت ی تو د ینگران نباش خوبه، گفتم بهت زنگ بزنم و بگم. سوگند جان سع گه یدونه، تو هم د ی آره م-

 ؟ یندار ی برم کار د یزنم فعالً با یباز زنگ م 

 خداحافظ. یدلم ممنون که گفت   زی نه عز-

 و استرسم کم کرده بود اما همچنان منتظر سامان بودم.  یتاب  ی از ب ی رخساره کم تماس 

دندون مزه کنم.    ریرو ز  ینرفت و هر چه قدر که مامان و بابا اصرار کردند نتونستم لقمه ا  نییاز گلوم پا ی زیموقع شام هم چ یحت

 اقم رفتم. زود به ات یل یخ ی ریخورده بودم رو بهونه کردم. با شب بخ ی زیچ ه یبا عمه  رونیکه ب  نیو ا یریس 

 نشسته بودم.  رونیسرگشته و ح یتخت با بغل کردن زانو هام با حالت ی اومد و تو یبه چشمم نم خواب

اومدم.   رون یاز اتاقم ب  عی سر یلیآب خوردن خ ی در به بهانه  یصدا دنی برگشت. با شن مارستانیشب بود که سامان از ب ی ها مهین

نرم   یی. با قدم ها د یکش ی رو باال گرفته بود و سر م یا  شهیرو باز گذاشته بود ش  خچالیکه در  ی آشپز خونه بود، در حال ی تو

متعجب   ذاشتیم  زیم  یرو رو  شهیکه ش  ی جا خورده بود و در حال  یحساب دنم یکردم. با د مداخل آشپز خونه رفتم. آروم سال

 تو؟«  ی داری»هنوز بگفت: 

 

االن   نمیخواستم آب بخورم، بب  یآرومم گفتم:»آخه تشنه ام شده بود م  ی هم گره زدم و با صدا ی ام رو توانگشت ه دستپاچه

 ؟« یاومد 

 : دمیابروم پرس  ی و با باال دادن تا دم ییلبم رو جو ی گفت. گوشه  ی حوصله آره ا یب 
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 خب... خب حالش چه طوره مرخص شد؟ -

 وت کرد. اش رو از دستش باز کرد و صدا دار نفس ف  یمچ ساعت

 رو اون جا بمونه.  یدو سه روز  د یمعده اش با تیکه گفتن خوبه اما هنوز هم نگرانشم به خاطر وضع نیبا ا-

 .«ریبرم بخوابم واقعاً خسته ام، شبت بخ گهیدست گفت:»منم د  یبا گرفتن کاپشنش رو  و

 به اتاقش رفت.  ر یبا گفتن شب بخ و

 گرفته به اتاقم برگشتم. یذره قرار رو هم ازم گرفت و با حال  ک یسامان، همون  ینگرانش بودم و و نگران یهم کل  شیهمون طور 

 *** 

همه   باًیبرگرده و از حالش بهم خبر بده. تقر مارستانیشدم که سامان از ب یاون دو روز مدام منتظر م  ی گذشته بود و تو  یروز   دو

  یکه با اوردن بهونه ا  م یبر دنش ید ی دوبار ازم خواسته بود با هم برا  یگ  کیسامان هم  رفته بودند ااِل من.  دنشید  یبچه ها برا ی

اندازه محتاج   ی و ب  زدیدلم پر م دنشید  یآشوب بود. برا یپنج بود و دلم حساب کیبودم. ساعت نزد  ردهاز درخواستش سر باز ک 

و از دور. از اون    یواشکیشده بود  یحت دمشید ی م د یتونستم مقاومت کنم و با  ینم گه یاز اون د شتریکوتاه بودم. واقعاً ب  یدارید

  ع یسر یلیکه گرفتم خ  یمیکردم. با تصم  یقرار دلم توجه م  یمشوش و ب لهم به حا ی کم د یغرور احمقانه خسته شده بودم و با

 به راه افتادم.  مارستانیبه طرف ب یآماده شدم و با گرفتن آژانس

طول   یساعت  میرفته بودند و منتظر رفتن اون ها شدم. ن  دنشید ی نشسته بودم چون سامان و عمه واسه منتظر نیماش  ی تو

رو به چشم زدم و بعد از حساب   نکمیاز رفتنشون مطمئن شدم ع یاومدند و وقت  رونیب مارستانی که باالخره از ب  نیتا ا د یکش

هم پر رفت و آمد و شلوغ بود گذر کردم   ی بزرگش که حساب اطیح رفتم. از مارستانیشدم و داخل ب  ادهیپ نیکردن آژانس از ماش 

بخش   یکه تو   یاز خانوم نکمیخودم رو مرتب کردم و با باال دادت ع ی رسوندم. کم یو بخش پرستار  یو خودم رو به سالن اصل

فرهمند؟ همون پسر جوونه   یگفت:»آقا نشو  یکرد و با بررس  ز یم ی رو  یبه برگه ها  یبود در موردش سؤال کردم. نگاه یپرستار

 معده کرده بود؟«  هی زی که خون ر گه ید د یگ یرو م 

 .« اطیح یرفتن تو  شیکم پ  ه ی ستن، یاتاقشون ن یگفتم که گفت:»االن تو ی ا بله

 عبوسش ادامه داد:  یگره خورده و چهره    یبا ابروها و

کنه و با رفتاراش   ی شون کردن! مدام هم به همه پرخاش م یقفس زندان  یکنن که انگار تو   یرفتار م ی جور هی فهمم  ی اصالً نم-

 کرده.  یواقعاً همه رو عاص
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  تیدونست که چه قدر اذ ی براش سخت بوده و خدا م ی لیفکر رفتم، پس اون جا بودن خ  یتو  هویخانم پرستار  ی حرف ها با

 بخوره.«  یی هوا ه ی اط، یح ی طور مادرشون رفتن تو نیاز اقوام شون و هم ی کیفکر بودم که گفت:»با  ی شده. همچنان تو

 لب با خودش زمزمه کرد:   ریدر ادامه ز و

 کنه!  یخال ه یبق ی رو رو شیکم تر عصبان ی طور نیا د یشا-

م دنبالش  بودم. با چش  مارستانیبزرگ ب  اطیمحوطه و ح یاومدم. تو  رون یاز بخش ب نکمیخانم پرستار تشکر کردم و با زدن ع از

رفت و آمد     ون یرو برداشتم و باز م نکمی شدم. ع ی از حالش مطمئن م د یبرم و با نمشیکه بب  نیتونستم بدون ا ی گشتم. نم یم

 یچشم زدند،یقدم م اط یمحوطه و ح یبه تن داشتند و با همراه هاشون تو  مارستانیکه لباس ب یی ها ضیمر نیها و از ب

حدوداً   یکنار مرد  مارستانیرنگ ب یو شلوار آب   یمشک ی شرتیبا سوئ مکتین یآن نگاهم روش ثابت موند. رو   هی چرخوندم که 

 به تن داشت، نشسته بود.  مارستانیسال که اون هم لباس ب  انیم

که با   یکتمین  دنی. به سمت عقب قدم برداشتم و با دشد ی و با جلوتر رفتنم حتماً متوجهم م   نمیرخش رو بب  میتونستم ن   یم  فقط 

صداش هم   دنیبه شن ی نرم و نازک روش نشستم حت یبود رفتم. آروم و با قدم ها مکتیکم درست پشت همون ن ی فاصله ا

که کنارش   یانسالیرو به اون مرد م ی آروم یمنتظر نشسته بودم که باالخره با صدا مکتین ی رو یشده بودم. همون طور  یراض

 ن؟« یبد  گاریس  هی به منم   شه یزد، گفت:»م ی پک م گارش ینشسته بود و آروم به س 

 !« ؟یستین  یگاریس  ی در جوابش گفت:»اما تو که گفت  می مال ی داغونه. با لحن ی لیبا اون درخواستش، معلوم بود که خ د یلرز  قلبم

 آروم و پر غمش گوشم رو پر کرد.  یصدا

 کنه.  ی تون مآروم  یحساب نیکش ی که م  یوقت   نیاما خودتون گفت ستم یکه ن گم یاالنم م-

 لبش شد.  نیپر هالهل گوشه نش یپوزخند 

 آره گفتم اما...-

 ادامه داد:  یمکث با

 از دوستام بود  یک یکه لب زدم با حرف  یبار  ن یجوون، اول هی چ یدون   یم-

 کنم!  یبه دردام فکر نم  گهیکنه و د ی گفت اگه بکشم آرومم م یدرد داشتم و غم، م  ی حالم بد بود، کل یلیاون موقع ها خ 

 .د یکش  ظ یغل یآه
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  ی م یچرا؟ چون وقت ی دون ی بعد از اون آرومم نکرد... م گه یمدت کوتاه، د ه ی  ی... واقعاً هم آرومم کرد اما فقط واسه  دمیکش-

  زایکردن اون چکرد، در واقع من واسه فراموش    یم  تمیاذ شتر یب نیو ا امیچارگیفرار کردن از ب اد یافتادم،  یدردام م   ادی دمشیکش

 شدن. ی م ی آور اد یبرام  رداماما ناخواسته د  دمش یکش یم

 

  یهم که کنارش نشسته بود با لحن پر درد  یاچرده  اه یو س   انسالیشده بود و مرد م ره یساکت و بدون حرف به رو به رو خ ربد یه

 تلخ و غمناک...  ییزد؛ حرف ها ی کرده بود، براش حرف م لیبهش تحم یداشت که زندگ ییاز درد ها و رنج ها تیکه حکا

خودشونو به   گه یکنار زدن هم د  یکه واسه   دم ید ی هر لحظه آدما رو توش م دم،ید  یم  ظشی دود غل ی هر لحظه آرزوهام رو تو-

 زدن...  ی م ش یآب و آت

 پرافسوس از نهادش بلند شد.  ی کرد و باز آه یمکث

 . نمیرو نب ی کس گه یگمشم و د  ظ یاون دود غل یتو  دادم بازم بکشم... بکشم و  حیترج-

 فرستاد.  رون ینفسش رو صدا دار ب ی که با زهر خند  نیسکوت بود تا ا ی ا قه ی دق چند 

  ک ی یپر درد و غم دهنِ مسخ شدم که حرفا یکنج خونه   گاریکبودم به بودن اون نخ س  ی لبا گهیبه بعد د  یی جا هی راستش از -

 کرد چون...    یآرومم نم  گه یعمرم رو توش تلنبار کرده بودم، عادت کرده بودن... د

 تر لب زد:  نیغمگ 

 خوده درد شده بودم!  گهیچون من د-

  یو پر از کثافته که تهش م  ظ یدودِ غل ه یکه   نیاز آدما بهتره حداقلش ا ی لیاز خ ظ یدود غل  نیکه باشه هم  یهر چ ،یدون   یم اما

تر و   زیتم  یل یکشن خ ی از آدما توش نفس م ی سر هی که   ییدود پر از کثافت از هوا ن یکار کنه و ا  یت چخواد باها ی م ی دون

 تره!  قیرق

لحظه   ه یدونم  ی که همچنان ساکت بود گفت:»ببخش سرتو درد اوردم، نم ربد یفوت کرد و رو به ه   یگفتن اون حرف باز نفس با

 .« ختیر  رونی حرفا ازش ب نیلب باز شد و ا  یغمکده   نیچم شد که ا

 بکش!« ی تلخ گفت:»حاال اگه دوست دار یگرفته بود و با لبخند   ربد یرو به طرف ه یگاریبهشون انداختم. س  ینگاه مین



 عشق تا جنون 

927 
 

خورد عقب زدم. دست   ی صورتم تکون م  ی خنک رو میدست اون نس  ی رو که تو یی مو کهیبه عقب چر خوندم. ت شتریرو ب سرم

به اون نخ   ینگاه د؛یرس  ی رو ازش گرفت اما همچنان مردد به نظر م گاریس  ید یمتش دراز شده بود و بعد از تردبه س  ربد یه

 روشن شده رو دومرتبه سمت همون مرد گرفت.  گاریشد و س  مونیپش  لحظه انداخت و بعد هم به طرف دهنش برد که در  گاریس 

 ؟ یشد  مونیپش-

 داد:  رون یمغمومش رو ب  نفس

 ل دادم که امتحانش نکنم. نفر قو  ه یبه  -

افتادم که ازش قول گرفته بود، بهم قول داده   ی روز اد یرحمانه فشرد.  ی گلوم رو ب خیو بغض ب ختیدلم فرو ر   یاون حرفش هر  با

 بود که امتحانش نکنه و نکرد! 

که زد اون    ی. با حرفدمییهم سا یدندون رو  یقطره اشک دنیو پر حرص از دست خودم مشت گره کردم و همراه با چک یعصب

  یکه وقت  یخوا ی هم خاطرشو م یلیحتماً خ ، یبهش نگاه کرد و گفت:»از حال و روزت معلومه که خاطر خواه ی مرد هم با لبخند 

 .« یبند یبه قولت پا ستیهم ن

 هم قالب کرد.  یزد و دست هاش رو تو  ی نیزهرآگ  یه  اون مرد، خند  درجواب

 شه!  یاسمش قول نم گهیکه د ش یپا بذار ریو بعدشم ز رش یز ی گردونه بزن  یباشه که تا سرش رو بر م  ن یاگه قول ا- 

 بود.  گنی. چه قدر صداش غمختمیر  یصدا  اشک م ی زد و من آروم و ب یحرف م  اون

 . یهست ی جوون با معرفت و مرد یلیپس خ-

 فوت کرد.   ینفس باز

 ! یشه معرفت و مردونگ  ی م ،ی و عمل کن  یباش  ند یبهشون پا د یست و با فهیکه وظ ییزای چ هی به  ی جالبه! وقت یلیخ-

 گفت:»با حرفام حالتو خراب کردم نه؟«  یشونه اش گذاشت و با فشار ی دستش رو رو ربد،یاون حرف ه با

 خراب ترم هست مگه؟!  نیاز ا یعن ی:نه، ربد یه

  یصورتم با درد و حسرت م یزدم. اشک بود که رو  رونیب مارستانیاز جام بلند شدم و از ب ع ینداشتم و سر دن یتحمل شن  گهید

 .د یچک
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موج غم فرکانس گرفته بود همچنان    یبود. صداش که رو خته یرفتم چه قدر اون وضع و حالش بهمم ر یرو آروم راه م اده یپ ی تو

  یاو حال آشفته ام بعد لز کم دن یمامان با د دم یخونه رس  ی گرفته بود. وقت  شیباره آت  کیکه   یشد و قلب ی گوشم نواخته م ی تو

 نگران سؤال کرد:  یبررس 

 سوگند؟  ی شده؟ خوب یزیچ-

 دادم.  ی حس جواب یب

 خوبم. -

   ؟ یکجا بود-

 اتاقم.  رم یم...م رون،یب-

 گفتم.   یآروم  یاستم به اتاقم برم که باز صدام کرد و بله  خو یم

 خانم دکتر.  ش یسر برو پ ه یفردا -

 چرا؟  -

 ؟ یخور  یقرصاتو م  نمیبب یختی دکترت، حواست به خودت هست بازم بهم ر  شیالاقل برو پ ،یزن  یبا من که حرف نم-

 فردا نه.  ی ول  رمیباشه خودم م اجیآره، من خوبم اما اگه احت-

 .« یرو مکث کرد و ناچاراً گفت:»باشه اما قول بده که حتماً بر  یا قه یدق

 اوهوم. -

هام چه   یدور و ور   چارهیاون حال واقعاً خسته شده بودم، ب ی خودم تو  دن ینشستم. از د نه یآ یحرف به اتاقم رفتم. جلو نیبا ا و

 کردم، من باعث آزارشون شده بودم، من!  یم  تشون یقدر اذ

 ! بد ریاز همه هم ه شتریب

 بهتر بگم عشق نما!   ایرو که بهم داده بود برداشتم  یرو باز کردم و گردنبند   زیم  یکشو

  ی دستم بود و آروم دستم رو مشت کردم و پلک هام رو رو ی . تودمیتختم رفتم و دراز کش ی کرد. رو  یکردن بهش آرومم م نگاه

 هم گذاشتم. 
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خودار هم   د یبا هی بق یحال جلو  نیبود و با ا ی دنیحل و روزم واقعاً دگذشت و هنوز هم مرخص نشده بود و  ی هم م گه یروز د  دو

 عمه بودم.  ی رو خونه   یرخساره رفتم و چند ساعت  شیحالم عوض شه پ ی کم نکه یا ی بودم. برا یم

پام ترمز کرد. سوار شدم و سالم کردم   یبعد جلو  ی  قهی در منتظر سامان بودم که چند دق  یاومدم و جلو  رون یعمه ب  ی خونه  از

 .« یمون  ی رخساره م شیو پکه گفت:»سالم، فکر کردم امشب

 نه بابا تا االنشم به اصرار عمه مونده بودم. -

 حرکت کرد.   یا گه یحرف د چیبدون ه و

نگاهم همچنان به  دادم.   کهیت یزدم و سرم رو به صندل ی حوصله پلک ی توجه و ب  یکردم. ب یرو نگاه م  رونیبودم و ب ساکت

 خونه نبود!   ر یشده بود و انگار که مس یطوالن  ی کم ر یبود، مس ابونیخ

 : دمیرو به سامان پرس  متعجب

 خونه؟  م یریمگه نم م؟ یریکجا م -

 بزنم.«  ربد یسر به ه هی خوام  یم  م،یمارستانیب ک یکرد گفت:»نزد ی که رو به رو نگاه م ی حال در

 .« یرفت  ی بعد م ی رسوند  یصورتم گفتم:»خب منو م  یرو  ی تصنع  یکم هول شده بودم و با قاب گرفتن لبخند   هی

 کردن ابروش جواب داد:  ی کرد و با کمون ینگاه مین

 . یجور  نیبده ا ،ی نرفت دنش ید ی داره مگه؟ تازه تو هم واسه  یب یچه ع-

 فردا. ی واسه  یذاشتیخب، خب کاش م-

 بهم کرد.  ی او حرفم نگاه دلخور با

 ! ؟یتفاوت ی قدر نسبت اون ب نیچرا ا-

جلوه کنم گفتم:»آخه   ی کردم عاد ی م یکه سع ی در حال  یبا باال انداختن شونه ا  یجاخورده بودم و بعد از مکث یاز سؤالش حساب 

 ؟«یکن  یم  یفکر  نیچرا همچ

 کرد ادامه داد:   یم  یکه رانندگ  ی اش در حال ی لحن جد  با
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 !یتفاوت باش   یمن مهمه سوگند، دوست ندارم نسبت بهش ب ی برا یلیخ ربد یقبالً هم بهت گفتم که ه-

 گرفتم.  نییرو پا سرم

 . نیگفتم استراحت کنه هم میخواستم االن مزاحمش بش یمن فقط نم ، یتو  بگ   یخب هر چ یلی نبود، اما خ نیمن منظورم ا-

دلم   شهی اعصابم خورده، پس فردا مرخص م کمیخوام  ی ر نشو، معذرت ماز لحن مشمئز کننده اش گفت:»ازم دلخو مونیپش

 ازت ناراحت باشه.«  خوادینم

صورتش و    دنید  قهی دق ه ی  یکردم واسه    یطاق شده دل دل م  یهم با طاقت ی خواست سامان رو حساس کنم، از طرف ینم دلم 

ممکنه   یچه واکنش دنمیبا د ربد یدونستم ه  ی خواستم با سامان همراه بشم بودن خوده سامان بود چون نم ی هم که نم ی لیتنها دل

  ی دست خال گم یگفتم:»فقط م  می مال یبره با لبخند  نیاز ب نیداخل ماش   نیسنگ که حالش عوض شه و جو  نیا ی نشون بده. برا

 بد نباشه؟« 

 زد.  ی بهم لبخند  رو

 ؟ یایپس م-

  میبه زور نگهش داشت روز ی شه د یزنه، باورت نم ی لب نم  یز یحرفش گفت:»نه بابا اون که به چ یدر ادامه    تکون دادم که یسر

کم حرف زد و    هی اون باهاش  گهیپرستارا بهش دست بزنن، سحرم خانومم اومده بود د دادیاجازه نم  یدر نره حت  مارستانیکه از ب

از دو روز نگهش داشتن، اصالً مراعات  شتریحالِ بدشه که ب  نیبه خاطر هم قسمش دادم که تا االنم مونده.   یآرومش کرد تازه کل

 حرفا. نیو من خوبم و از ا  د یدوست ندارم مثل بچه ها باهام رفتار کن  گهیکنه م ینم

 لب هاش اومد.  یرو  ی پر لذت لبخند 

 قدر تخس و لجباز بود.  ن یهم هم ی بچگ  ی تو-

. میعوض کرد و ساکت شد  ریزد. با موافقتم مس ی بودم م ده یبخش د یتو  شیکه دو روز پ یپرستار  یهم درست حرف ها سامان

 اومده؟«  یگفتم:»سحر ک  شه یها از پشت ش  ابون یزدن خ  د یدادن  نفس کالفه ام و د  رونیبا ب  قهیبعد از چند دق

 ؟یدونست  ی فکر کنم، نم روزید-

 دونستم.  ینه نم -
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خوب و بدون   ی جا هی رو  نیشدم تا سامان بتونه ماش  مارستانید تر از سامان وارد برو متوقف کرد. زو  نیماش  مارستانیب یجلو

مشغول حرف زدن   یرو با بخش پرستار ی ا  قهیکه اومد. چند دق نیبودم تا ا ستاده یبخش ا ی مزاحمت پارک کنه. منتظرش تو

 .« می :»برتشد و بعد به سمتم اومد و با حرکت سرش گف

  مهیبه پا شده بود. در ن یی دلم بلوا  ی. هنوز هم دلواپس بودم و تو می بعد هم پشت در اتاقش بود یو کم  می کرد  یبخش رو ط ریمس

زد. سر   ی. انگار با تلفن حرف ممیادستیهر دو همون جا پشت در ا  ربد یه ی صدا دنیکه با شن میداخل بر  میخواست ی باز بود و م

 هزار برده بود.  یو پر دردش ضربان قلبم رو با دلهره و ترس رو التماس پر  یشده بودم. صدا خکوب یجام م

 خوام.  یازت نم ی چیه گه یبه خدا د نمشیکه بب  اریب  قهیفقط پنج دق قه، ی کنم فقط پنج دق ی سحر تو رو خدا، ازت خواهش م-

-... 

 شم. ی م وونه یکنم دارم د  یباشه، ازت خواهش م ی ادیز ز یچ نیکنم ا ی فکر نم ؟یفهم  یکنم م  یلتماس مسحر دارم بهت ا -

که اسمم رو ببره   ن یلحظه از ا هی داشتم و   یبی عج یشد دل آشوبه    ی م نییبود و نفسم متالطم باال و پا دهیاز صورتم پر رنگ

  م یبر میستادی جا ا نیچرا ا گه یجا خورده بود گفتم:»خ... خب د یرو به سامان که اون هم حساب یو با دستپاچگ  ع یو سر دمیترس 

 داخل.« 

 ؟« ی گفت:»چ... چ ربد یه یحرف ها دنیو بهت زده از شن  ج یکه تازه به خودش اومده بود گ سامان

 لب زدم: فم ی و پر استرس با محکم چنگ زدن بند ک مشوش 

 . گهیداخل د م یبر گم یم... م-

 کرد.   نییباال و پا یو مبهوتش سر  جیهمون حالت گ با

خوب   یل یجا منتظر باش، آخه فکر کنم حالش خ ن یبهتره، تو ا یجور  ن یا یعنی ... یخب اما اول بذار من برم،  ی لیآهان، خ-

 .ستین

 

گوشم بود.   یهم تو هنوز  ربد یه ی کردم که داخل اتاق رفت. حرف ها د ییتکون دادم و حرفش رو تأ  یپر استرس سر  ی چهره ا با

 انصاف رو!  یرحم و ب  ی منه ب  نه، یکرد که من رو بب  ی سوخت، به سحر التماس م ی تلخ م ی گلوم بشدت با بغض

توجه ام رو    ربد یسامان و ه یدادم که صدا  هی تک وار یصورت بشم. به د  یاشک رو ی غمزدا ی دُر ها  زش یکه مانع از ر دم یگز لب

 تر رفتم.   کیجلب کرد. نزد 
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 ؟ یاومد  ی:کربد یه

 . شیپ ی  قهی:چند دقسامان

 ؟ یکن  ینگام م  یحاال چرا اون طور  هی:چربد یه

 مردد فوت کرد.  ی پرسشش، سامان نفس با

 ...دمیخواستم گوش کنم اما ناخواسته شن ینم-

 :د یلرزون پرس  ی ناباور و کم ییهم استرس گرفته بود چراکه با لحن و صدا ی از اون حرف سامان جا خورده بود و کم انگار

 ! ؟ید یو شن ی چ... چ-

 اشباع شده بود و لب به ِشکوه باز کرد:  یسامان از دلخور  یصدا

 . یکه من بهت اعتماد دارم تو هم دار  ی کردم همون طور  ی آدم به تو منم، فکر م نیکتریکردم نزد ی فکر م شهیهم-

 کرد.  یمکث

! من و تو  ینبود  یجور  نیقبالً ا  ،یرو ازم پنهان کن  ی زیچ ن یهمچ یکه بخوا  میقدر از هم دور شده باش   نیکردم ا  یفکر نم- 

 اما...  ربد، یه میدونست ی و مو پوک هم   کیتمام ج

 در انکار ماجرا داشت.  ی مشوش و کالفه سع ربد یه

 . ستین یکن  ی فکر م ی اون... اون طور-

چه   ه؟ یدختره! ا... اصالً اون ک ه یخاطر همه فقط به  نایحال و روزت... ا ن یا ی عنی... یعن یغمناک گفت:» ییو با صدا ر یو متح ناباور

 شه!«  ی! اونم تو؟ باورم نمیطور

و تأثر توش    ی که شرمندگ  ربد یه یزدم. صدا ی بغل چنگ م یو کوله ام رو تو  دمییسا ی هم م یسامان دوندون رو  ی هر جمله  با

 انداخت. نیزد آروم طن  ی موج م

 ...ستی ن ی که گفت ی زیبه خاطر چ-

 باور کنم!  د ی:البد باسامان

 .ست ین ی اون قدر مهم زیچ یعن ی... یعنی ستین ی کن ی که فکر م  یاون طور  گمی:مربد یه
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 : د یپر تمسخر خند  سامان

 !شینیبب ارهیکه ب ی کرد ی به سحر التماس م یداشت  شیپ ی  قهیکه تا چند دق ستیآره مهم ن -

 شکست.سکوت بود و سامان باز سکوت رو با لحن ناباور و دلخورش در هم  یا قه یدق

 دم؟ ی! چرا من نفهم؟ی اما ک یتو عاشق شد -

 همچنان سکوت کرده بود.  ربد یه

 کردم. ی کمکت م ی گفت  یشدم، خب اگه م  بهیقدر برات غر  نیا ی عنی:با توام چرا؟ سامان

 بدترش نکن لطفاً تمومش کن.«  گهیحالم بد هست پس تو د یکاف  یبا لحن مغمومش در جواب گفت:»سامان به اندازه   باالخره

شد که البته حق   یاز دهنش خارج م یبراش سخته چون جمالت به سخت یل یبود که حرف زدن در اون مورد با سامان، خ  معلوم

 اون که وسطه مهلکه بود!  گهیشد د  ی هم فشرده م یهر جمله اش قلبم تو  دنیاز شن دمیشن  یکه فقط م  ی هم داشت، من

 دونستن.  یبرا  همچنان مصر بود سامان

 شناسمش؟  ی م ه یاصالً ک ی درموردش با من حرف بزن ی تون  یچرا نم-

 که اسمش رو متذکراً زمزمه کرد.   ربد یپر لرزش و لحن تلخ ه یبعد صدا ی لحظه ا و

 سامان!-

 .شتیپ ارمش یو بده برم بکنه آدرسش  یرو بهتر م :باشه اگه بودنش حالت  سامان

 پر غم عاجزانه و سخت ازش خواهش کرد.  یی هم با صدا ربد یصورتم راه گرفت و ه یرو  یاون جمله قطره اشک سرکش با

 ادامه نده!  گه یسامان تو رو قرآن بسه، بسه د-

 چنگش زدم.  یقلبم گذاشتم و با پلک زدن محکم ی رو رو دستم

  ی طور نیخواد ا ی اما دلم نم اتیپنهون کار یهمه   خوام حالت خوب شه، با  ی من فقط م یکن  یم   یجور نی:حاال چرا اسامان

 . ارمشیبرم ب ه یبگو ک  نمتیبب

 طرف اما...   هی طرف و تو هم  هی  ایکه تمام دن ی دون ی :خودت مربد یه

 رو فرو داد.  حرفش
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 ؟ی:اما چسامان

االن   ستیکنم نکن، االن وقتش ن ی داداشم، خواهش م ست یگفت:»س... سامان من حالم خوب ن ینفس دن یو عاجز با کش ملتمس

 نه.« 

 خوام تحت فشار بذارمت.«  ی خب آروم باش نم  ی لیگفت:»خ ی ست با کالفگ   دهیفا  یاصرارش ب د ید ی وقت

 .« نهینفر اومده تو رو بب ه ی ی سکوت بود که باالخره سامان گفت:»راست ی ا قه ی دق چند 

 دست به سرش کن.«   یجور  ه یو ندارم، برو   یله کساصالً حوص ین ی ب یم  یحس و حال گفت:»خودت که دار  ی آروم و ب نا

 ه؟ ی ک  یبدون ی خوا ی نم یحت یعنی:سامان

وقت    هی  یبذار واسه   نه یحال بب نیا یمنو تو  یخوام کس ینم ه، یخوام بدونم ک ی نم ی گفت:»حت  یحوصلگ  یاون حرف، با ب با

 .« گهید

 ... یول شه یدونم ناراحت م  یکه م  نی:باشه با اسامان

بد   یچون دلتنگ  دمشید یم د یتونستم با ینم  گهیطاق شده داخل اتاق رفتم. د ی که حرفش تموم بشه با طاقت  نیقبل از ا اما

 بود.  دهیاَمونم رو بر یجور

روح بود   ی و ب  د یسف یوار یچهار د هی و از نظر من  مارستانیب  یاتاق بود تو  هی بود اما تهش  ی اتاق مجهز و لوکس یل یچند که خ هر

چشم هاش قرار داده   ی که ساعد دست چپش رو رو ی گرفتم. درحال  ی اگر من به جاش اون جا بودم حتماً غم باد م که مطمئناً

  ربد یه میبه سمتم گفت:»سوگند جان بهتر بر یاومدنم شده بود و با چرخش ی متوجه   انبود. سام دهیتخت دراز کش ی بود، رو

 حوصله ست.«  یکم ب   هی همون طور که گفتم امشب 

 

مثل برق گرفته ها   ی چشم هاش برداشت و بعد از نگاه بهت زده ا یدستش رو از رو  ع یکه سامان اسمم رو به زبون اورد سر نیهم

در کنترلش داشتم،    یشده بود، چه قدر که آشفته بود، چونه ام از بغض لزرون شده بود و سع رهیتخت جا به جا شد. بهم خ ی رو

 کرد و مثل مرغ سر کنده شده بودم.  ی م تمیقعاً اذتو اون وضع وا دنشید

تو هم که   گهی وقت د  هی اما باشه واسه  نهیهم گفت:»سوگند اومده بود تو رو بب  یکرد و با فشردن لب هاش رو  ربد ی سامان رو به ه

 .« یحوصله ندار
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  ی کیکردم  یمن فکر م ی عنیگفت:»نه،  یکرد با حالت مسخ ی که به من نگاه م  یشوکه و درحال ی تو  دنم یبود هنوز هم از د  معلوم

 نداره.« ی رادیاز دوستام باشه ا

 آروم سالم کردم که با حرکت سر و نگاه پر عطشش جوابم رو زمزمه کرد.  ی ا قه ی بعد از دق باالخره

قرارت بدم، من واسه   ت یتو موقع خوامیبخواب نم ریدهنش گفت:»تو بگ   یو دست مشت شده اش جلو  ف یخف یبا سرفه ا سامان

 .« ستیکه تو حالت خوب ن  دمیم  حیسوگند توض ی

 در ادامه رو به من کرد. و

 سوگن...   م یبر گه یخب د-

کرد با همون حالت مسخ و ماتش سامان رو خطاب قرار داد و    یکه به من نگاه م  یدرحال ربد یحرفش تموم نشده بود که ه هنوز

 تشنه ام شده.«  ،یرایبرام آب ب  شه یگفت:»سامان م

 نگران نگاهش کرد.  سامان

 تو؟   یخوب-

 دهنش رو با حرکت زبونش جمع کرد و ذره ذره فرو داد.  آب

 .اریکم آب ب ه یآره فقط... فقط برام -

 .د یخواست بره باز صداش زد، به سمتش چرخ ی که م نی گفت و هم  یباشع ا سامان

 .ری برام بگ  وه ی آب نه آ... آب م- 

سامان رو دَک کنه و تشنه بودنش هم فقط   ی جور ه ی   خواد یدونستم که م   یرفت. م  رونیکردن از اتاق ب  د ییتأتکون داد با  یسر

 رفتنش از اتاق.  رون یب یبود برا  ی بهونه ا

  یلیتونست خ ی اما نم نه یکرد بش یم  یتخت جا به شد و سع ی کم رو ه یکردم.  ی بودم و نگاهش م ستادهیهم سر جام ا هنوز

  ره یباال اوردم. نگاهم روش ثابت شد بهم خ یراحت به خودش حرکت بده، به طرفش رفتم. سمتش خم شدم و بالشتش رو کم

اصالح نشده که باز هم از   ی و صورت شون یپر ی قلبم با اون نگاه ها گوشم رو ضرب دار پر کرده بود. موها یشده بود و صدا

عقب رفتم و آروم   ی کرد. کم ی ام م وونه ید  یاون وضع حساب ی تو دنشیحال د نیذره کم نکرده بود اما با ا تشیجذاب

 ؟« یگفتم:»بهتر



 عشق تا جنون 

936 
 

  ی د یترس  ،یای ب دنم ید ی که واسه   رمیبم د ی گفت:»حتماً با یو شماتت بار  نیگ یقورت داد و با حالت غم ی دهنش رو به سخت آب

  ی واسه لحظه ا ی نتونست تو یغرور لعنت نیا  یعنیشد هان؟  ی م ی طرفم چ یاومد  ی م ط یشرا نیا ی غرورت ترک برداره! خب اگه تو

 ؟« یهم که شده کنار بذار 

 آلود اسمش رو زمزمه کردم.  بغض

 نگو.  یجور ن ی! ت... تو رو خدا اربد یه-

 صورتم نشست. ی أسف بارش رو تنگاه

رحم و خود   ی حد ب ن یم تا اکرد ی وقت فکر نم  چیه ؟ ینیبب ی حال م نی ا ی که منو تو ی ستین  یراض ی عنیهان؟  یتو رو خدا چ-

 . یخواه باش 

  ی بود و جواب  قتی اون حرف ها رو ازش نداشتم چون همش حق دنینکنم. تحمل شن هی خودم رو گرفته بودم که گر ی زور جلو به

 زد:  بیبهم نه مونشیپش یبرم که با صدا رون ی خواستم از اتاق ب ینداشتم. کم تحمل شدم و م 

 بمون.  شمیامشبو پ ختم، یبهم ر ی لیبمون، از حرفام دلخور نشو خ شمیپ-

باهات   گهید   دمیبمون قول م شمیامشبو پ هی کردم که گفت:»  یکه داشت بهش نگاه م ی زده به خاطر در خواست رت یح ستادم،یا

 نداشته باشم.«  یکار

 کنج لبم خونه کرد.   یتلخ لبخند 

 معقوله.   ریغ یلی که خواستت خ  یدونیم... م-

 بمون. -

 . دمیکش ش ین ریرو ز  لبم

 .تونم یو نم شه یکه نم  یدون یم  یخوا یازم م ی زیچ نیبا وجود سامان همچ ی چه طور-

 ... یلیدارم خ از یبهت ن یلیخ-

 شه.  یکه نم  یدونیکنم م  یخواهش م  ربد یه-

 در ادامه با جون کندن و نفسم تندم لب هام رو سخت تکون دادم:  و

 .یزود تر خوب ش  دوارم ی... امداورمیبرم، اُ... ام د یم... من با- 
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 .دمیکه گفت وحشت زده باز به سمتش چرخ  یبرداشتم که با جمله ا  قدم

 شم!  یخوب نم  گه ید ی مطمئن باش اگه بر-

 .د ی تلخ برام خط و نشون کش یکردم که با لبخند و نگران بهش نگاه  ده یترس  یینگاه ها با

 . یامتحان کن ی تون  یم-

 صدام بود سر تکون دادم:  یکه تو  یحرص و لحن سرزنشگرم و لرزش  با

 ؟یفهم  یجون توئه م  ی کن  یباهاش باز یخوا  یکه م... م  ی زی! اون چیگ ی م  یم... معلوم ه.. هست چ-

 و نگاه ناتوانش بهم زل زد.   یرگیخ با

 .ستی... پس بدون اصالً برام مهم ن ستمین ینباش  ،یی که جون من تو یدون   یم-

  خچالیدستش داخل اومد. به طرف  یتو  ی همون فاصله بود که سامان با پاکت یکردم و تو  یبهش نگاه م  ی عجز و درموندگ با

گذاشت، با نگاه کردن به   ی طبقه ا یرنگ تو ییو طال ک یکوچ الخچیرو که گرفته بود با باز کردن در  یی ها وهیرفت و آب م

 کشوند:  ربد یرو سمت ه متعجبش و انواع کمپوت نگاه   وهیپر از آم یطبقه ها

 ! رمیبگ  یکه خواست ستیمن فکردم ن  یکه بود! چرا نگفت  خچالی یاما تو -

 داد:  ی حوصله جواب یب

 دونستم.  ی خودمم نم-

 

  یکه انگار راه گلوش سخت باز م   یرو پر کرد و به طرفش اومد. با قلپ قلپ کردن ی وانیآب پرتغال ل  ی  شهیبا باز کردن ش  سامان

  شتیپ ی امشب ک یکنار تخت گذاشت و گفت:»راست ز یم ی رو رو وانی رو خورد و ازش تشکر کرد. سامان ل وهیکم از آب م هیشد 

 که گفتم نه.«   ادیخواست ب ی ود مب  انتهمش نگر چارهیمونه؟ عمه زنگ زد ب  یم

 دونم.«  ی معنا دار به من کرد و گفت:»نم یپرسش سامان، نگاه با

 اد؟ یخواد ب ی م نیحس نمی:ببسامان

 به ابرو هاش انداخت و مسخ درخواستش رو تکرار کرد.  ی نیکرد چ ی که باز هم به من نگاه م  یدرحال
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 بمون...  شمیپ-

  بیج یاش از تو  ی فکر کرده بود و با در اوردن گوش  ی ا گه ید زیدونستم مخاطب حرفش فقط و فقط منم و اما سامان چ یم

 .« امیرو بگم اما قبلش سوگندو ببرم خونه بعدش م  نیخواستم هم ی کاپشنش گفت:»اتفاقاً خودمم م

 .« این گهید ی دنده گفت:»پس رفت ه یلجباز شده بود و  لجوج و  یپسر بچه ها مثل

 بهش چشم دوخت.  ضیپر غ یمتعجب و با نگاه سامان

 وقته.  ر یشه بره د ی هم که نم ییجا بمونه ،تنها نیا نونه یخب سوگند که نم ؟یکن  ی اصالً تو چته چرا مثل بچه ها لج م-

 برتش.«  یاومد م نیحس ی لبم اورده بود گفت:»وقت ی رو رو ی لحظه لبخند کم رنگ  ه یکه   شیهمون لجباز با

 ! یشده، رسماً خل شد   تیزیچ ه یه تو واقعاً :نسامان

  نینداره من منتظر حس یبه سمت سامان آروم گفتم:»اشکال دنیزدم و با چرخ ی پلک محکم ربد یبود و رو به ه ده یفا یکه ب  انگار

 داره تنهاش نذار.«   اجیمونم، بمون اون االن بهت احت یم

 داشت  اشاره کردم.   ربد یاز تخت ه ی بود و فاصله ا وار یسبز رنگ که کنار د ی در ادامه به مبل و

 اومد خبرم کن.  نیاون مبل هر وقت حس یاون جا رو  نم یش  یمن م -

گفت:»اما تو که شام   وار ید ی شکل رو  یشدن نگاهش سمت ساعت مربع ده یگفت و با کش  یبه کمر و به ناچار باشه ا دست

 .« ینخورد 

 . ستیگشنم ن  یلیخ-

 . رمیخوردن بگ  یواسه    یز یچ هی :پس برم امانس 

  ی رفتم و کم  واریزد. با رفتن سامان سمت مبل کنار د یلب هاش نشست و پلک آسوده ا   یرو  یقبول کردنم، لبخند کم جون با

او   د یبود و نبا ی ا ی آدم قو ل یچون در نظرم خ د یتونستم هضم کنم شا  ینشستم. هنوز هم اون حالش رو نم  ربد یدور تر از ه

 ...د یانب د،یکش  یدراز م   مارستانیتخت ب ی رو یجور

 به خودم  اومدم.   ربد ی ه یدست هام گرفتم که با صدا  یصورتم رو تو  کالفه

 برشون دار. -

 زد.  ی بهش نگاه کردم که پلک آروم متعجب
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 خوام بهت نگاه کنم.  ی نگاه نکن اما من م ی خوایتو م  گم،یو م دستات-

اش   ی لحظه بود که گوش   نیهم ی. تو دمی لب گز یقالبش و با لبخند تلخ  ی تخس و لجوج رفته بود تو یبچه  پسر  ه ی که  انگار

 کنار تخت برد و با بر داشتنش جواب داد.  ز یکرد دستش رو سمت م  یکه هنوز هم بهم نگاه م  ی زنگ خورد. در حال

 . گهیدو ساعت د ی کی یایاالن ب  خوادیخب نم یلیتو؟ خ  ییکجا-

 

 .ادی تر ب ری خواست د ی و ازش م زد یحرف م نیکه با حس انگار

 

وقت زود ور    هی  نمی نب یایم  گهیدو ساعت د  یکیفقط خودت به سامان زنگ بزن و بگو که  ستین  ی ازین گه یجاست د نیآره ا-

 جا، باشه فعالً خدافظ. نیا یایب  یدار

 .خوبم

 ؟« ینیتر بش ک یدنز شه یگفت:»م ز یم ی رو قطع کرد و با گذاشت دوباره اش رو یگوش 

 .« یاستراحت کن د یشه تو با یکه نم  یطور  نیحالش بودم و دلواپس گفتم:»ا نگران

 کن...  ی کارو نم نیکه ا یدون   یم-

اش سفت شده بود به   رهیگ ر یز ییکه برگه ها یفلز  ی داخل اتاق اومد. با تخته ا ی حرفش تموم نشده بود که پرستار جوون هنوز

 رفت.   ربد یطرف ه

 ؟ ید یهنوز نخواب-

 وجود نداره.«  دنیخواب ی برا ی لیگفت:»دل یزد و با پلک زدن آروم  یاون سؤال پرستار، لبخند کم رنگ  با

  ادیتکون داد و با   ی کرد. پرستار سر ی رو مهمون لب هام م یبار لبخند  ک یوارش هرچند لحظه   وونهید  یعاشق و رفتار ها نگاه

 !« یتو چه قدر لجباز ست،یاصالً خوب ن نی و ا ی د یساعتم نخواب م ین یکردن، گفت:»امروز حت  ی ورآ

 .« رونی ب ی بر  یتونیم ی ندار ینگاهش به سمت من، در جواب پرستار گفت:»اگه کار یریبهش کرد و با سرگ یاخم نگاه پر

 سر تکون داد.  یکرد با لبخند  ی برخورد م یمی صم ربد یهم با ه ی لیهم بود و خ یپرستار که دختر جوون 
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 . یمون  یجا م نیا شتر یبه ضرر خودته، ب یاگه نخواب  نیبب ی هست یاعصاب ی کالً آدم ب-

 .ستی:مهم نربد یه

  ی اتاق شده بعد از سالم یکه انگار تازه متوجه حضور من تو   یبا او حرفش، رد نگاهش رو که به سمت من بود گرفت و طور و

 ؟« یمونی م ششیشما امشب پ نم یمتوجه نشدم، بب د یگفت:»ببخش

 هم فشردم. ی رو یلب

 اما فعالً هستم. یا گه ینه کس د-

 بهم کرد.  یتر  ق یدق نگاه

 ن؟ی باهاش دار ی شما چه نسبت-

  شون یبامزه و خنده دار گفت:»ا یبزنم با لحن و حالت  ی ا گه یکه حرف د  نیحرفم رو قطع کرد و قبل از ا ربد یکردم که ه ی مِن مِن

 عشق بنده ست.« 

 کش اورده بود جمع و جور کردم.  یبودند، حساب دهی که گوش هام شن  یهام رو که از خنده و لذت جمله ا  لب

 

  ی کن  ینگاش م یت البته معلومه چون وق ،یخنده و گفت:»اوهوم چه معارفه بامزه ا  ر یزد ز ی که زد خانم پرستار پق  یاون حرف با

 .« یاستراحت کن د یحال با نی ! اما با ایزن یپلکم نم  یحت

 رو به من، کرد.  ی با لبخند  و

 .یبهش زل بزن  ی طور ن یا یتون  ی بعداً هم م ره، یعشقت که از دستت نم-

گفت:»الانم به زور   ی کردم. همچنان به من چشم دوخته بود و با لبخند کج ی بگم و فقط بهشون نگاه م ی دونستم چ  ینم واقعاً

 انداختم.«  رش یگ

مست شده   ی . خودمم از حرف ها و رفتار هاش خنده لم گرفته بود مثل آدم هاد یخند  ی پرستار که فقط به حرف هاش م خانم

 !« یباش  یا  شهیو عاشق پ یقدر پسر احساس   نیا ادیباال پروند و رو بهش گفت:»بهت نم ییبود. خانم پرستار با خنده ابرو 

  یل یچون خ رون، یب ر یو نگ وقت من  ی الک ادیبه تو م ی لیخ ی فضول ی تر کرد و  با لحن تندش در جواب گفت:»ول ی هاش رو کم لب

 زمان ندارم.« 
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 دستش رو بهش نشون داد.  یو آمپول تو  د یباز خند  ربد یاز حرف ه ز یر زیر

 آمپول رو برات بزنم لطفاً اجازه بده.  نیا د یبد اخالق اما قبلش با یباشه آقا- 

 ه؟« ی چه کوفت گه ید  نیدست پرستار نگاه کرد و گفت:»ا  یآمپول تو  به

 :داروئه. پرستار

  نیلحظه از ا هی دستش فرو کرد.   یکرد باال زد و سوزن رو تو  یخمارش من رو نگاه م یکه با چشم ها  یرو درحال نش یبعد آست و

هم جنس خودم   یکیکه  یزمان یشگ ی و حسادت هم تیشدم، باز هم همون حس مالک یستش رو لمس کرده بود عصبکه د

عمو محسن افتادم؛   ی خونه  یتو  ی روز باز اد یها بهم زل زده بود.  وونه ی رفت، وجودم رو پر کرده بود. هنوز هم مثل د یسمتش م

  ی گرفت اما من نم  یافتادم دلم م ی اون کارش م ادی ید. هنوز هم وقترو بهم زده بو یباز  زیکه با بلند شدن از پشت م یزمان

دستش   ی تو  یبرگه ها ی آمپول رو زدنرو که اون کرده بود انجام بدم. پرستار بعد از  ی رحم باشم و کار ی تونستم اون قدر ب

رمقش   یب  یخمارش از قبل هم خمار تر شده بود و کم کم پلک ها   ینگاه کردم چشم ها ربد یشد. به ه ی زیمشغول نوشتن چ

داشت و با گذاشتن دستش   ی که به طرف در قدم بر م ی شد. درحال ده یرفتند. نگاه نگرانم سمت خانم پرستار کش  یهم م ی رو

 تونه بهت نگاه کنه.«  ی نم گهیاگرم بخواد د یگفت:»حت   یدر آروم و با لبخند  ی  ره یدست گ ی رو

 مبل بلند شدم و قبل از رفتن پرستار به طرفش رفتم.  ی ه براش آرامبخش زده چون خوابش برده بود. از روک دمیفهم

 آرامبخش بود؟ -

بخش در حال دعوا و بحث بوده و فقط منم که رفتارا و   یجا همش با پرستارا ن یاومده ا یلج بازه، از وقت ی لی:آره خپرستار

 کنه.  یهاش رو تحمل م  یپرخاشگر

 :دمیس پر نگران

 خوبه؟ -

 زد.  ینانیپر اطم پلک

اما امروز آرومت تر بود.   می بهش دست بزن دادیاجازه نم روزمیتا د یحت  اشهیحال روزش فقط به خاطر لجباز نینگران نباش ا-

 . میشیانجام بده از حالش مطمئن ترهم م شاشویآزما

 فرستادم.  رون یب یبود کردم و در ادامه هم رو به پرستار کردم. نفس دهیکه آروم خواب ربد یبه ه یپرستار نگاه ی حرف ها با

 ازتون بکنم؟ ی خواهش هی شه  یم-
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 .«د یجاست مراقبش باش  نیکه ا ی تا زمان خوام ی و بغض آلودم گفتم:»ازتون م نینگاه کرد که با لحن سراسر غمگ  بهم

 : د یپرس  ز،ی ر یتکون داد و با نگاه ی حرفم سر د ییتأ در

 ؟ یباهاش دار یچه نسبت  ینگفت-

 تر کردم.  لب

 . شمییدختر دا-

 دوست داره.«  ی لیگفت:»خ  یو لبخند   رتی کرد با ح ینگاه م  ربد ی که به ه ی حال در

 :د یپرس  جانشیدر ادامه با لحن پر شور و ه  و

 دوست داشته باشه نه؟  ی پسر نیداشته که همچ  فیک  یل یفکر کنم خ-

بر عکس   د یخوشش اومده وگرنه چرا با  ربد یاز ه یی جورا هی شده بودم. معلوم بود که  یو عصب یشاک  یلحن حرف زدنش حساب از

 رو تحمل کنه!  ربد یه یعصب یتمام پرستار ها رفتار ها

 زدم:  ی کمرنگ  لبخند 

 دونم.  ینم-

 رفت.   رونیبهم زد و ب ی مبل نشستم که لبخند  ی با اون حرف باز رفتم و رو  و

گذاشت و گفت:»باک    یصندل ی دستش بود رو رو ی که تو یکیگرفته بود. پالست چیساندوبعد هم سامان اومد. برام  قه ی دق چند 

 گردم.«  ی اومد بهم زنگ بزن، البته زود برم نیبزنم و برگردم اگه حس نیبنز رم یم  هیخال نیماش 

رو   ربد یآرومم ه ی دادم و با پلک زدن ها ه یرفت. سرم رو به مبل تک رونیاز اتاق ب ربد ی به ه یکردم که با نگاه  د ییحرکت سر تأ با

. شماره رخساره  دمیباره شکست از جا پر ک ی زنگ تلفنم که اون سکوت رو  ی کردم. با صدا  یبود نگاهم م نیریش  ی که غرق خواب

 و تماس برقرار شد. دمیصفحه کش یبود. انگشتم رو رو 

 سالمم رو داد و گفت: دل دماغ سالم کردم که جواب   یو ب آروم 

 ؟ید ینخواب ؟ی کن ی کار م ی چ یخوب-

 .مارستانمینه، چون ب-
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 گفت:  ناباور

 جداً؟-

 .دهی اوهوم االن تو اتاقشم خواب- 

 :د یپرس  مردد 

 !یو نداشتآخه قصدش  ؟ یشد که رفت یچ-

 گرفته بودم گفتم:  ی دست به باز  یزبرم رو تو  ی که بند کوله  ی حال در

 ؟ یکه زنگ زد یداشت  ی اون اصرار کرد. خب تو کار گهیبا سامان اومدم، د-

 اصالً؟   یحاال؟ خوب  یحوصله ا یقدر ب نیچرا ا-

 پر بغض زدم.  ی خند  زهره

 باشه!  یتا خوب چ -

 .یستیبگردم تو هم خوب ن یاله-

 

 رو فرو دادم.  بغضم

 عادت کردم...  گه ید-

 :د یپرس  یگفت و بعد از مکث  ییبابا یا

 و ازم گرفت.سحر سراغت  یراست-

 هنوز هم ازم دلخوره! د یالبته خب شا ره یگ  ی مگه خودم تلفن ندارم که سراغمو از تو م-

 کنم.  ی فکر نم-

 سرم گذاشتم.  یآشفته رو   ی و حالت ی رو با کالفگ  دستم

 . ینیشم اگه حالشو بب ی م وونه یدونم، رخساره دارم د ینم-
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 دادنم داشت. یآروم کردن و دل دار در  یسع

 شه.  یدرست م زیآروم باش قربونت برم همه چ-

 شه!  یدرست م -

 ؟ یندار ی زنم کار  یبعداً باز زنگ م گهیخب د زم، یقدرم غصه نخور خواهر عز  نینگران نباش ا-

 . ینه ممنون که زنگ زد-

 خدافظ. مراقب خودت باش. -

بار بدون   نیبود، ا دهیرفتم. آروم خواب ربد یمبل سمت تخت ه  ی رو قطع کردم و با رها کردن بند کوله ام و بلند شدن از رو یگوش 

تونستم تا صبح کنارش بمونم و بهش    یلب هام جا خوش کرد. کاش م یرو  م یمال یبه چهره اش داشت. لبخند  شه یکه هم یاخم

صورتم راه گرفت؛ قطره   یزالل چشم هام جوشان شده بود و اشک رو  یچشمه   ت یضعاون حال و و یتو  دنشینگاه کنم. از د

هم   ی دستم گرفتم و با رو  ی. مردد و با فرو دادن آب دهنم دستش رو تو دند یدستش چک  یاشک آروم سر خوردند و رو  یها

 داشتم.  ازی ن ت یپر امن و  نهمردو یگذاشتم پلک هام لمسش کردم؛ چه قدر دلتنگش بودم و چه قدر که به گرفتن اون دست ها

بالشت، کنارش گذاشتم؛ عطرش   ی سرم رو قهیچند دق ی دست گرفته بودم و بهش چشم دوخته بودم. برا ی دستش رو تو  محکم

  یطور حسرت  ن یکه اون سر روش گذاشته بود وجودم رو غرق در لذت و هم ی بالشت یخودم کرده بود و سر گذاشتن رو  یاز خود ب

شده از لذتم رو پر کرد، آب   یمسخ کننده قالب ته  یکردم؛ حس ینگاه م کاش صورتش رو دونه دونه با کن ی تلخ کرده بود. اجزا

که گذاشته   یشی صورت زبرش، به خاطر ته ر  ی و دستم رو سمت صورتش دراز کردم، آروم انگشتم رو رو  دمیدهنم رو ذره ذره بلع

غرق لذت شده بود ** و   ی حساب مرنگ داد، وجود ر ییسرخ تغ یبیو گونه هام مثل س  د یباره خواب ک یبود، حرکت دادم؛ عطشم 

 خنده نشاط رو به صورتم برگردوندند. یشکوف ها

 را کـه خفـت   ـوانهیآر آن زن، آن زن د ادی

 تو مست عشق و ناز نه یس  ی شب به رو کی

  *** 

 از یاش از نـ ـزندهیدر نگاه گر د یخنـد 

  *** 
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 « حسرت_فرحزاد  »فروغ

 

و سر بلند کردم.    دمیام، دستم رو عقب کش نهیبه س  فی خف ی بالشت و هق هق ی اشک رو د یدرشت مروار  یدونه ها دنیچک با

 مارستانیتخت ب  یگونه رو  ض یمر یت یبیشده بود با ه زی قلبم ماال مال از عشقش لبر  یام کس یکردم؛ مرد زنگ  ی بهش نگاه م

و   د یکش  یقلبم زبونه م   یتو  ی پر شعله ا شِی با فکر کردن به اون موضوع آت کنم،تونستم براش ب ینم  یکار  چیبود و من ه دهیخواب

 گرفت.    ی گر م کباره یوجودم 

اش   یشون یپ یرو که رو  ییمو  که ی. تدمیسرش درست کردم و پتو رو روش کش ریگذشته بود. آروم بالشتش رو ز یساعت مین

که   دمی خودم رو عقب کش عیمون لحظه بود که سامان داخل اتاق اومد. سره یبود آهسته با دست جمع کردم و تو  خته یر

 ؟« یکن ی کار م ی متعجب گفت:»چ

 .« دهیخواب نم یخواستم بب ی... میکم هول شده بودم با پته تته گفتم:»م  هی که  ی حال در

 مبل انداخت. یدستش رو رو  ی رو کاپشنش

 پرستار گفت براش آرامبخش زده. -

 . د یبزور خواب گه یآره د-

 .« یکه انگار نخورد  میزیقرار داشت انداخت و گفت:»چ ز ی م یدست نخورده که رو  چیبه ساندو  یاون حرفم نگاه با

 نه آخه گشنم نبود. -

 برسه.  د ی با گهیزنگ زدم د ن یبه حس-

مواد    یمونم آخه بو ی محوطه منتظرش م ی تو  رون،یب رم یمن م گفتم:»پس  فم ی او حرفش، سمت مبل رفتم و با برداشتم ک با

 کم حالم رو بد کرده.«  ه ی  مارستانیب ی و فضا یی دارو

 کرد.  نییباال و پا یسر

 باشه برو. -

و   د یچی دماغم پ  ریز یی ایمیتلخ الکل و مواد ش  ی دادم. بو  هی تک واری اومدم. به د رون یبود از اتاق ب ربد ی که نگاهم به ه ی حال در

از نظرم رعب   یی و وجودم رو با فضا د یچی گوشم پ ی کرد تو ی م چیرو با نام بردن اسمش به اتاق عمل پ ی بلند گو که دکتر یصدا

 بمونم.  شش یتونستم پ ی کاش م  یپر از غم تنها بذارمش و ا یاون فضا ی خواستم تو ی . نمدپر از استرس و ترس کر ز،یانگ 
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خودم رو با خارج   ع یسر ی لیکه بهم دست داده بود. خ  ید یشد  یشد و حس خفگ  یم ام خارج  ین یاز دهن و ب یبه تند  نفسم

نشستم   یمکتی ن  یمجالم نداد. رو  هی شکست و گر یساعت ی رسوندم. بغضم مثل بمب مارستانیبزرگ ب ی شدن از سالن، به محوط 

  ی م تش یهمه اذ ن یا یکرده بودم چه طور  ی کار  نیباهاش همچ ی چه طور خهکردم از خودم متنفر شده بودم؛ آ ه یگر  یها ی و ها

 وار دوستم داشت!   ووونهیکه اون همه و د ی کردم در حال

  یو داد همراه ها  غی ج یآمبوالنس و گاه ر یآژ ی صدا  دن ی. شنختمیصورت اشک ر  یدست هام گرفتم و به پهنا یرو تو   صورتم

 چنگ زدم.  ه یهام با گر دست  یباعث ترسم شده بودند و سرم رو محکم تو  یمحوطه حساب ی تو  ض،یمر

هول   دنیاشک هام رو با کش عی بود. از جام بلند شدم و سر ستادهیمثل برق گرفته ها سرم باال گرفتم، روبه روم ا نیحس یصدا با

 صورت، پاک کردم.  ی دست هام رو  یهولک

 

عذاب بده و   ی کن، اونو اون جور  هی کاپشن به کمر زده بود با تأثر گفت:»آره گر ر یکه دست هاش رو ز ی انداخت و درحال ینگاه

 کن.«  هی گر یواشکیو  ن یجا بش نیا ایخودتم ب

 دلخور نگاهش کردم و بغض آلود لب زدم:  یبا نگاه 

 به خدا منم خستم، خسته.  ن،یکشم حس یجا باشه، منم دارم عذاب م ن یانصاف نباش من نخواستم که ا یب-

 نگاهم کرد.  یخم و دلخور ا با

 زده؟   یشیبه چه آب و آت نه یکه امروز تو رو بب  نیا یواسه    یدون   یم-

 کردم.  ی پر اشکم نگاهش م یحرف و با چشم ها بدون

 .د یو تلخ خند  یعصب

که  رو   ی! کار ربد یاونم ه شش،یانصافو ببرم پ ی ب ی پر بغضش زنگ زده که تو یبا صدا ی فهم یزنگ زده با بغض و التماس، م-

  دم یبهم زنگ زد د یوقت شیساعت پ ه یبودمش  دهیند  ی طور نیوقت نکرده بود به خاطر تو انجام داد، التماس کرد! تا حاال ا چیه

که گفت آره.    ییهم تو اون جا د یاما بعدش گفتم شا ستینگران شدم با خودم گفتم البد تو حال خودش ن شتر یصداش خوبه ب

 المصب!  ی وردی هم مقاومت کرد اما اون کم اورد و تو کم ن  یل یخ اد،یطرفت ن گهیخواست د یشه، آره م  یسوگند اون داره نابود م 

 خارج کرد.  ین ی. کالفه نفسش رو از بختمیر  یکرد و من هم فقط اشک م ی زد و سرزنشم م ی حرف م نیحس 
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  ی چ ینیکه بب ی ستین ششی. تو پشتریو هم اونو، و البته اون ب  ی کن ی و نابود مخودت ی شه، سوگند تو هم دار ی نم ی طور نیا-

  شتریب یلیخودار باشه خ ه یسامان و بق یکه بخواد جلو   نیو ا زه یر ی م رون ی من خودشو ب ش یداره، اون فقط پ ی و چه حال  کشهیم

 نیا د ینکن و از احساست باهاش حرف بزن، شا یانصاف یح... حداقل در حقش ب  ،براش سخته یل یخ یلیکنه و خ یم  تشیاذ

 آروم شه.  یطور

 .« یکن  هی که گر  گمیرو نم نایکه گفت:»ا دمیدندون کش ر یلب ز ه یگر با

 خونه.«  ی شه منو ببر ی هق هق گفتم:»م با

 :د یپرس  نگران

 ؟ یخوب-

 خوام برم خونه.  یفقط م  ن،یحس ستم یخوب ن-

 تا برگردم.  نیبش نیبابا، باشه برو تو ماش  ی: انیحس

 باز کردن قفل زد.  ی رو برا ن یماش  موتیبا اون حرف ر و

. هنوز هم  می بعد برگشت. سوار شد و راه افتاد ی  قه ی. چند دقختمیر ی صدا اشک م  ی داده بودم آروم و ب ه یتک شه یرو به ش  سرم

 برداشت و به طرفم گرفتم.  نیماش  ی رو از جلو ی گل دار یکاغذ  دستمال  یکردم که جعبه   ی م ه یگر

 . یخودت و آروم کن  یتون  یم  ی جور هی و   یباز تو دختر -

 سخت گرفت و ادامه داد: ینفس

 سوگند.. بهش بگو، بهش بگو که دوس... -

زنم اما   یپرده حرف م  یقدر ب نیببخش که ا ستیحرفا برام راحت ن نیدو باره گفت:»گفتن ا یرو قورت داد و با مکث  حرفش

  یادامه بده... م ی طور ن یکه داره اگه بخواد ا  ی. با وضع معده ا رهیگ  یدلم م  نمشیب ی م ی اون جور ی تونم، باورکن وقت  ی نم گهید

 .« ادیسرش ب ییترسم بال

  بیه خودش آس بهش اجازه نده، نذار ب یششیپشت دست اشک هام رو پاک کردم و ملتمس گفتم:»خب...خب تو که همش پ با

 .«نیکنم حس  یبرسونه ازت خواهش م 

 .« کنهیدونه من از مشروب متنفرم اما بازم به کار خودشو م ی نگاه کرد که گفتم:»م بهم
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 . د یلبش کش  یهاش رو محکم رو  دندون

 کار کنه.  ی دونه چ  یرو تجربه نکرده نم  ی زیچ نیحالش بده مجبوره، اون تا حاال همچ یکار کنه وقت   یخب چ-

 برسونه.  بیخوام به خودش آس  ی من نم-

 ؟ ی گ ینم  یز یپس چرا به سامان چ-

 بهت بهش نگاه کردم.  با

 ؟ یگ ی م ی معلوم هست چ-

 . برهی م نیکارا خودشو از ب نی با ا ست یرو بلد ن دن یصبر کردن و درد کش ربد یسوگند، ه ن یگفتم مگه! بب ی چ هیچ-

چون   ی عنی! د؟یکن  یکدومتون منو دردک نم  چیچرا ه ، یاریرو به زبون م یحرف نیاما بازم همچ یدون   یم  زویکه همه چ نیبا ا-

 ؟ یبگم؟ چه طور یبرم به سامان چ ست،ی من آسون تره! بخدا قسم که ن یبرا  هی قض  نیمن دخترم ا

 کرده بود و حرف زدن برام سخت شده بود.  دایلرزش پ صدام

 خب آروم باش. یلیخ-

به سمتم گفت:»بذار   دنیرو نگه داشت و با چرخ نیخونه ماش  ی . جلوم یبعد هر دو ساکت شد  یبود و کم جهینت ی هامون ب حرف

 شه.«  ی بعد برو، زن عمو نگران م یکم آروم ش   هی

خواستم سمت در   یشدم. م ادهیپ نیکم که آروم تر شدم از ماش  ه ینشستم و   نیماش  ی با تو نیرو با خواست حس ی ا قه ی دق پنج

 . دمید. به سمتش چرخبرم که از پشت سر صدام ز

 

 به حرفام فکر کن، مواظب خودتم باشه. -

 از داخل رفتنم مطمئن شد گاز داد و حرکت کرد.  یتکون دادم و زنگ در رو با انگشت فشردم و وقت  یسر

 در از جاش بلند شد و سمتم اومد.   دنینشسته بود. با بهم کوب یکیتار  یروشن تو  ونِیز یتلو یکاناپه جلو   یرو  مامان

 :د یق کفشم رو از پا کندم که پرس رم یب

 ؟ یکرد ر یقدر د نیچرا ا-
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 رفته ام جواب دادم:  ل یتحل یصدا با

 . گهیشد د  ریبودم که د  نیمنتظر حس-

بمونه و   ربد یه ش یپ خوادیبه سامان زنگ زدم که گفت م نیهم یمنم تنها بودم واسه   رونیبابات همراه عمو محسنت رفتن ب-

 چه طوره؟  ربد ی ه یراست اره، یتو رو م نیحس

 زدم.  یخمار پلک

 خوبه. - 

 خواستم به اتاقم برم که مانع شد و بازوم رو گرفت. یم  و

 تو چته سوگند؟  -

 زمزمه کردم.  آروم 

 ... یچیه-

 من رو به سمت خودش برگردوند. مصر

 .یبگ  ی خوا یهست اما نم ت یزیچ هی تو  یمنو گول بزن ی تون ی سوگند نم-

 

 لب زد:  عاجزانه

 مامان لطفاً!- 

 هست به من بگو.  یاگه مشکل ی کن  یم  یقدر خود خور  نی ! آخه قربونت برم چرا ایبا من حرف بزن یخوا  یچرا نم-

 اتاقم.  یخوام برم تو  یمامان تو رو خدا بسه فقط م -

 .« یبر دم یحالتو نفهمم اجازه نم نیا ل یتا دل ی عنیلحن محکم و کوبنده اش گفت:»نه  با

چشم   یگشتم تو  یرو که دنبالش م یتیچشم هاش نگاه کردم؛ اون احساس امن یرمقم تو  ی ب یبا نگاه ها  ی چند لحظه ا یبرا

  ستم،یگفتم:»مامان من خوب ن  هی بغلش انداختم و با حالت گر یخودم رو تو  یطاقت  یباره با ب کی هاش جست و جو کردم و  

 .« ستمیخوب ن
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  ی بود و باالخره دست ستادهیا ختیر ی بغلش اشک م ی که تو ی باز در حال ییکردم و مامان هم هاج و واج و با دست ها ی م ه یگر

 دلم.«   زیقدر تورو ناراحت کرده؟ بگو عز نیا ی شده، بگو چ  ی متأثر گفت:»دختر قشنگم چ  د یموهام کش ی نوازشگر رو

 .« خوامیخوام حرف بزنم، نم یآلود کنار گوشش گفتم:»نم بغض

 .شتمی کم آروم باش من پ ه یباشه -

تخت رو   یرو  ی آرومم کرده بود و بعد از اون همراهش به اتاقم رفتم. پتو یسفت و محکم بغلم کرد. آغوش و محبت مامان کم و

 دستش گرفت.  ی. مامان هنوز هم کنارم نشسته بود. دستم رو تو دمیتخت دراز کش  یکنار زد و با در اوردن مانتو از تنم رو 

 شده؟  ی چ یبگ  ی خوا ینم-

 پلک زدم.  خمار

 خوام بخوابم.  ی م- 

 و چراغ رو خاموش کرد.  د یگفت و پتو رو آروم روم کش  یا باشه

 صدام کنم مامان جان.   یخواست ی زیچ دارم یمن ب-

  یکردم و با فشردنش رو   یبهش نگاه م یرگ یاوردم، با خ رونیرو ب  ربد ی بالشتم بردم و گردنبِد ه ریرفتن مامان آروم دستم رو ز با

 هم گذاشتم. یلب هام پلک رو 

 **** 

  ی گردنبد تو  یتخت جا به جا شدم و آروم دستم رو باز کردم. جا یکم تو   هی احساس سوزن سوزن شدن دستم چشم باز کردم.  با

دستم نگهش داشته بودم.   ی و سوزن سوزن شدن دستم شده بود چون تا خوده صبح تو  یدستم مونده بود و و باعث قرمز

بله   ی فیخف  ی به در زد. با صدا ی موقع بود که کس نیو بسته کردم و هم ازب ی گذاشتم و دستم رو چند بار  زیم  یگردنبند رو رو 

 بودند جمع کردم.  ختهیصورتم ر یرخساره داخل اومد. موهام رو که رو  یا  هی گفتم که بعد از ثان یا

 ؟ یاومد  ی تو ک-

 خانم!«  ر یابروش رو باال داد و گفت:»سالم ظهرت بخ یتا

 بودم!  ده یکه چه قدر خواب یدوازده بود، وا  یها  کینزد گهینگاه کردم. د وارید  ی با اون حرف رخساره به ساعت رو 

 نکرده!   دارمیمامان کجاست چرا ب-
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 اومد. دست هاش رو از هم باز کرد و به طرفم ی  گره 

اصالً خوب   شب ینگران تو بود بزور فرستادمش سراغ کاراش، گفت د ی لیخواست بره چون خ ینم  یعنی رونیرفت ب ییزندا-

 ! یاز کف داد اریبدجور اخت شبیدونم فکر کنم د ینه که گفتم نم ایدونم  یم  یز ی که چ د یاز من پرس  ی نبود

 شد.  یچشمام دور نم یاز جلو  ی بودم، لحظه ا یچه حال شب ید ی دون  یاصالً دست خودم نبود تو که نم-

تونم ازش   ی خوام خسته شدم، من نم ی هم م یل یخ خوام،یگفتم:»رخساره من... من اونو م یو با درموندگ دم یسمتش چرخ به

  رمیخواستم از حسادت بم ی م زد ی تار بخش بهش دست مپرس   ی وقت یحت شب یجز من باشه، د یتونم اجازه بدم باکس یبگذرم نم

 کار کنم من رخساره؟«   ی! چیفهم یم

باهات   گه یدونم اما حاال که د ی منم نم یکردن با لب و دهنش گفت:»راستش رو بخوا  یبغلم کرد و بعد از اون با باز  یا  هیثان چند 

 ولش نکن و از دستش نده.«  گه یکرده د یآشت

 لب زدم: دم یلحن سراسر ترد با

 برم طرفش؟  یگ یتو م  یعنی-

 دستم رو فشرد.  نانیاطم پر

اون آدم داره بخاطر   ،یدون   یو خودت نم ین یزم  یدختر رو   نیسوگند تو خوشبخت تر ، یبرو و بهش بگو که چه قدر دوسش دار-

 بشه.  دتی عا یمون یبکنه نذار پش یکار  ه ینشده  ریتا د  فه ی! حدمیند  ی جو ن یکنه، من تا حاال عشق ا  یم  یاحمق خودکش ی تو

 دست هام گرفتم.   یسرم رو تو  جیگ

 . رمیبگ  م یتونم درست تصم ینم  م،ی و دو دل د ی دونم فعالً که پر از ترد ینم-

  ی آب ه یبشه، حاال هم پاشو  ری که د  نیقبل از ا ی ریبگ  می و تصم ی اون حرف از جاش بلند شد و گفت:»پس وقتشه خوب فکر کن با

 !« یشد  ت یآخه مثل م یا  افه یچه ق نیبه صورتت بزن ا

 زمه کرد: پر ذوقش زم یبرم که با صدا رونیخواستم از اتاق ب یبستم و م یسرم دم اسب یرنگم باال ییرو با کش طال موهام

 عشق نما!-

چه   ی کرد و باالفاصله سرش رو باال گرفت و گفت:»وا  یدستش گرفته بودش نگاه م  ی طرفش برگشتم. به گردنبندم که تو به

 ؟« ی از کجا اورد نو یقشنگه ا
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 ؟« یشدم که گفت:»اون بهت داده! اما ک  رهینگفتم و به گردنبند خ  یزیچ

 روز تولدم. -

 نگاهم کرد.  ناباور

 کم!  ه یباورش سخته   ی ما کادوش و داد بعدشم تو چه طور قبولش کرد یه اون که جلو آخ  یچه جور-

موند تو اسمشو    شم یپ گهیمانع شد و د نیخواستم پسش بدم که حس یخواستم قبولش کنم و م  یعطر بود، آره نم یپوشاال نیب-

 ! یدون   یاز کجا م

 به گردنبند انداخت. ینگاه باز

 قشنگه.  یل یخ نمیقشنگ بود البته ا  یل یاز دوستام براش از کانادا اورده بود خ یکیآخه نامزد  -

 دوست داره دست بجنبون سوگند.«  یلیشد خ م یگفت:»بهت حسود ق یعم یرفتم با لبخند  ی م رون یکه از اتاق ب ی حال در

 رفتم.  رونیاز اندازه کش داد و از اتاق ب شیپر نشاط لبم رو ب یحرف رخساره لبخند  با

 

  یتلفن  نیاز حس ی مرخص شده بود مدام گوش به زنگ تلفنش بودم اما اصالً زنگ نزده بود و فقط چند بار مارستانیاز ب یوقت  از

قرص شدن دلم از حال خوبش نبود. بعد از    یبرا  ینانیپر اطم ی گفت خوبه که جمله   یبودم و اون هم فقط م ده یحالش رو پرس 

که در رو باز    نیهم نداشتم. هم ی رو  ادهیپ ی حوصله  ی به خونه رفتم چون حت  یتاکسو با گرفتن   یمعطل  ی تمام شدن کالس ب

  جا ی  رهیجا خورده بودم. پالتوم رو به گ دنشیسالن نشسته بود. از د یمبل تو   یسحر شدم که رو  ی کردم و داخل رفتم متوجه  

باغ   ی بار با دلخور  نی. آخرمید یتو آغوش کش رو  گه یکردم و به سالن رفتم. سالم کردم که از جاش بلند شد و هم د زون یآو ی کفش

خواست ازم   یمن بود و دلم نم  یبرا  یخوشحال بودم چرا که آدم با ارزش  یحساب دمش ید ی که م ن یرو ترک کرده بود و از ا

بهم   ید یشست سالم کردم که خسته نباش  ی رو م نک یس  یتو  ی ها وهی آشپزخونه م ی ه توناراحت و دلخور باشه. به مامان هم ک 

 ؟« یتو، خوب  ی پر نشاطش گفت:»چه طور یکنارش نشستم که با چهره   ی راحت ی گفت. رو

 زدم. ی قیجوابش لبخند عم در

 ؟یاومد  یک  ی ممنون تو چه طور-

  یرنگش با دست، گفت:»م ی گلبه ا ی اش و صاف کردن مانتو گهی د  یپا ی پاش رو کیمبل جا به جا شد و با انداختن  ی رو

 که اومدم.«  شهیم  ی ربع ه ی بهتره،  نمتیبب امیخواستم زنگ بزنم اما گفتم ب 
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 ش؟ی وردیآرش کو چرا ن نم یواقعاً، بب ی خوشحالم کرد یلیخ-

 . کیرفتن بوت  ربد یبا ه-

قدر   نیا گهی بهش وابسته اس، د یلی و خ شه یقهرمان زندگ یی جورا ه ی ربد یکه ه  یدون ی گفت:»م نی دلنش  یخنده ا  در ادامه با و

 .« کیبرتش بوت ی اصرار کرد که گفت با خودش م

هم نگران   ی و کار رفته بود تعجب کرده بود و کم ک یقدر زود سراغ بوت  نیا مارستانیشدنش از ب صیکه بعد از ترخ نیا از

بهتر بگم فرار   ا ی ماستانیگفت:»بعد از مرخص شدن از ب  یمیموضوع شده بود با پلک زدن مال  نیبودم. سحر که متوجه ا تشیوضع

 کرد و اوردش خونه.«  ش یاصرار راض یبزور و با کل ی هد م گهید تیراست رفته بود سوئ ه یکردنش، 

 هم ادامه داد:  یاش تو دهیو کش ی استخون یکردن دست ها  و قالب  یمکث با

اصرار کردن   یهر چه قدر گلرخ و مهد  ک،ی بره بوت خوادیکالفه شده بود گفت م یبعد از چند روز تو خونه موندن که حساب گه ید-

بابت   نی و از ا  ششهیپ نیکنه البته حس ی تو خونه موندن حالمو بد تر م  گهیکه خونه بمونه و استراحت کنه تو کتش نرفت. م

 مواظبشه.  ی لیراحته خ المیخ

نه  آشپز خو یاز تو  د یچ ی م وه ی م ستالِیظرف بزرگ و کر یها رو تو  وهی م  یآسوده زدم. مامان هم درحال ی سحر پلک ی حرف ها با

 جلو دارش نبود.« یکرد کس یهم لج م  یقدر لج باز بود وقت  نیهم  هم م یگفت:»از بچگ 

واقعاً خسته   مارستانیب ی هم قُد بود، البته فضا یلیخ ادمه، یهم فشرد و گفت:»آره آرزو جان  یرو  یحرف مامان لب  د ییدر تأ سحر

 شده.« تیاذ یل یکننده ست خ

 :آره البته واقعاً سخته تحمل اون فضا. مامان

من   د یحتماً با ؟یکن  ی کار م  یمعترضش گفت:»خب تو چ  شیبودم که نگاهش رو سمت من سوق داد و با لحن کم و ب ساکت

 .« یکن   یاز ما نم ی ادیوگرنه تو که اصالً   امیب دنتید  یواسه  

 هم گذاشتم.  یرو   یچشم یشرمندگ با

 نباشه. یخوب تیموقع  د یبزنم اما گفتم شاخواستم زنگ  ی واقعا شرمنده، ه-

هر روز   م،یبود ربد یه  ریچند روز همش درگ نیچون ا ی گ یراست م ییجورا هی و سرخش گفت:» یگوشت   یجمع کردن لب ها با

از اندازه   شی گلرخ جون هم که خفش کرده بود از توجه ب ادیخوشش نم اد یز ی ذاشت روسرش، آخه از توجه  ی صبح خونه رو م

 باهاش حرف زد.«  یل یمدام در حال آروم کردنش بودم، البته فرزاد هم خ  گهیشد منم د یبا داداشم بحث شون م  اش. همشم
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گفت:»همه جوونا   شه، یتمام ش   یبا صفحه ا یچوب  زیم  یبه سمتمون اومد و با گذاشتنش رو  وه یم  یا شه یبا ظرف ش  مامان

 بهتره.«  ی جور نیتحت فشارش نذاره ا ی لیخ یگفت  ی کاش به گل رخ جون م  نیطور نیمخصوصاً پسرا هم

 نگرانه.«  شه یو بهشون گفتم اما گلرخ هم  نیمنم هم قاً یحرف مامان گفت:»دق د ییتأ در

معروف و خوش    یها ک یپختن ک یلباسم از سحر اجازه گرفتم و به اتاقم رفتم. مامان هم برا ضی تعو ی که برا  میگپ زد  یکم

  یکردم. شالم رو از رو  زون یکمد آو  یزدم و تو   رهیرو به گ رونم یب  ی باز به آشپز خونه رفته بود. لباس ها بشیس  ی عطر و بو

به در داخل   یکردم. به سمت در رفتم که سحر با تقه ا   یخودم رو بررس  نه یآ یتو  ی کم ه ی برداشتم و  ش یآرا ز یم ی جلو یصندل

 ستم؟« یمزاحم که ن نم، ی خواستم اتاقت رو بب  ی چرخوند گفت:»م ی به اطراف م ی که نگاه ی اومد. درحال

 ابروهام انداختم. ن یب زیر یاخم

 تو هم!   هی چه حرف نیاِ ا-

اتاقم بود رفت و نشست. با بستن در   ینییکه قسمت پا  یو مشک د یسف  یزد و سمت مبل چرم و دو رنگه   ی اون حرفم لبخند  با

 اتاق من هم رفتم و کنارش نشستم.

 

 زد.  یپهن و رنگ شده اش لبخند  یکرد و با باال دادن ابرو ها ی م زیاتاقم رو با چشم آنال  همچنان

آرومه،   یلیجا خ نیشه اما ا ی اتاقش شلوغه که آدم کالفه م وار یبر عکس اتاق رخساره اتاق تو چه قدر ساده ست، اون قدر در و د-

 قشنگ تر و با صفا تر بود.  ی لیخ یباغ داشت یکه تو   یالبته اتاق

 اتاق شلوغ دوست ندارم.  یل یدوست داشتم اما من خ شتریآره اون جا رو خودم هم ب-

 ؟ یر یهنوز هم باغ م-

 ومدن؟ یو ساناز چرا ن ده یسپ یهم اون جا بودم راست ش یآره تا چند وقت پ-

 تکون داد.  یسر

 .میسر به بزنم وگرنه قصد اومدن نداشت  ه یبود گفتم  ی مرخص  یمنم چون فرزاد کار نداشت و چند روز  گه،یدرس و دانشگاه د-

 ؟« یکن   ینگام م یطور  ن یچرا ا هی پر خنده اش گفت:»چ یکردم که با چهره   ی نگاه م بهش

 زدم.   یلبخند 
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 . یطور ن یهم یچیه-

 نکردم؟«  ی رییتغ  نمیهم گذاشت و با نگاه خندونش گفت:»بب ی چشمش رو رو هی

 کردم.  یتفاوت از حرف معنا دارش نگاه یب

 ؟ یر یینه مثالً چه تغ-

 . د یلبش کش ی رو رو دندونش

 زشت؟  یحت  ایچاق نشدم  یلیمثالً خ-

کنم    یکنم و اتفاقاً حس م   یم بیرو بشدت تکذ  شیاما دوم  یکم چاق شد   هی  ی جواب با خنده گفتم:»راستش رو بخوا در

 صورتت پر تر و قشنگ تر هم شده.« 

 اهم کرد. ذوق نگ  با

 چاق شدم انگار. یل یخ ی قربونت برم ول یمرس -

 تکون دادم.  ی خنده سر با

 بهت گفته؟   ی کس نمیبب یپرس  ی اصالً چرا م ینه بابا اون قدرا هم چاق نشد -

که   یبا بهت بهش نگاه کردم و با اون حدس  ی جیگ  یکه بعد از کم د یشکمش کش یرو  ی به دندون گرفت و دست ی اون حرفم لب با

 گفتم:»نه!«   د یچرخ یم مسر ی تو

 فشرد.   جانیاندازه دستم رو پر ه ی ب یذوق  با

 آره، من باردارم. -

 گفتم.   کی صورتش بهش تبر  دنیبغلش کردم و با بوس  ینگاه کردن با خوشحال یا  قهیاز دق بعد 

 چند وقته؟  یمبارک باشه آخ   زم،یعز-

 مطب تر.   میرفته بود روزی د مه یباردار شمیش  یهفته  -

 ادامه داد:  یبا پلک زدن پر شور و شوق  و

 برام بود سوگند جان.  یچه خبر خوب ی دون ی نم یقلب کوچولوش شکل گرفته بود، وا -
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 حواله کردم.  ش یپر از شاد یپر مهرم رو به سمت چشم ها نگاه

 . زمیبرات خوشحال شدم عز ی لیخ ،یاله-

 نکردم واقعاً؟«  یر ییکرد و گفت:»حاال تغ  یخودش رو بررس  یباز کم و

 . د یابروم باال پر یتا

  یول  یحساس شد  ی لیاما فکر کنم خ یگ ی که م  یر ییتغ ی زوده واسه  ی ل یشدم البته خ ی متوجه نم ی گفت   ینه واقعاً چون اگه نم-

 شاداب تر شده.  یلیهمون طور که گفتم صورتت خ

برام، انگار تا   ده یحس جد  ه ی شده بود گفت:»ممنونم، بعد از هفت سال واقعاً  یکم احساسات ه یکه  یزد و در حال ی پر عطوفت لبخند 

 دارم.«  جانیه  ی لیحاال تجربه اش نکردم خ

 لبم فشردم.   یرو با تبسم گوشه  دستش

 ست؟ یناراحت که ن گهیم ی خب آرش چ-

 ذارن جُم بخورم.  ی کردن، نم وونمیان هم که د خوشحال شد دخترا و مام یل یخ د یشن یبچه ها وقت  شتریاتفاقاً آرش بر عکس ب-

 موضوع کنار اومده.  نیقدر خوب با ا ن یخوبه که آرش ا  ی لیخ ی ول  گهیحق دارن د -

 :دمیپرس  یدر ادامه با چشمک و

 اون وقت؟  یباباش چ-

ذوق و شوق داره، ساناز هم که همه جارو پر کرده فقط    یلیدلنشن کرد و گفت:»بدتر از مامان و دخترا فرزاده که خ  یا خنده

  ی اون با همه  شیندارم اما پ یحس نی داداشمم همچ ش یپ یدونم چرا حت  ینم شش، یکم معذبم پ  هی دونه و  یکه نم  ربدهیه

 « گفته. شمعذبم، البته تا االن حتماً آرش به میراحت

  ی حال منقلبم گفت:»وقت دنیهمون مدت کم براش تنگ شده بود. با د  یخودم رفتم چه قدر دلم تو   ی تو هوی  ربد یگفتن اسم ه با

 خوشحال شدم.«  یلیخ ی رفت دنشید ی واسه  دمیشن

 کم رنگ بسنده کردم.  ی نگفتم و به لبخند  یزیچ

 .می مورد حرف بزن نیدر ا یدونم که دوست ندار ی خوام باز با حرفام ناراحتت کنم م ینم-
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  نیمن که ا ی عنیاما انگار سحر هنوز هم ازم دلخور بود  می دوست داشتم در موردش حرف بزن یل یقبل خ  یعکس دفعه ها بر

 نگاه کردن فکرم رو به زبون اوردم:  یا قه ی به سمتش گرفتم و بعد از دق نیزم یکردم. نگاهم رو از رو   یفکر م   یجور

 سحر؟  ی از من دلخور تو-

 و واج نگاهم کرد.  هاج

 دلخور! چرا؟ -

 کردم.  ی کم با انگشت هام باز  هی

 خوام.  یکم ناراحتت کرده باشم معذرت م   هی فکر کنم  ی عنیباغ...  یقبل تو  ی خب، خب سر-

 کرد.  ی میمال اخم

 ! هوون ی اومدم د ی نم دنتید ی برده بودم تازه اگه دلخور بودم که واسه   اد یمن اصالً از -

 : دمیبا لحن آرومم پرس  د یپر ترد ی دادن نفس  رونیمون نشست که با ب نیب  یسکوت ی ا قه ی چند دق و

 ح... حالش خوبه؟ -

فهمم    یمن م  یول اره یرو در ب ال یخ یخوب و ب ی آدما یکنه ادا  ی م ی دهنش جمع کرد و گفت:»نه، اما همش سع ی رو تو لبش

برارد زاده هام رو دوست   ی من همه   یشدم، راستش رو بخوا ی چه حال  یدون   ینم دمشید مارستانی ب ی تو ی. وقت ستیکه خوب ن

 .« میباهام راحت یلیجور خاص تر دوست دارم، خ هی  و ر ربد ی انکار کنم که ه نویتونم ا  یدارم اما نم

 

 گرفت با نگاه کردن بهم گفت:   یدستش م ی که دو دستم رو تو ی در حال  یبا مکث  و

 .« گمیفقط دارم به تو م  نو یا یعن یرو بهت بگم،  ی زی چ هی بذار  گ»پس

  هی لحنش بود گفت:»محال   یکه تو   ید یمبل جا به جا شد و بعد از مکث و ترد یکم رو   هی و کنجکاو بهش زل زده بودم که   منتظر

و االنم   رشهی رگد  یسالگ  جده یاز هفده، ه  یعنی ربدهی وقته که تو فکر ه  یل یراستش... راستش خ ده،ی دونه دخترِ برادر بزرگم، سع

 و سه سالشه.«  ستیکه ب

 کردم.   یشوکه شده بودم و ناباور بهش نگاه م یسحر حساب یحرف ها  از
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  ی حرف زدم اما اصالً به رو ربد یبا ه یواشک یبفهمونم و من هم  ربد یبه ه  ی جور ه یدوست داره، ازم خواست که  ربدو یه یلیخ-

رو بگم اولش دوست داشتم اون و محال با هم   قتی حق ره،یگ ی ا گهی د ی دلش جا  دمیو همون موقع بود که فهم  وردیخودش ن

. با  دمیدست از تالش کش گه یرو، د ربد یو بعدش هم حال و روز ه  دمیکه تو رو د یهم کردم اما وقت  یی وسط تالش ها  نیباشن و ا

  ید یام ربد یبهش گفتم که به ه راه نداره. ییجا چ یطرفه به ه ه یاحساسه  هی دونم   یدوست دارم اما م   یل یکه محال رو خ نیا

 براش ناراحتم.« یلیبابت خ نی کنه و از ا  یرد م  ربد یاومدن ه د ینداشته باشه اما هنوز هم تمام خاستگاراش رو به ام

بود.   ختهیوجودم بر انگ   یرو تو  بیعج  ی حسادت ی کرده بود و حت رمیمنقلب و متح یاون حرف ها از دهن سحر حساب دنیشن

با   ربد یاما بازم دوست دارم ه زامیاز عز  گهید ی کیبا وجود  یرو گفتم که بدون نایکردم که گفت:»ا  ی بهش نگاه م جیو گ  یمتعج

برام   یلیکه خ نیگرفتش، با ا ده یبا وجود دختر برادرم و ناد ی براش بکنم حت یر باشه و حاضرم هر کا خوادیکه خودش م یکس

 .« زهیعز

حرف   ی کلمه به کلمه  ی بودم، داشتم. اوج دوست داشتن سحر رو تو  دهیکه شن  ییدر هضم کردن حرف ها  یبودم و سع ساکت

  ی. حسابمی با هم باش  ربد یخواست من و ه ی هاش همچنان دلش م زی از عز گهید ی کیکه به قول خودش با وجود  دمیهاش شن

زنگ تلفنش رشته افکار مشوشم رو از هم باز   یهاش  بود که صدا ف حر ل یو تح ه یشده بود و مغزم در حال تجز ری ذهنم درگ

 انداخت و گفت:  ینگاه شیگوش   یکرد. به صفحه  

 کار داره.« ی چ نمیتبلتش رو با خودش برده، بذار بب »آرشه، 

 و با اون حرف جواب داد.  

 پسر گلم؟  هی الو مامانم، چ-

 وضوح نداشت.  یل یشد اما خ یم  دهیآرش زمزمه وار شن ی بچگانه ا یصدا

-... 

 پسرم؟  یکن  یکار م  ی خب چ ومده؟ یابا نب-

 هم جمع شد. تمام حواسم رو به تلفن سحر دادم.  یتو  یباره چهره اش با نگران ک یبهش گفت که  ی دونم آرش چ ی نم و

 برو باال. گه یدلم، حاال د  ز یاالن کجاست؟ ببر باال باهاش حرف بزنم باشه عز ؟یچ-

 افتاده بود!  ی اتفاق ربد یه یکم نگران شده بودم، نکنه برا  هی

و   ع یسر یلیخ  یگوش   یمردونه تو  ییصدا  دن یچیرو منتظر موند و با پ ی ا  قهی. سحر دقدمیآب دهنم رو جمع کردم و بلع  مضطرب

 ؟« یآرش؟ تو خوب گه یم ی گفت:»چ یبا نگران
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-... 

  یکردم. معترض و شاک ی شد توجه م ی که از دهنش خارج م ییو به جمله ها  دمییپا ی . فقط سحر رو مدمیشن ینم ییصدا

 انداخت. ی گوش   یصداش رو تو 

  یکن  ی ناراحتم م یدار  گه یبه خدا د ربد یکنم، ه  ی اِ شلوغش نم کیبوت یامان از تو اصالًاشتباه کردم که به بابات گفتم بذاره بر -

 ؟ دنبالت ام یخودم ب یخوا  یاون جاست؟ خب باهاش برو خونه م نیآخه؟ حس یکن ی م ی طور نیچرا ا

 تمام چشم به سحر دوخته بودم.   یبا نگران همچنان

 ؟ یراستش رو بگو مرگ سحر خوب-

آرش گفت؟ باشه مراقب خودت   شمه یگوشش گفت:»آره، پ  یرو  ی شد و با چسبوندن گوش  دهیلحظه  نگاهش سمت من کش ک ی و

 بوستم قربونت برم خدافظ.«  ی خب  م یل یکنه؟ آهان خ  ی نم تیبرو خونه آرش که اذ  ی ستیخوب ن ی د یباش اگه د

 رو قطع کرد گفتم:»چش شده بود خوبه؟«  ی که گوش  نیهم ییپروا یو با ب   رمیخودم رو بگ  ی تونستم جلو  ینم گه ید 

کم درد    هی که  نیترسوند منو مثل ا یرنگش گفت:»آرش حساب ی قهوه ا ف یک ب یج یاش تو  یو با گذاشتن گوش  د یکش  یپوف

 و نگران نباشم.« ششهیپ نی به من زنگ زده اما گفت حس ستیخوب ن دهیآرشم تا دداشته و رفته باال دراز بکشه،  

 که بره خونه.«  ی کرد  یاصرار م  شتر یتاب و دل نگرون گفتم:»خوب کاش ب یب

 کار کنم حرف خودشه.   یچ ره یکه نم یدون   یم-

 مبل بلند شد.  یزانو هاش از رو  ی با گذاشتن دو کف دستش رو و

 . میمامانت بده تنهاش گذاشت شیپ م یپاشو بر گه یخب د-

هوس   ی لیخوشمزه اش هم پخته شده من که خ ک یحتماً ک گه یشکمش گفت:»تا االن د یدر ادامه با خنده و دست گذاشتن رو و

 کردم.« 

 . می رفت رون یاز اتاق ب گهیگفتم و با هم د  یا باشه

 *** 

عمه به خونه اشون رفته بودم که از شانس بدم خونه   دن ید ی ه بهونه بار ب کی  یحت دنشید  یبودم برا ی به دنبال بهونه ا مدام

  بیبرام عج  ی لی. خومد یاصالً ن یناباور نیباهاش حرف زده بود و از بودن من اون جا گفته بود اما در ع  ی که عمه تلفن نینبود و با ا
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هم از   د یهاش رو شروع کرده بود. شا  یر یباز هم موضع گ دنمیو اون همه التماس کردنش واسه د  مارستانیبود بعد از شب ب

بودم چرا که   ر یدل گ ی بابت حساب نیخواست مثل قبل ادامه بده که از ا ی شده بود و باز هم م مونی پش مارستانیب یرفتارش تو 

از خودش و رفتارش   ی درک چیو ه  دمیفهم ی رو اصالً نم  ضیقرفتارش اون هم با اون همه ضد و ن   یناگهان ر ییاون همه تغ لیدل

 هام کمتر. د یدلم نرم شده بود و ترد ی تازه کم که ینداشتم درحال

  یخونه   ایدانشگاهش رفته بود اصفهان و گو   یمطب بود و بابا هم دانشگاه، سامان هم که از شب قبلش به خاطر پروژه   مامان

بشاش  یرو برداشتم که صدا ی زنگ زد.  گوش  نیکاناپه نشسته بودم که حس ی بودم و رو رضا بود. خونه تنها ش یخاله احترام  پ

 رو پر کرد. سالم کردم که گفت:  یگوش 

 ؟ یستیتو دختر، ن  ییکجا-

 گفتم:   ونیزیتلو  یکم کردن صدا ی کنترل برا  هی دکمه منف ی با فشردن انگشتم رو 

  یکارم نم ن یا ی حت گهیاما االن د میشد   ی باغ و دور هم جمع م میرفت  یخوب بود م لم یاون اوا نی ستیواال من هستم شما ها ن-

 . میکن

 طعنه همراهِ خنده گفت:  پر

 ! ؟یگ یم  یجور ن یشده که حاال ا ی قسم خانم، چ ی زونی ما گر یاز جمعا شه یکه هم  ییتو نیاما ا-

 بده حاال؟  یخب دلتنگ اون روزا شدم چ-

 : دمیکه پرس  گفت   یبا نشاطش نه ا یهمون صدا با

 ؟ یهم دو بار زنگ زده بود ی سحر ی کله  ؟یکارم داشت  یخب حاال بگو چ-

 گفت:  عیسر  یلیزنگ زده و خ یچ  یاومده بود برا ادش یکه تازه   انگار

 زنگ زدم خودم بهت بگم.   م یدار  یآهان، امشب مهمون-

 : دمیتعجب پرس  پر

 ؟ ی ا یچه مهمون ؟یمهمون-

 اش که پر خنده بود، زبون به شکوه باز کرد:  ی لحن مثالً شاک با

 ه؟ یامروز چه روز فرخنده و خجسته ا ی دون  یتو نم ی عنینه، بابا  ای ادته ی نم یعجبا قسم خانوم! عمداً نگفتم بب-
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 کرد و زودتر گفت:  ی دست ش یفکر کردم که پ یمچاله کردن چهره ام قدر  با

 ! گهیتولدمه د ار،یبسه به اون مخ آک بندت فشار ن-

 ام گفتم:   یشونیپ ی رو ی دندون فشردم و با ضربه ا  ریاون حرفش لبم رو ز با

 مبارک باشه.  ن،یرو برام فرستاده بود اما بازم فراموش کرده بودم شرمنده حس امشیپ وک یآخ ببخش اتفاقاً فس-

 گه؟ ید ی ایندارم م ایباز یفانتز  نیعادت به ا ی لینداره من خ یبیحاال ع-

 هم هستن؟ نایعمو ا ی عنیامشب  ی فقط گفت م یایمعلومه که م-

 زد.  ادیگوشم فر  یبلند تو  طنتشیپرش  ی همراه با خنده ها ی کش دار  "نه"

 آروم چه خبرته گوشم کر شد!-

جون، جمع جوناست همه   یخوام بفرستم خونه گل  یمامانمم که م ستیجان ن یگفتم بابا که ا ی قسم جون، داشتم م د یاوه ببخش-

 رو هم دعوت کردم. 

 !ست؟یچند نفره ن  یمهمون  هی  یعنی-

 .م یکن ف یک ی کل خوام ی دعوت نموده ام قسم بانو، چون م لوی فام  یپسر و دخترا  گه ینه د-

 اوه، چه خبره حاال!-

 تو...  یهمه مون بهتره، واسه   یواسه   م یکم خوش بگذرون  هیو   م یخوام دور هم باش  یباورکن تولدمه بهونه ست فقط م-

 حرف گفت:  چوندنیکرد و با پ ی مکث 

 . گهیهمه د-

 :دمی ازش پرس  یو با لحن مغموم  ربده یدونستم منظورش ه یم

 ک...کجاست؟ خوبه؟   ؟یازش خبردار -

 ش؟ید یند -

 نه هنوز. -
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 اصالً بهت زنگم نزده؟  یعنی نم یو کار خودش رو سرگرم کرده، بب  کی بهتره، با بوت-

 زمزمه مردم. یصدام قدم برداشت و نه ا  یتو یتنگ و دل غم

 تعجب گفت:  پر

 ن؟ ی! باز چشه ابیچه عج-

 که بحث رو عوض کنم با طفره رفتن گفتم:   نیا یبرا

 شه؟  یساعت چند شروع م   نم یحرفا کن بگو بب ن یول ا-

 . گهیاز ساعت هفت عصر تا آخر شب د-

 کردم.   یخنده ا  آروم 

 ست؟ یکه ن  ایاز اون جور مهمون نمیبب-

 

 از سؤالم گفت:  متعرض 

! درسته مختلطه اما نه از اون خبرا  ییایمهمون  نیکنم همچ ی دارم دعوت م ی خودمو ور م یخواهرا ی عنی ه، ی چه حرف نیاِ ا-

 .ستین

 کرد. یبلند  یدر ادامه خنده   و

کشم    یو بزرگم م  م یچادر ضخ هی  می کن ینه مردونه اش م اصالً زنو میکن  ی م تیرو به طور صد در صد رعا ی شئونات مهمون ؛نترس 

 وسط سالن چه طوره؟ 

 کردم که گفت:   یا خنده

 گم.  ی م ی کوفت نخند جد -

 گفت:   ینتارش کردم و باز با لودگ یا  وونهید

 کردن.  یم  سیدهنم مهنمو سرو ربد یو ه  یبود اون وقت سام یجور  نیتو فکر کن ا ییخدا ی ول-

 خنده زدم.  تک
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 شک نکن.-

 اصفهان.  ره یگفت داره م  روز ی سامان د یراست-

 اد؟ یگفت م  نم یآره بب-

 کنه خودش رو برسونه خواستم کنسل کنم که اجازه نداد.  ی م ی گرده و سع  یو بر م   رهیبهش که گفتم، گفت م-

 . یکار دار  یمزاحمت نشم البد کل  گهیطور. خب د ن یآهان که ا-

 . یفعالً با نمتی ب یهم کار دارم پس م ی لیاوف آره خ-

 خدافظ.-

 

هفته انتظار    ک یتونستم بعد از  یداشتم چون باالخره م  جانیجشن ه یواسه   یخوشحال بودم و کل نیاز دعوت حس یحساب

هم از اون همه   یبا هاش حرف زدم حساب نیحس ی رخساره رو گرفتم و درمورد مهمون یرو برداشتم و شماره   ی . گوش نمشیبب

 ا خورده بود. که داشتم ج ی شور و شوق

ِست ساعت و عطر   ن یحس یطور هم برا نیو هم م یکرد د یخر یو کم م یرفت رونیکه آماده بشم همراه رخساره ب ن یاز ا قبل

 گرفتم. 

و   یقلوه ا ی لب ها  یرو که عمه بهم داده بود رو رو   یصورتم بودم و در آخر همون رژ قرمز رنگ  شیمشغول آرا نه یآ یجلو

به   دارانهیخر ینگاه ی قد  نه یآ  ی. تو دمیهم مال ی رو یبهتر نشستن و پخش شدن رژ، لب هام رو دو بار  ی و برا دم یام کش کیکوچ

زانو بود و   یرنگم که تا باال  د یسف ی به همراه مانتو یرنگ و نود سانت یآب  ی نیشلوار ج دم؛شده بو یانداختم واقعاً عال یخودم نگاه

ساتن دو رنگه   یتنم نشسته بودند. روسر  یتو  ی زدم، حساب ی چرخ نهی آ یزده بودم. تو   شیکه طرف  یپر زرق و برق ی  نه یگل س 

پشت سرم جمع کرده   یاز وسط، با گل سر  ی مربع  افتگره زده و موهام رو با زدن دو ب  یام رو دور گردنم مدل یکرم و مشک ی

ازش   ییطال ی رنگم رو که پولک ها ییو طال  فیاومد و صورتم رو باز تر کرده بود. پابند ظر یبهم م یلیبودم که اون بافت خ

بودند.   ده و خوش تراشم نما دا  د یبه مچ سف یرنگم حساب یساده و مشک یِعروسک ی بودند دور مچم بستم که با کفش ها زونیآو

 رفتم.  نییبرداشتم و پا نیحس ی و پولک دارم رو همراه با کادو ک یکوچ  فیک

اون ها رفته بود،   ینوز از اصفهان برنگشته بود و مامان هم به اصرار عمه گلرخ به خونه  قرار بود با سامان به جشن برم اما ه  اولش

  یبرا د یسع  نیهمراه بشم و قرار بود که با ماش  د یخاطر رخساره اصرار داشت که با اون و سع نیبابا هم که خونه نبود و به هم 

 .اند یرفتن به جشن، دنبالم ب
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زدم خودشون باشند   یاومدم. حدس م رونیاز جام بلند شدم، از خونه ب   ینیبوق ماش  یپله ها منتظر نشسته بودم که با صدا یتو  

رو باز کردم و   نیتکون و داد و خواست که سوار بشم. در ماش  ی برام دست نیماش   شهیطور هم بود. رخساره از پشت ش  نیکه هم

 یکردم که رخساره سرش رو به عقب چرخوند و با نگاه  د یبا سع یا ی احوال پرس و  مسال نیسوار شدم. با نشستن داخل ماش 

 .« یسوگند محشر شد  یچه کرده، وا نش یگفت:»اوه بب نیبراندازه کننده و با تحس

  ز ینگه. ر یزیچ  گه یبهش رفتم و با حرکت ابرو هام ازش خواستم که د یچشم غره ا  دم، یخجالت کش  یکم  د یسع یحرفش جلو  از

 .« گهی د م یبه لب گفت:»خب خانما بر حیمل یبا لبخند  د یرش رو برگردوند که سعو س  د یخند 

 با اون حرف حرکت کرد.  و

 کم سخته.  ه ی کردم کنترل کردنش برام  ی که حس م یجانی آشوبه داشتم و ه دل

.  می بود ستادهیکوچه ا ی شد. منتظرش تو نیمشغول پارک کردن ماش   د ی. سعمیشد  ادهیعمو محسن پ ی خونه  یبعد جلو  یکم

 .«یعروسکا شد  نهویبره، ع یماتش م دنتیبهم کرد و با ذوق گفت:»باور کن از د یرخساره باز نگاه

 تکون دادم.  ی خنده سر با

 عروسک! -

تنش نشسته    یتو  یرنگ بلندش رو که حساب ی ریش  ی مانتو ی اش دنباله  گه یکه با دست د  یدستش رو به کمر زد و در حال  هی

 ؟« یکن  تش یباز اذ ی جور نیا یخوا ی نکنه م ؟ ید یکش ی شوم ی اش گفت:»چه نقشه  نانهیب  ز ینگاه رکرد با  یبود جمع م 

 گفتم.  یی اخم وا با

خوام خرابش کنم و اصالً هم قصد   ی دارم، نم از یجشن لذت ببرم چون واقعاً هم ن ن یخوام امشب از ا ی من فقط م هی چه حرف نیا-

 رو ندارم.  یزجر دادن کس

 االن اومده؟«  ی عنیگم  ی گفتم:»م  ریوصف ناپذ   یجانیشل کرد که با ه نییرو به پا ی ا شونه

 مرموز کرد.   یا خنده

 فکر کنم. -

بتاً شلوغ بود. زهره  نس یورود  ی . جلومی و رخساره بعد از زنگ زدن و باز شدن در  داخل رفت د یهمراه سع  نیاز پارک ماش  بعد 

و   ز یت یپاشنه بلندش که پاشنه ها یکه با کفش ها م یمشغول بگو و بخند بود. سالم کرد ی بود و با چند نفر ستادهیدر ا  یجلو

 انداخت و سمتمون اومد. ن یپر زرق و برق زم یها ک یسرام یرو  ی هم داشت، تق تق ینازک
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 شما؟« ن ییکه گفت:»کجا  میو حال و احوال کرد سالم

 زد و جواب داد:  ی لبخند  رخساره

 . د یخرده آماده شدنم طول کش ه یمن شد   ریتقص -

که واقعاً گ    ک یتمیو سراسر شاد و ر یخارج ی کیموز  ی. سالن از صدامی داخل خونه رفت ییهر چهار تا د یبا تعارف زهره به سع و

  دهیها وسط سالن چ ی از انواع خوراک یبزرگ  زیشده بود و م ن یتزئ یخونه حساب ن یاورد پر شده بود. همچن یآدم رو به وجد م

  یآهنگ ها می از سالن مشغول تنظ ی بود گوشه ا نیحس یپسر خاله   ای که گو ی ج یبود؛ د  دهیشده بود. چه قدر هم که تدارک د

خونه شلوغ و پر رفت و آمد بود. به   یفضا  یسالنِ باال در گردش بودند و حساب یهم چهار گوشه    یی بود. رقص نور ها یمهمون

گشتم که همون لحظه   ی م ربد یبه دنبال ه  بودند کرده   دایچرخش پ یشکار نیکه مثل دورب  ییکردم و با چشم ها  یاطراف نگاه م 

گذاشته بود به تن داشت،    شیه نمااش رو ب  ی و عضالن که یت  کهیکه بدن ت  یرنگ جذب د یسف رهنیبه طرفمون اومد. پ نیحس

 اومدند.  ی هم بهش م یکه حساب یرنگ  یمشک  ونیهمراه با ساس بند و پاپ

 

  یبه سمت من که همچنان چشم تو  د یگپ و گفت با رخساره و سع  یا  قهیمشغول حرف زدن شدند و بعد از چند دق د یسع با

که سنگ   نمیبیقسم خانوم، م ن یگفت:»افتخار داد اش ی ر شوخاز سر تا پام با لحن پ یچرخوندم، برگشت و با ورانداز یخونه م

 .« یتموم گذاشت

دونم    یقسم من م  یدفعه بگ  نیا نیبگو حس یبارم که شده اسمم و درست و حساب ه یلحن پر خنده و معترضم رو بهش گفتم:»  با

 با تو.« 

دونم    یقسم من م  یدفعه بگ  نیا نیبگو حس یبارم که شده اسمم و درست و حساب ه یلحن پر خنده و معترضم رو بهش گفتم:»  با

 با تو.« 

 زد.  یداشت  چشمک ی و سمت سالن باال قدم بر م  د یخند  یکه م  ی حال در

 قسم خانوم با شمام هستم.  د،یکن  ییرایاز خودتون پذ -

  ز یم ی کادو رو رو ی ده ام گرفته بود. جعبه هاکه داشت خن  ییکردند خودمم از اون همه رو دنیشروع به خند  د یو سع رخساره

جلف و زننده بود،   شهیو ظاهرش مثل هم  پیپر افاده هم بود، چه قدر هم که ت ی نای. ممیستادی ا زیو کنار همون م میگذاشت

 شلوارش کوتاه بود!  یاون قدر که پاچه ها ی مهمون اد یمونده بود که با شلوارک ب نیهم
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عجوزه ها کرده بود بنظرم که   ه یشب قاً یبرنزه رسماً خودش رو دق  یزد و صورت یم  یبه مشک شتریرنگش که ب ره ی با رژ بشدت ت و

 مسخره اش رو درک کنم!  ش یتونستم مدل آرا  یقشنگ تر بود و اصالً نم  یل یخ ششیبدون آرا ی چهره 

زدم که رخساره آروم با   ی م د یاطراف رو د ی رقهقه سر داده بودند. همون طو ز یر یی از ما با کرشمه ها ی دو دختر با فاصله ا با

 آرنج بهم زد. 

 امشب. ن یگم چه خوب شده ا  یم-

 و واج  نگاهش کردم.  هاج

 ؟ یگ ی م و یک-

کجاش خوب شده تو هم! خودشو مثل جادوگرا  کرده اون قدر هم   نیاشاره داد که متعحب گفتم:»ا نایحرکت چشم به م با

 !« انینمونده چشماش از کاسه در ب یز یچ گهیکه د ده یموهاشو کش

 کرد.  ی اون حرفم خنده ا با

 آره اما از هر دفعه که بهتر شده.-

 !« یل یکج گفتم:»خ  یگرفتن و لب و دهن  افه یق با

 .د یخند  باز

 .یتو فاز بدجنس یاالن فکر کنم رفت -

 . ین یب یم  یخوبه دار ؟یا  یوا چه بدجنس-

گرم حرف   د ی و مج م یاون ور تر از من با مر ی کم د یمصر بودم. رخساره و سع لج باز  ی حرف هام مثل دختر بچه ا یرو  همچنان

سر کمر زده   یکردم. دست هاش رو با ژست خاص  تش یگشتم که باالخره آقا رو باال سالن رو ی م ربد یشده بودند. هنوز هم دنبال ه 

  ی ها لیکه از فام  نیزد و مثل ا ی حرف مسرش انداخته بود،  یرو  ی وجب هم مثالً روسر  هی مو بلوند که  یدختره   ه ی بود و با 

شروع به   گهیبا هم د هو یگفت که   یدونم اون دختر چ  یکردم و نم یو پر دقت نگاهشون م  ز یر یبود. با نگاه ها  نیحس ی مادر

 رو به فوران بودم.  زهپر گدا ی کردند. نگاهم روشون ثابت شده بود و از حسادت مثل آتشفشاف دنیخند 

بهم کرد و بعد هم با   یمن شد. از همون فاصله نگاه یبعد از اون همه نگاه کردن با چپ و راست کردن سرش متوجه   باالخره

کرد آروم آروم از سالن باال  یشلوارش فرو م  ب یج یکه دست هاش رو تو  ی به اون دختره گفت و درحال ی زیچ ه ی حرکت دست 

  یرو  ان«یرنگِ »هاکوپ ییبا مارک طال  یرنگ جذب یمشک راهنی. پبرداشتکه من بودم قدم  ییو جا  نییبه سمت قسمت پا



 عشق تا جنون 

967 
 

اش   یعضالن ی  نه یس  ی که رو ی زیر نِی الت ی که تتو ی رو هم باز گذاشته بود؛ طور یی باال یبه تن کرده بود و دو دکمه   نه،یس 

رو هم تا آرنجش تازده   نشیبودمش، آست دهیبود آخه تا حاال ند  د یکه جد   نیکرد. مثل ا  یم ییخود نما ینوشته شده بود حساب

  یی شده بود. برق ساعت صفحه بزرگ و طال شهیاومد و جذاب تر از هم ی بود و چه قدرهم که بهش م یبود. کالً سر تاپاش مشک

 کردم.   ینگاهش م ن یحسچشمم خورد و پر ت ی رنگش تو

بند اومده بود. به نظر که حالش خوب بود و چه قدر زود خودش   دنشیتر اومد همچنان محو تماشاش بودم و نفسم از د  کینزد

 رو جمع و جور کرده بود. 

سه کوچه اون  دو،   یگفت:»عروس   یز یبر انداز کرد، ابروش رو باال انداخت و با لحن تمسخر آم نشیدقت ب ی تاپام رو با نگاه ها سر

 ور تر بود!« 

 دونست!   یشد خدا م ی م ی بود آخرش چ یصحبتش که با متلک پرون شروع

  ی زدم چون بار اولش نبو و از حرفش کم ی حدس م د ینبود البته با  یراض ی لیخ شمیو آرا دنیکه از وضع لباس پوش   نیا مثل

که   ی کرده بودن جز اون  فیبودم اما همه تعر  دهیهمه به خودم رس  نیذوق، من فقط به خاطر اون ا  ی ب ی شده بودم. پسره  ریدلگ 

داد    یکه نشون م  ی خواست جر و بحث کنم و باالخره سالم کردم و با لحن آروم ینم لم حال اصالً د  نیکرد. با ا  یم  فیتعر د یبا

 قصد بحث ندارم، گفتم:»نه مطمنئا که درست اومدم.« 

 زد.   یز یفم باز پوخند راون حر  با

 : دمیکرد که آروم پرس  ی م  زمی ساکت بود و همچنان با چشم آنال قه ی دق چند 

 ؟ یبهتر-

 اون حرفم لبخند پر تمسخر زد.  با

 ! یشد  یمهربون  ه یاوهو چ -

 مارستانه؟« یب ی و اخمش گفت:»نکنه به خاطر اون شب تو نیپر چ یو ابرو ها  یسراسر جد  یدر ادامه با چهره  و

 

 . د یدست دور دهنش کش  یعصب  یکه دهن باز کنم با خنده ا  ن یاز اقبل  و

  یاد یز یتو حال خودم نبودم مطمئناً چرت و پرتا ی لیرو بهت بگم من اون شب خ ی زیچ ه یطوره اما بذار  نیهه، آره حتماً هم-

 تو ندارم همون طور که گفتم تو حال خودم نبودم.  یایدلسوز ن یبه ا یاز یگفتم پس ن
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 نگاهم شد. رهی محکم تر ادامه دلد و خ یو با لحن  د یلب کش ی رو  دندون

که با التماس ازت دوست داشتنو    ستمین ف یناتوان و ضع ربد یاون ه گهی چون من د ی نکن با من مثل احمقا رفتار کن یپس سع-

 تو گوشت فرو کن!   نویکنه ا ییگدا

فشرده اش رو از هم باز کرد و   یلب ها  یکج و پر معن  ی کردم که با لبخند   ینگاهش م یرگیز رفتارش با بهت و خ ا ریمتح

 .« یداشته باش   یگفت:»شب خوب 

دور شدنش رو نگاه   ی شده بود و با حرص و ناراحت زونیآو نییرفت. لب و لوچه ام رو به پا  د یبا گفتن اون حرف راهش رو کش و

 کردم، فقط اومده بود من رو بچزونه و بره!  یم

 رفتار کنه!  ی تونست اون جور یم   یخواستم داد بزنم اما آخه چه طور  یم  تیفرط عصبان از

 بود!  یچه طور آدم  گه ید نیا

لب و با حرص بد و   ر یخواستم مثل آدم باهاش رفتار کنم و ز ی چه قدر احمق بودم که م ؛یاز اندازه عصب شیبودم و ب کالفه

 کرده بودم!  ر یحق ششیاون همه خودم رو پ یبهش گفتم. آخه چه طور یراهیب

 :د یپرس  م یصورت عصب دن یشدنش و د ک یاومد و با تزد ی به طرفم م رخساره

 ن؟ یگفت ی م ی شده چ یچ-

 و دست هام رو مشت کردم: دمیی هم سا یحرص دندون رو  با

 پرسم!  یمن و بگو چه ساده لوحانه حالشو ازش ماحمق بزرگ،  ه یاحمقه  هی اون واقعاً -

  یکه تو   ییحرفا ی همه  گه یگفتم:»برگشته بهم م ی اوردم رو به رخساره  با دهن کج ی که اداش رو با حرص درم  یدرحال و

 دونم.«  یکنه فکر کرده نم   ه یکاراش منو تنب  نیخواد با ا  ی حرفا، م نیزدم چرت و پرت بوده فالن و از ا مارستانیب

 و بزرگش جا داد.   د یسف یدست  فی ک ی اش رو تو یگوش 

 . نهیاوضاع هم ینکن ی کار  نیسمتش باور کن تا همچ یقدم بر   هی که تو   نیاز االن به بعد منتظر ا گهیبهت که گفته بودم اون د-

 . دمیپارکت ها کوب ی و پر حرص  پا رو یعصب

 به درک اصالً. -
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پس   یکنن قرار بود امشب فقط لذت ببر  ی کم آروم باش دارن نگامون م ه یاخت و با لحن آرومش گفت:» به اطراف اند  ینگاه

 قرارت بده.« ر یاجازه نده تحت تأث

 کردم.   د ییتأ ی دادم با لحن محکم و کوبنده ا یبا خشم سر تکون م  ی حال در

 . نهیب یم  ، یسمت ک ره ی م یامشب ک  نه یب ی حالمو خراب کنه، حاال م دم یطوره اجازه نم نیهم-

از سالن رفت و من   یباهاش کار داشت به قسمت ایکه گو د یفرستادم. رخساره با اشاره سع رون یبلند ب ی مصمم بودم و نفس یحساب

روم    تونهی که گفته بودم نم ن یرفتم. با ا یدستم ور م  ی تو  یحوصله با گوش  ینشستم. ب زیپشت م یصندل دن یهم با عقب کش

  ی زدم که همون لحظه با صدا یام ضربه م  یگوش   یرو کرده بود و با حرص به صفحه   کار  نیبر خورد اول ا ی بذاره اما تو ریتاث

خواست به سالن باال برند و اون جا جمع   ی از همه م ی شد سرم رو باال گرفتم. با کف زدن یم  دهیکه از وسط سالن شن نیبلند حس

.  میرنگ به سالن باال رفت ی قهوا ی شده  کتیو ما ض یرع یبشند.  رخساره به طرفم اومد و همراه هم، با باال رفتن از پنج پله  

و با هم  دختر از نظرم احمق و جلف هم دورش جمع شده بودند   ی سر هی نشسته بود و  یکیبلند و کمر بار هیپا ی صندل ی رو ربد یه

 حد! نیتا ا  یلجباز ی عنیرفت!   یانتظار نم ربد یکه اصالً از ه  یکردند. کار یبگو و بخند م 

و    یقهوه ا  یبا رنگ ها  تاریکه دو تا گ یدرحال نیجلوه کنم. حس یکردم خودم رو کنترل کنم و عاد ی م ی بودم اما سع یعصب 

گفت:»بچه ها درخواست   یها رو به طرفش گرفت و با چشمک تاریاز اون گ یکیرفت،   ربد یدستش گرفته بود به طرف ه یمشک

 کار خودته.«   ریکردن، بگ 

 بهش کرد و شونه باال پروند.  ینگاه جا خورده ا ربد یه

 . گهید یکی همه آدم بده به  ن ینه بابا ا-

بودمش، با حرکت دادن   ده یعمو د یخونه   یبار  کیبود و قبالً هم  نی حس ییسارا دختر دا ایاز دخترا که گو ی کیاون حرفش  با

خوب   یلیتو گوشمه خ  یکافه خوند  یرو که تو تو  ی هنوز اون آهنگ  گهی نازک گفت:»اِ بزن د ییبزرگ و پر رژش و صدا یلب ها

 لطفاً.«   گه،یبود، بخون د

 کرد   زیر یابروش رو باال انداخت و چشم ی تا ربد یهم شروع به اصرار کردند که ه ه یحرف سارا بق با

 .نیش  الیخ ی اً، بواقع ستیحسش ن-

 قد بلند و چهارشونه که اسمش مهرداد بود اشاره داد.  ی به پسر و

 . یزن ی واال از منم بهتر م  ا یداش مهرداد کار خودته، ب-

 درهم و مثالً دلخور فک کج کرد.   یا  افهیول کن ماجرا نبودند و باز سارا با همون لحن پر عشوه و با ق ه یسارا و بق اما
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 .گهی تو، خب بخون د  یچه لوس -

  یبغلم گرفته بودم لبخند  ی که دست هام رو تو ی خوشحال بودم و در حال یکرد حساب  یاون که درخواستش رو قبول نم از

معنا دار   ینگاهش به من افتاد؛ لبخند  یلحظه ا   یکش داد. همچنان لبخند به لب داشتم که برا از اندازه   شیبدجنسانه لبم رو ب

 ؟«ی دوست دار  یگفت:»خب چ  یی و با ادا د یملتمسش چرخ  ی و چهره   سارانگاهم کرد و بعد از اون به طرف  یحواله  

که   یخب، خب هرچ زه ی گفت:»اِ چ انجیپر ه یذوق مرگ شده بود با دست زدن   ی. سارا که حسابد یلبم بهت ماس  ی رو لبخند 

 .« گهیباشه د

 

تر نگاهش کردم انصافاً هم   قی اش کنم. دقلوس رو خفه  ی خواست دختره  ی که چه قدر دلم م یزدم، وا  یخشم پلک محکم با

کرد البته از نظر    یهم داشتند جلب توجه م ی رنگش که برق خاص یبزرگ و طوس  یبود و واقعاً با اون چشم ها یدختر خوشگل

  نیوجود داشت. به حس ی شترینظر دادن ب ی کرد جا ی رو پاک م ظشی و غل  تند  ش یاگر اون همه آرا د یجلف بود و شا ی ادیمن ز

ب  با جمع کردن آ ربد یمن شده بود و رو به ه  یکه اون هم متوجه ناراحت  نیکرد. مثل ا  ینگاه کردم که اون هم به من نگاه م

 که!«   ستیبه سؤال کردن ن یاز ین گهیشاد بخون د زی چ هی دهنش گفت:»

 اش انداخت: یشونیبه پ ی نیکرد و چ  نیبه حس رو

 آهنگ شادم کجا بوده تو هم!-

فقط قبلش به من بگو که خودم و آماده    یبزن ی خوا ی م ی خب هر چ  ی لیکنار نشست و گفت:»خ گه،ید  یصندل  یهم رو  نیحس

 .« رمیکنم و آکوردارو بگ 

رو به   یا  قهی شده بود. چند دق م یحال مشوش و سرخوردگ ی که متوجه  ن یکرد مثل ا ی م ینینگران رخساره روم سنگ  نگاه

  ی رو هم برا یکه چه آهنگ   یپر شد. وا  تاریدو  گ   یمنعکس شده   یسالن از صدا یا  قهیهماهنگ شدنشون گذشت و بعد از دق

خوش   ی. صداد یرخیچ ی ذهنم م  یزمزمه وار تو  شه یمن که هم ی  عالقهمورد  ی از آهنگ ها یکی خوندن انتخاب کرده بودند، 

 تابانه به تپش وادار کرد و مسخ گوش دادنش شدم.  ی آهنگش قلبم رو ب

 

 ی بود  م یروز تو زندگ هی

 ی جا رو به روم بود نیهم

 ی آرزوم نبود اما
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 کردم از آسمون  ی م فکر

 اون  ی روز ه ی ادیب د یبا

 آرزوم بشه تموم  تا

 وکردم   یاشتباه هی

 و تو رو شکستم   دل

 بخشم خودمو  ینم

 وشدم مونیپش حاال

 شمو یپ یتو باش  خوام یم

 م یکه نبخش ی دار حق

 و که ستاره داشتم شرمندتم

 وگشتم   یاون م  دنبال

 بودم که من  نیاز ا یشاک

 ندارم  یا ستاره

گلوم افتاده بود. نگاهم روش ثابت شده بود    یکننده و مسخش، تو  وونه ید ی صدا یتلخ که به واسطه    یدلم غوغا بود و بغض ی تو

اون   ی . حرف هاارهیبه رو ن یز ینشون دادن خودش چ الیخ یکرد با ب  ی م ی پر بود و سع یرنگش از دلخور  یقهوه ا  یچشم ها

  ی که با ب ی کرد، کس  یاسمش رو عاشقانه زمزمه م یقرار  ی که قلبم با ب ی کس ی برا میمونیبود از اظهار پش ی بلند  ام یترانه پ

 پسش زده بود.  یرحم

 و بود تو مشتم  ستاره

 و به پشتم  دادیم  هیتک

 وکشتم  یم احساسشُ

 کشتم  یم احساستُ
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 دند. کر یبلند و با تکرار شروع به همراه یبا صدا یهمگ  د یقسمتش که رس   نیا به

 وکشتم  یم احساسشُ

 کشتم  یم احساستُ

 کردند. آروم و با بغض من هم زمزمه و تکرار کردم:   یخوندتد و تکرار م   یم  گه یبلند و با هم د یتکرار رو با صدا  تیتک ب همچنان

 کشتم و  یم احساسشُ

 کشتم  یم احساستُ

کرد. مسخ و با   یهم فشرده م  ی رحمانه قبلم رو تو ی اش که ب یو آهنگ اعتراض یتوجه ی دلم آوار شد از اون همه ب ی رو ایدن غم

 کردم.  یآروم نگاهش م ی پلک زدن ها

  یم  غیشروع به دست زدن کردند. دخترا هم همش ج  یو دست به خودم اومدم آهنگ تموم شده بود و همگ   غی ج یبا صدا 

  یبهش ابراز عالقه م  ییشون هم اون وسط ها با کمال پرو ید. چند نفر بود رو سر داده بودن  یعال ادیبلند، فر ی و با صدا دند یکش

کرد با لحن   ی که اشک هاش رو پاک م  یشون درحال  ی کیهم گذاشتم.   یرو  حسادت و   تیآن چشم هام رو از عصبان ه یکردند که 

 بود.« ی بغض آلودش گفت:»عال

 شه ها؟!«  ی خراب م شتیصبا جون آرا ی زیر ی اشک م از پسرا رو بهش با خنده و تمسخر گفت:»حاال چرا ی کیاون حرفش  با

از اندازه بلندش گرفت و گفت:»دست خودم نبود آخه فکر کنم همتون با   ش یب یاشک پشت پلکش رو با ظرافت و با ناخن ها صبا

 .«نیآهنگ خاطره داشته باش  نیا

کم    هی  میبخونه، واال اومد  ذارمینم گه یمطمئن باش د ی کن  هی گر ی جور ن یمعترض گفت:»زهرمار مثالً تولده ها! ا ، یبا تشر نیحس

 .« میحال کن

رو کرد که باز بچه ها    تاریگذاشتن گ نی که به لب داشت قصد زم یخمارش رو چر خوند و با لبخند کم رنگ  یچشم ها ربد یه

آهنگ قرار گرفته بود با   ری هم تحت تأث یهم براشون بخونه و باز سارا که انگار حساب گهیآهنگ د  هی اصرار کردند و خواستند که 

 کنم.«   یکرد گفت:»بخون خواهش م ی توش حرکت م ی زیکه بغض ر ییصدا

  یسارا م  یکنه چون هر چ ی م ی کردم داره با هام لجباز ی نگاه کردم، احساس م ربد ی ام فشرده شد. به ه نه یمضطرب به س  نفسم

هم فشرد و با حرص در جواب سارا گفت:»چون   یکرد دندون هاش رو رو   یکه به من نگاه م ی کرد و در حال ی قبول م  عی گفت سر

 ها.«  شهیباشه، اما آخر یخوا  یتو م 
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  یشونیپ ی شده رو ختهیر  یبراش زدم که موها یتلخ دست آروم  یهمه باز براش دست زدند که شروع به خوندن کرد. با لبخند  و

از آهنگ ها و ترانه   گه ید  یکیباز شروع به زدن کردند و باز هم  نیبه حس یز یاش رو با عقب گردِ کله اش پس زد و با گفتن چ

  جان یاول رو که خوند همه با شور و ه تی رو لمس کرد و ب  تاریلرزون گ  یتار ها دستشاندازه من دوستش داشتم.   ی که ب ییها

 کردند. یدوست دارند و از همون ابتدا شروع به همراه  ی لیکه اون ها هم اون ترانه رو خ  . معلوم بوددند یکش  غی سوت زدند و ج

 رسم یبه تو نم اگه

 قسمت منه  گه ید نیا

 بشه  ی نجوریا نخواستم

 از بخت بد منه  نیا

 غم دارم  ایدن ه ی قد 

 روز  هی  نمتینب  اگه

 ی دلت اومد بر   چطور

 چشماتم هنوز عاشق

 روز  ه یکه   کردمینم فکر

 بشم  ر یتحق ی نجوریا

 جرم دوست داشتن تو  به

 بشم  هی تنب ی نجوریا

 غم دارم  ایدن ه ی قد 

 روز  هی  نمتینب  اگه

 ی دلت اومد بر   چطور

 چشماتم هنوز عاشق
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خوند از   یکه م   یخوندن اون قسمت از ترانه همزمان دستش رو با باال گرفت و با تکون دادن سرش و بستن چشم هاش در حال با

 کردند.  ی ترانه رو تکرار م تیخواست و اون ها هم بلند تر ب  یم  یر شتیب یبچه ها همراه

 دم یو ندارمو م دار

 چشماتُ نبند  ی ول

 یی و ندار من تو دار

 من نخند   یها ه یگر  به

 من فقط  ایهمه دن از

 ی تو بودم ول دلخوش 

 تو نبودم  ی دلخوش 

 ی کم  کی ی نداشت دوسم

 روز  ه یکه   کردمینم فکر

 بشم  ر یتحق ی نجوریا

 جرم دوست داشتن تو  به

 بشم  هی تنب ی نجوریا

پر درد چشم هام که   یقطره ها زش یکردن از ر  ی ریجلوگ  ی برا دم یگز یدادم و لب م  ی پشت هم بغض قورت م ی ها دنیآه کش با

 سرکش شده بودند!  بیعج

 بار قلبم زمزمه کرد:  نیا

 دم یو ندارمو م دار

 چشماتُ نبند  ی ول

 یی و ندار من تو دار

 من نخند...   یها ه یگر  به
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 نشون دادند. یشتریبا تمون شدنش باز سر و صدا ها باال رفت و دخترا شوق ب و

 

به وجد اومده بودند.   یرو پخش کرده بود که همه حساب ی شاد کیموز  ی ج ی و دست پر شده بود و د غ یج یباال از صدا سالن

  ه یودند و باز هم بگو و بخند رو از سر گرفته بودند. بق جمع شده ب ربد ی از دخترا دور ه ی سر هی بعد از تموم شدن آهنگ دوم باز 

خواستم    یبودند و نم ک یتو ج کیج د یبا سع ی. به رخساره نگاه کردم که حساببودند سالن پراکنده و گرم حرف  ی هم که تو

ودم رو با اون  برداشتم و باز هم خ زیم  ی رو از رو امی برگشتم، گوش   نییدل و دماغ به سالن پا یمزاحم حرف زدنشون بشم. ب 

  شهی. چه قدر مثل همنمی بب گهید یترا تونستم خوش و بش کردنش رو با دخ ی بودم. اصالً نم  یسرگرم کردم. کالفه و عصب 

کرد و نه به االنش که با اون همه دختر گرم صحبت    ینگاهم نم ی به دختر یکه حت ییبود، نه به اون موقع ها ی نیب شیپ رقابلیغ

 و بگو و بخند شده بود! 

شده   رهیام خ ی گوش  ی فکر به صفحه   شونیبکنه. سرخورده و پر یبا من حاضر شده بود هر کار  یلجباز ی که واسه   نیا مثل

اظهار وجود کرد. سرم رو از   ی رفه ابودمش با س  ده ید  نیبا حس یکه قبالً چند بار ن، یحس ییبودم که همون لحظه فرهاد، پسر دا

 ن؟«یبهم زد و گفت:»شما چرا تنها نشست  یینما ن باال گرفتم که لبخند دندو ی گوش  ی صفحه 

 جواب دادم:  یحوصلگ  یب با

 راحت ترم.  ی طور نیا-

اورد گفت:»شما  ی رو به خاطر م یزیکه انگار چ   کهیدهنش طور یهم گذاشت و با گذاشتن انگشتش رو  ی چشمش رو رو هی

 درسته؟«  گهید د یخواهر سامان

 فوت کردم.  ینفس

 بله چه طور؟! -

 چرخوند. ی زد و لب و دهن ی لبخند  باز

 اومد خواستم مطمئن شم. ی برام آشنا م یل یچهره تون خ میباش  دهیرو د گهیآخه فکر کنم قبالً هم د ،ی طور ن یهم یچیه-

  تونییزدم که گفت:»از آشنا یو کج ی . لبخند زورکچهید به پر و پام بپکه قرار بو ن یحوصله اش رو نداشتم و مثل ا اصالً

 خوشبخت... « 
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 :د یبشدت گره خورده رو به فرهاد پرس  یی با ابروها ن ی. حسد یخوردنش حرفش رو  بلع که یبه سمت مون و  نیاومدن حس با

 .ارنیمگه نگفتم زنگ بزن شامو ب  ؟یکن یکار م   یجا چ نیا-

  ن،یپر اخم و تَخم حس ی چهره  دنیشده. فرهاد هم که انگار حساب کار با د یعصب  یفرهاد به من حساب ی کیبود از نزد  معلوم

 تنهاست... « دمید  یچ یدستش اومده بود با باال دادن شونه هاش گفت:»ه...ه

  ی تنهاست کار  یمهمون  نیا یکه تو   ی به بعد به کس نیرو قطع کرد و با لحن تشر بار و پر خط و نشونش گفت:»از ا حرفش

 شه؟«  ینداشته باشه، م 

 در هم شده بود و معترض گفت:»خب حاال تو هم.«  ی فرهاد حساب  ی  افهیق

 واسه من!«   رهیگ یهم م  ی رفت زمزمه کنون با خودش گفت:»چه گارد یکه به سمت سالن باال م  یدرحال و

 : د یپرس  با تنگ کردن چشم هاش رو به من بالفاصله نیازمون دور شد حس ی وقت

 گفت؟   یبهت م  یچ-

خواهر   د یپرس   ی چیگفتم:»ه  امی الیخ یو ب  یحوصلگ  یسرم گذاشتم و با همون ب ریز  ز،یم  یدادن رو   هی دست راستم رو با تک آرنج

 نگفت.«  یخاص ز یحرفا، چ نیسامانم و هم

 فشرده اش رو از هم باز کرد.   یلب ها ی صورتش رو گرفت و بعد از تعلل یاخم

 گفتم.   یچ ید یشن  یر یدرسته پسرخالمه اما دوست ندارم باهاش گرم بگ -

 ! اما اون خودش اومد سمت من!« ؟یاز حرفش گفتم:»چه گرم گرفتن دلخور 

 سرمون خراب کنه؟«  ی جارو رو ن یا ربد یه یخوایگفت:»غلط کرده بعدشم تو که نم  یدندون قروچه ا  با

 زدم.  ی گرم حرف بود انداختم و لبخند تلخ گه ید ی سالن با سارا و دخترا یکه همچنان باال ربد یبه ه ینگاه

 جا ها هم باشه.  ن ینترس، آقا اون قدر مشغوله که فکر نکنم حواسش ا-

 شد.  دهیباز نگاهش سمتم کش یا قه یاون حرف رد نگاهم رو دنبال کرد و بعد از دق با

 ؟ یناراحت هی قض ن یاز ا- 

 . دمیبغض خند  با
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 ناراحت باشم؟ د یچرا با-

 داد.  رونینفسش رو ب  مثأثر

 بود!  د یازش بع یل یکارا خ ن یا یدون یدونم چش شده خودت که م  ی نبود نم نیباور کن هدفم ا-

 داره.  ف یتشر ی نه نبود، اتفاقاً شناگر ماهر-

 ... وگرنه  کنهیم هیکه از تو عصبان ن یکارو فقط به خاطر ا نیکه ا  یدون   یخودت م-

 کردنشون دست به کمر شد.  ی ادامه نداد و با باد کردن لپ هاش و خال گه ید اما

 ! ؟هانیوگرنه چ -

 .نیجا تنها نش  نیو دخترا ا  میمر  ش یحالتو خراب کنم الاقل پاشو برو پ خوام ی ولش کن نم-

 زدم.   د ییتأ  یزدم به نشونه   یپلک

 باشه تو برو. -

 

شد و   یم  یقابل تحمل تر ریغ ی گذشت اون فضا برام فضا  یمونده بود و هر لحظه که م   یلیشب خ ی ساعت نگاه کردم تا انتها به

  ونهیخنده هاش م یصدا دنیچ یبا اون دخترا و پ ربد یه دنیشد؛ د  ی انگار نم ارمیخودم ن یکردم به رو  ی م ی هر چه قدر سع

 تونستم بکنم.   ینم ی کار چ یکشوند و ه ی جنون م ز پر عشوه اون دخترا من رو تا مر یخنده ها

 بفهمم،  ایرو متوجه بشم  یز یخواست چ یدلم نم  گه یبه بعد واقعاً د ییجا ه ی از

 کرد!  ی بهم نگاه هم نم یحت

گلوم.   ری گ بان یگر ی اون همه زجر بکشم، تحملم طاق شده بود و بغض و خفگ  دنشیو با د نمیتونستم اون جا بش  ی نم گهید

  نیرنگش نگ  ییکه درِ طال  ز یم ر یرنگِ ز د یسف شهیچشمم به ش  یلحظه ا  یو از جام بلند شدم که برا  دمیرو عقب کش یصندل

کردم؛ در   ی نگاه م شه یهم به اون ش که واقعاً ازش متنفر بودم. هنوز   یز ی. چدمشروب بو  شه یشده بود، افتاد؛ انگار که ش  یکار

 اون افکار وسوسه کننده ته ذهنم رو قلقلک دادند. ی لحظه ا  یسرم جولون دادند و برا یمسموم تو  ی لحظه افکار

 کردم، هر چند   یم  یکار  هی  د یگرفت و با اون دخترا مشغول بود. با ی م ده ینگاه کردم هنوز هم من رو ناد ربد یه به

 افته!  ینم  یات خوبدونستم تهش اتفاق ی م که 
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که   ی زد، دفاع کردم. اما چه طور اون هر کار ی م ب یکه مدام بهم نه یبه جانب از اون افکار مسموم و پر وسوسه در برابر عقل  حق

 کرد؟   یخواست م یدلش م

 کردم!  ی چرا من نم پس

 گرفتم!  ی نم دهیمن اون رو ناد چرا

شده بودند برداشتم.   دهیچ ز یم ی شکل رو که رو ی ا رهیدا ی ها وانی از ل ی کیگذاشتم و  ز یم ی رو رو  شهیو پر حرص ش   مصمم

 گرم گرفته بودند.  میو مر د ی با مج یهم حساب د یمشغول بودند و رخساره و سع یسالن چرخوندم همگ  ی تو یچشم

  یاز عذاب یو ذره اشد   یم  تیاذ یکم ستیبا ی به طرفم جلب بشه و بعد اون کار رو بکنم، اون هم م ربد یبودم که توجه ه منتظر

زد.   ی که نگاهش به من افتاد، سر خوش و مست قهقهه م نیتا ا د یطول کش ی ا قه ی . چند دقد یکش  یبودم، م  دهیرو که من کش

رو   وانیلج درار نگاهش کردم. ل  یگرفتم با لبخند  ی باال م ختنیر یرو برا شهیکه ش  ی لدستم گرفته بودم و در حا ی رو تو وانیل

 ام شده بود پر کردم.  یدماغم باعث دل بهم خوردگ  ر یبا خوردن ز ی لحظه ا  ی رنگ که بوش برا د ی* سفیدنیازنوش 

لب هاش   یکه رو  یباره قطع شد و خنده ا کینبود و قهقهه هاش  ی ادیز یکه تازه متوجه کارم شده بود، فاصله    نیا مثل

گفت و بالفاصله    هی رو به سارا و بق ی زیت من بود چکه نگاهش سم یجاخورده و ناباور داد. در حال یخشک شد و جاش رو به حالت 

رو به خودمون جلب نکنه و به   هی رفتار کنه و توجه بق یکرد عاد  ی م ی. سعد یرس  ز یم ک یبلندش به سمتم اومد. نزد ی به با قدم ها

 دستت؟«   هی اون چ ؟یکن  یم  ی دار  یو گفت:»چه غلط  د یی هم سا ی آروم و پر حرص دندون رو ی منظور با لحن نیا

حالت بده از   یدستم گفت:»وقت  یتو  وانِی به روش زدم و با نشون دادن ل ی گل کرده بود، پوز خند حرص درار  طنتمیش  یحساب

 مگه نه؟«  ی خور یم نیا

هم شلوغ بود انداخت و   یبه اطراف که حساب ی. نگاهدمید ی چشم هاش م یشده بود و خشم رو به وضوح تو  یاز حد عصب  شیب

 اورد و به سمت دراز کرد.   رونیشلوارش ب ب یتش رو از جبعد از اون دس 

 بده به من اونو سوگند. -

 گرفتم.   یکه داشتم به باز  ی دستش رو پس زدم و کلمات رو با افکار نامعقول  دهیرنج

  ی اما من چون دخترم نم ی امتحانش کن یتون یم  یهست؟ چه طور تو هر وقت بخوا  ی خوام امتحانش کنم مشکل ی ! خب مهیچ-

 تونم؟ هوم؟! 

  یتونستم رفتار هام رو کنترل کنم. اون قدر از کار هاش عصب یبه بعد واقعاً نم یی جا هی خود شده بودم و از  یاز خود ب یحساب

 کردم.  ی و در اوردن حرصش فکر نم  یجز تالف  یز یچ چیبودم و حسادت چشمم رو پر کرده بود که به ه
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 لب زد:  یعصب

 ؟ یاز کجا اورد نویا... اصالً ا و،ی گو بده به من اون لعتنمزخرف ن-

 

 :د یلب با خودش غر ریز

 ! ارهیامشب ب  ی مهمون ی تو  یز یگفتم که حق نداره چ نیخوبه به حس-

  هی رو دور زد و  ز یجلوه کنه، م یباز هم رفتارش عاد کردیم ی و سع  زدیم   د یکه اطراف رو د  یلب هاش در حال ی با تر کردن عصب و

 .دمیکم نداشت خند  ی زیچ یکه از مست ی و حالت طنت یبه عقب برداشتم. پر ش  ی به دست، قدم  وانیو تر اومد که ل کم جل

 کن.  ی کارو نم نیتو ا ی جلو ی ش  یم  تیخب حاال که اذ- 

زدم و سمت تراس   یسالن و نگاهم به تراس، لبخند  یچرخوندم و با چرخش چشمم تو  ی دستم م ی رو تو وان یکه ل  یدرحال و

تراس اومد.   ی شده بودند. بالفصله پشت سرم تو دهیازش چ یقسمت ی چوب  ی ها یو صندل ز یکه م  ی رفتم. تراس بزرگ و پر نور

  ه وون یگفت:»بده به من د ت یداد و با عصبان  رونینفس پر خشمش رو ب د یکش ی اش م نهیگردن و س   یکه دستش رو رو   یدرحال

 نشو.«

 لرزونم رو تکون دادم:   یداشتم و با حرص و بغض لب ها  یبیعج حال

 برو، برو به سارا جونت برس. یچ... چرا دنبال من راه افتاد -

حد ممکنه    نیدونستم تا ا ی زنانه، نم یحسادتا نه یا ه ی زد و با تکون دادن سرش گفت:»آهان پس قض ی اون حرف، زهر خند  با

 خطرناک باشن!« 

 شدند: فیکه پشت هم کنار هم رد   یاحمقانه ا  ی و حرف ها دم یها خند  وونهی د مثل

 داره که من بخوام بهش حسادت کنم!   یچ یدماغ عمل ی گرفته آخ...آخه اون دختره  تیحسادت؟ شوخ-

و لجوج    ختهیزد که افسار گس یو پوزخند خراب کرده بودم. سر تکون داد  ی اومده بودند حساب رونیکه از دهنم ب یی حرف ها با

 کارت.«  ی ؟ حاال هم برو پگفتم:»اصالً بتوچه 

  یحاال جواب ادته؟ یاتاقمو  ی ! اون روز تویمن ه ی ها؟ مگه تو ک یر یگ  یرو از من م  یگفت:»اصالً تو حساب چ ی زد و عصب یشخند ین

 .« اریب ادتی رو خوب به  ی رو که بهم داد
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نگاهش رو   شون یو پر  جیخمارم رژ وار مرور شدند و بغض زهر آلود که راه گلوم رو سد کرد. گ یچشم ها ی اتفاقات جلو ی  همه

 بهم دوخت: 

 فهممت!  یواقعاً نم ؟یکن   یکه م  ه ی کارا چ نیپس ا-

 و آزرده لب زدم:  دلخور 

 برو، برو.  ،ی دار  یچرا دست از سرم برنم ؟ یمن  هی پس تو ک-

 رو همچنان سمتم گرفته بود.  دستش

 و بده به من. سوگند اون -

 مسخره لب کج کردم.  یدستم انداختم و با لبخند   یتو  وان یبه ل  یو بند نگاه  د یق ی ب یآدم ها  مثل

خوام   ی متوجه نشم، نم ی زیچ گه یخوام د ی هوم! منم دلم م  ،یفهم ینم یچ یه ی خور ی م ی که وقت ه یچ ن یخوام بدونم ا ی اوم م-

 بفهمم... یزیچ

خشمش، ملتمس   یرو  ی تر رفته بود با کنترل نییکه تن صداش پا یمانع ام بشه و در حال یداشت با آرامش و لحن آروم تر  یسع

زنم، بسته بده به من  فدات شم بده،   یلب نم گه یکه د ه یتمومش کن من چند وقت  ار،یدرن  یقدر بچه باز  نیگفت:»سوگند بسه ا

 .« ینک یهاش بازبا ی که بخوا ستین  یزیچ نیا

از کوره در رفته بود و باز خشم و غضب   یدستم حساب ی تو وانیبه ل  صمی حر یکرد و با نگاه ها ی ترش م یهام عصب  خنده

 لب باز کرد:  یرنگش برد و پر حرص و با لحن پر خط و نشون  یقهوه ا  یموها  ن یدست گرفته بودند. دستش رو ب ی افسارش رو تو

 کنم پس تمومش کن.  ی کار  م  یکه چ  یدون ی م اهه، یروزگارت س   ینکه اگه لب بز  یدون   یخودت م-

 : دمیپرس  یو با حالت مسخ   دمیلبم کش یرو رو   دندونم

 هان؟  هی چه طور ی مست- 

 موهاش زمزمه کرد: ی تو ی دست یدوباره    دنیزد با کش یکه با خودش حرف م   یو حرص درحال ت یبا اون حرفم با عصبان 

 ! یتو نخورده هم مست-
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  ی رو کردم که تو دوست دار ی کار یتو مست د یاصالً شا اد،یخوشت نم  هی کج کردم و با لحن  غمناکم گفتم:»چ  یرو به سمت سرم

رو   ییزایچ  هی  د یشا یجور نیطرفت؟ خب ا ام یب ی خواست یرو به زبون اوردم! مگه نم یخواد بشنو  ی که تو دلت م ییزایچ ای

 نه؟«  یوست دار اعتراف کنم که تو د

 تأسف نگاهم کرد.  پر

قدر    نیطرفم چون هنوز ا یایحال احمقانه ب نیا یتو  خواد یو اصالً دلم نم  رمی گ ی ازت اعتراف نم یحال نیوقت تو همچ  چیمن ه-

 مثل آدم رفتار کن و...   یگ ی شرف نشدم، اگه راست م یب

 حرفش رو قطع کردم.  یعصب

 بگو و بخند کنم و دلبر...  گهید  یتو رو انجام بدم با پسرا ی رفتارا د یبا  یعنیمثل تو؟! پس  ی عنیمثل آدم؟ -

 گفت.   ییداد و ساکت شو  رونیرو ب ی هم گذاشت و نفس تند  یپلک هاش رو رو  محکم

 ؟ ی شیم تیتلخه؟ اذ  هیچ-

 خوب باهات تا کردم.  ی لیجاشم خ نینکن تا ا ی سوگند با اعصاب من باز-

گفتم:»خ... خب بتوچه   ی رو باال گرفتم و عقب تر رفتم. مثل بچه ها با لج و حال متوحش وان یدراز کرد که لدستش رو سمت  و

 !« ه؟یبخورم مگه چ ن یدوست دارم از

 لرزونم بهش هشدار دادم:  ی و صدا د یجلو تر اومد که من هم عقب تر رفتم و با لحن پر تهد  باز

 نره.  رون یتا آخر عمر از ذهنت ب رش ی کشم که تصو  یسر م وانویل نیا نی همچ  یایجلو ب گه یکم د  هی-

 هم گذاشت:  یرو  ی عصب یخشم آلودش پلک یدستش رو به کمرش زد و بعد از نگاه ها  هی

 ادامه نده.   نیاز ا شتر یپس نکن ب ستیجلودارم ن  ی شکیه گهیکه اگه سگ بشم د  یدونیسوگند م-

 ب زدم: ل  نیو غمگ  ر یغضب آلودش نگاه کردم، دلگ  یچشم ها به

نه؟ اون وقت االن... ت.. تو چه جور   ایکه اصالً  من هستم   ین یبب یکرد  ی نگامم نم  یحت ی که اومد  ی شد، هان؟ از موقع یچ-

 ! یهست ی آدم

 دهنش رو فرو داد:  آب

 کنه.  یفرق م  ش یقض ن یچرت نگو ا-
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لجش رو در   شتر یکه ب ن یا یدهنم بردم و برا  کی رو نزد وان یبه ستوه اومده ل ی توجه به حرفش و حال ی از سر گذروندم و ب آب

شده بودم   وونهید یآدم مست نداشتم و حساب ک یکمتر از  ی هوا که حال یفکر کردن و تکون دادن انگشتم تو  ی برا یی با ادا ارمیب

 !« بخورم؟ یک  ی ا... اما خب من به سالمت ، یاوم... آها س... سالمت ن؟یگ  یم  یچ نیخور  یم  یو... وقت ی گفتم:» راست

 : د یدو رگه اش غر یمتورم، با صدا  یکه از خشم قرمز شده بود و رگ گردنش هم حساب  یاون حرفم در حال با

 خفه شو، خفه شو! -

تار شده بود و با پشت دست محکم اشکم رو پس زدم، نگاهش کردم و   دم یصورتم راه گرفته بودند. د  ی هام تلخ و پر درد رو اشک

 خود شده لب زدم:  یدگرگون و از خود ب ی بغض آلود و حال یبا صدا

 خودمون بخورم ها؟ چه طوره؟  ی ب... به سالمت ی خوا ی اصالً م یش  ی م یقدر عصبان  نیچرا ا هی چ... چ-

 لرزونم رو تکون دادم:  ی خشم گر گرفته بودند لب ها ش یه از آتبه چشم هاش ک  یرگ یبا خ ختمیر  یکه اشک م ی در حال و

 تو، هوم خ... خوبه؟  ی به سالمت-

شده اش پر   د یکل ی دندون ها ی گذاشت و از البه ال ش یشونیپ یبست، دستش رو رو  تیهاش رو با شدت خشم و عصبان چشم

 حرص غرش کرد: 

سوگند به   ایبه خودت ب یکن  یم  یچه غلط ی دار ی فهم یت نمبده من احمق، تو زده به سر ،یخورد  یاد یتا االنشم گو*ه ز-

 . ایخودت ب

 بود!  ی حالم دست خودم نبود واقعاً من چشم شده بود. اون چه حال اصالً

 روش نداشتم! ی کنترل چیه چرا

رو سمت دهنم بردم که با   وانی و با نفرت ل  دمیام کش ی نیب ر یصورتم اومد، دستم رو ز ی رمق رو یب ی همراه با لبخند  ی تلخ اشک

ساکن   یمرر گوشه ا  یسنگ ها یرو  یافتاد و بعد از قل خوردن  نیزم  ی رو وانی دستم زد، ل ر یز رکنندهیو غفلگ  ع یحرکت سر هی

 شد، نشکست!

خون   یچشم هاش مثل کاسه   تیکردم. از عصبان ی بهش نگاه م یتند  ی لرزون و پلک زدن ها ی شده بودم و با چونه ا شوکه

  ی به طرفم اومد، بازوم رو تو نیبر خورد کردم خشمگ  وار یام ازش، عقب رفتم که به د دهیبشدت ترس  ی با چشم ها شده بود، 

 :د یدستش گرفت و محکم تکونم داد و غر
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 ه؟یچه وضع نیتو چته هان ا-

تند و خشم   ی چشم هام زل زد، نفس ها یکردم، من رو سمت خودش کشوند و تو  ی قرمزش نگاه م  یزده به چشم ها وحشت

خورد و انگار تازه به خودم اومده بودم و با پته تته گفتم:»م... م... من متوجه نبودم ب... باور کن د... دست   یصورتم م یآلودش تو 

 خودم نبود.« 

 و پر سرزنش نگاهم کرد:  متأثر

 و؟یها چ ی ثابت کن  ویجا که چ  ن یا یو اومد   یه خودت بنداز، خودتو شکل عروسکا کرد نگاه ب  ه ی ه یچه حال ن یآخه ا-

اش   ی متوحش گوش  ی هلم داد. عقب رفت و با حالت واریبازوم رو ول کرد و به سمت د یدنییکه با دندون سا  ختمیر ی اشک م آروم 

 محکم به گوشش چسبوند:  ه یگرفت، بعد از چند ثان  تیرو با عصبان  یاورد و شماره ا رون یب بشیرو از ج

 . ایفقط ب  ن یتراس، زر نزن حس ایکاراست؟ زر نزن، گمشو ب  نیا یجا جا ن یا ه؟ی چه وضع نیا-

رو فقط متعجب به من و   ی ا قه ی هم اومد، چند دق نیکه حس د یطول نکش ی لیگرفته بودم. خ  واریرو با ترس و دلهره به د دستم

 :د یپرس  جیجا خورده و گ ینگاه کرد و بعد از اون با حالت ربد یه

 د؟ یکن ی کار م  یجا چ  نیشده؟ شما ا یچ-

 . د یاش کوب نهیبه سمتش رفت و با پر خاش کف س  تی با عصبان ربد یاون حرف، ه  با

 جا اون وقت...  نیا یهمه پسر و دختر و جمع کرد  نیا-

 کنم.«  شعورت یتأسف گفت:»خاک بر سر برو با باد کردن لپش فرو داد و در ادامه با   حرفش

 سوگند چشه؟«  نمی شده مگه، بب یبابا خب چ یشد و کالفه گفت:»ا دهیسمت من کش نگاهش

 کرد.  نیاش رو به حس یعصب ی موهاش زد و با راه رفتن ها ی تو یچنگ محکم ربد یه

بهت گفتم که مواظب رفتارت باش،   گه؟یم ی سالنه چ زِی م یکه رو   یمشروب ی  شه یاون ش  نمینکن بگو بب وونه یمنو د نیحس-

 نگفتم؟! 

اورده   شه یش  هی فقط فرهاد با خودش  یعنی  ،یتو مهمون  وردمین  یزیبه سرش گفت:»به خدا من چ یحق به جانب و با تکون  نیحس

  گمیون خودت راست مخواستم بعداً برش دارم، به ج زیم  ریو بعدشم ازش گرفتم و گذاشتم ز ه یمعمول ی بود که بهش گفتم مهمون

 شده؟«  یحاال مگه چ
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از   ع یسر یل یبگم خ ی زیکه چ  نیانداخت که تند تند صورتم رو از رد اشک پاک کردم و بدون ا هیروم سا ربد یخشمناک ه نگاه

و سر و صدا خودم رو به   ی اون شلوغ یاز تو  ،ی کردن یمشروب باز حالم بد شده بود و با قِ  ی کنارشون رد شدم و داخل رفتم. از بو

تند که به خاطر سوزش گلوم از   ی کرده بودند و نفس دایپ ی سرخ یچشم هام رگه ها ادیرسوندم. از عق زدن ز یبهداشت سیسرو

ام از دهنم خارج شده  معده  ات یو رو شدن محتو  ریکه با ز ی کردن جز آب دهنِ تلخ ی شد اما حاصل اون همه قِ ی خارج م امینیب

در    یهوا سع  یکردم و با حرکت تند دستم تو  ی سپر یی دستشو ی رو تو قه ی بهتر شدن حالم چند دق  ینبود. برا یا  گهید  زی بود، چ

 بردن اون حال مشوش و کم کردن تب از صورت گداخته شده ام داشتم.  نیاز ب

 اومدم رخساره جلوم سبز شد. رونیب یی که از دستشو  نیسمت در رفتم و هم 

 :د یپرس  معترض 

 گشتم.  ی زد دنبالت م بتیغ هو یچرا  تو؟   ییکجا-

 ! آره؟« ؟یکرد   هی قدر قرمزه؟ اوم... نکنه گر ن یچشمات چرا ا نمیکرد و مردد گفت:»بب  یتر  ق یکه نگاه دق دمیکش  یق یعم نفس

 

 .« نیکم حالت تهوع داشتم هم  هی ام گذاشتم و با تکون دادن آروم سرم گفتم:»نه، فقط  یشونیپ ی رو یدست

 :د یپرس 

 دکتر هان؟  م یبر د یبا سع ی خوا یم  ستیاگه حالت خوب ن نمیبب ل،یدل  یب ی عنیچرا -

 آب دهنم رو فرو دادم.  یصورتش گرفتم و با پلک زدن یدستم رو جلو   کف

 االن بهترم.  ست، ین یازینه ن -

 :د یپر ترددش باز پرس لحن  با

 ؟ یمطمئن-

 . گهید م یاوهوم، بر-

 . میو به سالن برگشت  می اتاق خواب ها گذر کرد لی طو یرخساره از راهرو  همراه

به   یکردم حساب ی که کرده بودم فکر م یبه کار  یو وقت  دم یکش ی خجالت م یحت  دمیترس  ی رو به رو بشم م ربد یکه باز با ه نیا از

 احمقانه چه طور ممکن بود!  یو رفتار ها یی پروا ی فرستادم. آخه اون همه ب  یخودم لعنت م
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  یشم و خدا م یم  تیچه قدر اذ گهی د ی اش به دخترا ی کیدونست از نزد ی م گه یدستم براش رو شده بود و حاال د گه ید اما

 ام استفاده کنه.  هی خواست عل یم  یضعفم چه طور نیدونست که از ا

خودش هم با   نمیو خواست که بش د یرو کنار کش یا  ی. رخساره صندلمی شده بود رفت دهیکه کادو ها روش چ ی بزرگ  زیسمت م 

اطراف   ربد یه  ی شوک بودم. در جست و جو ی . هنوز هم توستادیکرد ا ی اش نگاه م یگوش  ی که به صفحه  د یکنار سع ی فاصله ا

راست به سمتم اومد. دستپاچه از جام    کیمن   دن یاومد. با د رون یآشفته از تراس ب   یبا حالت نیکه حس  دمییپا ی رو با چشم م

 :د یو لحن سرزنشگر پرس   یکشوند و بالفاصله با کالفگ  ی مانتوم من رو کنار نی بلند شدم که با گرفتن آست

 افتاده؟  ی چه اتفاق قاًیدق  نم یتو بگو، ببب گهینم ی زیکه چ  ربد یه ؟ یدست زد شه یهان؟ چرا به اون ش  یکار کرد  ی تو چ هی چ هی قض-

جا گرفته بود.   ریچشم هام سر به ز یکه تو یای و احساس شرمندگ  دمیکش ی کردم، همچنان از کارم خجالت م ی نگاه م بهش

مسخره   حیساکت بودن با انکار کردن ماجرا و توض ی ا قه ی بعد از دق نی هم یبشه، واسه   یز یمتوجه چ  نیخواست حس یدلم نم

 هم مثل اون بودن.«  ی دنینوش  یها  شهیمشروبه چون ش  شهیش  ون ا ی دونستم که تو  یمن، من نم زه یگفتم:»خب چ یا

 !«؟ید یاز بوشم نفهم ی حت یعنی کج گفت:»  یبود که حرفم رو باور نکرده و با لبخند   معلوم

 کرد و با حرکت دست به سمت تراس اشاره داد:  یتکون دادم که متأسف نگاه ی سر دستپاچه

 نیقدر خودتونو عذاب ند  نیتمومش کن، ا  ویو همه چ ر یاالن برو و دستشو بگ  ن یهم شیخوای سوگند، اگه م ستیراهش ن نیا-

حت  خوابه مطمئن باش اگر از دستتون نارا ی که باالخره م ی تیو عصبان  فهمهی بشه هان؟ فوق فوقش سامان م ی تهش مگه قراره چ

 بساطو! نیا د ی و داداشش، بفهم تموم کن قی رف نیهم بهتر ربد یو ه  یه دونه خواهرش ی گذره چون تو   ی وقت ازتون نم چ یبشه اما ه

رفت. حرف هاش به فکر   زی مشروب سمت م ی  شه یبرداشتن ش   یاز کنارم عبور کرد و برا ی با گفتن اون حرف ها با فشردن لب و

برگشتم که   ز یسمت م ج یام شده بودند. گ ی طور هم باعث شرم زدگ ن یشده بود و هم ر یدر گ ی فرو برده بودنم؛ ذهنم حساب

  یبهم نگاه م تیزد. با عصبان ییدو دو  دهیاومد. نگاهم دستپاچه و ترس  اخلتراس د یی هم با بستن در کشو ربد یهمون لحظه ه

کارتو   نیکنم، جواب ا  یم  یگفت:»کارتو تالف د یپر تهد  یشد آروم و با لحن  ی رفتن به سالن باال، رد م ی از کنارم، برا یکرد و وقت 

 .« ید یپس م

که خواسته بود کرده بود پس   ی کنه هر کار  یخواست تالف  یم  یچه طور  گه یهم گذاشتم؛ آخه د یخشم و اضطراب چشم رو  با

 ! یای چه تالف گهید

 زدم!  ینم  یکار بچگانه ا نیوقت دست به همچ چ یاون نبود که من ه یاگه به خاطر کار ها اصالً
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شد و باز   دهیکنه. نگاهم دنبالش کش  تمیتونست اذ ی راحت م ی لیخ گهی درست حدس زده بودم حاال که دستم رو خونده بود د اما

  انیکردنش رو شروع کرده بود چرا که با رو به رو شدن مجدد با سارا دندون هاش از خنده نما  تیکه اذ نیبه سارا ختم شد مثل ا

 شدند.

رفت. رخساره    ینم نییاز گلوم پا ی زی نداشتم و چ لیبودند اما اصالً م تزایپ یرو اورده بودند و بچه ها مشغول پخش جعبه ها شام

داد و   ی نشسته بود بهم اشاره م د یکنار سع  ن،ییو پا یی دو سالن باال ی نده اتصال ده یها  یپله  ی اون ور تر از من رو ی کم ه یکه 

که    یمعده ام جوشان بود و حالت تهوع اتی بخورم چرا که همچنان محتو یز یتونستم چ ی بخورم اما واقعاً نم یازم خواست که کم

 داد.  ی بار بهم دست م کی قه ی چند دق

شکل که عکس   یمربع  ی بزرگ و دو طبقه  ی شکالت کِ یدور ک یهمگ  ی ج یتولد توسط د  کیاز خوردن شام با پخش موز بعد 

فقط نظاره گر    یو کنار  ستادمیا هی از بق یسالن قرار داشت، جمع شدند. با فاصله ا  یباال زی م یروش چاپ شده بود و رو  نیحس

دست و سوت بچه ها رو    یشمع ها خاموش شدند فقط صدا یمتوجه نشدم ک ی خودم که حت یبودم و تو  شونیبودم. اون قدر پر

 شده بود.  هیباعث خنده بق  یکه حساب نیپسرا و خوده حس  یها ی زدند و مسخره باز  یرو هم زمان صدا م  نیکه اسم حس دمیشن

 

خوردن  بچه ها شده بودند. بعد از  نیب  ک یک  یمشغول پخش کردن بشقاب ها  شونل یفام یاز دخترا ی و زهره و تعداد  میمر

هم فرهاد   یاز سالن نشستم که چند بار یحوصله رفتم و گوشه ا  ی اون هم به اصرار رخساره، ب یشکالت کیاز ک ی کیقسمت کوچ

شدند و با    ی م مون یپش نیحس زیتند و ت  ی و هر بار هم با چشم غره ها  مدند او ی مختلف سمتم م  ی به بهونه ها گه ید  یو پسرا

کرده بود   دای لرزش پ کی موز ی کردند. خونه دوباره از صدا ی عقب گرد م ی ظاهر شون بود به سمت یکه حفظ کننده    ییلبخند ها

رقصشون رو دو چندان    ییبایکه ز  ییاانجام دادند و رقص نور ه کیآکروبات یاون وسط رقص ها شونل یفام ی و دو سه تا از پسرا

که بشقاب    یرقص به سالن باال رفته بودند. رخساره در حال یتماشا  یبرا یهمگ شده بود و  یخال  نییسالن پا باً یکرده بود. تقر

به من هم باشه و   د یحواسش جز سع کردیم  یبه سمتم اومد. مدام سع د یسع ی دستش گرفته بود با رها کردن بازو ی رو تو کیک

 نگرانم بود.  نگارا

هم   د یسع یباور کن حت  ی غنبرک زد یجور  ن یاصالً تو چته چرا ا ه،ی پبش بق م یبر ایب یجا نشست  نیکرد و گفت:»چرا ا ینگاه

 پرسه سوگند چشه!«  ی ازم م ی هست، ه ت یزیچ ه یمتوجه شده که تو 

 دادم.  رون یب ینفس

 نگران من نباش. د یسع شی کم سردرد دارم تو برو پ ه یفقط  ستین ی زیگفتم که چ-

 در هم نگاهم کرد. ی چهره ا با
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 . وونهی د ی دختره  نی بب اشوافه یتوجه باش، ق  ینده و ب تی؟ خوبه گفتم که اهمنه ربده یه ی به خاطر رفتارا-

 !«میخوش بگذرون میپاشو مثالً اومد  نم، یو گفت:»پاشو بب  د ی و با اون حرف دستم رو کش 

 بابا رخساره دستمو ول کن حوصله ندارم.«  یحوصله گفتم:»ا  ی و ب معترض 

 .دمیکش رون یسالن برد. معترضانه دستم رو از دستش ب یو همراه خودش به طرف باال د ی بدون توجه دستم رو کش اما

 . گهیخب باشه بسه اومدم د یلیخ-

  ن یو چشمش به رخساره بود، گفت:»تو ا ستادهیا ارد یلیب ز یکه کنار م د ی گفت و در ادامه با چشمک و اشاره به سع ی نیلبخند آفر با

 دهنم خشک شده.«  یحساب ارمیهم ب وه یآب م وان یبزنم و دوتا ل د یسر به سع ه یجا باش من 

 کردم که ازم دور شد.  د ییحرکت سر تأ با

باز گرم   یکم تر شده بود و بچه ها همگ   ک یموز  یگرم گفت و گو با اون ها شدم. صدا ی و زهره هم به طرفم اومدند و کم  میمر

گذشته بود. کنجکاو بودم و با    بتشیاز غ  ی ا قهی نبود و چند دق یخبر  ربد ید اما از ه ز ی سالن دور ی بگو و بخند بودند. نگاهم تو

از پشت سر صدام زد. سر   ی کس ی لحظه ا یسالن به راه افتادم که برا  یبغلم زدم و تو  ریرو ز ام یدست فی از بچه ها ک یعذر خواه

 به عقب چرخوندم؛ سارا بود! 

 دونست!  یاما اسم من رو از کجا م 

  ی چشما هام قرار گرفته بود تکوت ی مکش و مرگ و ما، انگشتش رو که ناخن بلندش راسته   یگفتم که با لبخند  یو واج بله ا  هاج

 هوم؟«  ؟یسوگند بود  گهی داد و گفت: »درست گفتم د

 کرده بود.«  یبهم معرف  نیتم که گفت:»شما رو دورا دور حسگف ی تعجب آره ا پر

 :د یجست و جو گرانه به اطراف پرس  یدر ادامه با نگاه و

 کنم!   ینم داش یگردم پ ی م ی هر چ ید ی اطراف ند  ن یا ربدویه  نمیبب-

  یو با جمع کردن لب هاباال پروند   ی ، بهش نگاه کردم که شونه ااز اندازه گرد شده ش یب یدهنم رو فرو دادم و با چشم ها آب

 شده؟«  ی زیرنگش گفت:»چ  یصورت

 تر کردم.  ی هام رو با آب دهن کم لب

 ن... نه. -
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 داد.  ششیبا جمع کردن لب هاش به صورت پر آرا یلوس  حالت

 دش؟یپس ند -

 شد. کیبار نگاهم

 نه، اما چه طور مگه؟ -

 هم فشرد.  یرو  لب

 کجا رفته.  نمی زد گفتم بب  بشیغ هویآخه  -

  ی و صدا یی در دستشو دن یبهم کوب یصدا ی همون لحظه بود که متوجه  ی شده بود و تو بتشیکه اون هم متوجه غ   نیا مثل

  ی زد. سارا هم که متوجه شده بود با لبخند   یکه با تلفن حرف م  نیاومد و مثل ا یاتاق خواب ها م  یشدم؛ صداش از راهرو  ربد یه

  ربد یکه ه ییسالن و به سمت جا ینییباالفاصله به قسمت پا رش یرنگ و حر ی مشی لباس  ی پر ذوق رو به من با باال گرفتن دنباله 

  شهیوجودم ر  ی که تو ی از حس حسادت یکردم آروم باشم و کم یم   یکردم. سع ی بود رفت. مات و مبهوت رفتنش رو نگاه م

دخترا   شی رفتن پ  یباشم برا اوتتف یکردم ب  ی م ی که سع ی و در حال  دمیکش  یقی منظور نفس عم  نیدوونده بود کم کنم، به ا

مضطرب، به    یتفاوت باشم و با تر کردن لب ی تونستم ب ی شدم چون اصالً نم مونیپش کباره یبه سمت سالن باال برداشتم اما  یقدم

،  یکنار ستون گچ ستادن ینه چندان دور و ا یبودم و از فاصله ا  کیکه سارا رفته بود آروم آروم قدم برداشتم. نزد  ییطرف راهرو

  ربد یلحظه نگاه ه  هی زدند که  ی حرف م گهیهم رو به روش و با هم د  ربد ی بود و ه ستاده یکردم. سارا پشت به من ا ی هشون نگاه مب

زد و با سوق دادن   ی از فاصله اش با سارا کم کرد. لبخند مرموز یکم  دنم یبه من افتاد و متوجه حضورم شد، با د یبا چرخش

 ؟«ی نکنه نگرانم شد  هی اومدم چ ی خودم داشتم م ی مد نگاهش سمت سارا گفت:»تو چرا او

 

 کرد و با لحن کش دارش لب غنچه کرد.   یعشوه ساز ی هم در جواب خنده  سارا

 نشد!  یپیپسر خوشت  نیشه نگران همچ یمگه م-

شدند. فاصله شون کم   ده ییهم سا ی هم گره زدم و دندون هام با شدت و حرص رو ی گفتن اون جمله دست هام رو محکم تو با

کنار صورت سارا ستون کرد و   واری اش، دست راستش رو به د انهیموز یبه من و همچنان لبخند ها یبعد از نگاه ربد یشده بود و ه

 نگران تو بشم نه؟«  د یمنم با  »پسبه باال گفت: یی رو بهش با پروندن ابرو

پر ذوق گفت:»اگه بشه   بننده، یاز نظر من چندش و فر  یی و وقاحت تمام همراه با خنده ها  ییسارا هم با پرو ربد،ین حرف هاو با

 خوبه.«  یلیکه خ
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  ی برد گفت:»چه قشنگ م یمن باال تر م دنیشن یکه صداش رو برا  یدر حال   یخاص طنتی هم با ش  ربد یکرد که ه ی باز خنده ا و

 تو و چه لب... «  یخند 

و   د یلرزیگوشم گذاشتم. سرتا پام م  یحرفش رو نشنوم محکم دستم رو رو  یکه ادامه    نیا ی شدم و برا ی م وونه یداشتم د  گهید

پر کردند، سرم از تشنج احساسم رو به   کباره یمضطرب و پر تالطم گوشم رو  یدست هام شل شد و نفس ها  یا  قهیبعد از دق

 نداشتم.   یوونگ یبا د یانفجار بود و فاصله ا 

بشه. سارا باز هم با   کی به اون دختر نزد ل یدل  نیکرد به ا ی م یچشمش رو کور کرده بود که سع یقدر حماقت و لجباز اون

  دهیکه من رو د  ن یتونستم تحمل کنم با ا ینم  گه یشد به تنم. د یهم، رعشه ا یخنده هاشون تو  دنی چیقهقهه سر داد و پ  یلوند 

سلول به سلول بدنم جا   ی تو شتریشد و حسادت از قبل هم ب  ی داشت از جاش کنده م م بکرد. قل یخواست م یم  یبود اما هر کار

کرده بود. با پلک   دایاز راه گرفتن اشک پ یشکست و صورت پر تب و تابم سوزش  ی رحم یاون همه ب  دن یگرفته بود، بغضم با د

لرزون قدم از قدم برداشتم و    یو با تن  مونمتونستم اون جا ب   ینم گه ی. دختم یر ی کردم و اشک م ی بهشون نگاه م ی سخت ی زدن ها

سالن بود رسوندم. در رو پشت سرم بستم و   ی ورود یکه جلو   یا یبهداشت سیاز اون جا دور شدم. خودم رو به سرو  ع یسر یلیخ

سوخت،   یو بشدت مگلوم گذاشته بود  خی اش رو ب ی زیو انزجار ت  یحس خفگ  ختم،یر ی صورت اشک م یزدم. به پهنا ه یبهش تک

  ر یکه صدام رو خفه کنم محکم انگشتم رو ز  نیا ی تونستم و برا یسر بدم اما نم ه یبلند گر یخواست داد بزنم و با صدا ی م دلم 

  ی دست فیرو از ک  ی لرزون گوش  ییتاب و دست ها ی ب یبه صدا در اومد. با حال امی همون لحظه بود که گوش  یدندون فشردم. تو

 و ملتمسم  گفتم:  دهیبر ی امونم و صدا یب  یها ه یگذاشتمش و با گر  وشمگ  یرخساره بود. رو  دم،یکش  رونیام ب

 جا ببر... ببر.  ن یخوام ب... برم  خونه، رخساره منو از ا یخوام... م یرخساره م... من م-

 مضطرب سؤال کرد:  یینگران شده بود و با صدا یحساب

 تو؟  ییشده؟ کجا ی سوگند چ-

 زدم.  ی هق هق

 کنم... یجا ببر خوا... خواهش م  نیمنو از ا ،یی دستشو ی ... توت- 

 

 نداشت. ی که تموم  ییها ه ینشستم و گر یکنار توالت فرنگ  یسنگ  ز یم ی رو

داخل اومد. وحشت زده و نگران با   ع یندادم سر یجواب یبه در زد و وقت ی بعد رخساره پشت در قرار گرفت، ضربه ا ی  قه ی دق چند 

 اون حالم به سمتم اومد. دنید



 عشق تا جنون 

990 
 

 افتاده؟  یشده چته تو؟ اتفاق ی سوگند چ-

 ها صوت انداخت: وارید  نیپر التماسم ب لحن

هر  ه...   نم،یبب  گهید  یک یتونم هر لحظه اونو کنار   ی... من... من نمرمیم  یشم، دارم م  یم  وونهی جا ببر، رخساره دارم د نیمنو از ا-

 بکن.  یکار  ی کیشم، تو رو خدا  یو زنده م رم یم  یصد بار م نمیب  ی لحظه که اونا رو کنار هم م

 اش رو به کمر زد.  گهیاش گذاشت و دست د یشونیپ ی دستش رو رو  هی  کالفه

  نش، یبه س  یکه دست رد زد   یتو بود  نیکار کنم هان؟ ا یبا خودت، چ  یکن  ی م ی جور ن یبهت بگم آخه چرا ا ی اوف سوگند چ-

  ی زن ی گند م  یبمون ی مهمون ن یا یتو  گهیکمه د   هی چون  م یاالنم پاشو خودتو جمع و جور کن که بر ست، ین یگلگ   یجا که یپس د

 . زیبه همه چ

  یم  رمی م یکشم دارم م  ی دارم عذاب م گم یرخساره م  یرحمیب یل یگفتم:»خ ی شدت گرفته بود با دلخور امه ی که گر  یدرحال

 .«یفهم

  یحال ن یزنه ا  ی حرف م گه ید ی که با دخترا  نیفقط به خاطر ا ی عنیشه   ی اون حالم ناراحت و شگفت زده گفت:»باورم نم دنید با

 ؟«یشد 

 منو ببر تو رو خدا.- 

 صورتم رو پاک کرد.  یخم شد و با دست اشک رو  سمتم

به صورتت بزن آخه   ی آب ه یالاقل  نه،یب ی م ی کس  یحال چه طور  نیبرمت اما با ا یجا م نیخب آروم باش قربونت برم از ا یلیخ-

 رفتن بشه.  ی بگم که آماده  د یبه سع رمیشلوغه، م ی ورود  یجلو

که از بچه ها و    نیاومدم. بدون ا رونیب یی به صورتم زدم و از دستشو  ی که داشتم از جام بلند شدم، آب  یرفتن رخساره با ضعف  با

و    زیرسوندم. هوا سوز ت  اطیبه ح ی و بدون جلب توجه کس ع یسر یلیانداختن نگاهم خ ریا به ز کنم خودم رو ب یخدا حافظ نیحس

و به نرده   دمیهوا سوزن سوزن شده بود کش یبازوم که از سرد یشد، دستم رو رو  یمور م  ر مو یداشت و بدنم حساب ی برنده ا

 د یاز پشت دستم رو کش ی  یخواستم به طرف در برم که کس ی رو منتظر شدم و م ی ا قهیدادم. چند دق ه یتک  یچوب یها

 بود!  ربد یکردم. ه ی . شوکه بهش نگاه مدمیو مثل برق گرفته ها به عقب چرخ  دهیترس  

 



 عشق تا جنون 

991 
 

  ی فرار م ی هم گفت:»پس داشت ی رو  یدنییزد و با دندون سا یشخند یبکشم که ن رون یکردم دستم رو از دستش ب ی م یسع

 ؟« ی کرد

 پر خشم و انزجارم رو بهش دوختم.  اهنگ 

 ؟ یخوایاز جونم م  ی چ گهیدستمو ول کن بذار برم، د-

 : د یتمسخر خند  پر

 ! یر یم یبهت بد گذشته که دار  هیچ-

 مردونه و سختش، تقال کردم.  یدست ها ن یدستم از ب یی رها یبرا

 ول کن برم لطفاً.-

 حرص لب زد:  با

 ! یکن یفرار م  ی پس دار-

  د یهان؟ اصالً چرا با یگفتم:»چ... چه فرار  یهم دستپاچگ  ی مچاله شده و کم  یدستش چرخوندم و با چهره ا  نیدستم رو ب مچ

 فرار کنم؟!« 

 روم ثابت موند:  نگاهش

 . یپس بهتره بمون م،یکه حاال حاال با هم کار دار  یبدون نوی! اما بهتر ایدون  ی و بهتر مخودت چراش -

 ادامه داد: حرص و لحن کوبنده اش  با

ممکنه ازم متنفر   ی که حت ی نیقراره بب  ییزایچ ه ی  ،یبکن  یتون یکه فکرشم نم ی نیب ی از من م ییرفتارا ه یو  یی کارا ه یامشب -

 . یبش شمون یاز کارات پ دنشونیکه هر لحظه با د ییزایچ  ،یبش

 . دمینگاهش کردم و آب دهنم رو مضطرب بلع ناباورانه

 زد:  ی معنا دار لبخند 

 نه؟  ه یسارا دختر خوشگل-

 و مشوش لب هام رو با حرکت سرم تکون دادم: ده یبر دهیبر
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 . یتون  ی... نم یقدر پست باش   نیا یتون ی نه نم ، یتون  یت... تو نم-

کنم که   یم   یکار  هی که پست بشم تو، تو.   یخواست داد و با خم شدن به سمت صورتم پر حرص گفت:»اما تو  ی رو فشار دستم

 گم؟« یم  یچ ی فهم یم  ،یعذابو تا مغز استخونت حس کن نیکه ا ی طور یعذاب بکش

 خواست عذابم بده!  یم

کار رو باهام کرده بود، واقعاً هم عذاب رو تا مرز   نیدونست که چه قدر تو کارش موفق شده و تا همون لحظه هم هم ینم اما

 ساخته بودم!   ی کردم، واقعاً من با کار هام از اون چ ی نگاهش م ده یو رنگ پر ریاستخونم حس کرده بودم. دلگ 

 رحم. ی وجدان و ب  یب ربد یه هی

 آلود نگاهم کرد:  خشم

 ؟ یساکت شد  هیچ-

 صورتم رو گرفت. یتلخ لبخند 

 بگم؟!  ی خوا ی م یچ-

 داد.  یرو همچنان فشار م  دستم

  ه ی شه یبهت نشون بدم که چه قدر راحت م خوامیو بهت نشون بدم، پست بودنمو، مخوام آشغال بودنم  ی فقط بمون، م  یچیه-

ه  افته ک  ی اتفاق م ی فقط زمان نا یا یاما همه   یارزش  ی خوام نشونت بدم که چه قدر برام ب ی گرفت، م  دهیدخترو فراموش کرد و ناد

 . یامتحان کن ی تونیکنم، م ی م ی رو که گفت ییکارا  یبمون خورمیقسم م ،یماجرا باش   نیتو تماشگر ا

همراه با عجز و التماس گفتم:»تو   ی طاقت یبودم و با ب ده یو مصمم که واقعاً از حرف هاش ترس  صیبود و لحنش حر یقدر جد  اون

 رو ندارم.«  ی چیتوان و کشش ه  گهیقسم بخورم که د  ی رو خدا بس کن به ک

 . دمیفرو دادم و لب گز بغض

 کاش... ، ی نبود می زندگ ی که تو تو ییشد برگردم به روزا یشناختمت، کاش م ینم دمت، ید یکاش اصالً نم  ی کاش... ا ی ا- 

 سر داد:  یعصب یا خنده

 ! یباش  یتماشگر خوب ی تونیمنم بود. امشب م ی کاش ها آرزو  ی ا ن یچون ا ، ی لیآسونه خ ی لیخگفتنش -

 بذاق دهنم لب تکون دادم:  ی ذره ذره   دنیپلک زدم و با بلع ناباور
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  ی آدم پست  یتون ی تو نم  ،یانجام بد  یرو که گفت  یی زایچ ی تون یوقت نم  چیفقط ورد زبونته، تو...تو ه ی زنیکه م  ییح... حرفا-

 شناسمت. یخوب م  ی لیمن خ ،ی ستیچون ن یباش 

 زد:   یخند  زهر

 ؟یوا رفت  هویچرا  ؟ید یترس   هیچ-

 ترسم اما...  ینم ی زی من از چ-

 دلخورش بهم، قورت داد.  ی دهنش رو با نگاه ها آب

شناسم اما   یکردم تو رو م ی ممنم فکر  یاما نخواست یفاصله رو بردار  نی ا ی تونست ی م  ،یکرد   جادیتو ا نمونه یکه ب ه یفاصله ا نیا-

. قسم  یکه تو با من کرد  یخوام زجرت بدم همون کار  یدرست مثل من... م  ی اشتباه کردم، پس تو هم بدون که اشتباه فکر کرد

 خوردم... 

 هم بستم:  یچشم هام رو محکم با گذاشتن پلک هام رو  ی بغض و درموندگ با

 . یقسم نخور، قسم نخور تو االن فقط عصب-

 !  یکن  ینم  یسرکش گه ید  هیچ-

فهموندم، آخه   ی حرف هام رو بهش م یاون دختر سرکش نبودم اما چه طور  گه یکرد؛ آره، د  یباز کردم و نگامون بهم تالق پلک

هم قلبم   گهی د ی ا دخترابا هم کالم شدنش ب یگفتم حت   یبهش م یگفتم از عشقش رو به جنونم، چه طور ی بهش م یچه طور 

 فهموندم... !  ی بهش م یشه، چه طور  یحسادت شعله ور م  شیبا آت کبارهی

 لب زد:  نشیو خشمگ   یسراسر جد  ی چهره ا با

 ...ای ی مونیم-

 پرتالطم  نصفه موند.  ی نفس دن یبا کش حرفش

اراده از   یتونستم. لب هام ب  یتونستم اون همه ازش دور باشم نم ینم گه ی. دختمی خشمناکش ر ینگاه ها  یتاب نگاهم رو تو  یب

 هم باز شدند:

 من... من تُ...-

 کرد.   یو شگفت زده بهم نگاه م  جاخورده
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 ؟ یبگو... حرف بزن تو چ ؟ یت... تو چ-

و درمونده داده بود. پر التماس تر از قبل لب هاش رو   ج یگ ی شده بود و خشم جاش رو به حالت زیلحنش التماس آم  ییجورا هی

 تکون داد: 

اگه   م، یخالص ش  ی عذاب لعنت ن یکنم بگو بذار هر دومون از ا ی تمومش کن، خواهش م  زویبگو و همه چ ربد یسوگند بگو، جون ه-

 و، فقط... سامان ی  ه یقض  ی حت م یبا هم حل کن م یتون ی م  زویهمه چ یتو با من باش 

 

در بود    ی  رهیدستگ   یاومد. دستش رو  یم  رونیهمون لحظه چشمم به رخساره افتاد که از خونه ب یبزنم تو  ی حرف نکهیقبل از ا و

  یرخساره من رو به خودم اورده بود و لب هام رو  دن یکرد. د  یبهمون نگاه م  ی رگیبود با خ ستادهیا ربد یکه پشت سر ه ی و در حال

رخساره دستپاچه    دنیرد نگاهم رو گرفت و سرش رو به عقب برگردوند. با د ربد یکه ه  م شده بود  ره یهم چفت شدند، بهش خ

در    یجلو د ی... سعزهیمعذبش گفت:»چ شیکم و ب   یتر اومد و با حالت کی نزد  ی کم عقب رفت. رخساره کم هی دستم رو رها کرد و 

 .« میبر گهیخب د یلیمنتظره، رفته بودم دنبال تو خ

هم ازم    یو باز هم همون گارد قبل که معلوم بود حساب د یلبش کش ی رو یعصب  ینگاه کردم دندونش رو با لبخند  ربد یبه ه 

  ینم خودت خواستگفت:»باشه، باشه سوگند خا  د یکش ی که علناً برام خط و نشون م یکردن سرش و لحن   نیی. با باال و پاهیعصبان

 بشه...«  ی تونست شب فوق العاده ا  یامشب م ، یموند   یم  شتریاما کاش ب

کرد.   یو به صفحه اش نگاه د یکش رونیرنگش ب یشلوار مشک بیرو از ج  ی اش حرفش رو نصفه گذاشت. گوش  یزنگ گوش  یصدا

 رو به من، جواب داد.  ی بعد از لبخند پر حرص

 . امیگفتم که دارم م زم یجونم؟ باشه اومدم عز-

 شماره اش رو هم داشت!  یکردم البد باز هم همون دختره سارا بود، حت   ینگاهش م ی رگیبهت و خ با

 . د یدستم رو کش ی دهنم رو سخت قورت دادم که رخساره عصب آب

 گوش نکن.  نی ا یبه چرت و پرتا  م یبر ایب-

 فرو کرد کرد.   بشیج ی رو تو یگوش 

رو از دست   یمهمون  نیاز ا ی خواد لحظه ا یدلم نم  یساعت به بعد حت نیمنم برم چون از ا  گهیباشه، خب د د یمون ینمپس -

 بدم.



 عشق تا جنون 

995 
 

 بهم داد.  ی بودم که رخساره باز تکون ستادهیو مسخ ا جیگ

 . یکن  یگوش م   وونهی د ن یا فیو به اراج یسادی وا گهید ایب  ستمیمگه با تو ن-

و   میکه سوار شد  نی. هممیو سوار شد  میرفت  نیدر منتظر بود. سمت ماش   یجلو  د ی. سعمیرفت رون یب  اط یو از ح د یدستم رو کش و

اومد.   نیتکون داد و سمت ماش  د یتوقف سع  ی اومد. دستش رو برا رونیبدو بدو از در ب نیحرکت دنده عقب رفت حس یبرا نیماش 

 :د یمتعجب رو به رخساره پرس  د یسع

 کار داره؟  یچ-

عقب زد.    شه یبه ش  یضربه ا  نیکه حس ستاد یاز حرکت ا نیزمزمه کرد. ماش   یدونم ی باال انداخت و نم یهم شونه ا  رخساره

 دادم.   نییآروم پا شهیش 

 کارت دارم.  نییپا ایب-

بهت، مثل  داخل که گفتم   نیدر جوابش گفت:»حس نیماش  ی  شهیش   ع یسر دن یکش نییبگم رخساره با پا یز یکه چ ن یاز ا قبل

 .«ستی ن یز یکه مسموم شده چ نیا

 کارت دارم.«  نییپا ایبه ابروهاش گفت:»سوگند ب ی نیهمچنان مصر بود و با چ نیحس اما

پر خواهش رو بهش   یکردم که باز رخساره با لحن   یفکر م ربد یه یهمچنان به حرف ها  یدپیبودم و  با رنگ پر جیگ

 لطفاً.«  م یبر د یداره با  فتیامشب ش  رشه ید  د یسع نیگفت:»حس

 : د یپرس  نیبه عقب رو به حس  یهم با چرخوندن سر د یسع

 ن؟یشده حس یزیچ-

 به سوگند بگم.  یز یچ هی خواستم   ی :نه فقط منیحس

 رفتم.  نییرو باز کردم پا نیزدم و با فوت کردم نفس ملول و مغمومم به ناچار در ماش  ی پلک محکم نیاصرار حس با

 خته؟« یبهمت ر یجور  نیا ی ک ه؟ ی چ هیشده سوگند قض ی که گفت:»چ م یفاصله گرفت نیاز ماش  یکم

 . دمیصورتم کش ی رو ی حوصله دست یب

 نشده.  یزی خوام برم حسن، چ یم-

 .ارمیبهت گفته بگو تا ببرم حاال شو جا ب ی شده خب، چ یبگو چ-



 عشق تا جنون 

996 
 

 تورو خدا بذار برم.  نیحس- 

 هم چفت کرد.  ی خشم دندون رو با

 کنم.  یم  شیحال رم یشورشو دراورده االن م گهیاحمق د ی پسره -

 کنم کشش نده.«  یصورتش گفتم:»نرو، خواهش م یو مانع شدم. درمونده تو   دمیکه بره لباسش رو کش  نیقبل از ا اما

 رنگش برد.  یمشک ی موها ن یب یدست

 تو رو ناراحت کنه اما...  ی بهش گفته بودم که امشب حق نداره ذره ا-

 رفته ام زمزمه کردم:  لیتحل ییو بهش دوختم و با صدار نمیغمگ  نگاه

 شو.  الیخ ی نکن جون سامان ب گه ینفر د هی الاقل تو  ن،یکشم حس  ینم  گهیمن د -

که دست به کمر   نیحرکت کرد و از کنار حس د یبعد هم سع یتفاوت رفتم و سوار شدم که لحظه ا  ی ب ی ا گهیبدون حرف د و

چسبوندم. با صدا   نیماش  ی  شه یحس سرم رو به ش  یخونه ساکت و ب  ی . تا جلومیکرد رد شد  ی بود و نگاه م ستادهیا یکنار

 رخساره به خودم اومدم. 

 . مید یسوگند جان رس -

دادن از حالم بهش، خواستم که   نانیبمونه که با اطم شم یشدم. رخساره اصرار داشت که شب رو پ  اده یتشکر کردم و پ د یسع از

با باز کردنش و داخل رفتن   دمیکش رون یرو ب  دمیبودند. کل دهیخواب نایکه بابا ا ن یخونه همه خاموش بودند و مثل ا ی ابره. چراغ ه

در رو پشت سرم   ع یسر ی لیخ کمیسمت اتاقم گام برداشتم. با ورود به اتاق تار ی نرم ی قدم ها باهم گذاشتم.   یآروم در رو رو 

تختم   یو حال و سست تو   یپرت کردم. ب  ینور کم چراغ خواب لباس هام رو از تن کندم و گوشه ا   یبستم و قفلش کردم. تو

  رونیاز ذهنم ب ی و سارا لحظه ا  ربد یدادم. فکر ه ساژام رو ما یشونیپ یداشتم و چشم هام رو بستم و کم   ید ی. سردرد شد دمیخز

 خواب شده بودند.  یحساب ال یاز فکر و خکه   ییرفت و چشم ها ینم

 

حرکت نداشتم و همون جا   ی برا یاومدم. توان  نییکردن مسکن از تخت پا  دایپ یبود، پتو رو کنار زدم و برا  ده یدرد امون ازم بر سر

 تند. صورتم رو گرف ن، یزم ی همزمان با نشستنم رو ی درموندگ ی پخش شدم و قطره ها نیزم یتخت با شل شدن بدنم رو  نییپا

بودم و   داریساعت چهار ب ی ها یکیکننده تا نزد  وونهیو د  زیکردم و با اون افکار دلهره انگ  ی و حرف هاش فکر م  ربد یبه ه مدام

 هم افتاد.  ی باره رو کیکه   یتخت گذاشتم و پلک  یشده بودند و سرم رو لبه   نیسنگ  هی از گر ی. پلک هام حسابختمیفقط اشک ر 
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 **** 

 سامان بود.    ی . صدادمیپشت هم به در اتاق، از خواب پر ی ضربه ها با

 ؟ ید یسوگند؟ سوگند خواب-

به خودم   یباز و بسته کردم و آروم حرکت  یال به الشون خشک شده بود، چند بار  مل یرو که اشک و مواد ر نم یسنگ  یها پلک

 گفتم.  یاز گلو خارج شد و بله ا  فمی ضع یدادم. صدا

 ! ؟یچرا درو قفل کرد-

خودم وحشت   دنیاز د یانداختم. حساب ی به خودم نگاه نه یآ یجونم از جام بلند شدم. تو  مه یکه بود و با بدن ن  یا ی سختهر  به

چشم هام هم به   ر یشده بود، ز دهیصورتم ماس  یرو  ی شیشده بود رنگ به رو نداشتم و مواد آرا یدن یام واقعاً د افهیکرده بودم. ق

با قرار گرفتن پشت و   نتم،یو با اون سر و وضع وحشتناک بب  یخواستم سامان اون طور  یبود. نم دهش   ره یگود و ت اد یز ه یخاطر گر

 دادم.  یام رو ارتعاش  یصوت یصاف کردن گلو، تار ها یبرا  یسرفه ا 

 ؟ یداشت  یکنم، کار   ید... دارم لباس عوض م -

 شده؟«  ی چ یشه بگ  ید م قفل بو  شمیساعت پ کیدر    نیگفت:»اما ا  رهیبه دستگ  ی لحن پر تعجبش و فشار با

 .« امیتو برو، لباس عوض کنم و م  ی طور ن یهم یچی گفتم:»ه... ه  قیعم یدنیبه خودم مسلط شدم و با نفس کش یکم

 رم؟« یبگ  رونیاز ب  ی خوا ی م ی زیگردم چ  یو بر م  رم یدارم م  ی کار ه یزود رفتن، منم  یلیحرفم گفت:»مامان با بابا صبح خ نیا با

 ندارم.  از ین یز یممنون نه چ- 

باز به طرف اتاقم قدم   ایکه گو  دمیشن یقدم هاش رو م یکه رفته بود اما نه هنوز صدا  نیصداش قطع شد. مثل ا ی ا هی ثان ی برا و

 رو فراموش کرده بود.   یز یکه گفتن چ  نیداشت و مثل ا ی بر م

 :د یبه در نامطمئن و پرشک پرس  یتقه ا  با

 ؟ یخوب نمیبب-

 ره خوبم گفتم که. آ... آ-
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هم در مورد   یی زایچ هی خونه و  ی گفت اومد  نیراست هم رفتم تولد که حس ه یبود که برگشتم،  ازده یساعت  یکاینزد شبید-

 . یکن  ی نگرانم م ی دار  یکن  ی درو چرا باز نم  نیسوگند اصالً ا ی االن خوب نم یمسموم شدن گفت، بب

 لحن دل مرده ام حرکت دادم:  ون یرو م ینسبتاً سر زنده ا  ی که از خوب بودن حالم مطمئن بشه تن صدا  نیا یبرا

 . رونیب ام یهم م گهیکمه د  هی  گمیخوبم باور کن راست م یل یآره اما االن خ-

 :د ی کش ی از پشت در پوف ی کالف

که ساعت   یدون ی در باز باشه، م نیش اومدم ا گردم مواظب خودت با ی و زود برم  رمیم ارم،یسردر نم ی من که اصالً از کارا-

 چنده!

که   یبهداشت س یاومدم. به سرو رون یدر از اتاق ب  یتو د یاز رفتن سامان مطمئن شدم با چرخوندن کل ی زمزمه کردم. وقت یا باشه

پرتره   یها  ی نقاش  ه یهم شب یو کم   یهنر یمثل تابلو ها ی شیمواد آرا ب یبود رفتم. صورتم رو که از ترک ییرایپذ  ی ورود  کینزد

ام که کنار   یگوش   یو به صفحه   دمیصورتم کش یرو  ی نرم و مخمل رو به آروم ی. حوله  گشتمشده بود، شستم و باز به اتاقم بر

دونستم شارژرم رو کجا گذاشتم    ینم یبود نگاه کردم و با دراز کردن دستم برش داشتم اما خاموش شده بود. حت ز یم ی تخت، رو

  د یخورش  یباره   ک یابر رفتن  ریخونه به خاطر ز یاومدم. فضا رونیاز اتاق ب یحوصلگ  ی با ب ز یم یکردن دوباره اش رو  و با پرت 

هم رعد و   یبود و چند بار یرفتم و پرده رو آروم کنار زدم؛ هوا ابر  ییرایپذ  ی سراسر یشده بود. سمت پنجره ها کیتار یحساب

  یکه تو   ی توان  ارو ب ییپرده شل شد و به طرف تراس رفتم و درب کشو ی  ره یخونه نور انداخت. دستم از گ ونیم ی فی برق خف

نشستم، به    نیزم ی صورتم نشست کردند. رو ی بارون رو ی تراس قطره ها  یدست هام گذاشته بودم باز کردم. با پا گذاشتن تو 

 بود.  یبارون باز کردم، چه قدر که حس خوب  ی رفتن قطره هاگ  یدادم و دست هام رو برا   هیرنگ تک د یو سف ی فلز  ینرده ها

آب   س یشدت گرفته بود، خ کبارهیهم گذاشته بودم. بارون  ی مسخ چشم رو ی بارون نشسته و با حالت ر یرو همون جا ز یساعت مین

خورد؛ البد هم   یمرتب زنگ م  فونیزدم. آ یسنگ  وار یبلند شدن به د ی . دستم رو برادمیلرز ی شده بودم و از سرما به خودم م

 هم رخساره. د یشا ای درو جا گذاشته بو   دش یسامان بود که کل

سر   وار ید ی ام از رو یکردم از جام بلند شم اما برام سخت بود و انگار قدرتش رو نداشتم. دستم رو که به خاطر سست ی م یسع

وزن گرفته ام به   یبلند شدم. داخل برگشتم؛ آب از لباس ها  نیزم  یباره از رو  کیزدم و با تمام قدرت و   وار یخورده بود باز به د

داشتم و با قرار گرفتن پشت در دستم   یقدم بر م  ی کرد. به طرف در رفتم، به سخت ی ن چکه میزم  یرو  ، یسیخاطر اون همه خ

 موند... رهیاش خ صورت وحشت زده یرمقم رو یو ب   جیگ ی آروم بازش کردم. چشم ها ی در بردم و با فشار  رهیرو به طرف دستگ 
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جا   نیکرده بود، اما ا ستیو پر بهت روش ا  ری دادم. نگاهم هنوز متح  نییعقب رفتم و آب تلخ دهنم رو با مشقت پا یقدم چند 

 کرد!   یکار م یچ

  یا  قهیکرد و بعد از دق   یبود. همچنان شوکه و وحشت زده نگاهم م  ستادهیدر ا نیآشفته ماب یقرمز و سر و وضع ییچشم ها با

 ه؟« یچه وضع نیشده ا یگفت:»چ...چ ده یبر ده یبر جشی اومدن از اون حالت گ رون یب

  ربد یافتادم که ه ن یزم ی رو یخمار یبا پلک زدن ها رم یبگ  وار یکه دستم رو به د ن یرو نداشتم و قبل از ا ستادن یقدرت ا  گهید

 اسمم رو صدا زد.  ی ادیز  یزد با نگران ی صورتم کنار م ی رو از تو سمیخ  ی که موها  یبه سمتم اومد. در حال دهیترس وحشت زده و 

 بگو قربونت برم.  یز یچ ه یبا خودت سوگند تو رو خدا  یکار کرد  ی چ ، یسوگند... سوگند خوب-

از   ی زیکرده بود هنوز هم چ شبیکه د ییبا وجود کار ها یکردم. حت  ی بازم بهش نگاه م مهین یبغلش بود و با پلک ها یتو  سرم

  قیعم یدماغم حس لذت ی احساس و دوست داشتنم بهش کم نشده بود. دلتنگ او عطر مست کننده اش بودم و با خوردنش تو

ه  کنم، خودمم خست ی خواست سرکش یدلم نم   گهیکردم، د ی بهش نگاه م مقمر ی همچنان ب یوجودم رو قلقک داد. با چشم ها

از اون نگران   شتریکه ب  نیا ی تند شده بود. برا ینفس هاش حساب یرو انکار کنم. از نگران ی زیخواستم چ ی نم گهیشده بودم و د

اش از جا بلند شدم. با کمک   نهمحکم و مردو ی و با عزم کردن جزمم و دست گرفتن به شونه ها  دم یکم به خودم جنب هی نشه 

کردم. بالفاصله به اتاقم رفت و با    یاحساس سرما م یبه تنم افتاده بود و حساب ی نشستم. لرزش  یمبل  ی و رو  می به سالن رفت ربد یه

  ی و... آخه چرا توونهید ، یا وونه یو با لحن شماتت کننده اش گفت:»تو د  د یچیبرگشت. پتو رو با وسواس دورم پ یمسافرت  ییپتو

 ؟« یرفت  رونیهوا ب نیا

  ی آشفته و درهمش بهم نگاه م ی مبل گذاشتم. با چهره  ی دسته  ی سرم رو رو دم، یلرز ی م مبه خود ید یاز سرما مثل ب همچنان

که سرش رو به چپ و راست    یساکت بودن در حال یا  قهی. بعد از دق د یبار ی تاب و دلواپسش م ی ب ی از چشم ها یکرد؛ نگران

 خدا ازم نگذره.«  ، یافتاد  ی به چه حال نیمنه بب ر یتقص  همشکرد گفت:» ی داد و خودش رو سرزنش م  یتکون م

  یو با لحن  د یتو موهاش کش ی دست یداد. با آشفتگ  که ینشست و به مبل ت ن یزم ی با اون حرف، مغموم و متأثر پشت به من رو و

که چه قدر ناراحت کردم و   نیبود، از حالت گفت، از ا ی ازم شاک د؛یامو چسب قه ی  نیحس ی رفت ی وقت  شبیگفت:»د  نیسراسر غمگ 

حال و روزت منم، من! باور نکردم و مجبور شدم با خوده   نیقرص خوردنات و ا ینکه گفت رخساره بهش گفته باعث و با نیا

 رخساره حرف بزنم.« 

 هاموش محکم تر شد.  ونی زد و چنگش م ی خند  زهره

 شم.  یم  ت یکنم، گفت دارم باعث نابود  یم  تتیاونم گفت دارم اذ -

 خودش رو لعنت فرستاد.  ینگ انداخت. سرزنشگر و با لحن محکم و درمونده اگلوم رو چ ی به طرز وحشتناک بغض
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کنم چه   ت یاذ یجور  ن یدوسش دارم ا  شتریرو که از جونمم ب یتونم دختر  ی م ی خدا لعنتم کنه، آخه.... آخه من چه طور-

 خدا لعنتم کنه.  ،یطور

لبم شکوفه   یکم رنگ از اظهار دوست داشتنش رو  ی لبخند   ،ی اون بغض لعنت ون یاز اون حرف ها گرفت و م ی ضربان تند  قلبم

 زد.  

 سکوت من ادامه داد:  با

 با هم حرف زدن و ....  ی لیخ نیرخساره و حس-

زد لب هاش رو تا کرد و   ی حرف م یکه به سخت  یدرحال  یا  قهینگاه کرد و بعد از دق   یرگیچشم هام با خ یسمتم برگشت، تو  به

 آب دهم فرو داد. 

کنم،   تتیخواستم اذ ی نم یز یچه قدر برام عز یدون   یبرسونم، به جون خودت که م بیخوام بهت آس  ی خوام، نم یم... من نم-

از   بعد  شبی د  یبود، ح... حت  می خشم و لجباز یکارامم فقط و فقط از رو   یاون حرفا رو زدم و همه  تیعصبان یفقط از رو   شبمید

رو بهونه کردم   یکه خستگ   د یرفتنم رو پرس  ل یبهم زنگ زد و ازم دل یسامانم چند بار ت، یئمنم بالفاصله رفتم سو  یکه تو رفت  نیا

 ... ستیاما حرف من ن

 شدند.  ی که سخت از دهنش خارج م ی زد و کلمات ی با بغض حرف م گه یبه بعد د ییجا ه ی از

  ینم ستیاس زور که ن  دهیفا  یمن ب یعذابت بدم، اصرارا  ی جور نیا  ادیاما دلم نم ، یلیدوست دارم خ  یل یسوگند م... من خ-

 اومدم... نیهم ی ... باشه قبول، ا... امروز واسه یخوا ی نم ،یخوا

 :د یکش   یکرد و نفس سخت یمکث

 حرف زدن، اومدم بگم... بگم...  یوقته برا   نیگفتم بهتر  ،ییو تو خونه تنها  رونهیبه سامان زنگ زدم که گفت ب-

شده بود   ونیزیکه درونم آشوب به پا کرده بود بهش چشم دوخته بودم. دستم رو که از مبل آو یمنتظر و دلهره ا ییچشم ها با

هم گذاشت و با قورت دادن سخته آبِ    ی قلبم باال رفت. چشم رو یباره گر گرفت و تپش ها کی دستش گرفت، وجودم  ی تو

  ی زی. همون چرمیجا برم، خب... دارم... دارم م نیکه از ا یازم خواسته بود  رون،یب رم یم  تیومدم بگم دارم از زندگدهنش گفت:»ا 

 .« یکه خودت خواسته بود 

 شوکه بزرگ و مرگ آور!  هی مثل  ستاده،ی آن احساس کردم قلبم از حرکت ا ک یگفتن اون حرف  با
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 کار کرده بود!  یرخساره چ ایداو اضطراب، خ ی از ناباور ی شیآت  ونهیسوخت م صورتم

 بکنه...  ی کار نی تونست همچ ی خواست بره، نه نم یدلم نم  گهیمن د  اما

 هم، سخت لب زد:  ی که چشم هاش رو بسته بود با فشار دادن دندون هاش رو  یطور  همون

که بهتر   رمیسمتت... م... م ام یدونم که بازم م  یو م  رسهیزورم به خودم نم رسه،یجا باشم زورم به خودم نم نیچون اگه ا رم یم-

 فراموش کنم فقط...  د یخوام اما با ی ن... نم ،یش 

  ی صورتش برد و بوسه ا ک یسرخش شد. دستم رو با باال بردن نزد یبه غم نشسته و چهره   یچشم ها ره یزده و پربهتم خ خی نگاه

  ی نم یکه راه گلوم رو بسته بود، حت  نیسهمگ  یگرفت و بغض  ی نرم روش نشوند، مردم اون لحظه، قلب شوکه شده ام تپش کند 

  یکیسرخ و کوچ یشد و مثل ماه یکردم حرف بزنم اما نم ی م یگرفته بودم، سع تتونستم لب هام رو تکون بدم انگار که لکن

 د: لب فشرد و تلخ زمزمه کر  ی. چشم باز کرد، دندون رو یاز گفتن کلمه ا  غ یخوردند و در یفقط لب هام به هم م

 دوست دارم.  ی لیفقط بدون که خ-

  یبه طرف در رفت. حت عی که نگاهم کنه از جاش بلند شد و سر نی مبل گذاشت و بدون ا یبا گفتن اون حرف دستم رو رو  و

شدن در قلبم رو از جا کند...   ده یبهم کوب یکردم صدا ی تحمل نگاه کردن بهم رو هم نداشت. مات و مبهوت رفتنش رو نگاه م

 واقعاً رفته بود... ! 

 تموم شده بود!  ز یهمه چ گهید یعنیجلوش رو هم نگرفته بودم   ی، ح... حتراحت گذاشته بودم بره  ی لیبود و منم خ رفته 

 ! رفتمیپذ  ی رو م زیمن که داشتم تازه همه چ  اما

 شده بودم... !  میکه تسل من

 ن که به زانو دراومده بودم...خودم، قلبم، احساسم... م میتسل

 بوسه!  ن یو آخر  نینگاهم سمت دستم رفت اول دم،یخند  ه یگر  ونهیم ناباور

 امکان نداشت، امکان نداشت... نه

 صورتم امضا کرد... یرو  دنیکوبنده حکم رفتنش رو با چک ینتونسته بودم بکنم و قطره اشک  یکار  چیرفته بود و من ه اما

 تونسته بودم بکنم...  کار ن چیبود و من ه رفته 

 بود؛ تلخ و از ته دل...   هی تونستم بکنم گر  یکه فقط م  ی کار تنها



 عشق تا جنون 

1002 
 

 و غم  گرفته، رنگ ماتم زد.  کیسراسر تار  یپر درد و سوزناکم به خونه   ی ها هی گر  یزدم و صدا هق

 

و افسرده شده بودم و چه قدر که روز ها سخت و وحشتناک برام گذشته بودند.   ض یمر ی که رفته بود مثل آدم ها  یاول  ی  هفته 

رو که   ییها زیموندم و تمام چ  ی م داریشده بود شب ها رو تا خوده صبح ب ی که شهر از حضورش خال  ی اول یهفته   ه ی همون  ی تو

  یر حسرت و غم که اصالً تمامپ ییزدم و اشک ها ی ها بهشون زل م وونهی د ل کردم و مث یازش داشتم دور خودم جمع م

اون روز   یتابم تو  ی قلب ب  یدهنده ها ن یگذاشته بود تنها تسک  ادگاریکه برام به   یژاکتش و عطر   ه،ی نداشتند. اون گردنبنِد هد 

که از تنگ   یا  یکه با رفتنش مثل ماه ینبودنش تنگ شده بود و قلب  ی هوا  یهالهلتر از زهر، شده بودند. نفس هام انگار تو  یها

 داد.   یدست هام ذره ذره جون م   یتو  دنیافتاده باشه، با باال پر رون یب

  یگفت و ازش خبر ی بهم نم ی زیکس چ چ یدر ها به روم بسته شده بود؛ ه ی اما همه  رمیزدم که ازش خبر بگ  یم  یهر در  به

و عمه هم    یپدربزرگش رفته بود. به عمو مهد  ی سپرده بود و خودش هم به اصفهان، خونه  نیرو به حس ک یداد. بوت  یبهم نم

  ییهویجا دور باشه. رفتنش اون قدر  نی مدت رو از ا ه یشده و دوست داره   خسته ها  ز یجور چ نیاز کار و ا یگفته بود که حساب

  ی واسه  یبود که خودش رو قانع کنه حت ی لیدنبال دل  شوک بود و مدام به یاش تو  رکنندهیسامان هم از رفتن غالگ  یبود که حت

 بود.  ومدهیعقد رخساره هم ن

  یسر کش  گه یکه د ی معن ن یآروم شده بودم، آروم به ا گه یبه بعد هم د ییجا ک یها سخت و سخت گذر کرده بودند  اما از  روز

روشن وجودش آروم آروم   یسوخت و مثل شمع ی نافرجام م یحسرت عشق یکه تو   ری و گوشه گ ی دختر منزو ه یکردم؛  ینم

  ی تونستم راحت باهاش حرف بزنم خانم دکتر بود. تو یکه م   یکس تنها کرده بودم چون   ادیشد. جلسات مشاوره رو ز یذوب م

ت. رو نداش  ربد یمختلف به سحر زنگ زده بودم اما اون هم انگار اصالً قصد حرف زدن درمورد ه یبه بهانه ها ی اون مدت چند بار

هم   نیجا بود که حس ن یا جالب. رمیکرد که از اون حال بدم فاصله بگ   یم  یکنارم بود و هر کار   شه یرخساره هم که مثل هم

زنده به گور کردن اون عشق دست به   یتموم بشه و برا ز یخواستن همه چ یکه همه م  ن یگفت مثل ا ی درمورش بهم نم  یزیچ

 دست هم داده بودند.

 شبانه گرفته بود.  ی ها هی دلم رو از گر  یشده بود و نا  دهیازم بر که   یبودم و امون دلتنگ 

دستم از اسمش پر و   ی بودمش ناخود آگاه با حرکت قلم تو  دهیکه د یاول  یمطالعه نشستم، صفحات کتابم مثل روز ها زیم پشت

شب شروع به رژه   ی ها مهیکه از ن یگذشتند و خاطرات ی تر برام م یطوالن  شهیاشک محصور  شدند. شب ها هم ی قطره ها نیب

 بود!  یکه مرسوم به لحظات عاشق یبامداد گذشته بود، ساعت ی کردند؛ ساعت باز از دوازده  یحصار تنگ قلبم م ونه ی رفتن م
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وقت   ی م، گاهاورد رون یب زی م یرو از کشو   کم یکوچ ی میتلخ کرده بود. دفترچه س  ی که نکردم و وجودم رو پر از حسرت  یا یعاشق

رو همراه با اشک    یبرداشتم و دلتنگ  ز یم یکردم. خودکار رو از رو  یم  اهیرو با نوشته هام س   یگرفت صفحات  یم  یها که دلم حساب

 اوردم.  یهکاغذ کا ی زالل و پر درد رو ییها

 ...یباز هم رأس ساعت دلتنگ  و

 کشند...  ی هزار بار بـه رخم م  یا  هیساعت ها هم با من لج کرده اند و نبودنت را ناجوان مردانه ثان ی روز ها حت نیا 

 داشته باش... شتری ب ی را کم می روز ها هوا نیمعرفت، ا ی را کرده ام ب تیهوا

 را بر دوش حمل کنم،  ی بار دلتنگ  ولهڪتوانم    ینم گر ینبودنت گوشم را کر کرده است؛ د یصدا

 مانده است! ی باق میبرا ینه توانش را دارم و نه رمق گرید  چراکه

 ! یباش  یبر آن رهگذر د یشا نم؛ینش یبه انتظارت م یدلتنگ  ی گونه است که که کنار جاده   نیا و

بدهم؛   هیبه تو هد  ی ام در جام خته یرا که در نبودنت ر یاشک یکند و من قطره ها  ی ازمن طلب آب ی با خستگ  د یکه شا یرهگذر

 ... ! یو بمان ی بشو م یاشک ها یشور  رِیگونه نمک گ نیا د یشا

 سـت؛ی روز ها حال من خوب ن نیا 

 شده است... التیاش پراز تو و خ ییتنها که تنها  ی مانند دختر به

 کنم؛  ی و خاطرات را مرور م  نمینش  یم یدلتنگ  ی هم کنار پنـجره  هنوز

  یهمه درهم گره م  میکارها  تیابروها ی امد، با گره   ید در م به رقص تیخنده ها یو قلب من از ترانه   ی داد ی قهقهه سر م تو

 خورد... ! 

 دم، یخند  ی بهانه با تو م ی که ب  ییقاطعانه دلتنگم؛ دلتنگ روز ها "من"

 کردم...   یمعصوم بغض م  یبهانه با تو به مانند کودک  یب

 شوم...   یبدجور نا آرام م  یساعت دلتنگ  هی روز ها حوال نیا

بارها آن   تیترک برداشته که تو با حرف ها یاحساسم ترک برداشته است وهرلحظه ممکن است درهم بشکند، احساس  تیدور از

 ... یرا بند زد 
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توانم از مشغله    ینم گر یرا پاسخ دهم، د شی توانم بهانه ها ینم گر یو من د رد یگ  یلجباز بهانه ات را م   یروزها دلم مانند کودک نیا

 ... !می بگو شیبرا نت یدروغ یهـا

ات از گوشه   ی کنند و دل تنگ  ی م ی گونه از نبودنت سرسره باز ی بر رو م یگرفته است؛ اشک ها شانیروز ها همه از نبودنت باز  نیا

 ... ند یآ ی خاطرات فرود م یچشمم بـر رو  ی

 

شهر رو باهم   ی ها ابونیپر عابر و شلوغ شهر؛ انگار تموم خ ی ها ابونیخ ی اوردند حت یم  ادمیو همه کس فقط اون رو به   زیچ همه

پرشکر سفارش داده   ی و هر بار هم به انتخاب من دو قهوه  م یشهر رو رفته بود ی تصورم تک تک کافه ها ی تو  م،ی قدم زده بود

بود، دل زده ام کرده بود. روز ها   قم یاز سال  ی تلخ که زمان یاقهوه  دنینبود و از نوش  ند یخوشا ام بر گهی ها د یمزه تلخ  د یشا م؛ یبود

و رفته... مرور کردن و به   ند یخوشا یگذشت و نبش قبر کردن خاطرات  ی قلبم م ی شکفته شده   ی ب ها با مرور حس هاو ش 

 و ناخونده به قلبم سرزده.   کرده  زیعز یها که انگار مهمون  دارید  نیحس هام از اول نیاول ادآوردنی

 ... ! ریبخ ادش ی

  ن یتریعروسک را پشت و نیباتریخردسال بودم که ز ی مانند دخترکبه  دمیچشمانم د یا شهیکه تو رو پشت قاب ش  ی اول روز

 آن کودک نوپا هستم و نه تو آن عروسک... !   گریاست؛ اما نه من د دهید  یعروسک فروش  ن،یگران تر

 بود...  چی با آن ه اِسیچهره ات در ق یی بایکه ز  افتمیدر تو   یزیاما بعدها چ دمید  یتو رو م  ییبایآن روز ها فقـط ز  چراکه

تلخ بودند اما   م،ی نکرده بود دایدونفره کردن روزهامون پ ی هم برا ی اگر هم بود فقط تلخ بود البته مجال میمشترک نداشت ی  خاطره

  ی ها وارهیکه د ق یناب و عم یای و دلتنگ  شدندی برام محسوب م ند یخوشا یتا همون موقع خاطرات دار یروز د  نیحال از اول نیبا ا

 انداخت. یم  نگ چ یادآور یقلبم رو با هر 

 ... یباز رأس ساعات دلتنگ  و

که نبود و   ینوشت مثل تمام لحظات  ختنیر ی اشک رو به جا شه یوقت ها م  یبعض  ختن،یکردن و اشک ر ه یگر  یعن ینوشتن  یگاه

 کردن...!   هی و چه سخت و دردناکه همزمان نوشتن و گر ختم؛ ی نوشتم و اشک ر

  ی تابانه به تالطم وا م ی و مبهم که قلبم را ب  بیعج ی ا ی عادت نبود، دلتنگ  گریدت کرده بودم اما بعد ها دعا دنتیبه د لیاوا 

 داشت...

 ... ! ستمیکوچک ن ی آن دختر بچه  گریدانستند که من د   یگرفته است اما نم  یگفتند هوس را به باز  ی من همانم که همه م 
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شوم   ینم د،ی چ ی خشمش م ی عشق را از سر شاخه ها ی ات که توت ها یشچشمان وح ی مانند گذشته مجذوب قهوه ا گر ید من

 کرده است... !  خکوب یچشمانت مرا م یچرا که مهربان

 خود کرده است... ی چرا که صداقت کالمت مرا از خود ب ستم؛ یجذاب و مردانه ات ن ی عاشق تن صدا گرید

 خود کرده است... !  ر یمرا بد درگ تتیندارد چرا که مدل شخص یتیاهم م یبرا تیمدل لباس ها گرید

 ... ستمیکوچک ن  ی آن دختر بچه   گریمن د و

  ان یکه در م ی هست ی ا ینگرم و تو همان صداقت و مهربان یرا م یتو زندگ   د یکشم و با د ی مدت هاست که با تو نفس م حاال

 مانده است... بیمعشوق خود غر  یها ی از نامهربان ی هجمه ا

 را کرده است... !  تی مهربان دلم بد هوا  بیغر یا

 و پر درد که شاهد اون همه حسرت شدند. ظ یغل ی ام و آه ی دلتنگ  ی نامه   یشد پا ییامضا اشک

 **** 

شد. رفت و    ی خال کبارهیبود. رفت؛ رفت و وجودم   ریو  دلگ   بیزدم چه قدر بدون حضورش همه جا برام غر یقدم م   ابونیخ ی تو

کرد و پا به پام اشک    میهمراه ی هم درد ی مون رو به گور برده بود. آسمون برا دنیکه حسرت دست تو دست د ی قلبم و شهر

 هوا هم خراب بود درست مثل حال من... !  خت؛یر

و از فکردنِ بهش آزاد کنم  کم تونسته بودم ذهنم ر  ه یحال اون  اواخر   ن ی. با امی همه از هم دور بود  نیماه شده بود و ا  کی قاً یدق

 در گول زدن خودم داشتم!  یکردم و سع ی م نیبه خودم تلق  یجور  نیهم ا د یدونم شا ینم

به   یزیآشپزخونه و برداشتن چ ز یم ی دستش رو دنیگذاشتم و داخل رفتم.  مامان بالفاصله با کش  یجا کفش ی هام رو تو کفش

 سمتم اومد. 

 به روم زد:  یگشاد  لبخند 

 مامانم.   یسالم سوگندجان خسته نباش -

 جواب دادم.  ی خنث ی دل و دماغ  و حالت  یب شه یهم مثل

چشم   یکه توش بود باال اورد و با نشون دادنش جلو  یکرد، دستش رو همراه با کارت ی بشاشش بهم نگاه م  یبا چهره  همچنان

 هام گفت:»به موقع بود نه؟« 
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 :دمیپرس  آروم 

 ؟ یچ-

 داد.   یرو تکون  کارت

 . میداشت  ازیو درس و کار همه مون ن  یهمه خستگ  نیبود بعد از ا ی زمان خوب  ی لیخ گه، ید  هی کارت عروس -

 حوصله لب باز کردم:  یب

 ه؟ ی ک ی کارت عروس -

دفعه   نیچون سارا ا ی اریبهونه ب ی تون ی نم گه یرو د یکی ن یا یومد ی و ن ی بهونه اورد ی عقدشون که کل یسارا. واسه  دو یمج-

 شه.  یحتماً ازت ناراحت م

 بود.  یرو که نداشتم عروس   یزیتنها چ  یزدم؛ حوصله    یکج لبخند 

بزرگه واسه   ی لینکه خ رن یبگ  تیرو خونه عمه گل ی رفته اصفهان قراره عروس  نایا د یمج  یندادم که گفت:»تازه چون خونه   یجواب

 داده اون جا جشن رو برگزار کنن«  شنهادیپ یکه آقا مهد   رنیخواستن تاالر بگ  ی گفت م  یگلرخ م  رن، یگ  یاونجا م  نیهم ی

پسر عموش بود پس حتماً  یشد، عروس  یفکر رفتم و قلبم ماالمال سراسر از شاد  یتو  یاچند لحظه  یمامان برا ی حرف ها با

وجودم و لبخندم محو شد؛   ی شده تو دهیخز یشاد  یشد رو  ی باره پتک ک ی ید یاومد گ اما نا ام  یم  یجشن عروس  یواسه    گهید

 اومد! یهم نم د یشا

 .دمیپر  رونیمامان از فکر ب یصدا با

 تو فکر؟  ی رفت  هیچ-

 ه؟ ی چه روز-

 نمونده.  ی زیآخر هفته، چ-

 فشردم:   یلب

 لباس عوض کنم.  رم یخوبه من م -
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کرده   م یمطمئن تقد   یلبخند  د یبه امهام  ید یپر استرس جواب داده بود و  ناام یبه آخر هفته ا  دنیرس  ی هام برا یشمار لحظه 

قلبم    دمیترس  ی که م ی ادیز جان یشناختم، ه ی سر از پا نم داریهم برگشته و از شور و شوق د ربد یبودم که ه دهیبود. از سامان شن

  ی تابانه منتظر لحظه   یکرده ب   دایکه گمشده اش رو پ ی بود و مثل آدم  ده یتنم دوو ی و نشاط باز تو ی از کار بندازه. شاد کباره یرو 

 شدم. دارید

 **** 

 

رفتار   یقرار که کم کم تو   یموحش و ب یبود؛ حال   دهیکردم باالخره از راه رس  ی م ی لحظه شمار دنشیرس  ی که برا  یهفته ا  آخر

نا   یهاش راز چشم ها یدر آروم کردن قلب مشتاق داشتم که هر لحظه ممکن بود با دستپاچگ   ی هام در حال بروز بود و سع

 رومم رو بر مال کنه. آ

چرا که   م؛ی مال ی که آکنده از لذت بود و غم ی جانیه نیکرد و همچن  یم  شتریرو از قبل ب نمیریش   یزمان هراس و دلهره  گذر

کرده بود.    ریکه سلول به سلول بدنم رو تسخ یممکنه نشون بده و استرس  ی چه واکنش نمشیبب ی دونستم وقت  یهنوز هم نم

 از اون اضطراب کشنده کم.  ین دهنده اش آرومم کنه و قدریتسک ی کرد با حرف ها ی م  یرخساره هم مدام سع

بلنِد   هیو پا یچرخش ی صندل ی . کار من تموم شده بود و رومی رفته بود  شگاهیبه اصرار رخساره با هم به آرا ش یمدل مو و آرا واسه

  نه یآ  یها واری د  یساعت، رنگ کردن موهاش تموم نشده بود. تو  کیز هم بعد از گذشت منتظر رخساره نشسته بودم که هنو   یفلز

کرده بود   شتریشون رو از قبل هم ب ییبایرنگ و ز   ز،یر  یرنگم رو که فرها یی خرما ی موها م؛ کرد یم  ی شده خودم رو بررس  یکار

فر    یشده بود که از نظر خودم مو  خته یر  صورتم ی طرفه تو ک یهم به صورت  ی ا کهیپر مانند پشت سرم جمع و ت ی با گل سر

 شده بودم.  ی اومد و عال یبهم م یلیخ

مشغول الک زدن و فرنچ کردن ناخن هامون شده بودند. رخساره در    شگریآرا اریتمام شده بود و دو دست  گهیرخساره هم د  کار

  ی کردن موها یو بررس   نهیآ ی تو یناخن هاش گذاشته بود با نگاه دنیسوهان کش ی مخصوص برا ز یم ی که دستش رو رو یحال

 ؟« شد  یچ روز یبهت گفتم د  ی رنگش گفت:»راست یشراب

  هوی یمثل خروس جنگ   شعوریب ی نایاون م روزیسرچرخوندم و نگاهش کردم که با کج کردن لب و دهنش گفت:»د نه یآ یتو  از

 منو مقصر کنه.«   خوادیوسط م نی به آب داده که حاال ا یه گلچه دست  ستیست معلوم ن وونهید  یدختره عوض  د،یبهم پر

 ام انداختم.  ی شونیبه پ ینیچ

 شده؟  یچرا مگه چ-

 گذاشت.  زیم  یو الک زدن رو   دنیسوهان کش یاش رو برا  گه ید دست
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 نامزد کنه؟  ربد یه یکه قرار بود با پسر عمو ادته ی-

حرفا،   نیست و از ا گه ید ی کی نایبه گوشش پسره رسونده که م  یدونم ک ی گفتم که با پروندن ابروهاش رو به باال گفت:»نم یخب

 بودمش واسه همون.«  دهیبا پسره د  ز یکافه لم ی فکر کرده من گفتم، فکر کن! نکه من تو نمیا

 ناباور ادامه داد:   یکردم که با حالت  یحالت متعجبم بهش نگاه م  با

پس حتماً کار   ی د یچون فقط تو منو د گهیحاال هم م دتت، یکافه د یتو  گه ینفر د هی از دوستات با  ی کیبهش گفته  د یمج  گهیم-

 شه اصالً تو کتش  نرفت.«  ی نم یتو بوده هر چه قدر هم بهش گفتم به من مربوط 

 کرد.   یا خنده

 کار و کرده.   نیمن، ا یکارا  یکه اونم به تالف  ی حتماً به سوگند جونت گفت گه یتازه م-

  نیچه برسه به ا گه یخودمم ندارم د یحوصله   ی! من حتیزدم و با تکون دادن سرم گفتم:»واقعاً که چه دختر احمق  یکج لبخند 

 فکر کنم.«  یارزش  ی آدم ب  نیکه بخوام به همچ

  ن یو از ا ارمیو سرتون درم ش یتالف گهیهم برگشته م ییوبا کمال پر گهید  یچ یه ،ی کن ی تالف یخوا  ی دونم فکر کرده م  یچه م-

 خواد بچسبونتش به ما.  یزدن و حاال م  رآبشو یکرده که دوستاش ز ی چه غلط ستیحرفا، معلوم ن

 زدم:   تیاهم یب یپلک

 . ستیخواد بکنه مهم ن ی م  یولش کن بذار هر غلط -

 کار کنه!  یخواد چ  یآره بابا حاال مگه م-

 بگو.  نویهم-

دست رخساره بود و بعد از رسوندن من   د ی سع نی. ماش میاومد  رون یاز اون جا ب شگاهیتموم شده بود و با حساب کردن آرا کارمون 

 حاضر شدنش به خونه رفت. یبرا

  یِعروسک رهنیلباسم به اتاقم رفتم. پ دنی پوش  ی. برا د یکش ی رنگش رو سه شوار م ی تونیز ی بود و موها ستادهیا نهیآ ی جلو مامان

شنل نازک تور مانند   هی شونه هام باز بود و  ی زانو بود به تن کردم، قسمت باال تنه اش تا رو یرو که تا رو  ی ریرنگ و حر  یمشک

اون رنگ   ونه ی پوستم رو م ید یتنم نشسته بود و سف  ی تو یشد. حساب یم  دهیکش نیزم یرو  یهم به کمرش وصل بود که کم

لباسم مجبور بودم؛   یپاشنه بلند نداشتم اما به اقتضا ی کفش ها دنیعادت به پوش  ی لیکه خ نی دو چندان کرده بود. با ا ره یت

لباسم   ی به پا کردم. پانچ نازکم رو همرو  ند شد  یمچ پا حلقه م  یرو که بند هاش تا رو  یرنگ  ی پاشنه بلند مشک یکفش ها 
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زد   یزیبر انگ  نیتحس یلبخند  دنم یحاضر شده بود. با د باًیتقر گهیومدم. مامان هم دا رون یوشالم رو سر کردم و از اتاق ب  دمیپوش 

 دلم.«  ز یعز یخوشگل شد  ی لیسوگندم خ  یخاص گفت:»وا یو با ذوق 

 طور.«   نیابروم گفتم:»شمام هم یزدم و با باال دادن تا   یلبخند 

 

اومد.   ی هم بهش م یشده بود و حساب یاش سنگ دوز قه ی به تن کرده بود که وسط کمر و دور  یمخملِ سبز رنگ و بلند  راهنیپ

گردنبند    هی دندون نما گفت:»به نظرم اگه  ی و گردنم با لبخند   نهی س  یام کرد و با ثابت شدن نگاهش رو  یبررس  شتر یب یکم

 شه.«  یم لیتکم ز یهمه چ یهم بنداز فیظر

و   د یبه اون پوست سف دنیبخش نت یز یبرا یاز اندازه باز بود و واقعاً هم به گردنبد  شیلباسم ب ی  قه یرو دور گردنم برد،  دستم

. با وسواس  دم یکش رون یجواهراتم رو ب یجعبه   شمیآرا  زیم  یکشو  یداشتم. به اتاقم برگشتم و از تو  از یام ن یاستخون یباال تنه  

رنگ رو   یآب  یها ن ینگ  د یسف ز یر یها نی با شکل زخمِ چشم داشت و نگ  یف یشکل ظر یا ره یدا  پالکرو که  ی زیگردنبند دونه ر

که رخساره برام گرفته   ی خواستم در جعبه رو ببندم چشمم به حلقه ا  یکه م  ن یجعبه برداشتم. هم ی احاطه کرده بودند، از تو

کم    هی . انگشتر رو هم دستم کردم؛ خورد ی م زم یر ن ینگ  دنبند به گر  یداشت که فکر کنم حساب د یسف ز یر نینگ  ه یبود افتاد، اونم  

 که فراموش کرده بود.    نیبدند اما مثل ا ر ییرو تغ زش یگشاد بود البته قرار بود رخساره بده برام سا

کرد که   د یو تمج  فیتعر  یکل  دنم یرفته بود. بابا هم باد  یمرتض نیمنتظر بود، سامان زود تر از ما با حس نیماش  ی در تو یجلو بابا

  یو تابلو ی رنگ  یشلوغ بود و چراغ ها یحساب ی . ورودمیشد  ادهیعمه گل رخ پ  یخونه   ی. جلودمیهم خجالت کش یحساب

شد  نیکردند. بابا مشغول پارک ماش  ی چشم منعکس م یرو تو  یی خوش آمد گو ی  لهمختلف جم یکه با رنگ فشان ها  یکیالکتر

پر   یِ چوب یها  یو صندل ز ی. ممیو داخل رفت م یر بودند گذر کردد  یو جلو  اطیح ی که تو ی ادیز تی جمع ونیو من و مامان از م

دست گرفته   ی مجلس رو تو یج  یو د  تراُرکس یشده بودند. خواننده ها ده یچ اطیدور تا دور ح  ینیریو ش  وه ی شده از انواع م

بودند   دهیکه تازه رس   گهید  ی از مهمون ها یباغ مانند مشغول رقص بودند. همراه با بعض  اطِیدر و وسط ح  یجلو  یبودند و عده ا 

 کنم.  داش یتونستم پ  یاون همه آدم نم ن یبه اطراف چرخوندم اما ب یهمون لحظه با چشم نگاه م، یداخل خونه رفت

. همون طور که گفته بودم راه رفتن  د یرس   یصدا به صدا نم ی جانیشاد و پر ه کیموز یشلوغ تر بود و از بلند  رون یخونه از ب  داخل

که   دم یترس  یام شنل لباسم رو جمع کرده بودم چون م  گهیرو و با دست د  فمی دست ک ه یکم سخت بود و با  ه یبا پاشنه بلند برام 

 بخورم.  نیزم

و خوش و بش بودند.  گرم حرف   ستادهیا ای هم نشسته  هی عده وسط سالن در حال رقص بودند و بق ه یقل قله بود،   بیعج داخل

  ده یهمون لحظه ساناز و سپ ی به اطراف انداختم که تو یاز مهمون ها شده بود. نگاه ی سریبا  یمامان مشغول سالم و احوال پرس 

و    میرو بغل کرد گه یشون تعجب کردم. هم دبودند که خودم واقعاً از اون همه ذوق  وشحالخ دنمیبه طرفم اومدند. اون قدر از د 
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کرد و با  خنده پر   ی اومد سر تا پام رو بر انداز یهم بهش م  یو تور ماننِد دلکته اش که حساب د ی با لباس سف دهی. سپمید یبوس 

 کار کرده!«  یگفت:»اوه نگاش کن چ  یشوق

  یجلو  یکس  نمیگفت:»بب طنت یپر ش  یبه تن کرده بود، با زدن چشمک یرنگ و کوتاه د یسف که کت و شلوار  یهم در حال ساناز

 در غش نکرد؟!« 

بودم که سحر هم به جمع مون   دهیرو گرم گپ و گفت با ساناز و سپ  ی ا قه ی . چند دقمی کرد دنیبا هم شروع به خند  یی سه تا و

  د، یسف یشکوفه   یرنگش که با کل  ی قهوه ا ی ا باز بود و موهابود که از سر شونه ه دهیپوش  یو بلند  یزرشک  رهنیملحق شد. پ

با   دنشیسحر تنگ شده بود و با د یاز همه دلم واسه   شتر یهم جذاب و خوشگل کرده بود. ب یسرش جمع شده بود، حساب یباال

هوا زد   ی کنار صورتم رو یی بوسه ها ششیخراب نشدن آرا یبغلش کردم. با غنچه کردن لب هاش برا ع یسر یل یگشاد خ  یلبخند 

 .«یدلم، خوش اومد  ز یعز یگفت:»خوب  ضیعر ی و با لبخند 

 دادم.  ی ذوق نگاهش کردم و دستش رو که دستم رو گرفته بود فشار با

 کوچولوت چه طوره؟  نمی دلم برات تنگ شده بود بب  یلیخ-

 زد:  یپلک نشیدلنش  یبا خنده ها همراه

 . یاونم خوبه مرس -

صداها،  نیگفت:»اوف گوشم کر شد خونه خراب نشه خوبه با ا ی بلند  یگوشش گذاشته با صدا  یرو رو که دستش  ی درحال دهیسپ

 اون ور سالن.« میبر  ایسوگند ب ایب

محال   نم یمنم برم بب د یصفحه اش گفت: »شما بر یکردن خودش تو  یاش و بررس  یگوش   یانداختن به صفحه   یهم با نگاه ساناز

 .« هویکجا رفت 

کم رنگ زد و گفت:»دختر برادرمه قبالً در موردش بهت گفته   یشد که لبخند  ده یاسم محال نگاهم سمت سحر کش دنیشن با

 بودم.« 

 تکون دادم.  ی با فشردن لب سر همراه

رد کرده.   لی دل  یخواستگارا هاش رو ب یو به خاطر اون همه   اد یخوشش م ربد یگفت از ه ی بود که سحر م ی همون دختر محال

 اون بوده!  شیمدت رو اون جا پ نیتمام ا یعنی وجودم نشست.   یتو  ظ یغل ی حسادت کبارهی دونم اما  ینم

بودم و   یشده، عصب  کی اون مدت از فرصت استفاده کرده و بهش نزد یذوق مرگ شده و تا تونسته تو  ی که محال هم کل حتماً

 . ارمیکردم به رو ن ی م یسع
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رخساره هم به جمع مون ملحق شد.   م، یبود  ستاده یا ی . کنارمیبود رفت یورود   یراه رو  ک یکه نزد ییرا یبه پذ  ده یسحر و سپ همراه

 .« نیکرد  ری بازم که د ؟ یدست چرخوند و گفت:»باالخره اومد   یشربت سرخ رنگش رو تو وانیل

 ؟ یاومد  یتوک -

 . میاومد  د یبا سع نای :من زود تر از مامان ارخساره

 تنم کرد.   یبه مانتو  ینگاه و

 حاال؟! یار یچرا لباست و در نم نمیبب-

 باال انداختم: ی ا شونه

 خب.  میاالن اومد  نیهم-

  لیاون مبل، وسا ی بذار رو ی لباستو دراورد ن یکه کنارم بود گفت:»بب یخورد و با اشاره به مبل  وانیداخل ل ی از شربت آلبالو یقلپ

 منم اون جاست.« 

بهم انداخت   دارانه یخر یکه رخساره گفته بود گذاشتم. سحر نگاه یمبل یکردم، مانتو و شالم رو دراوردم و رو   د ییحرکت سر تأ با

 زد.   یو لبخند 

 .ادیچه قدر لباست قشنگه، چه قدر هم که بهت م  زم یعز ی وا-

  ین مشغول رقص و پادخترا وسط سال ه یبا بق ده یطور رخساره همراه سپ نیو هم م یتشکر کردم. زهره و مر ی با زدن لبخند  

 دور تر  ی هم کم نایبودند. م یکوب

که رخساره گفته بود    یکج صورت ازش گرفتم. همون طور  ی گرفته بود که با لبخند  افهیهم واسم ق یبود و حساب ستاده یما ا از

 از دستم شکاره.  یکه حساب  د یرس  یبنظر م 

  یو ساناز هم با دختر ها  دهیسط و مشغول رقص بودند. سپبودند و  خته ی ر یبار همگ  ن یاز قبل هم شلوغ تر شده بود و ا سالن

که سحر    کردمی مبل نشسته بودم و تماشا م  یام رو  گهید ی پا یمشغول بودند. با انداختن پام رو  یبرادرشون اون وسط با سرمست

 ؟«یتو چرا نشست نمیبب »پاشوبه طرفم اومد و با گرفتن دستم گفت:

 هم گذاشتم.  یرو  پلک
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 راحت ترم تو برو.  ی جور نیا-

 .« گهید ایگفت:»اِ ب ز یکرد و اعتراض آم یاخم

فقط و   یاون عروس  ی حضورم تو ل یدل نی رو نداشتم و مهم تر یدل و دماغ عروس   یل یدرخواستش رو قبول کردم چرا که خ ناچاراً

  مید یبا هم رقص  یاصرار سحر کمبرام عذاب آور شده بود. به  یبود که هنوز هم موفق نشده بودم و انتظار حساب ربد یه دنیفقط د

  ی. کنار می رو روش گذاشته بودم، برگشت لمیکه وسا ی و باز به سمت مبل م یکرد ی خال روهمراه هم وسط  قهیو بعد از چند دق

  ی رو  ادهیکم ز ه ی گفت:»فکر کنم  یهمراه لبخند  ی که سحر با نفس نفس زدن م یکرد ی رو نگاه م  هی و رقص بق  میبود ستادهیا

 هم  خسته شده.«  ین ی که ن  نیکردم، مثل ا

 زدم و به شکمش اشاره دادم.   یزیر یچشمک

 .یمراقب باش  شتریب د یبا تیوضع  نیآره با ا-

همش در رفت و آمد   ن یب نیدخترا وسط بودند و پسرا هم ا م،یکرد  ی رو نگاه م هی بق یو رقص و شاد  می زد ی سحر حرف م با

که    میبا سحر مشغول حرف زدن بود ی. همون طوردند یرقص یاسته با دخترا اون وسط مهاشون هم که از خدا خو یبودند، بعض 

 شو؟«یگوش  ی کار کرد یگفت:»چ  وششساناز به طرفمون اومد و رو به سحر با گرفتن گ

 :د یتر برد و پرس  ک یسرش رو نزد د یشن ی ساناز رو نم ی صدا یدرست و حساب ی که به خاطر شلوغ سحر

 ؟ ی چ دمیجان؟ نشن-

 تن صداش رو باال تر برد. ساناز

 شارژ واسش.  ی داده به تو بزن گه یم ش،یاومده دنبال گوش  ربد یه گمیم-

 باره گرفت.  کیداغ شد و استرس سر تا پام رو  هویصورتم   ربد یاسم ه دنیشن با

 :کجاست؟سحر

 سالن اشاره داد.  ی ورود ی در جواب به راهرو ساناز

 کجاست؟ ی سالنه، نگفت یجلو-

 داخل؟  ادیدادم محال بزنه شارژ فکر کنم باال باشه، حاال چرا نم :آهان،سحر
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 شیشناس  ی ! تو که مربد یبشدت سرخ و پر رژش گفت:»اوه اونم ه یکرد و در ادامه با جمع و جور کردن لب ها   یخنده ا ساناز

 داد بچه پرو.«   ریشده، به لباس منم گ  ی اومدن داخل شاک گهید یکه پسرا  نیهم از ا یتازه کل

به من کرد و با   یرفت.  سحر نگاه یگفت ته دلم غنج م  ی که در موردش م  یزد و با هر جمله ا یدر موردش حرف م  ساناز

 گردم.«   یگفت:»االن برم   یلبخند 

دستش رو به    یتو  یِ کردم، سحر گوش   یسالن نگاه م  ی شده بود. به ورود ی خال هویرفتند. ته دلم  ی همراه ساناز سمت ورود و

سر   ی بود و فقط نصفه  ستادهیبود، پشت به من ا ربد یکه اون شخص ه  ن یزد گرفته بود و مثل ا یکه باهاش حرف م یسمت کس

زدند.   یتاب دو دو م  یبه پا شده بود، چشم هام مشتاقانه و ب  ییدلم غوغا ی . تونمیتونستم بب  یم  وار یشونه هاش رو از پشت د

کردند   ی به طرفش رفتند، دستش رو گرفته بودند و اصرار م دهیهمون لحظه بود که ساناز و سپ ی وو ت  نمشیتونستم بب  یکاش م

و باالخره   ارنشیخواستند داخل ب ی اصرار م بابود که  ده یساناز و سپ یشد و چشم هام به دست ها شتری. اضطرابم بادیکه داخل ب

پر   ی با اخم ها م،یاز هم نداشت یاد یز یکرد وارد سالن شد. فاصله   یو ساناز بحث م  دهیکه با سپ یهم موفق شدند. همون طور 

و   د یپر کش دنمیسرش رو باال گرفت. خنده از لب هاش با د ی داد و همون موقع به طور اتفاق ی تذکر م  دهیخنده اش به ساناز و سپ

 جاخورده داد.  یخودش رو به حالت یجا

 

دسته   ی باره سست شدند؛ دستم رو رو کی شده بودم؛ دست و پاهام  ره یاورد. بهش خ ی شار مام ف نه یس  یبشدت به قفسه   قلبم

.  د یچشم هام لغز یشده بود، اشک تو  ره یاز حال برم. اون هم بهم خ دمیترس  ی مبل گذاشتم و محکم چنگش زدم چون م ی

سحر کنار گوششون   ی شدند و وقت الشیخ  ی که باالخره ب د یکش رون یو ساناز ب   دهیسپ ی دستش رو با حالت مسخش از دست ها

  ی اش م یبررس  یاشک ی بود. با همون چشم ها ستادهیرقص برگشتند. سحر همچنان کنارش ا ستیرو  زمزمه کرد به پ یزیچ

  ی کراوت ساده   بارنگ و اسپرت که  یمشک ی ا قه ی بدنش رو پوشونده بود و جل ی  که یکه عضالت چند ت ی رنگ  د یسف رهنیکردم؛ پ

  یکننده شده بود. موها ره یخ یاندامش رو قشنگ تر کرده بود. چشم برداشتن ازش سخت بود چرا که حساب یبهم رنگش، حسا

  یاون همه شلوغ ونه ی کرد؛ م  یاومد. ناباورانه نگاهم م  ی بهش م شیحالت داده بود و چه قدر که ر یرنگش رو هم به سمت  ییخرما

 هم ثابت شده بودند...   یرو   بتا ی دو نگاه ب  اهویو ه

که به صورت داشتم فرو   ی شیو اشکم با اون همه آرا  رهینگ  امه ی کردم که گر  یقورت دادم، فقط خدا خدا م یدهنم رو به سخت  بآ

هاش،   یباز وونه یچشم هام رد شدند؛ دعواهامون، د یاز جلو  ی لمیخاطراتِ قبل رفتنش مثل ف ی. دل تو دلم نبود و همه  زهینر

 ...! زیخنده دارمون، همه چ یها  یلجباز

گرفته بود اما با    یهم اون ذهن آشفته فراموش  ی کنم و تا حدود رونش یتونسته باشم از ذهنم ب د یکردم شا  یخودم فکر م با

عادت   دنشونیکنه، فقط به ند   یهاش رو فراموش نم ز یبرده بودم؛ چرا که آدم عز ادیباره از  کیرو  ز یهمه کس و همه چ دنشید

 کنه!  یم
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شدن   کی که با نزد دم یکش یزد. سحر به طرفم اومد. نفس ی چنگ م  ی قرار یکه مبل رو با ب  یکردم و دست ی بهش نگاه م نوزه

 .«ایگفت:»ب  یدستش گرفت و با لبخند  ی بهم  دستم رو تو

 لب زدم:   یکردم که باز حرفش رو تکرار کرد. آب دهنم رو همچنان با اضطراب فرو دادم و به سخت نگاهش

 ک... کجا؟ -

 شه سحر.«   ی مشوش گفتم:»نه، ن... نم  ی اشاره داد که با حرکت سرم و حال ربد یحرفم به ه نیا با

 نگاهم کرد.  ملتمس

 کنم.  ی خواهش م-

 !« هیگفتم:»مامانم، ب... بق  یبه دور و ورم انداختم و با همون اضطراب و نگران ینگاه

همه پسر رو    ن یهم که هم مشغولن، تازه ا  ایور  نیگفت:»مامانت که اون ور سالنه ا  میمال ی رو محکم تر گرفت و با لبخند  دستم

  شش،یرو فرستادم سالن پ ده یجا نباشه ساناز و سپ ن یکه محال ا  نیا یواسه   ی کنه حت ی به شما توجه م یک  ختهیجا ر نیدختر ا

 .« گهید ایب

 و دنبال خودش کشوند.   د یرو کش که بخوام مخالفت کنم سحر دستم  نی بودم و قبل از ا ستاده یا مردد 

بود و نگاهم   ستاده یا وار یکنار د ب ی. دست به جدمیکه سرم رو باال گرفتم خودم رو رو به روش د نی و هم  ستادیاز حرکت ا سحر

انداخته بود. قلبم از اون چشم تو چشم شدن و اون همه   قیعم ی و غم توش موج یکالفگ   یکه رشته ها یی کرد؛ با چشم ها یم

  ره یرو بهش خ ی ا قه ی بودم. چند دق دارید  نیا ی اومد. چه قدر که تشنه  ی بنظر م شوکه دهنم بود، اون هم مثل من  ی تو  یکینزد

معذب و    یز بود و حساباز اندازه با شی لباسم ب ی  قه ی بودم نگاه کردم،  ده یکه پوش   یآن به خودم اومدم و به لباس  هی بودم که 

صورتم اورد، آروم   کی گرفتم که سرش رو نزد نییرو پا رم اندازه قرمز شده بودم، س  یخجالت زده ام کرده بود. از شرم و خجالتِ ب

 .« ارنیداغ که ضربان قلبم رو از قبل هم باال تر برده بود کنار گوشم گفت:»بگو شالتو واست ب ییو نفس ها تم یخوش ر ییو با صدا

که مستم   ی صورت پر حرمم بود و عطر ک یاز قبل خجالت بکشم. همچنان سرش نزد شتریبود که ب ی حرفش کاف ه یهمون  و

  یز یکه چ ن یخود شده بودم. چه قدر که دلتنگش بودم. سرم رو به سمت سحر چرخوندم اما قبل از ا یاز خود ب یکرده و حساب

رنگم به   یبا شال بلند و مشک  یا قه یجا قرار داشت رفت و بعد از دق ن او لمیکه وسا  یبگم خودش متوجه شده بود و سمت مبل 

 .«اری»لباسشم براش بآروم رو به سحر گفت: ربد ی سمتم اومد. شال رو به طرفم گرفت که ه

 بودم.   دهیکه چه قدر خجالت کش ی گفت و باز ازمون دور شد. وا ی باشه ا سحر



 عشق تا جنون 

1015 
 

. نگاه کردن بهش برام سخت شده بود و باالخره بعد از  دمیکش  یشونه هام انداختم و نفس ی رو که سحر برام اورده بود رو یشال

تکون خورد و با تر   یثابت شده بود.  لب هاش خوش فرمش به نرم  سرم رو آروم باال گرفتم، نگاه پر تب و تابش روم قه ی چند دق

 ؟« یکردن لب هاش آروم گفت:»خوب

  ی نگاهش کردم که دستش رو به طرف دستم برد و با حالت ی تاب ی بود و ب دهیتوش خز  یمنقلبم که غم و دلتنگ  ی بغض و چهره  با

  ی داد، انگشت هام رو آروم تو ی دهنش، گلوش رو حرکت مکه فرو دادن صدا دار و سختِ آب   یمسخ و بستن چشم هاش، در حال

 دستش گرفت و عطش بار لمس کرد.

 

شد. پلک   یم  نییباال و پا ی ام با خس خس نهیس  یزد و قفسه   یشده بود، قلبم تند تند م شیآت  یصورتم مثل کوره   جانیه از

چشم   یاشک تو  یلبم نشست؛ با حلقه   یناباور و تلخ رو  یبود. لبخند  ده یبا لمس دستم پر کش یباز کرد انگار که تب تند دلتنگ 

قرارم   ینگاه ب  ی نگاه تبدارش رو تو یرگیصورتم رو کنار زد و با خ یرو  ی کردم که دستش رو جلو اورد و موها   یهام، بهش نگاه م

 حل کرد. 

  ی پر و جوشان شد، دلم م ی و خوش   به دست مردونه اش که چفت دستم بود اوردم، با لمس کردنش وجودم از لذت یفشار

و    ناینگران بودم مخصوصاً م نه یاون حال بب یما رو تو  ی که کس ن یتونستم؛ از ا یشد و نم ی بغلش کنم اما نم ر یدل س   هیخواست 

  دو چشم  یرو  یورود  ی رو به اطراف چرخوندم و همون لحظه بود که نگاهم جلو رانم دادم و نگاه نگ  رون یپر تالطم ب یدخترا. نفس 

 ناباور و پر خشم ثابت موند. 

زدن تنم در لحظه.   خیام نشستند و   یشون یپ ی کرده بود. قطرات سرد عرق رو دایپ ف یخف یترس و اضطراب لب هام لرزش  از

  ،یورود  ی چهار چوب، جلو ی تو ربد ی و پشتم پنهون کردم. درست پشت سر ه دم یکش رون یب ربد یدستم رو از دست ه عیسر

که داشتم   ی از حال جیپر تعجب و گ ربد یخشکم زده بود. ه ییه جورای کردم و   یبهش نگاه م یرگ یبود. همچنان با خ ستادهیا

آشکار که سر   ی هم مشت شد و اضطراب یشده اش گرفت؛ دست هاش محکم تو  زیر  یچرخوند و رد نگاهم رو با چشم ها یچشم

اش خارج شد.   نه یاز س  کبارهیکه  یده بود و نفس تند و پرتالطمشوکه ش  دنش یاز د یتا پاش رو گرفت. اون هم مثل من حساب

و   م یبود ستادهیا گه یبهم د ره یبود، خ دهیرو به تنم انداخته بود. رنگ از صورت هر دومون پر ی سامان رعشه ا نیخشمگ  یچشم ها

ناباور و در   ینگاه کردن با چهره ا  قه ی گرفتند. باالخره بعد از چند دق یحرکت م  نییکه مضطرب از گلو به سمت پا یی آب دهن ها

به سمت   ربد ی دست ه  دنیمن کرد و با گرفتن مچ و کش  یرو حواله   یهمون حال پر خشمش، به طرفمون اومد. نگاه خشم آلود 

 برداشت.  یتند  یپله ها و طبقه باال قدم ها

دندون   ریز  ده یخارج شده بود، لبم رو محکم و ترس  امنه یانگار که قلب از س کردم.  ی شون رو نگاه مو دل نگرون رفتن   مضطرب

 بود!  دهیفهم  یز یاما نکنه چ دمیکش
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که پلک هام رو خمار کرده بود. انگار   ی ا جهیزده بودند و سرگ خیفشار   یاز استرس رو به جنون بودم؛ دست هام به خاطر افتادگ 

  ی نم دم،یخارج شدن از اون حالم کش یبرا قیجودم رو لرزون کرده بود. چند تا نفس عمکه و ی زده بود و دلهره ا انه یبه فکرم مور

 ! ارهیاز سحر نبود مثال رفته بود که لباسم رو ب ی چرخوندم خبر ینگاهتونستم صبر کنم به اطراف 

مشغول رقص و انجام حرکات موزون بودند،    یکه با سرمست یتیجمع یدست چنگ زدم و از ال به ال  ی لباسم رو تو ی  دنباله 

بود و با خانم   ستادهیاز من ا ی سحر شده بودم؛ با فاصله ا ی روش قرار داشت رسوندم، تازه متوجه   لمیکه وسا ی خودم رو به مبل

 گرم حرف شده بود.   یمسن

  ی باال رفتم. نگران و با ضربان قلب ی به طبقه  ع یسر ی لیکه توجهش رو جلب کنم خ ن یبدون ا دنشیاز برداشتن مانتوم و پوش  بعد 

 قرار گرفتم.   ربد یگوشم گرفته بود، پشت در اتاق ه  ی تو  ینامنظم و پر تپش که صداش ضوح پر رنگ 

نا آرومم کرده بود. جسور شدم و باالخره   یها حساب وونه یاون لحظه، مثل د ی از حدم تو شیب یِو دلواپس  یاومد، نگران ینم ییصدا

زدم و   یدر رو چرخوندم، پلک محکم ی  ره یکشنده لب هام رو تر کردم و دستگ  یمنتظر موندن پشت در با استرس  ی بعد از کم

 داخل رفتم. 

کمرش    یکه رو   یانداخته بود با دست نییکه سرش رو پا ی هم در حال ربد یبورش برده بود و ه یموها  ن یکالفه دستش رو ب سامان

حضورم شده    یبود. سامان تازه متوجه   نی سنگ  یبود. جو حاکم بر فضا، حساب ستاده یسامان ا ی قرار داشت، پشت به من، رو به رو

 هان؟«  ؟یاومد  یچ ی  سه پر خشم گفت:»تو وا دنمیبود و با د

 ؟«ی قدر عصب  ن یگفتم: »تو... تو چت شده؟ چرا ا تند  یینگاهش کردم و با مِن مِن و نفس ها دهیترس  ییچشم ها با

لباسش نامرتب بود و از    ی  قهیکردم،  ی سرش رو به طرفم چرخوند. وحشت زده و ناباور نگاهش م ربد یهمون لحظه بود که ه ی تو

وکه  و ش   دمیکش  ینیدهنم ه   یراه گرفته بود. به سامان نگاه کردم و با گرفتن دستم جلو یکم رنگ  ی لبش هم خون  یگوشه  

 سامان؟«  ی کار کرد ی گفتم:»ت... تو چ

 :د یغر خشمناک

 ساکت شو سوگند، ساکت شو.-

 لرزون لب زدم:  ییصدا با

 شده ب... به منم بگو.  یخ... خب چ-
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رو کنترل کنه و آروم   تش یکرد عصبان ی م ی که سع  یبرگشت و درحال ربد یبه سمت ه ی بدون توجه به حرفم با دندون قروچه ا اما

خودمو کنترل کنم   دم یشم و قول م ینم م یبده، ع... عصب ح یشنوم توض  یباشه با تر کردن لب هاش شمرده شمرده گفت:»خب م 

 ف... فقط حرف بزن.« 

شم  که صداش از خ  ینگاه کرد و درحال ربد ی تلخ به ه ی . با لبخند د یچشم ازم گرفت و باز سمت سامان چرخ یبا پلک متأثر  ربد یه

 انگشت لرزونش رو به سمتش گرفت.   د یلرز ی و بغض م

 امکان نداره...  یدونم، چون، چون ت... تو داداش من ی م  یکن  ی نم یکار  نیوقت همچ چ یوقت، ه چ یتو... تو ه-

 

  یو باره و با سرعت ر ک ی یو با اون حرفش اشک د یلرز یبود، چونه ام از بغض م  ده یفهم ییزایچ هی که   نیدرست بود مثل ا حدسم

حرفا   نی... انی گفتم:»سامان ت... تو چت شده ا ده یبر ده یاومد بر یکه به زور باال م ی بغض آلودم و نفس  یصورتم سر خورد. با صدا

 ؟« یگ یم یچ  یفهم  یم  چیه ، یچ یعنی

 دگرگون آب دهنش رو فرو داد.   یو با حال  منقلب

 .نیهم حیتوض  هی خوام  یجواب م ه ینکردم فقط... فقط  ی فکر  چیمن ه-

زهر    یمحکم و لبخند  ی کرد و رو به سامان با لحن  یکرد به من نگاه یلبش رو با سر انگشتش پاک م  ی که گوشه  ی درحال ربد یه

 راستشو بگم هوم؟«  ی خوا ی م ی عنیآلود گفت:»

 . د یلبش کش ی رو  دندون

 کنم اشتباه، ب... بگو.  ی که فکر م یی زایبگو که چ قت،یحق-

 مردد لب باز کرد.  ربد یه

 من...-

راز دلش رو برمال   خواد ی شدم، حس کردم م ی م وونه یبه من کرد، داشتم د یقبل از خارج شدن حرف از دهنش باز نگاه مشوش  اما

پر التماسم بهش   ی با نگاه ها دم، یترس  ی بکنه م یایوونگ یکه د ن ی. از ادادیرو م یمعن  نیمصممش فقط هم  یکنه چرا که نگاه ها

طاقت با کف   ی باره ساکت شد که سامان ب ک یاشک هام  دنیراه گرفتند. با د صورت  یملتمسم رو  ی ختم و اشک هاچشم دو

 ؟« یگ ینم ی زینکن، پ...پس چرا چ وونه یو با هلش دادنش به عقب گفت:»منو د د یاش کوب نه یدست به س 

 کردم و با التماس رو به سامان لب زدم:  مداخله
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سحر   ی حت میزد  یحرف م  میبخشمت، م... ما فقط داشت ی وقت نم چیه... ه  یبکن  یفکر اشتباه  یخواسامان تو رو خدا بسه، اگه ب -

 بود.  شمونیهم پ

 کرد که به خودم جرأ دادم و جلو تر رفتم.  ی بهم نگاه م یعصبان

 چون...  ست ین یکن یکه فکر م  یباور کن اون جور -

و صورتم رو داغ   د یشده بودند، زبونه کش  یطوفان ییایرنگ و متالطمش که مثل در یآب  یچشم ها ی اندازه اش از تو یب خشم

زده نگاهش کرد و بعد از   رتیح ربد ی که کرد ه  یکردم. با کار  ینگاهش م زونیصورتم بود، شوکه و اشک ر یکرد. دستم رو 

 ؟« یکن یکار م  یچ ی چته؟ دار هم پر خشم گفت:»معلوم هست ی رو  یدنییابه سمتش رفت، با دوندن س  تیبا عصبان ی لحظه ا

 لب زد:  جشیکه کرده بود شوکه شده بود و با همون حال دگرگون و گ  یخودش هم از کار  انگار

  نیخوا یآخه چرا م   ن؟یکن  یکنم م... مگه نگفتم پس.... چ... چرا سکوت م ی کنم، گفتم که باور م  ینم ی گ...گفتم که فکر بد -

 ن؟ یکن وونه یمنو د

به تنم افتاد، دستم رو مثل برق گرفته ها   ی که زد لرزه ا ی شد و با داد خشمناک ده یبعد از گفتن اون حرف سمت من کش نگاهش

 پرخشم باز گوشم رو از حرفش پر کرد:  یصورتم برداشتم. با همون تن صدا یاز رو 

 سوگند با توام مگه نگفتم هان؟-

 کردم:  د ییهم  تأ یفشردن دندون هام رو  ام و دهیهام رو با دست کنار زدم، با حالت ترس  اشک

 . ی... گ... گفتیگفت -

که زدم   یبود و با حرف ی و عصب نیگرفته بود. سامان همچنان خشمگ   ریمچاله شده اش سر به ز یساکت بود و با چهره   ربد یه

کرده   دایشم لرزش پکه از خ  ییزد، ثابت شد و با صدا یصورت پس م  یدستم که اشک هام رو از رو   ینگاهش رو  ی لحظه ا یبرا

 حرف بزن، حرف بزن.«  ده؟یم یچه معن نایهان؟ ا ی چ یعن یتو دستتون  یترابود گفت:»پس... پس اون انگشترا، اون انگش

من بود، همون   یحلقه   هی . درست شبمی تو دستمون نگاه کرد ی به حلقه ها عی بهم سر ی جیکه زد، هر دو بعد از نگاه گ  یحرف با

 ! نیطرح و همون نگ 

 شد!   ی ِست اما مگه م ی درست مثل حلقه ها و

  ب یاون سؤتفاهم عج یبگم و چه طور  یدونستم چ ی جواب دادن اما واقعاً نم ی بودم برا یخوردند و به دنبال حرف  ی هام بهم م لب

  ربد یه اون چشم دوخته بودم. چشم از هکرد و من هم متعجب تر ب  یمتعجب و پر پرسش به من نگاه م  ربد یکنم. ه حیرو توج
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حلقه رو برام    نیشده بودم، قطعاً کار رخساره بود چون اون ا زیهمه چ  ی تازه متوجه  ؛دستم نگاه کردم  ی تو  یگرفتم و به حلقه  

 گرفته بود! 

 : د ینال یکه صداش هنوز هم از دورگه شدنش به خاطر خشم، لرزش داشت با عجز و درموندگ سامان

 .نیقدر عذابم ند  نیاتو رو خدا -

 ادامه داد:  ی به سخت ربد یمتوحش رو به ه ی و چهره ا ز یالتماس آم ی با لحن و

 ... بگو. یبگ  یکنم هرچ   یباور م  قم،یتو بگو، تو بگو داداشم، تو... تو بگو رف ربد یه-

به   یکار کرده بودم با تنها برادرم، آخه چه طور   یمن چ ایاومد، خدا نیی صورتم پا ی رو اش ی محابا از اون همه درموندگ ی اشک ب 

 اون حال و روز انداخته بودمش!

  شونی پر یبا حرکت سرش و حال ی ا قه ی آشفته شده بود باالخره بعد از دق یسامان حساب تیهم که انگا از اون وضع  ربد یه

دونم، به جون    ینم ی زینداشتم و چخبر  یک یخورم از اون  ی گرفتم، قسم م ش یوقت پ ی لیحلقه رو خ نیگفت:»باور کن من ا

 دونم.«  یمن ی زن ی که ازش حرف م یخودت قسم، به همون رفاقت 

دستم   ی و به حلقه   دمیو حاال منتظر جواب من بود. آب تلخ دهنم رو سخت بلع  د ینگاهش سمت من چرخ ربد،یه ی حرف ها با

 کردم.  یباز نگاه

کنم، سامان به   ی باره دستم م نیاول  یرخساره برام گرفته، به خدا قسم که حت یعنیحلقه رو من نگرفتم خب... خب  نی... ایا-

  نیهمچ ی تون ی م ی آ... آخه تو چه طور  دم،یدونستم ب... باور کن منم االن اون حلقه رو د  ینم ی زیروح آقاجون قسم منم چ

 ؟ یهان چه طور یبکن  یفکر

 

اون نگاهش با حرص و   دنیکرد. با د ی بودند نگاهم م ز یلبر د یکه هنوز از ترد یی زد و با چشم ها یمحکمموهاش رو چنگ   کالفه

رخساره رو    ی شماره  عی سر یلیلرزون خ یی با دست ها دم،یکش  رونی بغل پانچم ب کیکوچ بیج ی ام رو از تو  یگوش  تیعصبان

 .ادیباال ب یبه طبقه    عی باشم خواستم که سر ازش  یکه بخوام منتظر جواب نیگرفتم و بدون ا

 نگاهم کرد.  ی و شاک  یعصب 

 اد؟ یب ی چرا بهش گفت-

 زدم و دلخور نگاهش کردم.   یتلخ لبخند 
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 . یخوام از زبون خودش بشنو یهماهنگ نکردم، م  گهیبا اونکه د-

بهمون نگاه کرد   ر یباال اومد، متحنگذشت که رخساره  ی لیبه چپ و راست برداشت. خ ی زد و دست به کمر چند قدم  یمحکم پلک

 :د یپرس  جی گ  هی و بعد از گذشت چند ثان

 شده؟  یچ-

 در جوابش گفت:»در و ببند.«   یبا لحن محکم سامان

 :د یباز پرس  یکه با همون نگران   میتر اومد. هر سه ساکت بود کی کم نزد هی به من کرد و با بستن در   ی جینگران و همچنان گ نگاه

 شده؟  یچ د یخب بگ -

 :د یبالفاصله ازش پرس  ی مقدمه ا چیکه کرد سامان بدون ه یسؤال با

 آره؟  ؟ یرو که تو دست سوگنده تو براش گرفت ی حلقه ا-

نگاه   ریشده بود. ساکت و متح ه یکه تازه متوجه قض  نیمثل ا د یدندون هاش کش  ریبه من کرد و لبش رو آروم ز  ینگاه رخساره

 مضطرب تکون داد و گفت:»خب آره من گرفتم.«  ی. سر د یباز سؤالش رو پرس  یکرد که سامان با زدن تشر یم

 :قسم بخور. سامان

  ی نم ه؟یکارا چ   نیکارا؟ شما ها چتون شده؟ سامان ا نیا ی چ یعنی خبره رو به سامان گفت:»  یب  ز یکه انگار از همه چ  یطور

 نه!«  ا یسوگند گرفتم  یحلقه رو برا  نیمن ا یباال که بفهم نیا ی فهمم منو کشوند 

 توجه به حرف رخساره با حرص لب زد: یب

 گفتم؟  ی چ ید ینشن-

 راحت شد.« التیاش گفت:»بجون مامانم من گرفتم خ یسراسر جد  ی داد و با چهره  رون یب ینفس

بوده که اصالً باور   ی نگو اتفاق ربده؟ یه یحلقه   ه یگرفت و گفت:»چرا شب نییچهره اش بود سرش رو پا ی که تو ی ظیاخم غل با

 کنم.«  ینم

گفت:»تو   یعصب ی بود، کرد و  با لبخند  ستادهیسامان ا کیگرفته نزد یا  افهیکالفه بود و با ق یکه حساب  ربد یبه ه ینگاه رخساره

 !« یگ یچرت و پرت م یزده به سرت دار 

 فشرده اش زمزمه کرد:  ی دندون ها ی اسمش رو از ال به ال متذکر
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 رخساره!-

 ربد یه  ینبود چون عمداً مثل حلقه   ی دونم بابا تو هم، آره اتفاق ی معترض در جوابش گفت:»چه م  یبه جانب و با لحن  حق

 گرفتم.« 

  ی جیاز جوابش جا خورده بودند و هر سه با گ ی هم  حساب ربد یگرد شده و پر استرس بهش نگاه کردم، سامان و ه ییچشم ها با

خودم و سوگند   یباال پروند و گفت:»خب از حلقه اش خوشم اومد، بعدشم که دو تا از همون مدل برا  یکه شونه ا  م ینگاهش کرد

  ی سوگند م  یدونه از همونو هم واسه    هی  رم یگ  یکه م  ی من هر چ یدون   یتو که م  اما خودم گرفتم  ی اول فقط برا ی عنیگرفتم 

 کنه اما... «   یکار رو م  نیهم  شه یکه سوگندم هم  یدون یم  ، یدون ی رو م نایچون اون خواهر منه تو که خوب ا رم یگ

 پر تمسخر ادامه داد: ی لبخند  با

 کارم جواب پس بدم!  نیبه خاطر ا د یکردم با ی اما فکرشم نم-

حرف هاش دروغه و قطعاً هدفش از    ی دونستم همه   یگوشه لبم جا خوش کرد چون م  ی زیحرف هاش لبخند تمسخر آم از

رو خراب کرده بود. سامان عبوس   زیکنه اما همه چ ی کرده بود خوب ی که گفته بود، نبود. سع یلیاون حلقه فقط اون دل  دنیخر

 نگاهش کرد: 

 . رونیبرو ب -

 :اما...رخساره

 قطع کرد:  ی رو عصب حرفش

 . یبر  ی تون ی م گه ید-

 رفت.  رونیسامان از اتاق ب یبه خواسته   یا قه یکرد بعد از دق یکه نگران و با نگاه متأثرش نگاهم م   یدرحال

پر اضطراب گذشت اما انگار   ی ا قه ی تخت نشست. پنج دق  یسرش گذاشته و رو  ی رفتن رخساره کالفه و مشوش دستش رو رو با

شروع   یباال هم رفت و آمد  ی طبقه  یکه تو نیاومد مثل ا ی خنده و پچ پچ حرف م یآروم تر شده بود. از پشت در صدا یکم

نگاه   ربد یمحال. به ه ی حت ایو  دهیساناز، سپ اد، یداخل اتاق ب ی کس دمیترس  ی م نگران شده بودم؛ چرا که مه یشده بود که حساب

شلوارش فرو کرده بود و پاش   بیج ی که دست هاش رو تو  یاز سامان نداشت، در حال ی کردم که اون هم حال و روزش دست کم

بالالخره سامان از جاش بلند شد، با   شی پر تشو ی قیزده بود. بعد از گذشت دقا کهیت وار یاش انداخته بود به د گهید  یپا ی رو رو

کمرش قرار داشت کالفه اتاق رو قدم زد و با لحن سرزنشگرش   ی که رو اش گه یموهاش برده بود و دست د یکه تو  یدست

 خواستم اما... «  ی باور کنم، نم خواستم حرفشو ی نم ه،یعوض ینایاون م  ریگفت:»ه... همش تقص
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گفت که واقعاً    ی زیچ... چ ، ییتو کجا دمیکه ازش پرس   یبا حال ناآروم و متوحشش گفت:»و... وقت  ربد یو رو به ه ستاد یحرکت ا از

 شوکه ام کرد... بعدشم که شما رو اون جا کنار هم... « 

براش سخت   یشد. حرف زدن حساب دهیبه سمت من کش شنیو غمگ  مونیپرتالطم حرفش رو خورد. نگاه پش یفوت کردن نفس با

 شده بود. 

 نکردم سوگند، ب... باور کن، من فقط...  ی من... من فکر-

 حرفو زد!«  نی چم شد، خدا لعنتش کن اصالً چرا ا هوی دم یاش گفت:»نفهم ی شونیپ یرو  ی زد و با ضربه ا  یا ی محکم و عصب پلک

 سبک مغز و احمق بود!   ی اون ماجراها فقط به خاطر اون دختره  ی همه  یعن یخوردم،  که ی نا یاسم م دنیشن با

هم قرار گرفتند. باالخره   یکه با فشار رو  ییبودم، از شدت خشم قرمز شده بودم و دندون ها نیو خشمگ   یقدر که ازش عصبان چه

 کار نکرده رو!  ی کرده بود؛ تالف ی تالف

که   ی به سمت سامان رفت و در حال وار یاز د اش که یکه از خشم قرمز شده بود با گرفتن ت ی بعد از اون همه سکوت درحال ربدهمیه

خواستم باهات   یحلقه اس آره؟ م... م   ن یگفت:»درد تو ا تیبا عصبان خته یآم ی داد با حرص ی انگشتش رو نشون م یحلقه تو 

 .« یصادق باشم اما تو نخواست

بودم پس همون لحظه و با اون حالت مصممش قصد داشت همه   دهی د و فقط من بودم که منظورش رو فهمدو پهلو بو حرفش

  ی کوبنده و پر شماتت تو  یو لحن یتلخ زد، با دلخور  ی که اشک هام جواب داده بودند. لبخند  ن یرو بهش بگه اما مثل ا زیچ

 صورتش چشم دوخت: 

قدر پستم؟    نیحلقه ست کنم؟ آره ا میرفق نیقدر آشغالم که با خواهر تو، با خواهر بهتر نیا ی عنی ؟ یخوت فکر کرد شیپ یچ-

 شرف باشم؟ یتونم ب  یقدر م  نیا

  ی رو که تو دستش بود از تو ی حلقه ا تیبا همون عصبان ربد ینگاهش رو گرفت که ه یزد و با شرمندگ یمتأثر پلک سامان

  واریدستش رو به د  ستاد،یلحظه ا ه یو به طرف در رفت اما   د یکش ید و تند پرت کرد. نفس بلن یگوشه   د یکش  رونیانگشتش ب

که دوباره معده اش درد گرفته بود.    نینشست. مثل ا ن یزم ی صورتش آروم رو یحالت درد تو  دنیچی و پ یاقه یگرفت و بعد از دق

کردم. دندون هاش   ی به سمتش رفت. نگران و دلواپس نگاهش م  عیسر د یرو د ربد یکه سرش رو باال گرفت و حال ه نیسامان هم

 داد.   ی هم فشار م ی رو از درد رو

 تو؟«   یچت شد داداشم؟ خوب ربد یدل نگرون با نشستن جلوش، گفت:»ه سامان
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  نیخواستم ا  ی ببخش نم ربد یبه چپ و راست گفت:»ه یبا درد زد که سامان باز با سرزنش کردن خودش و تکون دادن سر یپلک

 خواستم بهت شک کنم منو ببخش داداشم.« ی بشه، نم یجور

  ی کرد، با حال ی ام م وونهیاون حال داشت د یتو  دنش ی. دد یچیصورتش پ ی با سرخ  و دگرگون شدنش، باز تو ی درد لعنت  اون

ش برم و با  تونستم با حضور سامان به طرف  ی زدم اما نم یدست محکم چنگ م ی از اندازه لباسم رو تو ش یب ی ا یمشوش و نگران

 کردم.   یفقط خود خور یکنار  ستادنیا

 هان؟«  مارستان؟یب می بر یخوا  ینگران تر از قبل گفت:»م... م  سامان

 .« ستیدر جواب گفت:»نه الزم ن  یفیضع یباصدا

 خواستم فقط... یخواستم باور کنم به خدا نم ی شد، گفتم که.... من... من نم ی چ دمیخوام خودمم نفهم ی:واقعاً معذرت م سامان

هم مچاله شده   یو صورتش تو  د یچیپ یکه همچنان از درد به خودش م ی درحال  ربد یگرفتن سرش فرو داد. ه  نییرو با پا حرفش

 لطفاً.«  ن،یشه تنهام بذار ی هم قرار دادن پلک هاش گفت:»م ی بود با رو

 و لباسم رو محکم تر از قبل چنگ زدم.  دمیکش ش یاشک دندونم رو به ن زش یاز ر  ی ریجلوگ یبرا

 . یستی:اما تو خوب نسامان

  ی خال ز یم ی. پارچ رو ارهیکشو براش ب ی کنار تختش خواست که قرصش رو از تو  زی گفت و با اشاره به م  یجواب سامان خوبم در

  رون یاز اتاق ب یرو برداشتم و بالفاصله با دستپاچگ  ز یم ی رو وانِیبرم. ل رون ی اوردن آب از اتاق ب یبود و سامان ازم خواست برا 

  ی بودند و حرف م ستادهیپله ها ا نییپا دهیشلوغ بود. سحر و سپ یحساب نییو پا د یرس  ینمخارج شدم. همچنان صدا به صدا 

اتاق عمه و   یکه انتها  یبهداشت شیمنظور سمت سرو نیبشند، به ا یزیچ  یبرم چون ممکن بود متوجه   نییتونستم پا  یزدند نم

که از لرزش دست هام، آب    وانی ل ر یکردم. دستم رو ز ر رو از آب پ وانیآب رو باز کردم و بالفاصله ل  ریبود رفتم. ش  یعمو مهد 

  رون یرسوندم. همون لحظ بود که سامان در اتاق رو باز کرد و ب ربد یاتاق ه یگرفتم و خودم رو جلو   د یپر ی م نییداخلش باال و پا

 حقم داره.«  شم،با ششیخواد پ ینم یتنها باشه حت خواد یتلخ گفت:»م  ینده اش رو ازم گرفت و با لبخند اومد. نگاه شرم

 اش گذاشت. یشونیپ  ی رو یدستش رو با آشفتگ  و

 کار کردم، سوگند منو ب... ببخش...  ی من چ-

با گفتن او حرف با حال مغموم و سرگشته اش سمت پله ها رفت. با رفتن سامان بالفاصله داخل اتاق رفتم. چشم هاش رو بسته   و

نشستم.   نیزم  ی هم گذاشتم و سمتش رفتم، کنارش رو ی داده بود. در رو رو  هی تک وار یبه د ن، یزم  یپاش رو هی بود و با دراز کردن 

رو ازم گرفت. آب رو همراه با    وانی خمار بهم کرد و ل یصداش کردم، پلک از هم باز کرد. نگاه م رو به سمتش گرفتم و آرو وانیل
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  ی خوام، باور کن من از ماجرا ی لرزون گفتم:»معذرت م ی گرفتم و با چونه ا نیی. سرم رو پاد یدستش بود سر کش  یکه تو   یقرص

 حلقه خبر نداشتم.« 

 زد:  یش زهر خند گذاشت و با شل کردن کروات نیزم  یرو رو  وانیل

نبوده   نمونیب یز یاشکات مانعم شد، آره تا االن چ ؛یبهش بگم اما بازم از نقطه ضعفم استفاده کرد  زو یخواستم همه چ یم-

  م، یخواد با هم باش  ی بهت دارم که چه قدر دلم م یگفتم که چه حس ی گفتم؛ بهش م ی کاش بهش م ی اما ا م یدوروغ هم نگفت

 ... زدمیقلبم بود باهاش حرف م ی تو ی از درد کاش خوامت سوگند...  یگفتم که چه قدر م   یکاش م

 جا به جا شد: نی زم  یکم رو   هی غم زده ام نشست.  ی لب ها  ونهیم  یلبخند 

 خوب.  یل یخ د،یدون یهم بغض سامان، شما دو تا خوب نقطه ضعف منو م گهیتو از طرف د یطرف اشکا ه یاز -

 

  یبا سوق دادن نگاه تبدارش به سمت چشم ها ی ا قه ی لحظه از درد چشم هاش رو بست و بعد از دق ه یسر دادم که  ظ یغل یآه

  یلیخواستم... خ ی لیجا دور بودم چه قدر برام سخت و زجر اور بود، خ نیچند وقت که از ا نی ا یدون ی ام گفت:»نم یاشک

موفق    کردمیفکر م ی عنیکردم، موفق شدم   یفکرو م  نیبه بعد هم هم یه جابی از  یکردم فراموشت کنم.... حت یخواستم و سع

 بود و بس!  ن یتلق  هی... نشد چون فقط و فقط دمتیامشب دوباره د  یشدم اما وقت 

 زد.  یپلک پر درد  باز

 و درمونده شد...  د یکش  ریقلبم با هجوم احساسم ت دمتی زدم چون تا باز د یسوگند نشد، من فقط خودمو گول م -

ناتوان شدم چه   یل یکار کنم؟ خ  یچ د یساکت بودن با عجز گفت:»سوگند من با یا  قهی. بعد از دقختمیر ی اشک م ریبه ز سر

 تو رو داشته باشم هم سامانو چه طور... « تونم ی هم م یطور

  نیشد ا ینملحظه احساس کردم چشم هاش از اشک برق گرفته؛ صورتش رو ازم برگردوند، باورم  هینتونست ادامه بده و   گه ید اما

 ! یا یبه اون قو  ی آدم ربد،یحد درمونده و ناتوان شده بود اون هم ه نیتا ا ی عنی دمش ید ی م ی بود که اون جور ی بار نیاول

شد. بعد از    دهیصورتم کوب یرو  ی کردم به درد اومد و اشک مثل شالق  یکه عاشقانه پرستش م  یمرد  ی اون لحظه از ناتوان قلبم

  یشالم لبش رو که خون  ی با گوشه  ختمیر  ی که اشک م ی صورتش به سمتم برگشت. درحال یرو  یو دست  قیعم ی نفس دنیکش

 بست.  رو شده بود آروم پاک کردم. از سوزش لبش، چشم هاش 
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افتاد. دستم رو دراز کردم و از گوشه   نیزم ی رو  یانداختم که چشمم به حلقه   نیی. سرم رو باز پامی رو ساکت بود ی ا قه ی دق چند 

قدر برام    نیدونستم ا ی زد و گفت:»نم  یکم نگاه کردن حلقه رو سمتش گرفتم که لبخند تلخ   هی فرش برش داشتم. بعد از  ی

 شه!«  یدردسر م

 دستم رو آروم از انگشتم خارج کردم.   یتو  ی  حلقه 

 خواست خوشحالم کنه اما...  ی م الش یدونستم، کار رخساره بود به خ یمنه، اما به خدا نم  ریه... همش تقص-

 رو قطع کرد:  حرفم

 . اریدرش ن-

 قرار نگاهش کردم.  یب

 بزنه.  یلیکه باعث شدم سامان بهت س  نیدردسر فقط به خاطر ا  گمیاگه م-

 :د یبا تأثر پرس  ی زدم که بعد از مکث یفرو دادن بغضم پلک محکم  با

 درد داشت؟ -

  نیاتاقش، تلخ گفتم:»مطمئنا از اول یآوردن همون روز تصادف و اون شب تلخ تو  اد یمژه ام رو کنار زدم و با به  ی واشک ر  قطره 

 نبود.«  شتری که خوردم دردش ب  یایلیس 

  ی از جاش بلند شد و با چهره ا کبارهیچشم هاش رو بست و بعد از اون  ی لحظه ا ی بهم نگاه کرد، برا ی اون حرفم با دلخور با

  ی با اون حرفم ناراحتش کرده بودم. حماقت و اشتباه هاتم تموم یکه حساب ن یرفت. مثل ا  رونی از اتاق ب ع یسر ی لیخ یعصب

 زخم شده بودم.  ی نداشت و نمکِ رو

شد و رو ازش   شتریازش ب تمیعصبان دنشینشسته بودم که رخساره داخل اتاق اومد. با د نیزم  یرو جیگ  یبا حالت  یطور  همون

  یخوام سوگند نم ی کرد رو به روم نشست گفت:»معذرت م  یدست جمع م  یکه لباسش رو تو  یدر حال ی برگردوندم.  با شرمندگ

 .« مبگ  ی دونم چ یبشه به خدا نم یجور  نیخواستم ا

 : د یازش گرفته بودم که نگران پرس  یبودم و همچنان نگاهم رو با دلخور  ساکت

 سامان حرفمو باور کرد؟ -
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گفتم:»چرا   زیو سرزنش آم  ر یدلگ  ی پشت همش، به سمتش گرفتم و با لحن ی سؤال کردن ها ی ا قه یغضب آلودم رو بعد از دق  نگاه

جشن اون حلقه رو دستم کنم! چرا    نیکه ممکنه قبل از ا  یفکر نکرد  نیلحظه به ا ه ی! ؟یچه طور تونست ؟ یکارو کرد نیا

 رخساره آخه مگه من ازت خواستم؟« 

 بغض ادامه دادم:  با

بازم ناراحتش کردم،   ؟ید یهان؟ اصالً حالشو د دهیم ی چه معن ی لعنت ی حلقه ها ن یپس ا میبا هم باش  میتون  ی منو اون نم ی وقت-

 هم اونو هم سامانو.

 گرفت.  نییرو تأسف بار پا سرش 

اتاقش،   ی بار که اومده بودم تو ه یکنم،  دای گشتم تا تونستم مثلشو پ یکل ی شیاون حلقه خوشحال م دن یبا خر کردم  ی من فکر م-

دونم چرا   یبودم که دستش کنه، نم دهیهم ند  یلیخوشگل اومد و خ یل ینظرم خ یبودمش، تو  دهیکنار تخت د  ز،یم  یداخل کشو 

ِست،   ی و زل زدن تو به اون حلقه ها  میکرد  یرو نگاه م ی جواهر فروش   ی نایتریو  ابونیخ یافتادم که با هم تو ی روز اد یلحظه  هی

 بشه منو ببخش سوگند.  ی جور نیخواستم ا ینم ی آره عمداً بود ول اد،ی خوشت ب د یگفتم... گفتم شا

 نداشتم.«  ی کردم که گفت:»گفتم که به خدا قصد بد  ی همچنان دلخور و ناراحت نگاهش م 

 شد! ی که چ ی د یاما د-

س...   میزندگ  یآدما ن یزتریاز عز گهید  یکیکه از   هیبار  نیدوم نی... انیگفتم:»ا  نمیبغض آلود و لحن غمگ  ییدامه با صدادر ا و

 خورم.«  ی م یلیس 

 گفت:»سامان؟! نه!«  ی کرد و بعد از لحظه ا ی ناباور نگاهم م ییزده و با چشم ها رت یرخساره ح 

  نیزهراگ ی و با لبخند   دمیکرد. لبم رو با دندون گز یو معذرت خواه  ییکه باز شروع به دلجو  دمیکش ی ظیآه پر درد و غل 

کردم امشب    یشه، فکر م ی نم میبا هم باش  م یتون  یوقت نم چ یه گهیوقت.... د  چیمنو اون ه دمیامشب فهم هی چ یدون ی گفتم:»م

 تونم احساسمو بهش بگم و... «  یم

 

تون کرد  حلقه ها باز خواست نیفقط به خاطر ا یعن ی نمینگو، بب یجور نیکه گفت:»سوگند احرفم رو فرو دادم  ی پلک محکم با

 بود؟«  دهیاصالً از کجا د

 اون اتفاق ها فقط و فقط اون بود. پر حرص لب زدم:  ی افتادم، مقصر همه  نایم اد یکه زد   یحرف با
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 کرد... ی کرد بد هم تالف  یباالخره کار خودشو کرد، تالف  یعوض ی نایاون م-

 باز نگاهم کرد:   یدهن با

 . ضهیرسم، به خدا که مر  ی کثافت، حسابشو م یدونه؟ اوف دختره    یم  یعنی-

به   قاًیدونم دق  یکرده البته هنوز هم نم ک یتحر ی که سامانو اون جور  دونه یم  یز یچ هی بده اما البد  یل یباشه که خ دهیاگه فهم-

 . وردیبه زبون هم ن یسامان حت یگفته ول یسامان چ

  اره یکار نکرده رو سرمون در م ی گفت تالف ی کف دستش، راستش وقت ذارمیحسابشم م ارم، یماجرا رو در م ی نگران نباش ته و تو-

 بکنه!  یکار احمقانه ا  ن یدونستم ممکنه همچ ی باور نکردم نم

 حس نگاهش کردم:  یب

 . نینه هم ایدونه  ی م ی زیچ ن یکشش بدم فقط بب  خوامیندارم، نمرو  یزی چ ی حوصله  گه یباهاش نداشته باش چون د ی نه، کار-

 هم گذاشت. یدندون رو تیحرص و عصبان با

 نداشته باش. یدختره، تو کار  نیآدم بشه ا د ینه با 

 سراغ منو نگرفت؟  ی کس نییاون پا نمیبب-

 تکون داد:  یسر

باال با   نیو فکر کرده بود اومد  ی ربد یه شیآخه سحر گفت پ   چوندمشونی پ یجور  ه یاما  دهیکه سپ نی مامانت و ا ی چرا دو سه بار-

 هم خوشحال بود. یکل  چارهیباال، ب اد ین یمواظب بود که کس ن یهم یبرا نیهم حرف بزن

نتونستم   ی درست و حساب ی ! هه... حتمیگفتم:»حرف بزن  یکرد گذاشتم و با زهر خند  ی درد م  یسرم که حساب ی رو یدست

گرمش لمس کرد نتونستم با تمام وجود از اون حس لذت ببرم چون    یدستا ی دستمو تو  یوقت  ی رفع کنم، ح... حت وم یدلتنگ 

 ؟« یفهم  یم رخساره دمیترس   نهیما رو بب  یکه کس  نیاز ا دم،یترس   یهمش م

 پلک زدم و بغض فرو دادم.  ی عجز و درموندگ با

  چ یکه دوست دارم بدون ه  ویتونم دست کس ینم  هی خسته شدم آخه چرا منم مثل بق دوست داشتن با ترس و لرز  ن یمن از ا-

 بغلش کنم چرا رخساره چرا؟  یو حت رم یبگ  یترس 

 که زدم ناراحت و متأثر بغلم کرد.  یی حرف ها با
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ازت   یلی بازم ببخش منو، خ زم، یکار کنم خواهر عز ی دونم برات چ  ی به ضررت تموم شد نم یکردم کمک کنم ول  یمن سع-

 کشم.  ی خجالت م

 دادم.   رونیب ی آلود نفس بغض

 نکن. تی خودتو اذ گه ید ست، یمهم ن-

  ی م اتیطوالن بت یغ نیمتوجه ا  یوقت کس هی  نییپا م یگفت:»پاشو سوگند، پاشو بر  یا قه یرو ازم جدا کرد و بعد از دق خودش 

 شه.« 

تونم    یکه م ی بشه، تنها کار یز یمتوجه چ  یخوام کس ی گام آخه نم  یرسم و م ی م شم یکم به سر و وضع آرا  هی باشه تو برو -

صورت    ن یا یخوشحال رو  یچهره   ه ی برام؛ قاب کردن  ه یجشن حفظ ظاهر کنم که مطمئناً کار سخت انیکه تا پا نه یبکنم ا

 !نیغمگ 

 .«ایو با لحن ناراحتش گفت:»زود ب   د یبازوم کش یرو رو  دستش

 کم به   هی از رفتن رخساره  بعد 

  خته ی بهم ر یحوصله تر شده بودم و ذهنم حساب  ی رفتم. از قبل هم ب نیی و بعدش هم پا  دمیو اون سر و وضع آشفته ام رس   خودم

گلوم   خ یباره ب کی کرد بغض   یکه سامان بهم زده بود فکر م   یلیبه س  ی بود، هنوز هم نتونسته بودم اون اتفاق رو هضم کنم و وقت

  ی که تو ی ا یو نگران ی سحر شدم، با آشفتگ  یبودم که متوجه   ستادهیو مشوش ا  شونیپر یل. کنار پله ها با حاد یچسب یرو م 

 :دمیپرسشگرانه از اون حالتش پرس  د یرس  کم یکه نزد  نیاومد. هم یبود به طرفم م انیصورتش نما

 ؟ یقدر مضطرب نیشده چرا ا یچ-

  کی شدم، سرم رو نزد ی متوجه صحبتش نم ی بلند بود درست و حساب کی موز یما صدارو زمزمه کرد ا  ییها ز یلب زد و چ  یبار  دو

 شد اصالً؟«  یچ  ن؟یگفت یچ  ربد یبا ه گم یگفت:»م یلب هاش بردم که با همون نگران

رو   ی و  سمت پله ها برد، چند پله ا د یدستم رو کش تیجمع ون یاز م یاش نگاهش کردم که با کالفگ  یتعجب از پرسش و نگران با

 شه درست درست حرف زد.«  یشلوغه نم  یل یجا خ نیپله گفت:»ا کی  ی رو  ستادنشیباال رفت و با ا

 لب زدم:  محکم

 زده؟  یحرف ربد یشده ه ی زی چ نمیبب-

 داد.  رون ینفسش رو ب کالفه
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 تموم شده و رابطه تون درست شده!   گهیشد آخه؟ من فکر کردم د ی سوگند باز چ-

 :دمیپرس  نگران

 گه؟ یشده بگو د ی سحر چ-

 شد؟!  ی چ هوی:تو بگو اون باال سحر

 دونست و   ینم ی زیکه چ  نیا مثل

بهش   نایم ی عن ی د،یسامان ما رو د م یهم بود شیمتأثر گفتم:»همون موقع که پ ی هم و حالت یبا فشردن لب هام رو  ی از مکث بعد 

 .« فتادین  یخوب ی شده بود خب.... سحر باال اتفاقا یازمون عصبان ی لیگفته بود که اون هم خ یی زایچ هی

 ... « نیهم یپس واسه   ی زد و گفت:»وا ی اون حرفم پلک محکم با

 حرفش رو خورد.  ی عصب یبا فشردن لب هاش با حالت  و

 شده نکنه باز دعواشون شده؟«  یز یگفتم:»سحر چ دهیترس 

 رو زمزمه کرد:  ربد ی طربش نگاهم کرد و اسم هنگران و مض  یچشم ها با

 ...ربد یه-

 .دمیدهنم رو مضطرب بلع بذاق

 ؟ یچ ربد یه...ه-

 بدم.«  حیتونم توض  یجا نم نیا ا یبه اطراف کرد و با گرفتن دستم گفت:»با من ب یاون سؤالم نگاه با

 .مید یرس  اط یو به ح  می شلوغ و پر رفت و آمد گذر کرد ی از راهرو م، یاومد  نییپله ها پا از

 

بودند و با زدن و   خته یهم وسط ر یاعده  اط،یح کِ یتار ی در فضا یرنگ  یهمچنان مشغول خوندن بود و با رقص نورها  یج  ید

متوحش تر   سرم از قبل هم  یتو  دنیچیبزرگ با پ ی ضرب دار خواننده و باند ها یسوت و هورا مشغول رقص بودند. صدا دنیکش

نگرانم   یشده دار ی چ م یریکه گفتم:»کجا م ستاد یا یکردند. لحظه ا ی وارد م  سترس بهم ا یقرار ترم کرده بودند و و حساب ی و ب

 سحر؟«  یکن یم
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بلند و پر   یدرخت ها ی رو از ال به ال  اطیح ی و دنبال خودش راه به انداخت. نصفه   د یباز دستم رو کش ی حرف چ یبدون ه اما

هم گشت و   یل یبودم البته خ دهی. تا حاال اون قسمت از خونه رو ند مید ی رس  یپشت اط یکه به ح نیتا ا م یگذروند   الس یگ  یشاخه 

قرار داشت توجه ام رو جلب کرد. با   اطیح یبود و انتها شه یکه تا نصفه ش  یدر چوب  با ی نکرده بودم؛ اتاقک اطیح ی تو یگذار

 : دمیرو بهش باز پرس   ز یدلهره انگ  یاضطراب

 . یشده؟ تو رو خدا بگو مردم از نگران یچ  ربد یبگو ه ی زیچ ه ی سحر - 

خواستم داخل برم که دستش رو جلوم گرفت و مانع شد.  ی . ممیبهم کرد به اتاقک اشاره داد که به سمتش قدم برداشت ینگاه

  ی اومد انداخت و آروم گفت:»آقا محسن و مرتض ی ازش م ییبه داخل اتاق که صدا ها یشده بودم. نگاه جیاز رفتار هاش گ یحساب

 جا منتظر بمون.«  نیرو هم  یا قه ی قممکنه بد بشه چند د یایهم داخلن تو ب 

نسبتاً   یها  شهیتر رفتم و از پشت ش  کی شدم، با داخل رفتن سحر نزد ی حرف هاش نم یخودش داخل رفت. اصالً متوجه   و

  ده یسبز رنگ دراز کش ی مبل ی رو ربد یگرفت؛ ه  یلحظه خشکم زد و قلبم کوبش مضطرب و تند  هی  یزدم. برا  د یو دداخل ر   فیکث

گفت که بالفاصله به سمت در    نیبه حس ی زیشده بودند. سحر چ جمعطور عمو محسن دورش  نی و هم  یو مرتض   نیبود و حس

 ؟«یچرا اومد  ؟ یکن ی کار م یجا چ  نیمن پر تعجب گفت:»ا  دنیاومد. در باز شد و با د

 : دمیلرزون پرس  یبود و با چونه ا  دهیاز صورتم پر رنگ

 . نیشده چشه هان؟ تو رو خدا بگو چش شده حس یچ... چ  نیحس-

 خورده.«  ی اد یز یعن یکم مسته،   هی فقط  ی چیبه داخل انداخت و با لحن آرومش گفت:»ه  ینگاه

 لب زدم:  ناباور

 **؟! یدنینوش -

 . د یدور دهنش کش یدست

  یتون  ی نم گهیدفعه د   نیا نتت یجا بب نیو ا  ادیشده برو، اگه ب ی کرد چ ف یتعر  ربد یجا برو ممکنه سامان برگرده، ه ن یسوگند از ا-

 . یبد  حیبراش توض

 مگه کجا رفته؟ -

  یشونیبا اون حال پر گهیاونه د ریگفت همش تقص  یکرد و م  ی مدام خودشو سرزنش م خت یبهم ر ی لیخ د ید ربدو یحال ه ی وقت

 نا آروم بود آخ...  ی لیکم راه بره خ ه ی کوچه   یکه داشت رفت تو 
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باز داخل رو نگاه کردم؛ عمو   شهیداخل رفت. از پشت ش  ع یسر یلیحرفش تموم نشده بود که عمو محسن صداش زد و خ هنوز

اون حال داشتم   ی تو  دنشیکرد. ترس تموم وجودم رو گرفته بود و از د  یزد و صداش م  یم ربد یگوش ه   یو محسن مرتب ت

اجازه   ینکن  تیکرد و گفت:»مگه بهت نگفتم اگه رعا  نیبه حس ور  یبلند  یو صدا  تیشدم. عمو محسن با عصبان یم  وونهید

 احمق؟«  ی پسره  یچه وضع نیهان؟ ا دمینم

  شه ینصف ش   شعور یب نیمنه که ا ر یتقص می و گرفته گفت:»واال ما مثل آدم خورد ی عصب ی دستش رو به کمر زد و با چهره ا نیحس

 !« دهیرو سر کش

 آقا محسن لطفاً.«  مارستانیب نشیببر د ی گفت:»با ی که کنار مبل نشسته بود با نگران  یدر حال سحر

رو حرف   یا  قه ی زدم. چند دق ی م ز یر یشن ها ی پر استرس که با پا رو ییبودم و ضربه ها ستادهیو نگران پشت در ا دستپاچه

  ع یسر یل یو بعد از اون هم به سمت در قدم برداشتند که خ دمینشن  یگفت که درست و حساب یبه مرتض  ی زیزدند که عمو چ

  نیا ی برا ن،یزم  ی رو  یمحکم  یلباسم رو جمع کردم و با قدم ها  یدنباله  ی تضرسوندم. با رفتن عمو و مر  وار یخودم رو پشت د

  نیکه نسبتاً هم نو بودند و هم  یچوب لیبلند سقوط نکنم، به سمت اتاقک رفتم و داخل شدم؛ پر بود از وسا ی که با اون پاشنه ها

متعجب گفت:»هنوز   دنمیبا د  نیزدند. حس  یحرف م گهیبا هم د نی. سحر و حسکهیلباس که معلوم بود مال بوت ی طور جعبه ها

 که!«   ینرفت

 :دمیپرس  مه یطرفشون رفتم و سراس  به

 چه طوره؟  نیحس-

  ه یگفته  ییاز صبح تا حاال چه چرت و پرتا ی دونیجا ببر نم نیبهم نگاه کرد و رو سحر گفت:»سحر خانم  لطفاً سوگندو از ا یشاک

 ببرش نذار اوضاع بدتر بشه.«  گه،یم یزیچ  هی  ی بابا و مرتض یوقت جلو 

کم آروم    هی دست سحر رو محکم فشردم که گفت:» ی نکردم. از نگران ی کرد و دستم رو گرفت اما حرکت د ییبا حرکت سر تأ  سحر

که   ی در پشت  یجلو  ارنیب نویرفتن ماش  یرمق شد، عموت و مرتض  ی ب هویحالش خرابه*فقط، از بس حرف زد   ست ین یزیباش، چ

 نگران نباش.« نمارستایببرنش ب

هم افتاده اش   ی رو یپلک ها نیشده بود. چشم هاش بسته بود و با د  ریصورتم سراز یاراده رو  یکه ب یکردم و اشک یم نگاهش

  قه ی رفتم،  نی سمت حس کباره یها  وونه یاندازه لرزه به تنم انداخت و مثل د یب  یسرم خراب شد، ترس و وحشت ی باره رو ک ی ایدن

که از ترس   یهم جا به جاش نکرد، با اشک و چونه ا یبزرگش دادم اما قدم یبه جثه   یدستم گرفتم و تکون  ی لباسش رو تو ی

تو رو خدا بگو چشماشو  ن یبشه ح... حس ش یزینکنه چ ن، یکنه حس یکرده بود گفتم:»پ... پس چرا چشماشو باز نم  دایلرزش پ

 باز کنه.« 
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بسه االن   ستین ش یزیدنم از خودش گفت:»سوگند چته تو آروم باش گفتم چهم گذاشت و با جدا کر  ی رو یناراحت  پلک نیحس

 دلم.«   زیآروم باش عز اد، یم یکی

 هم به طرفگ اومد و با گذاشتن دستش دور کمرم گفت:»سوگند بسه خوبه، منو هم نترسون.«  سحر

رو از هم باز    نشیخمار و سنگ  یمبل خورد و چشم ها  یرو  ی همون لحظه بود که تکون یو تو  دمیکش  ربد ینگاهم رو سمت ه باز

اش آشفته   یموها  یدستش رو   دنیکرد. سحر با رها کردن دستش از دور کمرم سمتش رفت، جلوش نشست و با کش

 ؟« یشنو ی صدامو م ،یدلم خوب ز یجان عز ربد یگفت:»ه

لرزونم رو کش داد.   ی لب ها  هی گر ونه ی م ی. لبخند می بر رونیاز اتاق ب یخواست که قبل از اومدن عمو و مرتض  ی همچنان م نیحس

کبودش که آروم آروم    یزد و لب ها ی چشم م ی تو  یپوستش حساب یدگ یسمتش رفتم و کنار سحر، رو به روش نشستم. رنگ پر

بزنه.   یرمق  یب یی باعث شده بود پلک ها اش ی شد و حالت خواب آلودگ  ی اش خارج م ی نیخوردند؛ نفس هاش نامنظم از ب ی بهم م

و با    د یبر دهیبر  دنمیلبش نقش بست و با د  یرو  ی ** بهم دوخت، لبخند محو ی سرخ یرنگش رو که رگه ها یقهوه ا  یچشم ها

 سر خوش **شروع به حرف زدن کرد.  ونهیمنقطع م  ییجمله ها

 .... اومد... ید ی...اِ اومد... د... دیاومد -

 ...ت... تم... « دهن فرو داد و باز با همون حال گفت:»گفتم که... دو...ست... دارم... نگف آب

 و ملتمس لب زدم:  زون یدستم گرفتم و اشک ر ی سردش رو تو دست

 کنم.  ینکن تو رو خدا پاشو، پاشو التماست م ی جور نیبا خودت ا ربد یه-

 ** باز زمزمه کرد:  ی و با تکون دادن دستش با حالت ی اراد ریغ یی زد با خنده ها یکه خمار پلک م   یدرحال

 دوست دارم... دو... -

 طاقت به سمتمون اومد:  ی ب نیکه محو شد. حس ی بهش دست داد و لبخند  یحالت خواب آلودگ باز

جا برو، به خدا   نیبرو از ا ومدن یپس تا ن ادیسامان ب ی حت ایپس پاشو، االن که بابا  ی که دردسر درست کن  یخوا یسوگند پاشو نم-

 گه. ن ی زی اونا چ یبه زور ساکتش کردم که جلو 

 .«نهیکردم که  سحر بازوم رو گرفت و گفت:»بلند شو حق با حس ی آلود نگاهش م اشک

 سحر. ستیاما اون.... اون حالش خوب ن -
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 . دمیبهت خبر م  میکه اومد  مارستانی:سوگند جان شما برو، از بنیحس

 لطفاً.«  ن یبود با لحن ملتمسم گفتم:»پس مواظبش باش حس ربد ی که نگاهم به ه ی حال در

 زد:  ی مطمئن پلک

 . ومدهین  یسحر خانوم لطفاً ببرش تا کس د،یباشه حاال بر-

 *** 

آروم و قرار نداشتم و به   یداد. از نگران یاش رو جواب نم  یهم که گوش  نیخبر بودم، حس ی شد که ازش ب یم  یساعت کی  باًیتقر

که آروم تو    دمیپرس  ربد یام چشم دوخته بودم که همون موقع سحر به سمتم اومد. بالفاصله ازش در مورد ه ی گوش  ی صفحه 

  ن یاتاق پشت یکه اومدن، گفت تو   شهیم یا  قهیدق ستیشست شو دادن االنم ب  شوازنگ زد گفت خوبه معده  ن یگوشم گفت:»حس

 « .دهیکم دراز کش  هی و 

 : دمیمطمئن پرس  نا

 واقعاً؟ -

 .«مشینی بب می گفت که بالفاصله گفتم:»خب پس بر  یا  آره

 انگشت هاش گرفت.  نیدستم رو سفت ب  مچ

 نکن خدا رو شکر که خوبه.  ت یقدر خودتو اذ ن یا ششه،یشه چون سامانم پ ینم-

 . دمیکش  یآسوده ا نفس

 باهاش حرف بزنم.  د یسحر کاش بتونم باهاش حرف بزنم چون بازم ناراحتش کردم با-

  ه ی ی کن  یخود خور یجور  نیکه ا  نیا یهست گفتم که خوبه نگران نباش حاال هم به جا ی شه سامان هست، مرتض یاالن نم-

 .نیاز ا  شتریب م یخرابش نکنشب مونو  ششون،یپ م یبر ایسالن نشستن ب ی هم اومدن، باال د یکم خوش بگذرون سارا و مج 

  یرو  د یبه سارا و مج ک ی. بعد از تبرمیبه سالن باال رفت  گهیراحت شده بود با هم د یکم  المیکه خ  یتکون دادم و در حال یسر

مجلس   ونه یم  ی حساب رش یرنگ حر د یلباس تور سف ی رقص دو نفره شون شدم. سارا تو یمشغول تماشا  هی نشستم و مثل بق یمبل

بزرگ همراه با   یهم دورشون با زدن حلقه ا ه یو بق  دند یرقص یشده بود. وسط سالن م یو واقعاً هم عروس خوشگل د یدرخش یم

  هی بق ی حال جلو نیحوصله اما با ا یهم ب یساکت و آروم بودم، حساب  ییجورا ه یکردند. در طول جشن   یم  یهمراه غ یدست و ج

 صورتم زدم.  یرو  ندهاز خ یمنظور باز ماسک نیار باشم به اخو د یو کم  ارمیخودم ن یکردم به رو  ی م یسع
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 عوض کنه.  ی کرد حال و هوام رو کم  یم  یوسط مجلسِ رقص سع دنم یهم با دونستن حالم مدام با کش سحر

  ی تالف یهوا برا ی رو یبود و فقط با گفتن جمله ا  ده یاز ماجرا نفهم  ی زیچ نای م ایبودم گو دهیهم که از رخساره شن یطور  اون

گرفته، در جواب با    ربد یکه سامان از ه یو با سراغ   دهیرو کنار هم د ربد یهم من و ه ی وقت  ره،یخواسته حال من رو بگ  ی کردن م

البته   ، ییاحرف ه ن یهمچ هی و  میرقص  ی با هم م م یدار  ربد یلج بهش گفته که من و ه  یرو معنادار از    ی و با لحن یبدجنس

از حرفش نداشته و با   ی هم حق به جانب گفته بود منظور نایاز خجالتش در اومده بود که م د یو تهد   راهیبد و ب ی رخساره هم با کل

 جور مزخرفات خودش رو تبرئه کرده بود.  ن یو از ا "میصبا هم برق ربد یداره که من و ه  یحاال چه اشکال"جمله که  ن یگفتن ا

 بخورم.  یز یهم نتونستم چ ی درست و حساب ی و حت  د یچیشکم و پهلوم پ ه یناح یتو  کباره یو  یب یخوردن شام درد عج موقع 

 

  ه یقض  نیا ی اومد. سحر که متوجه  ی بار به سراغم م ک ی قهیبودم که چند دق  یدرد   ریاز شب گذشته بود و همچنان درگ یپاس 

 ها؟«  ستیبه خاطر عادت ماهانه ات ن نم یآروم گفت:»بب تذاش یم  زیم  یشربتش رو رو  وانیکه ل  یشده بود در حال

 زوده.«  ستیگفتم:»نه آخه االن وقش ن  یمنف ی حرکت سرم به نشونه  با

 ... یستی:اگه خوب نسحر

 رو قطع کردم.  حرفش

 . رهیو م اد یم ی لحظه ا یعنینه اون قدرا هم درد ندارم -

به تن داشت به   یکیرنگ و ش  یکه کت و دامن طوس  ی چشم آب ی و ساناز همراه با دختر  دهیکه سپ  می زد ی سحر حرف م با

به روشون زد و   یتر اومدنشون سحر لبخند   کیمعروف باشه. با نزد یزدم که همون محال  یسمتون اومدند، حدس م

 گشتم.«   یشما دخترا دنبالتون م نییگفت:»کجا

 .« میرو درست کن  شمون یباال آرا می بودند عقب زد و گفت:»رفته بود خته ی رنگش رو که دور و ورش ر  یمشک ی موها دهیسپ

سوگند   نمیشونه هام، رو به محال گفت:»ا یکه سحر با گذاشتن دستش رو   می نگاهم به محال همزمان با هم سالم کرد ی تالق با

 محال جان.«  ید یشن ادی از دخترا ز فشی جون که تعر

 زد و دستش رو به سمتم داراز کرد. ی خوش رنگ و پر برقش لبخند  ی با چشم ها محال

 خوشبختم سوگند جون. - 

 کردم.  یمن هم اظهار خوشبخت ام،ی بر خالف حرف دل یتصنع  ی رو فشردم و من هم با لبخند  دستش
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 طور.  ن یمنم هم-

 .وستند یهم به جمع مون پ م یزهره و مر  م،یرو با دخترا گرم حرف شد  قه ی دق چند 

کمر و شونه هاش انداخته بود   ن یب یزیر  ی که تکون ها  یخونه صدا انداخت. ساناز در حال یتو  کیباز موز  یی رایبعد از شام و پذ  

  تونهینم یلیحاال سحر حامله ست خ ؟یندار  ی تیفعال چ یسوگند تو چرا ه گمیرو به من گفت:»م  یپر خنده ا  یمعترض و با لحن

 خواهر؟!«  ی و هم حامله انکنه ت  ی نیش  یه گوشه میوجه و ووجه کنه، تو چته که مدام 

وسط   ده،یشدن دستم توسط سپ  دهیو کش ه یمعترض بق  یخنده و بعد از اون هم با باال رفتن صدا  ر یزدن ز  یاون حرف همگ  با

 و به ناچار باز باهاشون همراه شدم.  م یمجلس رفت

  د یکه سارا و مج ی رنگ  ییطال یِرفتن شده بودند. همراه مامان سمت مبل سلتنط ی بود و همه کم کم آماده  انیرو به پا جشن

  یو آماده  میگفت  کیکم خلوت شدن بهشون مجدداً تبر ه یدورشون شلوغ بود و باالخره بعد از   یحساب م،ی روش نشسته بودند رفت

و از خونه   میکرد   یخداحافظ ه ید. از سحر و بقبه مامان زنگ زده بو یبود و چندبار ظرموندر منت یچرا که بابا جلو  م،یرفتن شد 

بود، بعد از   یپشت اطیچشمم مدام سمت ح  اط، یاومدن از در ح رون یتموم شدن اون شب تلخ و نحس. موقع ب ی برا م یاومد  رون یب

  ی ود. بابا تودلم جا گرفته ب ی کم رنگ که تو  یا  یبودمش اما مدام تو فکرش بودم و نگران ده یند  گهیکه سحر گفته بود خوبه د نیا

 که مامان گفت:»پس سامان کو؟«  می منتظر بود، سوار شد  نیماش 

 اورده خودش.«  نیآخه ماش  امیگرفت و گفت:»بهش گفتم که گفت خودم م  یعقب دنده

 کم سر درد دارم.«  ه ی گه ید م یخب رضا جان بر یل یسرش گذاشت و گفت:»خ یرو   یهم دست مامان

 و با اون حرف بابا حرکت کرد. 

آن از   ه یکه   ی طور د یچیتر سمت راستم شکمم پ د یشد  یلیبار خ نیاما ا شیکه باز همون درده چند ساعت پ می نرفته بود یلیخ

. هر دو به طرفم برگشتند که مامان  ستادی از حرکت ا نیترمز قرار داد و ماش  ی پاش رو رو دهیو بابا ترس  دم یکش یکوتاه غ یدرد ج

 :د یوحشت پرس  با

 شد سوگند جان؟  یچ-

شده ام   د یکل  ی دندون ها ی هم فشرده شده بود از ال به ال ی که از درد تو  یو با صورت ی و به سخت  دمیچیپ ی درد به خودم م از

 .« ستیگفتم:»م... مامان م... من ح... حالم خوب ن

 شد؟« یچ  دفعهینگران تر از قبل نگاهم کرد و گفت:»آخه  بابا
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برام سخت شده بود، مامان با   یو تنفس حساب  ادیباال نم گه یکردم نفسم د ی حس م دم،یکش  یکوتاه  غ یوحشتناک باز ج ی درد از

 حرکت کرد. مضطرب   یو با حال ع یسر ی لیو بابا هم خ م یبر مارستانیتر به ب ع یالتماس رو به بابا خواست که هر چه سر

 

* 

به اطراف انداختم    یرمقم را از هم باز کردم و نگاه  یب ی پلک ها ارم،یب اد یرو به   یز یتونستم چ یبودم نم ده یکه کش  یاد یدرد ز از

بود ثابت   ستاده یمامان که کنارم ا یو رو  د یدار باز چرخ  هی شدند، نگاهم زاو انیرنگ اتاق نما د یسف  یوارهای د دم یدر مقابل تار د

 : د یزد و آروم پرس  می به رو  میمال یدستش گرفت، لبخند  ی دستم رو تو هام شد. با باز شدن پلک 

 مامان جانم؟  یخوب-

 مامان رو صدا زدم.  فیضع ییزبونم با صدا ر یخشک شده بود و با جمع کردن و فرو دادن بذاق تلخِ ز ی آب دهنم حساب 

 مامان؟ -

 :دمیخفه پرس  یخسته ام با همون صدا  یکردم و با باز و بسته کردن پلک ها یش آروم تخت جنب و جو  یگفت که تو  "یجانم" 

 من چشم شده؟ -

 .«شنیهات باز م هی بخ زم ینرم، به سمتم خم شد و گفت:»تکون نخور عز ی دست هاش گرفت و بعد از بوسه ا ونه یرو م  دستم

مامان نداشتم اما منظورش از   یاز جمله   یهنوز درک  شون برام سخت شده بود،کردند و باز کردن  یم  ی نیسنگ  یهام حساب پلک

 بود!  یشند چ یهام باز م  هی که بخ نیا

 من چم شده بود؟!  مگه

 

 مارستان،یب م یاومد  ع یکه حالت بد شد سر شبیرمقم رو به سمتش سوق دادم که گفت:»د یزدم و نگاه ب   یپلک ی سخت به

 .« مید یرو عمل کردن، خدا رو شکر به موقع رس  ستیآپاند 

 خونده بود!  ییدادم آروم چشم هام رو بستم انگار که برام الال ی مامان گوش م یکه به حرف ها  یطور  همون

  ی کردم که گرم  یم  یهنوز هم احساس ضعف و خستگ  یبدنم اثر خودشون رو گذاشته بودند، از طرف یشده تو  قیتزر ی ها دارو

 فرو رفتم.  قیعم یحس تر از قبل به خواب ی و ب د یخواب باز من رو به آغوش کش
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 *** 

پلک هام رو از هم باز   یچشم هام آروم ال ی و تابش و منعکس شدنش تو  مارستانیاتاق ب ی از پنجره تو د یخوردن نور خورش  با

بود. مامان به طرفم اومد و با حواله کردن   ده یپر کش یاز بدنم تا حدود  یبهتر بود و اون همه سست شب یکردم. حالم نسبت به د

 باالخره؟«  یشد   داریفر و پر تافتم گفت:»ب یموها یرو  ستش د دن یبه چشم هام و کش ق یعم یلبخند 

شکم و پهلوم احساس سوزش و درد کردم، پلک   ه یناح ی که تو نمیداشتم بش ی زدم و سع ه یکف دستم رو به تشک تخت تک  دو

 همراه با مچاله شدن صورتم زدم. مامان با گرفتن دستش جلوم مانع شد. ی محکم و پر درد

 نکن.  تیباال، تو خودتو اذ ارم یبذار تختت رو ب-

سرم رو   ری بالشت ز کم باال اومدم، در ادامه هم   هی رنگ رو فشرد و  د ی و سف   کیپشت تختِ پالست ی با گفتن اون حرف دکمه  و

 :دمیپرس  یبا آب دهن تر کردم و با چرخش نگاهم سمتش و پلک زدن آروم  یکرد. لب هام رو کم م یدادنم تنظ  هی تک یبرا

 خونه؟  م یریم  یمامان ک -

  تتی جا بودن اذ ن یدونم که ا  یم  یبمون د ی فعالً با یعمل شد  شبیو با باال گرفتن سرش گفت:»گفتم که تو د  د یپتو رو روم کش 

 فقط... «  زم، یکم تحمل  کن عز  هی  ست،ین ی چاره ا یکنه ول  یم

و   شب ید اد یبالفاصله  دنش یبه در داخل اومد. سالم کرد و به طرفمون اومد. با د ی حرفش تموم نشده بود که سامان با تقه ا هنوز

 . مامان رو بهش سؤال کرد: تونستم بهش نگاه کنم یو نم  دم یکش ی اتفاقاتش افتادم، هنوز هم ازش خجالت م

 بابات کو پس؟ -

 .« گردهیگفت شب برم  یو گفت:»گفتم بره دانشگاه من هستم ول  د یدور گردنش کش یدست

  شیرو پ یا  قه ی انداخت و گفت:»آهان، خب پس چند دق یدستش نگاه  یرو ی و نقره   فیاون حرفش مامان به ساعت ظر با

 کنم.«  ی م یبودم احساس خستگ  داریهمش ب شبیبرگردم دبه صورتم و بزنم و   یآب ه ی سوگند باش تا منم 

 هم گذاشت: یرو  پلک

 هستم شما برو. -
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  یبه باز  یدستم با دستپاچگ  ی بود تو دهیرو که مامان روم کش  یرنگ  د ی سف ی شدم و ملحفه  ری. سر به زمیرفتن مامان تنها شد  با

کرد و   یگاهش چرم بود نشست، نگاه منیکه نش ی چوب یصندل  یتر اومد کنار تختم رو  ک ینزد ستادن،یا ی ا قهی گرفتم. بعد از دق

 ؟« یبا باال دادن ابروش گفت:»هنوز هم ازم دلخور

  نیدست هاش گفت:»سوگند با من ا  یو با دراز کردن و گرفتن دستم تو د یکش  یبودم که کالفه پوف ری ساکت و سر به ز همچنان

 .« یدون ی خوب م  نویرو ندارم خودت ا  نکن من تحمل قهر کردن تو یجور

 .د یام رو بوس  یشونیشد و با خم شدن به سمتم پ زیخ  مین ی صندل ی باال گرفتم که رو ی لحظه ا  یرو برا  نگاهم

دونم برات    ی هر چند که م فتادهی ن یاتفاقاش رو فراموش کن، ا... اصالً فکر کن اتفاق شبویکنم د یخوام، خواهش م  ی معذرت م-

 سخته. 

 مشوش ادامه داد:   یو حال ی کالفگ  با

  شبید ینکن، حت  شتر یام رو ب یرفتارات شرمندگ  نیبا ا گه یپس، پس تو د شم یشرمنده م ارمشی یم  اد یبه  یه... هنوزم وقت -

 بود، تو رو هم ناراحت کردم.  ختهیبهم ر یناراحتش کردم حساب یل ینم خنگاه ک ربدم یه ی نتونستم تو رو

  شتر یازش ناراحت نبودم تازه ب ی ذره ا شبشیبا وجود کار د  یمن بود حت ز یسامان همه چ د،یگلوم خز یتو  ی حرف هاش بغض از

 . دمیپر رونی قرارش داده بودم. با صداش که از التماس پر شده بود از فکر ب ی طیشرا نیهمچ ی بودم که تو یاز دست خودم عصب

 ؟ ید یبگو، بگو منو بخش یز یچ هی سوگند -

  ی ام م وونهی د یو غمش حساب  نمیبب یآروم بودند متالطم و طوفان شهیرو که هم اش یرنگ در  یچشم ها یاومد اون جور  ینم دلم 

  یخوام رابطه    ی رنگش با لحن آرومم گفتم:»من نم یآب  یکردن به امواج متوحش چشم هاکرد. سرم رو کامالً باال گرفتم و با نگاه 

 .« مخوا ی شما دو تا رو خراب کنم، نم

 فشرد.  یرو همراه با لبخند کم رنگ  دستم

سوگند تو خودتو   م،یراحت از هم بگذر  م یتون  ینم م یبا هم بزرگ شد  یاز بچگ  ربد ی من و ه ، یخراب نشده و تو خرابش نکرد-

 .یستیرزنش نکن چون تو مقصر ن س 

  دهیفا  یب ی باهاش دعوا کردم، ول  یاحمقه اما امروز رفتم و کل  ینایاون م ر یگفت:»همش تقص تیکرد و با حرص و عصبان  یمکث

حرف   ر یتحت تأث د یهم اشتباه کردم نبا یل یالبته منم اشتباه کردم خ یروان  ض یمر ه ی  ضهیکه اون مر  دمیفهم گه یاس چون االن د

شکنه   ی قلبم م  یاگه ازم ناراحت باش  یخواهر من دونه یخدا ازم دلخور نباش، سوگند تو  وگرفتم، تو ر   یها و طعنه هاش قرار م 

 لطفاً.« 
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دندون محکم    ر یداشتم و لبم رو با شرم و حس عذاب وجدان ز  یدونست حس بد  ی که سامان خودش رو مقصر م  نیقدر از ا چه

 فشردم. 

 

چشمم   ه ینثارش کردم و با بستن  یپرتالطمش لبخند  یآروم کردن چشم ها یبرا  یا  هی کرد که بعد از ثان ی نگاهم م منتظر

 .« خوامی ناراحتت کردم معذرت م ی جور ن یشه؟! تو منو ببخش که ا یگفتم:»مگه خواهرم از برادرش ناراحت م

ازم جدا شد   یا  قهیو بعد از دق  د یهمراه با ذوق باز  سمتم خم شد و بغلم کرد، صورتم رو بوس  قیعم ی گفتن اون حرف با لبخند  با

 .« یدر حقم کرد  یلطف بزرگ دنم یگفت:»با بخش تشیو با همون لبخند پر رضا

  ی م مشکدو مبل چر  نیکه ب  یا  شهیش  زی م  یرو از رو  یهمون فاصله مامان داخل اومد. دستمال یبدم تو یکه جواب  ن یقبل از ا و

  کیتو ج کی قدر ج ن یشما دوتا با هم که ا د یگ یم ی گفت:»چ یاش با لبخند  ی شونیبه پ ینیرنگ قرار داشت برداشت و با چ

 هان؟!« نیشد 

 کم حرف خواهر و برادرانه بود.«  ه ی  یچ یزد و گفت:»ه ینیهم در جواب لبخند دلنش سامان

 ؟«ی مامان جان شما کار ندار امی برم اما بازم م د یمن کالس دارم با گه یو با اون حرف از جاش بلند شد و گفت:»خب د 

 :نه فدات شم برو. مامان

 : د یکه بره به طرف من برگشت و پرس  ن یقبل از ا و

 ؟ یتو چ -

 گفتم:»ممنون، نه برو.«  ی پلک زدن آروم با

 رفت. رونیبهم سر حال اومده بود نگاه ازم گرفت از اتاق  یکه همچنان لبخند داشت و حساب ی حال در

 **** 

رو که برام اورده   یبه اتاقم برگشتم و با کمک مامان سوپ شیآزما یسر کیشدنم گذشته بود و بعد از  دار یاز ب ی ا قه ی دق ستیب

  ی رو که تو  یو کمپوت وه یاومده بودند. سحر پاکت آب م  دنم ید یچهار بود و رخساره و سحر برا  کیبودند خوردم. ساعت نزد

 :د یبه روم پرس  یو با زدن لبخند  شتکنار تخت گذا ی وبچ ز یم ی دستش بود رو

 سوگند جان؟  یخوب-
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 زدم.  یجواب من هم متقابالً لبخند  در

 . ید یممنون سحر جون خوبم زحمت کش-

بود اگه زود تر با خبر   دهیامروز از سامان شن نیناراحت شدم، حس یلیخ  دمیشن ی به چهره اش گرفت و گفت:»وقت یمتأثر  حالت

 خب خبر نداشتم.«  ی ول  زدمیشدم همون موقع بهت سر م یم

 نبود.  یازیجا ن ن یا یایب تتیوضع  نینبودم با ا یواقعاً راض ی زنیکه م  هی چه حرف نیا-

 آخه.«   یحرف من گفت:»حق با سوگنده سحر جان چرا تو زحمت افتاد  د ییهم در تأ مامان

 . مید ید مارستانیب  یورود  یمنو اورد. رخساره رو هم جلو  ع ی گفتم و اونم که سر بد ریبه ه دم یتا شن ی :چه زحمتسحر

لب هام جا خوش   یرو  ی لبخند  دنشیداخل اتاق اومد. با د  ربد یبه رخساره نگاه کردم که همون لحظه ه ربد یاسم ه دنیشن با

هم سر   یکه به صورت داشت حساب یضی اومد و با لبخند عر ی نگرانش بودم اما بنظر خوب م یکرد چرا که هنوز از شب عروس 

دستش   ی رو که تو یرو به مامان سالم کرد و به طرفم اومد. شاخ گل رز  دم،تخت جا به جا ش  ی رو  ی . کمد یرس   یحال به نظر م

آروم دادم که رو به   ی کرد. جواب سالمش رو با لحنبهم، سالم  ی ا هی چند ثان یگذاشت و بعد از نگاه  زی م یرو   وان،ی بود داخل ل

 :د یمامان پرس 

 پس سامان کجاست؟ -

 . یجان که اومد  ربد ی:کالس داشت رفت، ممنون همامان

 جان.«  یینکردم زندا یهم فشرد و گفت:»کار ی به مامان با ادب و احترام لب رو رو

اش فرو برد که گه گه   یگوش  ی و سرش رو تو  ستادیا ی کناررو مشغول حرف با مامان و سحر شد، بعد از اون هم  ی ا قه ی دق چند 

 کم هم دستپاچه شده بود.  هی دست و پاش بسته بود و  یمامان حساب ی که جلو نیکرد، مثل ا  یهم به من نگاه م یدار

  لیو است کیکوچ خچال ی ی رو که گرفته بودند تو ییزایزدند و رخساره هم چ ی حرف م شبیو مامان با هم درمورد جشن د سحر

 کرد.  ی رنگِ گوشه اتاق جا به جا م یطوس 

اش مشغول بود؛ بهش   یبود. باز هم با گوش  ستاده یدستش قرار داشت، ا ی که رو یاز تختم و کاپشن ی هم چنان با فاصله ا ربد یه

از   یارسال ی امکیبرش داشتم. پ ز یم یدم و از رو خودم شدم، دستم رو دراز کر ی گوش  امیپ یصدا  یکردم که متوجه    ینگاه م

 صفحه نقس بست! ی رو ربد یه

 بود و نوشته بود:  دهیحالم رو پرس  امیاون پ ی بود برام اس ام مس فرستاده بود، تو وونهی د واقعاً
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 ؟« ی»بهتر

همراه با   یآره جوابش رو دادم که لبخند قشنگ  یام گرفته بود و با تکون دادن سرم به معنابهش نگاه کردم، از کارش خنده 

 افتاده!  یاتفاف  شب یتعجب کردم و اصالً انگار نه انگار د یبود که حساب ف یبهم زد. اون قدر بشاش و سر ک یزیچشمک ر

 ه بود؟! و سرزنده اش کرد  الیخ ی اون همه ب ی چ آخه

 :د یاومد پرس  یکه به طرفم م ی درحال رخساره

 بود؟   یک-

 ابروم رو باال پروندم.  یتا

 دوستام بود.  یکی-

و با جا به   د یبسنده کرد. سحر باز به سمت من چرخ "آهان" ی با گفتن کلمه  یز یر ی که متوجه شده بود و به خنده  ن یمثل ا اما

از مهمونا نرفته بودن و   ی سر هی اما  انیخواستن ب یو ساناز هم م  دهیپ اش گفت:»س  گه یدست د یاش تو  یدست  فی جا کردن ک

 موندن.«  گهیجون دست تنها بود د یگل

 گه؟« یرفتن د د یسارا و مج یممنون، راست یِل یهم خودش خ ی که تو اومد   نیهم ه یچه حرف نیدر جوابش گفت:»نه بابا ا مامان

 رفتن اصفهان. شبی:اره د سحر

  گهیکرد رو به سحر کرد گفت:»سحر اگه تموم شد د ی رنگش فرو م  یمشک  نیشلوار ج ب یج یرو تو یکه گوش  ی درحال ربد یه

 .« میبر

 دلم.«   زیعز ی زودِ زود خوب ش  دوارم یام ام،یگفت و بعد از اون هم رو به من با فشردن دستم گفت:»اگه شد بازم م ی باشه ا سحر

 

زحمت   ، یایحال ب ن ینبودم با ا یگفت:»بازم ممنون سحر جان واقعاً راضرو بهش   یتشکر کردم که مامان هم با لبخند  ازش 

 .« ید یکش

 :د یهم فشرد و لب برچ یرو  ی لب سحر

 آرزو جان. یچه زحمت یزنیکه م  ی چه حرف نیا-
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زد گفت:»آرزو جان شما که   یمانتوش برق م  ر یاش از ز ین یتزئ یمامان که سنگ ها  یدر ادامه با نگاه کردن به لباس مجلس و

 نه؟!«  ی اصالً خونه نرفت نم یبب یهنوز هم لباست رو عوض نکرد

 کرد و جواب داد:  یخودش رو نگاه یسر تاپا مامان

 جام.  نیا شبیاز د گه ینه د-

من خودم    یاگر هم بخوا ر،یدوش بگ   هی به نظر من برو خونه هم لباست رو عوض کن هم  یرس یخسته به نظر م یلی:خسحر

 مونم.  ی سوگند م ششیپ

 .رمیسحر جان حاال سامان که اومد م ی:نه مرس مامان

حرف سحر من هم رو به مامان گفتم:»مامان جان   د ییمنظور در تأ نیداشت و حق با سحر بود و به ا  ی سر و وضع آشفته ا مامان

 .« د یو برگرد د یبر  د،یشما برو خونه خوبم نگران من نباش  گه یسحر راست م

کم   ه یخوام   یآخه م ،یمرس   ستین یازیبمونه که در جواب گفتم:»نه ن  شمیاصرار کرد که تا اومدن مامان پ نیهم اون ب  رخساره

 بخوابم.« 

خواستم پلک    یو م   دمیتخت آروم دراز کش ی شد و همراهشون رفت. با رفتنشون رو یبا اصرار سحر و رخساره مامان راض باالخره

 گذشت!  ی از رفتن شون نم ی لیجا خورده بودم آخه خ یداخل اومد. حساب ربد یه یناباور  نیهم بذارم که در باز شد و ع ی رو

  یا  قهیکردم که بعد از دق  ی دادم. متعجب و جاخورده بهش نگاه م  هیتخت جا به جا شدم و به بالشت پشت سرم تک  ی کم رو  هی

رفته،   ادتیرو  چت یکه سوئ ن یدادم با لحن آرومم گفتم:»مثل ا ی اشاره م ز یکه به م  یافتاد و در حال زیم  یرو  چ یچشمم به سوئ

 .« زهیم  یاون جاست رو 

  ادم یرو  ی زیوقت چ  چیگفت:»من ه  یدار  یکرد و با لحن معن  یبرداشت و جلوتر اومد، نگاه مرموز  یمحکم  ی اون حرفم قدم ها با

 که خودم بخوام!«   نیمگر ا  ره،ینم

  ی رو یگرفت و نشست. کاپشن چرمش رو  با حرکت  یتخت جا یاومد، لبه   تر  کیکردم که نزد ی از حرفش نگاهش م جیگ

  یتپش قلب گرفته بودم. نگاه دستپاچه ا شه یباره و مثل هم کیبودنش بهم،  ک یتخت پرت کرد. از اون همه نزد کی نزد یصندل

 بهش کردم. 

 منتظرن.  ه ی ح...حتماً بق-

فقط من و   م، یی رو ول کن االن فقط من و تو ه یتر شد و گفت:»بق  کیبهم نزد  ی کرد کم  یبهم نگاه م  یکه با حالت خاص  یدرحال

 تو.« 
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آرزو خانم رفتن و   نیکردن ابروش گفت:»تعجب نکن، با ماش   یپاش قرار داد و با  کمون یکه دستش رو رو   دمیکش ی جیگ  نفس

 .« کیبوت رم یمنم بهشون گفتم که م 

پر لذت   یشده بود با لبخند  ره یکه بهم خ ی بهت زدم روش ثابت شدند که موهاش رو سمت باال جمع کرد و درحال یها چشم

 .« یچه قدر نگرانم شد  شبی گفت:»سحر بهم گفت که د

  ی کردم که نفس ی هم فشرده م یانگشت هام رو تو  یافتادم. همچنان مضطرب بودم و با دستپاچگ  ریگ  یبود که حساب  معلوم

 سر باال گرفت.  یسراسر جد  یا چهره ا و ب د یکش

 . رمیاومدم ازت اعتراف بگ -

 و تعجب بهش نگاه کردم.   یرگیخ با

 . یاعتراف کن د یوقتشه سوگند، تو هم با گه ید-

 که... «  یاعتراف کن  د ینگاهش کردم که گفت:»با ز،یخبر از همه چ یخنگ و ب  ی آدم مثل

 .« ینگاه کردن، گفت:»که دوسم دار  ی ا قهی حرفش رو فرو داد و بعد از دق یپلک زدن محکم با

خودم مرتب    یتخت رو رو  ی ملحفه  یکه از جواب دادن طفره برم با دستپاچگ  نیا ی جا خوردم و واسه  یکه زد حساب  یحرف با

 کردم. 

 ...  یل یخ یخوام استراحت کنم اگه بر  ی من... من م-

سوگند، من به دوست   ستیقبل ن یدفعه مثل دفعه ها  نیگفت:»ا ی جد  ی طع کردنش و لحنقبل از تموم شدن حرفم با ق اما

 که بهت دارم اما تو... «  یتینها ی داشتن تو بار و بارها اعتراف کردم، به عشق ب

که صداش رو با وضوحِ   ی شد؛ طور ی گفت ضربان قلبم تند تر و تند تر م  ی رو که م یساکت شد. هر جمله ا  ی لحظه ا یبرا

 ملول نگاهم کرد.  ری. دلگ دمیشن ی گوشم م ی تو یظیغل

خسته شدم، از بس   یواشکی  یدوست داشتنا  نیسوگند من از ا ، یکن ی م غ یازم در یجور  نیکه خودتو ا ه ی انصاف یب  یلیخ نیا-

 بهونه جور کردم خسته شدم.  دنتید  یواسه  

 تر لب زد:  نیغمگ 

 که ندارمت خسته ام، باش واسه من...  نیسوگند من از ا-
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دونم آره بهت   ی گفت:»م  یپام دوختم که بعد از مکث ی رو یو آب دهنم رو محکم فرو دادم. متأثر سرم رو به ملحفه    د یلرز  قلبم

برابر تو   چون در  فم ی مورد من ضع ه ی نیا ی مورد رو نتونستم، تو   هی نیکنم که ا ی اما اعتراف م رون یبرم ب  ت یقول دادم که از زندگ

 .« یلیشم، خ  یم  فیضع ی لیتو خ ابربودن برام سخته، در بر ی قو

  یعصب ی آروم نبود و با حالت گه یبهش نگاه کردم اما د ی لحظه ا یکردم و باالخره برا  یساکت بودم و فقط گوش م  همچنان

 بهت بگم آخه!«  د یبا ی چ گه یسکوتت عذاب نده، د نیگفت:»هر دفعه منو با ا

دفعه مثل    ن یکلمه، اما ا ه ی چشم هام گفت:»فقط  ی تو ی رگیتر اورد و با خ ک یتخت جا به جاشد، صورتش رو نزد ی کم رو  هی

 رحم نباش، لطفاً.«  ی قبل ب ی دفعه 

  ی و با زل زدن تو  یداد با لحن محکم و کوبنده ا   یکه آب دهنش رو فرو م  یرو با راست کردن گردنش باال گرفت و در حال سرش 

 نه؟«  ایآره   ؟یمرده گفت:»دوسم دار چشم هام شمرده ش 

 

کار کنم و    یبگم و چ د یبا یدونستم چ  ی ملتمس و منتظرش نگاه کردم؛ واقعاً نم یچشم ها  یقرارم تو  یسراسر ب  یچشم ها با

 دوباره سامان و حرف هاش، سر تا پام رو گرفته بود.  دن یکه بعد از د ی د یترد

 انداخت. هینگاهم سا یملتمسش رو  نگاه

 . میبا هم درستش کن زو یکه همه چ  دمیسوگند حرف بزن، بهت قول م-

راه شروع نشده و به جا   ک ی ی که تمام کننده   نیا ایو سخت بود و  ب یراه پر فراز و نش ه یشروع کننده  ای  دادمیکه م یجواب

 شد!   یم نیام خونه نش نه یتلخ که تا آخر عمر کنج س  ی موندن حسرت

ام رو به دنبال   یمونیپش ن یتونست بزرگ تر  یکه م  ی پاسخ به سؤال یبود برا یعقل و قلبم کشمکش ن یب سخت بود و  انتخاب

کرد که اگه قبول کنم و به خاطر   یفکر م ن یبود و مدام به ا  یبزرگ  م یزدم؛ تصم ی فکر و مشوش پلک م  شونیداشته باشه. پر

 ؟ ی سامان نتونه تحمل کنه و بذاره بره چ

 !؟یاورد چ  یکردم؟ اگه کم م یکار م  ی چ د یوقت من با  اون

 پر از غمش زمزمه کرد:  یبا چشم ها یعاجزانه اش بهم چشم دوخته بود و بعد از لحظه ا  ینگاه ها با

 ... نویسوگند، من عاشق توام، بفهم ا-
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ماال مال   تینها ی ب ی داشت و لذت  یبرام تازگ دمشیشن ی خواب قشنگ بود و هر بار که م هی اون جمله ازش، برام مثل  دنیشن

  ک یکه  ید ی اول؛ چرا که حسِ ترس و ترد یچند لحظه   یکرد البته فقط برا   یم  ایدن  یحس ها نی تر  نیریاز ش  زیوجودم رو لبر

تابانه مشتاق   ی که قلبم ب  یجمله ا دنیتونستم اصالً از شن ی ذاشت و نم  ینم راحتم  ی انداخت لحظه ا یم  شهیوجودم ر  یباره تو 

رو   ی ادیز ی چرا که عاشق و معشوق ها   دم؛ یترس  ی م ی ریمس نیهمچ ی تو دنیبود، لذت ببرم. از جا زدن و عقب کش دنشیشن

که همه    دمید  یشدم م ی م ق یدقدوست و آشنا   نیب ی چند روز اول بود و وقت یبودم که تب تندشون فقط و فقط برا دهید

 بودند. دهیعشق، پا پس کش نِیری مشقت بار و البته ش   ریلحظات آخر جا زده بودند و از مس

شد    ی داد و مانع از راحت حرف زدنم م  ی منتظر جواب بهم چشم دوخته بود. آب دهنم رو که گلوم رو قلقلک م ره یو خ تبدار

که    یراه یدرست  دن یسنج ی و برا یو دو دل  د یکندم، با ترد ی ناخنم رو م ی که با استرس گوشه  ی در حال ی بعد از مکث دم،یبلع

 دروغ بزرگ!«   هی دروغه،  ه یخواستم انتخاب کنم گفتم:»عِ... عشق  یم

 چشم هام حل کرد:  ی پر از حسرتش رو تو یها چشم

عشق و دوست داشتن   نیا ی که تا آخر عمر تشنه   دمیقولو م ن یدوست دارم و ا  شتریب ، یدروغو از هر حرف راست ن یاما من ا-

 باشم.

 لب زدم:  ی کردن  یو بعد از نگاه دمیخند  تلخ

 شه!  ی م رآبیس  یروز   هی  یکه هر تشنه ا  ی دون ی رو هم م نیپس ا-

که تا آخر عمر    دمیقول م دم،یهم فشرد و شمرده شمرده گفت: »قول م یبرآشفته شد، لب هاش رو رو  یکه زدم حساب  یحرف با

 عشق کم نشه، بهم اعتماد کن سوگند.«  ن یاز ا ی عشق  باشم و ذره ا ن یا ینه  تش

 تمام ادامه داد:  ی با کالفگ  و

 حرفام بمونم هان؟ سوگند من نم...  یتونم پا  یکه نم  یکن  ی نکنه فکر م ؟ یترس  ی م ی از چ ؟ یمنو باور کن ی خوای اصالً تو چرا نم-

!  یگفت:»اِ تو که هنوز نرفت تیبا باعصبان ربد یه دن یداخل اتاق اومد با د ی که حرفش رو تموم کنه خانم پرستار جوون  ن یقبل از ا و

 !« گهید  یکردم رفته باش  ی فکر م ، یاریرو ب نتیماش  چیسوئ ی ریم  یمگه نگفت 

  ربد یکرد، خطاب به ه ی م ق یرو تزردا ُسرم کنار تختم که به دستم وصل بود  یکه تو   یبا اون حرف به طرف من اومد و در حال و

 «اسکن داره. ی ت ی استراحت کنه چون فردا س  د یمون با ضی وقتِ مالقات هم تموم شده و مر ، یبر  گهیگفت:»بهتره د

  ایسوگند  نی هم محکم گفت:»بب ی و با فشردن دندون هاش رو د یخانم پرستار باز به سمت من چرخ  یبدون توجه به حرف ها اما

 خورم... «  ی قسم م  ای... ای ی د یجواب سؤالم رو م
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پر خشم فوت کرد و با   یکرد. باز نفس  یپرتالطمش تالق یچشم ها یبا نفس بلندش نصفه موند. نگاه مضطرب و نگرانم تو حرفش

د به جون  پر خط و نشون و کوبنده از مصمم بودنش، گفت:»سوگن  یبا لحن  دادیکه به در اتاق اشاره م  یحرکت انگشتش در حال

و    رمیگ یبگه رو م  "آره"که بهم   یدختر  نیبرم دست اول رون یدر ب  ن یخورم که اگه از ا ی قسم م  یکسم  نیتر  زیخودت که عز

 کلمه.«   هی فقط  ،ید یمنو از دست م شه یهم یاون وقته که... اون وقته که برا

 هم گذاشت و با همون لحن کوبنده اش تکرار کرد: یرو  پلک

 نه؟  ای یدوسم دار -

 گم وقت مالقات تموم شده!«  ی م  ستم،یگفت:»مگه با شما ن تیو با عصبان د یحرفش پر ی باز تو ی پرستار بعد از نگاه شوکه ا خانم

  تیدماغش از خشم گشاد شده بودند با قاطع ی که پره ها ی نکرد. پلک باز کرد و در حال یباز هم به حرف هاش توجه ربد یه اما

 خورم.«  یکنم، قسم م  یپشت سرم رو هم نگاه نم  گهیتونه مانعم بشه، اگه برم د  یم  ی د یکه م  یگفت:»فقط جواب 

 

 ادامه داد:   د ی و با تأک ی با لحن محکم تر و

 تا آخر عمرت!  ،ید یمنو از دست م شهی هم یسوگند اگه برم واسه  -

کرد و   یو خشم نگاه ت یجا خورده بود با همون عصبان یحساب ربد یه یکرد و از حرف ها ی مبهوت نگاه م  پرستار که مات و خانم

 رفت.  رون یاز اتاق ب جش یبا حالت گ

حساس قفل خودش رو زده بود   ی تیموقع  ی شدند. زبونم باز تو یخارج م  نهیاز س  ی برام بود و نفس هام به تند  یپر استرس  یفضا

 دادم. ی فرو م شیبار با تشو کی  قهی که چند دق ی و آب دهن

گوشم به صدا دراومده بود   ی از دست دادنش تو ی کردم؛ شمارش معکوس واسه   سیزور  لب باز کم و لب هام رو با اضطراب خ به

 دمش.   یاز دست م شهیهم ی تونم بکنم و واقعاً برا ی نم یکار  گه یدفعه اگه بره د  نیدونستم که ا یم

و افکار پر سر و صدا داشت منفجر    یریبگم و سرم از اون هم درگ  یدونستم چ  ی م و متوحش، نمبود  جیمنتظر بود؛ گ همچنان

هم قرار دادن   یقرمز شده بود با رو  یکه از خشم حساب  یاز جاش بلند شد و درحال ی عصب یشد. با سکوت من، با حالت  یم

 وار تو رو دوستت داشتم... «   وونهیقدر د  نی و ا  یجور  نیپر حرص و دلخور گفت:»خدا منو لعنت کنه که ا ی دندونش هاش با لحن

بعد از   دم،یکش  ی قیخواست بره که نفس عم یبرداشت و م ی صندل یاز رو  یعصب  یبا گفتن اون جمله کاپشنش رو با چنگ  و

 تند لب زدم:   یدادن نفس رون یهم گذاشتم و آروم همراه با ب ی چشم رو ی لحظه ا
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 آره. -

باره سر جاش  ک یکه دادم  یعشق رو حفظ کنه. با جواب هی قاطع و محکم که بتونه   یآروم  اما قاطع. به اندازه ا "یآره " هی

سخت و آرومم به   یبعد از جدا کردن ُسرم از دستم از جام بلند شدم و با قدم ها یپشتش به من بود. آروم و به سخت  ستاد،یا

خواست تا آخر عمر حسرت   یکرد.ـدلم نم ی زده و جا خورده بهم نگاه م رت یح گشت،طرفش رفتم که بالفاصله به سمتم بر

رو، به خودم جرأت دادم؛ چشم هام رو بستم، دستم رو   ش یاتفاقات پ یهمه  یسر کنم چشم بسته بودم رو  یمونیشیبخورم و با پ

  دن ید لمس کردم و بعد از کشگداخته شده بودن اد یز جانی پر حرارتم که از ه یسمت دستش بردم و انگشت هاش رو با دست ها

 کردم.:  نییخمار و تبدارش زل زده بودم سر باال و پا ی چشم ها ی که تو  یو پر تالطم چشم از هم باز کردم و درحال  قیعم ینفس

 ؟ ی بهم گفت یاتاقت چ یبار تو  ن یآخر ادته ی-

 با غم زدم: خته یآم ی شده بود، لبخند  ره یهمون نگاه پر تب و تابش بهم خ با

 بهت بدم. ید یرو که االن باز هم، ازم پرس  یچشم هات زل بزنم و جواب سؤال  ی تو  یگفت -

دستش رو محکم   یو بعد از مکث   د یگونه ام چک ی از گوشه چشمم رو یراحت حرف زدنم، قطره اشک ی برا ی سخت یر یباز نفس گ و

دوست   یلیمن، من خ  ربد ی... هیلیمحو گفتم:»من... من خ یچشم هاش بغض آلود همراه با لبخند  ی فشار دادم و با حل شدن تو 

 دوست دارم.«   یلی دارم، خ

 

 که هنوز هم باورش نشده بود.  ن یکرد مثل ا ی از اندازه بهم نگاه م شیب ی رتیمات و مبهوت و با ح ی ا قه ی چند دق یبرا

 لب زد:  ی و ناباور دستم رفت، آب دهنش رو صدا دار قورت داد و با لکنت  ی اش توسمت دست چفت شده نگاهش

 نه؟!  نم یبیخ... خواب که نم  ؟یگفت   یتو چ ، یچ....چ-

  دایکه پ ی از اندازه ا ش یپروام کرده بود و با جسارت ب ی ب یزدم، عشق اون لحظه حساب  یصورتم از اشک لبخند  یسیخ ونه یم

 کرد:  ی صورتش حالج یکرده بودم با تکون دادن سرم شمرده شرده جمله ام رو تو 

 من، دوست دارم... ، یستیخواب ن-

 پر حسرت سر تکون دادم.  یاشک زش ی سوخت همراه با ر ی به دست مردونه اش که حاال از حرارت م یفشار باز

 از همه. شتریاز خودت، ب... ب  شتر یب یحت-
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اش انداخت  ی شون یبه پ ین یچ یو با حالت بامزه ا  د یبا غم خند  خته یآم یِ با خوشحال د یرس  یبه نظر م  که هنوز هم شوکه ی حال در

 تونم بغلت کنم؟«  یو گفت:»م 

زد. از حرفش با خنده لبم رو    یچشم هاش دو دو م ی بچگانه که تو ی آن مثل بچه ها شده بود و ذوق  هی بزرگش  بتی اون ه با

از دهنم خارج بشه   ی که حرف  نیباره تنم رو داغ کرده بود. اما قبل از ا کی که  جان یو گلگون شدن صورتم از اون همه ه  دمیگز

  یگفت:»آقا  یرنگ نگهبان یبا لباس آب یچوب در قرار گرفته بود و رو به مرد مسن  هارچ یخانم پرستار شدم؛ تو یصدا ی متوجه 

 وقت مالقات تموم شده انگار نه انگار!«  گمیم  یواال هر چ  گم،یم  شونویا ینیحس

به   ی شلوارش و تکون دنیکرد و بعد از باال کش م یبود ستادهیتخت ا نییکه پا ربد ی به من و ه یحرف خانم پرستار نگهبان، نگاه با

مالقات تموم شده بفرما دردسر واسه ما  ساعت  ی دون  یبا حرکت دستش گفت:»بفرما پسرم مگه نم ربد یشکم گنده اش رو به ه

 .« د یدرست نکن

 لطفاً.«  قه، یبابا چند دق یهم رفته بود دستش رو به کمر زد و معترض گفت:»ا  یاخم هاش تو یکه حساب ربد یه

 .« گهید  د ییبفرما گنیم نو یگفت:»همه هم ربد یرنگش انداخت و در جواب ه یکلفت و مشک  یابرو ها نیب یاخم

 کم رنگ رو به من کرد.   یتاب و لبخند  ی ب  یو با حالت  د یخوش حالتش کش یموها یکالفه همراه با فرو کردن دستش تو   ینفس

 برم؟  یحاال چه طور -

 زمزمه کرد:  ی طاقت ی و با ب  یآروم تر  یدر ادامه با لحن  و

 ازت دل بکنم آخه؟  ی چه طور-

 به روش زدم:  یلبخند 

 گفتم حاال برو.   یکه خواست  ویزیچ-

دست    یشده بود که نگهبان به طرفش اومد و با گرفتن بازوش تو  ره یبود، بهم خ ی از غم و شاد ی بیکه ترک  یو با حالت مسخ

 برو.«   ایجوون ب ایب  م،یش  ی م خیمالقات االن بفرما واال ما توب یایب ی تون  یگفت:»فردا بازم م 

 پر خواهش زمزمه کردم: یهم گذاشتم و با لحن یرو  یپلک

 برو. -

 گردم.«  ی بر م ی تکون داد و با فرو دادن آب دهنش گفت:»باشه ول نییبه باال و پا یسر
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قشنگ و جذاب دوست    یداشت زمزمه وار همراه با لبخند  ی به عقب بر م یکه نگاهش همچنان سمت من  بود و قدم  ی در حال و

  ی نیریقند آب کرده بودند و ش   ویکل  لویدلم ک  یکه گفته بود انگار تو  یبا جمله ازده و ناآرومم کرد.   جان یقلب ه میرو تقد   یدارم

پر ذوق کش   ی اندازه به لبخند  ی لب هام ب  یکردم و از خوش  ی بدنم حس م یاون جمله رو با تموم وجود و تک تک سلول ها

 اومده بودند. 

کم استراحت کن مثل    هی خب تو هم  یلی که به چهره اش داشت گفت:»خ  یخانم پرستار به طرفم اومد و با اخم ربد یرفتن ه با

 ها!«  یکه تازه عمل شد  نیا

 بابا.«  ی ا می مکافات دار ضای ما با شما مر شه یلب گفت:»هم  ریرفت غر غر کنان ز یم  رونیکه از اتاق ب  یدرحال و

 کردم.  دنیدرهمش شروع به خند  ی  افهیو ق تیاز اون همه عصبان زی ر زیشده و ر   ی شاک یبود که حساب  معلوم

 

  یمیبود و نس ی مطبوع یکردم؛ هوا  یرو نگاه م رون یزده بودم. ب کهیت  وار یبغلم گرفته بودم و کنار پنجره به د ی هام رو تو دست

  ک ی باًیداد. تقر ی جولون م یلب هام با سر مست یگرفته بود. لبخند همچنان رو  ی هوا به باز یفرم رو رو  یموها یم یسرد و مال

  یپوستم م  ر یکه آروم آروم ز یهام دادم و احساس نشاط ه ی پر لذت داخل ر ی رو با ولع و حرص ااز رفتنش گذشته بود. هو یساعت

داشتم؛ انگار که راه گلوم باز شده بود و با    ی . چه قدر گفتن اون حرف ها و اون اعتراف آرومم کرده بود و چه قدر حس خوبد یخز

باره باز   کی ام برداشته شده و راه تنفسم رو  نه یقفسه س  یرو از  ییوی صد کل یرو داشتم که وزنه ا   نیگفتن اون حرف ها حس ا

 کردند. 

  ی ماه هی مثل  ایکه از قفس محبوس شده پر گرفته باشه  ی کرده بودم؛ درست مثل پرنده ا اد یپ  ییو رها ی حس آزاد بیعج

زالل و بزرگ پرت شده باشه، انگار که تازه داشتم از اون حس عاشقانه ام لذت   ی ا اچهیداخل در   ،یا  شه یش  یکه از تُنگ   کیکوچ

 بردم!  یم

دادم،    هیتک  وار یسرم رو به د ،یدگرگون از خوش   یو حال یتچشم هام نقش بست و با سرمس یناباور و شوکه اش جلو ی  چهره

که خود به خود به    ییام رو دو چندان کرده بود و لب ها ی و خوش  د یچرخ ی سرم رقص کنون م ی که گفته بود تو ی آخر ی جمله 

 شدند. ی باز م قیعم ییخنده ها

 

و   چیشکمم پ ر یکه ز  یف یشل و وارفته ام از درد خف ی گرفتم. با قدم ها وار یاز د هی ام به خودم اومدم و تک ی زنگ گوش  یصدا با

خودش   دم؛یرنگِ کنار تخت برداشتم. با خنده و تکون سر، لب گز د یسف  زیم  یرو از رو  ی خورد، به طرف تخت رفتم. گوش  ی تاب م

 انداخت: تمیگوشم ر یتو  تمش یخوش ر یابعد صد  یبود. جواب دادم و لحظه ا 
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 الو سوگند؟-

 توش موج انداخته بود گفت:  ی که آشفتگ  ییشوک بود و با صدا یکه هنوز هم تو   نیگفتم. مثل ا ی ا هبل

و    رونی ح یرستانیدب  یمثل پسر بچه ها رون یاومدم ب مارستانیکه از ب  یاز وقت شهیبگم، باورت نم ی دونم چ ی هنوز هم نم-

 بمونم.  شتریکه نشد ب ف یح ی دارم، ول یبیدونم حال عج   یخنده نم ریزنم ز یم  یچرخم و خود به خود م  ی م  ابونایسرخوش تو خ

 گفتن به پرستار.  راهیو در ادامه با لحن بامزه و خنده دارش شروع کرد به بد و ب  

  ی که تو یاز امروز اونم از اون شب نیشهر با من مشکل دارن! ا نیا یتوروح اون پرستار گَنده دماغ، اصالً انگار تمام پرستارا یا-

  ی! رسماً مذارن ینم هی بق ی شد  یبرام آرامبخش زد، حاال که تو راض نمیخواستم تو رو بب یم  یاون پرستار فصول وقت  مارستانیب

 ام کنن!  وونهی خوان د

 کردم.   یلب، به حرف هاش گوش م ی رو ضمیعر یبودم و با خنده ها ساکت

 ؟یگ ی نم یز یتو چرا چرا چ  نمیبب-

 کردم.  ی مِن مِن

 خب... خب...-

 :د یحرفم پر ی تو  ی جد  یو با لحن معترض 

 ! ؟یزنگ زدم صداتو بشنوم اون وقت سکوت کرد-

 و خنده گفت: یفتگ یپر از خودش  ی گفتم کردم که با لحن یگوش   یرو تو   ینه ا یدستپاچگ  با

! اون وقت االن  یقه کرد ابراز عال پیپسر جذاب و خوشت هی که در مأل عام به  شیساعت پ ه ی ه ی! چ؟یشد  مونینکنه پش نمیبب-

 ! ؟یبزن  رش یز ی خوا ی چت شد؟ نکنه م هوی

 جواب دادم: ی ام گرفته بود و بعد از مکثحرف هاش خنده  از

 کوچولو بهم فرصت بده لطفاً. ه یکم برام سخته   هی ... خب االن حرف زدن یعنینه  -

 شد: یشوخش باز جد  لحن

 ؟ ینکنه هنوزم باورم ندار-
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معذب شده بودم و   یچرا اما بعد از گفتن احساسم بهش کم دونمیگرفتم. نم ی دست به باز  یبلند و گشاد لباسم رو تو  نیآست

 حرف زدن برام سخت. 

گفتم بعدشم من که گفتم االن   یپروا بهت نم ی دلم رو اون همه ب ی اگه نداشتم که حرفا یعنیخب معلومه که باورت دارم... -

 . کم سخته  هی حرف زدن برام 

 زد:  یتک خنده ا  سرمستانه

پس مواظب خودت   ام یکنم اما فردا بازم اون جا م ی قطع م دمیسخت قرارت نم ط یشرا ی باشه تو ،یگ یم  یفهمم چ ی آهان م-

 باش.

 در کنترلش داشتم لب هام رو آروم تکون دادم:   یکه سع  یبا شور و شوق 

 اوهوم، خدافظ.-

گرفته بود سر    دن یسرم چرخ یحرف هاش تو  دنیکه بعد از شن یسرحال ترم کرده بود و با تصورت قشنگ  یصداش حساب دنیشن

 بالشت گذاشتم.  ی رو

 

مبل چرم و   یرو رو  فش یاومده بود. سالم کردم که ک گه یخوابم برده، چشم از هم باز کردم، مامان هم د ی متوجه نبودم که ک اصالً

 کردم.«  ر یگ  کیتراف یشلوغ بود و تو  یحساب ابونایاومدم چون خ ر یکم د  هی رنگ گذاشت و گفت:»ببخش  یمشک

 نداره.  یب ینه ع-

 ؟ یبهتر-

 تختم جا به جا شدم.   یتکون دادم و رو  یسر

 شم؟  ی مرخص م ی ک ن یآره، نگفت-

 ؟ یشامتو خورد  نمیدلم، بب ز یعز ی بمون د یفعالً که با-

 آره. -

بهم زنگ زد،    یچرا خاموشه؟ رخساره چند بار تیکرد گفت:»گوش  ی جست و جو م ی زیرو  به دنبال چ ش فی که داخل ک ی حال در

 خواست باهات حرف بزنه.«  یم  ،یگفت خاموش  یم
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 شارژ. دش یشه برام بزن ی دونم البد شارژش تموم شده م ینم-

 . زمیباشه عز-

 کردم.  س یخ یخشکم رو با آب دهن کم یها لب

 بابا و سامان کجان؟ -

تو استراحت  ، یسر اومد و رفت اما تو خواب بود  هی بابات تو بخش بود، وقت مالقات تموم شده بود گفتم بره خونه، سامان هم -

 . رمیبگ  ییچا ه ی نیی کن مامان جان منم برم پا

 رفت.  رونیحرفش سر تکون دادم که از اتاق ب د ییدر تأ آروم 

که تا    یرنگ  ی لباس نازک و آب دنیاسکن شده بودم. لباس هام رو از تن در اوردم و با پوش  ی ت ی س  ده بود و آماده رفتن به ساعت

 قرار گرفتم.   ی ام آرا یکیالکترون ز یم ی کرده بود رو  انیبرهنه ام رو نما یاز پاها یزانوم بود و قسمت نییپا

توسط   ی بدنم بود تنظیم شد. با فشردن دکمه ا شکم و سمت راست هیکه ناح  ی دستگاه بر حسب ناحیه مورد تصویر بردار شرایط 

هم اضطراب داشتم.   یدلم افتاده بود و حساب  یاز ترس تو  یقرار گرفتم. لرزش  ی هم بود داخل تونل ام ارا ی که پسر جوون نیتکنس

کم شدن ترسم از اون فضا، چشم هام رو    یخورد. برا  ی چشم هام م یاز هر دو سمت تو  ی نورباز بود و  ی هر دو سمت تونل ام ارا

تونل   ی تو یبردار  ر یکه موقع تصو ییصدا ها دن ینشن یبرا  شیآزما نیدر ح  م یمال  یکیهم گذاشتم و موز ی با لرزش پلک هام رو

 داشتم. گه ن ی لحظات  یمرد نفسم رو برا   نیبار با حرف تکنس نی پخش شد. چند  د، یچیپ یم

و پلک باز کردم. با کمک    دمیکش ی قیوحشت خارج شدم. نفس عم ییجورا ه یو از اون تونل  د یرس  انیبه پا ی بردار ر یتصو باالخره

  شیآزما یسر ک یهمون بخش قرار داشت رفتم. بعد از  ی که تو یلباس هام به اتاقک دنیپوش  یبلند شدم و برا ز یم ی مامان از رو

 . میگشتهمراه مامان و سامان به اتاقم بر

 

تختم دراز بکشم. بالشتم رو پشت سرم جا به جا کرد و رو به مامان گفت:»خب    یدستم رو گرفت و بهم کمک کرد که رو سامان

 .« امیوقت کردم بازم م م یانجام بد  د یبا هم که با م یکار دار ی سر ه ی ادیمن برم آخه رضا قراره ب   گهید

  هی هست گرم کن بخور اگرم که رضا موند  خچالی و غذا تو کرد در جواب گفت:»باشه بر  یاش رو چک م  یکه گوش   یدر حال مامان

 .« ریبگ  رونیاز ب یزیچ
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  میتونستم مستق ی نم یحت  دمیکش ی ازش خجالت م یرفت. حساب رونیصورتم از اتاق ب  دنیگفت و بعد از بوس   یباشه ا سامان

دستپاچه و هول که نکنه رازم رو    یاومد نگاهم مدام در حال فرار بود و رفتار یم  دنمید  یبرا  یچشم هاش نگاه کنم و وقت ی تو

 برمال کنه! 

ذاشت داخل اتاق    یم  شیکرم و قهواه ا ی کت چهار خونه    بیکه تلفنش رو تو ج ی بود و درحال ستادهیچهار چوب در ا یتو بابا

 اومد.

 بابا جان؟«  یمو هام گفت:»خوب   یرو ی تختم اومد بعد از بوسه ا  کینزد

 زدم:  یتبسم

 . یخوبم بابا جون مرس -

 زد.   یلبخند 

 ...  ای یبهتر به نظر م  روز یخدا رو شکر از د -

به صفحه اش رو به مامان   یو بعد از نگاه دش یکش رون یکتش ب   بیج یاش زنگ خورد. از تو  یقبل از تمام شدن حرفش گوش  اما

 کردم.«   ریزنه فکر کنم د ی که زنگ م ه یاستاد اکبر می دار یانشگاه جلسه مهم د ی رفت امروز تو ی م ادم یگفت:»داشت 

 برو رضا جان، من هستم.«  گه یگفت:»شما د ز یم  یاز رو  یمبل نشست و با برداشتن مجله ا   یرو  مامان

 کرد.  یبه صفحه ساعتش انداخت و زمان رو بررس  ینگاه بابا

 . نمتونیب ی پس بعداً م-

مامان هم مشغول خوندن   دمیاوردم و دراز کش نییپا ی رفت. با رفتن بابا بالشتم رو کم رونیحرف از اتاق ب ن یبعد از گفتن ا و

ام به   یرفتند که همون لحظه گوش  ی هم م یگرم شده بودند و کم کم رو  ی مجله شد. چشم هام باز به خاطر اثر دارو و خستگ 

کم هول شده بودم، به مامان نگاه   ه یبود.  ربد یام نگاه کردم ه یگوش  یشد. به صفحه   اره پباره ازم هم  ک یصدا در اومد و چرتم 

 دادم!  ی مامان جواب م ی جلو ی چه طور یکردم ول

رو از چشم برداشت   نکش یکردم که ع یخورد و اصالً قصد قطع کردن نداشت. مضطرب زه مامان نگاه م ی همچنان زنگ م یگوش 

 : د یمتعجب پرس   یو با نگاه

 ؟ید یسوگند جان چرا جواب نم ه یک-

 حرف زدن ندارم.«  یاز دوستامه، حوصله   یکی ...  یو دستپاچه گفتم:» هول
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 داشته باشه.   یکار مهم د یاما بده، جوابشو بده شا-

 اش گوشم رو پر کرد.  یشاک ی که حساس نشه ناچاراً جواب دادم. صدا  نیا یاصرار مامان و برا  به

 ؟ یکن وونه ی منو د ی خوا ی نکنه م ی که همش خاموش بود روزم ید ؟ی د یچرا جواب نم ی چ یعنی-

 رو به گوشم چسبوندم: ی رو به مامان گوش  یتصنع  ی لبخند  با

 الو الناز جون؟ -

 اون حرفم پر تعجب گفت:  با

 الناز جون! -

 گوشم، گفت:   یکوتاه و خنده تو  ی در ادامه با سوت و

 .یحرف بزن  ی تون ی اوه پس نم-

 ربط گفتم:  یهم فشردم و ب ی دندون رو یظاهر یبا همون لبخند  نهمچنا

 آره خوبم، ممنون. -

از داخل   اش یگوش   دنیکش رون یو ب ز یم یزدم و نگاهم به مامان بود که از جاش بلند شد و با گذاشتن مجله رو  ی تلفن حرف م با

رفت    رونی که مامان از اتاق ب  نیزدم و هم ی تیرفت. لبخند پر رضا رونیگوشش از اتاق ب  یرنگش و گذاشتنش رو  یقهوه ا   فیک

 گفتم:   یگوش   یآروم تو 

 ؟ یداشت ی کار رون یحرف بزنم االنم از اتاق رفت ب   تونمیجاست نم نیمامانم ا-

 لجباز گفت:  ییباره و مثل بچه ها ک ی دمیکه پرس  یسؤال با

 اون جا. امیخوام ب یسوگند م -

 گفتم.  ی و دستپاچه نه ا هول

 خب! شنیمتوجه م ه یجا بق  نیا ی ایوقت ب ی وقت و ب ی که ه ن یجاست بعدشم ا نیمامانم ا  گم یم ید ین... نه، مگه نشن-

 گفت:   یاون حرفم با لحن بامزه ا با

 . گهیکم درک کن د ه ی دمتیتاحاال ند  روز یکار کنم از د یچ  یگ یخب م-
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 کردم و با تمسخر گفتم:  ی زیر ی  خنده

 همه گذشت؟ ن یا یعن یواقعاً؟ -

 پر خنده اش بهم تشر زد.خ  یصدا با

 گفتم.   ینخند دختر جد -

 مضطربم به در اتاق بود.  یها چشم

 کم درک کن لطفاً. ه یخب تو هم  -

 رو ساکت شد و بعد از اون اسمم  رو صدا زد.   یا قه یدق

 سوگند؟ -

 بله؟ -

 بگو جانم!  ه ی بله چ-

 کردم:  یا  یاب خنده  اضطر با

 . گهیبگو د ادیاالن مامانم م-

 گفت:   طنتش یرو ساکت شد و بعد از اون با لحن پر ش   یا قه یدق

 بهونه بفرستش خونه.  ه ی با  یعن یکه از اون جا بره،   چونیبپ ی جوریمامانتو -

 لب زدم:   جاخورده

 بهش بگم؟!  ی آخه چ ؟ یگ ی م ی معلوم هست چ-

 لحن پر خواهشش ادامه داد: با

 . گهیبکن د  شیکار ه ی ربد یدونم، جان ه ینم-

 نمونده تا مرخص بشم. ی زیاما چ-

 و حق به جانب گفت:  الیخ یب
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 بکن. شیکار  هی اون جام  خودت  گهیساعت د میسوگند تا ن -

 قطع کرد.   عی و سر 

 شده بود!  وونهید رسماً

 اما واقعاً قطع کرده بود!  

 مامان رو خونه بفرستم!  یکار کنم و با چه بهونه ا  ی بودم که چ مونده

 

کرد داخل اتاق اومد.    یرو زمزمه م  یخدا حافظ یگوشش بود و جمله   ی که تلفن هنوز رو یبعد مامان در حال ی  قه ی دق چند 

فکر    نیاش انداخت. کالفه بودم و مدام به ا یبه ساعتش مچ  یاش گذاشت و نگاه شه یبا صفحه تمام ش  ی چوب زِی م یتلفن رو رو 

رو   ی ا قه ی چند دق یکردن بهونه ا  دایبفرستم که بره. به دنبال پ ربد یاز اومدن ه لمامان رو قب  یبگم و چه طور یکردم که چ  یم

اش رو   هیگ حاش رن اه، یکه نقش و نگار س  یرنگِ ساتَن د یاتاق و پرده سف ی پنجره   ی چشمم رو یلحظه ا   یبه فکر فرو رفتم که برا 

  مم یبا لحن مال نه، یمبل بش  یکه رو  نی موندم. مامان رو قبل از ا  رهیخورد، خ  ی م یی سرد تکون ها  ی پر کرده بود و با وزش باد

 صدا زدم: 

 مامان؟ -

 سمتم قدم برداشت. به

 جانم؟-

 بازو به زبون اوردم:  ی دست هام رو  دنیسرم افتاده بود با کش یرو که تو  یفکر

 .د یاری خونه و برام لباس گرم ب  دنیشه بر  یه م کم سردم شد   هی-

 : د یتعجب پرس  پر

 سردت شده؟! -

 پنجره باز نگاه کردم.  به

 کنم.  یاحساس سرما م  یلیاوهوم خ-

 تکون داد:   یسر
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 . ارمیاز خونه برات ب یگفت  یم  شبیکاش د-

 . دمیبرچ لب

 . د یخب االن بر-

 تو بمونه؟  ش یپ یاالن؟ پس ک-

 .د یایب د یرخساره شا د یجا هست، بعدشم شما نگران نباش  نیهمه پرستار ا نیا-

  ز یچ نمیخب، بب  یلیمبل برداشت و گفت:»خ  یرو از رو فشی هم فشرد و با رفتن به سمت پنجره و چفت کردنش، ک ی رو یلب

 ؟« یخواینم یا  گهید

 زدم.  یمند  تیرضا لبخند 

 همراه تونه؟  نه یآ نمی... اوم... ببزهیچ گهید ی زیچ ه ینه فقط -

 رنگش داد:  ی قهوه ا  یبه ابرو ها یتاب

 ! نه؟یآ-

 . نهیبب یجور  نیمنو ا ی کم نامرتبم دوست ندارم کس ه یفکر کنم  -

 رنگ، به طرفم اومد.  ی گرد با قاب نقره ا  یا نه یجست و جو کرد و با در اوردن آ یرو کم فشیاوپ حرف با خنده داخل ک  با

 . نیخودتم بب ایاما ب ی هم خوب یلیخ-

 برو.  گه یممنون، شما د-

 کنم زود برگردم.   یم  یبهم زنگ بزن، سع  یفور ی داشت ی باشه کار-

 چشم-

 بار رخساره بود جواب دادم:  ن یباشه اما نه  ا ربد ی کردم ه ی ام زنگ خورد فکر م یکه مامان رفت دوباره گوش  نیهم

 الو... ؟ سالم. -

 ؟ یتو؟ خوب  یسالم چه طور -
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 بهترم.  یه-

 :د ی گوشم کش ی تو  یپوف کالفه

 ؟ یش  ی مرخص م ی ک گه یسوگند پس د-

 هم بمونم.  گهیدو سه روز د  د یمامان گفت با-

 آهان، مامانت اون جاست االن؟-

 .ارهینه رفت خونه برام لباس ب-

 ام؟ یب یخوا  یم-

 گفتم:   یاون حرفش با دستپاچگ  با

 . ستین یاز ین... نه ن-

 سر زدم.  هیشب  د ی شا یاومدم ول ی وگرنه حتماً م  میدعوت  نای ونه بابا بزرگش اخ  د یخب البته امروزم با سع-

 ممنون، پس بهتون خوش بگذره.-

 :د یکنجکاو پرس    ی از مکث بعد 

 دنت؟ید  ومدهین گه ید  نمیبب-

 ؟ یک-

 تمسخر گفت:  با

 ! ومدهیکه تا االن ن  بهی آخه عج گه،ید گم یم ربدویبقال سر کوچه! خنگ جان ه-

  ی تو طنتیبا ش  ی حرف زدم. پوز خند  ربد یدونست که با ه ی کنم و نم  ف یرخساره تعر یفرصت نکرده بودم که ماجرا رو برا  هنوز

 زدم  یگوش 

 .اد یخواد ب ی چرا اتفافاً االن م-

 ؟یجد -
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 :د ینگفتم که با لحن گارکاهانه اش و با شک پرس  یزیچ

شاد به نظر   ی لیخ ی عنیقدر...  نیاصالً صدات چرا ا ؟ یکن  ینهون نمرو ازمن پ یز یسوگند تو که چ  نمیبب اد،یم یی بو ها ه یاوم  -

 ؟ یقدر تو ذوق ن یکه ا ه یچ ه یقض ادیم

 قابل وصف گفتم:   ریغ ی جانیبا ه ی ا هیرو داخل دهنم جمع کردم و بعد از ثان نم ییذوق لب پا با

 باالخره بهش گفتم.  یعن یرخساره من... من... -

 : د یزده پرس  رتیح

 ! و؟یچ-

  ف یرو براش تعر زیهمه چ جان یدستم جا به جا کردم و با چسبوندش به گوشم با همون ذوق و ه یرو تو  یکه کرد گوش  یسؤال با

 خفه گوشم رو پر کرد.   یغیباره ج  ک یسکوت کرده بود و بعد از اون همه  ی بیاول به طرز عج ی کردم. چند لحظه 

 شوکه بود و ناباور!  همچنان

 چه قدر خوشحال شدم سوگند. یدون   ی! نمیاالخره گفتشه، پس ب یباورم نم ی وا-

 با خنده گفت:  و

 شده.  فی دونه چه قدر خر ک  یخدا م-

 کردم.   یا خنده

 خورد.  که یاز حرف هام  یآره مثل بچه ها شده بود کل -

 خوب شد. یل یخ یکار و کرد  نیبهتر ی ول  یتا گفت  ی رو دق داد  چاره یب  دمیواال بهش حق م-

 کردم گفتم:  ی م یکه خودم رو بررس  ی صورتم گرفتم و در حال ی رو جلو  نهیآ

بد   نهیسر و ضع بب ن یرخساره االن منو با ا  گمیکار کنم، م  یدونم چ  ینم  جانیدارم، اصالً از ه یحس خوب یل یاوهوم خودمم خ-

 فر موهامم باز نکردم.   یاوف حت ست؟ین

 نه بابا خوبه. -

 خنده ادامه داد:  با
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کنه و   یباد م ی نیزم بیس  یشم، چشمام اندازه   ی لبو م نهو یع ضمی مر یمثل تو بودن، من که وقت  اضیمر یواال کاش همه  -

 که نگم برات!  یوضع  هی شه اصالً  ی سرخ م یدماغمم حساب

 سؤال کردم:  مردد 

 ست؟ یواقعاً بد ن-

 کم رنگ روت واشه. ه یبزن  ی زیچ ی رژ هی که همراته  ت یدست ف یکم به خودت برس، ک ه ینه بابا فقط  -

 سر داد:  یقهقهه ا  و

 بشه.  مونی همه مدت پش نینذار بعد ا-

 نثارش کردم با نازک کردن پشت چشمم گفتم:  یکه کوفت نیام رو جمع و جور کردم و بعد از ا خنده

 شه.  ی کنم پرو م ی کار و نم  نیاصالً ا-

 :د یخند  باز

 . هیراض نمیبه هم چاره یشکر داره، باور کن ب   ی نگاهم جا میالبته از تو ن -

 

 پس مزاحم نشم به شما هم خوش بگذره سوگند جون.«  گه یگفت:»خب د طنت یپر ش  ی در ادامه با لحن و خنده ا  و

 زهرمار تو هم. -

 خنده گفت:  پر

 گفتم؟!  ی مگه چ هی خب چ ی ش  یم  یچرا شاک-

 .دمیلبم رو داخل دهنم کش  ی  گوشه

 . یگفت  یجور  ه یخب آخه -

 گفت: زش یر یو همراه با پوزخند ها یاون حرفم با بدجنس با

 قراره پاک بشه!  ی وقت دهینذار، به نظرم که اصالً رژ هم نزن چه فا یداره؟ بچمونو تو خمار ی بیحاال مگه چه ع-



 عشق تا جنون 

1061 
 

 : دمیزد بهش توپ یخنده توش موج م یکه رگه ها ی شاک یمتوجه منظورش شده بودم و با لحن   کامالً

 فعالً خدافظ. یگ  ی چرت و پرت م یدار  گه ید کارت چون  ی برو پ-

 :د یباز خند  طنت یهمون ش  با

 ...د یکش  کیبار یحرفا باشه خواهر من، اما اگه کار به جاها نیمال ا ربدمی باشه تو هم حاال، نترس فکر نکنم ه-

 گفتم:  عیسر  یلیحرفش خ ی تو  دنیگفت و با پر ی چرت و پرت م مدام

 واقعاً خدافظ.  گه ید-

هم از رژ   ی فرم رو مرتب کردم و کم یبا حرف هاش باعث خنده ام شده بود. موها  یرو قطع کردم. حساب یبا اون جمله گوش  و

  نه یآ  یگرفت. تو   یام محرف رخساره خنده   ی آور ادیلب هام زدم که مدام هم با   یام بود رو  ی دست ف یکه داخل ک  یرنگ   یگلبه ا

 داشتم.  تیاز خودم رضا ی بود و حساب خوب که  نینه مثل ا کردم  ی به خودم نگاه م

 زدم خوب بود!   یسکته رو نم  یبرام بود، از خوشحال یجانیتخت متنظر نشسته بودم و چه انتظار پر ه   یزانو رو  چهار

در زدن   بد ری ه یمدلِ رفتار  یبه در زد. تو   ی کردم که کس  یبود نگاه م وار ید ی که رو ی رنگ و ساده ا د یتاب به ساعت سف یب

 اصالً معنا نداشت!

 گفتم.  "ییبفرما"تونست باشه و آروم  ی پس اون نم 

 چهار چوب قرار گرفت! ی تو ربد یباز شد و همون لحظه ه در

 ! ومد ی داخل ن د،ییتا نگفتم بفرما ی مؤدب شده بود و حت هو یبود اما چه  خودش 

که   نیتنش کرده بود و عاله بر ا ی رنگ  ید یسف شرتیکرد. ت ی بود و بهم نگاه م ستادهیکه به چهره اش داشت ا  یلبخند مرموز  با

شده   رهیبود. بهش خ ختهیر ی رنگش رو هم سمت یی خرما ی قشنگ تر کرده بود، موها  یاومد اندامش رو هم حساب یبهش م  یلیخ

دستش بود   یرنگِ ماتش رو که رو  یکه کاپشن مشک ی شده بود. درحال  شه یتر و جذاب تر از هم یبودم چه قدر که دوست داشتن

 !« ؟یکن  ینگام م یجور  نیچرا ا هیپر تعجب گفت:»چ  ی ذاشت ابروه هاش رو باال داد و با لبخند  ی تخت م نییمبل، پا ی رو

 ام رو گرفتم.  رهیکرده بودند. نگاه خ یرو  ادهیزدنش ز د ید  یتو  یهولم کم ی که نگاه ها  نیا مثل

 سالم.  ،یطور  ن یهم ،یچی ه... ه-
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کم خودم رو جمع و جور    هی تخت نشست که   یتر اومد، لبه   ک ینزد ی و با برداشتن چند قدم  د یخنده لبش رو به دندون کش با

 گفت:»عشق من چه طوره؟«   یز یبهم کرد و با  چشمک ر ی کردم. نگاه جذاب و قشنگ 

عادت نداشتم چرا که مدام   یلیو خ م یبود حرف نزده  یآخه تا حاال با هم اون جور  دم یلحظه خجالت کش ه یلحن حرف زدنش  از

  یکرد و در حال یاش احساساتش رو بروز داده بود. نگاه انه یزورگو یرفتار ها ی هم فقط تو ربد یو ه  م یدر حال جنگ و جدل بود

داد با خنده گفت:»اوه تو خجالتم    یو جذابش کرده بودند، باال م بیدلفر یاش رو که حساب یشونیپ  یشده رو  ختهیر ی که موها

  ی کرد ی حرف بارم م ی شد و کل ی تر م می زدم زبونت ن یحرفا م نیاون موقع ها که از ا هی دونستم! چ ی و من نم  یبکش ی بلد بود

 !«؟ی گ ی نم یز یاما االن چرا چ

 ؟« یدرد که ندار ؟یخوب  نمینگاهش کردم کردم که گفت:»خب حاال..بب ی دلخور با

 هترم. ب ی ول  ،یل ینه خ-

دونم تو بدون من   ی برق گرفته بودند نگاهم کرد و گفت:»من اصالً نم ی که از شاد ییوار شد و با چشم ها ی با لحنش شوخ بازم

 !« یار یجا دووم م ن یا یچه طور 

 ابروش رو باال پروند. یاش که تا ی فتگ یزدم به اون همه خودش  یحرکت سرم لبخند  با

 !یشد  ی جور ن یسوگند تو چرا ا-

  ی اما االن هرچ یزد یالاقل دو کلمه باهام حرف م یگفت:»قبلنا که با هام سر جنگ داشت ی نگاهش کردم که با پوز خند  متعجب

 !« یکش  یخجالت م ا ی یکنیسکوت م  گمیم

کم سخته، تو هم که اصالً به    هی کردم گفتم:»خب گفتم که برام  یم  یکه با انگشت هام باز   یهم در حال یفشردن لب هام رو با

 .« ید یمن فرصت نم

  روز یدلبرانه، گفت:»فرصت؟! از د  ییاش انداخته بود با ادا ی شونیبه پ ین ی که چ ی اش در حالاون حرفم با لحن خنده دار و بامزه  با

 حرفا، واال!«  نیو از ا ی بود یی کجا یسالم عشقم خوب  یگفت   یم د ی اومدم با ی االن که از در م گهیتا حاال بهت فرصت دادم! د

  ی  افهیتند کرد.  معترض و با ق ی قشنگ شروع به کوبش ی تابانه از اون خنده ها ی سرداد که قلبم ب یبا گفتن اون حرف قهقهه ا  و

 در پنهون کردنش داشحتم اسمش رو صدا زدم:  ی پر خنده ام که سع

 !ربد یه-

 ام فشار اورد.  نهیکرد و باز هم قلبم دستپاچه تر از قبل به س  ی خنده ا باز
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 کردم بابا. یشوخ-

 ؟« یچوند یپ ی مامانتو چه طور یخانم مو فرفر  نم یخوش فرمش گفت:»بگو بب یلب ها یبا جمع و جور کردن بامزه   و

 هم گذاشتم: یچشمم رو رو هی کم جمع کردم و   هی رو  کم یو دهن کوچ لب

 ! یموفرفر-

 

 بهم کرد. یق و مسخ عاش  نگاه

 . زنیر یکه دورت م ی دوست دارم، مخصوصاً وقت  شتریصافتو ب یخب من موها ی ول  ادای ی بهت م-

تخت   یرو   یگرفته بود و صورتم از اون جمله رنگ باخته بود. باز هم باعث شده بود که خجالت بکشم. کم ی ضربان تند  قلبم

شدن عضالت بزرگ و برجسته دستش شده بود گفت:»خب  انیپاش که باعث نما یدادن آرنجش رو  ه یشد و با تک کینزد

 ؟« ینگفت

 : دمیو باال دادم و با پلک زدن پر عشوه لب برچ  ابروم

 جور کنم و بفرستمش که بره خونه.  یبهونه الک هی مجبور شدم  ،ی کن ی وادار م یی آدمو به چه کارا نیبب-

 سر تکون داد:  ی با پوزخند  همراه

 . یهم باش  یدتریجد  یدنبال بهونه ها د یاخوبه پس ب-

 گرد شده ام نگاهش کردم.   یچشم ها با

 کنم.  ی کارو نم  نیا گهیبود د  ش یو آخر  یاول  ن ینه ا-

 هم رفت. یهاش تو  سگرمه

 نم؟ی تو رو بب ی پس من چه طور-

 صبر داشته باش. گه یکم د  هی جا بمونم   نیخب مگه چه قدر قراره ا-

 ه چشم ها زد. رو ب  ی عاشقانه و غمناک لبخند 

 روش.  نمی همه صبر کردم ا نیصبر کردنا، باشه ا نیبا ا یاوف سوگند که تو پدر منو دراورد -
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 :د یروم که پرس  نشیسنگ  ی رو ساکت بودم و نگاه ها ی ا قه ی دق چند 

 ؟ یساکت شد  هو ی هیچ-

باره   ک یبشه  خوادیم ی چ هی که ته قض نی و ا نده یکردم از اون حس و بودنش کنارم لذت ببرم اما فکر آ ی م  یبودم و سع خوشحال

باز   یجد  یاومد که با چهره ا رونیام ب نهی از س  یظی کرد. آه غل ی باره سرکوب م کیام رو  یداشت و خوشحال  یسرم رژه بر م  ی تو

 :د یپرس 

 من؟   زیعز ی ا افه یچه ق نیشد ا یچ هو یسوگند -

 چشم هاش نگاه کردم.   یتو  نیو غمگ  دم یلب برچ 

 بشه؟  یقراره چ-

 بشه؟!  ی قرار چ یچ-

 ترسم.  ی من م ربد یبشه، ه یاز االن به بعد قرار چ-

 زد:  ی حیمحو و گ لبخند 

 جود نداره.  دنیترس   یبرا  یز یقربونت برم من چ ی ترس  ی م ی آخه از چ-

 با غم لب هام رو تکون دادم:  گرفتم و   نییمغموم بهش، سرم رو پا یاز انداختن نگاه بعد 

 تو سامان رو خراب کنم.  ی رابطه  خوامیمن نم-

 رو سمت صورتم خم کرد و  با سرش 

  ریکردم؟ هان؟ سوگند سرتو باال بگ  یبشه مگه من کار اشتباه ی طور نی ا د یداره چرا با ی فهمم چه ربط ی گفت:»اصالً نم ی کالفگ 

 دلم.«  زی زنم عز یدارم باهات حرف م 

  ی اوردم و بهش چشم دوخته که نگاهم کرد و بخش بخش و شمرده گفت:»سوگند من تو رو فقط و فقط تو رابطه  رو باال سرم

هر   ذارمیم  ون یبا سامان درم نویو ا میداشته باش  ی پنهون یرابطه   ه یخوام  ی من نم  ،یا  گهید  یرابطه   چیخوام نه ه ی ازدواج م

 نکردم.«  یمن کار اشتباه چون  ستیمهم ن اد،ی ب شیخواد پ ی هم که م یچ

 رو به زبون اوردم.  ی بلند  "نه "راه گرفته بود  یصدا ی که تو  یا یکه زد با دلهره و نگران  یحرف با
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 کار و نکن لطفاً.  ن ینه ا-

اش رو ماساژ داد و با نگاه کردن بهم گفت:»نه! تو االن چته   یشونیپ ی. کمیطور هم عصب  ن یآشفته شده بود و هم  یحساب گهید

 ه؟«ی اما... سوگند تو مشکلت چ  زدم ینم یحرف نیوقت همچ چیدرصد نسبت به احساست شک داشتم ه ک یاگه هان؟ 

 ؟« ی... پس اون چ یگفتم:»م... مرتض   د یکردم و و با ترد یمکث

از   واریکوبم به د یجا سرمو م  نیهم گفت:»االن هم یچشم هاش رو بست و با فشار دندون هاش رو تیاون حرفم با عصبان با

 آره؟«  ی کن  وونهیمنو د یخوا  ی دست تو سوگند، تو م

 :د ی تر غر  یباز کرد و عصب  پلک

 .یزن  یحرف م  یجور ن یو بازم ا ی دونیهان؟ اخالق گند منو م ی چ یمرتض -

  یم  یقدر زود قاط نیآروم باش چرا ا قه یدق  هی کردم آرومش کنم گفتم:» ی م ی که سع ی دهنم رو مضطرب فرو دادم و در حال آب

  یخاستگار یاز ماجرا  ی لیاالن زوده چون خ د یکیبهم نزد یلی خ یتو و مرتض  ربد یه م، یفکر کن شتری کم ب  هی  گم ین فقط مم  یکن

اون   ی شه هم جلو ی بد م یلیخ ؟ یچ میدراورد  ی اگه فکر کنه پشت سرش باز ؟ین تو روش نگاه ک ی خوا ی گذره چه طور م ینم

 در موردمون بکنن!«   ییممکنه چه فکرا یفکر کرد   چیه ه، یبق  ی هم جلو

 پر تالطم فوت کردم:  ینفس

که ذهنش هنوز هم از   ش یدو روز پ یطور هم سامان، اونم بعد از ماجرا نیهم م یکنن من و تو از قبل ب.. با هم بود ی فکر م- 

  ی خوام کس یمن نم  ربد یسامان... ه نا،یعمو ا ،ی شه، مرتض یم  نیتوه ای لیکار به خ نیممکنه! با ا ینظر من مشغوله، پس چه طور

 بکنن. ی فکر بد  اخوام راجع به م ی ناراحت بشه، نم

 خودشون جا داده بودند بهم نگاه کرد.  ی رو تو یاش که خشم نانه یزبیت  ینگاه ها با

 که بازم ازت بگذرم...    یخوا یاگهم ؟هان؟یخوا  یم  یتو از من چ-

که   ستیمن اصالً مهم ن  یگفت:»امکان نداره، برا ی ش با لحن قاطع و کوبنده اادامه نداد و  بعد از فوت کردن نفس پر خشم اما

منه، تا حاالشم فقط به   ه ی زندگ نیکنم و ا  ینکردم و نم ی زندگ یکس ی کنن چون من واسه  یراجع به مون م یچه فکر  ه یبق

 بودم.«  ده یخاطر سامان عقب کش

 زدم:   یتلخ لبخند 
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  نیدرمود ما بکنه سامان با ارزش تر ییتونه چه فکرا ی که سامان بعد اون ماجرا م ی فکر کرد نیمن مهمه، به ا یاما متأسفانه برا -

 نسبت به منه تنها خواهرش عوض بشه.  تشیخوام ذهن یمنه، نم ه یآدم زندگ

 

 :د یو تلخ خند  یعصب

 بگو!  نو یا یخوا  یم  یخب چ-

کنم ازت، لطفاً    یخواهش م ربد یفقط مدت، ه م یمدت دست نگه دار ه ی گفتم:»  یدادم و با پلک زدن محکم نییدهنم رو پا بذاق

 هم... «  ی که مرتض نیطور هم ذهن سامان و ا  نیکه اوضاع آروم تر بشه و هم یحداقل تا زمان یعنیدرک کن 

 حرص حرفم رو قطع کرد: پر

 . یکن یم  م یعصب ی سوگند دار ، یقدر نگو مرتض نیا-

 توجه به حرفش ادامه دادم: یب

 انتخاب کنه.  ش یزندگ ی رو واسه  ی کیرو شروع کنه و  د یجد  ه یزندگ ه ی که اونم  م یصبر کن کم   هی-

منتظر ازدواج   د یبا ی عنی ، یزن ی خنده دار حرف م یدار  گهیشوکه گفت:»د یکرد و با حالت ی خنده ا تیعصبان یاون حرفم از رو با

 !« میباش  ی مرتض

اش گذاشت با تر   ی شونیپ ی. دستش رو رو ختمیکالفه اش ر  یچشم ها ی دندون بردم و نگاه متوحشم رو تو ر یلبم رو ز  گوشه

 کردن لب هاش گفت:»با حرفات سردرد گفتم به خدا.«

 ؟یشد   مونیپش ی زود ن یبه ا هیچ-

 و عبوسش نگاهم کرد.   یچهره جد  با

 ؟ یگ  ی م ی دار ی چ یفهم ی چرت نگو اما م-

آروم   ی مورد که زن عمو برا  نیدر ا ییحرف ها دند؛یچرخی سرم م یبهم زده بود مدام تو شیقت پرخساره که چند و  ی ها حرف

عروس شدنش رو   یآرزو  شهیاش رو که هماز من، دست به کار شده و همون خواهرزاده  الشیفکر و خ یی و رها ی شدن مرتض

هم مصمم   یحساب ایرو باز براش لقمه گرفته بود و گو شد یشون موصلت  عمن مان   یو اصرارش رو یمرتض  ی داشت و اما خواسته 

 بود.  
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 به خودم مسلط شدم.  ی و کم دم یکش ی بلند  نفس

  ه ی ی مرتض یکه زن عمو و خواهرا   نیو مثل ا دمیشن یی زایچ ه یروزمره مون با رخساره  ی حرف ها نی فهمم، خب من از ب ی آره م-

اون ماجرا   گهیکه د ن یرو تموم کنه و ا شیسرباز زه یو انگ   د یام با ی خواد مرتض یدختره رو واسش درنظر گرفتن و دلشون م 

 . می صبر کن می تون ی فراموشش بشه، تا اون موقع که م

 :د یتلخ و پر حرص خند  

 ماست.  نیهنوزم ب یپس مرتض-

 آخه؟  ی گ یم یجور  نیچون از اولم نبوده، چرا ا ستین-

  ی دونیرو گذروندم، اصالً م  یسخت ی چه روزا دم،یکه چه قدر عذاب کش ی بکن ی تون یفکرشم نم یتونم حت ی نم گه یسوگند من د-

 بهم گذشت؟   یرو که از تو دور بودم چه طور   یمدت نیا

 لب هاش نشست.  یپر زهر گوشه   ی لبخند  باز

  نیزم ی مشتت گذاشتم و رو ی هاشو تو کهیبود که بعد از پاره کردنش ت ی کرد همون عکس  یکه تو نبودت آرومم م  ی زیتنها چ-

 هاشو بهم چسبوندم... که یعکس پاره که به زور ت ه ی  ،یو رفت  شون ید یپازل برام چ هی مثل 

با لحن   ، ی به طور عصب نیرنگ زم د یبراق و سف  ی ها کیسرام ی رو باز ساکت شد، بعد از ضرب گرفتن پاش رو قه ی چند دق و

 آشفته و درد مندش لب باز کرد. 

 رفتار کنم؟!  الیخ ی ب یو مثل آدما  رمتیبگ  ده یآسون بود که راست راست جلوت راه برم و ناد ی لیخ یفکر کرد -

 نگاه کرد، با لحن عاشقانه و پر حسرتش ادامه داد:  ی رگیچشم هام با خ ی کم سرش رو جلو تر اورد و تو  هی

جز منو نشنوه و وجودت فقط   یکس یکه گوشات صدا  نیا نه،یجز منو نب و یو چشات کس یخوام با من باش  ی که ازت م نیا-

 ه؟ ی ادیز ز یعشق و دوست داشتن منو حس کنه چ

 لب زدم:  نمیو با لحن سراسر غمگ   دمیبغض لبم رو گز با

 .یفکرشو بکن  یتون  ی نم یکه حت  ی طور ربد،یه دمیمنم آسون نبوده، منم عذاب کش  یبرا-

  دمیدوست داشتن بازم تاوان داره قبول بازم تاوان م   نیفکر کردن گفت:»باشه اگه ا یا  قهیو بعد از دق د یموهاش کش ی تو یچنگ 

 اما... « 
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 ؟ یاما چ-

 نگاه مشوش روم ثابت موند.  

 ها؟ دمیمدت که تو رو از دست نم نیا ی تو-

 زدم:   یکج لبخند 

 مونم؟   یحرفم نم ی و رو زنم یجا م  یفکر کرد   هیچ-

 نگاه تبدار و خمارش ادادمه دادم:  ی شدن تو  رهیبغض آلودم و خ یصدا با

  ی اون دختر بچه  گهیمن د  ربد یه ده،یاجازه رو بهم نم نیتونم پا پس بکشم چون... چون قلبم ا ینم گه یاگه بخوامم د ی من حت-

 !ستمیزد ن  یم  یدست به هر کار  یدندگ  ه یو  ی لجباز و تخس که با لجباز ی اون دختر بچه  گه یمن د ستم، ین یرستانیدب

 به صورتم زد. یحی مل لبخند 

  یها یو سرکش  اش یدوست دارم، با تمام لجباز ی لیکنه اما من هنوزم اون دختر بچه رو خ ی خوشحالم م یلیحرفا خ نیا دنیشن-

 سختش.

حاال هم اون    یکه تو بخوا   ی... باشه هر چه ی واسم کاف ی که بدونم مال من  نیزدم که گفت:»هم یگلوم لبخند   یبغض نشسته تو  با

 کنه.«  ی ام م وونه ی اشک بارت داره د  یرو فرو بده که حالت چشا یلعنت  بغض

 به روش زدم. آروم زمزمه کرد:  ی عشق و لذت لبخند  تیدهنم رو همراه با بغض فرو دادم و با نها آب

 نگام کن.  ی جور نیا شهیهم-

 هم ازت بخوام؟«  گهی د ز یچ هی تونم  ی چشمم گفتم:»م ه ی زدم و با بستن  یپلک

 زد.  ی جیگ  لبخند 

 ؟ یچ گه ید-

 از احساست نگو چون...« یلیخ ی عن ی ،ی عنی م، یشه مثل قبل باش  یگفتم:»م   ید یپا و اون پا کردم و بعد از تر ن یکم ا  هی

و    میر یگ یعذاب وجدان م  ی طور نیانگشتم هام گفتم:»خب من ا ونی رنگ م د یسف ی متعحب نگاه کرد که با فشردن ملحفه  پر

باشه،   نمونیب یپنهان ز یچ یخوا یسامان نگاه کنم چون نم یچشما ی دونم سختمه که تو ی... نمه ی کنم دارم به بق یساس ماح

 مدت.«   هی فقط 
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 :د ی اش کش یشونیپ ی رو یدست

 بگم! یدونم چ ینم  گهیواقعاً د-

 لحن پر التماسم و خواهشم لب زدم:  با

 . امیخورده با خودم کنار ب ه یمدت کوتاه تا منم   ه ی ی کنم، فقط برا ی خواهش م-

توان مقابله با تو رو ندارم در   گهیکنم که د  یبه سرش گفت:»سخته اما اعتراف م یهاش رو باز با آب دهنش تر کرد و با تکون لب

 هم ندارم.« ی ا گه ید ی ضمن چاره 

 م: لحظه احساس کردم ازم دلخور شده و همون لحظه حسم رو به زبون اورد هی

 ازم؟  ی دلخور شد -

 ؟« یکرد   یجور  نیا افتوی گفتم:»پس چرا ق ی لب هام با دلخور دن یرو با لحن آرومش زمزمه کرد که با برچ  "نه"

 زد.  یآرومش لبخند  ی پلک زدن ها با

 . الیخیب  یچیه-

 ربد؟یه-

 جونم؟ -

 نگاهش کردم.  د یلب هام. پر ترد یرو  قیعم ی بودم و لبخند  دهیکه شن  یضعف رفت از جواب دلم 

 شه من و تو...  یم  یعنی-

  ی از موها یکه دستش رو به طرف صورتم اورد و با پشت گوش انداختن دسته ا دمیحرفم رو بلع  یپلک زدن محکم و پر حسرت با

 فِرم گفت:»آخه چرا نشه قوربونت برم من.« 

 ابراز نکنم!«  گهی در ادامه با خنده  و تمسخر گفت:»اوه ببخش قرار بود د و

من بود و منتظر استقبال من اما   یدو سه قدم یکردم که با لذت محو تماشام شد. خوشبخت دنیکه زد شروع به خند   یحرف با

 .د یکش  رونمیفکر ها بودم که صداش از فکر ب نیهم ی کردم. تو  یصبر م د یبازم با
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 ؟ ینکنه هنوزم سردرگم یکن  ی فکر م یبه چ -

 تو قاطع تر نبود.  یفااز حر  یچ یچون ه ستمینه ن -

 تو.«  یبزن یخوبم بلد  یاش گفت:»پس حرفا یکمون  ی به ابروها ین یچرخوند و با چ ی و دهن لب

 آروم کردم.   یا ی  خنده

 سامان. دمیشا اد یمامانم ممنکه ب  ی بهتره بر گه یخب د یلیخ-

 چشم هام شد و گفت:»اما هنوز رفع نشده.«  خیم

 کرد و با حالت مسخش لب زد:   یقیگفتم ک نگاه عم "ییها" جیگ

 . گمیم مو یدلتنگ -

 .یکن  ن یاما از االن بهتر تمر-

 دور بودن از تو؟    نیتمر-

 . گهیحاال هم برو د دن،یدور بودن اما تهش رس  نی تمر ن یبب وانو یپر ل ینصفه  -

صورتم تکون    ی که انگشتش رو جلو  یدر حال اش ی چشم هام کرد و بعد از اون با لحن شاک یو حواله  ر ی و قشنگ   نیدلنش لبخند 

به دو تا بوق بکشه گفته باشم چون من به پشت   خوام یزنم نم ی سوگند بهت زنگ م ن یجمع و جور گفت:»بب ی داد با خنده ا یم

 جا.« نیا ام یشم م یپا م  عی که سر یاِشغالم نباش  یجواب بد  عیسر د یدارم! با ایخط موندن فوب

 زد.   یز یگفتم که با خنده چشمک ر  یچشم کش دار  ضی عر ی کش اومده ام از ذوق و لبخند   یو لب ها  یدلبر  با

 .دهیفهمعشق   هی گنی م ن یدختر خوب به ا  نیآفر-

 همچنان پر خنده ام گفتم:»برو.«  ی اشاره به در اتاق و لب ها با

برق گرفته بود و به   طنت یخندونش از ش   ی که  چشم ها ی مبل برداشت و درحال ی خنده از جاش بلند شد، کاپشنش رو از رو با

 .د یلب کش  یداشت دندون رو   یعقب قدم بر م

 . یزیچ ه یاما   رمیباشه م-

 نگاهش کردم.  پرسشگرانه
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 ؟ یچ-

 گفت:»دوست دارم.«   ،یشونیپ ی موهاش رو ی رفت با خنده  و تکون خوردن ها ی م رون یکه از اتاق ب ی کرد و در حال یجذاب نگاه

که    ییزایگرفته بود، چه قدر هم به چ یبی بودم تپش عج دهیکه باز شن  یخنده ام گرفته بود و قلبم از جمله ا  یرفتارش حساب از

 کرد!  یبود و بهشون عمل م  ند بیگفته بودم پا

زنگ خور باز   امی از رفتنش نگذشته بود که گوش  شتر یب یا  قهیباز سرتکون دادم. چند دق  یاومده ا  یباز خنده و حالت به ستوه ا  و

 هم خودش بود! 

 کنه؟«  یم  ی جا چه غلط ن یپسره ا نیگوشم گفت:»ا ی تمام تو تیکه جواب دادم با عصبان  نیهم و

 : دمیو متعجب پرس   جاخورده

 ...ریه ؟ یگ یم و یکدوم پسره ک-

 حرفم تمو نشده بود که رضا داخل اتاق اومد.  هنوزم

 

شوکه بود و    یحساب دنشیدستم گرفتمش، از د   یقبل افتادن باز تو  عیسر ی لیگوشم سر خورد که خ ی از رو ی رضا گوش  دنید با

 !تشیرفته باشه مخصوصاً بعد از اون همه عصبان رونیب مارستانیز برضا عمراً ا  دن یبا د ربد یدونستم ه  یالبته نگران؛ چرا که م 

سنگ فرش   ی نرمش رو یزد و با قدم ها ی ضیلبخند عر دنم یرضا حساس شده بود. رضا با د ی از اندازه رو ش یدونم چرا اما ب ینم

 سالم کرد.  یی خوش رو گذاشت و با ز یم ی دستش بود رو  یو رنگارنگ رو که تو  ی اتاق به سمتم اومد. سبد گل مصنوع یها

 جا... !« نیسالم کردم و جا خورده گفتم:»شما.. ا دستپاچه

  دمیشن م،یدست، گفت:»با سامان اومد   یرنگ و چرمش تو ی قهواه ا فی لب هاش نشوند و با جا به جا کردن ک ی رو یپهن لبخند 

 ؟« یخوب نمت، یو بب   ام یگفتم ب  یخرده کسالت دار  ه یکه 

 که داشتم سر تکون دادم:   ی شیو تشو یدلواپس باهمون

 . یاوهوم ممنونم که اومد -

 به پلک هاش اورد.  ی فشار آروم 

 ببخش وقت استراحتت بود، مزاحم شدم نه؟ -
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  یمردد و ب یبا لحن  دمیکش ی کم برام سخت بود و خجالت م  هی که  نینکنه با ا  ی وونگ ی د ربد ی که زودتر بره و باز هم ه  نیا ی  واسه

خواب   ستنین ر یتأث یاصالً نتونستم بخوابم البته دارو هام ب  شبیخواستم بخوابم چون د ی آره م د یرو بخوا قرار گفتم:»راستش

 .« ید یزحمت کش یل یخ یاومد که  ی کنن، بازم مرس   یآلودم م 

 .د یبه روم پاش  ی نیدلنش لبخند 

 ...یچون از چشماتم معلومه که حساب  ی ایخسته م ی لیبود، آره بنظر که خ فه ی نکردم وظ  یکار-

راست به سمت رضا  ک یداخل اومد،  تی چهار چوب در با عصبان یبعد از قرار گرفتن تو ربد یحرفش تموم نشده بود که ه هنوز

کردم. رضا هم   ی وحشت زده ام نگاهشون م  یهلش داد. شوکه شده بودم و با چشم ها واریاندازه به طرف د  ی ب یاومد و با خشم

 . د یتمام و پر حرص بهش توپ تیو با عصبان ستاد یدست به کمر مقابلش ا ربد ی ه کهکرد   ینگاهش م رت یشوکه بود و پر ح یحساب

 که؟یهان مرت ؟یچشماش چ-

 پر اخم داده بود.  ی خودش رو به خشم و چهره ا یاش جا یجاخوردگ  گه یکردم که حاال د  یبودم، به رضا نگاه م دهیترس  یحساب

 ن؟ یهست یچه طرز برخورده، شما ک نیا-

 کردم.  ربد یو با اضطراب رو به ه  ملتمس

 لطفاً.  ربد یه-

 : د یعبوسش پرس  ی هم رو به من کرد و با چهره  رضا

 اصالً؟  ه یک  نیسوگند ا-

چسبوندش،   واریفت و به ددستش گر   یرضا رو تو  قه ی خشم آلود  یهم و نگاه ی دندون هاش رو دنییبا سا ربد ی اون پرسشش، ه با

 ذاشت محکم تکرار کرد:  یهم م  یکه چشم هاش رو رو ی در حال  تیبا عصبان ختهیبا حرص آم

 خانم، خانم، سوگند خانم. -

 بهش تشر زد.  ربد یکرد و با گرفتن دست ه  یدندون قروچه ا  رضا

 ! ید یاز چشم خودت د ید ید  یدستتو بکش وگرنه هر چ-

 :د یدر جوابش خند   یعصب ربد یه

 هان؟  یبکن یخوا یم  یمثالً چه غلط-
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که حرکت کردن برام سخت و مشقت   نیگرفتم با ا  یجلوشون رو م  یجور هی  ستیبا یگرفت و م  یکم کم داشت باال م   دعواشون

م گذاشتم  سمت راست شکم یدستم رو رو  ه یشون رفتم.  تخت بلند شدم و به سمت ی که داشتم از رو یبار بود اما با تحمل درد 

 .«ی کارو، اشتباه متوجه شد  نیتو رو خدا بسه، نکن ا  ربد یگفتم:»ه  تماس و با ال دمیرو کش  ربد یلباس ه  گهیو با دست د

 معلومه؟«   یاز چشمات چ نم یخوام بب ی کرد گفت: »نه م ی که با خشم به رضا نگاه م  ی توجه به حرفم  در حال یب

  یمحترمانه نم گهیامو ول کن چون دفعه د قهیاومده لطفاً  شی»سؤتفاهم پشده بود با حرص و خشم گفت: ی عصب یکه حساب رضا

 حالشو بسه.«  ین یب یگم، مگه نم 

 : د یبرداشتم و لباسش رو باز کش ربد یبه سمت ه ی داشتم و با بدن سست و کم جونم باز قدم  جهیگ سر

 . گهیبسه، بسه د ربد یه-

  شون یا ربد یمعنادار گفتم:»ه ، ییبا حرکت چشم و ابرو ربد یشناسه رو به ه   ی رضا رو نم ربد یکردم ه یکه مثال وانمود م  ی در حال و

 مگه نه؟«  یخالم هستن، رضا، فکر کنم نشناخت ینوه  

 اشون و ول کن.«  قه ی اسم سامان گفتم:»با سامان اومدن  ی رو د یو با تأک دم یو آروم دستش رو کش 

 : دمیحرص نگاهم کرد که آروم نال پر

 ومش کن. مرگ من تم- 

رضار و   قه ی  عی سر ربد یکرد که ه ی بود و به ماها نگاه م ستادهیزده ا رتی همون لحظه بود که سامان هم داخل اتاق اومد. ح ی تو و

 و منگش سؤال کرد:   جیکم جلو تر اومد و با همون نگاه گ  هی  ج،یول کرد. سامان که هنوز هم متجب بود و گ

 شده؟ یجا چه خبره؟ چ نیا-

به من حمله   هویکه   ی بپرس  شونیگفت:»بهتره از ا ربد ی و اشاره کردن به ه تیکرد با عصبان ی که لباسش رو مرتب م  یدرحال رضا

 کرده.« 

 نگاه کرد. ربد یبشدت گرد شده اش به ه یبا چشم ها سامان

 ! گه؟یم ی رضا چ ربد یه-

 با اون سؤال سامان بالفاصله مداخله کردم.  

 نشاخت و فکر کرده بود که مزاحم شده.رضا رو  ربد یه ی عنی...زهیچ-
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 خوام.«  یگفتم:»واقعاً عذر م ی و در ادامه رو به رضا با شرم زدگ 

که   ن یمنه، مثل ا ی پسرعمه  ربد ینگاه کرد و رو به رضا گفت:»رضا جان واقعاً شرمنده ه ربد یغضب آلودش به ه  یبا نگاه ها سامان

 خوام.«  یسؤتفاهم شده من معذرت م 

 .د یابرو براش خط و نشون کش ی و اشاره  ظ یغل یبرگشت، با اخم بد ریباز سمت ه و

 کن.  یسؤتفاهم شده معذرت خواه ید یخان حاال که فهم ربد یخب ه-

در هم و عبوس دستش رو باال   ی ا افه یزد که رضا هم با ق ی ا ی و جا خورده از درخواست سامان پلک محکم و عصب یشاک ربد یه

 اورد. 

تونستن مؤدبانه تر برخورد کنن، من   ی م شون یاما ا اد یم شیسؤتفاهم پ ی جور ن یدونستم ا یسامان جان من نم ستیالزم ن-

 . رمیم  گهید

 سوگند جان.« ی زود تر خوب ش  دوارمیکم رنگ گفت:»ام  ی هم همراه با لبخند  ی و با فشردن لب هاش رو د یو رو به من چرخ 

التماس   یموهاش برد. با نگاه ها  ونیم یهم گذاشت و چنگ  ی رضا با حرص دندون رو "جانم" ینگاه کردم که با کلمه   ربد یه به

 .« د یفوت کرد و باالخره گفت: »آقا رضا صبر کن ی کردم که نفس تند  یو پر خواهشم بهش نگاه م  زیآم

براش  یکردن از رضا حساب  یکه انگار معذرت خواه ی چرخوند و در حال  ینگاه ربد یکه ه ستادیاش ا یبا همون چهره شاک رضا

 که کردم.«  یخوام، واقعاً شرمنده بابت کار  ی گفت:»م... معذرت م  یاومد و ناچاراً مجبور شده بود، بعد از تعلل یسخت م

 . هیکاف د یاشتباهتون شد  یکه متوجه   نی هم ستی:گفتم که مهم نرضا

 رو به سامان کرد:  و

 . زنمیعموم شب بهت زنگ م ی خونه  رمی من م-

 رفت. رون یبا اون حرف از اتاق ب و

دست    یتخت رو تو یهام، افتاد. با خم شدن لبه   ه یاز شکمم و محل بخ ی قسمت یباره تو  ک ی یهمون لحظه بود که درد  ی تو

 شد؟«  ی گفتند:»چ  یگرانبه طرفم اومدن و همزمان با هم با ن عیسر  ربد ی گرفتم که سامان و ه

 دراز بکشم.«  ی شه کمک کن  یرو به سامان گفتم:»م... م ی هم مچاله شده بود و با لب زدن سخت ی از درد تو صورتم
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نگاهم کرد و بعد از   یتخت رفتم. سامان با دلواپس یکرد که با کمک سامان و گرفتن دستم، رو  ی و نگران نگاهم م  دهیترس  ربد یه

 پرستارو خبر کنم؟«  ی خوا ی سرم گفت:»م ر یدرست کردن بالشت ز

 دادم:  رون یب ینفس

 نه االن بهترم. -

 ؟« یچ  ی عنیکارا   نیهان؟ ا یچ یعن یو لحن تشر بارش گفت:»  ت یشد و با عصبان دهیکش ربد ینگاهش از من به سمت ه و

 باال پروند. ییحق به جانب ابرو  ربد یه

 . گهیاومد د  شیسؤتفاهم پ ه یخب  هیچ-

 کرد.  نییاون حرفش سامان با حرص سر باال و پا با

 ؟ی چه سؤتفاهم ی شه بگ  یم-

و منم بد متوجه   گه یم یی زایچ ه یباال سرشه و  دم ید هو یدونم   یبه چهره اش گفت:»چه م یو با اخم  د یپشت گردنش کش یدست

 .«ه ی دونستم ک ی شناختمش چه م یتازه من نم ن،یشدم هم

 !؟ین یب ی سوگند تازه عمل کرده نم ی کن  یکم فکر نم ه ی یبش یکه عصبان  نیچه وضعشه چرا قبل از ا نی:آخه اسامان

 :د یبورش کش ی موها ی تو  یدست  کالفه

 ربد؟ یه ی بود که کرد  ی چه کار ن یرضا نگاه کنم آخه ا ی تو رو  یحاال چه طور -

حال   افشیبا ق ه یچ ی دون ی گفت:»اصالً م  یمونیپش ی و بدور از ذره ا  خوادخواهانه ی تمام و لحن یالی خ یبا اون حرف سامان، با ب  

 کنم.«  ینم

 پر تعجب لب زد:  سامان

 !شید یتاحاال ند  یاما تو که گفت -

اولم که   ی... خب کالً گفتم، اصالً همون لحظه  یعنیکردن با لب و دهنش گفت:»  یو باز ی هول شده بود بود بعد از مکث یکم

 .« هی پسر نچسب دمیفهم دمشید

که متوجه نشه جمع و جورش کردم.   نیا  یبرا  عی سر یل یاز اون حرفش لبم رو کش داد که خ یزیر  یکه داشتم خنده    یدرد  با

 نگاهش کرد. یسامان معترض و شاک



 عشق تا جنون 

1076 
 

 !ربد یه-

 ازش،«  اد یهان؟ خوشم نم هی هم بانمکش کرده بود گفت:»چ ی لیحق به جانبش که خ ی  افهیهمون لحن و ق با

 : د یاش پرس  نانه یب کیدست به کمر شد و با نگاه بار سامان

 ؟ یکن ی کار م یجا چ ن یموقع روز ا  نیاصالً تو ا-

رو به سامان   یا  هی چند ثان ی چشم دوخته بودم که بعد از تعلل ربد ی وار رفتم، نگران به دهن ه هوی د یکه سامان پرس  یسؤال با

پسره   نیا  هویسرم به سوگند بزنم که   ه ی گفتم  گهید نم یبود اومده بودم اونو بب ی جا بستر نیاز دوستام ا یکیگفت:»خ.... خب  

 .« یندو یاشم که م  هی بق دمیرضا رو د

 سؤال کرد:  د یزبونش رو دور دهنش کش سامان

 ؟ یک-

 : د یپرس  جیگ ربد یه

 ؟ یک  یچ-

 گم کدوم دوستت؟   یم-

  ی البته تو نم ایل یآره ا ا،یلیا زه یگفت:»آهان، چ  ششیته ر  یرو  دنیفکر کردن و دست کش   یا قه ی باال پروند و بعد از دق ییابرو

 تو!«  ی کن ی م  چیقدر منو سؤال پ ن یخب حاال چرا ا نم،ی اومده بودم اونو بب ش،یشناس 

 .« ربد یامان از دست تو ه دم، یخجالت کش یلی خ ینکرد یباور کرده بود با تکون دادن سرش گفت:»اما کار درست  ا یکه گو سامان

  گه یکردم، د ی هم گذاشت و در جوابش گفت:»من که معذرت خواه یرو  انه یدلجو ی چشمش رو با خنده ا ه یهم  ربد یه که 

 ه؟« یچ

 ؟ یکتکش که نزد -

 نه بابا تو هم. -

تو رو    یبرم اگه بخوا د یمن کار دارم با نی تمام گفت:»بب  ییو حرکت آروم سرش رو به سامان با پرو ی امزه ادر ادامه با حالت ب و

 رسونم؟«  ی م یی جا هی هم تا 
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 زد.  ی اخم هاش از هم باز شده بود لبخند  گهیاون حرفش سامان هم که د با

 . ییبچه پرو ی لیالحق که خ-

 ؟« یایو باز رو به سامان گفت:»م د یخند 

 به من کرد.  یدست به کمر نگاه سامان

رو    یچیچرا ه  مارستانهیجا ب نیخان، مثالً ا  ربد یه رتوئهی همشم تقص اد،یسوگند به نظر خوب نم م،یبذار پرستارو صدا کنم بعد بر-

 آخه؟!  ی کن ینم تیرعا

 خوام.«  ی ذرت مرو به من کرد و متأثر گفت:»واقعاً مع ربد یاون حرف، ه  با

 باز سمت سامان برگشت.  و

 ...  یداد پسره   یکرد رسماً داشت با چشاش سوگندو قورت م   ینگاه م یچه طور  ی د یتو که ند  ی ول-

چه طرز حرف زدنه! تازه رضا   نیکم چرت و پرت بگو ا ربد یگذاشت و معترض گفت:»بسه ه ربد یدهن ه  یدستش رو جلو  سامان

 درموردش نگو.« ی جور ن یا هیت ی پسر مؤدب و باشخص یلیخ

  ینیخوش ب  ی لیسامان تو هم، بعدشم تو خ یچه کار  نیگفت:»اِ ا  یشاک ربد یدهنش برداشت، ه یکه دستش رو از رو   نیهم و

 .« ین یبب یتونست  یرو که گفتم و م  یز یوگرنه چ

 ادامه نده! مزخرفاتت رو  ن یا گهی:لطفاً دسامان

  یکردن ابروش و برگردوندن صورتش با تمسخر گفت:»باشه بابا تو هم! اما اصالً نم  ی داد و با کمون  هی هاش رو به کمرش تک دست

 خب!« بسیهفت پشت غر ییجورا ه یداره؟  ی مامانت به شما چه ربط ی خاله  ی فهمم نوه 

 داد.  ی بهش نگاه کردم که سرش رو تکون ی دلخور با

 واال.-

 کرد. تشیبه طرف در هدا دنشیدستش رو گرفت و با کش سامان

 . یکرد یقاط  یتو حساب گه ید م یبر ایب-

فرستم اتاقت، با مامانم حرف زدم گفت داره   ی رفتن و رو به من گفت:»سوگند جان فعالً، پرستارو م ی م رون یکه از اتاق ب ی حال در

 ؟« یندار یکار  ادیم
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 . نینه شما بر-

 پس فعالً خدافظ.-

که همچنان هم    تمیکردن وضع  یپرستار به اتاقم اومد و بعد از بررس  ربد،ی رفتند. بعد از رفتن سامان و ه رون ی باالخره از اتاق ب و

 خوابم گرفت.  ع یسر ی لیکم بعدش هم خ ه یکرد که  ق یتو سرمم تزر ی زیچ ه یدرد داشتم   یکم

 *** 

که   ی ا ازهیرفت. با خم ی اش ور م یمبل نشسته بودو با گوش  یشده بود. مامان هم رو  کیتار باًی چشم باز کردم هوا تقر ی وقت

چون   ی خسته بود ی لیکه خ ن یسرم گفت:»مثل ا یدستش رو  دنیزد و با کش یاز جاش بلند شد و به سمتم اومد. لبخند  دمیکش

 برات لباس گرم اوردم.«  ی راست ،یتکون هم نخورد   یحت  قتیکه اومدم به خاطر خواب عم  یاز وقت 

 بهم داده بود.  ربد یبود که ه یلبم هام رو از هم باز کرد؛ همون ژاکت  یکه کنام بود اشاره کرد، لبخند  ی با اون حرف به ژاکت و

 ممنون مامان جون. -

 بپوش سردت نشه چون امشب واقعاً هوا سر شده.  نو یفعالً ا فه ی ک  یات اوردم تو هم بر یا  گهید یفقط دم دست بود اما لباسا نیا-

 ارتون.«  یشدم و گفتم:»بازم مرس  متبسم

 ؟ یخوا  ی نم یز یگردم چ  یو برم   نییپا رمیم زم، یخواهش عز-

کردم و ژاکت رو از کنارم برداشت و تنم کردم، ناخواسته سرم رو سمتش   ی رفت. احساس سرما م  رون ی گفتم که از اتاق ب ی ا نه

حسرت چون   ی دفعه بدون داشتن ذره ا  ن یهنوز هم همون عطر رو داشت، بوش کردم اما ا دم،یباره بلع ک یخم کردم و بوش رو 

تخت نشسته بودم و   ی دم. رواندازه ش  ی ب یبود و باز غرق لذت  یچه حس خوب تره، ک یدونستم خودش از اون ژاکت بهم نزد یم

بود، هنوز   ربد ی. باز هم هد یام حالت مسخم پر یگوش   یکه وجودم رو محاصره کرده بود. با صدا  یهمچنان غرق و مست در عطر

کردم جواب دادم و   ی صورتم م یرو  بخنِدل  نیگزیکه اخم رو جا  یبودم. در حال ی هم به خاطر کارش و رفتارش با رضا ازش عصبان

 گفتم:  ی با دلخور

 شده؟  یباز چ-

 اش گفت:  یلحن شاد و پر شوخ با

 . یبگ  گه ید  زیچ ه ی ی مدل ن یا ی سؤال و سؤاال نیا یبارم به جا هی شه  یم  یآخه چ -

 ؟« یگفتم:»مثالً چ ی زیلحن تمسخر آم  با
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 لحنش رو پر کرد.  طنتیو ش  خنده

 اد؟ یم ن یشه آسمون به زم ی م ی مثالً بگو... بگو دلم برات تنگ شده، چ-

 بکنم؟  میابراز دلتنگ  ی خوا ی م ی که امروز کرد ی نه بابا! نکنه با کار-

 کنم.  ی م ی رو نزن ها، که بازم قاط کهیحرف اون مرت-

 ؟یچ د ی فهم ی م ی زیاگه سامان چ-

 اش بهم تشر زد. ی لحن جد  با

 لطفاً  از اخالق خوبم سؤاستفاده نکن، لطفاً.  گهیخندم د یدارم م  ی نه؟ وقت  ای  یکن  یسوگند تمومش م -

 : دمیبرچ لب

 زنم. یباهات حرف نم  گه ید  یبپر  یبه کس یجور  نیا گهیبار د ه ی بهت بگم اگه  یز یچ هی پس بذار منم -

 نگرانت شدم.  یل یخ یخوب  یچه طور  نمیبب گه، یخب تموم شد د یلیخ-

 .دمی کش ی آه ک یسراسر تار ینگاه کردن به پنجره و آسمون با

 مخصوصاً شباش. ره، یدل گ  یلی جا خ نیاما ا ست ین میزیچ-

 اون جام ها.«  ی اراده کن ام؟یب ی خوا ی پر محبت و قشنگ گفت:»قربون اون دلت برم من، م یاون حرفم با لحن  با

 ! ی کالً فراموش کرد  میرو که زد  ییتو انگار حرفا نم ینه بابا، مامانم اومده. بب-

 کرد:   یا خنده

 شم خب.  یمگه دست منه اگه ابراز نکنم خفه م-

 ؟ یکن ی کار م یچ  یی کجا نم یخب بب یلیخ-

 . یکن  ی به من فکر م یکنم درست مثل تو که االن دار ی به تو فکر  م دمیکاناپه دراز کش  یرو  تم، ی سوئ یچیه-

 خنده گفتم:  با

 !ایهم دار بی غر بیاعتماد به نفس عج-
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 صداش زدم:  ی اومد چند بار ینم یی جواب بودم اما صدا منتظر

 ؟ یکجا رفت  یکوش  ربد؟یالو... الو...  ه-

 

 .د یچیگوشم پ  یباالخره صداش تو  یا  قهیبعد از چند دق و

 جانم؟-

 . یفکر کردم قطع کرد ؟ ید یچرا جواب نم-

 زنم.«  یلحظه باورم نشد دارم باهات حرف م  ه یداشت گفت:»آخه   ی قدم بر م نیپاورچ نیتوش پاورچ یآروم که غم ی لحن با

 لب هام نشست. ی رو  یتلخ لبخند 

 ممکن بودم؟!  ر یقدر برات غ نیا ی عنیچرا -

 آروم.  ی باز خنده ا و

همش درحال   دم یرو د گه یهم د ی تاز وق یاگه دقت کرده باش  ام،یمثل تو کنار ب ی کردم که بتونم با دختر سرکش ی آخه فکر نم-

 همون لحظه ها رو هم دوست داشتم.  یالبته من حت می دعوا و بحث بود

 زمزمه کردم. یلحن آهسته ا  با

 منم. -

 زد:   یخنده ا تک

 . یکرد   تمیمن و اذ  شتری ب ی لیتو خ ییبگم که خدا نمیمن و تو با هم! ا م یهم داشت  ی نقطه اشتراک ه یچه عجب -

 اون وقت تو نه ها! -

 .د یخند  باز

 کار و نکردم.  نیتو که ا  یبه اندازه   گه ید-

 . یگ یراست م دمیآره شا-
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 فوت کردم و با نگاه کردن به در اتاق گفتم:  ینفس

 . ادیقطع کنم االن که مامانم ب د یبا گه یمن د نیبب-

 کنم.  یخوام بشنوم بعدش قطع م  ی رو که م یز یاون چ د یباشه اما قبلش با-

 کنم.«  یگفتم:»خب قطع نکن خودم قطع م  ی و با بدجنس  الیخ یب

 خورم امتحانش ضرر نداره سوگند خانوم.«  ی ها قسم م ام یم شمیپا م  یگفت:»نگ  زش یآم د یجواب با لحن پر خنده و تهد  در

 لطفاً.«  ایو هول گفتم:»نه ن دمیلحظه ترس  هی

 شنوم.  یخب پس بگو م-

 قاً؟ یرو دق یچ-

 در کمال متانت گفت: مندانه اش و   روزیلحن پ با

 منتظرم.  گه،ید ی بهم گفت مارستانیب یرو که تو  یهمون جمله ا  ی دون ی خودت بهتر م-

 گفتم:  زون یآو  یو با لب و لوچه ا دمیکش  یپوف

 آخه؟  ی کن  یکارو م  نیچرا ا-

 اما؟ ی یسوگند م -

 گفتم:   ید یرو ساکت شدم و بعد از ترد  یا قه یدق

 خب؟  یریبُل نگ  گم یکه م ی زیباشه اما قول بده از چ-

 و گفت:  د یخند 

 باشم!  یآدم ن یهمچ ادینه بابا به من م-

 تمسخر جواب دادم:  با

 نه اصالً! -

 زد.  ی ا قهقه 
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 !ادایخب زود باش االن مامانت م -

 د یخند  ی که همچنان م ی گفتم. درحال ی گوش  ی رو تو "دوست دارم " ی جمله  ع یسر ی لیکم مِن مِن کردم و بعد از اون خ  هی

 من که متوجه نشدم.«  یگفت   یجمع کرد! اصالً چ هو یگفت:»چرا نوارت 

 اصالً خدافظ.«  ی کن تیمنو اذ  اد یکه خوشت م نیقهر آلود گفتم:»نه مثل ا ی بدجنس شده بود و با لحن یحساب 

رو تا   شمیهم ن  ی اورد اما از طرف یر م کم حرصم رو د ه یکه رفتار هاش  ن یگوشم زمزمه کرد. با ا ی رو تو یبا خنده خداحافظ و

 اش خنده ام گرفته بود.  یوونگ یبناگوشم باز کرده بود و از اون همه د

 *** 

خسته و   مارستانیب  یطور فضا نیاز اون همه توجه و هم یی جورایاومده بودند و  دنم ید ی بودم همه برا مارستانیکه ب ی مدت ی تو

خواست زود تر از اون   یداشت و دلش م ییقفس که شوق رها  یحبس شده تو  یه  پرند  ه یکالفه شده بودم، درست مثال  یحساب

 . رهیقفس پر بگ 

 اندازه هم خوشحال بودم.  ی شدم که ب یمرخص م  مارستانیبعد از گذشت سه روز از ب باالخره

 

  ینم یلی هم چون خ ربد یبهتر بود. ه مارستان یب ینسبت به روز ها  ی لیشد که مرخص شده بودم و  خالم خ ی م ی روز چند 

  یجلوه کنه و حت ی عاد ریسامان غ یتونست برا ی از اندازه اش م شیو از نظر خودش رفت و آمد ب اد یخونه ب دنم ید ی تونست برا

زد که واقعاً با   یاز ده بار بهم زنگ م  شی و در روز ب  میزد ی حرف م  ی منظور فقط تلفن  نیممکن بود باعث شَکش بشه. به هم

  ی از جنبه ها گهید  یک یشدم،  ی آروم م یزد حساب یبهم م  نده یکه در مورد آ  یکننده ا  دواریام ی صداش و حرف ها دنینش 

  ستیبا ی اعصابم رو م یکه طبق دستور دکتر مصرف قرص ها  نیبود که مصرف قرص هام کم تر شده بود و با ا نیخوبش  هم ا

حال بدم و    لیبودم، انگار که تنها دل وردهیدرن رون یدونه اش رو هم از جعبه ب  هی  ی اون چند روز حت ی همچنان ادامه بدم اما تو

 از اون بود!  یخوردن اون قرص ها فقط دور

تونستم   ی ه م ک  یی کرده بودند برام اورده بود و تا جا ینبودـمن نکته بردار  یرو که تو  ییآموزشگاه جزوه ها یاز بچه ها یکی

که مامان   نیخونه با ا ی استراحت تو ی نداشتم. بعد از کم ی مشکل یلیهم به کتاب هام انداخته بودم و خ یکردم. نگاه ی مطالعه م

 به آموزشگاه رفتم.  ادمیز یاستراحت کنم با اصرار ها  شتر یب د یبا ه گفت ک  یهنوز هم مخالف بود و م 

پر   کیزیف  ی رنگش داشت و از نوشته ها ی مشک ه یکه حاش  یرنگ  د یسف  یاستاد و تابلو  ی کالس تمام حواسم رو به حرف ها سر

صدا گذاشته   یحالت ب یرو رو  ی ام نشه گوش  ی هاش باعث حواس پرت طنت یو ش   ربد یکه فکر ه ن یا یبرا  یشده بود، دادم حت 

 درد رو از خودم جدا کردم.  قیعم ی بار هم با فوت کردن نفس هر کالس احساس درد کردم که  نیدر ح ی بودم. چند بار
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ام رو   ی اومدم، رخساره زنگ زد. گوش  رونی شدم و ب ریسراز نییآموزشگاه به سمت پا یکه از پله ها  ن یتموم شده بود و هم کالس 

پولم جست و   ف یکردن ک دایپ ی دم داخل کوله ام رو براگوش نگهش داشته بو   یکه با شونه ام  رو  یگوشم گذاشتم و در حال  ی رو

 گوشم زنگ برداشت: ی تو  رهرخسا یگفتم که صدا یی جو کردم. الو

 ؟ یسالم چه طور -

 گشتم و با همون حالت گفتم:  یرو م فمیداخل ک همچنان

 خوبه؟  د یسع ی کن ی کار م  یچ ی خوبم تو چه طور-

بود   یسوگند جات خال ی وا دم، یاالن رس  گه یبودم د ی عمه گل ی خونه  ی عنیخوبه، راستش االن اومدم خونه  دمیخوبم سع یمرس -

دوست   د یخواستم بهت بگم گفتم شا  یبودن البته، م ربدمی و ه نی حس مید یخند  ی با سحر و دخترا خوش گذشت، کل یلیخ

 .بدم قرارت  تیموقع ی خواست تو ی و دلم نم ینداشته باش 

و پر رفت و آمد از    ضیعر ابونیو با حرکت به سمت خ  دمیکش رون یشلوغم ب  ی کوله  ی رنگم رو از تو  یو زرشک پول چرم  فیک

 .د یابروم با حرف رخساره باال پر ی قدم برداشتم.تا ی گرفتن تاکس  یبرا ن،یماش 

 خان سرش شلوغه که زنگ نزده.  ربد یآهان پس ه- 

 ! دهیآمار منو م یدختر هر دفعه ه نیگه چه قدر فضوله ا یمن آمار دادم االن م  ی سوگند بهش نگ -

  ی رو یشتریرخساره با وضوح ب یصدا  دن یشن یدستم رو برا  هی دادن ها گوشم رو پر کرده بود،   راژ یها و و نیبوق ماش  یصدا

 : دمینامطئن پرس  یبا لحن  ی گوشم گذاشتم و بعد از تعلل

 هم بود؟  یم آباون... اون دختر چش نمیبب-

 :د یپرس  متعجب

 منظورت محالست؟ - 

 شدم.  یم  یرفت و عصب یهم م  یام تو  افهی اسمش هم ق دنیبا شن یحت

 اوهوم. -

 آره چه طور؟ - 

 . یطور ن یهم یچیه-



 عشق تا جنون 

1084 
 

 تو گوشم زد.   یپوزخند  

 ه؟ یچ ه یآره جون دلت، قض-

سارا و   یاز عروس  ی هفته ا هی  گهیآخه د نجان،یخوان برن، تعجب کردم که هنوز هم ا یسحر گفته بود م ی عنی ی چیگفتم که ه-

 ! گذرهیم د یمج

  یبود که شوهر سحر، آقا فرزا، مرخص نیرو هم که موندن فقط به خاطر ا یچند روز  نیاتفاقاً قراره فردا پس فردا برگردن ا-

 با هم برگردن.  ی داشت اما قراره با پدر و مادر محال همگ 

 هان.آ-

 :د یتر از قبل پرس   کنجکاو

 فقط؟! ی د یپرس  نیهم یواسه   ی عنی ؟ یبود نگفت  یمحال چ  هی خب سوگند خانم قض-

 تو رخساره.  ی کن  یم  لهیاوف چه قدر پ-

 کرد.   یا خنده

 اونه؟ آره؟  شیپ ربد یشده که ه تینکنه حسود-

 گفتم که گفت:  یحرص کوفت  با

 ؟ ی ندار یخبرم کار یازش ب  هیبزنم چند ساعت د یزنگ به سع ه یمن برم  گهیباشه اصالً باور کردم، خب د -

 آلود گفتم:  قهر

 برو از اولم نداشتم. -

 کرد:   یا خنده

 . میزن  یبعداً حرف م زم یقهر نکن بابا، فعالً عز-

بودم و با   یعصب  یحال، هنوز هم اون جا بود حسابکه اون دختره م نیکوله ام گذاشتم. از ا   یرو با حرص قطع کردم و تو  ی گوش  

هم همراهش بود.   نیپام ترمز کرد، حس ی جلو ی ریهمون لحظه و با غافلگ  ربد یبرداشتم که ه یچند قدم ابون یکنار خ تیعصبان

 اش رو سر گفت:»به به قسم بانو.«  یدود  نک یکردن ع  جاداد و با جا به  نییرو پا شهیش  نیحس
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 د؟« یکن  یکار م   یجا چ نیگفتم:»ا  کردم و پر تعجب سالم

چشمش، با حرکت سر   ی از رو نکشیو برداشتن ع  نیماش  یشده   دهیکش  نییپا ی هم با کج کردن سرش به سمت پنجره  ربد یه

 باال.« ا یگفت:»ب

 .« گهید ایواسش اومدم که گفت:»ب  ییکم جا خوردم و چشم و ابرو  هی  نیحس ی درخواستش جلو از

 زدم.  یظاهر یلبخند  ن ینگاه کردن به حس با

 . رمیخودم م ستیالزم ن-

 

عقب   رمیجلو من م ایکه من جلو نشستم باشه اصالً تو ب  یناراحت نیگفت:»خب اگه از ا  د یخند  یم طنتیکه با ش   یدرحال نیحس

 .« نمیش  یم

دونست. خودم که وقت   ی رو م  زیکه همه چ نیاما مثل ا دمیکش ی خجالت م نیلبم فشردم، چه قدر که از حس یرو رو   دندونم

که   ییهرچند باالخره که بعد از اون همه ماجرا رهیزبونش رو بگ  ینتونسته بود جلو ربد یه نکه یمثل ا  ینکرده بودم بهش بگم ول

 پر اخم اسمش رو صدا زدم:  یا  هرهو با چ ی. شاکد یفهم یاومده بود، م  شیپ

 !نیحس-

 زد.  یا  قهقهه

 . یش  یم  یکنم چرا عصب  ی م یشوخ

سوار شو   ستم؟یباز گفت:»سوگند مگه با تو ن ربد یخجالت زده بودم و با شرم آب دهنم رو فرو دادم که ه نیحس ی جلو همچنان

 .« گهید

  ی شه، باالخره رفتم و سوار شدم. با فشردن محکم پاش رو ی داره جلب توجه م ی ادیکردم ز ی و حس م م یآموزشگاه بود یجلو

بودم که   رهی تو همم به رو به رو خ یبودم و با سگرمه ها یپر شده بود. هنوز هم عصب ک یموز یاز صدا نیگاز حرکت کرد. ماش 

 :د یچهره ام پرس  لتکرد و از حا می من تنظ ی رو رو نه یآ ربد یه

 ؟ ی ا افهیچه ق ن یا هیچ-

گفت:»سوگند خانم    کیموز یبرد و با کم کردن صدا نیدستش رو سمت پخش ماش  ربد یکه  ه  افهیق  ی م و توساکت بود همچنان

 زنم ها چته تو اصالً؟«  ی دارم با تو حرف م
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جا ها   نیداداش من هم ربد یاش گفت:»ه یگوش  ی با فرو کردن سرش تو ن یکردم که حس ی بهش نگاه م ظ یغل یبا اخم نه یآ ی تو

 شم.«  یم  ادهیپ

 ادامه و سرش رو باال گرفت. در

 اطراف. نیدارم ا ی کار ه ی  زهیچ-

درست نکنه،   ی درسر  هی دختره باز  نی که ا  کیرو نگه داشت و رو بهش گفت:»پس بعدشم برو بوت نیتعارف ماش  ی هم ب ربد یه

 .« امیکنم زود ب  یم  یخودمم سع

  اده یما پ ی شد. معلوم بود که به خاطر راحت اده یگرفتن از من، پ یبه عقب و خداحافظ دنیگفت و بعد از چرخ  یباشه ا نیحس

رفت با   یم   ابونیخ ی  گه یکه سمت د  نیبرد و به حس رون یب نیسرش رو از ماش  ربد یشده و چه قدر که معذب شده بودم.ـه

نداره بازم کار   یدختره که هوش و حواس درست حساب نیبرو ا ربد یداداش، جون ه ی چونینپ نیگفت:»حس  ینسبتاً بلند  یصدا

 کنه واسمون.«  ی درست م

شلوغ از همون جا   ابونِیبه چپ و راست خ ی چشم و نگاه یاورد و با گذاشتنش رو  نییکله اش پا ی رو از رو نکشیع نیحس

 دست تکون داد. 

 .کی بوت  رمی مبدن بعد هم  لشی امروز قرار بود تحو رم یبگ  نویماش  نگیپارک رمیباشه اول م-

 به سمتم، بهم اشاره داد.  دن یعقب و چرخ یصندل ی رفت با گذاشتن دستش رو نیکه حس نیهم

 جلو.  ایب-

.  میبعد هم حرکت کرد  ی ا قهی جلو نشسم، دق یصندل  یرو  نیشدم و با باز کردن در ماش  ادهیپ نی درهمم از ماش  افه یهمون ق با

 : د یپرس  ینگاه میکه با ن افه یق  یساکت بودم و تو 

 ؟ یا  افهیقدر تو ق نیچرا ا هیچ-

 بغلم گرفتم.  یلجوج تو  یهام رو مثل بچه ها  دست

 .ستین  یزیچ-

 ! زمی شده عز یسوگند بگو چ -

 خمار زدم.  یپلک
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 . یچ یه ید ینشن-

 ! ؟یگرفته بود  افه یواسم ق   نیحس یجلو  یاون جور ی چیه ی البد واسه - 

 .«دمیخجالت کش نیحس ی جلو یحساب ، یکن  یکارو م  نی»چرا ارنگم گفتم: ی پهن و قهوه ا یابروها  نیب یانداختن اخم با

 باال پروند:  ییفرمون بود، متعجب ابرو ی کرد و دستش رو  یم  یکه رانندگ  ی حال در

 شده کدوم کار؟!  یمن، مگه چ ز یعز یچه خجالت -

 بهش انداختم. یرو داخل دهنم جمع کردم و عبوس نگاه  میو قلوه ا  کی کوچ ی ها لبم

قورتم   یبه قول خودت با چشمات داشت  ؟ یرفتار کرد ی جور نیاون ا  ی شد، آخه چرا جلو اده یپ یچه طور  ید یبد شد د یلیخ-

 ! گهید ی داد یم

 زد.  یاش چشمکو با جمع کردن خنده   دنیخند  که یت که یاو حرفم شروع مرد به ت با

 قدر واسمون خوشحال بود که نگو. نیکم راحتم اتفاقاً ا ه ی نیحس ی کنم اما  خب من جلو  یارو نمک  نیا گه یچشم د-

مرده،   یلیخ  نیشده بود گفت:»حس رهیکه به رو به رو خ  یهم در حال  یکم رنگ و فشردن لب هاش رو  ی ادامه هم با لبخند  در

تحمل    یکار کنم و چه طور  یچ د یدونستم با  یبهم کمک کرد اگه نبود واقعاً نم ی لینرو ته معرفته خ اش یمسخره باز  نیبه ا

 کنم.« 

شد   یاما به موقعش م  رند ینگ  یحرف ها و کار هاش رو جد  یلیشد خ  یهاش باعث م  یبود هر چند که لودگ  ربد یبا ه حق

ما شده بود.    یهم برا ی د، راز دار خوبدا  ی رفتار رو از خودش بروز م نیبهتر  تیو موقع  ط یآدم و با توجه به شرا نیتر  یمنطق 

 حرفش زدم.  د ییلبخند در تأ

 حال بازم جلوش معذب شدم. نیخوبه و با معرفته اما با ا یلیآره خ-

 هم گذاشت. ی رو یآروم پلک

 گفتم که چشم. -

 :دمیچرخوندم و با طعنه پرس  یچشم

 حاال خوش گذشت؟ نم یخب بب-

 :د یابروش جاخورده باال پر یتا
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 جان؟!-

دو پهلو همراه با   ی وجودم رخنه کرده بودند پنهون کنم با لحن  یباره تو  کیکردم حرص و حسادتم رو که  ی م ی که سع ی حال در

و امروز زنگ   یقدر سرگرم بود  ن یهم بهت خوش گذشته که ا یلیحتماً خ گهیهم گفتم:»با دختر عموهات د یفشردن لب هام رو 

 !« ینزد

 شده؟«  تینکنه حسود نمیقراره، بب  ن یاز ا ه یبه چپ و راست تکون داد و با خنده گفت:»آهان پس قض یاون حرفم سر  با

 سر تکون دادم.   ی جد  یطفره رفتن و لحن  با

 .نیکم تعجب کردم فقط هم ه ی ستیازت ن ی خبر دم یآخه؟ د یمعلومه که نه! چه حسادت ؟یچ-

 اومد، منم مجبور شدم بمونم.  یبود و نم ده یچسب نیواال حس-

 

 .« هی مگه چ یگفتم:»نه جونم، حاال هم باش   یبا پشت چشم نازک کردن ستیکه انگار اصالً برام مهم ن  یطور

! آها خوبه  ؟یگفت:»جد   یباشه با بدجنس ی کرد خنده اش رو جمع کنه و جد  ی م ی که سع ی و در حال د یلبش کش یرو رو   دندون

 خوبه خوشم اومد.«  ی حسادت کن یو الک  یبد  ر یگ یکه الک  ینداراخالقا  نیپس از ا

 کردم.  د ییحرص و حسادت تأ با

 . ستیمن مهم ن ی اصالً برا زایچ نیآره ا-

 پدال گاز زمزمه کرد:  ی کرد و با فشار دادن پاش رو  یمرمز ی که زدم خنده   یحرف با

 طوره.  ن یکه هم شاالیا-

 نگاهش کردم.  یشاک

 ؟ یخند  ی چرا م-

 نخندم!«  هی اش رو باال داد و با جمع کردن خنده اش گفت:»چ شونه

  هی تک یتفاوت باشم به صندل  یکردم ب  ی م ی که سع  یکردنم داشت. در حال تیدر اذ   یکه دستم براش رو شده بود و سع  نیا مثل

 زدم. 
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 نه راحت باش.-

خوام   ی حرفا کن م نیا چهره بشاشش گفت:»ول او ب  د یپشت چراغ قرمز سمتم چرخ ستادنیشدم که با ا ره یباز به رو به رو خ و

 خوب سوگند خانم.« ی جا هی ببرمت 

 . دمیطرفش چرخ به

 کجا؟ -

 لبش نشست. ی رو  یلبخند 

 اون جا.  ادته؟ی موی خورد ی و با هم بستن م یبار رفت نیکه اول یشاپ ی اون کاف-

  ی شه، م ینم گفتم:»نه  ی خوندم و بعد از فکر کردن یدرس م   یکم ستیبا ی خوشحال بودم اما فردا کالس داشتم م شنهادش یپ از

 خوام برم خونه.« 

هوس   یآخه من بد جور گه ید ا یگفت:»ب  یچشمش  با لحن دلبرانه ا  هی هم گذاشتن  ی داد و با رو  ه یفرمون تک  یرو رو  دستش

 کردم... اونم با تو.«  یبستن

 گفتم.   ییاما مردد 

 اما...  -

 هوم؟  گه ید  میبر-

 کار نگاهش کردم. آش  یلبخند و ذوق  با

 درس دارم.  ی چون من کل م یکه زود برگرد  نیقبول اما به شرط ا ی کن  یباشه حاال که اصرار م-

 دارم من!«   یگفت:»اوه چه عشق درس خون ز یر یکرد و با خنده و چشمک  یاون حرفم نگاه با

برد و بعد از   ن ی. سرمست و بشاش دستش رو سمت پخش ماش دنیشروع کرد به خند  ز یر ز یپر خنده نگاهش کردم که ر یاخم با

که با   ی. در حالمی کرد و با سبز شدن چراغ حرکت کرد اد یپخش رو ز یخوب، صدا یکیکردن موز   د یپ یبرا  یعقب و جلو کردن 

چشمش هم به من که با   ه یچشمش به رو به رو بود  ه ی چشم هام کرد.   ی  واله عاشقانه اش رو ح  یزد نگاه ها یلب م ک یاون موز

عاشقانه رو زمزمه کرد. همچنان با   کی به چشم هام اشاره داد و قسمت از اون موز بشیاز اندازه جذاب و دل فر ش یب یادا ها

اشاره   و قلبش   نه یسمت چپِ س  به جذاب،  یاز شعر با حرکت سر و چشمک ی ا گهیبه قسمت د دنیو با رس   کردیم ی همراه کیموز

 داد و همراه با خواننده آروم اون قسمت رو لب زد. 
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 تو قلبم  یآخه دوست دارم عاشقتم رفت"

 تو بمون واسم  ی م گمشده ی مهیهمون ن تو

 "رو تو حساسم یتو عشق من  دونن یم همه

  ی ب یکرد قلبم از لذت و عشق ی صورتش جا خوش م یکه رو  یاهاش و با هر خنده یوونگ یو د ی بودم از اون همه خوش  مرده 

هم بغضم   یلحظه ا  یبرا  یکردند، حت  یم  نییام رو بشدت رو باال و پا نه یکه قفسه س   جانمی پر ه یشد و  نفس ها یپر م تینها

 اشکم بشورم و ببرم.  الب یرو با س  ی خواست اون همه خوش  ی چرا که دلم نم ادمش فرو د ع یسر یلیگرفت که همراه با آب دهنم خ

رو   یشاپ یکاف  یرون یب ی نما ستادهی. امیشد   ادهیتوقف کرد و پ می بار با هم رفته بود نیکه اول یشاپ یهمون کاف  ی عد جلوکمه ب  هی

کنده    یهاش هم از چوب ها واره یرفت، د  ی کافه م یکه به سمت ورود   ی فلز  یبا نرده ها ی ا شهیش  ی نظاره گر بودم؛ چند تا پله 

 ! ییایکلبه رو  کی  ثلبلوط بود، درست م ی شده  یکار

چک از مقابل چشم هام رد   دئو یو ه یبودمش تا همون لحظه مثل  دهیباغ و مراسم آقاجون د ی که تو ی خاطرات از روز اول تمام

  یتمام اون خاطرات بود. همون جور   یرو دن یکه آماده ترک  یگلوم نشسته، بغض  یتو  ی لحظه احساس کردم که بغض ه یشدند و 

  نیکه نشون از قفل شدن ماش  ییو صدا نیماش  موت یبا فشردن ر ربد یکرد که ه  یمبودم و کافه رو نگاه   ستادهیو مبهوت امات 

 به جلو برداشت. یداد قدم یم

 ؟ یستاد یچرا ا گه ید ایب-

  یرو حس نم یر ییکافه همون بود و تغ  ی. فضامیشدم. با هم داخل رفت ده یکش رونیباره از خاطرات گذشته ب کی اون حرف  با

روشون قراره گرفته   یا  شهیهم ش  یکه صفحات ی شکلِ چوب ی ضیب یها زیشده که دور م ی و کنده کار  یچوب یها ی کردم؛ صندل

کافه    یتو ی نشسته بودند. نگاهم رو دوران ی هم دو سه نفر زیسر هر م  باًیتقرشده بودند که  دهیکافه چ  کِ یش  یفضا ی بود، تو

اون   نیشده بود و ب ده یبزرگ و سرخ رنگ روش کش یلی قلب خ ه یموند؛  رهیرو به رو خ وار ید  یلحظه رو  هی  یندم که برا چرخو

بودند و در آخر هم برگه   گه یهم د دنیس در حال بو ینقاش  یبود که تو  اه یسر تا سر س  یپسر و دختر  یِ شده، نقاش  مهیقلبِ دو ن

لب هام جا    یرو  ق یعم یشده بودند. لبخند  ده یکه دور تا دور خطوط پر رنگ قلبِ سرخ رنگ، به همون شکل چ  یاداشتی یها

 نرم زمزمه کردم:   یگرفت و با شوق

 ...یعاشق وار ید-

 

داد   ی که بهش اشاره م ی زیبود با لبخند و حرکت سرش ازم خواست که به طرف م   ستادهیکه همچنان منتظر رو به روم ا ربد یه

از رنگ و   ی خال وار یداشتم اون د  ادیکه به   ییگذشت اما تا جا ی م یل یکه به اون جا رفته بودم خ  یبار ن یکه از اول ن ی. با امیبر
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از کافه قرار   یکه گوشه ا   یزیجلو تر از من سمت م ربد یبود. ه واری کافه همون د  ریی تغ ن یرکه بزرگ ت  نیبود و مثل ا ینقاش 

که هنوز   یبرداشتم و در حال ی آروم ینشست. پشت سرش قدم ها ،یصندل ی داشت رفت و با در اوردن کاپشنش و انداختنش رو

همون   یا  هیبعد از ثان  زی و نشستم. با نشستنم پشت م  دمیبود کنار کش ربد یه ی رو که رو به رو ی ا یبود صندل  وار ینگاهم به اون د

شد اون   ینگاه کردم، مگه م  ربد یانداز شد. شوکه و نا باور به ه نیفضا طن یکافه پخش شده بود باز تو  ی توکه همون روز   یکیموز

 چشم هان رژه وار حرکت کنند!  ی جلو یپشت هم و اتفاق  قمی همه عال

  ک یموز نیاون روز هم هم ادمهیگفت:» حی مل  یبهم کرد و با لبخند  یکردم که نگاه قشنگ   ینگاه م ربد یبهت زده به ه  همچنان

 جا خواستم باز همون پخش شه.«  نی پخش شده بود، از صاحب ا

 شد. دهیکه درست پشت سرم بود، کش یعاشق وار یبعد از اون حرف نگاهش سمت د و

آموزشگاه    کی شاپه نزد  ی اون کاف واریات به د رهیخ یحرف زدن، متوجه نگاه ها یکه با موتور اومده بودم دنبالت برا   یاون روز -

خوبم رو باهات رقم زده بودم   یخاطره   ن یبار و اول نیکه اول ییخواست جا یخواستم ببرمت اون جا اما دلم م یشده بودم، م 

نگاه   نیهم به دنبال داشت اما ارزشش ا ییها نهیاما باالخره آماده شد هز د یطول کش ی چند روز واری اون د یو نقاش  ی طراح م،یبر

 از اول و قشنگ تر شروع بشه.  زیو رو داشت، دلم خواست همه چپر شور و شوق ت  یها

 کرد.  یکه اخم  د یصورتم چک یلبخند هام رو   ونهیم  یقطره اشک 

 کنن.  ی م تم یپاکش کن چند بار بهت بگم اذ-

 دختر خوب.«  ن یعشق به روش زدم که گفت:»آفر تیبا نها یلبخند 

  یی طال کتِیبا اسم کافه و اِت یاز کارکنان اون جا که لباس مخصوص کافه تنش بود، ژاکت قرمز رنگ  ی کی ربد یبعد از حرف ه و

رو   ییرو به من کرد و با پروندن ابرو ربد یبه طرفمون اومد. ه  گرفت،یقرار م  رش یرنگ که ز د یسف یرهن یو پ نه یس  ی رنگ کافه رو

 :د یبه باال پرس 

 ...  یحال شکالت نیکنه اما با ا یبرات نم ی و فرق  یدوست دار  یم کالً بستن دون ی البته م ؟یخور  یم  یا  یخب چه بستن-

 جمالت اون روزم رو از بر بود!  تمام

 زدم.  ی میمال  یلبخند 

 مونده.   ادتیچه خوب حرفام همه -

 .« یلیدونه هم وان  ه ی د، یآقا ام  یشکالت ی بستن هی گفت:» شناختش،ی بهم کرد و رو به اون پسر که انگار هم م یپر برق  نگاه
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مسخ   یکه اون پسر رفت به سمتم برگشت و متبسم و با نگاه نی دست گرفته بود. هم ی هم چنان آروم فضا رو تو کیموز

 مونه.«  یم  ادمی شهیکه به تو مربوط باشه رو هم ی زیگفت:»من هر چ

 از شدند:بهم زل زده بود لب هاش از هم ب  یرگیداده و با خ  هی تک یصندل  یکه به پشت  یدرحال و

شده بود   یزرشک ز یر ی ها هی هم گلدوز شی هر دکمه بود، آست ی متوسط که سه تا سوراخ رو  یرنگ با دکمه ها  یمشک ی مانتو  هی-

رنگت که از پشت بافته    ییخرما یسبز و قرمز، موها ینایبا نگ  فی ظر  یبلند، دستبند  ی ها شهیرنگ با ر یشال مشک هی و 

عروسک بامزه و با چند تا   ه یکرم رنگت که   یشده بودن و درآخر هم کوله   سته شکل و سبز رنگ ب ی ونیو با گل سر پاپ شون یبود

 شده بود.   زون ی بهش آو کیشکل کوچ

 زدم.  یکردم و با بغض لبخند   ی و مبهوت بهش نگاه م مات

وجود    ییمارک بزرگ طال  هی اش  نه یس  یهم رنگ که رو  شرتیت  هیبود، با  یاش زخم ییکه قسمت باال یمشک  نیشلوار ج هی-

و سه بار    یدوبار با حرکت سرت موهاتو باال جمع کرد  ،یبود و وسطش هم مشک یی داشت و ساعت دسته چرمت که دورش طال

 ... یو به صفحه اش زل زد تیسمت گوش   ی هم دستت رو دراز کرد ردو با ، ینگاهت سمت صفحه ساعتت رفت و بهش نگاه کرد 

 زد و بهم نگاه کرد.   یتلخ خند لب

 فقط من نبودم که حواسم به تو بوده!  نیپس ا-

 ادامه داد:  ی از مکث بعد 

خوب بود،    ی لیتلخ و تصادف...  اما حالم باهات خ ی اوردم و اون ماجرا یداشتم، درسته تهش بدشانس ی حال خوب یلیاون روز خ-

 ! کردمیالبته که درکش هم نم ارم یخودم ن یکردم به رو  یم   یسر تا پام شوق بود و سع

ترشد و   قیو عم قیلبم عم  یرو داشت که من داشتم و چه قدر اون روز از دعوتش ذوق کرده بودم. لبخند رو  ی همون حس قاً یدق

 لذت بخش کافه شدم.  یباز غرق فضا 

  ی رو هم حس نم یبست ی سرما ی داغ بود و حت  جانی. درونم از همیوردند و مشغول خوردن شد ها رو ا ی بعد بستن ی  قه ی دق چند 

لحظه نگاهم روش ثابت   ه یتمام مشغول خوردن بودم که  یاز لذت که تک تک سلول هام رو پر کرده بود. با سرخوش  یکردم، حس

ور و اون ور کردم و    نیرو ا وان یل  یتو  یشق بستن کم با قا  هی شدم.  ینگاهاش داشتم آب م  ریشده بود و رسماً ز ره یشد، بهم خ

 ؟« یخور  یباالخره گفتم:»چرا نم 

 شد. ز یپر حسرت لبر یهاش از خنده ا چشم

 خواب نباشن! نا یکردم اما االن... خدا کنه که ا یخوردنتو تماشا م یبستن یو دزدک  یواشکیاون روز -
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 نثارش کردم.   یپر مهر  یلبخند 

 باشه.  یکه واقع  میچون خودمون خواست  ه یواقع ستیکه ن یدون   یم-

 زد.  یآروم پلک

 .ستمیبهم گوش زد کن، مرتب بهم بگو که خواب ن  شه یهم نویا-

 خوش رنگش نگاه کردم.  ی چشم ها ی تو یفتگ یش  با

 کنم.  یبا بودنم بهت گوش زد م نویا-

 اشاره دادم.  یبستن ی ها وان یلب هاش رو گرفت که به ل  یا خنده

 شه.  ی رو بخور که داره آب م تینخب حاال بست-

دهنم    کیرو که نزد ی به خودم شدم. قاشق اش ره یخ ینگاه ها یبا گفتن اون حرف بازم مشغول خوردن شدم که باز هم متوجه   و

 :د یپرس  ی هوا نگه داشتم، متعجب و همراه خنده ا  ی برده بودم رو

 ه؟ یچ گه یدفعه د نیا-

کرد و با حالت   یاش نگاه جذاب یبه صندل هی چرخوند با تک یدستش م  یرو تو  ی گذاشته بود و گوش   زی که دستش رو م ی حال در

 خوام.«  یم  یخور  یکه تو  م  یگفت:»من از اون بست ی بامزه ا

تو هم   ی برا یگفت  ی پس م یدوست داشت ی کردم و با جمع کردن لب هام ساده لوحانه گفتم:»خب اگه شکالت یام نگاه ی بست به

 اوردن.«  یم  یشکالت

 گفت.   یاش نچ یشونیجذاب به پ ی نیمرموزش بهم نگاه کرد و با چ ینگاها با

 خوام.  یم  یخور  ی که تو م یخوام! گفتم از اون بست   ی م ی شکالت ه ینگفتم بستن -

به سمتش با  زی م ی رو  وانیهاش رو دوست داشتم. با هل دادن ل  یوونگ ی د کون یام گرفته بود و چه قدر که احرکاتش خنده  از

 مال تو برش دار.«  شیلب هام، گفتم:»خب... خب بق   دنیپر غمزه و برچ یلبخند 

  یم  یبستن ن یاز ا یکردم و با باال دادن شونه هام گفتم:»مگه نگفت یکم با لب و دهنم باز  ه یکرد.    ینگاهم م  رهیهمچنان خ اما

 !« ؟یخوا



 عشق تا جنون 

1094 
 

به آدم   یگرد شده و نگاه یی دستم نگاه کرد که با چشم ها ی به قاشق تو طنتیو با ش   د یلبش کش یحرفم دندونش رو رو با اون  

 کافه نشسته بودند کردم.  ی که تو ییها

 شه.  یهمه آدم... من... نه نم نیجا؟ ا ن ینه... ا-

 نگاهش رو گرفت. ی بامزه ا ی اون حرفم مثل بچه ها با دلخور با

 . گهیخوام بدم د  ی خب بگو نم-

 آخه.«  ی هات بردار یباز  ونهید  نیدست از ا یخوا  ی م ی کردم و گفتم:»تو ک یرفتار و حرف هاش خنده ا  از

به اطراف   ینافذ و پر تب و تابش بهم زل زده بود. مردد نگاه یشد، همچنان منتظر بود و با نگاه ها ده ینگاهش سمتم کش باز

انداخته بود، با   هیجذاب و کشنده اش روم سا ی که نگاه ها  یرو سمت دهنش بردم، در حال یقاشقِ بستن  یکردم و بعد از لحظه ا

 تو عمرم خوردم.«  بود که  یا  یبستن ن یخوش مزه تر نیچشمش گفت:»فکر کنم ا ه ی  نرو خورد و با بست  یبستن یلذت خاص

  نیکردم اون پسر مغرور و بد اخالق ا یوقت فکر نم  چ یگفتم:»ه جان،ینسبتاً سرخ از ه یو با چهره ا   دمیدندون کش  ریرو ز  لبم

 باشه!«  شهیقدر عاشق پ

 زد.  ه یاش باز تک ی صندل به

که   یی تونم چون فقط تو ی تو نم  شهیهمون پسر مغرور و گند اخالقم اما پ هی بق  یاما من هنوز هم همون آدمم، هنوز هم واسه -

 شم.  یم  گهیآدم د ه یو   دم یوا م   ویهمه چ ششیپ هوی

 بزنه.  رونیگداخته شدم ب  نهیممکنه از س  جانیکردم از ه  یدستش گرفته بود و احساس م  یبا حرف هاش ضربان قلبم رو تو  بازم

رنگش چند اسکناس تا نخورده   یچرم و قهوه ا  پول  فی از ک ربد ی. همیرفتن شده بود ی هامون تموم شده بود و آماده  یبستن

رفت، با لذت و پر    یعاشق وار ینگاهم سمت د یصندل  یشکل گذاشت. با بلند شدنم از رو  ی و مربع ی منو فلرز   یاورد و رو رون یب

 ؟«م یثبت کن وار یاون د یو رو شروع قشنگ  ن یروز و ا نیخوام ا یآروم گفت:»م و کردم که کنارم قرار گرفت   یذوق نگاهش م

  ربد یبود رفتم. ه وار یکنار د ادداشتینوشتن  یکه برا  ی ا ی و صندل زیسمت م ربد،یبه ه ی و بعد از نگاه کردن  دمیذوق لبم رو گز با

پر خنده اش به اون همه ذوق   یفرو کرده بود به سمتم اومد، با نگاه ها نشیشلوار ج بیج ی که دست هاش رو تو  یهم در حال

 کرد.   یکودکانه من نگاه م

  یاداشتیبود همراه با برگه  ی و قرمز رنگ   کیرو که انتهاش قلب کوچ  یرنگ  ی و خودکار مشک دمیکش  قیعم ینفس جانیه با

  جم ی تاب و گ ی و نگاه ب سم یبنو ی دونستم چ  ینم جان یکاغذ گذاشته بودم اما از استرس و ه ینوشتن رو  یبرداشتم. خودکار رو برا

 .« می که بر  سمینگاهم کرد و گفت:»زود بنو نشیدلنش یرفت که با لبخند ها ربد یسمت ه
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 سم؟« یبنو یپلکم گفتم:»اما چ هی هم گذاشتن  یچرخوندم و با رو  ی و دهن لب

 کرد.  ینگاه

 هان؟  س یشعر بنو هی  یخوا  یم  ،یکه دوست دار  ی خب هر چ-

کاغذ آروم   یرو رو  یشعر  یر کردنخاص گرفته بودند، بعد از فک ی خوشم اومده بود و چشم هام از ذوق برق یحساب شنهادش یپ از

 آروم و با زمزمه حرکت دادم. 

 ی وا ی داریچه د یوا  دمت،ید

 ی نه لب پر نوش  ،ینه نگاه 

 *** 

 ی فشار بدن و آغوش  نه

 ست که دردل دارم  یچه عشق  نیا

 عشق چه حاصل دارم ن یاز ا من

 زِ من و در طلبت  ی زیگر یم

 هم کوشش باطل دارم  باز

 *** 

 ی تپد قلبم با هر تپش یم

 ...ند یگو  یرا م  "عشق تو"قصه  

 

 "فرحزاد_فروغ"

 

نوشتن نداشت به   یهم برا یی جا گهیکه د  ادداشت یبرگه  نییپا نیمون رو هم به شکل التاز نوشتن اون شعر، حروف اول اسم  بعد 

  رون یشاپ، ب  یکاف  واریبه د  گه یکردم. بعد از چسبوندن اون شعر با هم د ربد یو خوشحال به ه مند ت یرضا یزور جا دادم و نگاه
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رو بهم القا کرده   یخوب  یل یداشتم که حس خ ی پارک شده بود، در کنارش قدم بر م ابونیخ نارکه ک  نیبه ماش  دنی. تا رس میاومد 

 هم ذوق زده بودم.  یبود و حساب

عروسک کنارش بهم دست داده بود و با هر نگاه   ه یباز هم حس  بتشیا اون هکردم، ب ی سرتا پاش رو برنداز م ی واشکی ینگاه ها با

فرو رفته   بشی ج ی مردونه اش که تا نصفه تو ی دست ها ی نگاهم رو یلحظه ا  ی نشست. برا ی لبم م  یرو قیعم ی لبخند   یدزدک 

  ی ناباور نیلحظه و در ع ه یدستش بود که   ی و همچنان نگاهم رو رمیدستش رو بگ  تخواس  ی شد؛ چه قدر که دلم م رهیبودند خ

زده بهش نگاه   رت یانگشت هام فرو کرد و دستم چفت دستش شد. ح ی اورد، انگشت هاش رو تو رون یب بش یدستش رو از ج

 .« خواست یدلم م ی لیکشنده گفت:»منم خ ی دلبرانه زد و با لبخند  یاش به رو به رو، چشمک ره یکردم که با نگاه خ

اندازه تابلوم شده   یب  ینگاه ها ی لبم فشار دادم، باز هم دستم براش رو شده بود حتماً متوجه  ی زدم و دندونم رو رو  یمحکم پلک

 !د یفهم ی م د یبود وگرنه از کجا با

با گرفتن دست   ارم،یخودم ن ی به رو یز یذوقم نشه و چ ی که متوجه  نیا ی کردم. اما واسه  ی پروا رفتار م یکه چه قدر ب   اوف

 ؟« یحق به جانب نگاهم رو به سمتش باال گفتم:»اما تو قول داده بود ی و لحن شیپ

 من فقط قول دادم که ابراز نکنم.«  رم، یو نگ گفت:»من قول ندادم که دستت   یزد و در کمال خونسرد یپوزخند 

 نازک کردم.  یباال انداختم و پشت چشم ییابرو

 از اون جهت!  یکن  یم تیرو هم رعا  یقبل  یل یآخه نکه خ-

  یکردم. حت می تقد   قیعم ی مندانه در پاسخ بهش لبخند   تیزد که من هم رضا ی اون حرف دستم رو محکم تر گرفت و لبخند  با

که    د یکش رونیدستش رو از دستم ب نیبه ماش  دنیشد. با رس  ی تر م یطوالن  ر یکاش مس ی و ا میبرس  نیخواست به ماش  یدلم نم

 . دهیباره از دستم پر کش ک ی یو اون همه داغ ده ش  دهیلحظه حس کردم بدن پر حرمم از برق کش هی

کوله   یام به دستم منتقل شد و دستم رو کوله  ی از تو امی و حرکت کرد و همون موقع بود که لرزش گوش  میشد  نیماش  سوار

 کرد.  ینگاه ربد یکرد. ه ی م یی اصفحه خودنم یاوردم. اسم سحر رو  رونیکوله ام ب  یرو از تو  ی . گوش د یلرز

 ه؟ یک-

 سحره! -

 خواستم ساکت باشه.   یم  ربد یذاشتم و از ه  یم  ینی ب یکه انگشتم رو رو  ی با اون حرف در حال و

 الو سحر جون، سالم. -
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 و گرمش گوشم رو پر کرد.  ن یدلنش یصدا

 ؟ی بهتر  یدلم خوب ز یسالم عز-

 ممنون، آره...-

 بهترم.«  یلیاش و رو به رو بود، گفتم:»خ یکه حواسش به رانندگ ربد یپر عشق به ه یدر ادامه با نگاه و

 جا؟  نیا یا ینم نم یبب زم، یو بپرسم عزخدا رو شکر، زنگ زدم حالت-

 سحر جون.  گهیروز د ه ی ی شه باشه واسه  یدرس دارم، امروز نم ی آخه کل امیامروز! خب فکر نکنم بتونم ب -

  ایجا هستم تو هم ب نیبهت زدم البته تا ا  ی سر ه یخودم  د یکنم، حاال شا  ید اصرار نماما باش  یایدوست دارم ب  یل یکه خ نیبا ا-

 گردم.  یبر م گهیچون پس فردا د گهید

 . یایشم اگه ب ی حتماً، خوشحال م زمیچشم  عز-

 

 باهاش، در جوابم گفت:  ی و سحر بعد از صحبت د یچی پ یگوش   یبلند آرش تو  یکه صدا  می زد ی سحر حرف م با

 . رونیخوان ب  ی که با فرزاد م ن یکار داره، مثل ا ی آرش چ نیا نم یسوگند جان بب یندار ی فعالً کار-

 به دخترا سالم برسون.  ،یزنگ زد  ی مرس  زم ینه قربانت عز-

 دلم خدافظ.  زیحتماً عز- 

 :د یپرس  ربد ی که قطع کردم ه نیهم

 کار داشت؟  یچ-

 کوله ام چپوندم.  یام رو تو یگوش 

 شما. ی و ازم خواست که برم خونه  د یحالمو پرس -

 ببرمت؟«  یخوا  یاش رو با انگشتش خاروند و گفت:»م  یشون یکم پ  هی

 خونه؟  ی بر ی خوا ی م ی درس دارم تو چ ینه گفتم که کل -
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 . کیبوت رم ینه منم م-

زدم و با جفت کردن   یمندانه ا  تی. با اون حرفش لبخند رضاکردیم  امی خواست خونه بره و وجود مهال همچنان عصب ینم دلم 

 کوله ام آروم گفتم:»خوبه.«  ی دست هام رو

 .د یابروش باال پر یتا

 !کی بوت رمی که م  نیخوبه ا یچ-

چه قدر   یشناس  یو که م  ن یبهتره حس ی باش  کی خودت بوت گم یم یعن یگفتم:»نه   ی تصنع یلحظه دستپاچه شدم و با لبخند  هی

 .« داره طنتیش 

 خنده لبش رو جمع کرد.  با

 آها خونه نرم حاال هر جا رفتم خوبه نه!؟ -

 بهش انداختم.  ینگاه م یهم خوبوندم و ن ی دلخور رو یپلک

 . یکن  یم  تیمن و اذ ی چه طور نیگفتم تو هم بب  یز یچ هی جنبه، حاال  یب-

 کم جمع و جور کرد.   هی اش رو  خنده

 ...  تینه قربونت برم چه اذ-

  ی کردم، اسم محال رو ز یاش که کنارش بود نگاه کرد. چشم رزنگ خورد، به صفحه  اش ی حرفش تموم نشده بود که گوش  هنوز

 صفحه اش بود! 

 کار داره؟!«  ی چ گهید  نیبه من کرد و پرتعجب گفت:»ا یهم رفته. نگاه ی هم اخم هام تو باز

 گوشش گذاشت. ی رو تو یگوش  و

 ؟ یداشت ی الو... ؟ سالم کار-

...- 

  ارمشیشه، نه اونو که م ی م ی چ نمیاما بب امیتونم ب یشب! من االن نم ن یاالن؟ اما گفت ک،یبوت  رمی آهان، به سپده که گفتم م-

 .امیب  ست یگفتم که خودم معلوم ن
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...- 

 فعالً خدافظ. نمت یب یخب باشه االن پشت فرمونم، م  یلیخ-

 

 :د یقطع کرد و رو به من باز پرس  رو  یو حساب کنجکاو بودم. گوش  شدمیمهال نم یحرف ها متوجه 

 گه؟ یخونه د  ی ریم-

 عبوسم رو به رو نگاه کردم.  ی چهره  با

 کارت داشت؟ ی چ نم یآره، بب-

 مهال؟ -

 پر حرص چرخوندم.  یچشم

 . گهیآره د-

  رمیاما گفتم که م رون ی کرد گفت:»قرار بود ببرمشون ب ی که موهاش رو مرتب م ی جلو به خودش کرد و در حال نه یآ یاز تو  ینگاه

 بهشون قرض بدم که خودشون برن.«   نویقرار شد ماش  گه ید  کیبوت

 پس سحر چرا به من زنگ زد!«  رون یخواستن برن ب ی تعجب گفتم:»اگه م پر

 رو زود تر بهشون بدم.  نیاما چون معلوم نبود من شب برم خونه قرار شد ماش  رنینه آخه شب م-

 فوت کردم.   یهم نفس یتو  ییدل و دماغ و با سگرمه ها یب

 برن.  گه ید ی کیخب با  ی آهان، ول-

 :د یپرس   می کرد و با لبخند مال ینگاه

 ؟ یدار  یتو مشکل-

 بشه خب پسر عموت ببرتشون.  یکه چ  یهمه راه تو بر  نیگم ا ی نه... نه فقط م-

 تو خودتو ناراحت نکن.  ستیمهم ن-
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 لب پر حرص زمزمه کردم: ریز

 پر رو. ی زنگ زدن، دختره  یفقط دنبال بهونه ست واسه  -

مثل   ی ا قهیمنظور بعد از دق ن یتونستم تحمل کنم به هم یهم خونه بره و نم ربد یمهال اون جاست ه  یخواست وقت ی دلم نم اصالً

و ساناز رو   دهی سپ یجور  نیا ام یار کرد پس منم مقدر اصر  نیبغل گفتم:»خب حاال که سحر ا یبچه ها لجوج با گرفتن کوله ام تو 

 .« نمیب ی هم م

 نگاهم کرد.  متعجب

 که؟!  ی درس دار  یاما گفت-

 .دم یلب برچ  یآلود و عصب  قهر

 ؟ یوار رفت هو یاون جا؟ چرا؟ اصالً چرا  امیخواد من ب یدلت نم  هیچ-

من چه وا   زی باشه گفت:»نه عز یکرد جد   یم  یکه سع  یام پشت هم، خنده اش گرفته بود و در حال ی تند و عصب  یپرسش ها از

 .«نیدرس دارم تعحب کردم هم یگفت   یم  یفقط چون ه  یرفتن

 جواب دادم:  تخس

 نگو لطفاً.  یز یچ گهیخب پس د-

 گفت:»چشم عشق حسود من.«  ز یر ی رو سمتم چرخوند و با خنده ا نگاهش

 نگاهش کردم.  یچپ چپ

 سوگند خانوم، خوبه؟  د،یاوه ببخش-

.  میشد  ادهیتوقف کرد و پ  م،ید یخونه عمه رس  ی ور و اون ور رفتن باالخره جلو  نیا ابونیخ یتو  یخنده رو گرفتم. بعد از کم  با

که    ی رو قفل کرد و در حال نیرو صدا کردم. ماش  ربد یه  میمال  یبودم و با لحن ستادهیا نیاضطراب داشتم، کنار ماش  یکم

 گرفت جواب داد:  ی م دستش  ی اورد و رو  ینش در م کاپپشنش رو از ت

 جون دلم؟ -

 :دمینامطمئن پرس  ی و بعد از مِن مِن کردن دم ییکم لبم رو جو  هی

 دونه؟  ی گم سحر هم م ی م  زهیاوم... چ-
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 منم بهش گفتم.«  د یدونه؟! ازم پرس  ی حال و روز من نم نیاش رو باال جمع کرد و گفت:»به نظر تو با ا یشونیپ ی رو یموها

 چرخوندم:  ی و دهن لب

 نه؟  میبود رون ی فهمه که با هم ب ی م ام یاالن اگه ب-

 .د یخند  د یق  یحرفم ب از

 خب بفهمه! -

 کج کردم.  نیی به سمت پا یو لوچه ا  لب

 خجالت بکشم؟ یخوا یاِ بازم م-

 :د یپرس  یباال انداخت و با حالت قشنگ  ییاون حرف به سمتم اومد، ابرو با

 پس؟!  یکش ی خجالت نم یاز ک  تو   نمیبب-

 !ربد یه-

حرفا   نی راحت تر از ا یل یکردم با سحر خ ی داره اوالً که بفهمه بعدشم من فکر م  یبگم! آخه قربونت برم چه ربط  ی خب چ- 

 !نیباش 

 شه اگه بفهمه.  یوقت بد م   هی گم  ی بهش نگفتم که باتوام، م شیپ ی  قهیچند دق یول  م یخب آره هست-

 

 کالفه فوت کرد.   ینفس

 خوبه؟  دمت یخونه د ی کایگم نزد  یخب م یلیخ-

 هم هست؟« یا  گهیکس د   نایبجز دختر عموت و سحر ا نم یگفتم:»اهوم، بب ی کیکرده بودم و با نگاه بار دایپ تیکم رضا  هی

 . نجانیا نایبرادر زنش دختراشم از جهت سحر ا ی نه عمو و خانواده اش رفتمن خونه -

 آره؟!«  گهیگفتم:»فقط از جهت سحر و دخترا د  یزیآم  ه ین کناکردم و بالح ینگاه

 ابرو هاش نشست. نیب یاخم
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 .ادیلحن حرف زدنت خوشم نم نی سوگند قبالً هم بهت گفتم اصالً از ا نه، یهم لش ی! معلومه خب دلیچه فکر کرد  هیچ-

 گفتم خب!   یطور نیهم ی شیم ی چرا عصب-

اورد در رو باز کرد و    رونیب بش یج یکه از تو  ی د یبه طرف در رفت. با کل ی ا گهیحرف د چینگاهم کرد و بدون ه یچپ چپ

در  رو باز کرد و با نگه داشتنش ازم خواست که داخل برم.    ربد یه ق،یعم ی نفس دن یو با کش میرو گذروند  اط ی. حمی داخل رفت

  ی ا ه یناح یلحظه تو   هی که  ی به طرفم اومد و محکم بغلم کرد طور عیسر  یلی خ دنمیسالن قدم گذاشتم ساناز با د یکه تو  نیهم

  یگره خورده رو به ساناز با تشر یشده بود با ابروها هی قض  نیا یکه متوجه   ربد ی که عمل کرده بودم، احساس درد کردم. ه

 ؟« یشد  یتو باز که وحش ی کن ی کار م ی گفت:»چ

 .د یساناز بالفاصله خوش رو عقب کش و

 دردت گرفت؟   یوا  یا-

 نگاهش کرد.  یعصب ربد یه

 نه!  یگ  یگم عقلت تو دماغته م   یتازه عمل کرده م یدون   یچه خبرته مگه نم-

 حاال.«  یش  ی م ی قدر عصب  نیتاب داد و گفت:»خب حواسم نبود تو هم، چرا ا یچشم

 رفتم و رو به ساناز کردم.  ربد یبه ه ی گوشه چشم، چشم غره ا از

 ؟ یسالم خوب ست، یمهم ن  زمی نه عز-

 خوام.  یبازم عذر م  یتو چه طور  یسالم مرس -

 .ستیگفتم که مهم ن -

 کرد.   ربد یبه من و ه ینگاه و

 ن؟ یبا هم اومد  نمیب-

خونه سوارش   کی گفت:»نه نزد  یقد   نهیآ یخودش تو  یکرد و با بررس  زونیدر آو ی جلو ، یجا کفش ی  ره ی کاپشنش رو به گ ربد یه

 کجان؟«  ه یکردم، بق

 . رونیسر رفتن ب هی هم  وایو ش  دهیسپ رهیسحر که رفته دوش بگ -

 مامانم کجاست؟-
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 کرد. ی جون باال بود داشت اتاقا رو مرتب م ی گل-

 .« یاومد  یخوب کرد  میاالن فقط من و محال هست  ،یسوگند  ایرو به من گفت:»ب و

کم اون ور    هی هم  ربد ینشستم که ه یمبل  ی. رو به مهال سالم کردم و رو میرفت نییرو پا ییرایبه پذ متصل  ی اون حرف سه پله  با

 نشست. ی رنگ سلطنت یمبل زرشک ی تر از من رو

 زد و سر تکون داد.  یلبخند  مهال

 سوگند خانم. ی خوش اومد  یلیخ-

 جواب دادم: ی زورک ی لبخند  با

 ممنون. -

 !« یاینم یکه کنارم نشسه بود جاخورده گفت:»سحر که گفت گفت ی ساناز در حال 

 شد. یی هوی گه یآره د-

 پر ذوق زد.  یلبخند 

 خوشحال شدم. ی لیخ ی خوب کرد-

 . زمیممنون عز-

موضوع   نی شده بود و چه قدر از ا رهیلحظه هم به مهال که بدجور بهش خ ه یبود و  اش ی نگاه کردم که سرش تو گوش  ربد یه به

  ربد یکه ه یشدن به لبه مبل  ک یمبل و نزد ی رو ییهمون لحظه مهال با جا به جا یکه تو   می زد ی. با ساناز حرف م ناراحت بودم

 .« یبهش بنداز ینگاه ه یشه  ی :»مفتاش رو سمتش گرفت و گ  ینشسته بود، گوش 

 بهش کرد.  یمهال سرش باال گرفت و نگاه یبا صدا ربد یه

 مگه؟  هی چرا مشکلش چ-

تونست    یرو راحت م ی که از نظرم با اون چشم ها توجه هر پسر ی آروم  ی و تاب داد و با پلک زدن ها  چیصورتش پ یتو  ی ا غمزه

 دونم چرا!«   ینم اد یباال نم جمی که نه اما پ ی جلب کنه، گفت:»گوش 

سر حوصله درستش   ابروش گفت:»بذار شب اگه اومدم برات  ی و با باال دادن تا ی پر جذبه بود و جد  هی مقابل بق شهیمثل هم ربد یه

 ؟« یکنم البته اگه عجله ندار  یم
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 زد.   یلبخند 

 .ستین  ینه عجله ا-

  قه ی بشه. بعد از گذشت چند دق ک ینزد ربد یخوردم، رسماً دنبال بهونه بود که به ه  یکردم و فقط حرص م ی اون دو تا نگاه م به

 نداره.«  ازین ی زیسحر چ نمیهم از جاش بلند شد و رو به ماها گفت:»من برم بب

  ی بذارم گل یی چا هی گفت:»منم برم  زیر  یباال رفت. ساناز هم از پشت مهال جاش بلند شد و با چشمک یبا اون حرف از پله ها و

 و بپاش کرده.«  ز یبر ی ل رفتن کلکم هم آشپزخونه رو جمع و جور کنم آرش قب  ه یچسبه،  ی م ییپخته با چا کی جون ک

 به آشپز خونه رفت.  و

خواست از   یرو بهم زد و م  یگذاشت و از جاش بلند شد، چشمک بشی ج ی اش رو تو ی کردم که اون هم گوش  ی نگاه م ربد یه به

 : دمیمبل و باال گرفتن سرم، پرس   یکنارم رد بشه که آروم با گرفتن دسته ها

 ؟ یریکجا م -

 . گهید  کیکنم که برم بوتباال لباس عوض   رم یم-

بود.   ومده ین نیی کردم، مهال هنوز پا یاز جام بلند شدم و رو به روش قرار گرفتم، به طبقه باال نگاه عی باال سر ره یکه گفت م  نیهم

 بهم کر. یمتعجب از کارم نگاه

 ! ی کن ی کار م یچ-

  ی با من من یسر گرم کردنش و لفت دادن، الک  ی برا ی مهال باالست، اون هم باال بره و بعد از مکث یخواست تا وقت  ی دلم نم اصالً

 ... خب... « زهیگفتم:»چ

  یزیو پرسشگرانه گفت:»چ د یدور دهنش کش ی کردم. دست  ینم دا یگفتن پ ی برا یبودم اما اون لحظه پاسخ ی دنبال جواب  به

 شده؟«

 ست؟« یزود ن ؟یر یدوباره به طبقه باال گفتم:»نه فقط االن م  یز نگاهپا و اون پا کردم و بعد ا ن یکم ا  هی

 

 معنادار، بهم کرد:  ی همراه با لبخند  ی قی دق نگاه

 بگو؟  نوی شده، ا یچ-
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 !«؟ی جا تنها بذار نیمنو ا  یخوا ی م  گمیم ی عنی ی چیطفره رفتن و تکون سر گفتم:»ه... ه  با

 باال داد:  ی ا شونه

 ! ؟یایبا من ب ی خوا یم   یعنی یمون یفکر کردم م -

 بمونم ور دل مهال جونت؟!«  ی خوا ینکنه م  هی چ گه،یگفتم:»آره خب منم برسون د  یگرفتن   افهیکج کردم و با ق ی و دهن لب

 .« یو گفت:»باز شروع کرد  د یاون حرفم خند  با

 گ...  یمگه دروغ م   یخند  ی چرا م-

رفتم    عیاومد. سر ی م نییپا ی صفحه گوش   یاش رو  ره یا نگاه خهم حرفم تموم نشده بود که متوجه مهال شدم که از پله ها ب هنوز

 تونم برم باال؟« یگفت:»اومد، االن م  ی زیر  یکرد آروم و با خنده    یکه نگاهم م  یدرحال ربد ی و سر جام نشستم، ه

نگاهش کردم و روم رو برگردوندم. مهال با همون سر   ی دستم رو خونده بود، عصب شه یکه متوجه کارم شده بود و مثل هم  نیا مثل

بهم خوردن بشقاب و شرُه   یکه مشغول شستن ظروف بود چرا که صدا ن یگرفت، ساناز هم مثل ا شی راه آشپز خونه رو پ  یر یبه ز

شدم و با رد   بلند  ی صندل ی اومد. از رو نییهمون لحظه بود که عمه هم از پله ها پا یآب سکوت خونه رو بهم زده بود. تو  ی

و صورتم رو    د یبغلش کش ی بود، به طرف عمه رفتم. سالم کردم که من رو تو ستاده یا ف یکه همچنان بالتکل ربد یشدن از کنار ه

قبل از   ذاشتی که رو پله ها قدم م ی و در حال اومد هم به سمتمون  ربد یکه ه   میرو با عمه مشغول حرف شد  ی ا قه ی . چند دقد یبوس 

 :د یمه پرس باال رفتنش، رو به ع

 ن؟ یمبل اتو زد ی منو که گذاشته بودم رو  ه یطوس  رهن یمامان پ  نمیبب-

 کنم.«   یبرات اتو م  رم یاما االن م  ی گفت ی هم فشرد و گفت:»نه کاش قبلش م یرو  ی لب عمه

شده بود با ذوق و   ربد یعمه و ه یاومد و انگار متوجه صحبت ها یم  رونیکه از آشپز خونه ب یاون حرف عمه، مهال در حال  با

 زنم زن عمو.«  ی گفت:»من اتو م  ضی عر یلبخند 

 زد.  یهم به متقابالً روش لبخند  عمه

 . دمیشه خودم انجام م یمهال جان زحمتت م  یمرس -

 زد.  یپلک

 . ینه چه زحمت-
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 . ییاتو یسبد لباسا ی اتاق خواب، تو یمهال جان گذاشتمش تو  یمرس -

نگاه کردم که از پله   ربد یچپ چپ به ه هی با اون حرف عمه، مهال با رد شدن از کنار مون باالفاصله باال رفت، با باال رفتن مهال  و

 برگشت. ییرایباز به طرف پذ  یاومد و با تکون دادن سر نییها پا

  ی درست کردم تو  کیک  ن،یخب سوگند جان برو بش یل یخکه به صورت داشت گفت:» ی و با لبخند   د یبازرم کش یرو  ی دست عمه

 .« میبخور گهیبا هم د ارمیهم ب ییچا هی شد.  یچ نم یفره، برم بب

 . ارهیدستتون درد نکنه ساناز رفت ب-

محکم و پر    یاز فر صدا زد که عمه هم به آشپز خونه رفت. با قدم ها ک یاوردن ک رونیب  یبعد ساناز عمه رو برا هی چند ثان و

گل دار و سبز   ی ها یبا کاغذ رنگ  یوارید   یرو  ییرایپذ  ی رنگ که انتها یی کنسول طال نه یآ یرفتم، جلو ربد یحرصم به طرف ه

با دم رو بهش دوختم که  و غضب آلو یشدن بهش نگاه عصب  کی. با نزدکردیبود و خودش رو مرتب م  ستاده یرنگ قرارداشت، ا

 که نرفتم!«  ید ید  یکن  ینگاه م  ی جور نیچرا ا  هی گفت:»چ ی لحن آروم

  یرو که اون اتو م   یرهنیاون پ هی دادم گفتم:»فقط کاف  یکه ناخن هام رو بهش نشون م  ی در حال ید یحرص و با لحن پر تهد  پر

 خان.«  ربد یکنم ه ی ناخونام تو تنت پارش م نیاون وقته که با هم  یزنه بپوش 

 در کنترلش داشت بهم نگاه کرد و گفت:»آخه چرا؟«  یکه سع  یاز اندازه گرد شده اش و خنده ا  ش یب یچشم ها با

  نیا ربد یه  ؟ یکن  وونمیجا که د ن یا یزدم لب کج کردم و گفتم:»منو اورد یکه آروم حرف م  یکردم و درحال یاطراف نگاه به

 ... « وردمی رو دونه دونه در ن طهی افر ی اون دختره  یهر چه قدر که موها ست،یقبل با سارا جونت ن ی دفعه دفعه مثل 

 فوت کردم و ادامه دادم:  ی خشم نفس با

 شونم سر جاش. بهت گفته باشم. یمهال خانومو حتماً م  نیحال ا ی ول-

 شه!«  ی م تیتو به مهال حسود  یعنی شه  ی خنده و ناباور گفت:»باورم نم ر یزد ز ی پق دمیاون حرف و تهد  با

 آلود نگاهش کردم.  غضب

 بهت داره؟  یدونم چه حس ی نم یفکر کرد   هیچ-

 آخه؟  یکن  یم  ی فکرد  نینبابا چرا همچ-

 . یش  ی خودت متوجه م ینگاه به رفتارش بنداز ه یبعدشم  گهیدونم د  یم-
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نگاشم  یبعدشم من حت  ی اوردن سرش گفت:»اشتباه متوجه شد  ک یکرد و با نزد زبونش دور دهنش تر  دنیرو با کش لبش

 نکردم!« 

 .« ینگاش کرد  دمیو گفتم:»چرا خودم د دم یداخل دهنم کش  یرو با دلخور  نمییاون حرف مثل بچه ها لبم پا با

 بود.«  گهیجور د هی و با تکون دادن سرش از اون همه بچه شدنم گفت:»منظورم  د یخند  بازم

که   نیهم نگاش کن، مثل ا گهیجور د هی پر خنده اش کردم و با ادا گفتم:»نه تو رو خدا  یرو حواله چشم ها  یزی تند و ت نگاه

 خواد دختره رو خفش کنم!«  یدلت م  یلیخ

  یت خاصکرد و با متان ی چشم هام، نگاه قشنگ  ی شدن تو ره یکرد آروم دستم رو گرفت و با خ یم  یکه اطراف رو بررس   یدرحال

آخه من چه   رسن،یبنظر م یشوخ ه یمن فقط مثل  ی دخترا واسه  یبلندش گفت:»در برابر تو همه   ی شونیبه پ ی نیهمراه با چ

 قشنگت برم!«   یقربون اون چشما  نمنگاه ک ی ا گه یتونم به جز تو به کس د ی طور م

باره حالت چهره ام   ک یمهال   یاوردن رفتار ها اد یشدم اما با به  ریوصف ناپذ  ی غرق در لذت ی چند لحظه ا یاون حرفش برا از

 : دمینگاهش کردم و لب برچ ریعوض شد، دلگ 

 تونه!  ی اون که م یتو نه ول -

  نهیآ ز یهنوز هم کنار م ربد یکه نشسته بودم برگشتم. ه ی و دوباره سمت مبل دم یکش رون یکه زدم دستم رو از دستش ب   یبا حرف  و

رفت و با همون   ربد یاومد، به طرف ه  نیی که دستش بود از پله ها پا  ی رهنیبعد مهال با پ ی  قه یبود که چند دق ستادهیکنسول ا

 برات اتوش زدم.«  ر یبه سمتش گفت:»بگ  رهنیذوق قبل با گرفتن پ

دستش   دنی ا کشرو به محال کرد و ب یاقه ی شد و بعد از دق ده یکه از خشم رو به انفجار بودم کش یبا حرف مهال سمت من نگاهش

 پوشم نظرم عوض شد ممنون.«   ی نم نوی دستت درد نکنه اما ا  زهیپشت گردن، گفت:»چ

کنف شده بود و ذوقش هم کور،    یمندانه لب هام رو کش داد. مهال که حساب روز یسراسر پ یکه در جواب مهال زد لبخند   یحرف با

 بگو که برات اتو بزنم.«  ی پوش  ینگاهش کرد و گفت:»خب کدومو م زونیآو یبا لب و لوچه ا 

 سرتکون داد.  الیخیهم فشرد و ب  یرو  ی لب ربد یه

 بازم ممنون.  ست ین یازین-

کرد که من   یرو نگاه م   ربد یبود و پکر و گرفته رفتن ه ستادهیرو از دستش گرفت و آروم آروم از پله ها باال رفت. مهال ا راهنیپ و

رو بهش   ضم یعر ی و لبخند ها یپر از بد جنس ی رفتم با چهره ا ی که به سمتش م  یهم همون لحظه از جام بلند شدم، در حال

 :دمیپرس 
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 مهال جون سحر حمامش تموم شده؟   نمیبب-

 به پله ها زمزمه کرد:  ره ی خ یو با نگاه  مغموم

 کرد.  یآره داشت موهاشو خشک م -

 وش زد. به ر یی دندون نما لبخند 

 برم.  د یبا گهیسر بهش بزنم چون د هی پس من -

عمه و ساناز که   شیبه آشپزخونه پ یگرفتم و مهال هم با فوت کردن نفس  شیمبل راه پله ها رو پ یاز رو  فمیبعد از برداشتن ک و

 بودند، رفت.  کی ک  ریدر گ  یحساب ایو گو د یرس   یصدا هاشون به گوش م

باال گرفت و   ی بود، سرش رو از صفحه گوش  ستادهیدر اتاقش ا ی به دست جلو یشدم که گوش  ربد یباال رفتنم از پله ها متوجه ه با

جمع و جور آروم آروم به سمتش رفتم. دست هاش رو   ی. با  پوزخند ستادیمن سرجاش ا  دنیخواست داخل اتاق بره که با د یم

  یهمراه با لبخند  یتر رفتم که با پلک زدن آروم  ک یکرد، نزد یاشت بهم نگاه م که د یتو بغلش گرفته بود و با ژست خاص

 ؟«یشد   یگفت:»خوب شد حاال راض

 گفتم:»اوهوم.«  یهم و تلو تلو خوردن  ی کردم و با قفل کردن دست هام پشت سرم تو ی زیر ی  خنده

 کردم. ی دن سرتا پاش رو براندازچشمم به نشونه فکر کر  هیلب و بستن    یکم نگاهش کردم و با فشردن دندونم رو   هی

 . ادیبهت م شتریب  یل یرو بپوش آخه اون خ هییمویل رهن یبه نظر من اون پ-

 تو لباس بپوشم.«  ی  قهیچشم هام داد و گفت:»از االن تا آخر عمر دوست دارم فقط به سل ل یتحو یقشنگ   یلبخند 

 پشت چشم نازک کردم.  ی فتگ یخودش  با

 تونه باشه.  ی نم نم یاز ا ریخوبه، چون غ-

 کرد.  ی آروم یبهم، خنده   قش یعم ی به اطراف چرخوند و با نگاه کردن ها یسر

 شم؟  یعاشقت م  شتر یو منم ب یش  ی تر م   یدوست داشتن  یش  یحسود م  ی وقت ی دونست  یم-

که   مرموز و پر خط و نشون گفتم:»فکرشم نکن ی صورتش با لبخند  یشده بودم، تو  ره یکه بهش خ  یجلو تر رفتم و درحال یکم

 .« یلیتونه بد بشه خ  یم  یل یچون خ ی کن  ک یحسو تو من تحر نیا

 :د یخند  باز
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 نرفته!  ادمی ونیدونم چون هنوزم شب تولد حس  یم-

 تونم خطرناک تر باشم.  یاما از اونم م-

 اد. خنده سرتکون د  با

 تونم برم آماده شم؟  ی خب خانم خطرناک االن م-

 اوردم. کمیکوچ ی نیبه ب یفشار

 گه؟ ید ز یچ هی اوهوم، اما -

 جونم؟ -

نگاه کردم و با چرخوندن لب و دهنم، معترض    یبودند کم خته یاش ر  یشون یپ یرنگش که رو   یی و خرما  شونیپر یموها به

 .« گهیخب جمعشون کن باال د ، یکن  یم  شونیپر ی جور ن یگفتم:»چرا موهاتو ا

 :د یکردم، پرس   ینگاهش م ریکرد و من هم متح ی رو باز م رهنشیپ ی که دکمه ها ی حال در

 مدلو؟ ن یا ی!چرا دوست ندار-

گرد نگاهش کردم   یی آب دهنم رو فرو دادم، با چشم ها  ،یلحظه ا   یاش برا نهیطور عضالت **س  نی اون حرکتش و هم دنید با

 !« ؟یکن ی کار م  یچشم هام گفتم:»چ یخنده دار رو   یو با گذاشتن دستم با حالت

 کرد.   یا خنده

 ؟ یبند  ی چرا چشماتو م-

 من؟!«  ی جلو ، یجا لباستو عوض کن ن یا یخوا  یو پر تعجب گفتم:»نکنه م  معترض 

 .د یخند  ی م همچنان

 خوام برم اتاقم، از دست تو بستمشون باز کن چشتو. ینه بابا م-

 ؟« یمدلو دوست ندار ن یا یگفت:»نگفت یچشمم برداشتم که با چشمک ی آروم دستم رو از رو و

 بود جواب دادم:  رهنشیهنوز چشمم به پ که ی حال در

 چرا دوست دارم اما...  -
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 ؟ یاما چ-

  نیا شیاونم پ یتو چشم ی لیخ ی جور نیجمع کردم و گفتم:»خب ا  دنیهم مثالً خجالت کش یدلبرانه و کم  یرو با نگاه لبم

 تونه چشم ازت برداره.«  ینم ی جور ن یدختره، معلومه که ا

  یمنو سکته بد  یخوا  یبه ستوه اومده گفت:»تو امروز م یپر خنده و حالت یاون حرفم دست هاش رو به کمرش زد و با اعتراض با

 نه؟« 

 پلک زدم.  دلخور 

 خان؟  ربد یرومختم ه ی لینکنه خ ه یوا چرا؟ چ-

 کرد و با تکون دادن سرش لب تر کرد.   یپر عطش نگاه

 افتم.  ی به نفس نفس م جان یحرفات از ه  نیبا ا ی دون ی خودت که م-

 

 .« یتو خمار ی ذاریحرفات و کارات منو بد جور م نی کرد و گفت:»با ا ی نگاه مرموز ه، یچند ثان یبرا  یبا مکث  و

 : دمیپرس  جیگ

 اون وقت؟!  ه یچ هیخمار-

گفت. واقعاً هم متوجه منظورش نبودم و با و باال انداختن شونه هام باز   "ییحاال" زش یآم طنتیزد و با همون لحن ش  یچشمک

 :دمیپرس 

 منظورت و نگرفتم.  گهی حاال، بگو خب د ی چ یعنی-

 شد.  رهیصورتم خ ی و لحن کش دارش تو یبدجنس با

 گم.  ینم-

 براش دراوردم.  یشکلک

 باشه اصالً نگو بدجنس خان. -

 اشاره دادم.  در ادامه با دست به اتاق سر و دخترا  و



 عشق تا جنون 

1111 
 

 چه وضعشه آخه.  نیا گه یموهاتم جمع کن باال د  نی... انیکن ا  ز یسر بزنم، پس تو هم چ ه یمنم برم به سحر   گهیخب د- 

 کردم.   ی براش دلبر یکم  یپوست ریعشوه گر و ز  ییرفتم با خنده ها ی شدم و عقب عقب م یکه از کنارش رد م   یدرحال و

 ! واال. پ؟یقدر جذاب و خوشت  نیآخه آدمم ا-

به ستوه اومده گفت:»برو سوگند   ییهم گذاشت و با خنده ها ی بود چشم رو ستادهیکه دست به کمر ا ی اون حرف در حال با

 وگرنه... « 

 لب حرفش رو خورد.  ی با فشردن دندون رو اما

 هان؟  یوگرنه چ -

 که دست و پام بسته ست.« فی کرد و با حرکت سرش معنادار گفت:»ح ی طنتیپر ش  نگاه

گفتم:»م... من برم   ع یسر ی لیعوض کردن حرف خ ی هم سرخ شده بودم برا یکه حساب ی کم هول شدم و درحال  هی اون حرف  با

 سح... «  شیپ

  ی بود و فقط م ستادهیا یهمون جور  ربد یبهش برخورد کردم. ه هویاومد و  رون یهنوز حرفم تموم نشده بود که سحر از اتاق ب و

و   ع یسر یل یکرد که خ  یسرش تاب داده بود متعجب بهمون نگاه یرو رو   یزرد رنگ مخمل یکه حوله ا   ی. سحر در حالد یخند 

  ،یکردم مهال گفت اومد  یببخش داشتم موهامو خشک م  یخوب  ی:»چه طورگفتدستپاچه سالم کردم. جواب سالمم رو داد و  

 موندم.«  ی وگرنه منتظرت م ؟ یایم ی چرا نگفت نمیبب

 .« نمتیبب  امیگفتم ب گهی شدن گفتم:»خب د د یهول بودم و با سرخ و سف همچنان

 :د یپرس  ربد یرو به ه  ی معنا دار ی کرد و با خنده  ربد یبه من و بعد به ه  ینگاه امیدستپاچگ   دنید با

 شده؟  یزیخان چ ربد یه یخند  یم  هیچ-

 برم آماده شم.«   یم  یچ یو رو به سحر گفت:»ه  زد یهم چشمک ربد یکه ه 

نکنه   نممیتو بب  ی قدر سرخ شد  نیبه بهم کرد و با خنده گفت:»چرا ا یسحر نگاه ربد،یبا اون حرف به اتاقش رفت. با رفتن ه و

 کرده؟«  یطنتیپسرم ما ش  نیا

 نگاهش کردم.  ی و با شرمزدگ دلخور 

 سحر!-
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 کرد.   یا خنده

 .نییپا م یبر ایخب ب ی لیکردم بابا، خ یشوخ-

  ی شکالت ک یو ک  یچا ی نیسالن نشسته بودند. عمه با اشاره به س  یطور مهال تو  نی. عمه و ساناز و هممیرفت  نییسحر پا همراه

 کرد.«  خ ی ییکه چا  نیایکرد گفت:»ب ی خود م ی آدم رو از خود ب ی که بوش بدجور ز یم ی رو

  خته ی ر یگرد که روش کارامل شکالت یشکالت  ک ی. با نگاه کردن به کمیز عمه و ساناز نشستاون ور تر ا ی مبل دو نفره کم ی رو

 کنه.«   یم  وونهی خوشمزه شده بوش که آدمو د یلیگفتم:»معلومه که خ نیپر تحس یشده بود، رو به عمه با نگاه

 دلم.«   زیعز ریبشقاب گفت:»بگ  یو گذاشتن تو  کی از ک ه یتک  دنیبه روم زد و با بر یاون حرف عمه لبخند  با

بشقاب گذاشت که سحر هم با تشکر کردن گفت:»ممنون گلرخ   ی تو  یکیهم ک  هی بق یرو ازش گرفتم و تشکر کردم. برا بشقاب

 .«ید یزحمت کش ی لیجون خ

 که  دستم گرفته بودم به مهال  یرو تو  یچا ز یرنگ و گل ر د یکه فنجون سف ی. در حال میشد  کی و ک  یمشغول خوردن چا یهمگ 

شده بود که سحر رو   رهیاش خ یگوش  یصفحه   ی رنگش رو ی پرتالطم و آب ی نگاه کردم؛ چشم ها د ی رس  یهنوز هم پکر به نظر م 

 :د یبهش پرس 

 ؟ یشده مهال جان، تو خودت یچ-

 .«ستین ی زی که انگار تازه به خودش اومده بود با باال گرفتن نگاهش گفت:»نه چ محگهال

  کیتکه ک  ی اش شد. سحر با فرو کردن چنگال تو یمشغول خوردن چا یظاهر  یجلوه دادن خودش با لبخند  ی عیطب ی برا و

 من حمام بودم آرش زنگ نزد؟«  یرو به ساناز گفت:»راست  ،یکیکوچ

تونست حرف بزنه   ینم یکه دهنش پر بود و درست و حساب  ی چپوند و در حال کش یکوچ دهن   یرو تو  ی کیهم ک ساناز

 گفت:»اوم... نه بابا...« 

 رو به سحر کرد.  یچا ی رو فرو بده و بعد حرف بزنه که با خوردن چند قلپ کشیازش خواست اول ک  سحر

 فراموش کرده باشه، نگران نباش. روزو ید گه یفکر کنم د-

 :دمیرو به سحر پرس  پرسشگرانه

 شده؟  یچرا مگه چ-
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فوتبال برن    دنید  یقرار بود واسه   روز یآخه د  رون،یخوان برن ب ی کم بگردن پشت تلفن که گفتم م  هی  رونی:با فرزاد رفتن بسحر

و فقط با اون   د یخواب ربد یه شیشبم پ  یبا همه قهره حت  روزیهم که نبود، بچم از د ربد یه رشد یو د د یفرزاد نرس   یول ومیاستاد

 . رونیب مشیفرستادامروز به زور  گهیزد د ی حرف م

 .« دهیخواب ربد ی تو بغل ه دمیپر لذت گفت:»آره صبح که رفتم باال د  یهم با لبخند  عمه

  ش یلحظه به آرش هم حسادت کردم که با خنده از اون فکر ب  هی  یحت ی ناباور  نیتو فکر رفتم و در ع ی لحظه ا ی حرف عمه برا با

 .« زمیعز یو رو به عمه با جمع کردن خنده ام گفتم:»آخ دمیدندون کش ر یاز اندازه مسخره و پر شرمم لبم رو ز

 .« ربدهی االن رابط ما و آرش ه گهیو گفت:»آره د  د یهم خند  سحر

 پا انداخت. ی اش پا رو یچا دنیزد و با نوش  یلبخند  عمه

 رابط شما کجا هست سحر جان؟  نیحاال ا-

 ... نی:باال بود مثل اسحر

 

پر   یبا موهاش ور رفت و بعدش هم با قدم ها نهیآ ی کم جلو ه یاومد، طبق عادت  نییاز پله ها پا ربد یموقع بود که ه   همون

فته بودم تنش کرده بود و موهاش رو هم به سمت باال رو که من گ  ییمویل رهن یاومد. همون پ ییرایپذ  یابهتش به طرف ما تو 

کرد. بعد از چند   ی بهش زل زده بود و با لذت نگاهش م یبودم اما باز هم مهال  ههم ذوق زده شد  ی جمع کرده بود که حساب

 برات اتو بزنم.«  نو یا یگفت   یگفت:»خب م   ربد،ینگاه کردن به ه قه یدق

 بود اتو داشت.« زون یکمد آو  یتو نیاش رو به من بود نشست و در جواب گفت:»ممنون نه ا ه ی مبل که زاو ی رو  ربد یه

 ک؟ ی بوت ی ری:معمه

 رو باال تا زد.  رهنشیپ نیآست

 براتون.  ذارم یم نویسحر ماش  ی راست گه،یآره د-

 لطفاً!«  نه، ینش نیزشت پشت ماش  نی داد گفت:»فقط ا یکه به ساناز اشاره م  ی با خنده درحال و

 : د ینگاهش کرد و دلخور لب برچ یعصب ساناز

 بچه پرو!  زنمتایم ربد یه-
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 کرد.  یخنده ا  سحر

 ؟ یر یم یبا چ  ؟ یپس خودت چ ی ول-

 دنبالم.  ادیم نی:حسربد یه

 :  د یبود ازش پرس  ربد یهم که همچنان نگاهش به ه مهال

 ؟ ی ایتو نم-

بهتون   د یفکر نکنم وقت بشه شما خودتو ن بر  ی عنیگفت:»نه  یجد   ی کردم که رو به محال با چهره ا  ربد یبه ه ی نگاه پر حرص 

 خوش بگذره.« 

 .« ایگم سوگند تو هم ب  یو مشتاقانه گفت:»م د یزد ساناز هم رو به من چرخ ربد یکه ه  یحرف با

 بهتون خوش بگذره.«  زمی ن عزمحو گفتم:»نه ممنو یبا لبخند  یا  هی کم جا خوردم و بعد از ثان  هی اون حرفش  با

بود که   ربد یاش؛ از طرف هصفحه  یرو  یامکیکرد و نقش بستن پ یف یدستم لرزش خف  ونی م امیهمون لحظه بود که گوش  ی تو و

 نوشته بود:  ده یکش یبار هم پشت سر هم با حالت نیچند 

 »نه... نه.... نه...«  

کم   د یریکرد که ه ی که مخالف رفتنم با دخترا بود. ساناز همچنان اصرار م  نیهم بود، مثل ا ی رو باال گرفتم، اخم هاش تو نگاهم

 طاقت مداخله کرد. 

 ! ادیخواد ب یخب دلش نم یکن  یچرا اصرار م -

 در اورد.  یبراش شکلک ساناز

 با تو حرف زد اصال.ً   یک-

 : د یباز رو به من پرس  و

 سوگند؟  یایم-

ساناز جان   یمرس  د یگفتم:»شما بر ی خواست قبول نکنم و بعد از تعلل یکردم که با باال دادن ابروهاش ازم م   ربد یگذرا به ه ینگاه

 تونم.«    یکم کارم نم  هی من  ی ول
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ر نکن ساناز  زد و رو به ساناز گفت:»آره اصرا یبهم شده بود پوزخند  ربد ی من و ه  زینامحسوس و ر یهم که متوجه اشاره ها سحر

 .« گهیجان حتماً کار داره د

هم از جاش    ربد یرفتن شدم که ه یآماده   ک یو ک ی . بعد از خوردن چاد یکش ادش یز ی باالخره با حرف سحر دست از اصرار ها و

 مامان جان؟«  یندار  ی منم برم کار گه یبلند شد و رو به جمع گفت:»خب د

 :نه فداتشم برو. عمه

 رو به سحر کرد.  و

 سحر جان فعالً. -

 بلند شدنش سحر هم از جاش بلند شد.   با

کردم و    یطور مهال خداحافظ نیرفت. از عمه و ساناز و هم رون یجلو تر از من ب ربد ی. هامیدر همراه سوگند م  یپس تا جلو -

سحر   گهیه سمتش و گفتم:»خب دب دنی کفشم با چرخ دنیدر همراهم اومد که بعد از پوش   ی. سحر تا جلورفتم   یسمت ورود 

 ؟« یندار یجون کار 

  د، یبر زمیزد به رومون زد و گفت:»نه عز یکرد لبخند   یکه بهمون نگاه م  ی .درحالستادیهم کاپشنش رو تنش کرد و کنارم ا ربد یه

 .«د یخوش باش 

 .« رونی ببرمش ب د یبا خواد بره خونه همشم که بزور یبابا، االن که م یو آروم گفت:»چه خوش  د یخند  ربد یاون حرف ه با

 گم؟« ی دروغ م ه ینگاه کردم که گفت:»چ ربد یبه ه  یکم معذب شده بودم و با دلخور  ه یسحر  یدونم چرا اما جلو  ینم

 بهش کرد.  یاخم د یخند  یکه م ی درحال سحر

 نکن. تش یقدر اذ نیا ربد یه-

 به خودش گرفت. یمظلوم  افهیق

 .ره یبگ  لم یکم تحو ه یکار کنم الاقل تو بهش بگو   یخب چ-

پرو   ی لیپسر ما خ ن یکه ا نیخوبه مثل ا یجور نیمن گذاشت و با خنده گفت:»نه سوگند جون هم یشونه   یدستش رو رو  سحر

 شده.«

 :د یپرس  یبا نگاه کنجکاو  ربد یرو به ه و
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 ! رون؟یب ادیبا ما ب ی ذاریحاال چرا نم یراست-

 به خودش گرفت.  یگ از تعجب ساخت یحالت

 داره؟  یخواد که، به من چه ربط  ی! خودش گفت نمذارمیمن نم-

 بهش کرد.  یکینگاه بار سحر

 برو بدجنس خان برو. -

به خاطر   ادیخواد ب  ی که دلم نم نیدونه ازم دلخور نشو ا  یبهتر م  لشوی کرد و گفت:»خودش دل  یکمون  ییاون حرف سحر، ابرو با

 نداشتم.«  ینکن، به جون سحر منظور  یا  گهیست فکر د  گهید ز یچ هی

 دونستم!   یرو نم  لشینگاه کردم اما واقعاً دل ربد یه به

 به روش زد.  ین یلبخند دلنش سحر

 کنم.   یم  یشوخ ی گ ی م ی دونم چ  ی نه قربونت برم م-

  یم درس دارم وگرنه خوشحال مه ی هم کل نیساکت بودن رو به سحر گفتم:»راستش جدا از ا ی ا قهی خودم هم بعد از دق باالخره

 .« امیشدم باهاتون ب

 . د یکرد و صورتم رو بوس  بغلم

 .زمیدونم عز  یم-

 کم سرده.  ه یهوا   ی خور ی برو داخل االن سرما م گه یخب د-

رد شدم و از   ربد یاز کنار ه ی گرفتن افهی که سحر رفت بدون توجه و با ق ن یگرفت و داخل رفت. هم یبا اون حرف خدا حافظ  و

 ؟« یکن  یم  یجور  نیچرا ا هی دنبالم اومد و متعحب گفت:»چ عیسر  یل یاوندم که خ رون یب اطیح

 . دمیرو تو هم کش ابروهام

 ؟ ی کن ی کارا رو م نیچرا ا-

 کدوم کارا؟  قاًی دق-

 که رفتار االنت.  نمیخودش کرده ا شی پ ی دونه سحر چه فکر یگم خدا م یباال رو م  ی طبقه -
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 . د یخند  ییپرو با

 دادم.   ح یکردم؟! در حد حرفم نبود که! االنم که بهش توض  یانگار واقعاً کار یگ  ی م نیهمچ-

 بهش رفتم.  یغره ا  چشم

 کرد.   ی نگام م ی جور هی اما سحر -

 نداره که!   یربط - 

 .دمیبغلم گرفتم و کامل به سمتش چرخ ی هام رو تو دست

 دونم!   ینم لشوی نه؟ واقعاً دل یحاال چرا گفت-

  یم  تیدونم که خودتم اذ  یکم شلوغه م   هی و   انیپسر عموها و دختر عمو هامم م هی بعدشم از اون ور بق گه، یخب دوست ندارم د-

که فکر نکنم با وجود    نیو ا  رنیگ ی براش دست م نن یبیرو م ی د یکه تا آدم جد   نیکالً مدلشون ا یشناس  ی چون تو اونا رو نم یش 

 ! یهمراهشون بر یمهال بخوا 

 :دمییهم سا یدندون رو  ی و عصب حرص  پر

 حرف اونو که اصالً نزن. -

باره گفتم:»واقعاً که چه قدر زشته   کیکه متوجه حرفم بشم   نیدادم بدون ا  یم  رونیکه نفس پر خشمم رو ب  یدر ادامه در حال و

 آدم چشمش دنبال مال مردم باشه!« 

 ابروش رو باال پروند.  ی ذوق و گرفتن خودش تا با

 هان؟  گهیاالن منظورت از مال مردم من بودم د-

 پر خنده نگاهش کردم.  یاخم با

 ! یریگ  یم  یخب حاال تو هم از آب گل آلود ماه-

 .« ارهیرو ب فش یتشر نیمال مردم قدم بزن تا حس نیکم با ا ه ی ا یگفت:»حاال ب یو چشمک  یزد و با شوخ  یلبخند 
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رو   یکه سوز نرم  ی زییپا فی سرد و لط یاون هوا  یباهاش همراه شدم. آروم آروم کنار هم تو  دمیخند  ی که از حرفش م ی حال در

  فی منظم و رد  یشاخ و برگ درخت ها ی گاه  . همه جا ساکت بود و گاهمیداشت ی داد قدم بر م یصورت هامون حرکت م  ی رو

زرد   یخش خش برگ ها یطور صدا  نیکرد و هم ی م ل یرو به اون سکوت تحم ییصدا م، یمال  یشده کنار هم با حرکت باد 

گفت:»خب حاال چه    ینگاه میسکوت با ن یا  قهیکه بعد از دق م یرفت یطور راه م نیشدند. هم یپا صدا دار خورد م  ری که ز یزییپا

 سوگند خانم؟«  یهست یراض  گهیطور شدم؟ االن که د

  رهنیپ نیشه، با ا یکه نم نیگفتم:»نه مثل ا یناراض  یپاش رو برانداز کردم و با جمع و جور کردن لب هام با اعتراض و لحن سرتا

 .«یتو چشم  شتریب ی لیکه خ  نیمثل ا

 .« زمیگفت:»من کالً تو چشمم عز یفتگ یکرد و با خودش   یا خنده

 .یکوه رو هم فتح کن  ی قله   ی تون ی اعتماد بنفست م نی! از نظرم تو با ایاوه چه قدم که اعتماد بنفس دار-

 نگاهم کرد.  دلبرانه 

 فعالً که فاتح قلب توام! -

 در اوردم.  یی خنده ادا با

 نه بابا! -

 هم گذاشت. ی رو یچشم

 سخت بود اما شد. -

پهن و   ابون یخ یراه رفتن کنارش تو   قهی اندازه از هم باز کرد. بعد از چند دق ی از سر ذوق لبم ها رو ب ی ند اون حرفش لبخ با

اون دختره   ی اونم جلو ک؟ یبوت یبر  یخوا  ی م ی جور ن یاالن ا یعنی  نم یبا وسواس از نظر گذروندمش و گفتم:»بب ی کم ض،یعر

 فرگل؟!« 

کار کنم؟! خونه که نرم،    یدر فرو دادنش داشت، گفت: »خب االن من چ  ی که سع ی و به ستوه اومد از حرف هام، با خنده ا  کالفه

 که نرم، پس کجا برم من؟«   کمیبوت

خمار گفتم:»نه برو خدا رو شکر که ازت مطمئنم وگرنه عمراً   یو چرخوندن چشم  شیکم و ب یتیرو فکر کردم و با رضا  یا قه یدق

 اون جا.«  یسر و وضع بر  ن یدادم با ا ی اجازه م

 .د یخنده لبش رو داخل دهنش کش با
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 دونستم!   یو من نم  یکارا رو هم بلد بود  ن یتو ا-

 کدوم کارا اون وقت؟! -

 همه حسادت! ن یتو و ا-

 لب هام رو گرفت.  نیغمگ  یشدم، لبخند  دهینداشتنش، کش یگذشته و روز ها  یها ی به تلخ کبارهیاو حرفش در لحظه و  با

 گرفتم.  ی خودمو م یجلو  ی لیاون موقع ها خ ست،یاما بارم اولم ن-

 و تلخم ادامه دادم:  نیو همون لحن غمگ   یمکث با

 .دمی کش ی که چه قدر عذاب م یفکرشم بکن  یتون  ی نم یحت-

 کم رنگ عوض شد.  یو خنده به غم  یچهره اش از شوخ حالت

 م؟ یهمه از هم دور باش  نیا  یاجازه داد  ی پس چه طور-

 از نهادم بلند شد.  یآه

 موندم و...  داریاون شب بعد از تولد تا صبح ب ،یدون  ی بهتر م  لشو یخودت که دال-

پر دردم   یگلو   یساکن شده تو  یشد. با بغض ی زد و قلبم سخت فشرده م یچشم هام حلقه م  ی هم اشک تو ش یآور اد یبا  یحت

 لب زدم: 

 .ختم ی اشک ر ی جز من بود یا  گهیکه کنار کس د ن یکردم و از ا  هی و تا خوده صبح گر-

هم گذاشتم.   یرو  ی در فرو دادن اون بغض تلخ داشتم پلک ی که سع ی و در حال  ستادمیمن هم ا  ستاد، یباره ا کی اون حرفم  با

 کرد. ی فتنش، حس کردم. نگاه آشفته و مغمومدستش رو با لمس چونه ام و باال گر  ی گرم

و  کم احساس سرکشت ه یتونم  یم  یجور نیکردم ا ی خوام مجبور شدم، فکر م یمن قربون اون اشکات بشم، معذرت م یاله-

 حماقته کار دستم داد. ییجاها ه یانگار  ی سمتم. حماقت کردم... من اون قدر بچه نبودم ول یایم  یجور  نیکنم و ا  کیتحر

 . دمیتر از قبل خند  تلخ

 .رمی رفتنتو بگ  یخواست جلو  یدلم م  یلیطرفت، خ... خ ام ینمونده بود که ب یز یچ گهیچون د ی هم موفق شد  باًیاما تقر-

 چشم هاش نگاه حل کردم.  ی تو
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 ...نمتینب گه ید  دمیترس  دم، یترس  ی لیشده، خ یخال هو یبا رفتنت حس کردم قلبم  ،یرفت  یدم وقتش  یچه حال ی دون ینم-

 

  ی خواستم برم اما نم ی پر زهر گفت:»من به خاطر خودت رفتم، نم یاون هم نشسته بود و با لبخند  ی صدا یصدام حاال رو  غم

و عذاب   میهمه از هم دور باش  نیا  یذاشت  یبرم، نم یذاشت یو نم  یگرفت ی کاش جلومو م یا  نم، یشدنتو بب  تیتونستم اذ

 .«میبکش

رو   ی سخت  یلیخ ی که روزا نیبدم نشد با ا ی دور ن یا ی... ول یشوکه بودم ول  ی لیخواستم اما نشد چون اون لحظه خ یم-

 سخت، اما بهمون کمک کرد.  یل یگذروندم، خ

 هم فشرد.  ی رو یلب

 باشم. ی تونم اون همه قو ینم گهیرو تجربه کنم چون د یدور  ن یا گهیر دبا ه ی خوام  یحق با تو باشه اما نم د یآره شا-

 نگاهش شدم و زمزمه کردم.:  مسخ

 خوام.  یتونم و نم  یمنم نم-

 خب؟«  شمیبچگانه گفتم:»نرو از پ یچشم هاش با بغض ی تو  یرگیهمون خ با

 کرد.   ریتبدار و خمارش وجودم رو تسخ  نگاه

 آخه کجا برم دورت بگردم.  ،یسوگند، عمر من  ی من ه ی تو تمام زندگ-

 .یر یوقت نم  چیقول بده که ه-

 مسخ لب: یزد و با حالت گنیسراسر غم یلبخند 

 !؟یتو واقعاً همون دختر تو دار و سرکش گذشته ا  ،یکن  ی متعجم م  یحرفات حساب نیبا ا-

 . ید یاجازه رو بهم نم ن یچون تو ا ستمینه ،ن-

وار گفت:»آخ که چه قدر دوست  لبش  زمزمه  یقنج رفت و با فشردن دندون رو  ی د که ته دلم حسابعاشقانه و گرم بهم کر  ینگاه

 تونه جذابه باشه.«  ی قدر م  نیدونستم عشق ا  یدارم، نم

 !« ستیگفتم:»اما از تو که جذاب تر ن ی پر شوخ ی و با لحن  دمیخند  ی زیبغض ر ونه یم
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عطرو چرا رو خودت   ی  شه یحاال ش  نمیاز اعتراض داشت گفتم:»بب یکه رنگ   یتکون داد که با لبخند  ن یو سرش رو به طرف د یخند 

 ه؟« ی کارا چ نیتو؟ هدفت از ا  ی کن ی م یخال

 بابا انداخت. ی ا شونه

 ور و اون ور برم!  ن یشلخته ا یمثل آدما یگ   یاگه دست تو باشه که م-

 زدم.   یز یچشمک ر  یبا لوند  همراه

 خان.  ربد یه یستیجوره درست بشو ن  چ یکنه و ه  یم  یدلبر   یجاست که شلختتم حساب نیخب مشکل ا-

 .« یگرفته بود، کرد و گفت:»االن بازم رفتم تو خمار دن یآروم آروم توش خز یطنتیکه ش  ی گفتن اون حرف بهم نگاه معنا دار با

که من   یدست به من نزن، همون طور   گهیمعترض و خنده دار گفت:»تو هم د ی آروم به بازوش زدم که با حالت  یمشت یشاک

 سوگند خانم.« ی به من دست بزن یاجازه ندارم پس تو هم حق ندار

 جواب دادم:  ییو با ادا  تخس

 خب من فرق دارم. -

 باال پروند. ییابرو

 مال!  ت یآهان مال تو ماله برا ما ب-

 . دمیخند  زیر

 ؟ یشروع کن ی خوا ینگو نکنه باز م ی زیچ گه یدبعدشم  ، یزیچ ن یهمچ هی  یه-

 خواد...  یکه آدم دلش م  یگ  ی م یی زایچ ه یخودته  ر یتقص  یول  ر ینگ  افهینه بابا باشه ق-

 !ربد یه-

 گرم و با هزار تا استخاره!  یدستمم به زور م ی حت ه؟ یخب چ-

 

 و حق به جانب نگاهش کردن.  یراض

 . میو راض  هی من کاف  یواسه    نمیاما هم-
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 .«ستمی ن  یراض ن یخواهم، به هم ادهیبه ابرو هاش خودخواهانه گفت:»اما من ز ینینگاه و چ با

 پس؟«  نیحس ن یزدن گفتم:»کو ا د یو د   ابونیبه سر تا سر خ یبا نگاه چونمیکه حرف رو بپ  نیا واسه

 سر داد.  یرنگش فرو کرده بود قهقهه ا یشلوارش مشک بیکه دست هاش رو تو ج  یدرحال

 .اریخودت ن ی حرفو عوض کن و به رو ی! باشه سوگند خانوم حاال هیهست ی ک گه یتو د-

خنده هاش ضعف رفت و   ی لحظه دلم برا هی و  د یخند  ی که چه قدر قشنگ م ی اش بود، وامسخ کننده  ی به خنده ها رهیخ نگاهم

 .د ی پوستم دو ریز  یاز اون که اون آدم من رو دوست داشت به تند  ی حس غرور و افتخار

  ارم یکه به رو ب  نیو بدون ا ی جد  یو با چهره ا دم یکه رو برگردندم و خنده ام رو کنترل کردم، باز به سمتش چرخ  نیاز ا بعد 

 کجاست پس؟«  ی گفتم:»نگفت

 که من جوابتو بدم! ی د یجواب منو م یمگه تو درست و حساب-

 . رمیپس منم م گه یخب د-

 .« میریبعد م می رسونیحاال، اول تو رو م اد یه مبزن  نیبر دارم گفت:»رفته بنز یکه قدم ن یقبل از ا و

 خب.  رمیخودم م-

 رسونمت.«  یالزم نکرده خودم م  ر یگفت:»نخ ی دستور

 گفتم که با تکوت دادن سرش گفت:»امان از تو سوگند.« "یچشم"عشوه گر   ی لبخند  با

 بلند کرد:  یازد زمزمه  ی که با خودش حرف م ی در حال و

 بکنم!  ی تونم کار یجا نم نی دونه که ا ی کنه م  یم  یچه دلبر ابون یوسط خ نش یبب- 

 اخم نگاهش کردم.  با

 . یستیکه تو دست بردار ن نی نه مثل ا دم،یفکر نکن نشن-

 باال داد:  یی ابرو یبه جانب تا حق

 کارا رو نکن.  نیخب ا یبازم مقصر خودت-

 . یبدجنس یل یتو خ-
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 تو.  ی نه به اندازه - 

 ! گهیخب حتماً حقت د-

 .د یخند  د یپرتهد 

 باشه سوگند خانم دارم واست.  استیجور نیا-

وسط   ؛یاون همه سر خوش  ونه یحرکت کردم. غرق بودم م  یشونه باال انداختم و جلو تر از اون با سرمست یپلک زدن پر غمزه ا  با

ام رو به    یسالگ  کی و   ستیدور از باورِ ب  یا یو و روکه الوعده وفا کرده بود و آرز  یزییو چهره پر تب و تاب و سرخش، پا زییپا

 خودش کرده بود.  یو وفا یاون همه مهربون  کارتحقق رسونده بود و من رو بده

 

شناختم. انگار که   یسر از پا نم ریوصف ناپذ  ی شدند و از ذوق و شوق یم  یپشت سر هم برام سپر  ز یقشنگ و شور انگ  روزها

تا   ربد یوجودِ حسرت بارم مزه کرده بود. ه  ر یذره ذره ز انشیپا ی کرد و حس لذت ب  یعشق رو لمس م  فی وجودم تازه تن نرم و لط

ها به دور از   نیا یو همچنان هم همه    میرفت ی م رون یاوقات هم، با هم ب  ی که گاه  د اوم ی م دنمی د ی کرد برا  یم  دایپ یفرصت

 افتاد.  ی اتفاق م هی چشم سامان و بق

کرده   د یهم خر یو حساب  میرفت  ی راه م ابونیخ ی . همراه با هم تومیرفته بود رونیو گشت و گذار ب د یخر  یدرخواست عمه برا  به

با  زییپا  یایتا وصال داما پر شرم و ح  یز یشد و چ یم  یسپر زییآخر پا ی سرد و پر سوز بود؛ چرا که روز ها ی. هوا کممیبود

  یلباس  دنیآماده شدن و پوش  ی منظور برا  نیدرخت ها به ا ی نمونده بود و همه  ی باق بود،زمستون که مرسوم به عروس فصل ها 

فقط چند قدمِ بلند،   دنشیکه تا رس  ی بود، رخت از تن کنده بودند. فصل  د یجد  یکه شروع کننده فصل ینو و شرکت در جشن

شهر و صاف کردن آسمون   ی بار با شستن چهره  ک ی ز که دو رو یی بارون زا  یه بود و ابر هانمونده بود. هوا نسبتاً سرد شد  شتریب

 کردند.   ی و پر مدعا آماده م فتهی اومدن زمستون خودش  یرو برا  یآلوده، مقدمه ا 

زد و با   یبه من لبخند  ی. عمه با نگاهمی کرد  یپر زرق و برق پشت مغازه ها رو نگاه م  یها نیتریدستمون و  ی تو یها د یخر با

  ی که قبول کرد ن یسوگند جان از ا یخوب بود مرس  ی لیاش گفت:»خ یقرمز و مشک  یهم انداختن شال گردنِ دو رنگه   ی رو

 .« یایب

 نگاهش کردم.  متبسم

 ا بودن و وقت گذروندن باهاتون واقعاً لذت بخشه واسم. خوب شد، با شم ی لیمنم حالم خ هی چه حرف ن ینه بابا ا-
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دستش   ی جیچش شد که با پلک زدن گ هوی دونم  ی لحظه متوجه حال دگرگون عمه شدم و نم هی  یکه برا   میزد ی هم حرف م با

 به سمت صورتش خم شدم.  یرو گرفت. با نگران ادهیپ یتو  وارِ یرو به د

 ن؟ یشد خوب ی عمه جون چ-

 رفت.«  جیچرا سرم گ هو یدونم   یگفت:»خوبم عمه جان فقط نم یشونی پ ی پشت دستش رو دنید و با کشفوت کر  قیعم ینفس

 نکنه فشارتون افتاده؟   ل؟ یدل  یآخه ب -

 تر کرد.   یلب

 دونم سوگند جان. ی راستش خودمم نم-

 . نیستیاحساس کردم که خوب ن یلحظات ی پاساژ هم برا ی اون جا، تو م یدرمانگاه هست بهتر بر  هی  ی کینزد نیا-

 باشه. مم یبه خاطر رژ د یشا ستین ی ازیاما ن-

 بهتره.  ی جور نیا د یچکاپ بکن هی  د یبه هرحال بر-

 درمانگاه.«  م یبر د یحتماً با گه ی! دخهیبود و دلواپس گفتم:»دستتون چه قدر  خی یدستم گرفتم که حساب  یرو تو  دستش

 .« گهیساده بود د ی  جهی سرگ ه ی کرد و گفت:»سوگند جان شلوغش نکن  مخالفت 

 ست؟ ین یاز ین د یمطمئن-

 دکتر خودم نگران نباش.    شیپ رم یآره فردا هم م-

 .د یبه منم خبر بد  نیباشه پس رفت-

 فوت کرد.  ینینفس سنگ  همچنان

 برو مزاحمت نشم. یکالس دار  ی گفت  گهیچشم فدات شم، خب د -

 حال شمار و ول کنم برم.  نیتونم با ا  یاما نم-

 . رمیخودم م گهید  کهینه خوبم تو برو، نزد-
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رو   اده یپ یکه همون سمت تو   یو از مغازه ا  ستادمیرو کنارش ا اده یپ ی رو تو ی ا قهی کردن از حالش چند دق  دایپ نانیاطم یبرا

گرفتم و قرار   شیکم که حالش بهتر شد و رنگ به صورتش برگشت به اصرار عمه راه کالسم رو پ ه یگرفتم.  ی ا وه یبود براش آب م

 . زنهبهم زنگ ب د یبه خونه رس  ی شد وقت

هم   یفکرش بودم و حساب یداده بود اما مدام و ناخواسته تو  نانیکه عمه بهم زنگ زده بود و از حالش بهم اطم نیکالس با ا سر

هم   ی بار چهره ام رو تو کی ی ا قه ی نداشتم، دل درد و کمر درد چند دق ی ا یدم هم حال درست و حسابنگران شده بودم البته خو

 کالس رو اصالً نداشتم. بهکرد و تمرکز گوش دادن  ی فشرده م

به طرف خونه به راه افتادم چرا که   یمعطل یکه کالس تموم شد ب  نیکالس نداشتم و هم   شتریساعت ب کیشنبه بود فقط  پنج

  ی شماره اش رو دنیبود. با د ربد یخورد، ه ی مرتب زنگ م امی. گوش میمادرجون به باغ بر دنید  ی بود همراه رخساره برا قرار

 جواب دادم.  ولب هام ظاهر شد    یرو  ی لبخند  ،ی صفحه گوش 

 الو... ؟ جانم؟ -

 : د یپرس  یشاک  بالفاصله

 تو؟   ییسالم کجا-

 ؟ ییخونه کالس بودم تو کجا رم یدارم م-

 ! مید یسوگند حواست هست دو روزه همو ند  کم، یبوت-

 کردم.   یا خنده

 آخه!  یبوده چه طور  شتیهمش سامان پ ای  ی کار داشت  ایآره اما خب من که کالس داشتم تو هم که -

 پس.  نمتیبب کیبوت  ایاون جا اما خب ب ام یبهونه ب  نیکه به ا  ستیخونه ن یلیچند روز خ ن یآره سامانم که ا-

 .دمی کش  یها گذر کردم، نفس نیاز مقابل ماش  اط یکردم و با احت ابون یبه دو طرفه خ ینگاه

که    رمیم دمیکنم چون چند روزه مادرجونم ند   ریخوام  د ی دنبالم نم  انیو رخساره قراره ب د یباغ، سع رمیشه چون دارم م ینم-

 دلم براش تنگ شده. نمشیبب

 و حق به جانب گفت:  دلخور 

 ما تنگ شه سوگند خانم.  ی کمم دلت برا  هی-
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 .دمیخند  باز

  یبشه نم یز یترسم سامان متوجه چ یکار کنم م ی بعدشم خب چ می زن یحرف م  یخب ما که همش تلفن  ربد یاز دست تو ه -

 اون جا وگرنه خودمم...  ام یکنم و ب سکیتونم ر

 

 .د یخند  طنتیباره خوردم که پر ش  ک یرو  حرفم

 ؟ یخب وگرنه چ-

 ؟ یپرس  یچرا م یدون  ی جوابشو م ی وقت-

 پر تمسخر و با خنده گفت:  با

 کم ابراز کن.  ه یشما  اد ین نیسوگند خانم من آسمونو گرفتم زم-

قهقه ام متعجب به سمتم برگشتند، خنده    یدو سه عابرا به خاطر صدا یالحظه  ی نثارش کردم که برا یا  وونهی زدم و د ی ا قهقه 

 .د ی چیپ ی گوش   یتو ربد یه یبعد باز صدا ی ام رو خوردم و به پاهام سرعت دادم. لحظه ا

  ستیدختره هم معلوم ن نیا ست ین کیبوت چکس یاون جا البته اگه کارم تموم شه چون ه ام یخب باشه پس برو باغ منم م یلیخ-

 رسوندمت باغ.   یو هم م دمت ید یهم م  ی جور نیدم ااوم ی کجا گذاشته رفته وگرنه خودم م

 آره؟  گه ید ی ایپس م-

 کنم.   یخودمو م یسع ی ول  ستیمعلوم ن  دمیالبته قول نم امیکارم تموم شه م-

 گرفته زمزمه کردم.  یحال با

 کارت زود تر تموم شه.  دوارم یباشه ام-

 شه اصالً آروم و قرار ندارم.  یباورت م -

 ا به جا کردم. دوش ج ی کوله ام رو رو بند 

هم حال ندار بود   ی کم ه ی  د،یخر م یبا عمه رفت گهی! د یکه جواب نداد  تم یگوش  ی اما خب نبود نمتیامروز اومدم خونتون که بب-

 سر برو خونه.  هی  یوقت کرد 
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 :د یپرس  نگران

 چرا چش بود مگه؟ -

 من گفتم.  ی وقت نگ   هی  نیدرمانگاه قبول نکرد، بب  م یاصرار کردم بر ی رفت هر چ جیسرش گ هویدونم  ینم-

 .د یخند 

 جواب ندادم. ن یهم یجا گذاشته بودم واسه   ت یسوئ یتو  ممیگوش  گم، ینگران نباش نم-

 برم خونه آماده شم.   د ی کنم با ی قطع م گه یخب د-

 باشد قربونت برم برو، فعالً. -

 خدافظ.-

اومدم.   رونیبه خاطر سرد بودن هوا، برداشتم و از اتاق ب ربد یرنگ ه  ی رشکهمراه با ژاکت ز لمیرو بعد از جمع کردن وسا فم یک

رو به طرف   ز، یم ی بشقابِ رو ی تو یپوست کنده شده   یها وه یاز م ی که در تکه ا  یمامان سرش تو لپ تاپش بود و در حال

 برد سؤال کرد:  یدهنش م 

 مامان جانم؟ یگرد   یبر م   یک-

 کج مقنعه ام رو مرتب.  ی کردم و گوشه ها ی که تمام قد بود خودم رو بررس  ی جاکفش نه یآ یجلو

 ن؟یایشما نم نمیهم شب بب د یفردا شا د یدونم شا ینم-

 دستش بود زد.   یکه تو   یبیبه تکه س  یگاز

 کار دارم سالم برسون به مادرجونت. یکل   یول  ام یخواست ب ی دلم م-

 حتماً.-

  رون یاز مامان، از خونه ب  یرنگ داشت به پا کردم و بعد از خداحافظ ی اش خز قهوه ا  ییچرمم رو که قسمت باال یپوت ها  مین

سالم و    یا  قهیو رخسار باالخره اومدند. با سوار شدن من و چند دق  د یدر منتظر بودم که سع یرو جلو  ی ا قه ی اومدم. چند دق

 کردن راه افتادند. یاحوال پرس 

بغلش گرفته بود و مشغول خوردن شده   یرو مثل بچه ها تو یو رخساره گرم حرف شده بودم و رخساره پاکت بزرگ پفک د یسع با

 ؟«ی دار  فتی باز ش  ای گه ید  یمون  یتو هم م د یگفت:»سع د یدهنش رو به سع ی بزرگ پفک تو ی بود. با چپوندن دونه ها
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 نیاگه خواست فتمی گفت:»تا ده ش  یاش بود کرد و با خنده ا  یپفک یانگشت ها دن یبهرخساره که مشغول مک  ینگاه د یسع

 دنبالتون.«  امیبهم زنگ بزن که ب ن یبرگرد

 .« میزحمت انداخت ی بازم تو رو تو د ی پر شرم گفتم:»شرمنده سع ی با لبخند  د یاون حرف سع با

 زد. ح یمل ی لبخند  نه یآ یتو  از

 د؟ یمون یشب م نمیبب  ،یچه زحمت یزن ی که م  هی چه حرف ن ینه بابا ا-

 شه.«  یم  یچ م ینیرخساره نگاه کردم که گفت:»حاال تا بب به

 .د یبهم زنگ بزن نیبرگرد نی :خب گفتم که خواستد یسع

 گفت و با گرفتن بسته پفک به عقب گفت:»اِ اصالً حواسم به تو نبود سوگند.«  ی باشه ا رخساره

 کرد.   زونیآو نییاش رو،  به سمت پا ی که لب و دهن پفک دن یبه خند  می شروع کرد  د یمن و سعارفش،  اون تع با

 . گهیگفت د یم  د یبرم خودش با یم  ادیشما خب من موقع خوردن همه رو از  دنیخند  یم  یبه چ -

 بسته برداشتم و با نگاه پر خنده ام مشغول خوردن شدم. یکه من هم با خنده چند تا دونه پفک از تو د یخند  د یسع باز

که پر از    نیزم ی شده بود. جلو تر از اون داخل باغ رفتم. آروم آروم رو  د ی . رخساره مشغول حرف زدن با سعمیشد  اده یباغ پ یجلو

به تن نداشت و سراسر برهنه   یبرگ  یدرخت چیه گه ید  باًیداشتم. تقر  یرنگِ خشک شده بود، قدم بر م  ی زرد و نارنج ی برگ ها

که   د یطول نکش یل ینگاه کردم. خ یزییاون عصر پا ی رنگ رو با لذت تو ی لیو آسمون ن  روندمگذ   ی شده بودند. باغ رو از نظر م

بهش   م یبرگرد م ید اگه خواستدستش جا به جا کرد و گفت:»قرار ش   یرو تو  یو سبز  وه ی م یرخساره هم پشت سرم اومد. پاکت ها

 .« میزنگ بزن

 رفت؟ -

 اد؟ ینم یچ  ربد یه نم یآره کار داشت بب-

  ایکار داره  ایاما خب  می نیهم اصرار داشت همو بب ی لی. خستیبازم گفت معلوم ن ی ول  ادیدونم گفت کارش تموم شه م ینم-

 همش با سامانه.

 کش اومد.  نییبه سمت پا ر یو لوچه ام مغموم و دلگ  لب

 ذره شده رخساره.   هی دلم براش -
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 ابروش رو باال پروند: یتا پرسشگر

 ش؟ ید یمگه چند روزه ند -

 : دمیلب برچ ناراحت

 شم.  یشنوم آروم تر م یباز صداشو م  م یجور ه یاصالً  گه،ید دمشیشه که ند  ی م ی االن دو روز-

 غصه نخور.« اد یفکر کنم ب یول  ی اقعاً حق دار گذشته و یلیگفت:»خ یکرد و با چشمک  یزی ر ی که دادم خنده   یجواب از

 با فوت کردن نفسم زمزمه کردم:  زش ی توجه به لحن تمسخر آم یب

 . دوارمیام-

 

درست کرده    ی بزرگ شیرو جمع کرده بود و آت ن یزم ی رو یاز باغ برگ  ها ی . آقا کمال گوشه امیآقاجون رفتطرف ساختمون   به

کرد.   ی م قی وجود آدم تزر ی رو تو یشده بود و حس لذت یر یدلپذ  بی ترک  یزییسرد و پا ی همراه با نمِ اون هوا ش یآت  یبود. بو 

  ی رو قیعم یما لبخند   دنینشسته بود و با د ون یزیتلو  ی مادر جون جلو  میدر داخل رفت   هب  ی . با تقه امید ید یساختمون رس  یجلو

. چند  میو با جا گرفتن کنارش، بغلش کرد  می دستمون به طرفش رفت ی تو  ی ها د یگذاشتن خر نیزم ی لب هاش نشست که با رو

  یهم مؤثر بود و با بو کردن تنش دلتنگ  یکه حساب  م یآغوش گرم مادرجون خودمون رو جا کرد یتو  یرفع دلتنگ  یبرا یا قه یدق

 .«نیشنگم خوش اومد ق یقربونتون برم دخترا ی زد و گفت:»اله ین یریو ش   ضی پر زد. باز لبخند عر م یکه داشت ید یشد 

 شما؟ نی:خوبرخساره

 ن؟یایکه م  نیو خوب نباشم چرا نگفت نم یشه شما رو بب ی :مگه ممادرجون

 شما قوربونت بشم من؟« یچه طور میکن زتونیسوپرا میخواست یم  می کردم و گفتم:»عمداً نگفت یرو ماچ محکم لپش

 به بازو هامون داد.  یپر محبت فشار

 . نیکه اومد  نیخوب کرد  یلیخ زم یعز ی خوبم دخترا-

  یتو  ز یمادرجون همه چ نید یها گفت:»چرا زحمت کش د یبلند شد و با نگاه کردن به خر ونیز یتلو  یو با اون حرف از جلو  

 بود.«  خچالی

 تازه ست.«  یو ماه  وهیگرفت، م د یدکمه هاش از تنش در اورد و گفت:»سع ع یپالتو زرد رنگِ خزدارش رو با باز کردن سر رخساره
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بزرگ   یاون خانواده   ونه ی اون همه سال، م یکه نشون از قدمت حضور گرمش تو   نشیپرچ یشونیبه پ  ی با اخم یو شاک رض معت

 رو داشت، لب تا به تا کرد. 

 داخل؟!  ادیب ی اِ چرا تعارف نکرد-

 رفت.«  ی م د یبا ی داشت مادر  فتی رو هم از پا کند و درجواب گفت:»ش  اش ی و پشم  م یضخ ی جوراب ها رخساره

 رو برداشت.  نیزم  یرو  یها پاکت

 شام دست به کار شم. ی تا منم برا د یلباستونو عوض کن د یبر-

که پشت در اتاق خواب نصب شده    یفلز یحرف مادرجون به اتاق خواب رفتم، مانتوم رو بعد از در اوردن از تنم به چوب لباس  با

رنگ و   ی. شال مشک دمیو پوش   دمیکش رون یب فم ی ک ی زانوم بود از تو ی رو که تا باال یرنگ  ی سورمه ا ک یکردم و تون  زونیبود آو

 رو با مقنعه معاوضه کردم و از اتاق خارج شدم.  یمیضخ

آشپز خونه مشغول تدارک شام بودند. به خاطر عادت ماهانه دل درد   ی شده بود، رخساره و مادر جون تو  کیتار  باًیتقر گه ید هوا

کوله ام برداشتم از    یبهتر شده بودم. ژاکتم رو از رو یمادرجون بود، کم زیکه تجو   یاغنبات د وان یل  هی داشتم و با  ید یشد 

آشپز خونه که به   یبود. رخساره از پنجره   ومدهیبودم اما هنوز هم ن ربد یباغ بود و منتظر ه  ر اومدم. چشمم به د رونیساختنون ب

  ی هول هولک دنیاون هم با پوش  قه ی بلند گفتم که بعد از چند دق یسر انداختن صدام جانم ی زد، با رو یشد صدام م  ی باز م رون یب

از   ی کردم که با دندون قروچه ا  یبودم و آسمون رو نگاه م  گرفتهبغلم   ی اومد. دست هام رو تو رون یجلو در ب  یها ی کفش  ییدمپا

 هوا سرده.«  یرون یهوا، گفت:»چرا ب یسرد

 نه.«  ایاومده  ربد یه نم یببخواستم  ی حوصله گفتم:»م یب

 . گهید اد یفکر نکنم ب ومده ی تا االن ن-

 و ناراحت لب زدم:  معترض 

 نگو بابا دق کردم. -

 :د یهاش رو دور کمرم حلقه کرد و پرس  دست

 ؟ یحاال بهتر-

 : د یرو زمزمه کردم که باز پرس  "ینه ا"حوصله تر  ی شونه اش گذاشتم، ب ی و سرم رو رو دم یسمتش چرخ به

 آخراشه؟ -
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 شدم سر کالسم به زور نشستم خوب شد ساعتش کم بود.   یجور  نیخوب بودم از عصر ا روز ینه بابا تازه دو روزه، د-

 . یخورد یمسکن م  ه یکاش -

 دارم که نگو.  ی بیدرد عج  هی خوردم، اوف رخساره اصالً  -

بود.   ستادهیشدم، پشت سر رخساره ا ربد یه یرخساره برداشتم که متوجه   یه  شون  یباره سرم رو از رو  کیگفتن اون جمله  با

  ی رو رو یاومدم و دستپاچه سالم کردم. رخساره هم به طرفش برگشت و سالم کرد. کاله نقاب دار رونیاز بغل رخساره ب عیسر

چرمش   یپوت ها م یاورد با ن یم  رونیرنگش ب یمشک  نیشلوار ج بیج  ی رو از تو ش که دست ها یسرش گذاشته و بود و در حال 

 !« یایداشتم گفتم:»فکر کردم نم  دنشیکه از د  یبا ذوق یا  هیتر اومد. بعد از ثان ک یبرداشت و نزد یقدم

 .«امیکارم تموم شد گفتم ب  گهیرنگش گفت:»نه د یکرد و با باال دادن نقاب کاله مشک  یسالم

 کرد.  ی قی نگاه دق و

 ؟ یتو خوب  نمیبب-

 بود، مضطرب آب دهنم رو فرو دادم.  ده یکه حرفم با رخساره رو شن  نیا مثل

 آره چه طور؟ -

 کرد.  یکیبار نگاه

 !یستیکه خوب ن  یگفت ی م یداشت ش یپ ی  قهی آخه چند دق-

  یبه زور خنده اش رو جمع م یمالحظگ   یبه رخساره که با ب  یلبم رو با خجالت گاز گرفتم و بعد از نگاه ی اون حرف گوشه  با

 کم سردرد داشتم، اما االن خوبم.«  ه ی  زهیکرد گفتم:»نه چ

 دکتر؟«  م یبر ی ستیباغ گفت:»خب اگه خوب ن ی نگاهش معلوم بود که باور نکرده و با اشاره به ورود از

 گفت:»من برم کمک مادرجون.«   یزد و با بدجنس یکه زد، رخساره پوز خند   یحرف با

 داخل رفت.  و

 

 :د یرخساره پرس  ی کم جلو اومد تر  اومد و متعجب از رفتار تابلو ه ی ربد یه



 عشق تا جنون 

1132 
 

 گفتم!   ی! مگه چد یچرا خند -

 ؟ یاومد  ریولش کن، چرا د   یچیه-

 . میاومد  نیتموم شد با حس ر یگفتم که کارم د-

 اومده کجاست پس؟ نمیاِ حس-

 . ارهیم  رونیب نیرو از تو ماش   کردم داره اونا د یکم خر  هی-

 .«م یستادیجا ا نیبده ا می اون ور حرف بزن م یبر ایاز باغ گفت:»خب ب یبا اشاره به سمت و

 به مادرجون نشون بده بعد.« ی خود ه یاول  ی خوا ی به ساختمون انداختم و گفتم:»م ینگاه

 .« می گرد  یزود بر م  ایگفت:»ب  بشلوارش یج یهم گذاشت و با فرو کردن دوباره دست هاش تو  یرو  یپلک

 باال پروندم.  ی ا شونه

 آشپزخونه مشغوله.  یتو یالبته مادرجون هم حساب-

ه  ژاکتم بردم که با خند  بیج ی . دستم هام رو تومیرفت یخونه درخت  کی زد و با حرکت سرش رو به جلو راه افتادم. نزد  یلبخند 

 که من بهت دادم نه؟«   هی همون ژاکت ن یا نمی گفت:»بب

 چشمم رو بستم و با ذوق سر تکون دادم.  هی

 خب آره سردم شده بود. -

 کردم.  یادر ادامه با خنده  و

 ؟یریپسش بگ  یخوا ی نکنه م هیچ-

 و گفت:»نه اتفاقاً مثل بچه ها ذوق زده شدم.«  د یکه زدم اون هم خند   یحرف با

گفتم:»کالشو    ییابرو  ی سرش که همه موهاش رو پوشونده بود با باال پروندن تا ی و با اشاره به کاله رواش کردم  ی بررس  یکم

 !« ینکنه موهاتو کوتاه کرد نمیحاال؟ بب  یچرا کاله سرت کرد  ن،یبب

 کم چرخوند.  ه یکاله رو  نقاب

 اد؟ یبهم نم ه یچ ی طور ن ینه بابا هم-
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وقت به سرت نزنه کوتاه شون   ه یدوست دارم   ی لیخب موهاتو خ یول یل یتاب دادم و با جمع کردن لب هام گفتم:»چرا خ یچشم

 .« یکن

قشنگ و لحن کش دارش    یداد و با خنده ا نییسرمن، نقابش رو پا یزد و با برداشتن کاله از سرش و گذاشتن رو ی قشنگ  لبخند 

 گفت:»چشم عشقم.« 

 .« یکاله رو باال دادم و معترضاً گفتم:»اِ موهامو خراب کرد نقاب

 خراب کنه!«  ی ابروش گفت:»اگه من خراب نکنم پس ک یکرد و با باال دادن تا   یدلبرانه ا  نگاه

  دهیژاکتو سامان تو تنم د  نیا ی زیچ ه ی ی چشمش گفت:»ول هیهم گذاشتن  ی تنم کرد و با رو  یبه ژاکت تو یکه نگاه دمیخند 

 اون نپوشش.«  ی جلو 

 و پر تعجب لب زدم:   ریمتح

 خب؟ یگ یچرا زود تر نم ی وا-

 . د یخند  الیخ یب

 تو هم!  دهیحاال که ند -

 بهش رفتم.  ینگاهم، چشم غره ا ی گوشه  از

 ؟ یچ د ید  یاما اگه م -

 . گهینکن د ی رو اون جور افهیذوق کردم، ق  یلی خ یافتاد ول ادم ی دم یخب االن که د-

اون هوا،   یتو ی که چه طور نیسفر اصفهانم افتاد و ا اد یلحظه   هی که زد   یکم دلم نرم شده بود و اخم از هم باز کردم. با حرف ه ی 

از اون کار و اون همه لجوج بودنم   یلبخند  یآور  ادیبودم، چه قدر هم که همه معترض شده بودند. با اون  ده یبه اون ژاکت چسب

 شدم، گوشه لبم رو پر کرد.  ی تخس و سرکش م ه ی بق ی ها عتراضمثل بچه ها که در جواب ا

 :د یموشکافانه پرس  یام شده بود و کنجکاو و با نگاه ی خود به خود یلبخند ها متوجه 

 ؟ ی خند  یم  یتو به چ  نمیبب-

 تکون دادم.   یسر ی خود به خود ی همون لبخند ها با

 . یچیه-
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بود اصالً خونه    شتیسامان امروز پ یز یچ هی گم باشه بابا اما   یدونستن که ناچاراً گفتم:»م  ی مصر بود برا یول کن نبود و حساب اما

 !« ومد؟ین

 ابروش رو خاروند. یانگشت گوشه   با

 .میاز هم جدا شد  شیآره اتفاقاً دوساعت پ-

 زد.  اش ی شونیپ ی رولب آرون  یدندونش رو  دنیبا اون حرف با تکون دادن سرش و کش و

 کنم.  ف یبرات تعر یز یچ ه ی ی سوگند راست ی وا-

 ؟ یچ-

بد و بزرگ   یلیگاف خ  هی سامان  یبود جلو ک یگفت:»امروز نزد یشون یپ ی کم چهره اش سرخ شد و با گذاشتن دستش رو  هی

 بدم.«

 گشاد کردم.  چشم

 نه!  ی وا-

 . د یدور دهنش کش یدست

  هویبود قسم جون تو رو بخورم، از دهنم  کی نزد هوی ی دونم ول ی اومد نم شیپ ی بحث  هی  میاز بچه ها نشسته بود  یکیو  نیبا حس-

  یجور  هی  نیحس گه ید  یچیه لیهوا بگم بجون سه یو رو  یخوردم و مجبور شدم الک عیبه جون ُس... که حرفمو سر د یپر

 خورم!  یو جونشو قسم م زه یقدر برام عز  نیکه ا ه یک  لیسه نیا د یپرس  یازم م  ی جمعش کرد تازه سامان ه

 د؟«ینفهم یمطمئن  ه یچه کار نیا  ربد یگفتم:»اوف ه ض یدادم و با غ  رونیب یپر استرس  نفس

 باال پروند.  ی ا شونه

لحظه خجالت   ه یاما  م،ی جمعش کرد یجور  ه ی نیگفتم که با حس  د ینفهم ی اومد رو زبونم ول  هو یخب مگه دست من بود -

 .دمیکش

 موهاش برد.   یتو  یچنگ  دنیخند  که یت  کهیدر ادامه با ت و

خوره، بعدش که قسمشو خوردم خودم   یآدم بهم م  نیکه قشنگ هم حالم از ا له یدوست دارم اسمش سه ه ی که  نیجالب تر ا-

 . د یخدا رو شکر نترک یکه رو به انفجار بود ول نمیحس دم، یخند  یدلم کل ی تو
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 کردم.   ینگاهش م ی عصب همچنان

 شد. یی هویتو گفتم که حواسم نبود  ی بابا باز که گارد گرفت یا-

 . دمیلحظه ترس  ه یخب -

 ؟ ید یخند  یمرموز م یقبل اون جور  قه ی چرا چند دق نمیبگو بب چون ی نشد، بعدشم حرفو نپ ی زینترس چ-

 ولش کن نگم بهتره.«   یچ یفکر کردن گفتم:»ه ی کردم و بعد از کم ینگاه

 ابرو هاش جا گرفت. نیب یاخم

 . گهیاِ بگو د-

 آخه... -

 کنم.  یحرفمو تکرار نم گهیسوگند د-

 .دمیرو داخل دهنم کش نمییکردم و لب پا  یژاکت تو تنم نگاه به

 ژاکته.  ن یخب در مورد هم-

 

پا  و اون   نی کم ا ه ی و  نیغمگ  ی قطور با لبخند  ی دادن به درخت که یکرد که با ت ی شده اش بهم نگاه م زیر ی و با چشم ها  منتظر

 پا کردن لب باز کردم. 

بود که ازت داشتم،   ی ژاکت نیهم میخاله احترامم تنها دلخوش  یخونه    می رو که رفته بود یکه ازت دور بودم و اون مدت یی روزا-

که    یکردم طور ی دم جداش نمشدم اصالً از خو  یآروم م ی جور نی سخت گذشت و فقط ا یلیکه اون جا بودم خ ی شب نیاول

 شده بود.«  ی ازم شاک دنشیمامانم به خاطر پوش   گهید

 با تکون سرم زدم.  ی بهم زل زده بود. لبخند  ی رگیکردم که با خ نگاهش

 کردم.  ی تنم م نویگرم هم ا  یاون هوا  یتو  یها حت  وونهی آخه مثل د- 

  المیخ یکردم ب  یزد و با قورت دادن آب دهنش گفت:»هوم... همش فکر م  یکرد لبخند تلخ ی نگاهم م ی رگی که با خ ی حال در

 بود.«  ی لعنت  یهمون دو هفته   میزندگ  یروزا ن یسخت تر ،یشد 
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 لب زدم.   متأثر

 خوام.  ی معذرت م-

 گفتم خوب شد؟« ایگفتم:»ب یی خارجش کنم با خنده و ادا شونیکه از اون حال پر  ن یا یشده بود و برا نیسنگ  ی بدجور جو

انداخته بود. مرموز   هیبودم و روم سا دهی فاصله مون رو کم تر کرد، به درخت چسب ی به روم زد و با برداشتن چند قدم یخند لب

و   د یخند  هویو مضطرب فرو دادم اما   دهیصورتم آب دهنم رو ترس   ی اجزا ی کرد که بعد از سر خوردن نگاهش رو  ینگاهم م

در حال باز   یکه خنده تا حدود  ظ یغل یکنه و با اخم تیداره من رو اذ  ی سع قط . قشنگ معلوم بود که ف د یخودش رو کنار کش

حرفات   نیچون ا ی گفت:»خوب شد گفت نیسنگ  ی نفس دن یبه چهره اش و کش ی جد  یکردنش بود نگاهش کردم که با حالت

 کنن.«   یآرومم م بیعج

  نیدلنش یکم سرد بود اما باز هم هوا ه یکه هوا   نیشدم. با ا رهیآروم باغ خ  زدم و به آسمون پر ستاره و یمندانه ا  تیرضا لبخند 

 برام بود.  یو مطبوع

 

 گرمش آروم گوشم رو پر کرد:  ی کردم که صدا  ی به آسمون نگاه م همچنان

 سوگند...-

  هی گفت و فقط بهم زل زده بود. باالخره گفتم:»چ  ینم ی زیسمتش برگشتم و منتظر نگاهش کردم. رو به روم قرار گرفت اما چ به

 ؟«یبگ  ی خواست ی م ی زیچ ؟یکن  ینگاهم م  ی جور نیچرا ا

  ی زیچ ه یلبش گفت:»خب راستش هوس  دن یزد و با به دندون کش یکرد چشمک یفرو م  بش یج یکه دست هاش رو تو   یدرحال

 کردم.« 

 !« یکرد ی نگاهم م ی جور نیچون اون روز هم هم ؟ی کرد ی نکنه باز هوس بستن ه یو گفتم:»چ دمیخند 

 چرخوند.  ی و دهن لب

 چسبه.  یم  ی لیهوا خ نیا یتر، به نظرم که تو  ن یریش  زیچ ه ینه، -

 فکر کردم.  یقدر

 مثالً؟  یدونم چ  یتر؟ اوم... نم   نیریش  زی چ هی-
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 گفت:»بغل.«  طونیسراسر با نمک و ش  یچشمش و لحن هی بهم کرد و با بستن  یاون سؤالم نگاه جذاب با

 از اندازه گرد شده ام نگاهش کردم.  ش یب یچشم ها با

 جان!-

خواد   یخب هوس بغل کردم، سوگند دلم م   هی بچه شده بود گفت:»چ یباال داد و با لحن بامزه اش که حساب یی به جانب ابرو حق

 !« گهیبغلت کنم  د

برم،   میمن قربون عشق خجالت یکرد و با خنده گفت:»اله یبودم و تا بنگوش هم قرمز. نگاه دهیخجالت کش  یحرفش حساب از

 خدا.«  ی ا افشو،یق

 هم گذاشتم. یرو  ی پلک یبهش نگاه کردم و با شرمزدگ  دلخور 

 !ربد یه-

 :د یخند  ی م طنت یپر ش  همچنان

خواد   یکنم حاال هم نم یکارو نم  نیا یاما باشه مطمئن باش تو خودت نخوا گه یه منه خب هوسه دخب بابا انگار دست یلیخ-

 . نمینگام کن بب یریبگ   نییسرتو پا ی جور نیا

 ؟« یکن ی تو چرا قولتو فراموش مگفتم:»  یرو باال گرفتم و با لحن پر اعتراض سرم

 باال داد.  ی خنده شونه ا با

 من قول ندادم که هوس بغل نکنم!  گمی بازم م یول   یگفت ون یدفعه قبل هم که دستتو گرفتم هم-

 لطفاً.  ربد یه-

 جمع کرد.  ی اش رو کم خنده

 دارم که فقط هوس بغل کرده واال.  یبی دل سر به راه و نج ی لینکن، تازه من خ ی جور ن یرو ا افهیباشه بابا ق-

  گهیگفتم:»پس به دل سر به راحت بگو لطفاً د  یی کردم پنهونش کنم و با ترش رو  یم  یحرفش خنده ام گرفته بود اما سع از

 شه.«  ینم دش یعا یز ینکنه چون چ ی زیهوس چ

 دلم؟!«  ایرو دستم  ی ختیرو ر ی گفت:»االن آب پاک   یباال پروند و با لحن مسخره ا  ییابرو



 عشق تا جنون 

1138 
 

و   نیرو غرق در اون سکوت دلنش یا قه ی ساکت شد. چند دق هویکرد و بعدش هم  ی خنده رو برگردوندم که اون هم خنده ا با

  ه یرو بهش گفتم:»اما منم هوس   یبود، با لبخند  ده یپر گهیکه د  یکه با چسبوندن ژاکت به خودم و عطر م یلذت بخش شب شد 

 تلخ.«  زیچ ه یکردم، هوس  یزیچ

 اش گفت:»بغل؟«  یشونیبه پ ی نیبا چ کرد  یبا نمک نگاه

 حرص لب زدم:  پر

 ! یباز گفت ربد یاِ ه-

تو تلخه   یواسه    زایچ نیگفت:»خب آخه ا  د یخند  یکه م  ی برد و درحال یکردن و در اوردن حرص من لذت م  ت یکه از اذ انگار

 .«نیریمن ش  ی اما واسه  گهید

 اخم نگاهش کردم.  با

 اون وقت؟  ی تلخ ز یخب بابا حاال چه چ یلیخ-

 . دمیدندون کش ر یزدم و لب ز  یپر ذوق لبخند 

  نیکنه عطرته، ا  یکه آرومم م یزیتنها چ  یستین  شمیپ یدوستش دارم چون... چون وقت  ی لیخ ،یزن  ی که م ی خب... خب عطر-

 کنم.  ی تنم م  لیدل نیژاکتم فقط به هم

  ای ی حرفام بلد بود نیتو از ا  نمیبود، بب  یکمر شکن  یل یخ یارش گفت:»اوه جمله  و  یزده نگاهم کرد و با ذوق و لحن شوخ رتیح

 !« نمیب  یمن دارم خواب م

 نکن.  مونمیپس پش-

 ؟«یچه قدر عاشقم ی بهم کرد و با لحن پر خنده اش گفت:»دقت کرد ی ا فتهیخوش  نگاه

 . یریگ  یزود بُل م گهیگم د ی نم یز یکه چ ناستیبه خاطر هم نیبچه پرو بب-

  یتلخ م زیچ  ه ی ی دارم، گفت  یراه حل ه یاما... اما  رم یحرف نزنم، بُلم نگ  گهید  دمیاز حرفش گفت:»نه، نه تو بگو من قول م  مونیپش

 درسته؟«   گهید یخوا

 چشم دوختم کردم که باز گفت:»بغل.«   طونش یبه نگاه ش  پرسشگرانه

 گره خوردم نگاهش کردم.  ی ابرو ها با
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 ! نهیکار کنم تنها راهشم هم ی چ یهوس عطرمو کرد  ی خب خودت گفت-

و دارو   مارستانیب ی بو گه ی... خب دزهیچ  ی عنیژاکت...  نیخواستم بگم که ا ی نبود اما! م نیمن منظورم ا  ربد یه ی بد  یل یتو خ-

 . نیهم دهیگرفته و بوش پر

 کرد.  نییباال و پا یسر

 آهان از اون لحاظ. -

 خان منحرف.  ربد یبله ه -

  یدر حق من ظلم م ی لیخنده دار گفت:»اما تو خ یت یحق به حانب و مظلوم ی ا افه یبا گرفتن ق ی کرد و و بعد از لحظه ا  یا خنده

 .« یکن

 لب کج کردم.  زی آم تمسخر

 ! یچه قدر هم که تو مورد ظلم واقع ی ظلم؟! آخ-

بار   نیاما مطمئن باش اول یکن  ی بغل ساده هم محروم م ه یمنو از   یحت  گهیمطمئن گفت:»آره د ی چر خوند و با لحن یچشم

 .« یکن ی کارو م  نیخودت ا

 . دمیتمسخر خند  پر

 ؟ یکش ی بران خط و نشون م یهه االن دار -

 مدعا پلک زد.  پر

 . ینی ب یم-

 براش در اوردم و با خنده گفتم:»عمراً.«  یشکلک

 .میکن ی شرط بند  ا یپس سر حرفت باش خانم کوچولو، اصالً ب-

 اون وقت؟  یسر چ-

 بوسه.«  هی گفت:»سر  ز یآم طنت یزد و ش  یمرموز  لبخند 

 کردم.«   یگفت:»باور کن شوخ ی شخند یاز اندازه نگاهش کردم که با ن شیب یاخم با
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  ی بغل شرط بند  ه یبغل گفتم:»به خاطر   یبراش کج کردم و با گرفتن دست هام تو  ی لب و دهن دن، یخجالت کش ی از کم بعد 

 شه.«  یم  یخوا ی که م  ی زیکنم نه اون چ یم  ی نه شرط بند دلم،   زیکه شرطشم بوسه باشه! نه عز  میکن

 

 . د یهم تن ی تو  ییابرو

 . ینیب  یکه م گم یبازم م-

 تر جواب دادم:  تخس

 که عمراً.  گمیبازم م- 

  ی کردم پلک محکم ی باز هم احساس درد م اد یز ستادنیکه به خاطر ا  ی. درحالمی کرد  دنیشروع به خند  یی با اون حرف دوتا و

  میبر گهیشه د یگفتم:»م   ربد یکم رنگ رو به ه ی و با لبخند   ارمیخودم ن یکردم به رو  ی م ی هم قرار دادم. سع یزدم و دندون رو 

 داخل.« 

 :د یشده بود و بالفاصله پرس  امی ناراخت یمتوجه   انگار

 تو؟   یخوب-

 اوهوم. -

 شد.  یاش جد  چهره

 . یکن ی نگرانم م یدار گه یچته تو؟ فکر نکن باورم شده ها، بگو د ربد یجان ه-

 مورده.   یب تینگران  ستین ی زیگفتم که چ-

 شکمم نگاه کرد.  به

 کنه؟  ی عملت درد م ی نکنه جا-

 ه؟« ی خب اما پس چ ید یهاشم کش ه یبگم خودش جواب خودش رو داد و گفت:»نه بابا اونکه بخ یز یکه چ ن یقبل از ا و

 گفتم که.«  ستین ی زیسردم شده. چ یمن حساب م یو گفتم:»بر دمیبازو هام کش ی رو یدور شدن از اون بحث و موضوع دست یبرا
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البته   "بغل"کنم  ی م شهادیرو پ ی راه حل قبل نم یاش گفت:»واسه ا یراحت شده بود و باز با لحن پر شوخ الشیکم خ ه ی که  انگار

 .« یاگه بخوا

از   ی د ید یهر چ  ی اون کلمه رو تکرار کن  گه یبار د هی  ربد یگفتم:»ه غمی ج ی و با حرص و صدا هم مشت کردم  ی هام رو تو دست

 .« ید یچشم خودت د

داخل    ربد ی. پشت سر همیبه سمت ساختمون آقاجون رفت گهی. با هم دد یخند  ی برد و فقط م یکردنم لذت م غ یج غ یاز ج یحساب

که سالم کردم سرش رو سمت    نیکرد و هم ی م ی باز م یمبل نشسته بود گِ ی که چهار زانو رو  یطبق معمول در حال نیرفتم. حس

گفت:»باالخره   ربد ی رو به ه یدار  ینگاه کنکاش و مرموز، با خنده سالم کرد و با لحن معن  قه یما چرخوند که بعد از چند دق 

 خان، بد نگذره!« ربد ی ه یاور  فیتشر

 شنوه.«  ی فت:»زهرمار مادرجون مبهش گ  ی آروم و با چشم غره ا ربد یه

  فایدست ف  ه ی ایب  ا،یفهمه ب یخوندن گفت: »نترس نم  یچرخوند و با کر  ربد یزد و با خنده نگاهش رو سمت ه یبه من چشمک رو

 باختت خوبه داَشم.«  میبزن

 پس سرش زد.  ینشست و با دست ضربه ا نیکرد کنار حس ی مبل پرت م یکه کالهش رو رو  ی هم در حال ربد یه

 برمت!  ی زر نزن بابا، هر دفعه که دارم م-

 .د یپشت گردنش کش یدست نیحس

 زنه!  یزر م  یچه الک نیتو روح آدم دروغ گو، حاال دوبار پشت هم منو برده بب  یا-

به مادرجون   ی سالم ه یرفت گفت:» ی که سمت آشپزخونه م ی کاپشنش رو از تنش در اورد و در حال ربد یه ن، یاون حرف حس با

 خان.« نیحس  دم ینشونت م امیبکنم االن م 

به صورتم و خارج شدنش از اون   ی زدن آب  یپر خنده بهشون برا یهنچنان مشغول کل کل بودند و بعد از نگاه ربد یو ه نیحس

  ییو بعد از خشک کردنش با حوله، از دستشو دمیصورت داغم پاش  ی رو یرفتنم. با مشت آب  ییزرد سمت دستشو  یرنگ و رو 

و دو شعله جهازش   ی میها با اجاق قد  یکه تازگ  شه یرنگِ تمام ش  یاومدم، به آشپز خونه رفتم. مادرجون کنار اجاق نقره ا رون یب

آشپز خونه رو پر کرده   یرو که عطرش حساب یبرنج شمال لیاست یری ا کف گبود و ب ستادهیبه زور عمه زهرا عوضش کرده بود، ا

 :د یمن پرس  دنیکرد با د ی که شعله اجاق رو کم م  ی کرد، در حال  یبود، آروم آروم از دور قابلمه نسوز جمع م

 ؟ یدخترم بهتر  ی رفت ی کجا-

 زدم.  یآروم پلک
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 .یمادر  ستم یبدک ن  یتو باغ بودم ه-

  یبد جور  ستادنیبود، سر پا ا ده یدر چ یجلو  ی بود که مادرجون از باغچه  یمعطر   یها ی ردن سبزهم مشغول پاک ک رخساره

نشسته بود   زی به طرف رخساره که پشت م ع یسر یی خشک شده بود. با برداشتن قدم ها یکرد و کمرم حساب ی م تم یداشت اذ

  کشیبار یرو از ساقه ها یشاه یِو نازک سبز   فی ظر ی. برگ هانشستمو کج کردنش رو به رخساره،   یصندل دن یرفتم، با کش

 از هم؟«  نی ندار یر یچه خبرتونه س  نیگفت:»کجا بود  یآروم و با پوز خند  ز یم ی رو یِسبد حصر  یجدا کرد و با انداختنش تو 

کالفه شده بودم    یکه از درد و استرس حساب  یحال در   ،یشونیپ ی دادم و با گذاشتن کف دستم رو  هی تک زی م یرو رو   آرنجم

 چمه.«  د یپرس  یم  یکه ه ربدمی گرفت، به خدا به زور خودمو کنترل کردم ه یام م  هی موندم از درد گر  یم  گهیکم د  ه یگفتم:»

 خواست ببرتت دکتر.«  یکه م ید یخواهر من د  گه ید  یگفت ی گفت:»خب م طنتیو ش  باخنده

 بهش کردم.  یاخم

 نه؟  ی ندار ایشرم و ح ی مسخره ات تو اصالً ذره ا یزشت بود با اون خنده ها  یل یدرم خ ی کوفت نخند، جلو-

  م یرو انجام بد  دش یخر م یکه رفته بود یمن خودم  قبل نامزد  هی صورتم گفت:»نه ندارم، واال مگه چ یتمام و خنده تو   ییپرو با

هم   عیکرد و سر  ه یرو ته  ازمیمورد ن  له یرفت و وس  د یخوده سع گهیشده بود د تیخ یاوضاعم حساب نیماش  ی همون روز تو

 خونه.«  میبرگشت

 تکون دادم:  ی تأسف سر با

 ها. ه یخوب  زیهم چ ایواقعاً ح یدار  فیپرو تشر یلیخ گه یتو د-

 .د یخند  ز یر زیر

 گن دکتر محرمه آدمه.  ی که م  ید یبعدشم مگه نشن گه، یکار کنم شد د  یخب چ-

که دکتره اما در مورد   دم یچون فقط دکتر محرمه سع ی پر مسخره، گفت:»البته حق دار یی ام گرفته بود که با اداحرفش خنده  از

 دونم.«   ینم ی زیدارا چ ک یحکم بوت

 زد.   یسبد برداشتم سمتش پرت کردم که قهقه ا ی رو از تو ک یکوچ  یا ترپچه 

 گفتم!  یچته مگه چ -
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 ؟« یحاال بهتر نشد خنده سر تکون دادم که گفت:» با

 فوت کردم.   ینفس کالفه

 خواد دراز بکشم. ی نه بابا دلم م-

 .یکم دراز بکشه رنگ به رو ندار  هیخب پاشو تا شام آماده بشه  -

 شه. یحساس م ربد ی نه بابا ه-

 . یش  یم   تیکه اذ  یجور  نیخب ا-

 .نمیش  ی جا م ن یولش کن هم-

 بزن تا منم کاهو ها رو خورد کنم.   ایسبز نیبه ا یدست  هی خب پس الاقل  یلیخ-

 رفت.  ییظرف شو نک یگفتم که از جاش بلند شد و سمت س   یا باشه

کردند صدا زد   ی م ی باز می رو که هنوز هم گِ ن یو حس  ربد ی. مادرجون همیبود دهیرو با کمک رخساره چ  زیآماده شده بود و م شام

  یغذا م  یکه با اشتها و دو لپ   یدرحال نی. حسمیبا اشتها مشغول خوردن شد  یبا تعارف مادرجون همگ  م، ینشست ز یدور م  یو همگ 

 واال.«   ارهیآدمو به رقص در م ی شده لبا ی نی کرد و گفت:»بَه بَه مادر جون عجب ته چ  درجونخورد با تکون دادن سرش رو به ما

 زد.  ی لبخند   نیاز اندازه حس ش یاز اغراق ب مادرجون

 نوش جونت پسرم.-

 خوشمزه ست دستتون درد نکنه.«  یلیخ ی حرفش گفت:»آره مادر د ییهم در تأ ربد یه

 دلم.  زی:نوش جانت عزمادرجون

رو به من و رخساره   د ییجو ی دهنش رو م  یکه لقمه تو ی اش جدا کرد و در حال گهیاز نون لواش رو با دست د یا که یت نیحس

  شیدوره رو پ ه یشه ها، به نظر من  یم  ری داره د ن یریبگ  ادی نیخوا  یم  یس! اصالً ک پ نیکار کرد یشما دوتا چ  نمی گفت:»بب

 .« د یمادرجون بگذرون 

 براش در اورد:  یی ادا رخساره

 نه بابا! -
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 مهمه.«  یلیگه دست پخت خ  یراهم نم یب  نیبدجنسانه گفت:»البته حس ی زیهم رو به من با زدن چشمک ر ربد یاوپ حرف ه با

 کردم:  نییجمع و جور سر باال و پا یکردم و با خنده ا ز یر یچشم 

 طور!  نیاِ که ا-

و چون   یمورد رد شد   هی  نیا ی دهنش با خنده گفت:»قسم خانم فکر کنم تو ی تو  یبا فشار انگشتش و چپوندن لقمه ا نیحس

 بد غذائه.«  یلیخ نیا

که زد    یوم مشغول خوردن بود و بعد از حرفو نگاهمون سمت مادرجون رفت که آر  میشد  رهیبهش خ یکه زد همگ   یخرف با

باره   ک یکه لقمه رو  د یهم محکم به پاش کوب یهم با پا و فشردن لب هاش رو  ربد ی. هدنیخند  ز یر ز یخودش شروع کرد به ر

  ل یادامه تحص د یتا آخر عمر با ی جور نی گم ا  یم  یعنیبزرگ گفت:»  قمه گرد شده اش از قورت اون ل  ی قورت داد و با چشم ها

 جون.«  ی بدن البته فقط سوگند، رخساره که خوب خودشو انداخته به دک

 براش نازک کرد.  یپشت چشم رخساره

 . گهید نه یهم یل یازدوج فام ی  جهینت ستیهم ن ی! البته توقعیگن الل  ینم یبه خدا حرف نزن نیحس-

تمومن   یمن همه چ   یآروم غذاش، گفت:»دخترا  ند ییو جو  نیدلنش ی خنده که مادرجون هم با اخم ریز م یاون حرفش زد با

 مطمئن باش دست پختشون از منم بهتره.« 

 ابروش رو باال پروند. یتا نیحس

 . خورهیمن که چشمم آب نم د،یگ  یطور باشه که شما م نیانشاال هم-

پس   ه، یباشه راض ی راض د یکه با ی تاب داد و گفت:»البته اون ی فتگ یبا خودش  یکه حرف از دهنش خارج شد، رخساره چشم نیهم

 نکن.«  تیخودتو اذ ی لیتو خ

 ؟« یگ  یگفت:»آهان نکنه اون شوهر کچلتو م ال یخ یکه سرش رو سمت بشقابش خم کرده بود ب ی در حال نیحس

  زم یر ی آبو م وان یل  نیا نیسو دلخور گفت:»ح  زی آم د یپر از آب برد و تهد  وان یگفت و دستش رو سمت ل یپر حرص کوفت  رخساره

 تو صورتت ها کجاش کچله آخه!« 

 رو به من مثل بچه ها گفت:»آره سوگند؟«  زون یآو ی در ادامه با لب و لوچه ا و
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داشت حرف    یکه مثالً سع  یخورد و طور  یکه غذا م ی هم در حال ربد یبگم. ه یکردم و مونده بودم چ ی خورده نگاهش م جا

رخساره هم کم، که به نظرم از قبل هم خراب ترش کرد، گفت:»خب کچل باشه    یجمعش کنه و از دلخور  ی جور هی رو  نیحس

 حاال؟«  هی مگه چ

 زنه.«  ی زر مفت م نیگم حس   یم  یعن یچشم غره بهش رفتم که هول گفت:» هی

 کرد.    ربد ی و ه نی معترض رو به حس  مادرجون

 پسرا.  د ینکن تیاِ دخترمو اذ-

 : د یبا بغض لب برچ رخساره

 کرده.  ی نیکم موهاش عقب نش  هی فقط  د یکجاش کچله، خب... خب سع د یگ  یم  یطور  نیتوهم؟ آخه چرا ا ربد یه-

کنم چون   تتیکم اذ ه ی خواستم  ی کردم فقط م یکنه گفت:»جون رخساره شوخ یی و دلجو اره یکه از دلش در ب ن یا یبرا ربد یه

 گفت توجه نکرده بودم!«  نیکه حس  یز یچ نیواقعاً به ا

 .«یزن شرک شد  ه ینکن باز شب یجور  نیرو ا افه یکردم حاال ق  ی و گفت:»بابا منم شوخ د یرو سر کش ی دوغ  وانیل نیحس

حالل زاده   یلحظه فکرم گمراه شد که نکنه دک   هی هاش کچل بودن  یی گفت:»نکه تو عقد چهار تا دا  یدر ادامه بعد از مکث و

 باشه.«

که سرخ شده از خنده بود. مادرجون هم با   ربد یزده بود. ه یفکر  ی و ب ی الیخ یکه در اوج ب  نی ون حرف حساز ا میبود مرده 

و غضب آلود به   ی توجه هم مشغول خوردن شده بود. رخساره عصب  ینثارش کرد که ب ییایح ی معترض سر تکون داد و ب  یلبخند 

 نگاه کرد.  نیحس

 . نیحس ی ادب ی ب یلیخ-

 

از   ومده یتو هم بدت ن هی گفت:»چ ی برگشت و با چپ چپ نگاه کردن دمیخند  ی بعد از گفتن اون حرف به سمت من هم که م و

 سوگند خانم!«  ی شد زنده شد  ی چ هوی ی مرد ی م ی صبح تا حاال که داشت

  یعنی یمرد  ی م  یداشتچه طرز حرف زدنه   نیرو  بهش گفت:»ا ز یتند و ت  یخنده اش رو فرو داد و با نگاه ربد یاون حرفش ه با

 خب.«  می کن ی م ی شوخ می دار ؟یچ
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باهاش   یجور  نیمادرجون، گفت:»بتوچه خب دوست دارم ا یکردنش جلو تیاذ یزد و از عمد برا  ی پوزخند لج دار رخساره

 وسط!«  ن یا یحرف بزنم، بعدشم تو چه کاره اش 

کرد،   ی به رخساره نگاه م یکه اخمو و عصب  ربد یچشم و ابرو به ه یشده جمع و جور کردم و با اشاره   دهیهام رو از لبخند ماس  لب

 خوام.«  یگفتم:»معذرت م انه یادامه نده. رو به رخساره هم دلجو گهیخواستم که د 

 شد!«  یبهمون کرد و گفت:»اِ بچه ها چ یض یاز گوشه چشم غ مادرجون

 .« رینگ  یجد  ی لیتو خ می کن  یم  یشوخ م یمادرجون دار ی چی د و گفت:»هاش دا  یهشت ی به ابرو ها یتاب نیحس

 .« گهید  د یپر حرص گفت:»خب بچه ها غذاتونو کوفت کن  یدر ادامه با لبخند  و

شد و من هم  چون   زی. بعد از تمام شدن شام رخساره مشغول جمع کردن ممیمشغول خوردن شد  یبا اون حرف دوباره همگ  و

  ی و مشغول شستن شدم. اسفنج پر کف رو رو  ستادمیا نک یس  یشام پا  یشستن ظرف ها   یم برا تونستم راه بر  ینم یلیخ

 داخل آشپز خونه اومد. ربد ی که ه  دمیکش  یقرمز رنگ م  زِ یو گل ر د یسف  یبشقاب ها

 ؟« ی خوا یم  ی زیکردم و گفتم:»چ ینگاه

 تکون داد.  یسر

 خواستم. ی آب م وانیل ه یآره -

  ختمیآب چکن برداشتم، براش آب ر یرو از تو  یز یتم ستالیکر وانیل دم،یگذاشتم و دست هام رو آب کش نک یس  یرو رو  بشقاب

با   وانیاوردن ل نییو با پا  د یرو سر کش وان یمن بود آب داخل ل یکه نگاهش رو   یرو ازم گرفت و در حال وانیو سمتش گرفتم. ل

 !« یستیحاال که خوب ن ی رشو ی به ابرو هاش، گفت:»تو چرا م ینیچ

 زدم.  یآروم پلک

 نه االن خوبم. -

 نگاهم کرد.  موشکافانه

 ز؟ یگفت سر م ی م ی پس رخساره چ-

 . ستیولش کن مهم ن-

 د؟« یمون یداد و گفت:»شب م  هی تک نکیبا اون حرفم دستش رو به س  
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 ؟ یشما چ ستیمعلوم ن-

 .امی ه خاطر تو مجبور شدم ببرم، کالً امروزم کار داشتم اما فقط ب د یمن کار دارم صبح با-

 شل کردم.  نییرو به پا ی ا شونه

 . میگرد ی پس ما هم برم-

 بهت بگم.«  ی زیچ ه یخواستم  یم  یاش گفت:»راست یشونیپ ی رو یکرد و با جمع کردن دسته موها ی کمون  ییابرو

 .« نایپدر بزرگم ا ی برم خونه  د یبا ی عنی ستمیجا ن نیا ی دوسه روز  هینگاهش کردم که گفت:» منتظر

 کش اومد و پُر پرسش گفتم:»چرا؟«  نییو لوچه ام رو به پا لب

  یدکتر هست که از دوستا  هی جوابشو با دارو هاش ببرم براش، اون جا هم  د یدادن با  شیآزما یسر ه ی که اومدن  ی سر نیخب ا-

 اون.   ش یپ میبر د یباباست با هم با

 کار کنم؟«  ی تو هم رفته و ناراحت گفنم:»پس من چ یا  افهیپکر شدم و با ق یکه زد حساب  یحرف با

 حالم گرفته ست.  ی لیتونست بره وگرنه خودمم خ ی اصرار کرد خودش کار داشت نم ی لیکار کنم بابا خ  یفقط دو، سه روزه، چ-

 :دمیلب برچ ی ریبغض و دلگ  با

 ! گهید  یجا ه ی  یکه بر نیچه برسه به ا گه یدو روزو هم به زور تحمل کردم د  نیمن ا-

کم کسالت   هی کردن صورتش بهم، گفت:»قربونت برم گفتم که مجبورم، پدرجونم  ک یفوت کرد و با نزد  یو ناراحت نفس  کالفه

 .« زمیرینکن سوگند بهم م ی جور ن یتفاوت باشم که، ا  یتونم ب  یداره نم 

 : دمید پرس نگاه کردن مرد یچشم ر یبا ز ی ا  قهیدادم و بعد از دق رون یام ب  نه یس  دن یبا باال پر ینفس

 هان؟ ی ریاونا که نم ی خونه -

 نگاهم کرد.  جیگ

 متوجه نشدم!  ؟ یک-

 کج کردم.  ی و دهن لب

 . گهید نا یمهال ا ی خونه -



 عشق تا جنون 

1148 
 

به چه   نی! من از االن دلتنگت شدم اون وقت تو ببیکن ی فکر م ی کنم تو به چ ی فکر م ی و گفت:»من به چ  د یمتأثر خند  یحالت با

 سوگند!«  یکن  یفکر م   یتیاهم ی ب یزایچ

کار کنم خب دست خودم   ی که... اِ چ ن یکردم گفتم:»خب هم از اون نظر گفتم هم ا  یم  یاسفنج باز یکه با کفِ رو  ی حال در

 .«ستین

  ی کرد با لحن مسخره ا  یکه بهمون نگاه م   یهمون موقع داخل آشپز خونه اومد و درحال نیکه حس   میزد ی هم حرف م با

 خِ خانه!« در مَطب یباز  د یگفت:»اوه اوه زِ

زد گفت:»خر مگس معرکه هم که   یکه خنده توش موج م  ی با لحن ربد یکه ه  دمیدندون کش ر یاون حرفش با خجالت لبم رو ز از

 وارد مطبخ شد، بفرست لعنتو.«

 دل بکن.« گه، یخان دل بکن د ربد ی گفت:»ه ربد یاش رو به ه یاومد با خنده و لحن اعتراض  ک یرو نزد یچند قدم نیحس

 داخل.«  یا یم ی انداز یسرتو م  زیها، مثل چ می زد ی حرف م میداشت ی زیچ ی اوهوم هی و گفت:»زهرمار  د یهم خند  ربد یه که 

 نه؟«  گهیخودمونه د ی  ردهیهمون گاو ش  ز یمنظورت از چ  نمیبب  ،یکرد و گفت:»متأسفانه مدلم ن   یخنده ا تک

  د یدهنم گرفته بودم رو به من چرخ ی کنترل خنده ام جلو ی ه دستم رو براک  ی از حرف هاش خنده ام گرفته بود و در حال یحساب

 کجاست مادرجون گفت تو آشپز خونه ست.« ون یسوگند قل نمیواسم، بب  ذارهیشما که حواس نم د یز نیبابا ا یو گفت:»ا 

 

خورد، اشاره   یدرش م  یهم رو  ی د یبودنش کل یمیکه به خاطر قد  کی رنگ و کوچ د یسف خچال یاز آشپزخونه کنار  یگوشه ا  به

 .« خچالهیدادم و گفتم:»آره اون  پشت کنار 

 قسم بانو.«  یزد و گفت:»فدا مدا مرس  یچشمک

  نیحرف زد یاون جور  زی شما دوتا چرا سر م یپر اخمم رو به هر دوشون گفتم:»راست یزدم با ابرو ها  ی که آروم حرف م ی حال در

 خان.«  نیمخصوصاً تو حس گه ید شه  ی حساسه ناراحت م د یسع یخب رخساره رو 

 بود.  ی:خب حاال، گفتم که شوخنیحس

 شه.  ی نکن باهاش ناراحت م ی شوخ گهیمورد د ن یحساسه پس در ا  یلیخ د یسع ی اون رو ی ول-

 !« ینره غول حساس  نیا یتوهم االن رو  ی عنیمتمسخر گفت:»آهان  ربد یو اشاره به ه   ز یر یاون حرفم با خنده ا  با
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 . رون«ی محترمانه گمشو ب ی زن یزر م  ادیز  یدار  گهیگفت:»د د یخند  یکه م  ی درحال ربد یه

 . د یابروش با تعجب باال پر یتا

 محترمانت بود!  نیاالن ا-

جا مثل نحوه ورود   نیبگم که نحوه ورودتم به ا نم یا ام یببر منم االن م ونو یگفت:»قل ی نگاهش کرد و با لحن مسخره ا یچپ چپ

 ز من داشته باش داداشم.« ا نویاست ا لهیبه طو وانیح

جو و   نم یو تمسخرش گفت:»من اومده بودم به تو سرم بزنم بب یرو از گوشه آشپزخونه برداشت و با لحن پر شوخ ون یقل نیحس

 نه.«  ای هی کُنسانتره ات کاف

است   له یجا طو نیباشه ا ی لگد نزنه، هر چ ریرفت رو به من هم گفت:»قسم جون فاصله بگ   یم  رونی که از آشپزخونه ب ی در حال و

 .« گهید

 !« ادیخوشت م وون ی ح گهیهم با خنده و معترض گفت:»نخند به من م ربد یکه ه  دمیخند  یم  فقط 

 ام رو کنترل کردم و گفتم:»ببخش.«  خنده

 : دمیپرس  میاومد  یکه داخل خونه م  یمانز   ن،یمرموز حس  یبه خاطر نگاه ها ی در ادامه با کنجکاو و

 بود آره؟!  ده یکرد نکنه اون ژاکتو اونم د ینگاه م  ی جور هی نیحس میکه اومد  ی موقع یراست-

 ها  اما آره.«  ی نش یکرد و گفت:»عصب ی ثیخب خنده

 ؟ یخب چرا نگفت ربد یاز دست تو ه -

 . نمتیجلو در که بب ام یافتم، اما قبلش م ی راه م شیحرفا کن صبح ساعت ش  نیرفت حاال ول ا ادمیخب مهم نبود بعدشم که  -

 نگاهش کردم.  رت یو ح ی رگیبا خ 

 اون موقع صبح؟! -

 ؟ یعنی یاینم-

 هم گره زدم.  ی هام رو تو انگشت

 خب آخه سامان خونه ست اون موقعه. -
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 زد.  ی کم رنگ  لبخند 

 خوبه؟  نمت یب یتراس م   یاز تو -

   ؟یریمگه نم مایبا هواپ نم یباشه بب-

 خودم.  نینه با ماش -

 . دمیام کش یشونیپ ی دستم رو رو  یو عصب   کالفه

 . یشم تا برس  یم   وونهیکه من د  ی جور نیا-

 دلم.  زی راحت ترم نگران نباش حواسم هست عز یجور  نیخب ا-

 از دو روز نشه ها خب؟«  شتریبودم و بغض آلود گفتم:»ب... ب ریاز رفتنش دلگ  یحساب

  ی جور نیسوگند ا ن، یاشو بب افه یبابا ق ینرم و پر محبت گفت:»ا یبود گذاشت و با فشار نک یس  یدستم که رو   یرو رو  دستش

 .« رمیاصالً نم یکن

 فوت کردم و با تکون دادن سرم گفتم:»باشه پس مراقب باش.«  یفرو دادن بغضم نفس یبرا

 زد. م یمال  یلبخند 

 نکنه.  تشیمادرجونو اذ ونیکه دود قل  نیحس شیپ رونیب رم یمادرجون بده، م  یمن برم جلو  هگ یچشم، خب د-

 اصالً؟«  ی کش ی اخم گفتم:»چرا م با

 کشم.   یکه نم شهیهم-

 . گهینکش د نمیخب هم-

 باره.«  هی  نیآروم گفت:»هم ی و با پلک زدن د یخند 

 . یگ  یتو که راست م -

  ی کشم خودت که م یدوتا هم که کالً با هم کُنتاکن بعدشم چند وقته که نم   نیا رمیخمار گفت:»من باشگاه م یبا  خوابدن پلک 

 .« یدون

 برو تا مادرجون متوجه نشده.  گه یخب د-
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 رفت.   رونیپر لذت ب یبا اون حرفم با چشمک و لبخند  و

که   ی ها بود. در حال وه ی پز خونه مشغول شستن مآش   یباغ رفته بودند. مادرجون هم تو  ی تو ونیقل دن یکش ی برا ربد یو ه نیحس

اش فرو کرده بود و در همون حال   یبودم. رخساره هم کله اش رو تو گوش  دهیمبل دراز کش  یرخساره بود، رو ی پا یسرم رو 

 سوگند؟« ی االن خوب نمی گفت:»بب

 زمزمه کردم.  ی پلک زدن خمار و پر درد با

 . یل ینه خ-

 به خاطر تو البته.  اد یگفتم زود تر ب  د یبه سع-

 ممنون. -

 ؟«یآشپز خونه حس کردم پکر شد  ی تو نیگفت  یم  یچ نمیبهم کرد و گفت:»بب  ینگاه

 قدر حالم گرفته شد که نگو رخساره.«   نیخواد بره خونه پدر بزرگش، ا یو دمق گفتم:»م   دمیکش ی مغموم نفس

 مونه حاال؟ ی قدر م چه  ؟یاِ جد -

 بمونه.  د یرو با ی دوسه روز  هی  ه،ر یبابا بزرگش م یشایبه خاطر آزما-

 کرد.   یا خنده

 خواد بمونه تو هم!  یخب حاال گفتم چه قدر م وونه ید-

 از االن دلم براش تنگ شده به خدا.«  یگ  یم  ی گفتم:»چ  ریکرده و دلگ   بغ

 !«؟ی کرد ی تحمل م ی کرد و پر تعجب گفت:»پس قبالً چه طور ی ا نانه یب ک یو بار  زیر نگاه

اوف رخساره چه طور رفتن و اومدنشو تحمل   ،یل یبهش وابسته شدم خ شتر یب ی لیاالن خ ی بود اما مجبور بودم ول ن یقبالً هم هم-

 کنم؟ 

 گفت؟  ی خودش چ-

 حوصله تر هم شدم. یحوصله ام سر جاش بود با حرفاش ب  یلینه خ گه، ید  گهیم  نارویاونم هم-
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پاشدم و   عیداخل اومدند، سر   نیو حس ربد یلحظه ه هی زدم که  ی بودم و با رخساره حرف م دهیمبل دراز کش ی رو یطور  همون

با   ربد یهمون لحظه بود که ه ی خواستم شالم رو بردارم اما اون جا نبود و تو یمبل بردم و م ینشستم. دستم رو سمت دسته  

سرش رو به سمتم پرتاب کرد.   ی کالهه رو اره، ی بسر باال نیحس نکه یرفت و قبل ا یبهم چشم غره ا  اش،ی و شاک ی عصب ینگاه ها

مبل خم شده بود و مشغول جست و جو   نِییسرم گذاشتم. رخساره سمت پا ی کردن شالم رو دایو تا پ   دمیهوا قاپ یکاله رو رو 

  یم ییچا  ه ی ربد یگفت:»ه ربد یه به سرش رو باال گرفت و خطاب  هیبود بعد از چند ثان یگوش  یهم که سرش تو  نیبود. حس

 .«میریم  گهیو بعدش د  میخور

سرم   یکاله رو برداشتم و شالم رو با دستپاچگ   عی سمتم گرفت که سر  ی مبل افتاده بود با ذوق مسخره ا  ریشالم رو که ز رخساره

  یکرد جلو  یم   یاز خنده پر شده بودند اما سع یمتوجه شده بود و لپ هاش حساب نیبود و انگار که حس  دهیفا ی کردم. تالشم ب

  ی همچنان با چهره  ربد یبودم. اومدند و نشستند. ه ده یکه چه قدر اون لحظه خجالت کش  ی. وا ارهیو به رو ن  ره یخنده هاش رو بگ 

 کرد.   یپر اخمش بهم نگاه م

شده بود، گذاشت.  ی بلندش کنده کار یها ه یکه پا ی چوب ز یم ی ها رو رو وهیاومد و م رون ی از آشپزخونه ب وهیبا ظرف م مادرجون

به صورتش که انگار   ی زانو هاش و فشار یداد و با گذاشتن دست رو  رونیداشت ب ی فی که خس خس خف ضش یمر نه یاز س  ینفس

که    یکردم، بدون توجه به من در حال ینگاه م  ربد یمبل مخمل سبز رنگ نشست. به ه  یبرد، خم شد و رو  یاز درد زانو رنج م

شده بود.   رهیاش خ ی تو همش به صفحه گوش  ی داده بود، با اخم ها  هی مبل تک ی ود و به پشتدستش رو پشت گردنش گذاشته ب

و   ی فلز  یبه ساعت مچ یگرفتم و به خودم اومدم که با نگاه ربد یچشم از ه نیحس ی شده. با صدا یازم شاک  یمعلوم بود که حساب

 .«میبر د یبا  هگ یکه د ار یواسه ما ب  ییچا هی زحمت  ی رنگ اش گفت:»قسم خانم ب ی نقره ا

دادم. لبخند   یصدام کرده بود که به صدا زدنم به اون اسم عادت کرده بودم و ناخواسته عکس العمل نشون م  یقدر اون جور  اون

بهم اشاره داد و   تمیوضع دن یخواستم از جام بلند شم رخساره با د یکه م   نیگفتم و هم یزدم و با تکون دادن سرم چشم  یکج

 .«  ارمیمن م  نیآروم گفت:»تو بش

  یشب نما ح یلب با تسب ر یکه ز یبرگشت. مادرجون در حال ییچا یِ نیبعد با س  قهی اون حرف به آشپز خونه رفت و چند دق با

 :د یپرس  نیگفت رو به حس ی بلندش ذکر م

 خب. د یمادر شب و بمون  نیحس د یبر د یخوا یکجا م -

رفت،   یخورد و باال م ی و تاب م چیچشم هاش پ یرو که بخار داغش جلو  وان یل  یتو  یِ رنگ و زعفرون  خوش  یکم از چا  هی نیحس

بار   نیتون اترمو رحم کنه بهم و مشروط نشم وگرنه آقا محسن نیو گفت:»نه فدات شم من صبح کالس دارم، خدا ا  د یهورت کش

 .« رونیکشه ب ی اسممو از شناسنامه اش م گهید

 قدر باباتو حرص نده.«  نیشه مادرجون تو هم ا ینم ی طور نی کرد و گفت:»انشاهلل که ا نی و دلنش ز یر ی اخم مادرجون
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خورم واال به   ی منم که از دست پسرتون حرص م  نیبابا ا یگفت:»دستت درد نکنه شما هم! چه حرص   یمعترض و شاک نیحس

 خوردنم.«  ییمدل چا  نیتا هم ر یاز مدل مو هام بگ  ده یم ر یگ ی همه چ

 .« ستیمحسنم ن ییدا ر یو گفت:»پس سر تا پات مشکله، تقص د یخند  هرخسار

  ر یبه دوستامم گ یمظلوم گفت:»واال حت  ییپرعجز و ادا ها ینثار رخساره کرد و رو به مادرجون با لحن یراهیادا و اشاره بد و ب  با

 .« ایغول تشنت نرو و ب یبا اون دوستا گه یهمش م دهیم

قند گوشه   یباد کرده به خاطر وجود حپه   یتو دهنش در ادامه با لپ  یمبل جا به جا شد و با باال انداختن حپه قند  ی کم رو  هی

  ی و با سر براه م ی حرف گوش کرد گهید  یچی ه  م،یهست ی مسخره گفت:»ما هم که الحمدهلل بچه سر به راه تیاش، با همون مظلوم

 ... « گریجتر و  فیظر  یسراغ دوستا می تمام رفت

اش   ی بود که با چهره جد  ربد یخنده، فقط ه ری ز می باره حرفش رو خورد که من و رخساره زد کیپر تمسخر ما  ینگاه ها دنید با

 .د یخند   یاش بود و نم یگوش   رهیخ

 .« یکن یاش م ی که اون همه عصب  یسوزون ی م  یشیدونه چه آت یخدا م نیزد و گفت:»از دست تو حس ی هم لبخند  مادرجون

  ی چا یگفت و به طرز اعصاب خرد کن ی هم چنان چرت و پرت م نی بعد از گفتن اون حرف باز مشغول ذکر گفتنش شد. حس و

مداخله کرد و در    ربد یاش، ه یاعتراض کردن من و رخساره به اون حرکت عمد  ی که بعد از دو سه بار د یکش  یاش رو هورت م 

زد و با باال انداختن ابرو هاش و   نیدهن حس  یرو  ی کرد پشت دست یمنگاه    یکه همچنان با چهره عبوسش به صفحه گوش  یحال

 بود.«  ی تیترب وه یمورد ش  ه ی  نیا یگفت:»با خشونت مخالفم ول   زی در پنهون کردن خنده اش داشت،  تمسخر آم  یکه سع  ییلب ها

  یا  یبه ابرو هاش و لگد پرون یشوکه دو تا سرفه کرد و با گره ا  یبا حالت نیخنده مون گرفته بود. حس یو رخساره که حساب من

 خورم ها!«  یم  یی چهار پا، دارم چا شعورِیگفت:»زهر مار ب  ربد یه ی به پا

 

  ی کیگفت:» می د یبود، شن الش یما ااِل مادرجون که حواسش به سر ی که هر سه  طنتش یپر ش  یلب با خنده ها ر یتمام ز  ییبا پرو و

  که یکنه، مرد ی م ی خبر خال یهاشو سر من از همه جا ب یگر  یزده چارقَد از سر کنده اون وقت وحش  ی حرکت انقالب گهید

 .« وانیح

هم بعد از نگاه خشم   ربد یسرخش شده بود، ه یبه دندون گرفتم، رخساره که از خنده حساب یلب   یاون حرفش با شرمزدگ  با

معترض تر از قبل    نیدهنش زد که حس  ینده با پشت دست رو کن ر یغافلگ  یبهش، باز حرکتش رو تکرار کرد و ضربه ا  یآلود 

 !« خوردمن  ییمن که هنوز چا یزن ی بار چرا م نیگفت:»مرگ ا
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 داَشم.«  ی زن ی زر م ی و الک ادیبود که ز نیدفعه به خاطر ا  نیزد و گفت:»همچنان با خشونت مخالفم اما ا یشخند ین

که اون وسط با    د یکش ی اش رو هورت محکم یی نگاه ازش گرفت و لجوج تر از قبل با ادا چا یظیبا غ نیحس ربد،یاون حرف ه با

تمام   یی شده بود با خوش رو ده ینگاهش سمت ما کش ربد یو ه نیکل کل کردند. مادرجون هم که از بحث حس ی رخساره هم کل

 .ددایکرد و سر تکون م  ینگاه م شون به د،یپاش  یم  رونی که فقط از چهره اش خنده ب

به   ظ یغل یرفت با اخم ی م رون ی که ب یدرحال   ربد یکردند و ه یرفتن شدند. از مادر جون خداحافظ  یآماده   ی از خوردن چا بعد 

به   یبه مادرجون که با خوردن چا یمبل بلند شدم و بعد از نگاه  یاز رو  یبرم. با کالفگ  رون یصورتش بهم اشاره داد که من هم ب

  نیروشن کردن ماش   یبرا ربد یزود تر از ه نیرفتم. حس رونیکرد، ب  یرو نگاه م  ال یسر امهشده بود و اد ره یخ ون یزیصفحه تلو 

 رفتم.   کشیآروم برداشتم و نزد ییشلوارش برده بود. قدم ها بی ج یبود و دست هاش رو تو  ستادهیدر ا ی رفته بود. جلو

  ی ا ه یکردم که بعد از ثان  یخورد. منتظر بهش نگاه م صورتم  یکه بخار گرمش تو   د یسرد کش یاون هوا  ی پرتالطم تو ینفس

  یدرست و حساب  یل یمبل! خ  یچه وضعش بود رو  نی»اصورتم اورد و گفت:  ک یتند و پر غضب، سرش رو نزد یو با نگاه یعصب

 اون وقت...  « یپوش  یلباس م

لبم داخل دهن همراه با لحن دلخورم گفتم:»حواسم   دنیو با داخل کش ر یفوت کرد و حرفش رو خورد. سر به ز ی حرص نفس با

 چشه!«  دنمینبود خب، بعدشم مگه لباس پوش 

 !« ستیگفت:»چش ن ی عصب یی حرص و با ادا پر

 پر ِشکوه و ناراحت بهش نگاه کردم.  ییچشم ها با

 واقعاً که! -

مبل   ی رو میاون وقت اون جور ستیکم کوتاه ن  رهنتیخوره! پ یگفت:»بهت بر هم م  یابرو هاش نشست و شاک نیب ظ یغل یاخم

 اونم که از وضع موهات.«  ی بود دهیدراز کش

  هی ... یلطفاً شروع نکن گفتم که حواسم نبود، حالم خوب نبود   ربد یمنقبض، آزرده گفتم:»ه  ی رو ازش گرفتم و با چونه ا نگاهم

 که نبود.«   یعمد  دمیکم دراز کش

 هم قرار داد.  ی هاش رو با حرص رو لب

 همرامه.  نیحس ی دونست  یخوبه م  گه یکن د تیکم رعا ه یشروع نکنم، خب  ویچ-

گفتم:»باشه   ی ا  دهیکه رو ازش برگردونده بودم با لحن خشک و رنج یشده بودم و در حال  نیاز حرف هاش دلخور و غمگ  یحساب

 من برم داخل.«  ستین یا  گهید  ز یادامه نده اگه چ گه یلطفاً د
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  یکه با خودش حرف م  یالله گوشم رو گرم کرد. غر غر کنون و با حرص در حال یکیو متالطمش از اون همه نزد  نیسنگ  نفس

 کنه.«  یاعصاب منو خورد م  یموقع رفتن چه طور  نیزد گفت:»بب 

  یم  مد یفهم یمنه احمقو بگو که از وقت  ،یبفهم ی خوا ی صورتش گفتم:»چون اصالً نم ی تو  یسمتش برگشتم و با همون دلخور  به

 ماتم گرفتم.«  یبر  یخوا

باره فرو کش کرده بود،   کیکه   یو خشم  ی عصب یپلک زدن ها  قه یو بعد از چند دق د یکالفه تو موهاش کش  یاون حرف دست با

 .د یبه سمتم چرخ

 خوام.  ی معذرت م-

 .« گهیبرم داخل د  ی ندار ی هنوز هم ازش ناراحت بودم، بدون نگاه کردن گفتم:»کار یدرحال

 .گهی سوگند، گند نزن تو حالم د-

 هم فشردم.  ی لب رو  ریخاطر و دلگ  آزرده 

 .ی بابت حرفات هم واقعاً مرس -

کرد و من رو به سمت   انگشت هاش قفل  ی خواستم سمت خونه برم که بازوم رو تو ی با گفت اون حرف لجوج قدم برداشتم و م و

 .« یکن  یناراحتم م ی دار ی جور  نیچشم هام گفت:»نکن ا ی خودش برگردوند. ملتمس و نا آروم با نگاه کردن تو

 : دمیبغض لب برچ با

 . یکن ی م شترش یناراحتم و تو هم ب ی شم کل ی جور ن ی! همیکن  ی ! تو منو ناراحت نمیتو چ -

 و سرکشش نگاهم رو قفل زد.  ی وحش یها چشم

 تو و کارات حساسم، کالً کالفه هم بودم.  ی من چه قدر رو یدون   یشدم تو که م ی عصب  هویخودم نبود دست -

 برو... -

 قرار بهم چشم دوخت.   یب 

 نکن.  ی جور ن یمرگ من ا-
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من رو به سمت   شتر یب یکرده بود منقبض کردم. کم دایپ ی زدم و چونه ام رو که از بغض لرزش  یگفتن اون حرفش پلک محکم با

کرد، کالفه  گفت: »اشتباه   ی زد و بدنم رو از اون حس مور مور م یصورتم م یکه تو   یتند و گرم   ی خودش کشوند، با نفس ها

 دورت بگردم.«  ی جور نیکردم نکن ا

 منتظرته.«  نیو با فرو دادن آب دهنم گفتم:»حس دم یرو به دندون کش لبم

 روشن باشه پس.« تیدرهم و برگشت اون اخم تند گفت:»گوش  ی و با چهره ا د یکش  یام به ستوه اومد، پوف ی لجباز از

 همچنان به خشم نشسته اش آب دهن فرو دادم:  ینگاه کردن به چشم ها با

 باشه.-

 

بهم نگاه کرد و بعد از اون مشوش و   یرگیرو با خ  ی ا قهی که دادم دستش رو آروم باز کرد، چند دق یاز گفتن اون حرف و جواب  بعد 

 تاب گفت:»برو هوا سرده مواظب خودتم باش.«  یب

  ی و اصالً دلم نم  میبود  ده یرنج گه یآخر از هم د ی کرد ازم دور شد. چه قدر که اون لحظه ها ی که هنوز هم بهم نگاه م  یدرحال و

ناراحتم کرده بود هر چند که اون   یاز کوره در رفته بود و حساب یادی بشه اما خب ز یقرار و ناراحت راه  یخواست با اون حال ب

  نییصورتم پا  یرو  خته یشد و افسار گس یدلتنگ   نیمقدمه اول  یتر برام نبود، قطره اشک ظ یو غل شتری اش ب یاز غصه دور  یناراحت

 اومد. چه قدر که دلم از رفتنش گرفته بود. 

رو   یسرخ بیبود و س  ونیزیکه چشمش به تلو ی کنار رخساره نشستم. در حال و  دم یکش ی دل و دماغ و گرفته داخل رفتم، آه یب

شه   ی کار م یچ  گهید  می ر یفردا م  اد،ی تونه ب  یزنگ زد گفت نم د یچون سع م یمون یسوگند امشبو م  ی زد گفت:»راست ی گاز م

 کرد.« 

 :د یکرد و پرس   یقی به سمتم برگشت. نگاه دق د ینشن ی جواب یدادم. وقت  هی سرم تک ریمبل گذاشتم و ز یپشت ی رو رو دستم

 آره؟  نایشال و ا یشد به خاطر ماجرا ینکنه شاک نمیبب یا  افهیچه ق ن یچته؟ ا-

 داد. رون یحوصله نفسم رو ب یب

هر چه   دم،یمبل دراز کش  ی و با اون لباس رو ی داده که چرا اون جور ری ! گیالک یمسئله   ه یکم بحثمون شد، اونم سر  ه یاوهوم -

 دادم به خرجش نرفت.  ح یر هم که توضقد 

 ده!« یانجام نم  ی ا گه یکار د یکردم در حال حاضر جز دلبر   ی شده، من فکر م ی رتیکرد و گفت:»اوه پس غ  یا خنده
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 تاب دادم:  یچشم ،یصدا دار  دنیام از نفس کش نه یبا باال رفتن س  همراه

البته از نظر خودم   ستیاصالً قابل کنترل ن هی عصب یوقت   ،یدون ی خودت که اخالقشو م دهیبه موقعش اون روشم نشون م رم ینخ-

 بهتر از قبل حرف زد. یلیباز خ

 دستش زد.   یتو  بیبه س  ی گاز باز

 ست بچه پرو.  افه یتو ق  هی بق ی توئه، چون اکثر اوقات واسه  ی اخالق خوبش فقط واسه  ییخدا-

صورتم  گفتم:»اصالً حوصله ندارم رخساره انگار که راه نفسم   ی رو یست هام با کالفگ د دنیزدم و با کش ی تر از قبل پلک شونیپر

 مادرجون کجاست؟«    نم یبسته شد، بب هوی

 رفت برامون رختخواب آماده کنه. -

 اون حرف از جام بلند شدم. با

 پس من برم بخوابم البته اگه خوابم ببره. -

 . امیبرو منم االن م-

رنگ کنار هم پهن کرده   د یمن و رخساره بود. دو تشک سف  یون مشغول آماده کرددن رختخواب برااتاق خواب رفتم. مادرج به

زدم،    یرو دورشون قاب گرفته بود. لبخند کم رنگ  یرنگ  د یملحفه سف ل،یاست ی مخملِ قرمز رنگ که سنجاق ها ی بود و لَحاف ها

 .« میکرد ی خودمون آماده م  میشمارم تو زحمت انداخت ی گفتم:»مرس  یاو با نگاه قدرشناسانه  دم یصورتش رو بوس 

 دخترم.«   هی چه حرف نیتا متذکرانه اش، گفت:»اِ ا  نشیریش  شتریب ی و و با اخم ها معترض 

  نیخوا ینم  ی ا گهید ی زیسرتون گذاشتم، چ ی باال زیهم رو م خ یبود اشاره داد و گفت:»پارچ آبِ  زی م  یکه رو   یلیبه پارچ است و

 مادرجون؟« 

 به روش زدم.  یلبخند 

 . رینه ممنون شبتون بخ-

لحاف رو تا   دم، یخز ی تشک نرم پنبه ا یرفت چراغ رو خاموش کرد. شالم رو از سر برداشتم و تو  یم  رونیکه از اتاق ب  یدرحال و

اتاق   یِ واریساعت د یکه گذر زمان رو از رو  یبودم و چشم ربد یفکر ه  یشدم، مدام تو  ره ی و به سقف خ دم یخودم کش ی نصفه رو

دراز   گهیتشک د  ی اون ور تر از من رو  ی هم اومد. بعد از باز کردن موهاش، کم رخسارهکه  د یطول نکش یلیکرد. خ یدنبال م 

 .د یکش
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 ؟ ید ینخواب-

 به سقف جواب دادم:  یرگیخ با

 د؟ ینه، مادرجون خواب-

 ازش؟  یاهوم، هنوزم عصبان-

 ازم ناراحت شده. یبره حتماً حساب ی جور  نیخواستم ا یشه، نم ی دلم براش تنگ م  شتریب زایچ ن یهمه ابا  هی چ یدون   یم-

 جاش زد.  یتو  یغلت

 کنه مطمئن باش.  ی نکن، فردا فراموش م ری درگ یفکرت و الک   الیخ یب-

 زمزمه کردم.  آروم 

 دونم.  ینم-

 .«اریخوابم لطفاً درش ب ید یو د  یبود  دار یذارم تو گوشمه اگه ب  یسر جا به کرد و گفت:»من هدفون م ریرو ز بالشتش

 . ریباشه، شبت بخ -

 . ریشب تو هم بخ-

شدند. ساعت  نیباالخره پلک هام سنگ   الیفکر و خ  یهام گذشته بود و بعد از کل  ی قرار  یو ب   یاز اون شب زنده دا  یساعت دو

گوشش برداشتم و پتو رو روش    یبود آروم به سمتش خم شدم و هدفون رو از رو  ن یریش  یه غرق خوابدو  بود، رخسار  کینزد

 .دمیکش

 

  مهیپنجره ن یاز ال به ال  ی شدم. نور آفتاب مثل فواره ا داریخروس آقا کمال از خواب ب زیبلند و ت یساعت نه بود که با صدا صبح

به خودم   دهیدر حالت خواب  ی و کش و قوس   دم یکش ی ا ازهیشده بود. خم  دهیپاش  دست باف اتاق  یِقال  ی و رنگ   زیر  یگل ها ی باز رو

 اتاق نبود.  یقرار داشت و خودش هم که تو   یا  گوشهدادم. تشک رخساره تا کرده  

  ی و جمع کردن موها  نیزم یآرنج رو  هیشدم و با تک زیخ م یرختخواب ن ی ام رو برداشتم. تو یرو کنار بالشتم بردم و گوش  دستم

رو   ی که قفل گوش  ن یزد، باال جمع کردم. هم یم  د ید ی شون از گوشه چشمم تو ییرنگ طال د یکه در معرض نور خوش  شونمیپر
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اش نقش بست که فقط نوزده  صفحه  یچشم هام رو  یپاسخ جلو یتماس ب ستیموند؛ ب   رهیصفحه اش خ ی زدم چشم هام رو

 آموزشگاه!   یاز بچه ها ی کیهم از  اش دونه   ه یبود و   ربد یتاش از طرف ه

دونست    یخارج کنم و خدا م لنتیحالت سا  ی رو از رو ی موهام زدم. فراموش کرده بودم گوش   یتو  یچنگ محمک  یو عصب   کالفه

  هی شماره اش رو گرفتم که بعد از خوردن   عی سر یل یرختخواب نشستم و خ ی تو خیشده. س  یتا االن چه قدر ازم عصبان ربد یکه ه

 گفت:  ینسبتاً بلند و پر حرص یاومد و باصدا ی به نظر م یعصبان یلیزدم خ ی که حدس م  یبوق بالفاصله جواب داد. همون طور 

 چه عجب! -

ت سالم کردم  با لکن تش، یبا ترس و اضطراب از اون همه عصبان ی ا قه یهم گذاشتم و بعد از دق  یپلک رو  زش یلحن سر زنش آم از

 اش گفت:  هی تر از قبل و با لحن پر کنا  یکه عصب

 گفتم!  شبیها! خوبه د یجواب بد  وتیگوش  یوقت به خودت زحمت ند   هی-

 گفتم:    یگوش   یلحن آرومم در جواب تو  با

 خوام. ی بوده، فراموش کردم، معذرت م لنتیسا یرو  م یگوش -

 .د یخند  یعصب

 . یکن  ی و تَره هم براشون خورد نم ی ستیحرفام ارزش قائل ن یهم واسه   یذره ا یحت-

 گفتم: ی ا ه یبود و بعد از ثان یو عصبان   یاز اندازه شاک شیب

 خب متوجه نشدم گفتم که. -

 کرد خشمش رو کنترل کنه گفت:  ی م ی که سع ی حال در

 نمت؟ یدر بب  یجلو  ایمگه نگفتم صبح ب-

 دادم.  رون یب  ی. نفس مضطربمیمون یرو هم بهش نگفته بودم که باغ م   نیا ی تح ، یلب فشردم از اون همه حواس پرت ی رو  دندون

 دنبالمون.  د یایکار داشت نتونست ب د یآخه سع م یو هنوز برنگشت م یخب... خب آره اما باغ-

 .د یچیگوشم پ ی معترضش تو یصدا

 ! یبهم بگ  یتونست  ی م گهی که د نویا ؟یپس چرا نگفت -
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 به ستوه اومده از اون همه سرزنش گفتم:  یزد که با لحن یکرد و معترض غر م  ی م  دادیداد و ب همچنان

 باشه پس خدافظ. ،یداد بزن  ی تو فقط دوست دار-

 نکن مثل آدم حرف بزن.  وونهیقدر رو نرو من نباشه ها، منو د   نیسوگند ا-

 هم لب زدم:  یو  با فشردن دندون هام رو   دمیام کش ی شونیپ یرو  ی دست آشفته 

 . یکن یم  داد یداد و ب  یو همش دار  یکن ی بگم تو که به حرفام توجه نم یخب چ-

 . یکن  یمنو عصب  ادیاز االنت! کالً خوشت م نم یا شبت یاون از د-

 بگم!   یدونم چ  یواقعاً نم گهید ربد یه-

 و خشمناکش گفت:  ز یآم د یاو حرفم با لحن تهد  با

 با تو.  دونم یمن م یبد   تو یجواب گوش  ر یدفعه زنگ بزنم و د نیسوگند به قرآن ا-

 اندازه اش گفتم:  یاز اون همه خشم ب  ریمتح

 ! رهیکه اصالً تو کتت نم ن ینه مثل ا-

 : د یخشم غر پر

 مقصر منم؟ دم دستت باشه، زر زدم نه! االن  تی گفتم که گوش  شبیقدر سر باال جواب نده خوبه د نیا-

گفتم که ببخش به خدا   ارم، یدر ب لنتیسا ی رو از رو  یشدم بعدشم فراموش کردم گوش  داریاالن ب دم،یخواب ر ید  شبیخب د-

 هم بذارم خب... خب نگرانت بودم.  یاصالً نتونستم درست پلک رو  شبید

کرد.   یهم خشمش فرو کش م اورد و زود  یزود جوش م شهی. مثل همد یکش  یگوش   یتو  ینرم تر شده بود، نفس تند  یکم

 تر شده بود و دلواپس و کالفه گفت: م یلحنش مال

  ی رو یچون حالت خوب نبوده اون جور  یگفت   یچته، حت  یگ یسوگند چرا به من نم ؟یخوب  نمیبب شتهیفکرم همش پ شب یاز د-

 ! ی د یمبل دراز کش

از   دنیبخش نانیاطم ینگرانش کردم و برا   ی بودم که الک یام گرفت اما از خودم عصبانموردش خنده   ی ب یلحظه از اون دلواپس هی

 حالم بهش، به دروغ گفتم: 
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 االن؟ ییکجا  نمیبب ست،یولش کن مهم ن ن یشده بود و دل درد داشتم هم میکم سرد  هی  ی عنی ستین  یز یبهترم، چ-

 راه افتادم.  م یآخه ساعت هشت و ن  دمیرس  ر یکم د ه ی خونه بابا بزرگم،  کیتو راهم نزد-

 کنم فعالً. ی آهان پس پشت فرمون با تلفن حرف نزن قطع م-

 باشه مواظب خودت باش فعالً خدافظ.-

 خدافظ.-

راحت  یرو حساب المیصداش خ دنیکرده بود اما شن  دادیهر چند که فقط داد و ب  دم،یکش  یرو قطع کردم و نفس آسوده ا یگوش 

رفتم. بعد از    رون یمتکا برداشتم و از اتاق ب  یرختخواب رخساره گذاشتم. شالم رو از رو   یکرده بود. رختخوابم رو جمع کردم و رو 

رو که با   یبه اتاق برگشتم و حاضر شدم. اندک لباس  ادیقراره دنبالمون ب د یگفته بود سع رهکه رخسا  نیشستن دست و صورتم و ا

کج و کوله ام به آشپزخونه رفتم؛ چرا که مادرجون    شهیهم یکوله ام چپوندم و بعد از درست کردم مقنعه    یخودم اورده بودم تو 

 شه.  یز خوش رنگ نه بگم حتماً دل خور میدونستم اگه به اون م  یبود و م دهیصبحونه تدارک د یبرا یحساب

آقا کمال پخته بود، مشغول خوردن شدم. رخساره هم  زن  ایبرشته شده که گو یِ از نون محل ی ا هینشستم و با کندن تک زیم پشت

بود و   ستادهیانداخته بود، ا ن یآشپزخونه طن  ی قلُ قلُش تو  یکه صدا کشیگرفت. مادرجون کنار سماور کمر بار ی با اشتها لقمه م

  یچا ختنیر  یرو برا  کیگرد و کوچ  یشده بود، دسته قور ی درشت یها ی دورش دور دوز که رنگ   یمخملِ زرشک  ی  رهیبا دستگ 

رو به آدم   یاز نوستالژ  ی رنگ که حس ییطال کی کمر بار یاستکان ها  یتو  ی گوشنواز ُشرُشر چا یدستش گرفته بود و صدا ی تو

هوش   رش ینظ ی ب ی دهنم گذاشتم که مزه   ی که با روغن گلِ تازه درست شده بود، تو ی از تخم مرغ محل ی کرد. لقمه ا ی منتقل م

 . میصبحونه بخور یگذاشت و همچنان اصرار داشت درست و حساب  زیم  یرو رو   ییچا یجون استکان هابرد. مادر ی از سر م

 . میاز مادرجون با هم به خونه برگشت یدنبالمون اومد و با خداحافظ  د یاز خوردن صبحونه مفصل مادرجون، سع بعد 

  ی رو تو لمیراست به اتاقم رفتم. وسا ک یو بعد از در اوردن کفش هام  دمیکش  رونیدر قفل در ب  یرو از تو  دم یخونه نبود، کل یکس

وقت هدر دادن مشغول   ی بدون لحظه ا یدرس داشتم و بعد از گرفتن دوش آب گرم   یاتاق گذاشتم و لباسم رو عوض کردم. کل 

 شدم. ی درس خوندن و تست زن

 *** 

به بدن خشک شده ام به خاطر   یردم و بعد از کش و قوس عصر بود که باالخره مامان اومد، کتاب هام رو جمع ک شیش  ساعت

 تو؟«  یاومد  یک  ریبخ  دنیاومدم. سالم کردم که جواب سالمم رو داد و گفت:»رس  رون یمطالعه، از اتاق ب ز یپشت م ادینشستن ز

 . نیخونه نبود خسته نباش  ی صبح اومدم اما کس-
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 مادرجونت چه طور بود؟  زمیعز یمرس -

 خوب بود سالم رسوند. -

 .د یسرش کش  یصاف کردن موهاش رو  یبرا   یشدند، دست خیهوا س  یرنگش تو  ی تونیز  یرو از سر کند و موها مش یضخ مقنعه

 شام درست کنم.  یواسه    یز یچ هی من برم لباسمو عوض کنم و بعدشم  گه یخب د-

 با اون حرف به سمت اتاقش رفت.  و

دستم بود و چشمم همش به   ی ام تو ی حوصله شبکه ها رو عوض کردم. گوش  ینشستم و ب ونیز یتلو یرفتم، جلو   ییرایپذ  به

  ی. از اون همه انتظار بزنهیبود چون گفته بود که زنگ م بیبهم زنگ نزده بود که واقعاً برام عج گه یصفحه اش بود، از صبح د

 تونه حرف بزنه!  یجواب داد و برام نوشته بود االن نمبعد   ی  قهیطاقت شدم و بهش اس ام اس زدم و چند دق

کَنه هم دو   ی کردم که حتماً خونه عموشه و اون مهال   یبودم و با خودم فکر م ی قدر که از اون جوابِ خشک و کوتاهش عصب چه

 شد. یم  شتر یب تمیرو ورش که با اون فکر حرص و عصبان

گرفته بود. سامان و بابا هم اومده   یاهیاون س  یروشن تو  یی ه خودش رگه هابودنش آسمون ب ی شده بود و به خاطر ابر کیتار هوا

  یپلو رو که بخار داغ یگردِ سبز  س ی. مامان ددمیچ ی آشپزخونه م ی شام رو تو ز یکرد و من هم م یبودند. مامان غذا رو حاضر م 

رو که مزاحم غذا خوردنش بودند دوتا، تا   رهنشیپ یها نیو خودش هم نشست. بابا آست  گذاشت زیم  ی هم ازش بلند شده بود، رو

  یخوردن شام هم که ماه ی موقع  یاش، با اشتها مشغول خوردن شد. حت یشگ یهم عادت طبق  اهلل« »بسم زد و بعد از گفتن

شده  اشتها  یبخورم چون واقعاً ب ی زیتونستم چ ینم  یلیحوصله بودم و خ  ی هم دوست داشتم ب یپلو بود و حساب یبا سبز  یونیبر

 :د یموشکافانه رو به من پرس  یشده بود و با نگاه  هی اون قض ی پکر و تو خودم بودم که بابا هم متوجه  ی بودم. اون قدر

 شده؟  ی زیچ ی خور یسوگند جان بابا چرا غذا تو نم-

 رو کنار زدم.  بشقاب

 اشتها ندارم. ی لینه، فقط خ-

رو به باال گفت:»به   یی و بعد از پاک دور دهنش با پروندن ابرو  د یکش رونیب ز یم ی رو ی جعبه چوب یرو از تو  ی هم دستمال سامان

 !« نشده؟ یزی چ ی مطمئن یاینظر خوب نم

کم خستم    هی بودند گفتم:»نه... نه  زونیخوش رنگش، گر یکه از زل زدن به چشم ها  یو نگاه یزدم و با دستپاچگ  ی محو لبخند 

 .«نیهم
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 :د یبهم انداخت و نا مطمئن پرس  ی نگاه نگران مامان

 جون؟!مامان  یش  یم  ض یمر ی نکنه دار-

 نه واقعاً خوبم. - 

 باغ خوش گذشت؟ ی:راستسامان

پر استرس جمله   ی سرم ضرب گرفته بود. به جون کندن و با لبخند  یدهنم رو با شرم فرو دادم، باز هم حس عذاب وجدان تو  آب

 رو از دهنم خارج کردم.  یا

 بود.  خوب یلیآره خ-

 .« نیاورد ی کرد در ادامه سؤال سامان، گفت:»کاش مادرجونتم م یم  ز یر ز یبشقابش رو ر یتو  یکه با چنگال ماه ی در حال بابا

 اصرار نکردم.  یل ینداشت وگرنه منم خ یلیخودش تما-

 .« ارمشیدفعه خودم رفتم م  نیگفت:»ا د یکش ینوشابه زرد رنگ رو سر م وانیل  که یحرف بابا سامان درحال با

 حرفش سرتکون داد.  د ییدر تأ  بابا

 . یکن  یآره بابا جان خوب م-

خودم رو با درس سرگرم   یبه مامان به اتاقم رفتم. کم  ی با اون حرف با ولع باز شروع به خوردن کردند. بعد خوردن شام و کمک و

مطالعه بلند شدم و از   ز یرده بودم و با ذوق از پشت مشدم. بدجور هوس بارون ک ی رعد و برق بلند  یصدا ی کردم که متوجه 

 اومدم.  رونیاتاقم ب

 

رنگ و پرده    ییطال یآشپزخونه بود رفتم، بعد از کنار زدن پرده سلطنت وارید  یگذر کردم و به سمت تراس که راستا ییرایپذ  از

  ی بارون ها  نیرو نگاه کردم. آخر رونیبو بخار گرفته  س یخ شهینصب شده بود، از ش  رش یهوا ز یکه به خاطر سرد   یتر  میضخ

  ن یتراس پا گذاشتم. با اول ی تو  یوونگ یو با د   دمیرو کنار کش ییشدند. درب کشو ی ده میکوب شهیبا تشر و معترض به ش  یزییپا

  ، یسیعادت کردن به اون سرما و خ یا  قهیزدم. بعد از دق ی پلک تند  یاراد  ر یصورتم، غ ی بارون رو نیسنگ  ی برخورد قطره ها

  ربد یه ر یتصو  شهیبود مثل هم یکه حس خوب درپر ضرب بارون باز کردم و چشم هام رو بستم، چه ق یقطره ها ری دست هام رو ز

اظهار   یبا سرکش  ریبهانه گ یاکم اورده بود و مثل بچه   یهمون مدت کم دلم حساب یعاشقم نقش بسته بود. تو  یچشم ها یجلو

پر   یکه داخل رفتم با نگاه نیشدم و هم ده یکش رون یب  المیصدام زده بود از خ ی مامان که چند بار ی کرد. با صدا  یم  یدلتنگ 
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  ی دختره ب نم یلباست و عوض کن، برو بب ع یبرو سر ی خور ی! خب االن سرما منیلباستو بب هیچه وضع نیبهت گفت:»سوگند ا

 شن.«  ی هات شروع م یوونگ یو د  یکن یکارو م  نیهم اد یبارون م یوقت شه یفکر، هم

 زدم.   یالیخ ی ب لبخند 

 دوست دارم.  یل یکار کنم بارونو خ  یخب چ-

 اومد.  رونیزد از اتاقش ب یکه با تلفن حرف م   یزد که همون لحظه سامان درحال ی همچنان غر م مامان

 گه؟ یآهان، حالشون خوبه د ؟یگرد   یبر م   یک-

-... 

باشه قربانت   ، یو خرابه، تو راه مواظب باش تند نرون ی ابر ی که کم نی چند وقت مثل ا ن یهوا ا یزنم راست  ی باشه بعداً زنگ م-

 خدافظ.

 :د یدستش بودم که مامان رو بهش پرس   یبه سامان و تلفن تو  رهیخ

 بود؟   یک-

 رنگش گذاشت. ی شلوار اِسلش سورمه ا ب یج یرو تو  تلفنش 

 کم ناخوش احوالن.   هی که  ن یمثل ا  نایبابابزرگش ا ی بود رفته خونه  ربد یه-

 :اِ خوبه االن؟ مامان

 :آره گفت که خوبه.سامان

لحظه متوجه من شد و پر تعحب و با خنده   ه یکردم که   یسامان رو نگاه م زونیآو یبودم و با لب و لوچه ا  ستاده یا یجور  همون

 ختر؟« د ی چه وضع نیتو! ا ی شد  دهیگفت:»سوگند چرا مثل موش آب کش

 .« یخور یو با اعتراض گفت:»برو لباستو عوض کن سرما م د یباز سمت من چرخ مامان

به سامان هم زنگ   ی ازش ناراحت بودم حت  یبه اتاقم رفتم. حساب  عیسر د،یکوب  ی گلوم پا م  یبچگانه که تو  ی با اون حرف با بغض و

 زده بود و صحبت کرده بودند اما هنوز به من زنگ نزده بود!
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کنه. لباسم رو با حرص از تن    یتالف ی جور  نیخواست ا ی بود و م ی زدم، پس البد هنوز هم ازم عصبان  یو محکم  یعصب پلک

کردم اما نه،    یام نگاه م یگوش  یتخت نشستم، به صفحه   یکردم. رو   ضی رنگ و نازکم تعو یکندم و با لباس خواب گلبه ا 

 نبود!  یخبر  چیهمچنان ه

رو گم کرده    ی زی چ هی صداش به تالطم افتاده بود. کالفه بودم و انگار که  دنیشن یها شده بودم و دلم برا  وونهی مثل د ی دلتنگ  از

 باشم!

ام سر گرم   یکرد، خودم رو با گوش  یبه بهم گوش زد م  ه یمدام قلبم که نبودش رو هر ثان  یآور  اد یو  ال یفرار از فکر و خ یبرا

پستش مربوط به   نیداشت، سر زدم اما آخر ی مجاز ی فضا  یکه تو   یهم به صفحه او گذار کردم و بعد از اون  گشت یکردم، کم 

به حرکت در   ی لمس د یصفحه کل ی انگشت هام رو رو دم، یکش ینیدادم و نفس سنگ  ه ی کتختم ت یِشد. به پشت ی م ش یهفته پ کی

 پست کردم. ی زیپاپ یکه داشتم، همراه با عکس  یفعال  مهیصفحه ن ی کوتاه تو ی تابم رو در قالب متن ی اوردم و حال دل ب

 خوانم؛  یو نه م   سمینو یرا نه م امی دلتنگ 

 زنم!  ی ام را جار م یدلتنگ 

 تو شده ام،   ریدرگ بیعج

 ؛ یکرده ا  ر یگ م یدر گلو ی لقمه ا مانند 

 دارم... !   د یکه از ترس حرام بودنش، در قورت دادنش ترد ی ا لقمه 

 دستانِ توست... !   یِتاب گرم  ی ب م یست و دست هادر چشمانم باز حلقه بسته ا ت یدور

 شود...  یم  زییپا یواقع  یبه معنا م یبرا زییپا یکه نباش   تو

 و برهنه شدن ست...!  ختنی وجودم در حال ر ی زییپا ی برگ ها مانند 

 بدون تو آن شعر معروفم؛  من

 "منم  زییحالت پا نیتر نیغمگ "

 زنده دل مبدل کن... یو خزانم را سر مستانه به بهار ایب پس

 »سوگند« 

 *** 
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رنگش   د یکه دامن بلند و سف میشد  ی م ی بود. وارد روز چهارمِ زمستون  ومده یاز سه روز از رفتنش گذشته بود و هنوز هم ن شتریب

  نیزم  یمن بلند تر و سخت تر گذشته بود، رو ی که از بلند هم برا فته،یخودش  ی لدایشب سال،  ن یرو کشون کشون با بلند تر

  یکه با طلوع سرزده  ی بود و آفتاب صبح ختهیر ن یزم ی رو دنشیشاباِش رس  ی با هم برا ان رو همزم ی کشونده بود و برف و بارون

به جا   یزی اش چ ی سیباره جمع کرده بود و جز خ ک ی نیزم یپر زرق و برقش با شوق شاباش ها رو از رو  یخودش و پرتو ها

 نذاشته بود. 

  بود  کرده  تر  ظ یسرد و گرفته اش از قبل هم غل ی بود، با روز ها دهیامونم رو ازم بر یام رو که به طرز عذاب آور  ی دلتنگ   زمستون

 ! ارهیبتونه از پا درم ب ی چند روزه اش اون طور یِتونم بهش وابسته شم و دور کردم که اون همه ب  ی فکرش رو هم نم یحت

 

و فرگل رو در حال بگو و بخند   ن یلحظه حس هی  ی که برا ک یبوت یرفتم و با رد شدن از جلو یراه م   گنیآروم و غم  ابون،یخ ی تو

بهم   ی اون سه، چهار روز دو بار ی ردم. توگلو از اون جا گذر ک   یتو  یبا بغض  ع یسر ی لیگرفت. خ شتریدلم ب  دم،ید زش یپشت م

 کوتاه و سرد قطع کرده بود.  ی از چند جمله   عد زود و ب یل یزنگ زده بود که اون هم خ

زدم چون اصالً   یمتقابالً بهش زنگ نم یزد، من هم که از سر لجباز یزنگ نم  یل یلحنش متوجه شده بودم که ازم دلخوره و خ از

  ی بودم. بعد از کم ی ازش عصبان یاز دو، سه روزش اون جا، حساب شتری به خاطر موندن ب ی دونستم و از طرف ی خودم رو مقصر نم

 رخساره رفتم.  شیدلم گرفته بود، پ  شتر یب  کرده بودم و البته که  دلمکه به منظور باز شدن  ی گرد ابونیخ

  نم یبودم، بب نای ا د یسع یتو اومدم خونه    ی پا شیکرد گفت:»پ  یرو پاک م  شش یکه آرا ی نشسته بود و درحال ش یآرا زیم  یجلو

 چه خبرا؟« 

 حوصله جواب دادم:  یب

 . یچیه-

 رنگ و تاج دارش بهم انداخت. ی طال نه یآ یاز تو  ینگاه

 بحثتون شده؟  ربد ینکنه باز با ه هیچ-

 .« یل یدلم براش تنگ شده رخساره، خ ی لیاسمش با بغض مثل بچه ها گفتم:»خ دنیشن با

جعبه اش اومد و کنارم نشست. دستش رو دورم حلقه کرد   یتو  یشیبلند شد و با گذاشتن پد آرا اش ی صندل  یاون حرف از رو  با

 اد؟« یم ی  نگفت کاصالً نم یتو رو خدا، بب  نیگفت:»قربون دلت برم من بغضشو بب  یو با حالت متأثر و ناراحت

 صورتم مغموم لب زدم:  ی دو کف دستم رو  دنیدل و دماغ و کش یب
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 تونم تحمل کنم قرار بود زود برگرده اما...  یشم به خدا نم ی م  وونهیدارم د گه ینه چون بهش زنگ نزدم، رخساره د-

  نیدلم ا  زیبغلم کرد و گفت:»عز ی ه شوکه ازدم که رخساره بعد از نگا هی گر  ریپر و گرفته ز یبا دل  کباره یادامه بدم و  نتونستم

 ! .« شید یدختر بابا فقط چهار روزه که ند   یا  وونهیها سوگند با توام،تو د ره یگ  یم  امه ینکن خب منم گر یجور

دندون همچنان با همون بغض   ر یمشغول پاک کردن اشک هام شدم و با گزش لبم ز ر یکردن سر به ز  هی گر  قهیاز چند دق بعد 

هم برام سخت شده، رخساره من... من ترس دارم، ترس از دست دادن. بعد از مرگ   دن ینفس کش یحت  ستیگفتم:»دست خودم ن

 شهرزاد، آقاجونم... « 

 اومد. رون یاز گلوم ب ی سخت نفس

 . نیه... هم  نمشیخواد باز بب یکنه دلم م  یام م  وونهیترسم فکرش د  یورشه م ازم د ی که قدم  نیرخساره من از ا-

 هم فشرد.  ی لب رو  متأثر

 .گهی د  اد یحاال؟ بهش بگو ور داره ب ی زن ی چرا بهش زنگ نم نمیسوگند بسه فدات شم، بب-

باهام لج کرده،   یی جورا ه یکارو نکردم،   نیدستم فشردم و آروم گفتم:»خب، خب چون اون زنگ نزد منم ا ی کوله ام رو تو بند 

 !«تهیاهم یحرفاش برام ب  گهیم

خب   رتهیگ ی زنگ بزنه! حق بده مدام اون پ د یکمرم گفت:»خب همش که اون نبا ی باال پروند و با گذاشتن دستش رو ی ا شونه

فقط منتظر زنگ   ربد یباور کن ه د،یخراب نکن ونتون یب  کیکوچ یزایچ  نیبه نظرم بهش زنگ بزن به خاطر ا گه، یدلخور شده د

  ،یراحت بهش بگ  یل یشه خ ی و هر وقت دلت تنگ م ی رو کنار بذار  یلجباز  و خواد تو هم مثل اون غرور  ی توئه چون دلش م

 از توجه خودش به من.«  شتر یب یخواد حت یاونم از من توجه م دمی شده بود که بعداً فهم یشکل  نیا ی چند وقت ه یهم  د یسع

 داد: ادامه  یمکث با

 بهش زنگ بزن. -

قدم بشم و رخساره   ش یبود که من پ نیمنتظر ا د یحالم بود و شا ریگ یاون بود که پ شهیحرف هاش درست بود و هم ییجورا هی

کردم   ی که اشک هام رو پاک م یبه روش زدم و در حال یکارساز نبود. لبخند   شهیطرفه هم هی  یگفت توجه    یراهم نم یب

 طاق شده.«  یطاقتم حساب تونم، ی نم گهیکنم چون د ی کار و م   نیگفتم:»اوهوم هم

  یاوردم و بالفاصله شماره ا ش رو گرفتم. مضطرب رو  رون یکرم رنگم ب فی ک ی از تو ع یسر یلیرو خ ی گفتن اون حرف گوش  با

آرومم کننده اش   یرو زمزمه کردم که صدا ییالو نمیغمگ  یصدا با.  داد جواب  بوق تا چند  از بعد  که زدم یبا پا ضربه م نیزم

 : تگف یآشکار یِ گوشم رو پر کرد و با دلخور
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 کردم برات مهم باشم!  ی فکر نم  یسالم، چه عجب تو به من زنگ زد -

 کامالً رخساره درست بوده.  ی که حرف ها  دمیدلخورانه بود و فهم  یحساب لحنش

 :دمیمقدمه پرس  یب

 ؟ یایم ی ک... ک-

 تو راهم عصر اون جام. -

 کنم گفتم:  یر یجلو گ ه یبه گر  لش یکردم از تبد  ی م ی که سع ی باز به گلوم هجوم اورد و در حال بغض

 خونه؟  ی ری م... م-

 :د یپرس  رتشیبا لحن پر ح ع یسر ی لیلرزش صدام شده بود و خ متوجه 

 ! ؟ی کرد  هی گر  هی جور نیصدات چرا ا-

 گفتم:   یزدم و با فرو اومدن قطره اشک  یمحکم پلک

 زود.  یلیخ ربد یزود ه ی لیلطفاً، خ  نمتیخوام بب یم

 متأثر و مشوشش گوشم رو پر کرد.  لحن

 . میازهم دلخور شد  ی چه الک نیبب گهیخودته د ری قربونت برم من تقص-

 لب زدم:  قراریو ب شرنیپر

 .ایفقط ب -

 تر از من گفت:  شون یپر یرو مکث کرد و با لحن  یا قه یدق

 . نمتیراحت بب  الیباغ اون جا با خ ا ی. عصر بیلیبرات تنگ شده سوگند، خ ی لیدلم خ-

 و تکون دادن سرم گفتم:  جان یلبم رو کش داد و با ه یق یعم لبخند 

 . امیب... باشه م -

 .نمتی ب ی دلم م  زیفعالً خدافظ عز-
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 خدافظ.-

 گرده.«  ی رخساره داره برم ی فتم:»وااندازه رو به رخساره کردم و گ  یب  یو ذوق  یرو قطع کرد با خوشحال ی که گوش  نیهم

 

 ام زد.  یاز اون همه خوشحال  یلبخند 

 .یزد یزود تر زنگ م د یبا نیبب-

 اوهوم، حق با توئه بود ممنونم واقعاً. -

 .« مین یبرم گفت تو باغ همو بب د یبا گه یو ذوق قبل گفتم:»خب د جانیه  همون  با دوشم انداختم و یرو رو   فمی با اون حرف بند ک و

از شاملو   د یرو با  یگن عاشق ی و زمزمه وار گفت:»م د یپشتم کش یبغلش کردم، دست  یبهم کرد که با خوشحال یپر خنده ا  نگاه

 گرفت!«   ادیشما دوتا   د یگرفت، به نظرم که بعد از اون هم با ادی

 زد.  یوارش چشمک  یاومدن از بغلم با خنده و لحن شوخ رون ینثارش کردم که با ب یبا سرمست  یا  وونهید

 واال!  اره،یشاملو اداتون و در م  نییعاشق شما ه یچ ی دون ی اصالً م-

 .« میو گفت:»تو فقط بخند خواهر جون د یخنده که لپم بوس   ریزدم ز یکه زد پق   یحرف با

 براش تشکر کردم.  ی جام بلند شدم و با فرستادم بوس  از

 . نمتیب یدلم بعداً م ز یممنون عز یلیخ-

 باغ؟  یر یاالن م-

 در قرار دادم.  ره یدستگ  ی رو رو دستم

 خونه بعد، فعالً خداحافظ. رم ینه اول م-

 *** 

  ابونیخودم رو سر خ ی معطل  یاومدم. ب رونیاز خونه ب ی خونه نبود و با اوردن بهونه ا ی پنج بود. جز مامان کس کینزد ساعت

دل تو دلم    داریو شوق د جان یآدرس رو گفتم و راننده هم حرکت کرد. از ه نیو نشستن داخل ماش   یرسوندم، با گرفتن تاکس

پول چرمم، دو   فِ یاوردن ک رون ی و با ب  عی سر یل ی. خدمیباغ رس  یبعد جلو قه یدق چهل اًیهم استرس داشتم. تقرب ینبود و حساب
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شدم.   ادهیپ نی بود، از ماش  یو با دراز کردن دستم سمت راننده که مرد مسن و آفتاب سوخته ا  دمیکش  رونیب ی اسکناس ده تومن

  ی باز رو مهین عبور و مرور به صورت یبرا  شه یمباغ که مثل ه ن یچپوندم و به سمت در بزرگ و آهن  فمیپول رو باز داخل ک فیک

متوجه اومدن مون به اون جا بشه. مابس خانم،   ی خواستم کس یزدم اصالً نم د یدر د ی هم قرار گرفته بود، رفتم. داخل رو از ال

اش که بعد از   یل قرار داشت و چادر گل گ یک یاش دو لوله پالست ی دو دسته فلز یکه انتها یهمسر آقا کمال، با فرقون زنگ زده ا 

پشت ساختمون   کشون، یدور کمرش، باال رفته بود و در آخر دور گردنش گره زده شده بود، به سمت خونه کوچ ی و تاب چیپ

  یپر دقت داخل رفتم. آروم و نرم رو  ییرو منتظر شدم که از اون جا دور بشه و بعد از اون با نگاه ها قه ی رفت. چند دق یآقاجون، م

که سرما   یسرد بود و با لرزش  یشده بودند قدم برداشتم. هوا حساب سیخ  ش یاز برف و بارونِ دو سه شب پ کهزرد رنگ  ی برگ ها

بغلم گرفتم و با   ی گرم کردنشون تو ی شدند، دست هام رو برا ی م دهییهم سا یرو  ی اراد ریه ام انداخته بود و دندون هام غبه چون 

 . تمگرف ش یباغ پ یبه اطراف راهم رو به انتها ینگاه

  ی قدم بر م گه یسر به سر د ک یلذت بخش از   یو با اضطراب  رونیقرار و ح ی. ب دمیکش  یانتظارش رو م ی خونه درخت کینزد

نگاه   کمی رنگ و صفحه کوچ یبرام شده بود. باز به ساعت نقره ا  یگذشته بود و چه انتظار کشنده ا یساعت م یداشتم. حدوداً ن

  گهیدستم رو به کمر زدم و دست د ه یکالفه بودم،   یدادند. حساب ی رو نشون م شیش ربع به  کی کشیو بار  زی ر یکردم؛ عقربه ها

  ه ی  یهم گذاشتم که برا ی تابم پلک رو ی سرم گذاشتم. با حال نا به سامون و ب ی متالطم رو ینفس دنیو کش ی با کالفگ ام رو 

  شروع  شدت با  آروم  نا و باره کی. قلبم ردو تاب خو چیگوشم با انعکاس پ  یزد تو   یگرمش که اسمم رو آروم صدا م  یلحظه صدا

 تندش، تند تر شد. تم یر و  کرد   کوبش  به

  رهیتار بهش خ  ید یو د  یاشک یاز آب زالل و شور اشک پر شد، با چشم ها یکاسه چشم هام به تند  دم، یبه عقب چرخ عیسر

زدند بهم   یمتالطم دو دو م   یاداز غم و ش  یکه با حالت ییبود؛ مات و مبهوت و با چشم ها ستادهیازم ا یشده بودم. با فاصله کم

اشک   یرو با چشم ها ی ا قه ی و نم دار، برداشت. چند دق سیخ ی برگ ها یرو  ی قدم گش رن یمشک ی پوت ها م یکرد. با ن  ینگاه م

جدا کردم و قبل از   ن یزم ی شده ام رو از رو دهیچسب ی کردم و باالخره بعد از اون حالت شوکه و مسخ، پا ها ی آلودم نگاهش م

  سرا و  نگاه کردن ی بودم و بعد از لحظه ا ستادهیابلندم به سمتش رفتم. رو به روش  ی طاقت با قدم ها  یکه منتظر اون باشم ب نیا

  کردم بغلش  محکم گردنش،   دور هام دست کردن  حلقه صورتم، طاقت از کف دادم و با ی رو  یتابِ دلتنگ   یب ی ها قطره  شدن ریز

مسخ و   یالتشوکه اش سفت و محکم تر از من، بغلم کرد و به خودش فشرد. نا آروم و با ح حالت از شدن  خارج  از بعد  هم اون  که 

 دستم چنگ زدم؛ چه قدر که دلتنگش بودم.  ی و هق هق شونه هاش رو تو ه یگردنش بردم و با گر  ونهیقرار سرم رو م یب

 

  م یداغش زمزمه کرد. حل شده بود  یس هاتاب کنار گوشم با نف  یو ب مشوش  یرو با حال ی کنار گوشم قرار گرفت و دلتنگ  سرش 

  یاون حالت، بازو هام رو تو  ی گذروندن تو یا  قهیخواست ازش جدا بشم و بعد از چند دق  یاصالً دلم نم گه،یآغوش هم د ی تو

  ختیپر از اشکم ر یچشم ها یقرار و متوحشش رو تو  ی فاصله داد، نگاه ب خودش از  یمردونه اش گرفت و من رو کم یدست ها

کردن صورتش، آروم و عطش بار لب   کی داد چشم هاش رو بست و با نزد ی که آب دهنش رو تلخ و صدا دار فرو م ی حال و در
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نوع بوسه بود؛ اون   نیتر  عاشقانهو  نیکه از نظرم پاک تر ی داغ روش نشوند، بوسه ا ی ا بوسه و گذاشت ام یشونیپ ی هاش رو رو

رگ هام با   ی اون بوسهِ پر حرارت خون تو جانیشروع به آب شدن کرد و از ه یدلتنگ  ی زده ام از سرما خیقدر داغ بود که تن 

لب و با حالت مسخ شده اش زمزمه کرد، زمزمه وار پشت   ر یرو ز ی گرفت. پلک از هم باز کرد و دوست دارم  دنیشدت و سرعت دو

  یشونیپ دن یاز اون چسب یرفع دلتنگ  ی پر قدرت برا  یانیهم قرار گرفت؛ انگار که جر  ی هامون رو  ی شونیپ کردم و  تکرارسرش 

داغ مون   ینداشت. نفس ها ی قرار که تمام یسراسر ب  یحال و  خورد  بهم زده و قرمزمون خی  یها ینی هامون، بهم وصل شده بود، ب 

  تم یشون همزمان با هم رتند و نامنظم  یکه ضربان ها  یشدند و دو قلب   یخارج م  نهیس بود و متالطم از  دن یاون سرما قابل د ی تو

  ی آغوش  تو  بودم شده شل اش چسبوند. نهیطاقت تر از من باز بغلم کرد و سرم رو به س  ی کردند. ب یم   یگرفته بود و اظهار دلتنگ 

 بودم.  داریآرزوش رو داشتم و برام حسرت شده بود؛ چه قدر هم که آروم شده بودم و چه قدر که تشنه اون د شهیکه هم

 

و    یعضالن  نهیس  ی. سرم رو رو می داده بود  هی فاصله داشت، تک  یاز خونه درخت ی که کم  ینشسته و به درخت قطور   نیزم ی رو

  یبودند باز  خته یر  رونیشالم ب ریبود، آروم آروم با موهام که از ز که دستش رو دورم گره زده  یستبرگش گذاشته بودم و در حال

 و پر لذت شده بود.   نیدلنش ی تو همه جا غرق سکو  میکرد. ساکت بود  یم

روز   ن یاول یاون سرما یپر حرمش تو  یزدم و نفس ها ی صورتش پلک م ی بعد از اون همه سکوت سرم رو باال گرفتم، تو باالخره

که بهش نگاه   ی . درحالختیر ی وجودم م یداغش، تو  ی رو از لذت و نفس ها یخورد و حس قشنگ  یم  صورتم  ی زمستون تو یها

 کنه.«  ی م وونم ی مگه نگفتم که رفتنت منو د  ی نر شمیکه از پ ی کردم با بغض گفتم:»قول داده بود یم

 رفتن از اون رفتنا نبود.«  نیکرد مستأصل گفت:»اما ا ی که همچنان موهام رو نوازش م  یزد و درحال ی اون حرف لبخند تلخ با

  ی ام م وونه ی قشنگ گفت:»مگه منم نگفته بودم که اشکات د یمژه ام رو گرفت و با اخم  یآروم با دستش اشک رو  ی بعد از مکث و

 قشنگت برم.«  ی قربون اون چشما یکن  ی کارا رو م ن یکنن، چرا ا

 زنه.«  یگفتم:»چه قدر تند م یفتگ یاز ش  یبش گوشم رو پر کرده بود و با لبخند تپش قل یصدا

 :دمیبهم نگاه کرد که لب بر چ جیگ

 . گمیضربان قلبت و م-

 تندم نزنه!«  ی خوا ی روش م یبود گفت:»سرتو گذاشت یاز غم و شاد یبی که ترک ی اش داد و با لبخند  ی شونیبه پ ینیچ

 .  دمیبغض تلخ خند  ونه یم

 خستم.  ربد، یشه من خستم ه ی تموم م  یهمه دور  نی ا ی ک م، یکار کن  یچ د یما با-
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گرم کردنشون، با نگاه کردن بهم و لحن مشوش و   ی برا فم ی نح یبا زو ها  یدستش رو  دنیداد و با کش  رونیب ی نیسنگ  نفس

که فقط من و   یی جا هی من و تو،  یباشه واسه   یی جا هی خواد  یگوشه لبش، گفت:»منم خستم قربونت برم، دلم م  م یمال  یلبخند 

 ... « مویشم، زندگ کی شر باهاتخواد قلبمو  ی سوگند من دلم م م،یتو توش باش 

 سر تکون داد.  یخنده تلخ  با

از   ی که وقت یی جا  من و تو فقط من و تو... ی باشه واسه  ییجا هی خوام  یسرمو، م  ری شم، بالش ز  ک یو باهات شربشقاب غذام-

از   هو یهام  یبغلت کنم و تموم عطش و خستگ  عی سر یل یو منم خ  یدرش رو برام باز کن  یایب مهیتو بدو بدو و سراس   امیم رون یب

 ... د من و تو سوگن  یتنم پر بزنه، خونه  

 : دمیلب به دندون کش  می مال ی ذوق و بغض با

 خوام.  یهم م  یلیخوام، خ ی منم م-

 به نگاه پرحسرتم چشم دوخت و مطمئن و مردونه لب زد:   یرگیخ با

 . دمیدرست کنم، قول م  زوی همه چ دم یقول م-

 . دمیکش ی حسرت آه پر

 شه؟  یم  یعنی-

 رو بهت بگم.«  ی زیچ ه یخواستم  ی اش رو با دست باال جمع کرد و گفت:»راستش م یشونیپ یرو  ی اون حرفم موها با

  هی  می از مر نی نه اما حس ای هی دونم خبر خوب ی بهش چشم دوختم که گفت:»نم کمیکوچ  یو جمع کردن لب ها  رهیخ ینگاه ها با

براش بکنن، دختره هم که همون خواهر   ییکارا  ه ی خوان  ی م نا یزن عمو ا  ، یمرخص ادیب یکه مرتض  یسر  ن یا ایگو ده، یشن ییزایچ

 ماجراشو.« ی دونیبهتر م یلیزن عموئه که خودت خ  یزاده  

  یفقط قبول کردن مرتض   یعنی... خب  یدون  ی گفت:»خودت که بهتر م یا  قهیرو همراه با آب دهنش فرو داد و بعد از دق حرفش

که    دوارمیفقط ام   دمیمن تو رو از دست نم ست،یمن مهم ن یکنه چون برا  ی من نم ی برا ی فرق نشه اگرم البته مهمه وسط  نیا

 بره.«  شیپ میخوا  یکه م ی اون جور زیهمه چ

 

 زدم.  ی تمند یو رضا  قیعم لبخند 

 . د یپر ام نیبود و همچن یشد، به نظرم که خبر خوب  یراض د یهست شا  ی د یام ی حال جا نیاما با ا-
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 تو.«   ،ییمن تو د یام یزمزمه وار گفت:»همه  ی ا فته ی بازو هاش رو دورم تنگ تر کرد و با لبخند و نگاه ش  حلقه 

سراسر   یاش گذاشتم. باز هم سکوت فضا  نه یس  ی اش فشردم و دستم رو رو نه یبه س  تر شیکه زد با ذوق خودم رو ب  یبا حرف  و

که   یپر لذت و حالت یکش اومده اش از لبخند   یبا لب ها ی ا قهیدست گرفته بود. بعد از گذشت چند دق ی سرما و سوز رو تو

اومده بودم با تلفن حرف بزنم که تو رو   م،ی د یجا همو د نیبار هم ن یاول ادته یگفت:»  دبو دهیپر کش دارمونیاول د ی انگار به روز ها

 .« دمیجا د نیا

 نگاهش کردم. ی خنده پرلذت با

 شده بودم.  یاوهوم چه قدر اون روز ازت عصبان-

 . د یهم تن ی به سمت صورتم، ابرو تو ی شتریو با خم شدن ب  نیدلنش  یزد، با لبخند  یآروم پلک

 بود. یجذاب داریمن د ی اما برا-

 : دمیو پرس  دم یپر ذوق لبم رو داخل دهنم کش یمشتاق و نگاه ینَم دار جا به جا شدم و با حالت نی زم یکم رو   هی رفش اون ح با

 ؟ ی که دوسم دار ی د یفهم یاصالً ک -

نسبتاً پهن و مردونه اش گفت:»قطعاً که مثل   ی ابرو یتا ه ی چشم هام داد و با باال پروندن  ل یتحو یکه کردم خنده قشنگ  یسؤال با

 اول عاشقت نشدم!«  یو کتابا با نگاه و لحظه   لمایتو ف 

 دمتی که د ی هم فشرد و گفت:»البته بار اول یابرو هام انداختم که لب رو  نیب ی زی جمع شده ام از خنده اخم ر ی لب ها با

 .« یداشت ی جذاب و بایقرار گرفتم، خب به هر حال صورت ز  ری ناخواسته تحت تأث

ام رو کنار زد و با   ی شونیپ ی رو  یخورد، دسته مو  ی و تکون د یکش  میداده بود  هی که بهش تک  یتنه زبر درخت  یرو  ی رو کم کمرش 

کدومشون تا اون حد و تا   چیدور و ورم بودن اما خب ه   یاد یز یدخترا  یعن یچشم هام گفت:»مخصوصاً چشمات،  ی تو  یرگیخ

 بودن.«  هقرار نداد  ری اون لحظه اون همه منو تحت تأث

چرا   ی بهم گفت ادتهیگفت:»   طونیش  یبا چشمک و نگاه ی اون حرف ها بهش چشم دوخته بودم که بعد از مکث دنیاز شن یذوق  با

 نگفتم؟«  یز یبه سامان چ دمت ید ی وقت

 که!«  ینگفت  ی کردم متفکر گفتم:»اوهوم، ول ی مکه سرم رو باال گرفته بودم و نگاهش  ی حال در

  یسرخ شده ام از سرما م ی نیب ی که انگشتش رو رو ی منتظر و کنجکاوم در حال  یکرد و با نگاه کردن به چشم ها ی خنده ا باز

 شد!« ی م ی قدر جذاب حتماً ازم عصبان  نیبا فالن مشخصات و ا دمیدختره رو د ه ی گفتم  ی زد، گفت:»چون اگه بهش م 
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اش گفتم:»چه قدر اون روز کنجکاو بودم   نه یس  ی آروم و معترض رو یکه با ضربه ا  م یکرد دنیبا اون حرف هر دو شروع به خند  و

 .« یکرد ی و تو هم چه قدر بدجنس

 بهم کرد و بعد از جمع کردن خنده اش سر تکون داد.  یتبدار و خمار نگاه

که   ی بهت دارم، ه ییحسا هی که  دمیو به مرور زمان فهم ی اما جواب سؤالت، همون طور که گفتم ناخواسته همش تو فکرم بود-

کارات و   ه یآور ادیو مدام با   یکرد ی مشغول خودت م  شتریشد ذهنمو ب ی م شتر یو برخوردا مون با هم ب دمت ید ی م شتریب

  ه یکه داشتم واسم  ی که عاشق شدم چون حس دمینشست. اولش خودمم نفهم ی لبم م ی خود به خود لبخند گوشه  ات،یلجباز

که کنارت    یی بود که مموقع ها نیبودم ا دهیرو هم که فهم یزیحس ناشناخته بود و تا اون موقع تجربه اش نکرده بودم! تنها چ

 بردم.«  ی ادم میاون لحظه از  یو همه کس رو از تو ز یکرد و همه چ ی از لذت تموم وجودمو پر م یبودم حس

لمس کرد و با لبخند   ی اش قرار داشتند، به نرم نهیس  یرو که از سرما چروک شده بودند و رو   فمیظر  ی سردش، دست ها دست

و ادامه   به چشم هام نگاه کرد  ی رگیبهش داده بود، با خ یخاص تیکه خطوط کنار چشمش رو پر رنگ تر کرده بود و جذاب یقیعم

 داد: 

  ی وقت  گهیاحساس شدم، د نیگرفتار ا یبرام جذاب شده بود، بخوام بگم تو مدت کم  ز یمدل حرف زدنت، خنده هات... همه چ-

 هم نبود.  یاما کار آسون  ارمین  یبه رو  یل یکردم پنهانش کنم و خ یم  ی گرفتم که مدام هم سع یم  ی بیعج جان یه دمتید  یم

 یذهنم مشغول شد، حساب  دمتیکه د یگفتم:»اما من از روز   یدل ایلب هام، جسور و با در ی رو زدم و با لبخند پهن یآروم پلک

 موضوع رو بهم بقبولونه.«   نیکرد ا ی م ی رخساره هم که مدام سع رم، یرو بپذ   نیخواستم ا یکه نم نیشده بودم و ا رت یدرگ

 هم گذاشت. ی به ابرو هاش، رو ینی همراه با چ یپلک

 ؟ یقبول دار   یهم کرد ی سر سخت یلیاما خ-

به بعد   ییجا هی گفتم:»آره، چون مجبور بودم... اما، اما از  ی نفس دنیتلخ توش موج انداخته بود زدم و با کش  یکه رگه ها  یا خنده

 !«ستین یاصالً کار آسون نینتونستم مثل قبل سر سخت باشم، چون در مقابل تو ا گهید

دادن نفس   رونیخوش حالتش و ب ی به ابرو ها یو تاب چیجا به جا کرد و با انداختن پ نیزم یرو  یرو که خواب رفته بود کم پاش 

  ن یکردم تا ا  یگرفتند، گفت:»منم فکر نم ی چشم هام حرکت م یپر سوز بخار مانند از جلو  یاون سرما ی گرمش که تو یها

به   ی زیکردم چ ی اوقات فکر م یاز نظر احساس سنگ بودم و واقعاً گاه یی جورا ه یحجم بتونم احساسات داشته باشم آخه قبالً 

 !«ستیوجودم ن  یاسم احساس تو
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 و نرم کرد.    م یمال  یا خنده

تو قلب سرسخت و   احساسم اما... خب وجود  یخشک و ب  ی لیگفت خ یکرد، م   یم  هی تشب ی آدم آهن ه ی مدام منو به  نیحس یحت-

که توش بودن آب شده باشند! زمستونش رفت   ی زده ا خیو  ی اون همه قله برف هو یکرد، انگار که  یسراسر زمستونم رو نرم و بهار

 و بهار توش جا خوش کرد. 

با   پخش شده بود و شیجا یکه خنده تو جا  یببرم. با چهره ا  ادیاز  ی گرمش باعث شده بود سرما رو حساب یحرف ها  حرارت

 هم بکنم؟«   ی اعتراف ه یهم گذاشت و گفت:» ی پلکش رو آروم رو ه یکردم.  ی مسخ نگاهش م یحالت

دادم   ی م ادی  تاریداشتم بهت گ  یجا وقت  ن یبار هم ه ی ادته یگوشه لبش، گفت:» ثانه یخب ی بشنوه با خنده ا ی که جواب  نیبدون ا و

 ؟« یاریبرام آب ب یشروع کردم به سرفه کردن و بعدشم تو رفت هوی

 اش ادامه داد:  ی طانی. با همون لبخند ش د یابروم متعجب باال پر یتا

  ی دونم ول یسبزه ها افتاده بود، نم ی شدم که رو ت یاز گوش  یامیپ یساختمون باال همون موقع متوجه صدا ی که رفته بود ی وقت-

  یصفحه نور م ی شدم که رو یمتوجه اسم مرتض  دمیسرک کش کینسبتاً نزد یکه از فاصله ا  نیکنجکاو شده بودم و هم یلیخ

 زد. 

 لب زدم:  یتند   یی زده با پلک زدن ها رتیح

 ! یباز کرد امویپس تو اون پ-

 . د یلبش کش ی بود، رو دهیچهره اش خز ی که تو ی طونیو دندونش رو با حالت ش  د یخند 

 ... یدست خودم نبود حت ی خوام کارم درست نبود ول یآره، معذرت م-

صورتش   یناگهان ر ییباره حالت چهره اش دگرگون شد و آب دهنش رو سخت فرو داد. هاج و واج از تغ کینصفه موند و  حرفش

 تصادف اون شبم هم به خاطر تو بود.« ی گفت:»حت خی یکردم که  با تبسم ی بهش نگاه م

شدم و به سمتش برگشتم که لبخند   زیخ م ی بغلش ن ی تو ری متح یبا حالت  د،یگلوم پر ی دهنم تو آب  ی لحظه ا یاون حرفش برا  با

 ناباورم کرد.  ی حواله چشم ها یتلخ

  یمبل  ی رو نداشتم... رو ی حوصله مهمون یل یهم بودن، خ یو مرتض  نیاز دوستام، حس  یکی ی که رفته بودم دور هم ی همون شب-

شد که بعد از   ی چ هویدونم   یهم اومد و کنارم نشست. نم یکردم که مرتض  یرو نگاه م  ه ینشسته بودم و فقط بق  اهو یدور از ه

 . زدنشروع کرد در مورد تو حرف  ک یخوردن دو پ
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 هم قرار داد.  یزد و دندون رو   یمحکم پلک

  ی ردم و مضطرب آب دهن فرو مک ی هم گره م ی مشت تو تمیبا تمام حرص و عصبان زد یاز تو حرف م یدست خودم نبود وقت-

بود برداشتم و با تمام   زیم  یرو که رو  یمشروب شه یشدم و همون لحظه ش   ی م وونه یداشتم د گه یدادم... از تو گفت و از تو گفت... د

اش هم   یپر شد و سوم یجور  نیهم هم یبعد  السه یگ  دم،یرو پر کردم و سر کش بلند  ی ها السهیوجودم، گ  یو خشم تو  ی کالفگ 

 . دمیرو سر کش یتر از قبل اون مشروب لعنت  ص یشد و حر زیام، لبربه خشم نشسته   یچشمام ها ی با نقش بستن چشمات جلو

 داد:   رونیب ی نیسنگ  نفس

نشستم و بعدشم که   نیپشت ماش  وونه یرو تحمل کنم مست و د  یمرتض  یتونستم حرفا  ینم رون، ی بعدشم که از اون جا زدم ب- 

 اون اتفاق... 

چشم   یاشک تو شتریتاب و با لرزش و ن  یگرفت. ب  نییهم گذاشت و سرش رو پا یمتأثر پلک رو  د یحرف که رس  ی جا نیا هب

 :دمیو درمونده نال رون یکنار گوشش ح د، یچیناباورم باز بغلش کردم که دستش رو دورم پ یها

 . یل یکردم خ تتیاذ ی لیمنو ببخش، من خ-

 پر زهر لب هاش رو تکون داد:  یاز خودش جدام کرد، نگاهش قفل نگاه اشک بارم شد و با لبخند  آروم 

 .  یوونگ یجنونه، من تو رو تا مرز جنون دوست دارم، تا مرز د ستیکه من به تو دارم عشق ن ی حس نیسوگند ا-

 . دمیرو با لرزش چونه ام از بغض گز لبم

  یکردن خودش، تو   نیداد با نفر ی تکون م ن یکه سرش رو به طرف  ی هم در حال یو کوبنده با فشردن دندون هاش رو  محکم

ام   ی مردونگ  ،یمن نباش  یکه تو برا  ی که تو رو نداشته باشمت، اون روز ی اون روز نیزم یصورتم شمرده شمرده گفت:»نباشم رو 

مردونه واسه خواستنت   دمیل مقو دم،یو عاشقش کردم نمونم، قول م شقشمکه عا  یدل دختر  یاگه بخوام پا ره یسؤال م ریز

 و به خاطرت بجنگم و خطر کنم.«   ستمیوا

و   م یرو داشت شیکه پ یکه تمام وجودم در مقابلش به زانوا در اومده بود، قرصِ قرص از راه   یقول  نیقرص شد از مردونه تر  دلم 

 شه! خواستنت اون همه مصمم با یبا تمام وجودش برات بجنگه و برا ی چه قدر لذت داشت که آدم

  ی رو یلحظه ا   ینگاهمون برا م،ی بهم بود ره یکردم، مسخ و خ ی بسته بود نگاهش م خیصورتم  یکه رو  ییو اشک ها  یرگیخ با

  ی ماتم گرفته مون، نگاهمون در امتداد چشم ها ی لب ها  یعشق برا نی ریشهد ش  دنیلب هامون سر خورد؛ حسرت شده بود چش

هم رفت و ازم نگاه   ی باره تو کیاخم هاش  م، یقرارمون زد ی ب ی که هر دو به خواسته دل ها ی و باال رفت و تشر د یتابمون خز یب

 هم قفل شدند. یناکاممون رو  ی قلبم مغموم مون و لب ها ی شد رو ی تشر  میکه براش داشت ی گرفت؛ سامان و حرمت
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بازو هاش گرفت. خدا  ونه ی کرد باز من رو م  یه رو نگاه مکه رو ب یزدم که دستش رو پشتم قرار داد و در حال  هی درخت تک  به

  ی جا نیتنومند و مردونه اش؛ امن تر یبازوها ونه یداشتم م ی آغوشش جا دادم و چه آرامش  ونهیطاقت تر خودم رو م ی خواسته و ب

 ! ینیشر یت یبود برام و چه حس امن  ایدن

 

کاپشنش رو از   ع یسر ی لیکرد و خ یکه نگاه  دمیرنگ و نازک تو تنش رو چسب  یمشک شرت یکه سردم شده بود محکم ت  یدرحال

  شرتیت نیبا ا  یهم، گفتم:»پس خودت چ  ی زده ام انداخت که با جمع کردن لب هام تو خ یتن  ی آروم، رو یتن دراورد و با حرکت 

 .«ی زن  یم  خیکوتاهم که هست   نیشه! آست ی نازک سردت م

 .د یه صورتم پاش ب ی و گرم قیلبخند عم شه یهم مثل

 زنم.  ی نم خیشه، نگران نباش  ی من کنار تو سردم نم-

  ی رو از قبل هم ب ی زییپا ی زده و نم دار که برگ ها خی ن یزم ی پاش رو رو هی اش زنگ خورد،  یهمون لحظه بود که گوش  ی تو

 به صفحه اش انداخت. ی. نگاهد یکش   رونیشلوارش ب ب یج یروح تر و رنگ باخته تر کرده بود دراز کرد و تلفنش رو از تو

 باباست.-

 جواب داد.  و

 . دمیالو... ؟ سالم جانم بابا، آره االن رس -

-... 

 ون رو. ش  شی خونه، آره هم داروها رو گرفتم هم آزما ومدم ین ن یهم یکار داشتم واسه  ییجا ه ینه  -

-... 

 حاال، آره گفتم بهشون.  امیم  ن،یچشم، چشم کار ندار-

 که قطع کرد با نگاه رو به باالم صداش زدم:   نیحرف زد و هم یرو با عمو مهد  ی ا قه ی دق چند 

 ربد؟یه-

 سمت صورتم خم شد. نگاهش

 جون دلم؟ -
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 اش لب زدم:  نهیس  یو با گذاشتن دست هام رو  دمیلبم رو برچ  یتا  بچگونه

 . میجا بمون نیشبم هم یجا حت نی هم مینیب، اصالً بشنرو خ-

 اش یشونی پ ونه ی م ی نیزد چ ی سرتق و تخس حرف م یبچه   ه یو انگار که داشت با  د یاون حرفم با تکون دادن سرش خند  با

 جام قربونت برم من.« نیهم رم،یدستش، گفت:»فعالً نم  یانداخت و با گرفتن چونه ام تو

من شروع به زنگ خوردن کرد، مامانم    ی بار گوش  نیبگم ا ی زیکه چ  نیزدم و قبل از ا قیعم یکه زد با ذوق لبخند   یبا حرف  و

معنادار   یسرمون افتاده بود، همزمان باهم با نگاه ی که تو  یو با فکر م یبهم کرد یپر خنده و شادمون نگاه ی بود، با چشم ها

 . میهامون رو خاموش کرد یگوش 

 به اطراف کردم.  یشده بود، پلک زدم و نگاه ره یباز کردم؛ بهم خ چشم هام رو  آروم 

 ساعت چنده؟!-

 به روم زد.  ی نیدلنش لبخند 

 هفته. -

  یتکون خوردم و جا به جا شدم، بدنم به خاطر اون همه ب   نیزم  یکم رو  هی اش گذاشتم و زده  خی ** و ی بازو ی دستم رو رو و

  یزده بود. دستش رو با حالت نگران  خیسرد  یاون هوا  ی تو یحساب اش ی بزرگ و عضالن ی ِسر شده بود. بازو ها یحساب یحرکت

 دن.کر  "ها"گرم کردنشون شروع کردم به   یکردم برا ی م کشون ینزد ام که به لب ه یدست هام گرفتم و در حال ی تو

سردت   یلیناراحت و باز بچه شده، گفتم:»تو خ یکردم و با جمع شدن لب هام با لحن   یدست هاش، ها م ی قرار و آشفته تو یب

 شده مگه نه؟« 

سراسر تلخ زد و گفت:»آخه   ی که از اون همه بچه شدنم به ستوه اومده بود لبخند   یبهم کرد و در حال یو پر حسرت  فته یش  نگاه

 لحظه ازت دل بکنم!«  ه ی ی تونم حت ی م ی سر کنم سوگند، چه طور ی من بدون تو چه طور

 دست هاش سر خورد.   یسرگشته ام رو  نگا

 ؟ یمگه نگفت  یکن  ی درست م  زوی همه چ ی اما خودت گفت-

 زد.  یکردنش به صورتش، بوسه ا   کیداد و با نزد ی دستش فشار ی رو تو دستم

 کنم.  ی اوهوم، درستش م-
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گفتم:»دلم   نییرو به پا ی و رنگ چهره اش رو عوض کرده بود، کردم و با لب و لوچه ا ده یبه صورتش که سرما توش تن ینگاه

 .« میبر  گهیپس بهتره د  ی زد خی یبفهمه تو هم حساب  یزی چ یخواد کس ی اما دلمم نم م، یخواد بر ینم

 صورتم ثابت شد. ی رو نشیدلنش چهره

 . نمیش  ی جا م ن یتا صبح هم یاگه تو بخوا -

 سرده.  ی لیهوا خ یزد  خینه تو -

دوست دارم    ی لیخ ؟ی من ی ایتمام دن یدونست ی و قشنگ گفت:»م فیلط   یاون حرفم موهام رو داخل شالم قرار داد و با لبخند  با

 .« یلیسوگند، خ

 بهش چشم دوختم.  شهیتر و عاشق تر از هم فته یش 

 دوست دارم.   یلی منم خ-

 خواستنت مصمم.  یبدون که بدجور واسه   نویا-

 . یقول داد پا پس نکش-

 قول دادم، قول مردونه. -

 : دمیپرسشگرانه نگاهش کردم و پرس  دن،یباره شروع کرد به خند  ک یکرد  ی که نگاهم م  یطور  همون

 ! ؟ید یخند  یبه چ -

 پر خنده اش زد.  یو لپ ها  یفتگ ی با خودش  یپلک

 قدر زود!  نیدونستم ا  یاما نم یکن  ی م مبار خودت بغل نیگفته بودم که اول- 

 کرد.« ی م وونم یگرفتم و آروم گفتم:»دست خودم نبود چون... چون نبودنت داشت د نییشرم زده پا یرو با نگاه سرم

 لب زدم.  ف یخف یآماده بارشم و بغض یاومد و سرم رو باز باال بردم. با چشم ها رونیپر تالطمم ب نهیمغموم از س  ی نفس 

 ... ریم  یمن م یتو نباش -

 حرفو نزن.«  نی ا گهیو با اخم گفت:»د   خانهیلبم گذاشت و توب  یاز تمام شدن حرفم انگشتش و رو  قبل

 سر تکون دادم.  ع یمط
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 اوهوم. -

 که خاموشه. تمیگوش  ی رونیموقع شب ب   نیبده تا ا میپاشو که بر  گه یخب د-

 باغ انداختم.  کیتار  باًیتقر ک یتار ی به اطراف و هوا یاون حرفش نگاه با

 دره نکنه!   یجلو  نیباشه؟ ماش  ده یما رو ند  ی گم کس  یم-

 .ادی ورا نم نیا ی نه بابا پشت باغ گذاشتمش، نگران نباش کس-

  یتکوندم، کاپشنش رو به سمتش گرفتم و صداش زدم که باز هم همون کلمه ا  یشدم و لباس رو م  ی که از جام بلند م  یدرحال

 شد، گوشم رو پر کرد.   ی وجودم غرق لذت م تینها ی هر بار ب دنشیرو که از شن

 جون دلم؟ -

 ؟«یبگ   یخواست یم  یز یکردم که گفت:»چ  یذوق بهش نگاه م با

 

خواد بارها بارها صدات کنم وتو هم   ی دلم م ی د یجوابمو م یور ج نیا ی پر لذت گفتم:»وقت یهمراه با لبخند  ی پلک زدن آروم با

 .« یدوتا کلمه رو بگ  نیدر جواب فقط هم

 زد.  ی لبخند  حیکرد و مل  یو جذاب فته یش  نگاه

 . دمیتو اسم منو صدا بزن من جونمم واست م-

 :د یبهش کردم کردم که پرس  یپر ذوق و خوشحال  نگاه

 ؟ یخب نگفت-

 ما.«  یخونه    ایگم اصالً امشب و ب  یخواستم بگم و با جمع کردم ذوقم گفتم:»آهان، خب م ی م یبود چافتاده  ادم یکه تازه   انگار

 خودش کرد.  یبه سر تا پا ینگاه

 . رمیدوش بگ  ه ی برم خونه  د یسر و ضع! با نیبا ا-

 که.«  ه یخوب لمیتاب دادم و سرتق گفتم:»خ یچشم
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  هی نشدم اما  ر یس  دنتیکه هنوزم از د  یدون ی پلکش گفت:»خودت م هی هم قرار دادن  یاز اون لجوج بودنم کرد و با رو  یا خنده

 ترسم نتونم نگاه هامو کنترل کنم.«  ی م ، یهمه دلتنگ  نیسامان سختمه اونم با ا یکم جلو 

 گفتم که دستش رو سمتم دراز کرد.   یشل شد و باشه ا  نییام رو به پا شونه

 جا.  نیا ای هم بحاال-

 خب.«  میری جا م ن یسر صدا از ا یبه سمتش رفتم و دستش رو گرفتم که گفت:»آروم ب یقدم چند 

پر عشق و سرمست گفت:»من   یبه دستم اورد و با نگاه یگفتم که فشار ی چشم عمی کردم و با حالت مط نییرو باال و پا سرم

 چشم گفتنات عشق قشنگم.«  نیا یفدا

 شد و لب هام رو ازم شکفت.  ز یو شوق لبر  ی هر دفعه قلبم از خوش  مثل

 

  تویگوش   گه یرو بهم نگاه کرد و بعد از اون گفت:»لطفاً د ی ا قهی چند دق د،یخونه توقف کرد و به سمتم چرخ ی جلو دنیرس  با

بهم   یکشم چه حال  یپشت خط انتظار م  قهیو چند دق ی د یجواب م ری د ای ی د یجواب نم ی وقت  ی دون ی جواب بده، به خدا نم

 خورد کنم.«  مویخواد گوش  ی گردم، اون لحظه فقط دلم م  یو بر م رم یم  یوونگ یبه قرآن که تا مرز د ده، یدست م

 هم فشرد:  یلب رو  ، یکرد و با مکث ی ادامه نگاه متأثر در

 کنم مثل دفعه قبل، لطفاً.   ادیخواد بازم سرت داد و ب یسوگند دلم نم-

 دوشم انداختم. ی رو رو فمیک بند 

 زود جواب بدم.  یلیخ  دم یکنم قول م  یکار رو نم  نیا گهیخوام د ی معذرت م-

 زمزمه کرد:  یب یابروش با لحن عاشق و دلفر یتا  هی کرد و با باال دادن   یاون حرف نگاه قشنگ  با

 که.   یمیزندگ-

 سر تا پام شور و شوق شده بود نگاهش کردم.  یگوشم رو پر کرده بود. در حال تینها ی ب من که صداش  ی باز هم قلب ذوق زده  و

 باال. یاومد  یکاش م  ی ا ی ول-

  هی ترسم  یشرفم رفته به جون خودت، گفتم که چون واقعاً م امیگفت:»ب  نیفرمون ماش   یکرد و با قرار دادن دستش رو   یا خنده

 ازم سر بزنه و جلو سامان بد شه.«  یحرکت
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 خب پس مواظب خودت باش. یلیخ-

 شم که صدام زد.   ادهیخواستم پ ی رو باز کردم و م نیبا اون حرف در ماش  و

 .سایوا-

 سمتش برگشتم.  به

 .نمتیبب  شتریکم ب  هی هم بمون که  گهید  ی  قهی چند دق-

 رام بده.«  گه یمامانم د ی جور ن یزدم و با نگاه کردن به ساختمون خونه گفتم:»فکر نکنم ا  یلبخند 

دل    یجور نینداره ا دهیمحو گفت:»برو فا  یو باالخره با لبخند  د یکش  ی بهم زل زده بود که نفس ی رو همون جور قه ی دق چند 

 شه.«   ی کندن ازت برام سخت تر م

 : دمیخنده پرس  با

 خونه؟  ی ریم-

 شه.  ی برو فدات شم مامانت نگران م ست،یمعلوم ن-

 :د یپرس  د یترد  یزد. به سمتش سر چرخوندم که بعد از کم بیخواستم برم که با صداش بهم نه یباز م و

 هان تمام شد؟ گهی حالت بهتره د نم یبب یراست-

 دونست؟! ی م ی زیو جا خورده از سؤال مرموز و معنادارش نگاهش کردم اما نکنه چ  متعجب

 من!  یکرد، اون هم با اون حال تابلو ینم چمی دونست که همون اول اون همه سؤال پ ی اگه م ی ول

 .« گمیاون و م  یحال  ضیکم مر  هی  ی تر کرد و گفت:»خب... خب گفته بود  یکردم که لب یجاخورده نگاهش م  همچنان

باشه، گفتم:»اوهوم، آره   ده یفهم یزیکه نکنه چ ن یبود از فکر ا یکه رو به سرخ  یو صورت  یظاهر ی کم هول بودم و با لبخند   هی

 ام کرده بود.«   ی کم سرد  هی خوبم گفتم که 

 فعالً خداحافظ مراقب خودت باش. گه یخب د-

  یخواست بره و درحال ی وم اورده بود اصالً دلم نمخواست ازش جدا بشم و بغض اون لحظه بد جور به گلوم هج ی هم دلم نم هنوز

 دادم زمزمه کردم:   یکه بغضم رو همراه با آب دهنم فرو م 
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 باشه خدافظ.-

بودم چون   دهی از سؤالش خجالت کش یکه از داخل رفتنم مطمئن شد گاز داد و حرکت کرد. حساب ن یشدم و هم اده یپ نیماش  از

رو   د یو مسخره، کل  یالک یخواست بدونه و با بهم زدن اون فکر ها یدونه اما نه مثالً از کجا م  یم  یی ها زی چ هی کردم   یحس م

 و قرار گرفتن پشت در، داخل رفتم.  یسنگ  ی ادر چرخوندم و بعد از گذرون پله ه ی تو

 

  ی که سالم رو زمزمه کردم شاک نیاومد. هم رونیدستش از اتاق خواب ب  یکردم که مامان با کتاب قطور تو  یاطراف نگاه به

 :د یپرس 

 شم؟  ینگران م ی گ  یچرا خاموشه نم ت یتو سوگند؟ گوش  ییی کجا-

 دستم جا به جا کردم.  ی رو تو فم یک

 خاموش شد. هو یببخش مامان جون شارژش تموم شد و -

 حاال؟ ی کجا بود-

 در جواب از دهنم خارج شد.  یباره جمله ا  کی

 کتابخونه.   می ود... رفته بمیبا رخساره رفته بود -

اُپن قرار داد و بعد از   یزد، با رفتن سمت آشپزخونه رو  ی تا م  یکه صفحه اش رو کم  یدستش رو در حال ی اون حرفم کتاب تو با

رو بهت بده که    یاجاق بود و بخار ازش بلند شده بود، گفت:»اتفاقاً به رخساره زنگ زدم گفتم گوش   یبه قابلمه غذا که رو  ینگاه

 .« ییدستشو ی گفت رفت

 خوشحال بودم.  ینداده بود حساب یکه رخساره حواسش جمع بوده و سوت   نیلبم جا گرفت، از ا  یکه زد لبخند رو   یحرف با

 ومدن؟یبابا و سامان هنوز ن نم یو اصالً حواسم به ساعت نبود بب م یغول بودمش ی لیکردم اما خ  ر یدونم د ی آها بهم گفت، م-

 . ادیاالنا ست که ب گهیدونم باباتم د  ی اومده نم ای اد یکه قرار ب نی مثل ا ربد،یخواد بره پبش ه   ی نه سامان زنگ زد گفت م-

 منم برم لباسم و عوض کنم.  گه یخب د-

اوردم و بعد از روشن   رون یب  فمی ک ی ام رو از تو ی به اتاقم رفتم. بالفاصله گوش  شتریمآخذه نشدن ب یبا گفتن اون حرف برا  ع یسر و

 رو برداشت.  یتشکر از رخساره، شماره اش رو گرفتم که بعد از خوردن چندتا بوق گوش  ی کردنش برا
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 :د یپرس  ع یسر ی لیگفتم که خ  ییکردم الو  یمانتوم رو باز م ی که دکمه ها ی حال در

 خونه؟  یتو دختر هنوز نرفت  ییسالم کجا-

 کاش بتونم جبران کنم.  یکمک کرد  یل یواقعاً ممنون رخساره خ دم، یسالم چرا االن رس -

 کرد.   یا خنده

بوده چون باور   ی نگو که اتفاق ربد یواموندتون خاموش بود! هم به تو زنگ زدم هم به ه یایحاال چرا گوش  نم یخب حاال تو هم، بب-

 کنم.  ینم

 و قرار دادنش تو کمد گفتم:  ره ی کردنش به گ  زونیاوردم و با آو رون یم برو از تن  مانتوم

 . مینبوده خودمون خاموش کرد ی نه اتفاق-

 تعجب گفت:  پر

 ! نیساعت باهم بود نیتا ا ی عنیاوه -

 اوهوم. -

 :د یپرس  ی خاص جانیاون حرفم با ه با

 ن؟ی کارا کرد ی شد چ یخب چ-

 کردم خود به خود.   یو خنده ا د یدی رو به باال انداختم انگار که من رو م ی ا شونه

 کردم.   یکار  هی اما... خب رخساره من  نایو ا م یحرف زد یچیه-

 و پر ذوق گفت:  مشتاق

 .یبگو که مردم از فضول  یچ-

 هم گذاشتم و آروم گفتم:  یرو  پلک

 و بغلش کردم.  دم یها پر وونه یمثل د دمشیتا د هو ی... خب یعنیرخساره دست خودم نبود -

 تو ذوقش خورده بود.  یکه حساب  یبود و با اون حرفم طور یا  گهید  ز یچ دنیکه منتظر شن انگار
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  هی لحظه  هیکه خاموش بود   اتون ی! واال گوش رهیازت توقع نم نام یاز ا شتریکرده حاال! البته ب یگفتم چه کار شاق  یگندت بزنن ه-

 خودم کردم...  شیپ ییفکرا

 گفتم از اون فکر و تمسخرش. یراهی و معترض بهش بد و ب یبلند سر داد که شاک یقهقهه ا  و

 رفع شد!  تونی! دلتنگ گه ید نیشد  ر یحاال س  نمیبب-

 دل خور گفتم:  یطبقه کمد برداشتم و با لحن یاز تو  دنیپوش  ی رو برا یلباس 

خواست ازش   ی اون باشم اصالً دلم نم شیخواست امشبو پ  ی د که دلم مداشتم اگه به من بو ی چه حال ی د یمسخره نکن تو که د-

 جدابشم.

 کرد.   یا خنده

 . یکن  یمسخره نکردم بابا چرا قهر م -

 خوام لباسمو عوض کنم، فقط خواستم تشکر کنم.  یم  ی کار ندار نم یخب بب یلیخ-

 بوسمت.  یدلم، برو فعالً خدا حافظ م  زیخواهش عز-

 منم، خدافظ.-

  رون ی کردنم از تاق ب ر یبه خاطر خاموش بودن تلفنم و د تش یکمک به مامان و کم رنگ کردن عصبان  ی ض کردم و برارو عو لباسم

فردا باز سراغ لپ    یو بابا و مامان هم با مشغله ها  میدر سکوت شام خورد یی رفته بود و سه تا ربد ی ه شیرفتم. سامان شام رو پ

 تاپ و کارشون رفتند. 

ام از طبقه کمدم   گهید  یلباس خواب ها  نیاز ب یرو اتفاق ی رنگ  یدرس خوندن آماده خواب شدم. لباس خواب صورت  یکم بعد 

  . به تلفنم نگاه کردم بعد از جدا شدنموندمی ام رو کنار تخت جفت کردم و توش خز یپشم یها ییدمپا دم، یو پوش   دمیکش رون یب

خواست قبل از خواب صداش  ی که دلم م  نیتونه زنگ بزنه. با ا یبا وجود سامان نم ه دونستم ک یزنگ نزده بود و م  گه ید ربد یه

 و با خاموش کردن چراغ خواب کنار تختم پلک هام رو بستم.   دمیتخت دراز کش ی حال رو نیرو بشنوم اما با ا

ام روشن کردم؛ ساعت دو   ی ، چراغ خوابه کنار تخت رو با حالت خواب آلود گاز هم باز کردم  هو یزنگ تلفنم چشم هام رو  یصدا با

 نصفه شب بود! 

بود که اون ساعت  یبودم آخه ک دهیترس  یبرداشتم، حساب زیکنار چراغ خواب بود خ  زی م یام که رو  یزده سمت گوش  وحشت

 زد!  ی زنگ م
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 بود!  ربد ینگاه کردم، ه ی مالوندم و به صفحه گوش  یپر از خوابم رو کم  یها چشم

 افتاده بود؟!  یپر ترس سرم رو پر کردند. نکنه اتفاق  ی ها الیو خ فکر

 رخت خواب نشستم و با دلهره و ترس جواب دادم:   یتو  خیوجودم رو گرفته بود س  یهول کرده بودم و نگران یکه حساب  یدرحال

 لو... ؟ شده هان... ا  یچ ربد ی... ؟ هربد یالو ه-

 

هم خونسرد   یل یاما صداش آروم بود و خ د ی چیپ ی گوش  ی بعد صداش تو ی مضطرب بودم، لحظه ا یقلب گرفته بودم و حساب  تپش

 . د یرس  یبنظر م 

 دلم!  ز ینشده که عز ی زینترس چ-

 و همچنان نگران گفتم:  ده یبر دهیبر

 افتاده؟  یشب... جون سوگند راستشو بگو اتفاق یموقع    نیپ... پس ا-

 کرد گفت:   یکه خودش رو سرزنش م   یحال مشوش و نگرانم شده بود در حال متوجه 

  ی فقط... خب... خب دلم برا فتاده ین ینشده به جون خودت اتفاق  یز ینگرانت کردم، چ یآخ خدا لعنتم کنه فکر کنم بد جور-

 .نی خواستم صداتو بشنوم هم یصدات تنگ شده بود فقط م 

 دادم گفتم:  ی م رونیب ی که نفس آسوده ا ینرم در حال ی حرص و لبخند  با

 ترسم!  یمعلومه که م   یزن  یساعت زنگ م نیخب ا ، یا وونه یتو د-

 گفت:  یبه جانب و با لحن بامزه ا لحق

 . گهیدلتنگت شدم د هویخب مگه دسته منه  -

 ست؟ی ن شتیمگه سامان پ  نمیبب-

 ؟ یدونست  ی وقته که اومده نم  یل ینه خ-

 االن؟  ییوجه نشدم چون خواب بودم، تنهانه فکر کنم مت-

 تونستم بهت زنگ بزنم.  ی سامان نم یهم االن رفت، جلو نیآره، حس-
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 . زدمیآره حدس م-

 ام کرده بود گفت:  ی عصب یاندازه اش که حساب ی و آرامش ب  یبااون  حرف با سرمست و

 خب عشق من چه طوره؟ -

 معترض شدم.  بهش

 ! یخوبم البته اگه تو نصف شب سکتم ند -

 قرار بودم.  ی ب یل یکار کنم خ  یخب چ-

اش لب   یوونگ ی اون حرف هاش سراسر شوق بودم و از اون همه د دنینرم کننده اش کمتر شده بود، از شن ی با حرف ها تمیعصبان

 سر تکون دادم: دستم گرفتم و با خنده   یرو محکم تر تو  یکش اومده بود. گوش   قیعم ی هام به خنده ها

 . یچه طور با حرفات خوابو از سرم پروند  نیبب-

 به جانب و خونسرد جواب داد:  حق

 نه من! یکنه، تو خواب منو پروند   یمنو ول نم یلحظه ا  التیو گله مند باشه منم نه تو، فکر و خ  یشاک د یکه با  یاون-

 د: نجوا کر  یکردم که آروم با قربون صدقه رفتن  د یشروع به خند  ز یر زیر

 قشنگت. ی اون خنده ها میزندگ-

 آروم حرف بزدم گفتم:  کردم ین یکه سع  یدهنم گرفتم و در حال یاز جمع کردن ذوقم، دستم رو جلو  بعد 

 قطع کن.  گه ید ربد یبه سرم بزنه، بسه ه دنتینکن هوس د یکار  هی  ی نصف شب-

 کرد. ی که زدم خنده ا  یحرف با

 ام؟ یب یخوا  یم-

 خودتو مسخره کن. -

 . امایسوگند م ه، یمسخره چ-

 گفتم:  انه یصورتم باال زدم و شاک یام رو از رو خته ی بهم ر ی ها مو
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 گفتم.  یز یچ هی موقع شب حاال من   نیکجا ا  یچ  گهیبابا د-

 تمام گفت:  ی با خونسرد ی ا هی پر کرده بود و بعد از ثان یخاص طنتی مرموزش رو ش  لحن

 که زده، اونم بدجور!  یکی واقعاً به سر من   دنتیکنم هوس د  یاالن که دارم فکر م-

 شدم.  ز یخ میتخت ن   یرو محکم به گوشم چسبوندم و تو  یگشاد شده ام گوش   یچشم ها با

 ...یکارو نکن ن یوقت ا هی  ربد ی نه ه-

 اومد!  یکرد و م ی م ی وونگ یاسترس گرفته بودم اما نکنه واقعاً د یخورد، حساب یتلفن قطع شده بود و فقط بوق م اما

 نه امکان نداشت اون هم اون موقع شب!  ی ول

داد. با اون فکر که فقط   ی شماره اش رو گرفتم اما جواب نم یکرده بود. با دلهره و نگران یکردن من شوخ  تیاذ یهم برا د یشا

  رمیخواستم شماره اش رو بگ  یگذشته بود و باز هم م  یساعت م ی. ندمیز کش تخت درا ی رو الیخ یکردن من رو داره ب ت یقصد اذ

 جواب دادم:  ع یتخت سر ی دوباره ام تو ندفعه خودش زنگ زد و با نشست نیکه ا

 ؟ ید یچرا تلفنت و جواب نم یکجا رفت  هوی-

 .نییپا ایب-

 بار قورت دادم.  کیدهنم رو مضطرب و  آب

 ! ؟یکن  ی م یشوخ-

 زد.  یحرف م  لکسیهم خونسرد و ر یلیبود و خ  ی جد  یحساب لحنش

 درم.  ی بابا جلو ه یچ یشوخ-

از جام بلند شدم، شالم رو سرم کردم به سمت در رفتم، با باز کردنش آروم از تاق   ع یسر ی لیاون حرفش پتو رو کنار زدم و خ با

  ییروشنا  ییرایپذ  وارِ یر گرفته داخل دقرا  ون یو کم نور آکوار کیکوچ ی بود و فقط چراغ ها کیخارج شدم. همه جا تار رون یب

  ی به سمت پنجره ها ن یرنگ زم یقهوه ا  یپارکت ها ینرم و آرومم رو  ی . با قدم هابودداده   کیتار ی رو به اون فضا یکم

شد کنار   ی کوچه رو نگاه کردم، باورم نم  یاز پشت پنجره تو  م،ی دو پرده نازک و ضخ دنیرفتم و با کش ییرایپذ  یسراسر

 بود!   ستادهیکوچه ا ی تو نشیماش 

 و ترس گفتم: ت یگوشم بود با عصبان ی هنوز رو یکه گوش  یشوکه شده بودم و درحال  واقعاً
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 . دهیند  یلطفاً برو تا کس  ربد ی! ههیچه کار نیا-

 کرد گفت:  یجست و جو م  دنمی د  یکه با نگاهش پنجره ها رو برا ی و لجوج در حال  تخس

 که!   رمینم نمتیتا نب-

 و پر خواهش با لحن آرومم باز خواستم که بره.  ملتمس

 شن. ی م دار یب ه یجان من برو، االن بق-

 گفت: ال یخ یو ب   د یق یب

 .ایب  یحاال حاال ها هم هستم سوگند خانم خواست نم،یش  ی منتظر م نیخب تو ماش  یلیخ-

نوک پا نرم قدم   یمردد بودن سمت در سالن رفتم. رو  ی و بعد از لحظه ا دمیکش  یبا گفتن اون حرف قطع کرد. نفس پر حرص  و

 رفتم.  نییدر، از خونه خارج شدم و پله ها رو آروم آروم به سمت پا  یتو  د یبرداشتم و با چرخوندن آروم کل

 

بردم و با حرکت دست بهش اشاره   رونینشسته بود، سرم رو ب نیماش  ی در بردم و بازش کردم. تو  یرو سمت چفت فلز  دستم

اون نور کم   یپله ها تو  نییشد و به طرفم اومد و با داخل اومدنش در رو پشت سرش بست. پا ادهی پ نیدادم که بالفاصله از ماش 

رتم آروم و با فشردن دندون هام  صو  یتو  یگرفتن و اخم  افه یبغلم گرفتم و با ق ی رو تو م . دست هامیهم قرار گرفته بود  ی رو به رو

  ی کار م  یجا چ نیساعت ا ن یا یبگ  یخوا  یم  ؟ یبگ  یچ ی خوا ی ! میچ  نهیبب ی اگه کس ینکرد  یهم گفتم:»اصالً کار درست ی رو

 هان؟!«  یکن

 .« نمیو ببگم اومدم عشقم  یبا لحن لج درارش گفت:»خب م  ییو با باال انداختن ابرو د یخند  تمیاز اون عصبان ز یر زیر

 . دمیرو محکم و با حرص باالکش شرتشیسو پی سِتش به تن کرده، ز شرتی با سو یرنگ  ی مشک ِِاِسلَشه

 نخند،اصالً هم خنده نداشت.-

 خنده اعتراض کرد.  با

 بابا باشه.  یخفم کرد-

 من.«  ی عشق کوچولو ن،ی پر خنده گفت:»لباسشو بب یکرد با چشمک و لحن  ی که سر تا پام رو نگاه م ی در حال و
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و معترض گفتم:»مگه لباسم    زونیآو یبه خودم، با لب و لوچه ا یرنگم شده بودم و بعد از نگاه یمتوجه لباس خواب صورت  تازه

 چشه؟« 

 گرفته بود.   یطنت یخنده هاش لحن بدجنسانه و پر ش  ونیشلوارش برد، م بیهاش رو تو ج دست

 . یشد  یبغل کردن ییجورا هی  یعن ی ،یبامزه شد  ی لیخ ی ول  یچیه-

 خان.«  ربد ی ه ستیخبرا ن ن یاز ا گهی به چشم هام گفتم:»نه د یبه روش زدم و با تاب یشخند ین

 تمسخر و خنده، لب کج کرد: با

 نه!  رسهیهست اما تا به من م رسهیاِ چه طور به تو که م -

 . یذاشتم بغلم کن یدر ادامه با لحن خنده دارش گفت:»اصالً حقت بود نم  و

 کنه.   یچه خودشم لوس م نی بب یدار  ف یپرو تشر یلیخ-

 خوستم ساکت شه.   ینیب  یکه با گذاشتن انگشتم رو  دنیبازم شروع کرد به خند  و

 آروم بابا، به خدا تو زده به سرت.-

 آره زده به سرم، فکر تو زده به سرم. -

بودم شب به   یسر به راه یتن خودش، گفت:»وگرنه من قبالً بچه  زد با گرف   یم  یکه پلک آروم ی در حال   یبا لحن مسخره ا و

 واال.«   دم،یخواب ی زدم و م یموقع مسواکمو م 

 در اوردم.  یی تمسخر ادا با

 خبر دارم.  نیخودت و حس  یایآره جون خودت خوبه از شب زنده دار-

ربع به دو قطعاً   ه یحداقلش  گهید دم،یخواب ی گفت:»به هر حال اون موقع ها زود تر م یب یزد و با خنده جذاب و دل فر یچشمک

 سوگند خانم.«  نو یقبول کن ا ، یمردم و از راه به در کرد ی خواب بودم اما تو بچه 

  یکرد و در حالکه باز هم سر تا پام رو نگاه    دمیخند  یم  نیها و ادا هاش خنده ام گرفته بود و با تکون دادن سرم به طرف  ازحرف

 تصورت نکرده بودم!«  ی جور نیگفت:»تاحاال ا  د یخند  یم  کهیت که یکه ت

 نگاهش کردم.  یکردم با اخم ی م ی که با انگشت هام باز ی و در حال دم یدست هام کش یرو رو   رهنمیپ نیآست
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  یسوژه   یچه جور  نیبب دم یرو پوش  نایپوشم! حاال اَد امشب اونم بعد مدتها که من ا یرو نم نایخب من که هرشب ا گه،یاِنگو د-

 تو شدم! ی خنده 

 تر کرد.  یکرد خنده اش رو کنترل کنه و لب  ی م ی سع ییدلجو یبرا

 . ادیبهت م ی لینه قوربونت برم اتفاقاً خ-

 :د یکرد.گ و پرس  ز یچشم ر ی و بد جنسانه ا  زیر  یدر ادامه با خنده   و

 ! ؟یبود  ده یها هم پوش  یعروسک یپشم یی دمپا  نیالبد از ا نمیبب-

 ام!« بچه  ی لینکنه خ ه یهست چ یبودم مشکل دهیگره زده ام و لحن قهر آلودم در جواب محکم گفتم:»آره اصالً پوش   یابروها با

 صورتم رو برگردوندم که دوتا دست هام رو گرفت و من رو به سمت خودش برگردوند.  ی با اون حرف با دلخور و

 فدات شم؟  یکن  یکردم بابا چرا قهر م  یشوخ-

 نگاهش کردم.  دلخور 

 . گهید ی کن  یمسخره ام م  یاما دار -

 آخه دورت بگردم.  ی چه مسخره ا-

 اوردن سرش کنار گوشم زمزمه کرد:  ک یبا نزد و

 من.  ی دوست دارم عشق کوچلو-

کردم اون همه ذوق رو پنهون کنم با پس زدنش به عقب گفتم:»خب    یم  یکه سع  یو در حال دمیدندونم کش ر یرو با ذوق ز لبم

 برو.«  گهید

 کا رو نکن لطفاً.«   نیهم ا گه یزشته، د یل ینگاهم کرد که گفتم:»به خدا خ معترض 

 .د یخند  ی م طنت یپر ش  همچنان

 چسب ها! ی هم م ی نصف شب داری باشه، اما د ی ول  دمیقول نم-

 به طبقه باال کردم.  ینگاه نگران

 ! یگ  ی م  یتو چ ن یکنم اون وقت بب ی مخصوصاً با ترس و لرز! من دارم سکته م  یلیآره خ-
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شه   ینم ی چ یکردنم گفت:»نترس بابا ه ت یاذ یرو با دست باال جمع کرد و دست به کمر برا  شونشیرنگ و پر یی خرما یموها

 .«  گهیترس و استرسش د  نیبه هم تشیاتفاقاً جذاب

 بهش کردم و به در اشاره دادم.  یتند  نگاه

 ! گه؟یخان د ربد یه ی بر ی خوا ینم-

 ... « یاما اگه بخوا  گهیخب مجبورم د یو سرخوشانش گفت:»سخته ول  زی ر یدستم انداخته بود و خنده ها رسماً

آخه    نهیب یم  ی کیبه خدا  اریقدر هم حرص منو در ن نیخوام ا ی نم یزی چ نیمن همچ رمیادامه بده و با حرص گفتم:»نخ نذاشتم

 !« یقدر نترس  ن یتو چرا ا

 تن بهش خواهش کردم. رف یبا اون حرفم سمت در رفتم و آروم بازش کردم، مچ دستش رو گرفتم با کشوندنش سمت در برا و

 .دهیند  ی جون من برو تا کس-

 

 سر به عقب چرخوند.   ی رفت با لحن خنده دار یم  رونیکه ب  یدرحال

تختم   یبا شلوارک مامان دوزم رو  ستیبا یجا اومدم، االن م  ن یاصالً منو بگو که به خاطر تو تا ا یکن  ی م رونم یب یچه طور  نیبب-

 ! یکن  رونمی ب یجور  نیجا که تو ا نیزمستون اومدم ا یسرما  نیا یگوشم باشه اون وقت تو  ی باشم و هدفونمم تو دهیدراز کش

 . گهیقدر منو نخندون برو د نیا ربد یه-

بشاش و با   خوردیمست داشت و تلو تلو م ی که انگار حالت  یوونگ یداشت با د ی قدم بر م  نشیکه عقب عقب به طرف ماش  ی درحال 

 که.«  ی ز همون فاصله گفت:»عشقما ی لحن آروم

از رفتنش مطمئن شدم بدون سر و صدا باال رفتم. خود به   یآروم درو بستم و وقت دمیخند  یکه از رفتار و حالت هاش م ی حال در

با وجود اون   ی من هم شده بود حت یبرا یدل چسب دار ید ی لیکه حق با اون بود چون خ  نیمثل ا  یگرفت ول  یخود خنده ام م

 ! یهمه استرس و نگران

 ! ینیب  شیقابل پ ریبود و غ وونهی قدر هم که د چه

 **** 
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  دهیند  گه یحالش بد شده بود د ابونی خ یکه تو   یعمه گلرخ رو گرفتم؛ بعد از اون روز  ی اومدم و شماره  رون ی کتابخونه ب از

جواب داد. سالم کردم   ه یبهم زنگ نزده بود. بعد از گذشت چند ثان گهی بار سر کالس، د ک یبودمش و اون هم بعد از اون روز جز 

 اومد! ینظر م  هو گرفته ب   ف یضع یل یعمه خ یاما صدا

 صداش زدم: یاز پشت گوش  باز

 الو... ؟ عمه جون؟ -

 و آروم گفت:  د یچیپ  یگوش  یتو   فشیضع یباز صدا  یا قه ی باالخره بعد از دق و

 جانم؟-

 شما؟! د یسالم خوب-

 اومد جواب داد:  یکه از ته چاه م ییصدا با

 اوهوم... سالم سوگند جان. -

  ی به خاطر ورود هوا یکاپشن سبز رنگ و خز دارم بردم و بعد از سرفه ا   بیج ی زده بود تو خی یرو که انگشت هاش حساب دستم

 سرد به داخل گلوم، گفتم: 

 ! ادیاتون که خوب به نظر نمصد  ی ول-

 دل و دماغ گفت:  یب

 . ستین می زیخوبم چ-

  نیکردم و از ف  یچون لرزش صداش رو از بغض حس م  گه یاومد؛ معلوم بود که داره دروغ م یصداش خوب به نظر نم همچنان

 لش شدم: حا یایتمام باز جو  یرو به گوشم چسبوندم و با نگران ی هم کرده. گوش  ه یکردنش مشخص بود که گر نیف

 هان؟ فتادهی که ن ی که حالتون خوبه اتفاق د یعمه جون مطمئن-

 جواب داد:  ی گوش  ی تو ینفس پرتالطم  دنیرفت و با کش طفره 

 ! ینه... نه چه اتفاق-

 اندازه نگران.  یبودم و ب  جیگرفته بود. گ اش ه یصداش افتاد، انگار که گر ی تو ادیز یباز لرزش  ی لحظه ا یبرا
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 ! د؟یکن  یم  هی گر نیشما دار نمیپس صداتون... بب -

نگران شدم و با   شتر یو هق هقش گوشم رو پر کرد. از قبل هم ب  هی گر  ریزد ز ی طاقت ی با ب کبارهی  یا  هی اون سؤالم بعد از ثان با

 دلهره گفتم: 

 کنم.   یشده خواهش م  ی چ د یعمه تو رو خدا بگ -

 دماغش، گفت:  دنیو باال کش  ی گوش   یتو  ه یگر با

 . ایدارم لطفاً ب اجیبهت احت ستمی...خوب نستمینشده گفتم که  فقط... سوگند من خوب ن یز ینگران نشو چ-

 رسونم.  ی خودمو م عی سر یلیخ د ینکن ه یاون جا لطفاً گر امیاالن م د یب... باشه شما آروم باش -

گرفتم، آدرس   ی زرد رنگ   یرفتم و تاکس  ابون یرو به طرف خ اده یپ یبا عجله از تو  فمی بعد از قطع کردن تلفن و چپوندنش تو ک 

اون حالش   یکردم حساب  یرو نگاه م رونیو ب دم ییجو ی لبم رو م  یرو به راننده گفتم و اون هم حرکت کرد. با استرس گوشه 

باز شد و داخل   بعد در ی  قه ی پشت هم زنگ زدم که چند دق یخونه بودم؛ چند بار ی لوبودو نگرانم کرده بود. ج خته یبهمم ر

و به سالن رفتم؛ عمه چهار زانو   دمینشن ی صداش کردم اما جواب یسرم انداختم و چند بار ی رفتم. با ورود به خونه صدام رو رو

  خته یمبل ر  ی دستمالِ مچاله شده رو یو کل د هم کنارش بو یدستمال کاغذ   یکرم رنگ نشسته بود و جعبه   یِ مبل سلطنت ی رو

مثل کاسه   هی به سمتش رفتم، سرش رو باال گرفت؛ چشم هاش از شدت گر مه یکرده. سراس   هی گر یشده بود که معلوم بود حساب

خشک   یبلندش هم از اشک ها  ی . صورتش رنگ باخته بود و مژه هاد یلرز ی خون شده بودند و چونه اش همچنان از بغض م

 :دمیپرس  ی با جا خوردگ ی زده بهش نگاه کردم و بعد از لحظه ا رتیمبل کنارش نشستم، ح یبودند. رو  ده یچسب مشده، به

 ه؟ ی چه حال نی شده؟ ا یع... عمه جون چ - 

که خودش رو   ن یا یو برا   ختیرو فقط اشک ر قهیزد. ده دق هی گر ر یبغلم انداخت و باز هم ز یخودش رو تو هو یاون سؤالم  با

رو   یکه دستمال کاغذ   یآروم شد خودش رو ازم جدا کرد و در حالکم که  هی کنه فقط سکوت کردم و تو آغوش گرفتمش.  یخال

 خوام سوگند جان.«  ی :»معذرت مگفتکرد و آروم    ینیف  نیبرد ف یاش م  ینیسمت ب

 : دمیپرس  یو با لحن آروم دمیبه روش پاش  م یمال  یلبخند 

 شده؟  ی چ د یبگ  د یخوا ینم-

 بگم؟!«  ینه... اصالً چه طور  ا یدونم بگم   یگفت:»راستش نم ه،یگرفته اش از گر یانداخت و با صدا نییرو پا سرش 

 ینانیکرد بردم و محکم فشارش دادم، نگاه پر اطم ی م ز یر ز یرو ر یمچاله شده ا  یِدست هاش که دستمال کاغذ  ی رو رو دستم

 مضطربش کردم.  یچشم ها یهم حواله  
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 بتونم کمکتون کنم.  د یقربونتون برم شا  د یبگ  میمون ی االن مثل دوتا دوست م هگ یمن و شما د د،یز ی تو خودتون نر د یبه من بگ -

 

  د یترد یاش بعد از کم  نه یقفسه س  دنیبودند جمع کرد و با باال پر  خته یدورش ر  شونیو قشنگش رو که پر ی پر کالغ یموها

 برام نوشت... «  ش یآزما ی سر ه یدکترم،  شیرفته بودم پ روزیگفت:»راستش... خب راستش د

 که مضطرب گفتم:»خب؟«  د یکش  قیعم ینفس

 .د یچونه اش از بغض لرز باز

 رو گرفتم. شمیامروز جواب آزما-

از حرف هاش استرس گرفته بودم   یزد، حساب  یمن رقم م  یپر استرس رو برا یکرد و لحظات  یبار حرف رو رها م کی قه ی دق چند 

که اتفاق   نی از ا یمتوحش به دهن عمه چشم دوخته بودم، حساب یمنتظر و حال  ییکردم. با چشم ها  یبهش نگاه م ی و با نگران

 ! ختهیهمه بهم ر نیبوده که عمه رو ا  ی چه جواب شیکردم که جواب آزما  یفکر م ن یبودم و مدام به ا دهیافتاده باشه ترس  یبد 

 هم فشرد و گفت:»سوگند من... من ب... باردارم.«  ی دندون رو ی همراه با پلک زدن محکم ی از مکث بعد 

 که عمه گفته بود!  ی زیفکر کرده بودم جز چ ی زیجا خورده بودم چون به هر چ یبودم حساب دهیکه شن  یجواب از

 بودم!  دهیواقعاً درست شن ی عنیبه گوش هام شک کردم،  یلحظه ا   یکردم برا  ی و شوکه نگاهش م ناباور

اومدن از   رونیو ب قه یکرد که بعد از چند دق ی رنگش جا گرفته بود نگاهم م یمشک  یچشم ها یوم توکه آر ی و با شرم درمونده 

 که دکترا بهتون گفت   نیزدم و گفتم:»واقعاً؟! اما... اما شما گفته بود یو شوکه لبخند کمرنگ   جیاون حالت گ

 ممکنه؟!«   یپ... پس چه طور نیبچه دار بش د یتون  یوقت نم  چیه گهید ن

 کرد.  نییسر باال و پا کش یو کوچ یقلم ین یبب ی رو  یدستمال دنیو کش   یکردنِ دوباره ا نیف با

معجزه ست چون اصالً امکانش وجود نداشت! خودمم هنوز تو   ه ی ییجورا ه یگفتن   ی اوهوم... او... اولش خودمم باورم نشد ول-

 شوکم، ه... هنوز هم نتونستم هضمش کنم. 

 زدم.  اش ی اشک یرو به چشم ها ض یعر یشوک بودم لبخند  ی تو ی جاخورده بودم و هنوز هم کم ی لیکه خ هرچند 

 . هیعال ی لیخ نیو ا ن یمادر بش د یتون   یبود چون... چون شما بازم م  ی خبر خوب یلیعمه جون واقعاً خ گمیم ک یبهتون تبر-

 و ملول نگاهم کرد:  دلخور 
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 سوگند؟  ی گ ی م ی معلوم هست چ-

مادر   د یتون یو چند سال باز م  ستیشما بعد ب هی که خبر خوب نی! ان؟یکرد  هی ! اصالً چرا گرنیستی شما خوشحال ن ی عنیچرا؟ -

 شکر داره.  یهمه بهتون لطف داشته واقعاً جا نیکه خدا ا ن یو ا نیبش

  نیرنگ و راه راه زم  یا قهوه   یپارکت ها ی اندازه پا رو ی ب ی که با حال نا آرومش و اضطراب  یو در حال  د یدندون گز ر یرو ز لبش

 دست هاش گرفت.  ن یسرش رو ب د یکوب یم

  ی ا گه ید  یبه بچه  ربد یتونم با وجود ه یم  ی آخه... آخه چه طور ی نیب ی م  یمنو درک کن، خودت که دار  ط یذره شرا  هی سوگند -

هم   یلیاتفاق افتاد خ ر ید ی لیهمه سال! ن... نه االن موقعش نبود خ نیصورتش نگاه کنم! اونم بعد از ا یتو  ی فکر کنم، چه طور

 ... من...  رید

  ن یب یدهنش گذاشت. سرم رو سمتش کج کردم و با اخم ی رو هی باز بغض به گلوش هجوم اورد و پشت دستش رو با حالت گر و

و زود بچه   ن یکه شما زود ازدواج کرد ن یا د یجوون یلی! شما هنوز هم خه؟ی چه حرف نیگفتم:»ا  انهیدلجو  یابرو هام و حالت 

 معنا...«  ن یبه ا نیدارشد 

 اش قطع کرد.  ی رو باال اورد، حرفم رو با کالفگ  سرش 

دونم چه   ینم  ی و چند ساله، حت ستیپسر ب ه یآخه چرا االن! اونم با وجود   ست،یموضوع سن و سال من ن ست،ین  نیموضوع ا-

قدر    نیتونم ا یپسر جوونه و غرور داره من نم  ه یبراش آسون نخواهد بود، اون  هی قض  نیا رفتنیممکنه نشون بده، قطعاً پذ   یواکنش

 . یدون  ی شم سوگند نم یم  تیچه قدر دارم اذ یدون ینم  یخود خواه باشم، ح... حت 

  دم، یدرسته بهتون حق م شییجا ه ین تا آره حرفاتو د ینکن ی جور نی تابش گفتم:»عمه جون ا یاز اون حال آشفته و ب شونیپر

اصالً عمو   نم یشما، بب یبرا  هی اتفاق خوب یلیخ  نیشما ا یواسه   هی شانس بزرگ ن یاما ا ره یرو بپذ  ه یقض  ن یسخت بتونه ا یلیخ د یشا

 دونه؟«  ی م یمهد 

 .د یاش کش یشونیپ ی محکم رو یدست

 نگرفتم که بهش بگم. میهنوز تصم  یعن ینه نتونستم بهش بگم -

 ناباور بهش چشم دوختم.  یو با نگاه جیگ

 تو سر تونه؟!    یحرف؟ ن.. نکنه فکر نیا ی چ یعنی-

دست به   د ی فکرشم نکن یسرش بود گفتم:»عمه حت  یکه تو   یو منصرف کردنش از فکر   نیدر ادامه با تکون دادن سرم به طرف و

 و چند سال!«  ستیاز ب خدا به شماست اونم بعد  هیبچه هد  نیا د، یبزن یکار
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 صورتش سر خورد.  یرو یاشک قطره 

پسر   هی مال قبل بود نه االن، نه االن که  نیخواستم اما ا  ی م گه ید  یبچه   هی سال بود که از خدا  یلیندارم، آره من خ  یاما چاره ا -

 جوون دارم. 

 . رهیگ  یخدا قهرش م  د یحرف نزن یجور  نیلطفاً ا-

 عجز لب زد:  با

 . یلیدرمونده ام سوگند خ یل یکار کنم هان؟ خ  یپس چ-

 آرومش کنم.  ی کردم قدر ی ترش نشستم و با بغل کردن دوباره اش سع  کینزد

  د یکم هوا بخور  هی  رونیب م یبر گه یبا هم د د یبه نظرم پاش  د یاول ذهن و فکرتون رو آروم کن د یشما با د یفکر نکن ی زیفعالً به چ-

  یموضوع  نیا د یرینگ  م یعجوالنه تصم ن،یکم به خودتون فرصت بد   هی د ی فکر کن  د یتون  یر مشه و بهت  یحالتون بهتر م  ی طور نیا

 قدر راحت ازش گذشت.  نیکه بشه ا ستین

 

 .می رفت رون یب گهیو با هم د د یکم شدن اون همه استرس و حال بدش، به اصرار لباس پوش   یحرف زدن برا  ی از کم بعد 

که بهش   ی دهنده ا  نیتسک ی مون جا گرفته بود. با حرف ها  نیحرف ب ی بعد از کل ی و سکوت میرفت یراه م  ابونیخ یعمه تو  با

  ی حرف بزنه بعدش هم تو ی قرار شد اول با عمو مهد   میکه با هم زده بود یی آروم تر شده بود و طبق حرف ها ی گفته بودم کم

رو کم کردم و جواب دادم و   ی گوش  یبود و صدا ربد یخورد ه ی ام مدام زنگ م یوش بذاره. گ  ونهی در م ربد یبا ه یبهتر ط یشرا

 گفتم.  یجانم

 ؟ ییسالم کجا-

 شده بود.  رهیفرو رفته بود و به رو به رو خ نیغمگ  یاش با حالت یپشم یپالتو  ی به عمه کردم که تو ینگاه

 . رونی ب میبا عمه گلرخ اومد  زهیچ-

 و با لحن شوخش  گفت:   د یاون حرفم خند  با

جور   یخواد با مادر شوهرت حساب  یخوبه ادامه بده، دلم م  ن یآفر ی کن ی خودتو تو دل مامانم جا م ی که خوب دار  نمی ب یم-

 .نیباش 
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 کردم خنده ام رو کنترل کنم گفتم:  ی م یکه سع   یاز اون حرفش خنده ام گرفته بود و درحال یحساب

 االن؟  یرخساره تو خونه ا  نم یخب بب گه،یآره د-

 کرد.  ی زیر ی  خنده

 فقط.  چوندناتیپ نیقربون ا-

 باشه؟  م یزن ی بعداً حرف م ی خب پس اگه کار ندار-

 شد. ی شوخش جد  لحن

شه که اومدم،   یم  یساعت م ین هی  یعنی اومدم خونه  یول ی مامانم حرف بزن یجلو  ی تون ی که نم ن یچرا کار که دارم اما مثل ا-

 ؟ یایتو نم نمیبب

 . ستیدونم معلوم ن ینم-

 فعالً خدافظ.  نمتیب ی خب پس بعداً م یلیخ-

 که قطع کردم عمه دلواپس به سمتم برگشت. نی کردم. هم یآروم خداحافظ و

 رخساره بود؟ -

 تکونم دادم:  یسر

 آره. -

 که دادم ملتمس نگاهم کرد.  یجواب با

 بکنم؟  یخواهش ه ی شه یم-

 جانم؟-

 ندونه. یز یچ یف... فعالً کس-

 مستأصلش زدم.  ی آرامش بخش زدم  به چهره  یهمراه با لبخند  ینانیپر اطم پلک

 . گمیمنم نم د یکه خودتون نگ  ی تا وقت  یعنی گمینم یز یچ ی به کس د یمطمئن باش -
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 نگاهم کرد.  قدرشناسانه

 ممنونم. -

 ن؟ یاالن بهتر-

 از گلوش خارج شد. یتند  نفس

 خونه. میبرگرد گهیآره بهتر د-

  ی رو ادهیپ  ی به سمت خونه رو به راه افتادم. بعد از کم ادهیپ یتونستم تنهاش بذارم و به ناچار همراهش تو  ی اون حال نم ی تو

  ربد یمضطرب به من کرد و دستپاچه گفت:»ه  ینگاه نشیماش  دنیدر بود و عمه با د ی جلو ربد یه  نی. ماش مید یخونه رس  یجلو

 خونه ست؟!« 

 کردم.  د یی مطمئن تأ  یفکر با لحن  یب

 . گهیآره د-

 .« گهیهست حتماً خودشم هست د نشیماش  ی وقت یعنی اون حرفم متجعب نگاهم کرد که بالفاصله گفتم:»خب  با

 کار کنم؟«  یهم فشرده کردن دست هاش گفت:»حاال چ ی دستپاچه شده بود و با تو یحساب

  ی بهتره که عاد د،یهش فکر نکنداخل ب  میبر م،ی ما با هم حرف زد د،ی کم به خود تون مسلط باش   هی  د یعمه جون باز شروع نکن-

 .د یرفتار کن 

سالن وارد    ی و با باز کردن در چوب می. پله ها رو گذروند میو با هم داخل رفت د یکش اش نهیاز اعماق س  یق ینفس عم ی سه بار دو

و    بلند  یرفتار کنه. چکمه ا  ی عیخودش رو حفظ کنه و طب ی. رو به عمه با حرکت چشم و ابرو خواستم خونسردمیخونه شد 

  ی تو یرفتار کنه با انداختن تن شاد ی کرد عاد ی م ی که سع یدر حال ی تپ  یها یی ادمپ دنیچرمش رو از پا در اورد و با پوش 

 رو صدا زد.  ربد یصداش ه

 رم؟ یعز یجان اومد  ربد یه-

 سر انداختن صداش جواب داد:  ی بود با رو ییدستشو  یهم که انگار تو  ربد یه

 کنم.  ی آره مامان جان، دارم صورتمو اصالح م-

 .«د یبه من نگاه کرد که گفتم:»نگران نباش  شیباز با تشو عمه
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  یی چهره داشت، آروم گفت:»من برم دسشتو  ی که همچنان تو  یا یبزرگ پالتوش رو باز کرد و با دلواپس یبا اون حرف دکمه ها 

 بشه.«   یزی چ یخوام متوجه   ی به صورتم بزنم و لباسم و عوض کنم، نم یآب  هیباال 

 .دم یشونه اش کش ی رو یدست

 . د یکن  یم  یکار خوب د یبر-

  ییدستشو یشدم اما هنوز هم تو  ربد یمنتظر ه نییسالن پا یرو تو یا  قه ی عوض کردن لباسش باال رفته بود. چند دق ی برا عمه

به   یاومد. نگاه ی شر شر آب هم م یدر باز بود و صدا  دم،یقرار داشت کش یبهداشت س یاز سالن که سرو یبه قسمت یبود، سرک

با   ربد یچهار چوب در قرار گرفتم؛ ه یتو   یا  قهیرفتم. بعد از دق ییو یبه طرف دستش ،طبقه باال کردم و آروم از جام بلند شدم

روم   نه ی آ یاورش از توبود و مشغول اصالح صورتش بود. نگاه شوکه و ناب ستادهیا نه یآ  یکه به تن داشت جلو   یرنگ  ی مشک یرکاب

رو به پا کردن و   یرنگ و تپ یسورمه ا   یها یی دمپا ام تم یی پروا یباال، با ب یطبقه   یکردم بعد از بررس   یزی ثابت شد، خنده ر

 متعجبش نگاهم کرد.  ی و با چشم ها د یداخل رفتم. به سمتم چرخ

 کردم مامانم تنها اومده!  ی اِ فکر م-

 .« نیاشو بب  افه یگفتم:»ق دمیخند  ی که م  ی بود کردم و در حال ی به صورتش که تا نصفه کف ینگاه

 کنم!«   یخب دارم صورتم و اصالح م هی ابرو هاش گفت:»چ نیب ی نیزد و با چ  یلبخند 

قرار داشت، رفت.   وار ید ی بزرگ و تاج دارِ رو نهیآ ی کف که جلو یقلقک داد و نگاهم سمت اِسپر ی اون حرف ذهنم رو کم با

  یدستش رو هم ازش گرفتم و با لحن  یگذرا کاردکِ تو  یکَف رو برداشتم، بعد از نگاه  یکردم و اِسپر  ربد یبه ه طنتیپر ش  ینگاه

 دادم.   تابچشم  زیآم  طنتیش  ی پر مدعا و خنده ا

 کار منه.   نیبده به من ا-

 

 و پر تعجبش بهم چشم دوخت.  ر یحکرد و با حالت مت ی بود خنده ا ستادهیکه دست به کمر ا  یدرحال

 ! یکن  ی م یشوخ-

 کاسه چشم جمع کردم.   یهام رو همراه با چرخوندن نگاهم تو  لب

 ام.  ی هم جد  یلینه، خ-
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کف   دنیکردم شروع به مال  یباال بردن دقتم کج م ی که لب و دهنم رو برا  یجلو رفتم و در حال یمانتوم کم نیبا باال زدن آست و

بده به من   اد، یگفت:»سوگند نکن االن مامانم م  د یخند  یکه م یاز کارم در عجب بود و درحال  یصورتش کردم. حساب ی رو

 .« زمیعز

خانوم   ه ی د یکارو حتماً با نیا رم یکردم گفتم:»نخ  ی م  یکه هنوز صورتش رو کف مال ی کردن چشم هام در حال  زیو تخس با ر  مصر

 انجام بده.« 

 صورتش براق شدم.  ی نازک کردم و تو یپر عشوه پشت چشم ی و خنده ا ب یفر دل یدر ادامه با نگاه و

 خان.  ربد ی شلغم خالصه ه ست،یکه صورت عشقشو اصالح نکنه که دختر ن  یدختر  ه یچ ی دون ی اصالً م-

  یدستش بود با تر کردن لبش رو  ی رو که تو  یخنده و دستم رو گرفت و به طرف خودش کشوند، کَف ر یزد ز ی اون حرفم پٌق با

 . د یدماغم مال

 کار کنم ها، خانم شلغم؟  یآخه من با تو چ -

 . دمیذوق لب برچ با

 فقط بذار کارمو بکنم.  یچیه-

 شدم. کرد و که با دست صورتم رو پاک کردم و بهش معترض  یهم با خنده صورتم رو کف  باز

 خب!  ی پاک کرد شمویآرا ی همه  ربد، یه گهیاِ نکن د-

 ابرو هاش انداخت. ونیم ی خنده تاب با

 کنه، واال.   یخودته، کمتر دلبر  ریتقص -

گفت:»سوگند برو قربونت برم،   ، ییاز دستشو رونیمضطرب به ب یتوجه به حرفش کاردَک رو به طرف صورتش بردم که با نگاه یب

 .«ستاین حیو توج   حیاصالً قابل توض ه نیو بب   ادیچون مامانم ب

 لب جمع و جور کردم.  دلخور 

 کارو برات انجام بدم؟  ن یا ینکنه دوست ندار هیچ-

 جمع شده گفت:»بفرما سوگند خانم«.  یاون حرفم با همون حالتِ دست به کمر صورتش رو جلو اورد و با خنده ا  با

 هم خوابوندم.  ی رو ی رو دور دهنم چرخوندم و پلک زبونم
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 . ادهیکوچولو ارتفاعت ز  هی  نمیب یجلو چون االن که دار م  یصورتتو اورد  یتازه شم خوب کرد  نه، یآها ا-

 کرد.   یا خنده

 ارتفاع! -

 . دمیاش کش یصورت کف ی رو آروم آروم رو کاردک 

 قدت بلنده، برام سخته خب.  کم ی گه یآره د-

 .«گه ید  یخودم ی گفت:»تو عشق کوتوله  زی ر یکرد و با چشمک یهمون حال نگاه جذاب در

 و پر اخم نگاهش کردم.  متعرض 

 ! ید یخان فهم ربد ی ه ستمیمن کوتوله ن-

 زد.  یچشمک  یو با بدجنس د یخند 

 کم ارتفاعت کمه.  ه یآره فقط -

 تر شد.  ظ یغل اخمم

 گفته باشم.   ستیبشه به من مربوط ن ی، حواسمو پرت نکن صورتت زخم هم ساکت گهینخند، د-

 عاشقتم.«  ی عنیگفت:»  یو پر خنده ا  فتهیو با نگاه ش  د یدندونش کش  یرو با لذت رو  لبش

توهم   دم یکه من انجام م  یصورتش زبونـدور دهنم چرخوندم و گفتم:»خوبه در مقابل کار ی با جمع کردن کف از رو یجد  یلیخ

 کار و بکن... «  نیهم د یبا

نگاه کردم که هول گفت:»بده به من االن که   ربد یدر شدم، به ه  دنیباال متوجه بهم کوب یحرفم تموم نشده بود که از طبقه   هنوز

 .« ادیمامانم ب

 اما هنوز تموم نشده که؟ -

  یاکنم با خنده تش یاذ ی که کم  نیا یکردم و برا   مشیپشتم قا طنتیگرفتن کاردَک به طرفن اورد که با ش  ی رو برا دستش

 ترسه!« ی چه م ن یگفتم:»اوه بب

 .د یابروش باال پر یتا
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 گم.  ی ترسم! به خاطر تو دارم م یمن م -

 دندون بردم.  ری لب ز  زم یر  یگل کرده بود و با خنده ها  طنتمیش  یحساب

 نه؟  ید یکمم خجالت کش  هی فکر کنم  ی! قرمز شد نیاشو بب افهیق رم، ینخ-

باز من رو به سمت خودش کشوند   عیحرکت سر ه ی ی انگشت هاش قفل کرد و تو ن یکه مچ دستم رو ب دن یشروع کردم به خند  و

 ؟« نه شیبد  ی خوا ی چشم هام زل زده بود گفت:»نم ی که تو یدر حال  ی مرموز ی و با خنده 

مسخ   یچند لحظه ا ی دستپاچه شده بودم و برا  یاز صورتم داشتند، حساب یبودم و لب هاش فاصله کم ستاده یپنجه پا ا ی رو

 تو!« ایترسم  ی خوش رنگش شده بودم که آروم کنار گوشم گفت:»حاال من م یچشم ها

آروم رهام کرد و    ن،یزم یافتادن کاردک رو شدند نگاهش کردم که با  ی ام خارج م  نه یاز س  یکه نفس هام به تند   ی** و در حال

 . دمیگلگون لب گز  یعقب رفتم، دستپاچه و با صورت

 .نییپا اد یاالن که عمه ب گه، یمن برم د  زهیچ-

 .د یخند  یبود و با تکون سرش فقط بهم م  ستاده یاومدم. با همون ژست دست به کمر ا رونیآب بردم و ب ر یز عی دستم رو سر و

 

  نییپا ،یرنگ  یزرشک یاسک قهی و ژاکت  ی مشک یبا شلوار  رونش یب یلباس ها ض ینشسته بودم و عمه هم بعد از تعو ییرایپذ  ی تو

و   یدر آروم کردنش داشتم که باز هم دستپاچگ   یداد و سع  یآرومش ماومده بود. صورت رنگ باخته اش همچنان نشون از حال نا 

  یعمه رو صدا کرد و طور  یی از دستشو  ربد یکه ه  میرف زدن با عمه بود. مشغول حودشده اش رو پر کرده ب یاضطراب قالب ته

من، قرار داشت براش ببره و چه قدر که از اون   ی مبل کنار ی رو که رو  رهنشیمن معذبه، از عمه خواست پ  یکه انگار جلو

 ! دمبغلش بو  یبا اون وضع تو   شیکمه پ ه یرفتارش خنده ام گرفته بود انگار نه انگار که  

رفت.   یبهداشت  شیآرومش به سمت سرو یمبل برداشت و با قدم ها   یرنگش رو از رو ی سورمه ا رهنیپ ی با فوت کردن نفس عمه

  ی مخمل و زرد رنگ   یکه صورتش رو با حوله ا ی درحال ربد ی بعد ه قهی برگشت. چند دق ییرایباز به پذ  ربد یبه ه رهنیبا دادن پ

 :د یحال رو به عمه پرس  نهمو اومد و در  رون یب  ییکرد از دستشو  یخشک م

 اد؟ یبابا امشب زود م نمیبب-

قرار داشتند   زی م  یکه رو   یا  وهیم یکه خودش رو با جمع کردن بشقاب ها ی و درحال د یرس  ی که هنوز هم مضطرب به نظر م عمه

 که بهش نگاه کنه جواب داد:  ن یمشغول کرده بود بدون ا
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 چه طور مگه؟  ادیدونم اما فکر کنم زود ب  ینم-

 .« د یگفتم تنها نمون  امیم  ریعمه تعجب کرده بود و دست به کمر گفت:»آخه امشب د یمگ یکم از سراس   هی که  ربد یه

فرّار،   یگرفته بود با نگاه  شیکه به طرف آشپزخونه قدم پ  یگذاشت و در حال  گهید  یبشقاب ها ی بشقاب رو رو نیآخر عمه

 گفت:»تو برو پسرم نگران من نباش.«

باال رفت. چند   رهنشیبه خاطر اشاره من به پ یمتعجب به من کرد و بعد از پوزخند  ش یکم و ب یهم با اون حرف نگاه ربد یه 

شده بود، آب    رهیخ نیبود و به زم ستادهیا  نکیبعد از رفتن عمه به آشپزخونه، از جام بلند شدم و دنبالش  رفتم. کنار س  ی  قه یدق

 صداش زدم که مات و مبهوت به طرفم برگشت. یبود. اصالً حواسش نبود و چند بار  تهباز گذاش  یرو هم همون طور  ریش 

 :دمیکردم و پرس  زیر ینگاه

 تو فکر!  ن یشده؟ بازم که رفت یزیچ-

 .« ختهی به ر یذهنم حساب  ستیدونم دست خودم ن یآب برد و با بستنش گفت:»نم  ریرو سمت ش  دستش

 ! نیهم د یکن  یحساس ترش م ربدو یفقط ه د یکن یکه شما رفتار م  ی جور نیا-

 خونه چرخوند:  یتو  ی چشمش رو دوران کاسه

 کجا رفت؟ -

 رفت باال. -

 نگفت؟  ی زی چ نمیکالفه ام، بب  یل یکار کنم خ  یخب چ-

 .نیکم به خودتون مسلط باش  ه یبهتون گفتم،  ینرفته که چ ادتون یجا خورده  تون یرعادینه، نگفت اما معلوم بود که از رفتار غ-

 کنم.   یمو مخود  یسع-

 جعمش کن.«  ی جور ه یبگو و  یزی چ هی کم از رفتارم جارخورده،  ه ی ی سر بهش بزن، گفت هیگم برو    یگفت:»م  یبا مکث  و

 نباش.«  ی زیپاشنه پام گفتم:»چشم شما نگران چ یرو  دن یرو هم فشردم و با چرخ  یخدا خواسته لب از

 سوگند جان. ممنونم.  یمرس -
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از پله ها باال رفتم. در اتاقش باز   ی بزرگ و چوب یو با گرفتن نرده ها ع یسر ی لیاومدم و خ رون یدرخواست عمه از آشپز خونه ب با

  ی جلو یصندل ی با سر انگشت به در زدم و داخل رفتم. رو ی وقت مشغول عوض کردن لباس نباشه تقه ا  هی که  ن یا یبود و برا 

هم   ی که با رو د یابروش باال پر ی تا دنمیسر چرخوند. با د یصندل ی رفت رو  ی وهاش ور مکه با م  ینشسته بود و در حال نهیآ

 .« میبخور یچا یا یگفت ب  زهیدنبالت، چ  امیگذاشتن در گفتم:»عمه گفت ب

 هم فرستاده دنبالم!«  وی ک ن یزد و گفت:»او بب ی معنادار پوزخند 

 گربه رو فرستاده دنبال گوشت.«  گه یگفتم:»آره د یکردم و با شوخ   یا خنده

 شد. کی باره شل کی که زدم خنده اش   یحرف با

 گربه؟! -

و با   دمی لب هام کش ی ها به خودش، کردم و با نشون دادن ناخن هام دندونم رو رو دنیبه سر و وضع و اون همه رس  ینگاه

چنگاال  نیبخواد نگاهت کنه با هم یو اگه کسهم داره  ی زیت  یگربه چنگاال ن یگفتم:»بله تازه اشم مواظب باش چون ا یشخند ین

 .« ارمیچشماشو از کاسه در م

 .د یخند  ی اومدند م یبراش بامزه م یبه ستوه اومد از حرف هام که حساب ی با حالت همچنان

 حد!  نیتا ا-

 کردم.  نییتر رفتم و با نگاه کردن بهش سر باال و پا  کینزد

 خان.  ربد یدست من ه ی بله چون شما امانت-

 بهم چشم دوخت. زش، یدستم به سمت خودش با نگاه پر خنده و ر  دنیتکون داد و با کش یسر

 منو دست شما امانت داده سوگتد خانم؟!  یتونم بپرسم ک  ی اون وقت م-

 شد زدم و آروم لب هام رو تکون دادم: یبرام توشون خالصه م ایچشم هاش که تمام لذت دن یتو  ی فتگ یاز ش  یلبخند 

 قلبم. -

  فمی ظر یبه دست ها یمردونه اش فشار ی لب هاش نشوند و با دست ها ی رو  یلذت لبخند  تیهم گذاشت و با نها یرو  پلک

 باره وجودش رو پر کرده بود.  کیاز جنس آرامش   یاورد؛ انگار که حس

 قدر هم به خودت نرس.«  نی »پس حواستو جمع کن و اقبل گفتم:   طنتیکه پلک از هم باز کرد با همون ش  نیهم
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 شد. زی ر طنت یاز خنده و ش  نگاهش

 ...   د یشا یادامه بد  یجور  نیا یو جمع کن چون اگه بخوا پس تو هم حواست-

 من گربه شدم و تو موش!«  ی د ید  هویکه کم تحملم   یدون ی گفت:»م ی رو با باد کردن لپ هاش خورد و بعد از پوز خند  حرفش

 

 خودته.«  ریو گفت:»بازم تقص د یبهش گفتم که با باال دادن ابروهاش خند  یاجنبه  ی اوردن دستم ب  رونیبهش کردم و با ب یاخم

اش رو با چسبِ مو حالت   ی شونیپ یرو  یکه دسته موها ی و در حال د یبزرگِ رو به روش چرخ نه یکه زد باز سمت آ ی بعد از حرف و

 :د یبهم، پرس   نهیآ ی از تو یداد با نگاه یم

 ؟ یدون ی شده تو م  یز یبود! چ یجور  نیسوگند چرا رفتار مامان ا یراست-

 جلوه کنم جواب دادم:  یکردم عاد  ی م یکه سع  یطفره رفتن و در حال با

 . نهی هم ی حتماً واسه  م یبا هم گشت یآخه کل  هیبه خاطر خستگ  د ی! نه بابا شا؟یچه جور-

 کرد.   یا خنده

 !نایشد  یمیخوب با هم صم-

و    ختمیموهاش رو بهم ر یخاص طنتی کردم با ش  ی بهش نگاه م نهی آ ی که از تو  یاش قرار گرفته بودم و  درحال یصندل پشت

هان؟ چنگاالمو   ی رس یقدر به خودت م نیکه ا ی بر فیتشر  یخوا یخان کجا م ربد یچه خبره ه نمیحرفا کن بگو بب نیگفتم:»ول ا

 نرفته؟«  ادتیکه 

بود تازه   ی چه کار ن یها! بعدشم ا یشد  طون یش  ی لیو لحن سراسر معترضش گفت:»تو امروز خ  با نگاه پر خنده نه یآ یتو  از

 حالتشون داده بودم.« 

 به چشم هام لب چرخوندم:  یاوردم با تاب ی خودش رو در م ی که ادا  یدرحال

 کار و بکنه هوم!  نیا ی اگه من خراب نکنم پس ک-

 با تأسف و خنده تکون داد:  یسر

 هست! ت یزیچ هی نه تو امروز -
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 شدم.  ی کم جد   هی

 ؟ یبر ی خوا یکجا م   ینگفت چون،یحرفو نپ-

زد  جوابم رو    ی موهاش م ی که با دقت رو ی و در حال خت یدستش ر  یچسبنده تو ع یاز اون ما ی چسب رو باز برداشت و کم شهیش 

 داد. 

 . مهیمیقد   یاز دوستا ی کیگفتم برم چون   گهیبهم زنگ زده د  یل یاز دوستامه خ یک یتولد -

 :دمیپا و اون پا کردن مردد پرس  ن یکم ا  هیدادم. بعد از    هی تک ز یاش کنار اومدم و با قرار گرفتن رو به روش، به م یپشت صندل از

 مخطلته؟ -

 جواب داد:  الیخ یب

 . گهیآره د  یعنینامزدش هست  ی وقت  یدونم ول  ینم-

بهم زد، باز   یکرد و لبخند قشنگ  یکش اومد که نگاه نییهم رفت و لب هام به سمت پا یام تو  افهیاون حرف ناخواسته ق با

 خانم کوچولو.«  نم یجا بب نی ا ایهم گفت:»ب ی و با فشردن لب هاش رو د یدستم رو کش

 رو با دستش باال داد. کردم که چونه ام   یمچاله نگاهش م  یا افه یو ق  زونیآو یبا لب و لوچه ا یجور  همون

 ؟ یا افهیچه ق نیا-

 حوصله لب زدم:  ی و ب دمغ 

 ! ؟یا افه یچه ق-

 تر شد.  قیبلندش انداخت و خطوط کنار چشمش عم ی شونیبه پ ینیچ

 ؟ یناراحت رمی م یمهمون نیکه من به ا  نیتو از ا-

 جواب دادم:  تخس

 گفته!  ی ک رم ینخ-

 آروم کرد.   یا خنده

 باور کنم؟!  د یالبد با-
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 ؟« یبر د یبا لب و دهنم گفتم:»حتماً با ی باز ی و بعد از کم  دم ییکم جو ه یلبم رو   گوشه

 باز چشم بهم دوخت.  نش یلبخند دلنش با

 ؟ ینکنه بهم اعتماد ندار هی اصرار کرد، چ ی لیخ مهیمیقد  ی گفتم که از دوستا-

 نازک کردم.  یچشم پشت

 داره!   یچه ربط-

 ات رفت توهم؟!  افه یمختلطه ق ید یپس چرا تا شن-

 گفتن بودم.  ی برا ی دنبال جواب  به

 ... ستتیدونم دستم خودم ن ی خب... خب چه م-

  یسر و ضع دار  نیو با ا  یجور نیدلخور و بچگانه گفتم:»آخه ا یبه سر و وضعش لب هام رو جمع کردم و با لحن یبا نگاه و

 .« یکن  ی جلب توجه م  یل ی! خب معلومه که خیریم

  یقشنگت برم من، آخه وقت  یبه خودش، گفت:»قربون اون چشما شترمیکردن ب  کی شد و با نزد کی او حرفم خنده اش باز شل با

 نداره که!«  ی ا یمعن  زا یچ نیا گهیهمه بستم د ی من چشمم به رو

 شدم.  ریبه ز سر

 .ست یگفتم که دست خودم ن-

اندازه چشم هام   ی کردن ب  زیتو سرم چرخش گرفته بود سرم رو باال گرفتم و با ر هو یمسخره و خنده دار که  یآن با فکر  ک ی و

  ی باشه که م ن یاصرارش به خاطر ا ی دوستت همه  نیگم نکنه ا  یغر غرو و حرف درار تند تند گفتم:»م یها یمثل خاله خانباج

هم هستن    نایکه نامزدش ا ی ا ی که تو رو به مهمون  هی وگرنه چه کار گهی شه د ی م نم یهان؟ ا وبندازه به ت  الشونو یاز فام  ی کیخواد 

 شنا!«  ی م دایپ ییچه عجب آدما ی دعوت کنه؟ وا

سوگند چه   یگفت:»وا  رش یو با همون تح د یکرد و بعد از اون لپ هاش از خنده ترک ی نگاهم م ری شوکه و متح ی لحظه ا یبرا

 رسه!«  ی به ذهنت م  زایچ ن یا یطور

 تکون داد.  نیسر  به طرف د یخند باز  و

 . یعنیبود  یعال- 
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 نگاهش کردم.  معترض 

 . ییآدما نیگم خب... خب هستن همچ ی خب مگه دروغ م ی خند  یاِ چرا م -

  ن یمن، ا ز ی کرد گفت:»نه عز ی م حیبچه چند ساله رو توج هی که انگار   یکم خنده اش رو جمع و جور کرد و با نگاه پر مهر  هی

  ست،یبراشون مهم ن ی لیخ نهیاشم هم  گه ید  یال یبودن نامزدش و فام  لیمدلشونه، دل  یعنی نیراحت یدوست من کالً خانواده  

 « راحتن. ی لیهم خ دنشون یتو لباس پوش  یحت

 ام بهش چشم دوختم.  یبه کمر زدم و با نگاه پر تعجب و شاک دست

 نه؟!  یپارت یر یم ی تو رسماً دار  یعنی-

 به ستوه اومده نگاهم کرد.  یو با حالت  د یکش صورتش  ی رو یدست

 منو نخندون.  ن یاز ا شتر یسوگند منو ب-

 کنم!  یم  فیتو هم که همش بخند انگار دارم براش جک تعر-

 باال پروند.  ی ا شونه

 آخه!  ستنیحرفات کمتر از جکم ن-

 مندانه، گفتم:»پس الاقل زود برگرد.«  تینه چندان رضا ی با لحن زی دوباره به م  هیعقب رفتم و با تک  یقدم چند 

 

و    ختیکم از عطر رو کف دست هاش ر ه یبرد و برش داشت.  زیم  یعطرِ رو ی  شهیگفت و دستش رو سمت ش  یخنده چشم با

و عطر رو پخش کرد. متعجب از   د یصورت و گردنش کش یرو رو  اش یعطر  یهم، دست ها یدو کف دستش رو  دن یبعد از کش

 :د یکارش پرس 

 ! ؟یکن  یم  نیمچچرا ه-

 شد.  دهیسمتم کش نگاهش

 جان؟!-

 تو صورت و گردنت؟!« ی مال ی نه چندان معقول گفتم:»خب چرا عطر و اون جور م یگرفتم، عبوس و با فکر ها  یا  افهیق
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با تکون دادن سرش  ، یلحظه ا یهاش برا یهم گذاشتن پلک یکرد و بعد از رو  ی با لب و دهنش باز ی کم ه ی اون حرفم  با

 تا ته ذهنتو خوندم.«  یعن یگفت:»

من   ه یچه حرف نیاز حد عود کرده حواست هست! آخه ا شیکه گفت:»سوگند تو امروز واقعاً حسادتت ب دم یلب گز یشرمزدگ  با

 هم خوبه.«  ی رو بوس  یالبته موقع   دهی کار به مردا آرامش م   نیکنم، کالً ا  یکارو م نیا شهیهم

 ده ام خارج شدم و چشم گرد کردم. حالت خجالت ز  از

 ! یآرامش! روبوس -

 لب کج کردم.  یبا لحن پر حرص ز یگرفتن از م  کهیبعد از لحظه و با ت و

 ! ینکن یوقت باهاشون روبوس  ه یگم  ی نه! م ستیبراشون مهم ن یچیکه ه ن ییدخترا ن یالبد دختراشون از ا ی که گفت  ییزایبا چ-

 نگاهم کرد.   یو بعد از خنده ا د یکش  ینفس کالفه

 رسه!  ی به ذهنت م زایچ  نیا ی چه طور ربد یجون ه-

 بود که به زبون اورده بودم!  ی دادم آخه اون چه مزخرفات  یکالفه اش کرده بودم و واقعاً هم بهش حق م یحساب

 ام!  یطور از اون همه حسادت دور از باور افراط ن یخودم هم از حرف هام متعجب بودم و هم و

 زد.  یاورد و با بستن کشو لبخند ناباور  رونیکه رو به روش قرار داشت ب ی زیم  یرو از کشو  یرنگ و صفحه بزرگ ییطال ساعت

 خدا خودش بهم صبر بده رسماً مغزم هنگ کرده. -

پله ها افتاده بود و صبح   ی موقع رفتنش تو  شبیکه د  یند دستب  ادیلحظه  هی و با گفتن اون حرف مشغول بستن ساعتش شد که  

از   یکتیاوردن اون دستبنِد چرم که اِت رون یام بردم و با ب ی بارون بیکرده بود، افتادم. دستم رو داخل ج  داش یراه پله ها پ نیب

تنبتد رو دور  دستم گرفتم و دس  ی جنس طال روش قرار داشت به سمتش رفتم، دستش رو که مشغول بستن ساعتش بود تو

 دنبالش گشتم.«   کیتو بوت  ی کنه؟! کل یکار م  یتو چ   شیپ نیمچش بستم که متعجب گفت:»اِ ا

 !دش ید  ی لحظه فکر کن سامان م هی  ربد یاوف از دست تو ه دمش،یپله ها افتاده بود صبح موقع رفتن به آموزشگاه د ی تو-

 زد. یشخند ین

شد  ی نم یز یچ ی د ید  یخب اگرم م یول   گه،یالبد از دستم افتاده د  ی کرد رونم یب یهول هولک  یاون جور  گهیخودته د ریتقص -

 خواست بفهمه!  ی و م ی دستبند چ  هی  یآخه از رو 
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 ام خارج شد.  نه یاز س  یمعترض نفس

 چرا؟  ،یخونسرد  ی لیتو خ ربد یه-

 . یکن  یگنده م   یل یرو خ کیکوچ یزایاما تو چ ستمیخونسرد ن-

 . یگ  یم  یتو چ ن یو عذاب وجدان خسته شدم اون وقت بب یواشکی  یدارایهمه د نیاز ا شم یجور نی! همکیکوچ-

 به خودش گرفت.  یجد  ی تر کرد و چهره ا ی هاش رو با آب دهن کم لب

  یرو   یکه زن عمو بدجور  نیگفت مثل ا یکه م   یگرده تهران اون جور   ی امروز بر م ی گفت مرتض نیصبر کن، حس گه یکم د  هی-

  ی راض ییجورا هی زد البته منم بهش گفتم باهاش حرف بزنه   یمطمئن حرف م  یلیکه خ نیمه، حسدخترِ خواهرش مصم ی  ه یقض

 کنه.  کشیتحرکم با حرفاش بتونه    هی د یدونم شا ی اش کنه، چه م

 چشم هام ادامه داد و مطمئن لب زد:   ی و نگاه کردن تو  یبا مکث  و

کنه چون من    ینم ی من فرق  یکه قبالً هم بهت گفتم برا   یافته و همون طور  یهفته م  نیهم یتو  فته ی ب یبگم که هر اتفاق  نویا-

گذره، زمان    یسال برام م  هی  ی اندازه   یتونم صبر کنم به قرآن هر لحظه که ازم دور  ی نم گه یکنم، سوگند من د  یکار خودمو م

 گم؟   یم  یچ یفهم  یم  یچششم دور بش یخواد از جلو  ی گذره دلم نم ی م  ری سخت و د ی لیخ یلیخ

 و گرفته نگاهش کردم: پکر

 شه؟  یم  گهیتو م ی عنیاوهوم... اما... -

که تو   نیکنم تا االنشم فقط به خاطر ا یبهت که گفتم من کار خودم و م  ستیاش گفت:»نشه هم مهم ن ی لحن مصمم و جد  با

 نکردنم.«  ی کار  ینش تیاذ

 انداخت. ن یلبم چ ی رو یلبخند محو  

 اما... ی تو بگ  ی باشه هر چ-

 زد.  ی آشفته ا پلک

 ؟ یاما چ-

 ممکنه نشون بده!   یسامان بفهمه چه واکنش ی وقت  یعنی-

 داد:  رونیب یو کالفه ا   نیسنگ  نفس
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به دوست داشتنت اعتر اف   یسوگند من وقت نیتونه باشه، بب  یبراش آسون نم هی قض ن یدونم اما مطمئناً قبول کردن ا ی نم قاًی دق-

که    نیفقط قبل از ا  ره،یبپذ  د یبا یعن ی رهیپذ  ی اولش براش سخت باشه اما م د یآره شا زو، یهمه چ دمیبجون خر زو یکردم، همه چ

 ...میبهش بگ 

همه   د ی... اول باد یاول با ی عنیدهنش ثابت موند که آب دهنش رو فرو داد و با چرخوندن زبونش، سخت گفت:»  یهام رو  چشم

 .« میکن  یرسم زویچ

 که زد نگاهش کردم.   یاز حرف جیگ

 متوجه نشدم؟ ه یمنظورت چ-

 

  م یسوگند اگه من و تو بخوا نی... ببد یکه با  ن یو با حرکت همزمان دست هاش گفت:»خب منظورم ا  د یدور دهنش کش یدست

  ریاز طرف سامان نباشه چون در غ ی حرف و مخالفت چیه  یبرا ییجا گهیکه د  میکن یرو رسم  هیقض  نیقبلش ا د یبا می بکن یکار

  ی که محو شد اما م  یو شک یبدترم بشه مخصوصاً بعد از اون شب عروس  ضاعاو یل یممکنه خ  یشه حت ی صورت قطعاً مانع م نیا

  نیا د یکه سامان نباشه با یپس زمان دهینم  یاجازه ا  ن یمسموم، اگه بفهمه همچ یاالیفکر و خ یتونه شکش رو پر رنگ کنه برا

 براش آسون تره.«  ی جور نیبکنه و ا یتونه کار  ینم گه یبعدشم که بفهمه د م یکار و بکن

 زدم و هاج و واج نگاهش کردم. یلبخند  ی جیگ با

 م؟ ی اش کن یرسم د ی سامان نباشه با ی وقت ی گ یم  ی عنی دمینفهم یز یمن چ-

 .د یاش کش یشونیپ  یرو  ی و مشوش دست  کالفه

خوام سامانو از   ی بکنه، نم یا  گهید یشه و ممکنه فکرا یخراب م  زیکنه وگرنه همه چ   یکه ما رو قبول م  هی جور نیآره فقط ا-

 دست بدم. 

 :دمیمبهوت پرس  ی لکنت و حالت با

 تو سرته؟  یاون وقت؟ چ  یچ... چه جور -

 حاال.« یفهم یگفت:»تو بهش فکر نکن بسپرش به من م   نانیپر اطم ی هم فشرد و با پلک ی رو یلب

بود سمت کمد لباس هاش رفت که با همون   رهنش یپ ی که دستش به دکمه ها ی ا گفتن اون حرف از جاش بلند شد و درحالو ب 

 .« یجور  نیبده ا د یطول کش ی لیعمه خ شی پ رمیمن م  گهیگفتم:»خب د  شم یو پر تشو ر یذهن درگ
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 . امیم گهی کمه د ه یدلم منم   زی برو عز-

سرم رژه وار حرکت   ی تو ربد یه ی گرفتم. حرف ها  شیرو پ نییپا ی نرم راه طبقه  یی قدم هااتاق خارج شدم و آروم از پله ها با   از

آرامش بخش و اعتماد   ینانیخواد بکنه اما حرف هاش برام پر از اطم ی کار م   یتو سرشه و چ یدونستم چ ی نم قاًی کردند دق یم

  یبرخورد ظرف و ظروف به گوش م ی آشپز خونه بود و صدا یراحت بود. عمه هنوز هم تو  المیخ یی جورا ه یبودند و    یظیغل

  ینیبعد از آشپز خونه با س  ی  قهینشستم که چند دق  یی رایپذ  یمبل تو  ی ظرف ها بود. رو یی که مشغول جا به جا ن یمثل ا د؛یرس 

 :د یآروم پرس  ز یم ی رو ینیباال کرد و بعد از گذاشتن س  ی به طبقه  یاومد، نگاه رونیب یچا

 گفت؟   یشد چ یچ-

 هم گذاشتم. ی چشم رو نانیاطم پر

 رو براش بهانه کردم.  یراحت خستگ   التونیخ-

 فوت کرد.  ی نفس یبا آسودگ 

 استرس گرفتم.  هویممنون، -

م، به  بر د یبا گهیمبل برداشتم و با بلند شدن از جام رو به عمه گفتم:»خب عمه جون من د  یرو از رو  فم ی ک ی از خوردن چا بعد 

 شه.«  ی درست م  زی همه چ د، ینکن یقدر خود آزار نیا گه یجا شما هم د ن یا امیمامانم نگفتم که م

 زد.  یمشوش  پلک

 ؟یمون  ی نم ی عنی نم یاوهوم، بب-

 .ذاشتمیموندم و تنهاتون نم ی م شتونیکار دارم وگرنه حتماً پ-

رنگ اون   ی که خطوط مشک  یزرشک نه یبا زم یرهن یاومد. پ نییهم از پله ها پا ربد یدوشم جا به جا کردم که ه ی رو رو فم یک

  ریرنگش جا داد و زنج ی مشک ن یشلوار ج یرو تو  اش ی اومد. گوش  ی اندازه هم بهش م ی رو پر کرده بودند به تن داشت و ب نه یزم

کننده    رهیب کرد و به سمتمون اومد؛ واقعاً خگردنش مرت ی تو  نهیآ یجلو  ستادن یرو با ا د که دور گردنش انداخته بو ی پر برق زِیر

زد که آب دهنم   یلبخند  طنت یاومد با ش  یتر م  کیکه نزد  یمحو تماشاش بودم، در حال  یرگیرو با خ یا  قهیشده بود و چند دق

رو به من  شده بود آب دهنش رو مضطرب قورت داد و   ذبکم مع  هی ربد یه ی رو فرو دادم و نگاه گرفتم. عمه که انگار باز هم جلو

 .« یموند  ی م شتریگفت:»سوگند جان کاش ب

 جواب دادم: ی عمه کامالً به خودم اومدم و با لبخند  یصدا با
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 ممنون عمه جون. -

 :د یهم پرس  ربد ی که ه دمیکه رد و بدل شد صورتش رو بوس  یاز تعارف  بعد 

 ؟ یر یم ی دار-

 .گهیآره تا شب نشده برم د-

 .« رونی ب رمیرسونمت چون منم دارم م ی جمع و جورش از خنده گفت:»خب بذار م یو با لب ها د یابروش باال پر یتا

 رسونتت.« یم  ربد یه ه یگفت:»آره فکر خوب  د ییهم در تأ عمه

  یباز با لبخند ها ربد یزبون چرخوندم که ه ی الک یکم به تعارف ها  هی هول شده بودم و  یحساب ربد یه ی عمه از رفتار ها یجلو

 رسونمت.«  یم  گهیقدر تعارف نکن د نیکرد و گفت:»ا یبدجنس اش  انه یموز

خب حاال که اصرار   ی لیکنم در جواب گفتم:»خ ی کم هم تالف ه یو  می که زود تر بر ن یا یبراش اومدم و برا یز یر ی و ابرو چشم

 .« ستیبه آژانس ن یاز ین گهیقبول پس د   یکن یم

 ندارم.«  ی من اصرار  ی کرد خنده اش رو کنترل کنه گفت:»خب اگه با آژانس راحت تر   یم  یکه سع  یدرحال

 پر تشر به روش زد.  یلبخند  عمه

 ! یگ یم   یمعلوم هست چ ربد یاِ ه-

 کنم بابا.  ی م یشوخ-

 در ادامه رو به من کرد: و

 . امیخب برو تا منم ب یلیخ-

داده بودم که بعد از چند   ه یتک نیاومدم. به ماش  رون یاز خونه ب  کردن با عمه  یکردم و بعد از خدا حافظ  یحرص بهش نگاه با

 باالخره اومد. قه یدق

 !«ینبود   یقدر تعارف ن یو گفت:»تو که ا د یخند  یکرد با بدجنس ی که بهم نگاه م  یدرحال

 براش کج کردم.  ی و دهن لب
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  یبغلت و با ذوق و شوق قبول م  دمیپر یعمه م ی جلو ی نکنه انتظار داشت ه ی ! چیکن  یمسخره ام م  ی چه طور نیواقعاً که بب-

 کردم! 

 .« نهیاصالً اصلشم هم ی لبش گفت:»آره موافقم، بغلو خوب اومد  دنیبا به دندون کش د یهم خند  باز

 ! یبانمک یلیخ-

 اشاره داد.  نیزد و به ماش  یچشمک

 سوار شو. -

  ی ظیرو به طور غل نیکرد، عطرش ماش  یم   یراه افتاد. ساکت بود و رانندگ  یا قه یرو زد که سوار شدم و  بعد از دق نیو قفل ماش  

اش بود و از فرصت استفاده کردم و   ی وجودم رخنه کرده بود. حواسش به رانندگ یسراسر آرامش تو  ی پر کرده بود که حس

لحظه به طرفم   ه یزدم و غرق نگاه کردنش بود که  ی پلک هم نم یزدم، حت  دش ید  بیبا اون سر و شکل جذاب و دلفر یحساب

 کرد.  یز یر ی کردنم خنده   ریبرگشت و با غافلگ 

 قدردان زحمات شما باشم خانم شلغم! د ی نکنه اصالح کردم صورتم بد شده هان؟ البته که با ه یچ یکن  ی نگام م یطور  نیچرا ا-

 هم خوبه.«  یل یگفتم:»ن... نه اتفاقاً خ اره یبه روم ن کرد ی م یخجالت از  رو شدن دستم براش که سع یاز خنده و کم بعد 

 تو!«  ی گفت:»باز که سرخ شد  ثانهی خب یکرد و با لبخند  ینگاه

ابرو   نیب یشدم. اخم ی سرخ م ی زدگ جانی اوقات خود به خود و با ه  ی که خجالتم نسبت به قبل کم تر شده بود اما گاه نیا با

 هام انداختم.

 ؟ یگدام مسخره ام کن  ادیخوشت م هیچ  ی کن ی م ن یاِ تو چرا همچ-

 .« نیکنم هم  تتیاذ کم یدلم فقط خواستم  ز یکه چشمش به رو به رو بود گفت:»نه عز  ی در حال  یا  انهیلحن دلجو با

بودم   ی بود و دنبال بهونه ا  یگاردم فقط به خاطر رفتنش به اون مهمون شرِ یام جفت کردم که ب نهیس  یهام رو قهر آلود رو  دست

 کنم.   یکه حرصم رو خال  نیا یبرا

 . یاریحرص منو در ب ی کارته! فقط بلد  شهیهم-

سر به سر تو بذارم   د یکه امروز اصالً نبا  دمیفهم نو یا ه یچ ی دون یشده بود با باال انداختن ابرو هاش گفت:»م تمیعصبان متوجه 

 !« یچپ بلند شد  ی چون انگار امروز از دنده 
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 نکن.  یقدر منو عصب  نیا گهیخوبه پس د-

هم با هات ندارم تو هم راحت زل بزن به من،   ی کنم کار  یو م   میگفت:»باشه من رانندگ  ی شد و پوز خند  ی م  الیخ یمگه ب  اما

 واال!«

 . د یاش انداخت و خند  ی شونیبه پ ی نیو چهره پر حرصم بهش نگاه کردم که چ تیاون حرف با عصبان با

 کنم.  ی م تت یاذ ی وقت  دهیم  یف یچه ک یدون ی آخ که نم-

 حرص لب زدم:  پر

 رو باز خراب کنما! یوقت براشون گذاشت ی نکن اون موهاتو که کل ی کار ه ی  ربد یه نیبب-

 شدن زد.  م یبه نشونه تسل یلبخند 

 خونه؟   یر یم نم یباشد بابا آروم، بب-

 گفتم که آره. -

 ؟ یفردا هم کالس دار-

 چه طور؟ نایصبح ساعت هفت و ا-

 دنبالت که برسونمت.«  امیگفت:»خودم م ینگاه میانداختن ن با

 ها!«  یتمسخر گفتم:»اما اون موقع به قول خودت فکر کنم با شلوارک تو رختخوابت باش  با

 داد.  رون یب ی نفس ی مسخرگ با

 ! گهیچه کنم مجبور م د-

 ابروم رو باال دادم.  یتا

 محبور! چرا اون وقت؟ -

 .« گهیشما از واجباته سوگند خانوم، مجبورم د ارتیگفت:»چون ز ی کرد و با لحن قشنگ  یسؤالم نگاه جذاب نیا با

قند تو دلم   لویک لو یذوق مرگ شده بودم، انگار که داشتن ک ی که چه قدر از اون لحن حرف زدنش خوشم اومده بود و حساب  یوا

 بدنم رو گرفته بود.  یاش تک تک سلول ها ینیریکردن و ش  ی آب م
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 ادامه داره؟«  یجشنتون تا ک  نیگرفتن گفتم:»خب حاال ا افه ینترل کنم و آروم باشم باز با قکردم ذوقم رو ک  یم  یکه سع  یطور

  ی خوا یگفت: »اصالً م  ی جد  یداد و با لحن   نییرو سرد کرده بود پا نیداخل ماش  ی رو که تا نصفه باز بود و هوا نیماش  شهیش 

 نرم؟ هان؟« 

 شونه باال پروندم.   یبا پلک نازک کردن ستیکه انگار اصالً برام مهم ن  یطور

 راحت باش.  ستمیخودخواه و حسود ن ی! فقط سؤال کردم چون من اصالً از اون دخترا ینه چرا نر-

 .د یتمسخر خند  با

 ! یستین یکه دختر حسود -

 .« گهید ستمی و لجوج گفتم:»خب ن سرتق

  یکنه، اصالً چ ی فرق م ش یگفتم:»آره اما اون قض ی کم از روم کم کنم و با پلک خوابوندن پر حرص  ه ی ی عنیبهم کرد که  ینگاه

 .« گهید ستیکه هست، دست خودم ن ی نیکار کنم هم

 کردم.  یمکث

قدر محدود    ن یکه تو رو از االن ا ستم یحدم خودخواده ن نیتا ا گه یحال د ن ینسبت بهت دارم اما با ا یبیعج  کتهیخب حس مال-

 کنم! 

 تکون داد.  یسر

 هم دوست دارم سوگند خانوم.  ی لیخ تو یخودخواه نیندارم و ا یاعتراض چ یاما من ه-

 .یرو کنار بذار ه یخواد به خاطر من بق   ی دلم نم ی طور! ول نیکه ا-

ت بگم که من  براش ضعف رفت، حواله چشم هام کرد و گفت:»پس بهتره به یو جذاب که اون لحظه دلم حساب  حیمل  یلبخند 

 وقته که همه رو کنار گذاشتم و خودم و فقط به تو محدود کردم.«  یلیکار و کردم، خ نیوقته ا یلیخ

 مندانه لبخند زدم.  تیرضا

 ندارم.  یاعتراض  گهیخب پس منم د-

 .« یداشته باش   میتون یکه پر مدعا گفت:»نم دم یو خند  
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خونه   ی جلو دنیکوتاه رو تا رس   ریداشتم و سرمست بودم که اون مس یوب شدم، اون قدر حال خ ادهیپ  ربد یه نیاز ماش  ابونیخ سر

  یکه آهنگ  یدر انداختم و در حال  ی رو تو  د یکردم.  کل  ی هفت و هشت ساله ط یکنون و با ذوق و شوق مثل دختر بچه ها  یل  یل

 تند باال رفتم.  تند کردم پله ها رو   ی لب زمزمه م ر یرو ز

 

رنگم رو باز    د یاسپرتِ سف یو قبل ورودم به خونه بند کفش ها عیسر  یل یزده بودم و با باال اوردن پام خ ه یتک وار یرو به د دستم

کوک به مامان    یفی باره قطع شد و با ک ک یپهن رو به روم قرار گرفت. زمزمه ام  یکه داخل رفتم مامان با لبخند   نیکردم. هم

 ؟«ی اومد  ر یگفت:»د  نیدلنش یخند بهم گفت و در ادامه با لب ی د یسالم دادم. خسته نباش 

 رو از دور گردنم با خم کردن سرم در اوردم.  فمیک بند 

 ومده؟ یبابا ن د ییتنها ن، یکرد ی کار م یچ  نمیهم به عمه گلرخ زدم بب  یسر  هی-

  د یبهش د  یل یکه خ یی رایبغل گرفتن دست هاش با سر به سمت پذ  یلب هاش بود و با تو   یرو  یق یلبخند مرموز و عم همچنان

 نداشتم، اشاره داد. 

 . میمهمون دار ایب-

 : دمیو کنجکاو پرس   متعجب

 ه؟ یک-

 .« یفهم ی خودت م ا یسالن گفت:»ب ینگفت با رفتنش تو  یزیچ اما

مبلِ رو به   یچشم هام رو  ی لحظه ا یارفتم. بر  ییرایکردم و به سمت سالن پذ  زون یآو ی جا کفش رهی پالتوم رو به گ ع یسر یلیخ

  یکرد نگاهش م ی که کم کم لب هام رو از هم باز م ی جا خورده بودم، با حالت شوکه و لبخند  دنشیاز د  یرو ثابت شد. حساب

 کردم؛ بهاره اومده بود! 

و    میبه سمتم هم رفت یاشک یاز جاش بلند شد و هر دو با چشم ها ع یسر دنم یکه چه قدر دلم براش تنگ شده بود، با د  یوا

  یقهوه ا  یابرو ها  نیب  یکه باالخره ازم جدا شد و با اخم م یهمون حالت بود یرو تو   قهی. چند دقمی رو بغلم کرد گهیمحکم هم د

 . دنکر  ه یرنگش شروع کرد به غر زدن و گال
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خودش و مسعود و   یمکث و فرصت حرف زدن به من، مدام از سفر ها ی ظه ابدون لح م،یاتاقم با بهاره گرم حرف زدن بود ی تو

 داد. ی که رفته بودن بهم نشون م ی هر سفر ی وسط ها هم عکس هاشون رو تو نیگفت، ا  ی که کرده بودند م  ییکار ها

هم چاق شده بود،   ی کم ه یکامل شده بود. از قبل هم خوشگل تر و شاداب تر شده بود البته  یبهاره حساب دنیام با د یخوشحال 

  یزیکه انگار چ  یکرد و طور ی گرفتم که نگاه کنجکاو  یپوست م وهی کنار مسعود خوشحال اند. براش م  یمعلوم بود که حساب

 رفت.«  ادمی هو ی دمتیخواستم ازت بپرسم اما تا د یم  ی زیچ ه ی یافتاده باشه گفت:»راست ادش ی

  ینگاه م یگرفتم، ن ی شکل و آروم پوست م  یرو با چاقو، نوار  یسرخ بی پا هام گذاشته بودم و س  یرو رو  وهیکه بشقاب م ی حال در

 کردم. 

 ؟ یجانم چ-

 تکون داد.   یدستش بود سر ی که تو ی بیس  کهیآب دار به ت یچرخوند و با گاز  ی و دهن لب

  ، یشد  ادهیرنگ پ یمشک  نیماش  هی از  دم ینه که د  ای یاومد  نم یخواستم بب یم  دم،یکردم د یاز تراس که نگاه م  یعنی... زهیچ-

 بود؟  یک  نم،یبود درست نتونستم بب اد یفاصله ز

 :د یپرس  یدر ادامه با چشمک و

 دونم هان؟  یو من نم   هی نکنه خبر نم یبب- 

هوا مونده بود،    یکه سرش قرار داشت تو  یب یس  کهیدستم و ت   یتو  ی که چاقو یپر استرس در حال  یگرد شده و لحن   یچشم ها با

 د؟« یاونم د  ی مامانم چ  نمیگفتم:»ب... بب

 باال انداخت. یکم تعجب کرده بود شونه ا   هی که  بهاره

 . یمردم از فضول گه یبود؟ سوگند بگو د یک   یکنم، خب نگفت  رتیخواستم غافلگ  ینه گفتم که منتظر تو بودم، زنگ نزدم چون م-

 گفتن، آروم لب هام رو تکون دادم:   یو بعد از لحظه مردد بودن برا دمی ن کشدندو  ر یلبم رو ز  گوشه

 بود.  ربد یخب ه-

  بیس  کهیمجدد به ت ی تشک تخت، گاز  یبه خودش رو ی که زده بودم گشاد شده بود و با تکون یاز حرف یچشمش حساب مردمک 

 دهن باز کرد.   یو ناباور  جانیدستش زد و با ه ی تو

 هان؟ گهی! پسر عمه ات د ربد یه-
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هم فشردم و معنا دار گفتم:»اوهوم، قبالً که با هم   یرو  ی کردنشون لب زی ر زیبردم و با ر  وه ی م یپوست ها نیرو ب ز ینوک ت یچاقو

 .«نیآشنا شد 

اومده  که  ی... البته همون روز یعنیسوگند  یبود گفت:»وا  بیهم عج  یکه برام کم  یا  یو ذوق زدگ  جانیکه زدم با ه   یحرف با

 !« یبار نرفت ری اما تو که اصالً ز ادیبودم باغ بهت گفتم که ازش خوشت م

 کرد.  نییپوز خند سرش رو باال و پا با

 ؟ ینگفت  یزی بدجنس خانم پس چرا به من چ ی زده شده، ا نتون یب ییجرقه ها هی طور پس  نیکه ا-

 بشقاب بودم.  یتو  ی شده  کهیت یبا پوست ها  یمشغول باز همچنان

 . گهیو نشد د ی بود تیعروس  ری نبود که بگم بعدشم که تو درگ طشیخب... خب شرا-

 زانوش قرار داد.  ی قهر آلود دست هاش رو رو  یخوابوندن پلک با

 شد؟! یاصالً چ  ؟ یچه طور نم یبگو بب یکن  ف یخواد برام تعر ی که ازت دلخورم اما دلم م نیبا ا-

و دقت به حرف هام   جان یکردم. با ه فی براش تعر یصرار بهاره ماجرا رو  باتازه کردن نفسو با ا دمیتخت به سمتش چرخ ی رو

که پشت سر    ی تلخ ی و روز ها ربد ی من و ه  بیپر فراز و نش ی ماجرا دنیاز شن ف یخف یکرد که اون وسط ها گاهاً بغض یگوش م 

  دنم ینگاهم داد و با کش ل یتحو  یضیلرزوند. بعد از تمام شدن حرف هام لبخند عر ی مرو    دش یگِرد و سف  یچونه   م،یگذرونده بود

 از لپم کرد.  یبغلش ماچ محکم ی تو

  یلیسامانم خ ه یکه قض دوارم یدلم، ام زی برات خوشحال شدم عز یلیکرد اما خ   تمیکم اذ ه یهاش  ی که تلخ ن یسوگند با ا ی وا-

 . د ینیراحت تر همو بب د یزود حل بشه و بتون

 

 با فشردن دستش زدم.  یبخند ل

 ؟ ی برگشت یک   یخب نگفت  زم، یممنون عز-

 . میکن  یاون جا زندگ گهیو د  می ریاقامت بگ  میخوا  یچون م  می اما بازم قراره برگرد میشه اومد  یم  یدو روز -

 که زد گفتم:»واقعاً؟«  یتعجب از حرف  پر
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متأثر گفت:»آره، آخه مسعود قراره با شوهرِ عمه   ی نفس دن یچشمش رو خاروند و با کش ی بلند و قرمز رنگش گوشه  یناخن ها با

 .« زایجور چ نیساختمون از ا ی داخل ن یزایو د یبزرگم کار خودش و راه بندازه و اون جا مشغول شه، طراح 

 :دمی ملول پرس  یو لحن  یناراحت با

 شه؟ یهم یبرا  یعنی-

 کرد.  د ییتأ  نییکش اومده به سمت پا  ی هم رفته بود و با لب و لوچه ا یچهره اش تو  یناراحت از

مامان و بابا...    یدونم، برا ی شه م ی دلم تنگ م ی لیاما خ م یریو م میای م ی عنیجان  نیا نایکه بابا ا ی دون ی خب م یول گه یآره د-

 تو. 

 باز هم بغلم کرد.  و

 . امیحتماً ب ت یعروس  یواسه    دمیشه سوگند اما قول م یدلم برات تنگ م  یلیخ-

 برام دور از باور بود.  یلیاون حرفش خ د یدونم شا ی لحظه خنده ام گرفت نم هی که زد   یحرف با

 ! یعروس -

 !« نیکن ی م یی کارا ه ی نیدار  ی زدم مگه خودت نگفت یگفت:»حرف خنده دار  کشیکرد و با نگاه بار ی کمون  ییابرو

 ام خارج شد.   نهیو مغموم از س  م یمال نفس

 . زایچ نیآره اما حاال کوتا ا-

 بازوم نوازشگر حرکت کرد.  یرو  دستش

 شه.  یدرست م ز یرو نخور همه چ یز یغصه چ ی د یبهم م یخوب یهم خبرا ی که مطمئنم به زود فته ی زود اتفاق ب یلیخ دوارم یام-

رنگ و صفحه   ی حرف زدن به ساعت نقره ا ی دو ساعت و کلهم گذاشتم. بعد از گذشت  یرو  ینگاهش کردم و پلک قدرشناسانه

 .« یبرم سوگند  د یبا گه یبدجور چونه ام گرم شد، د ننیساعتو بب ی ستاره شکل داشت، نگاه کرد و گفت:»وا یز یکه آو کشیکوچ

 .« می نیبب می فکر نکنم حاال حاال هم و بتون ی جور که تو گفت نیبمون، واال ا شتری گفتم:»اِ کجا خب ب معترض 

  یخب زنگ م ی تخت گفت:»آره ول  یخز دارش بود برداشت و با بلند شدنش از رو ی چرکش رو که هم رنگ پالتو یِ صورت فیک

 هم خوبه.«  ی لیخ می کن یصحبت م  ی ریزنم، اصالً تصو
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 ست. گه ید زیچ  ه ی  دنتید ک یآره اما از نزد-

 زد.  ینیو لبخند غمگ  د یبازوم کش ی رو یاون حرف دست با

به   ی اشک از چشم ها گه ینشد و با بغل کردن هم د میبغضمون رو فرو بد  می کرد  یم  یدنش هر دو هر چه قدر  سعبدرقه کر موقع 

  یکه اومدنش حساب ن یمامان هم متأثر شده بود. با ا یحت میاز هم جدا شد  ی به سخت ییجورا هی غم نشسته مون راه گرفت و 

تونستم   ی نم شه یهم ی دلم نشست و پکر شدم. هنوز هم رفتنش رو برا  یتو  ی ورخوشحالم کرده بود اما موقع رفتنش غم بدج

 برام سخت بود.  ی هضم کنم و باورش کم

اومدن از اون حال و هوا به کتاب هام پناه بردم. شام رو کنار بابا و مامان و   رونیب ی تو خودم بودم و برا  یاز رفتن بهاره کم بعد 

بودم و با   داریوقت ب ر یمنظور تا د  نیآزمون فردا خودم رو آماده کنم. به ا ی برا طور سامان خوردم و به اتاقم برگشتم تا نیهم

 خودم رو خسته کردم ناچاراً به رختخوابم رفتم.  یلی بود خ  د تذکر مامان که معتق

 *** 

رفتم.   نییها پاکفش هام از پله   عیسر دنی رو که مامان برام گرفته بود گاز زدم و با پوش  ییگردو ر،ینون و پن  ی لقمه  یهولک  هول

رفتم. درخت   نیکه شب زده بود سمت ماش  ی نازکِ برف نرم هیال ی منتظرم بود و با سرعت دادن به پا هام رو  ابونیسر خ ربد یه

که    ییشون رو پوشونده بودند و تک و توک پرنده ها یزده   خ یخشک و   ی شاخه ها ،ی د ینازک و سف ربا تو رواده یپ یکاجِ تو  یها

  یزده بود، با دندون قروچه ا  خی یام حساب ین یشکستند. هوا واقعاً سرد بود و نوک ب ی خودشون م ی سکوت سرد صبح رو با صدا

سوار شدم.   رو باز کردم و  نیدر ماش   عی سر یل یخ گهید  مبه دنشونیکردم و با مال   "ها"دست هام   یاستخون سوز تو  یاز سرما

داد و کم کم حس   ی صورتم نوازشگر حرکت م ی رو تو یگرم و پر حرارت ی هوا ی شیگرما  ستمیگرم بود و س  نیداخل ماش  یهوا

سالمم رو داد.    اببود جو افه یتو ق  یکه حساب ی گره خورده و در حال یسالم کردم که با ابروها ربد یباز شده. رو به ه خم یکردم  یم

نگاه کردن پرسشگرانه   یپا، به طرفش برگشتم،  بعد از لحظه ا ی رو فمی ده بودم و با گذاشتن کاز اون برخوردش تعجب کر 

 :دمیپرس 

 ربد؟ یشده ه یزیچ-

 . د یرو گفت. شونه ام با حالت تعجبم باال پر «یاکه نگاهم کنه خشک»نه  ن یبا همون اخم و چهره عبوسش بدون ا و

 ؟یچ  ی عنیگرفتنا   افهیق نیپس ا-

نکنه به   هیگفتم:»چ  م یمال یو لبخند  یبا لحن شوخ  نیداخل ماش  یحاکم به فضا  نیسبک کردن اون جو سنگ  ی در ادامه برا و

 ؟« یشد  یعصب  یاز خواب نازت زد  یزود ن یکه صبح به ا نیخاطر ا

 اش گفت:»در بازه درست ببندش.« یبه رو به رو و لحن جد   یرگیخ با



 عشق تا جنون 

1223 
 

 اش شده بود!  ی زیچ ه یاوردم و انگار واقعاً  ی رکت کرد. واقعاً از اون رفتارش سردر نمرو روشن کرد و ح نیبا اون حرف ماش  و

 شده؟«  یچ ی شه بگ  یهم رفته بود و با تر کردن لب هام رو بهش گفتم:»م یام تو  افهیاون همه اخم تخمش، ق  از

 و کالفه از اون برخوردش باز صداش کردم.  دم یکش شیراه حرف زدن رو پ ی شتریو با سماجت ب دم ینشن یجواب اما

 ربد؟ یه گه ید ه یکارا چ نیخب حرف بزن، ا یچ ی عنی  یرفتارا نیبا توام ها! ا-

 حرص ادامه دادم:  پر

 بهتر بود.  ی لیرفتم خ ی اصالً  اشتباه کردم که سوار شدم خودم م-

و دستش رو   د یلبش کش  ی دندون رو رو یسراسر جد  ی رو بالفاصله  نگه داشت. به سمتم برگشت و با چهره ا نیاون حرفم ماش  با

 ستم دراز کرد. 

 بده.  تو یگوش  قه ی فقط چند دق ست،ین  یزیچ-

 : دمیتعجب پرس  پر

 من؟   یِگوش -

 آره زود باش. -

اوردم و به سمتش گرفتم.   رونیکوله ام ب  بیج ی ام رو از تو یگوش  یاز رفتارش نداشتم و بعد از نگاه جاخورده ا  یدرک همچنان

 :د ی پرس  یبه گوش  ی رگیبه صفحه قفل شده اش با خ یرو از دستم گرفت و با نگاه یگوش 

 پسوردش؟ - 

 لب زدم:   جیو گ سردرگم 

 تولد سامان. خیتار-

کردن نگاهش چشم به صفحه اش دوخت که باالخره بعد   ز یجست و جو و ر ی بود و بعد از کم یام دنبال چ ی دونم تو گوش  ینم

 ؟« یگرد ی م ی دنبال چ  یاون گوش   یاصالً تو  هی چ هی قض  یبگ  یخوا ی نم ربد یگفتم:»اوف ه  ی از اون همه سکوت با کالفگ 

 با حرص زمزمه کرد:  خته یآم   یتیکرد با عصبان ی نگاه م ی که به صفحه گوش  ی حال در

 . یعوض ی  کهیدمر-
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 :دمیپرس  یاز کف دادم و شاک طاقت

 شه بدونم؟  ی م ی گ ی م و یک-

 !« یدون ی تونم ی عنیرو باز سمتم گرفت و با نگاه پر غضبش گفت:» یاون سؤالم گوش  با

 خبر از همه جا نگاهش کردم.  یب

 و؟ یخب آخه چ-

 حرص لب زد:  پر

 . گمیم تونو یگرام ی پسرخاله -

  ،یاون پست کوفت ری اونم ز تیمیهمه صم نیزد با نگاه کردن به رو به رو گفت:»ا ی با خودش حرف م تیکه با عصبان ی در حال و

 فهمم!«  یاون همه آدم رو واقعاً نم یجلو

 . د یام با تعجب باال پر شونه

 کدوم پست؟-

صفحه اش سر خورد؛ همون   یم رو رو ازش گرفتم که چشم یام که سمتم گرفته بود، اشاره داد. گوش  ینگاهم کرد و به گوش  

که رضا گذاشته بود افتاد که برام نوشته    ینظرات چشمم به نظر نیصفحه ام گذاشته بودم و ب ی تو ربد ینبود ه  یبود که تو  یشعر

 بود: 

 .« رینظ  یبود سوگند جان ب بایز  یلیبه خ »به

 چند تا هم شکلک قلب!  و

 .« گهینظرشو گفته د هیمن چ ر یدهنم رو فرو دادم و حق به جانب گفتم:»خب تقص آب

 :د یغر  یسمتم برگشت و عصب  به

 امبل.  ی  کهیغلط کرده مرد-

 ... «ی که یمرد باستیبود سوگند جان، عمت ز با یگفت:»به به چه قدر ز ی و حرص ادا در م تیکه با عصبان ی در حال و
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  ریکردن نظرات ز  نییام و باال و پا یبه صفحه گوش  یخورد. متعجب و ناباور بعد از نگاه یصبع یدادن نفس رون یحرفش رو با ب و

 ناباور چشم دوختم.  ییبا چشم ها  ربد ی پست، رو به ه

 آره؟!  یپونصد کامنتا رو خوند  نیتو تمام ا  یعنی-

 خشم به سمتم برگشت.  پر

 هست؟ ی آره حرف-

اصالً   نمیآخه...  بب  ی ا وونه یگفتم:»تو واقعاً د رتی و نا آروم خنده ام گرفته و با ح  نیاون جو سنگ  ونهیم  یلحظه ا ی برا یحت

 !« ه؟ی کارا چ  نیمنظورت از ا

پس اون همه   ی چیه نیگفت:»اصالً ا یتو همش با زرنگ  ی مِن مِن کردن با همون اخم ها ی سؤالم جا خورده بود و بعد از کم از

 کنه؟«   تیمیهمه احساس صم نیکه ا  ید یقدر بهش رو م   نیهان چرا ا نیچداده   رکتیدا ی که تو یامیپ

 خبر شونه باال اخداختم. ی ب ی از تعلل بعد 

  نیبود که تو ا یزمان ی شعر گذاشتم که اونم واسه  هی بعد مدتها  ستمی فضا ها ن  ن یاهل ا ی لیچون خ دمیبه جون خودت من ند -

 به خدا.  نیهم ی جا نبود

در کنترل خشمش داشت با حلقه کردن محکم انگشت هاش دور فرمون گفت:»سوگند تو که   یکه سع  یپلک زد و در حال یعصب

 تو رو داشته باشه؟!«  یشماره   د یو چه قدر ازش متنفرم اصالً چرا با اد یآدم بدم م نیمن چه قدر از ا ی دون یم

 اختم.ابرو هام اند  ن یب می مال ی نیکه خودم رو تبرئه کنم چ ی لحن با

 ه؟ یمن چ ر یخب االن تقص-

 هم قرارداد.  ی رو  دندون

  یچ ی عنیهان؟   مهیقدر لحنش صم نیصدات بزنه! چرا ا ک یبه اسم کوچ د یچرا با ی د ید اماشویداده اصالً پ امیغلط کرده به تو پ-

 ؟ یچ ی عنی نا یزنن؟ ا ی همش از تو حرف م نایمامانش ا گه یکه م

 . د یفرمون کوب ی با حرص دستش رو رو و

 . دمیلبم رو داخل دهنم کش  یو دلخور تا  ریمتح
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  نیقدر از ا نی داده اما من که جوابش و ندادم اصالً چرا ا  امیآره پ  ؟یکن  یقدر بزرگش م   نیفهمم چرا ا ی تو زده به سرت، من نم-

 کارت کرده؟  ی مگه چ  اد یآدم بدت م

  ی جور نیباز ا یدون   یبست سرش رو باال گرفت و گفت:»سوگند اخالق سگِ منو م ی رو مچشم هاش  تیعصبان ی از رو کهیدرحال

 !« ؟یکن   یدفاع م ی آدم دار نیاز ا

 ! ادیچرا ازش بدت م ه؟یگم مشکلت باهاش چ  یفقط م  یچه دفاع-

 .« ینیب  ینم نمی ب یرو که من م ی زیلبش گفت:»چون تو چ ی عصب دنییو بعد از جو  د یسمتم چرخ به

 بگو بدونم خب.-

  رم یپس لطفاً منو برسون چون داره د یگ  ی دلخور درجواب گفتم:»حاال که نم ی گرفتن و لحن افه یآلود بهم نگاه کرد که با ق خشم

 شه.«  یم

 .د یخند  یعصب

 کن.  یلجباز ی طور ن یباهات حرف بزنم هم ام یخوبه هردفعه که م-

 ! یستین ماجرا نخبر ندارم اما تو ول ک  یزیگم که من از چ ی خب دارم م-

 هستم.«  یعصب  یکاف  ینگو به اندازه   یز یچ گه یسرد و خشمناک گفت:»د یبا لحن  نیازم گرفت و با روشن کردن ماش  نگاه

چهره ناراحت و لحن خشکش رو نداشتم و ملتمس صداش زدم و با جمع کردن لب هام گفتم:»قسم جون خودتو   دنید طاقت

 کار کنم االن هان؟«  یدونستم، خب چ ی خوردم واقعاً نم

 

 داد. رون ی ب یو عصب   قیعم نفس

 . یکوفت من کن  زویبشنوم، تو عادتت همه چ یا  گهید  زیخوام چ یساکت شو نم  گهیسوگند د-

  امیهم حق با اون بود واقعاً پ ییجورا هی کردم   یام رو نگاه م یدادم، گوش   هی ام تک یگرفته به صندل ی ز اون حرف با حالبعد ا و

 شده بود!  ی میاون همه با من صم ی بودن اصالً خودمم متوجه نبودم که، ک یحرص دار  یها
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شد. در طول راه ساکت بودم و   ی م یو اون همه عصبان زد یحرف ها رو م نیهم د یشا د ید ی ها رو م ام یپ نیهم ا یا  گهید  هرکس

آموزشگاه توقف   ی بگم. جلو ی تونستم کلمه ا  ینم ی بود که حت یکردم. اون قدر عصب ی رو نگاه م  رون یب زون یآو  ی با لبو لوچه 

 : د یاده شم که بدون نگاه کردن پرس یخواستم پ  ی رو برداشتم و م  فمی کرد. ک

 شه؟  یساعت چند تموم م-

 جواب دادم:  ریبه ز سر

 . رمیخونه نم گهی عصرم دوباره کالس دارم د-

 دنبالت.   امیم-

 . رمیخودم م ستیالزم ن-

 برام نذاشته بودند. ی تشربارش جز قبول کردن راه یتو همش نگاهم کرد که با اون نگاه ها  یاون حرف با همون اخم ها با

 شه.  یساعت پنج تموم م-

 اش جوابم رو داد.  ی رو صدا زدم که با اخم و همون چهره جد اسمش  یبهش کردم و با لحن آروم ینگاه و

 جانم؟-

لب   ی رو میمال یلبخند  ی لحظه ا ی داد و برا ی که دوستش داشتم م یکلمه ا  ن یهم جوابم رو با قشنگ تر تش یعصبان یتو  یحت

 .« گهی نکن د  ی جور ن یدونستم، لطفاً ا ی ... من واقعاً نمزهیهام نشست. منتظر بود که گفتم:»چ

 رو به رو.  ی  ره یازم رد شد و خ نگاهش

 ؟ یندار  یکار-

 رو زنزمه کردم.  یدلخور و ناراحت نه ا ی با لحن و

 دنبال تو.    ام یبعدشم م رون یب میری و بچه ها م  یناهار با مرتض -

به روم قرار   که بر گشتم رو ن ینرفته بودم که از پشت سر صدام زد. هم شتر یب ی شدم چند قدم اده یپ نیرو برداشتم و از ماش  فم یک

 ام رو به سمتم گرفت.   ی دستش ب کمرش بود گوش   هی که  ی گرفت. پرسشگرانه نگاهش کردم؛ درحال

 بود.  ی صندل ی رو-
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توشون   تیاز عصبان یی سرکشش که هنوز هم رگه ها یبود و با نگاه ها ستاده یرو با نگاه پر بغضم ازش گرفتم. همچنان ا یگوش 

که سرش رو    یباره تموم بشه. درحال کی  شیخواست بغلش کنم و همه عصبان یکرد؛ چه قدر که دلم م   یشد، نگاهم م یم  دهید

کرد و بعد از اون شال گردنش رو از دور گردنش در اورد    یکم با لب هاش باز  هی بود  ه چرخونده و روش رو ازم برگردوند  یبه طرف 

که نگاهش رو ازم گرفته بود   یدرحال  ی مون لحن جد و با ه دش یچیبچه دور دهنم پ ه ی و دور گردنم انداخت، مثل 

 لباس بپوش.« یدرست و حساب  رونیب ی ایگفت:»هواسرده م

 سرخ شده ام از سرما رفت؛ آروم انگشت هام رو لمس کرد. یکم یبه سر تا پام نگاهش سمت انگشت ها یبعد از نگاه و

 زده.  خیدستاتم که -

آروم به دستم داد که   ی گرمش گرفت و فشار  یدست ها  یدستم رو تو  ی ا  قهیدقکردم، چند  ی بچه گربه بغ کرده نگاهش م مثل

  یاون سرما به پوست چروک شده از سرمام حرم و گرم یگرم و بخار مانندش تو ی دور تند افتاد، نفس ها  یباره رو  ک ینفسم 

باره قلبم شده بود،   ک یزدن  خیلحنش که باعث  یکرد و سرد   ینم تمیاذ ی لیخبودند هر چند که اون لحظه اون سرما  دهیبخش

  یاراد  ریغ یکه لبخند   نیکرد و هم  یعاشق خودش م شتر یحال چه قدر با اون کار هاش من رو ب نی کرده بود با ا شونم یپر شتریب

 .« گهی خب برو د یلیزدم باز واسم گارد گرفت و اخمو گفت:»خ

 و سمت ساختمون آموزشگاه رفتم.  دمیزده و سفت کوب خی نِ یزم ی رو ییبرگشت. بغض کرده و پا نشیبه طرف ماش  و

 

  رون یرو جمع کردم و از ساختمون آموزشگاه ب لمیتمام، وسا  یو کوفتگ  یبعد از گذشت چند ساعت کالِس فشرده با خستگ  باالخره

رو   ی ا قه یبود. پنج دق  ومده ی بودم و هنوز هم ن ربد یمنتظر ه  ابونیکردم، کنار خ  یزدم. به ساعت صفحه بزرگ و اسپرتم  نگاه م

  یرو  خیعقب گذاشتم. س  یصندل  یکه باالخره اومد و سوار شدم. شال گردنش رو که دور گردنم بود باز کردم و رو   دمیانتظار کش

اومد اصالً   یجوابم رو داد و بعدش هم حرکت کرد. هنوز هم قهر به نظر م  ی جد  ی نشستم و آروم سالم کردم که با لحن یصندل

 اومده؟!  لمبرخورد کنه و قهر باشه چرا دنبا ی جور نی حاال که قراره ا دمیفهم ینم

و حرص به خاطر اون   تیعصبان یحاکم بود، از رو  نیماش  ی تو ینیسنگ   ی زد و چه قدر که فضا یبودم و اون هم حرف نم ساکت

 کرد.  ینگاه م یکردم و باالخره بعد از اون همه سکوت آزار دهنده ن  یمرتب لب هام رو تر م شیتوجه یب سکوت و 

 ؟ یخور یم  یزیچ-

 رو از دهنم خارج کردم. ی درهم نه ا  یا  افهیام چسبوندم و با ق نه یس  ی رو رو فم یک

 هوم؟  م؟ یبخور ی زی چ هی و   مین یبش ییجا هی  م یبر م یتون  یاگه گشنته م -
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 .« ستیگفتم:»نه ممنون گشنم ن ی با لجباز ر،یتو هم و دلگ  ی ا افه یگرسنه بودم اما با ق  یکه حساب نیا با

 ! ؟یکن ی باهام لج م ی دار-

 . رینخ-

 اش خارج شد. نه یاز س  یکالفه ا   نفس

 بچه نشو.  ادا، یادا و اطوارات خوشم نم نیسوگند اصالً از ا-

 م گرسنمه!« بگ  د یحتماً با ه یسمتش برگشتم و با حرص گفتم:»چ به

  یلیشد. خ  ادهیپ نیتوقف کرد و  از ماش   ی فسفود  هی  کیکم جلوتر نزد  هی شد و  رهیتکون داد و به رو به رو خ  یسر تیعصبان با

 برگشت. مونادیو ل  چینگذشت که با دو تا ساندو

 

 .«ریتر شده بود گفت:»بگ   میکه نسبت به قبل مال  یرو به طرفم گرفت و با لحن  چیساندو

 صورتش براق شدم.  ی و تخس تر از قبل تو لجوج 

 .ستمیخورم گرسنه ن یگفتم که نم-

  یدر کنترل کردنش داشت لب هاش رو تر کرد و با پلک زدن یکه سع  یت یکه دستش رو به سمتم گرفته بود با عصبان ی حال در

 وگرنه...«  ی گر یو از دستم م  نیا دهیکشن یبعد  ی  هی پر خط و نشون گفت:»سوگند به ثان ی محکم و لحن

 حرفش رو قطع کردم.  یعصب

 هان؟  یوگرنه چ -

 .« ید یهم نشنوم فهم ی ا گهی حرف د ی ریگ  یازم م  نویباز گفت:»ا یبا حالت دستور  و

رو ازش گرفتم و با لحن پر حرصم    چیرفت، ناچاراً ساندو یدادم واقعاً از کوره در م   یادامه م  گه یکم د ه یبود و   یقاط واقعاً

  نیهم شهیهم  ؟ یبه من گوش کن یلحظه ا ی ستیحاضر ن یکه تو حت  یگوش کنم درحال   د یمن با یگ   یتو م  یگفتم:»چرا هر چ

 .« ییجور زورگو

 و تو هم لجباز. -
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 ؟ ید یتو که به حرفام گوش نم  ایمن -

  گهیکرد گفت:»اون موضوع از نظر من تموم شده ست د ی م ی فی خف ییدهنش گرفته بود و سرفه ها  ی که دستش رو جلو  یدرحال

 راجع به اون آدم بشنوم.«  ی زی خوام چ ینم

 ! ؟یچه طور تو حرفاتو زد-

 .د یاش کش یشونیپ  یرو  ی تر از قبل دست  کالفه

که راجع   نی چه برسه به ا گهیآدمو بشنوم د  نیخواد اسم ا ی دلم نم یمن حت   یفهم ی هان تو چرا نم ی بگ  یخوا  یم  یمثالً چ-

 !  میبهش حرفم بزن

هم   ی ا ه یثان ی کنم که فکر تو برا   یفکر م نیبه ا یآشفته و متوحش گفت:»وقت یساکت شد و بعد از اون با حالت ی ا قه ی چند دق و

 .« یفهمی م وونه یشم، د ی م وونه یگذره د یم  کهیکه شده از ذهن اون مرد

 و متأثر لب زدم:   مغموم

 .ی منو مقصر بدون د یاما تو نبا-

 .« یجا نبود  نیدونستم االن ا ی گفت:»اگه م  یجد  یو با لحن د ییلبش رو جو  گوشه

 پرت کردم که بَرش داشت و با خشم نگاهم کرد. نیماش  یرو جلو  چیاون حرفش با حرص تمام ساندو با

 کنم.   یحرفمو تکرار نم گهیوجه د چ یبه ه-

  یرو ازش گرفتم و مضطرب گاز  چیساندو  دهیترس  یی تونستم مخالفت کنم و آروم و با چشم ها یبود که اصالً نم ی قدر عصب اون

 بهش زدم. رو گرفت و حرکت کرد.

کردم که    یدور دهنم رو پاک م بمیج  ی از تو یاوردن دستمال رونی بود. با ب دهیقدر که گرسنه ام بود و واقعاً هم بهم چسب چه

 چیاما بعدش ساندو ست یو با اون همه اصرار گفته بودم گشنه ام ن  یچون اون جور د یخند  ی هم م د یخنده اش شدم. با ی متوجه 

 ! مقورت داده بود قهی رو در عرض پنج دق

کردن اون    یط  یاش تو هم رفته بود. بعد از کم افهیباز هم ق ی ول ارمیکردم به رو ن ی م ی خودم هم خنده ام گرفته بود اما سع 

 گردم.«   یدارم االن برم  یکار  هی توقف کرد و با برگشتن به سمتم گفت:» ک یبوت ی خلوت جلو ریمس

شدم و من   ادهیمنتظر موندم و بعد از اون پ  نیماش  یرو تو  ی ربع ه یرفت.   کیشد و به طرف بوت ادهی پ نیحرف از ماش  گونیو با ا 

  ی ا شهیدرب ش  ی رو بود گذر کردم و جلو  ادهیپ یکه تو   یشاخ و برگ ی رفتم. از کنار تک درخت کهن و ب کیهم به طرف بوت 
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  یزد با کل یلب غر م  ر یکه ز  یو فرگل شدم و فرگل درحال  ربد یبحث ه  یصدا ی که داخل رفتم متوجه   نیقرار گرفتم. هم  کیبوت

خواستم از سر راهش کنار برم بهش   یکه م   نیاومد و هم نییشده بود از پله ها پا دهیدستش چ  ی رنگ که تو د یسف یجعبه  

عملش کرده بود بهم   داًیجد  ا یکه گو  ش و باال گرفتن دماغ چسب شده ا  ت یشدند. با عصبان نیبرخورد کردم و جعبه ها پخش زم

 خوام.«  یمحو گفتم:»معذرت م ی نگاه کرد که با لبخند 

 

 !« ینیجلوتو بب  یتون  ی و پر رژش رو تکون داد و گفت:»مگه نم  یقلوه ا  ی گرفتن در جواب لب ها  افهیق ی و با کل ی با لحن تند  اما

 ام کرده بود، متعجب نگاهش کردم.  یحرص ییجورا ه یاز اون لحن حرف زدنش بدم اومده بود و  یحساب

 عمداً که نکردم!  یچ ی عنیلحن حرف زدن   یکردم پس ا  یمن که عذر خواه-

 تاب داد:  ضیبا غ ی گرفت و چشم نیزم یِشکالت یپارکت ها یرو  یدارش ضربخز  یچکمه ها مین با

 هم چشتو باز کن فهم...   ی معذرت خواه یندارم، به جا گهینفرو د هی جر و بحث با تو  ی اصالً حوصله -

اومد صداش زد. با صدا زدن   ی م نییمحکم و پر ابهتش از پله ها پا یکه با قدم ها  یدرحال ربد یحرفش تموم نشده بود که ه هنوز

 به سمتش برگشت و دستپاچه  ع یسر ربد یاسمش از دهن ه

جا   نیخوام ا ی نم گهیجمع کن د لتویاش گفت:»وسا ی نیابرو هاش و خاروندن کنار ب نیب ظ یغل یبا اخم  ربد یگفت. ه  «یا»بله 

 .«یباش 

  گه یوار رفته گفت:»آخه چرا منکه فاکتورا رو درست کردم د ی نگاه کرد و با لب و دهن ربد ی گرد شده اش به ه ی با چشم ها فرگل

 ه؟« یچ

  یتوش مشهود بود محکم گفت:»تا تو باش  تیکه عصبان یبه من کرد و در ادامه هم رو به فرگل با لحن  ینگاه ربد یاون حرف، ه  با

 .« یحرف بزن  یو چه طور   یبا ک یبفهم

که از حرص   ی و با لب و دهن د یکردم. فرگل هم نگاهش رو سمت من کش ی بهش نگاه م جیبودم و گ از حرفش جا خورده یحساب

 نگفتم.«  یز یکرده بود گفت:»اما من که چ دایلرزش پ

 . د یپر تشر بهش توپ یکرد و با لحن  یکمون  ییتوجه به حرف فرگل ابرو یب

 . هی تسو ایفردا هم که حوصله ام سر جاش بود ب  ،ید یکه شن نیجمع کن هم لتویوسا-
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 لب زد:  ربد یو پر خواهش رو به ه  ملتمس

 نگفتم اون به من بر خورد کرد من فقط...  یزی باور کن من بهش چ ربد یه-

ابرو   نیب ی نیکه دستش رو سمت گوشش برده بود چ  یبا همون ژست و در حال ربد یکردم. ه یفقط نگاه م  ریو واج و متح هاج

 هوم؟!«  یکَرم شد  داًیانداخت و گفت:»فرگل جد هاش 

 خاطر مداخله کردم.  نیکرد و به هم  یم  یرو  اده یداشت ز  گه یتعجب کرده بودم  چون از نظرم د ربد یاز رفتار ه واقعاً

 نشده که.  یز یچ یقدر گنده اش کن  نیا ست یمن بود الزم ن ر یتقص ییجورا هی خب آره -

 به کمر و پر اخم نگاهم کرد. دست

 تو دخالت نکن. -

 نداشت. ی ری اما گفتم که اون تقص-

 خشم تر از قبل لب زد:  پر

 . دمیو شن ز یگفتم که دخالت نکن خودم همه چ-

 لطفاً.« ربد یخواهش گفتم:»ه پر

  ی عنیحال آروم گفت:» نیاش اما در ع یبا لحن شاک د ییجو ی و حرص لب م ت یتوجه به من و حرفم، رو به فرگل که با عصبان یب

 شده فرگل خانم!«  نیروزا گوشات سنگ  نی ا بیتکرار کنم! عج د یبازم با

جا   نیهمه که ا ن یپر حرصش گفت:»بعد از ا ی کرد خشم و انزجار خودش رو کنترل کنه با نفس ها  یم  یکه سع  یدر حال  فرگل

 !« یکن  یم  رونیب ی زیچ نیمنو به خاطر همچ  ی بودم دار

 و بهم اشاره داد.  د یودر ادامه با بغض و حرص دستش رو سمت من کش 

 !نیبه خاطر ا-

هم گذاشتن    ی به خشم نشسته، دست به کمر شد و با رو ییبا چشم ها ربد یکردم که ه ی از حرفش، بهش نگاه م یو عصب  شوکه

 :د ی پلک هاش، غر یِ آروم و کفر

 ... نیهمچکه  ار یسگ من و باال ن یدستت و بکش، فرگل اون رو-
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 موهاش فرو کرد.   ی دستش رو محکم تو تیاما ادامه نداد و با همون عصبان 

  ی م  زیبا تکون دادن سرش گفت:»واقعاً متأسفم برات... ه...  همه چ ربد یبغضش رو همراه با آب دهنش فرو داد و خطاب به ه  فرگل

 بهتر باشه من و تو... «  ی لیتونست خ

محکم قطع    یحرفش رو با تشر  ربد یکردم. ه ی و بهت نگاه م  یرگیبه بعد فقط با خ ییجا ه یرو دوشم جا به جا کردم، از  فم یک

 کرد. 

داره نفسم از    گهیکل کل با تو رو ندارم فقط از جلو چشمم برو فقط برو چون د  یاصالً حوصله   ی گ ی چرت و پرت م ی دار گه ید-

 . ادیخراب شده بند م نیا ی حضورت تو

که گفته   یزدند منظور فرگل از اون جمله ا  ی حرف م ی کردم اما اون ها در مورد چ  یبهشون نگاه م  جیهاج و واج و گ همچنان

 بود!  ی بود چ

دسته اش برداشت و بعد از نگاه   دنیبا کش  یا  شهیش  ز یم ی رو از رو فشیزد ک یکه باز هم با حرص و خشم غر م  ی درحال  فرگل

کرد و با چرخش   ی کردم که سرفه ا ی بودم و نگاهش م ستادهیا یرفت. همون طور  رونیب ک یتاز بو  ربد یبه من و ه ی زینفرت انگ 

 ؟« یکن ی نگاه م ی جور نی تو چرا ا ه ی گفت:»چ یچشم

خواست من بدونم و ازم   ی نم ربد یهست که ه یی زایچ هی ذهنم رو مشغول کرده بود و معلوم بود که  یگنگ فرگل حساب حرف

 به جلو برداشتم.  ی بغلم قدم ی نگاه کردن با جفت کردن دست هام تو یا  قه یکرد. بعد از دق ی پنهون م

 ؟یکن  رونش یبود که ب ی ازیآخه چه ن ؟ یکار و کرد نی+چرا ا

 :دمیخند  ی کردم و در ادامه عصب یمکث

  ی م یکار کرده بود! تو اونو از کار کردن انداخت  ی! مگه چ نکن یخال ه یرو بق  ی از من عصبان ی کرد  ی انصاف ی در حقش ب  یلیخ-

 .یفهم

 فکر بود گفت:»تو نگران اون نباش.« ی تو  ایبود و گو ستادهیا یا  شهیش  ی پله ها ی که رو ی در حال  الیخ یب

 کنم.«  ی م شی از دوستام معرف ی کیتعجب نگاهش کردم که گفت:»به  پر

 گناه داشت.  ؟یکار و کرد  نیخب اصالً چرا ا-

 به نفع خودش بود.«  یجور  نیکرد و گفت:»ا  یکم با لب و دهنش باز ه ی اون حرفم  با

 به نفع خودش بود؟«  ی چ یعن یشم  ی خواست باال بره که گفتم:»متوجه نم ی با گفتن اون حرف م و
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  ی جور نیکه ا   دونمیم  یز یچ هی البد  ید یکه شن نیهم ی عنیکه برگرده گفت:» نیگذاشت و بدون ا  لیاست ی نرده  یرو  دستش

 .« گمیم

 . دمیتمسخر خند  پر

 هم که همه احمقن!  ه یو بق  ییکه متوجه هست تو  یکس  شهیآره هم-

 شروع نکن سوگند. -

 بود!«  یگفت منظورش از من و تو چ یم  ی لب هام گفتم:»اصالً فرگل چ  یدست هام رو از هم باز کردم و با تر کردن عصب گره 

 .د ی به سمتم چرخ ی بود عصب ستادهیپله ا ی جور که رو همون

 . یستیکه تو دست بردار ن ن ینه مثل ا-

 و مصمم لب زدم:   محکم

 بود؟  ی خوام بدونم پس بگو منظورش چ یم-

 .د یصورتش کش ی کالفه تو یدست

حرف زدن راجبع   ی خوام راجع بهش حرف بزنم حت ینم ی ارزش و زننده ست که حت ی قدر ب نیموضوع ا   نیبگم هان؟ ا ویچ-

 نداره پس...  ی و اصالً گفتنش صورت قشنگ  ه یهم برام زشت و کربهش 

 :دمیشده ام نگاهش کردم و لجوج تر با قطع کردن حرفش پرس  ک یبار یچشم ها با

 شده هان؟  یچرا مگه چ-

زدم و   یاحمقانه لبخند کج یکرد که با حرص و حسادت ها  یپله ضرب گرفته بود و فقط نگاه م ی با پا رو ش یو پر تشو آشفته 

 اومد. رونیهوا از دهنم ب یکه بدون فکر کردن رو  ی جمله ا

 حرف زدن هم راجع بهش برات سخته و زننده ست؟!   ی شما افتاده که حت نیب ی مگه چه اتفاق-

 سمتم گرفت.  زیآم د یپله انگشتش رو تهد  ی اون حرفم با خشم تمام لپش رو باد کرد و با جا به جا شدن رو با

که ارزش حرف زدن نداره    نیا ی عنیخوام راجع بهش حرف بزنم  یگم نم  یبهت م یوقت   ،یکن یم  یرو  اده یز ی دار  گهیسوگند د-

 بفهم. 
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کردم    ینگاهش م ی بودم، همون طور یتمام از دهنم خارج شده بود، عصبان  یفکر  یکه با ب  ی از دست خودم به خاطر حرف یحساب

چرا فقط اون موضوع   ه یرو خونده باشه، معنا دار گفت:»چ ام مقانه اح یکه انگار ته ذهن و فکرها یو جور  د یخند  تیکه با عصبان

 چرا فقط هم خواب... «  ره،ی م ییزایچ نیهمچ ی ! چرا فکر تون فقط پهانشما دخترا زشت و زننده ست  یواسه  

 . د ینرده کوب یمشت رو  ی نداد و عصب ادامه 

 نبود.« نیبا طفره رفتن گفتم:»من... من منظورم ا ده یدهنم رو مضطرب فرو دادم و بر آب

  قاًی گرفت با لحن کوبنده اش گفت:»چرا دق ی که انگشت اشاره اش رو به سمتم م  یبه دندون گرفت و در حال ی رو عصب لبش

ط  ماله نکش رو حرفات فق ی پس الک رمیمن تا فرحزاد م یگ  ی سوگند تو فِ م ستم یبود که گفتم، من بچه ن یمنظورت همون

 اصالً!«  یبزرگ ش  یخوای م  یسوگند تو ک اد یم رون یاز دهنت ب یقبلش فکر کن چ

شه! آره من هنوز بچه ام،   ی م نم یهم ید یجوابمو نم یدرست و حساب  یکرده بود و بغ کرده گفتم:»وقت   دایبا حرص لرزش پ لبم

 کنم.«  ی اون دختر از تو خوشش اومده، نگو نه که باور نم دمیهنوز بچه ام که فهم

 زد.  یکرد که پلک محکم یشد نگاهم م  یاش خارج م  نهیکه از س  ی تند   یبا نفس ها 

 عاشقت شده نه؟ -

 کرد گفت:»سوگند بسه.«  ی که سرفه م یپشت هم امونش ندادند و حرفش نصفه موند و در حال یبگه که سرفه ها یزیچ خواست

 .دمیخند  ی و عصب پربغض

 اوهوم، پس عاشقت شده! -

بحثش چه قدر چندش   ی د ید ، ید یگفت:»د ی و کالفه با زهره خند  نیسنگ  یینفس ها دن یبه اطراف چرخوند و بعد از کش یسر

 و زننده ست!« 

 ارزشه، جالبه!  یخودت موضوعش ب یاما واسه   رسهیهم م یکارت به چک کردن گوش   شهینوبت من که م-

  ی تون ی م ی سوگند، چه طور  یفهم یداد گفت:»تو واقعاً نم  یو تأسف سرش رو به چپ و راست تکون م  تیکه با عصبان  یدرحال

چه طرز حرف زدنه! من فقط   ن یچکت کردم ا ی چ یعنیبگم،  ی آخه من به تو چ ؟ یکن ی کیو  سهی مقا  هی رو با اون قض هی قض نیا

  یفراتر از حسادتا ی زیچ ه ی سوگند حس من به تو  ست،یچک کردن ن نیا دم رو بهت نشون ب کهی اون مرد یامایخواستم پ یم

 توئه بفهم.«  ی بچگانه 
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 داد، ادامه داد:  ی هم فشار م یکه دندون هاش رو رو  یو با حرص درحال  

مَردم!   ه یکنه، من  یبا هم فرق م  نایچون ا یتون ینم  ،یکن ک یحس حسادت من رو تحر یموضوعات ن یهمچ یتو   یتونیتو نم-

 رو.  نایبفهم ا

  ربد یکه فرگل از ه ن یاش کرده بودم. حس ا یعصب یهم گذاشتم حساب  یپلک رو  یلحظه ا   یپر تشر و نسبتاً بلندش برا یصدا از

  یو بعد از کم دم یدندون کش  ریبه جون مغزم افتاده بود و مغزم رو به انفجار بود. لبم رو ز انهیاومده مثل مور یخوشش م

  یبوده و من نم ی زی چ نیکه همچ نی فهمم جز ا  یم  زویگفتم:»همه چ ف یخف ی ضمغضوبم و بغ  یبا نگاه کردن ها دنشییجو

 بهت داره.«  یچه حس یدونست ی که م  یدرست وقت  ن یجا بود ه ی دونستم! چه قدر هم که راحت با هم 

 کرد و تأسف بار سر تکون داد.   یسرفه ا باز

 !یچ  یعن یجا بودن  ه ی با هم  نی تو رو قرآن حرف زدنشو بب-

با   فم ی و بزرگ ک ی فلز  یها پ یاز برخورد ز یی پرت کردم که صدا زی م ی و رو  دمیکش  نییدوشم با حرص پا ی ام رو از رو کوله

 تلنگر انداخت. ک یبوت ی تو  ز،ی شکل م ی حالل شهیش 

 اصالً؟  ی چرا نگفت یجلو چشت نگهش داشت یاز حسش مطلع بود  یکه چرا وقت  ن یمنظورم ا-

  ن یدرمورد ا  یگفتم؟! چه طور  ی م یزد گفت:»چ  ی که با دست حرف م  یزد و با باال انداختن شونه اش در حال ی خند  زهره

 !« دهیازم خوشش اومده و چپ و راست بهم آمار م یگفتم که فالن  یزدم! مثالً م ی موضوعات حال بهم زن حرف م

 

ماجراها که من با   نیپر تأثر گفت:»سوگند من از ا یو با لحنداد  رون یب  یباره ساکت شده بودم که نفس ک یکوبنده اش  یصدا با

  چیموضوعات رو دوست ندارم پس ه نیو من اصالً ا ستنیقشنگ ن نایخوره ا یمزخرفات حالم بهم م   ن ینبودم و از ا ایبودم  یفالن

به   ی رابطه لحظه ا نیا ی تو  یممکنه دلتو بشکونم، تو حق ندار ی حرف نزن چون... چون حت نبا م ی مسائل نیوقت درمورد همچ 

 فرا تر از عشقه.«   ی زیچ ه یچون بهت گفتم که حس من به تو  میکدوممون حق ندار چ یه یمن شک کن

تأسف بار و   ی . نگاهش در امتداد نگاهم قرار گرفته بود با لحنستادی ا ی قدم برداشت و بعد از لحظه ا  نیپله به طرف ی رو یکم

هم   یچشم رو  ی لحظه ا ی داد و حرف زدن در مورد اون موضوع براش سخت بود، برا  یآب دهنش رو فرو م  یک  ی حکم در حالم

شد به وهلل قسم   یمن رد م   یاگه اون دختر برهنه هم از جلو  یاگه... حت ی رو بهت بگم حت یزیچ  ه یگذاشت و گفت:»پس بذار 

پس ارزش قائل باشه، سوگند من   نهی ب  یرو نم ی ا گه یجز تو کس د چون منه احمق چشمم  نداختمینگاهم بهش نم میکه ن

 دونه داداشمو!«  ه یرفاقت   ، یفهم ی م دمیرابطه سر بر ن یا یرفاقتمو جلو 
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 .« یذاریمنتشو سرم م ی گلوم جا باز کرد و با لحن دلخورم گفتم:»پس دار ی تو  شتریب بغض

 تلخ سر تکون داد:  ی لبخند  با

چرک   یمزخرفات و حرفا نیبا ا مید یم م یرو که دار ینیتوان سنگ  نیرابطه و ا نیا یبهت گفتم که بفهم نو یعشق منت نداره ا-

 . یارزشش نکن یب

 

اون همه حرف تلخ و سرزنش  دنیرنگ انداخته بود دوست نداشتم مخصوصاً شن  کیبوت یرو که تو  یمتالطم ی اون فضا اصالً

ام به خاطر حرف   یطرف و شرمندگ کیاشک هام بشم، لحن تندش از  زش ی کردم مانع ر  یم  یشتم سعکه دا ی کننده رو و با بغض

  ی اون حال متأثرم با سرفه ا دنیکرد و با د  یکنم. نگاه یخود خور  یحساب  هباعث شده بودند ک  گهی سر و تهم از طرف د  یب یها

 تند گفت:»گفتم ارزشش و نداره... گ... « 

امروز   دونمی کردند، نم ی نگرانم رفتنش رو نگاه م ی کرد از پله ها باال رفت. چشم ها  یسرفه م  داًیکه شد  ی ادامه نداد و درحال اما

و    قینفس عم چند تا  دن یخودم رو نگاه کردم و بعد از کش ک یبوت یها  یکار  نهیآ ی کرد. تو ی چش شده بود که اون همه سرفه م

 دلواپس و نگرانش بودم.  یدنبالش باال رفتم چون حساب ی اون بغض لعنت دنیبلع

 

مبل بزرگ و    ی اومد. رو ی کردم؛ به نظر که خوب نم ی جا خورده نگاهش م ستادم،یپله آخر ا ی نرده قرار دادم و رو ی رو رو دستم

به سمتش   ینگاه کردن با دلهره و نگران  یا قه ی بعد از دقداد.   یاش رو ماساژ م یشونیبود و با دست پ ده یرنگ دراز کش یمشک

 :دمیزدند پرس  ی دو دو م  یکه از نگران یی و با چشم ها مجلوش نشست نیزم  یقدم برداشتم. رو 

 ؟ یشد  ضی نکنه مر نمیتو چت شده! بب-

فقط   یچیآروم گفت:»ه  یی نفس هاش تنگ شده بودند، با صدا ایکرد و گو ی رو باز م  رهنشیپ ییکه دو سه دکمه باال  ی حال در

 خونه.«  رسونمتیکم سرما خوردم بهتر که شدم م  هی فکر کنم 

 .« یتب دار ، یداغ ی لیداغ بود و نگران تر از قبل گفتم:»تو خ یاش گذاشتم حساب  ی شونیپ یمشوش دستم رو رو  یحال با

 رو کنار زد.  دستم

 شم.  یر م کم دراز بکشم بهت ه یبزرگش نکن -

 سوخت. یتب م   یصورتش گذاشتم، واقعاً داغ بود و تو  ی کم نگاه کردن پشت دستم رو رو  هی توجه به حرفش بعد از  یب
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 استرس لب زدم.  با

 دکتر. می بر د یبا یداغ  یل ینه خ-

 تر گفت:»گفتم که خوبم.«  لجباز

 .  دمینگران و آشفته ام کرده بود و با بغض لب برچ یحساب ت یتو اون وضع دنشید

 پاشو لطفاً.  یستیتو خوب ن گه ینکن د-

با چشم ها خمارش  امی و نگران  یتاب ی اون همه ب دن یمن اون رو هم نا آروم کرده بود و با د ی تند از گلوش خارج شد کالفگ  ینفس

 .«ستین م یزیچ گم یم ی ستیگفت:»سوگند جان چرا متوجه ن مش ینگاهم کرد و با لحن مال

  م یبغض آلودم مثل بچه ها گفتم:»باشه اصالً باهام قهر باشه حرف نزن اما پاشو بر یکردم و با صدا نییباال و پا ی رو کم سرم

 .« گهی مرگ من پاشو د مارستانیب

به زور باز نگه شون   ییجورا هی داشتند آروم باز و بسته کرد،  ی بر م ی اوقات موج عسل ی رنگش رو که گاه یقهوه ا  یها چشم

 نگرانم شد. ی چشم ها ره یداشته بود، خ

و چونه لرزونم    هی دلم گرفته بود و با حالت گر هو ی. چه قدر که ید یقسم نده فهم ی جور نی هم منو ا گه ید ست ین یازین-

 کنم.«   یم  دایپ یحس بد  ی د یخواب ی رجو ن یتو که ا  نمتیبب ی جور نیتونم ا یکار کنم نم ی گفتم:»خب چ

زبرش کرده بود حرکت دادم، عطش   یکم  ششیصورتش که وجود ته ر ی رو ی آروم دستم رو به سمت صورتش بردم، به نرم و

 نکنه.   دایتا اشکِ لجباز راه پ دمی. لب گزدند یخند  یرمقش م یب  یکرد. چشم ها ی پروام م یاوقات ب  یلمس کردنش گاه

 . رمیم ی م... م نمتیب ی م ی جور نیا یتو گرمه به محکم بودن تو... و...  وقت  یمن... من فقط دلم به شونه ها-

جذاب،   شهی کف دستم، با لبخند سراسر آرامش و مثل هم  یدستش گرفت و بعد از بوسه ا ی صورتش بود تو یرو که رو  دستم

 نگاهم کرد. 

  یرانندگ یجور ن یخواستم ا ی نم نیهم یکم سردرد دارم واسه    هین فقط م ی کن ی قدر شلوغش م  نیدردت بسرم آخه چرا ا-

 کنم. 

اش قلبم رو به درد اورده بود هنوز   کبارهی ی بود، دست خودم نبود و اون همه ناتوان ده یفا یسرکشم، ب  ی زدن هام به اشک ها تشر

  یرو  ی. قطره اشکرهیمبل جا نگ  یرمق رو  یب  یکنه اما اون جور  دادیسرم داد و ب ظش یو اخم غل ی با قلدر خواستیهم دلم م

 د.یام باز لرزو با چونه   د یصورتم چک
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 . یکن ی م تیقدر اذ  نیآخه چرا منو ا  گه،ید م یبر اینباش ب ی جور نیباشه غر بزن، دعوا کن، سرم داد بزن اما ا-

 نگاه بهم دوخت.  نی ریش  یرنگم رو که تو صورتم طره شده بودند کنار زد و با اخم یی لخت و خرما یموها

 خانم کوچولو.  یداد   یمنو قورت م  ی که داشت  شیکمه پ  هی ! زهیر یاشک م یچه طور  نشیبب-

 هم سر خورد.  ینگاهش کردم و اشک بعد  دلخور 

  ؟ یکن ی قدر بزرگش م ن یکار کنم! چرا ا  یت تو من چآخه من از دس   یکن  ی م ت یکارات منو اذ نی با ا یسوگند فعالً که تو دار -

 خوبه؟  میر یاگه بهتر نشدم م گه ینکن د ی جور نیباشه ا

 کردم.   نییغم چشم هام سر باال و پا ونهیم ی لبخند  با

 اوهوم. -

به   دهیبالشتک چسب یبود نشستم، سرش رو از رو  ده ییکه دراز کش یمبل ی بلند شدم و رو نیزم  یبا پاک کردن اشک هام از رو و

  نمیش  یم   شتیجا پ نیسرتق گفتم:»منم هم ، یتاب دادم با لبخند  یپا هام گذاشتم. چشم یمبل بلند کردم و رو   یدسته  

 دکتر.«  م یریبعدشم م

 

بودم باز دستم رو   پاهام گذاشته  ی که سرش رو رو ی امان از دست تو. همون طور ی عنیخندونش سر تکون داد که  یچشم ها با

 اش قرار دادم. یشونیپ ی رو

 . یلیخ ،یداغ  ی لیخ یفهم  یآخه چرا نم-

من خوبم، خوبه   ینگاهم شده بود گفت:»تو باش  خ یکه نگاه تبدارش م یدستم گذاشت و در حال  ی بزرگ و مردونه اش رو رو دست

 خوب.«

 از اون حرف ها بودا!  نیا-

 کرد، لب فشرد.   یام م  وونهیرمقش که د  ی ب یلبخند و نگاه ها  با

 تو و چشمات.  ییدرد من فقط تو  یدوا تته یاما واقع-

 . دمیبغض خند  با

 ! نیلحباز خودتو بب  یگ یاون وقت به من م-
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  ونهیبدم. دستم رو م دنشیدوباره د ی که حاضر بودم جونم رو هم واسه   یی به دستم اورد و فقط لبخند زد از اون لبخند ها یفشار

متوجه لبخند  گوشه لبش شدم، سرم   یلحظه ا ی کردم. برا ی م یرنگ موهاش برده بودم و با هاشون باز  ییخرمن لخت و خرما

 ؟« یخند یم ی به چ ه ی موهاش گفتم:»چ  یتو  یبغلم بود خم کردم و با چنگ  ی رو به سمت صورتش که تو 

 نگاهم سوق داد.  ی و پر خنده اش رو تو طون یش  نگاه

 باشم خب.  ضی خواد همش مر ی دلم م  یجور نیسوگند چون ا یکن  یداره! بد عادتم م   فیقدر ک  نی بودن ا ض یدونستم مر ینم-

 کردم.  ی خنده معترض  یف یاخم ظر با

 نگو.  گه یشم، د ی م وونه ی دارم د  نمتیب ی م ی جور نی ! من االنشم اهی چه حرف نیا-

 .« گهید اد یخوشم م ی گفت:»خب دلشوره امو دار  زش یآم تطنیزد و با همون خنده ش   یزیر چشمک

 بگو.  نوی ا یمنو دق بد  اد یخوشت م-

  ز یهم قرار گرفتند، آب دهنش رو با ت یتر بردم درست چشم هامون هم راستا ک یکرد که سرم  رو نزد  یحرف باز سرفه ا  ونه یم

 :دمیچشمم فرو داد که پرس  یکردن نگاهش تو 

 نه هنوز؟  یبهتر نشد -

 اما مطلوب صورت هامون رو بهم زد.  نیکرد که خلوت سنگ  یا  سرفه

 . ریکمه فاصله بگ  ه یقربونت برم نکن،   یش  ی م ضیتو هم مر  ی جور نیسوگند ا-

 کنه از من گفتن بود.«  ی م  الس یبد جور دلم هوس گ  یجور  نیگفت:»بعدشم ا طنتیپر ش  یدر ادامه با لحن  و

 !« الس ی از حرفش گفتم:»گ متعجب

چشم هاش   طنتیش  ی پر اعتراض اخم روحواله  یاون حرفم نگاهش لب هام رو نشونه رفت که چشم گرد کردم و با خنده ا با

 کردم. 

 الس؟ ی اما حاال چرا گ یبد جنس خان باز شروع کرد-

 و... «  ن یریکنم همون مزه رو دارن؛ ش   یو شوخ طبع گفت:»حس م  الیخ یب

  یحرف گهیکردن حاضرجواب گفتم:»د یتالف یو برا   یدهنش شاک ی ا گذاشتن دستم روبودم و ب دهیاز حرفش خجالت کش  یحساب

 !« ید یفهم ستینخواد چون االن فصلش ن زا یجور چ ن یو از ا الس ینباشه پرو خان، اصالً هم دلت گ
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  ی م ی هم تالف  یمونم تا فصلش بشه اما فصلش بشه بدجور  ینداره م  بی گفت:»باشه ع طنتیسراسر ش  یو با چشمک د یخند  ی پق 

 کنم.« 

 . دمیهم کش یتو  اخم

 !ربد یه-

قدر   نیا یش   ی م  ضیدفعه معترض گفت:»دورت بگردم نکن عشقم مر ن یتر که ا د یشد  ی گفت و باز هم سرفه ا  یو باشه ا  د یخند 

 تو صورت من خم نشو.« 

 ام متبسم شدم.  ی نیبه ب ی نیکاسه با چ یتو  یو با چرخش چشم  تخس

 شم. ضیخوام مر یمنم م یضیتو مر  یتو صورت من سرفه کن، وقت  ه یچ ی دون ی اصالً م-

هم از عشق تو تب کردم واال   د یبامزه گفت:»شا ی و لحن  فتهیش  یبا لبخند  ،یو بعد از گرفتن نفس  د یاش کش نه یس  ی رو یدست

 تو.«  یکارا و حرفا   نیذوق مرگ نشم خوبه با ا

 نازک کردم.  ی پشت چشم یلوند  با

 صد درصد که به خاطر منه اصالً شک نکن. -

رو از   ی و حس آرامش د یخز یتن م ی نرم تو ی آهسته با فشار ک، یبوت یگرم کننده   ستمیآروم بود و حرارت س  یباال حساب یفضا

اون سرما   یکرد. تو  یم  قی وجودِ سرمستم تزر ی روزنه ها یتو  رون، ی ب یو سرما ی سرد ونهیلذت بخش م ی اون سکوت و گرما

هم از جهت   ی نخواست جواب بدم، حساب ربد یمغازه زنگ خورده بود که ه لفنت ی دو بار ی کیهم نبود و فقط  ی از مشتر یخبر

  یا  یاننگر ادیبه اون جا ب  رانه یوقت غافلگ   هی که   نیدونستم تا ساعت شش عصر کالس داره و از ا ی راحت بود چون م المیسامان خ

 به سکوت گذشت که باالخره با لحن آرومم سکوت حاکم رو بهم زدم.  ینداشتم. کم

 ؟یشی نم یبپرسم عصب  ی زی چ هی-

 !« ؟یپرس  ی شم چرا م ی م ی دون ی م یباز گفت:»وقت مه ین  ییاش قرار داده بود و با پلک ها یشونیپ  ی دست راستش رو رو ساعد 

 دادم.  چی پ فم ی و ظر  د یسف یاز موهاش رو دور انگشت ها یا  کهیت

 خوام بپرسم!  ی م یچ  ی دون  یخب توکه هنوز نم-

 نشم!«  ی عصبان یگ  ی که داشت گفت:»پس چرا م ی آرامش لحن با
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گفتم:»از   دنش،یبشه به خاطر پرس  یکه ممکنه ازم عصبان ن یتوجه به ا ی گوشه لبم ب دن ییرو ساکت شدم و بعد از جو  یا قه یدق

 اد؟« ی ازت خوشش م ید یجا فهمک

 .د یهم کش ی و سر باالش، اخم هاش رو تو  یاش برداشت و با نگاه عصب ی شونیپ یاون سؤالم دستش رو از رو  با

 گفتم؟!   یخب مگه چ-

 اخم هاش بهم تشر زد. با

 سوگند ساکت شو. -

 تو حال من.«  ی زدم که عبوس گفت:»تو عادتت گند بزن یاز سؤالم پلک متأثر  مونیپش

 . د یدهنم کش  یتو  ر یرو با سر به ز لبم

 . نیفقط کنجکاو شدم هم-

 

 کاسه چرخوند.  یتو  ی چشم مغضوب

 ! یبگ  ی جور ن یا یاون همه باهات بحث کردم که آخرش برگرد  شعور یمن ب  نییاون پا-

 خب آروم باش حاال تو هم.  یلیخ-

انگار نه انگار جنبه   ی خندم ول ی م یو ه  یخوام ناراحت نش ی م قه ی لب هاش گفت:»دو دق یخوابوند و با تر کردن عصب یپلک

 .«یندار

 بد اخالق.  ی نکن آقا ینشو و بد عنق   ی هم عصب یجور  نیخب باشه نگو ا-

 فوت کرد.   یتند  نفس

 . یکن ی م وونه ی اوف سوگند تو آدم و د-

 گرفتم.   یزدم و باز موهاش رو به باز ی مردد پلک

 آره؟  ی برخوردش رو با من بهونه  کرد یبود و الک گه ید ز یچ ه یبره  یکه ازش خواست  نیا لی پس دل-
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از اندازش   شی ب هی زد و گفت:»نه بهونه نبود از گستاخ یاش پلک آروم  نه یس  ینشد و با چفت کردن دو دستش رو  ی بار عصب نیا

 کردم.«  ی رفتار و باهاش م  نیهم بود هم یا  گهیباتو حرف بزنه، هر کس د یلجم گرفته بود حق نداشت اون جور 

  یاورد نگاهم کرد و گفت:»باالخره کم کس  ی که ادا در م  یدرحال یجذاب  ی در ادامه باالخره بعد از اون همه اخم و تَخم با خنده  و

 حرف بزنه.«  یاجازه نداره با تو اون جور  ی پس کس گه، ید  یباشه عشق بنده ا  ی هر چ یستیکه ن

شه   ی محسوب م از یامت هی خوابوندم گفتم:»آهان پس عشقِ تو بودن  ی که پشت چشم م   یلو درحا  دمیخند  ی با ذوق و سرمست 

 نه!« 

 

 گوشه لبش ابرو باال پروند. یتمام و خنده   ی فتگ یخودش  با

 شک نکن، صدر صد. -

و   جان یزد و ه ی ام نوک م نه یگنجشک وار به س   جان،ی به قهقه وا داشته بود و با ه ی هاش قلبم رو با سرمست ی وونگ یهمه د  اون

 چشم ها شد. رهیداد. بهش چشم دوخته بودم که نگاه سراسر آرامشش خ یاش رو آشکارا بروز م  یخوش 

 ؟یماساژ بد  مویشون یکم پ  هی شه  یم-

 :دمیپرس  زونیآو یلب و لوچه ا  با

 ؟ یسر درد دار  یلیخ-

 .باًی تقر-

تولد چه طور بود خوش گذشت؟   یکه قرار بود بره گفتم:»راست یجشن  اوردن اد یدادم با به   یاش رو ماساژ م یشونیکه پ  یدرحال

 بپرسم.«  یز یقدر بد اخالق بود که نتونستم چ نیصبح ا

 تکون داد.  یو سر  دنیشروع کرد به خند  کهیت  کهیاون سؤالم آروم و ت با

  ی واسه  ی ول  شهیباورت که م ی عنیباورت نشه  د یکنم شا ف یتعر دم،یرو فهم یی ماجرا ه ی ی سوگند اصالً مغزم هنگ کرد وقت ی وا-

 شد!  ی که زده بود ی حرف نیدرست ع ی عنیطور جالب،  نیخنده دار بود و هم یل یخودم خ

 که از خنده هاش من هم خنده ام گرفته بود گفتم:»کدوم حرف؟«  ی حال در

 خنده اش رو جمع و جور کرد.  ی کم 
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 .گمیها وگرنه نم ینش یعصبان-

 کردم:  ز یسمت صورتش ر به ی هام رو کم چشم

 خان.  ربد یخب ه-

تمام شروع کرد به    یکرد و با راحت یاش انداخت، باز خنده ا  گه ید ی پا ی مبل پاش رو رو ی رو دهیهمون حالت دراز کش یتو  

 کردن.   فیتعر

منو با خواهرِ نامزش که اسمش   ییجورا هیخواست   ی دوستم که دعوتم کرده بود م نیحرف خودت شد، عماد هم نیگفتم که ع-

 و خواسته که منم دعوت کنه.  ده یکه دختره منو با عماد تو پاساژ د  ن یبود آشنا کنه مثل ا تایکین

 نگاهش کردم و ناباور لب زدم:  شوکه

 جداً؟-

 صورتش گفت:»آره بجون خودت.«  یتعجب یحالت با

بود   یهان! اصالً چه شکل نیو البد آشنا شد   یهمون جا موند  گفتم:»و تو هم ی گره خورده ام نگاهش کردم و حرص ی ابرو ها با

 خوشگل بود؟«  نمیبب

 پر خنده اش منفجر شد و چشم هاش گرد:  ی اون حرفم لپ ها با

 نه؟  ایزاد بود  ی خوشگل؟! اصالً بگو آدم- 

فقط   یبار ستیرسماً وحشت کردم فکر کنم حدود ب شید ید  یم د ی با یعن یگفت:» ی چرخوندم که با مسخرگ ی لب و دهن جیگ

  زون یبند انگشت هم بود تازه چند تا حلقه هم بهش آو ه ی  یکجوکوله شده بود و اندازه  یرو عمل کرده بود چون حساب شینیب

 !« ودشده ب یمسابقه ا  یگاوا  ه یکرده بود که رسماً شب

 خنده گفتم:»گاو! مسابقه!«  با

 . گمیم ی آره بابا جد - 

 شوخش ادامه داد:   یبا لحن خنده دار و حساب و
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کردم هر لحظه ممکنه    یشه مدام فکر م  یاز صورتش جلو تر بود، باورت م  یمتر  م یژل  قشنگ ن ادی ز ق یلباشم که به خاطر تزر-

  زدیگرفتم، هر لحظه هم که پلک م  یکردم و همش ازش فاصله م  ی م تیرو رعا اطیبترکه تو صورتم و موقع حرف زدن جانب احت

 ! بیغر بیعج ز یچ ه یشد، اصالً  یجدا م  نیمتر از زم می عقاب بودن، ن لبا ه یشب شتری بلندش که ب یبا اون مژه ها

زد   یحرف م  یکه آروم و با لحن خنده دار   یرمقش در حال  ی خنده ام گرفته بود. با اون حالت ب یحرف هاش حساب از

 بود.«  م یگفت:»رسماً غول آخر گِ

 زدم.  یدهنم گذاشتم و قهقه ا   یرو جلو  دستم

باشه از   بی و غر بیموجودات عج  نیخوبه پس هر جا که از ا ، یکرد فش یبا حال توص ی لیخ ی ! واربد یه ی ایرو از کجا درم نایا-

 .یبر  ی تونیو م  یبه بعد آزاد  نیا

  اد یکردم  ینگاش م ی وقت  هی چ یدون   یتمام تو چشم هام زل زد و گفت:»م ی فتگ یبا ش  ی لحظه ا یکه برا  دمیخند  یطور م  نیهم

 رفت.«  یضعف م  یاومد جلو چشمم، دلم برات حساب یافتادم و صورتت که م  یتو م 

 از سر شوق زدم و دستم رو به طرف چونه اش بردم.  ی لبخند  

 هوم؟  ی من بود اد یاون جا هم همش به  ی و بگ  ی کن ح یرفتنت رو به اون جا  توج یخوا  یم  یعنی-

 گرفتم.  یاز نگاه کردن به همون دختر هم تو نبودت عذاب وجدان م  ی من حت ستین یطور  نیکه ا یدون   یم-

 

با جمع و   یاز خنده باز کرد، بعد از لحظه ا  تینها یو لب هام رو ب د ی پوستم دو ر یاندازه با اون حرفش ز ی ب یو شوق و لذت  شور

 رو نگاه نکن.«  یباشه خب جز من کس یجور  نیهم شهی گفتم:»هم زون یآو  یلبخند، با لب و لوچه  جور شدن اون 

 هم گذاشت. ی چشمش رو رو هی

 ها؟!  یا  وونه یتونم اصالً د  یمگه م-

 کرد.  ی باز خنده ا و

ندازن!   ی خوان تو چشم باشنا اما قشنگ خودشون و از چشم م ی کنن م ی م ی جور نیبا خودشون ا نا یفهمم چرا ا یاصالً نم  ی ول-

 گم اصالً به صورتت هم دست نزن. ی واال اگه به من باشه که م

 نگاهش کردم.  زیر
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 دارم؟!  از ین ییبایمنم به عمل ز  یکن  یفکر م   یعنی-

 رتم اشاره داد. کردم که به صو  ی. منتظر جواب نگاهش مد یپر نییباال و پا یاش کم نهیآروم کرد و س  یا  سرفه

 ساده دوست دارم.  ی منظورم موهات و ابروهات بود چون من تو رو ساده -

رسماً مغزم   دمتید  یخونه مون اون جور  ی که تو ی اون سر غ، یقرمزِ پرنگ و ج  یپر طعنه گفت:»نه با اون رژا یدر ادامه با لحن  و

 !« ی مرتض  یشد اونم جلو یداشت منفجر م

بدم آخه   حی تونستم بهت توض  یخب نم ی ول    دم یگفتم:»اون روز رو واقعاً بهت حق م ز یر ی خنده ا و با   دمیدندون کش  ریرو ز  لبم

 رفت پاکش کنم.«  ادم یو به اصرار عمه فقط امتحانش کردم بعدشم که    م یبود دهیاون رژو با عمه خر

 . د یتعجب خند  پر

 !نایدار  یشما دخترا چه عالم-

 باال انداختم.  ییابرو یفتگ یش  خود  با

 . میخاص یلیآره چون خ-

 زد.  یشخند یر

 مشاهده کردم که قشنگ خوابو از چشمام گرفته بود. شبیتون رو هم د  نیآره خاص تر-

 .« دمیکم ازش ترس   هی فکر کنم  یول  ستم ین یی پر اغراق گفت:»آدم ترسو ی بست و با پوزخند و لحن یدر ادامه پلک و

سر   یتون  یو م  ی زرنگ  یل یکنه فکر نکن خ ی هم م یچه غلو  نشیپام، گفتم:»بب ی رش از روکردم و با بلند کردن س  ی فیظر اخم

 .«مارستانیب می بر د یبا گهیپاشو که د ی حرفا گرم کن ن یو با امن

 اما االن بهترم. -

 اش رو باال داد و به ساعتش نگاه کرد.  ختهی بهم ر یو با گفتن اون حرف آروم پاشد و نشست، موها 

 فدات شم، پاشو برسونمت.   شهیم رتی د نیساعتو بب-

 که!   شتیمونه پ ی خونه اون وقت دلم م یمنو برسون-

 قشنگش نشست.  یگوشه چشم ها ینیچ
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 مونه؟!  ی م شمیدلت پ ضم یمر  یفقط وقت ی عنیاِ -

پاشو   یستی وگرنه خوب ن  ید یخودتو خوب نشون م ی جور ن یا یمن دار یدونم که جلو  ی م گم،یم  یجد  ار یدرن ی مسخره باز-

 . گهید

 خوبه؟«  رمیرسونم بعد خومم م  یاز اون همه اصرارم گفت:»تو رو م کالفه

 . امیمنم م  رمی نه خ-

سؤاستفاده نکن!   م یاز خوش اخالق گه یزانوش گذاشته بود گفت:»د یکه دست هاش رو رو  ی ابرو هاش انداخت و در حال نیب یاخم

 .« گهید رمی م گمیدارم م  ی باز شروع کرد دمیبه روت خند  قه ی دو دق

 نگاهش کردم.  دلخور 

 من.  رم یسگت درگ ی اصالً! همش هم با اون رو ی خوش اخالق یتوک -

 .د یخند  زیاون حرفم اخم هاش محو شد ر با

 . هم آرومه ی لیوگرنه خ یکن  یم  کشیو تحر ی زاریخودته که پا رو دمش م ریتقص -

  ه یدونم عاشق چ  یکه خنده توش موج گرفته بود گفتم:»من اصالً نم یکم رنگم و لحن  ی هم خنده ام گرفته بود و با اخم ها خودم

 بشدت هم زور گو.«  نیو همچن   کتاریپسر مغرورِ خود خواهه و د ه یگندت!  ی اخالقا نیتو شدم با ا

 .د یباال پر یابروش با پوز خند  یتا

 نکنه؟  یمونیپش-

 بشم.  مونیتونم پش ی کنم نم یم  یهر کار  گهید نه یمشکل هم-

  دن یگرفت، موقع خند   یم  یکه از خنده هاش تپش تند تر   یداد و قلب  یو سر تکون م   د یخند  یزدم فقط م یکه م  یی حرف ها با

ار ها و بارها  بهش بگم  خواست ب ی نداره و دلم م دنیارزش د ایدن  یجز اون تو  ز یچ چیشدم که انگار ه ی هاش اون قدر محوش م

 شه برام.  یتر م   ی داشتن وست خنده چه قدر جذاب تر و د ی که م  یکه وقت 

 .«گه یداشتم با زدن دست هام به کمر گفتم:»پاشو د ی قدم بر م ن یکه به طرف  یازجام بلند شدم و در حال قهیاز دق بعد 

 پا داره نه!  هی مرغت -
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کردم،   یشده بودند نگاه م  زون ی آو ی ا شهی ش  ی کمد ها ی و قشنگ تو ک یش  ی لیرو که خ ییزدم و لباس ها ی قدم م ک یبوت ی تو

 .« قاًیدر همون حال گفتم:»دق  نمیبب  ینشده بود که اون جا رو درست و حساب یلیخ

 . میافتاد ی ریچه گ ن یبابا از دست تو بب یا-

  ی رنگ رو یی طال یبا مارک  ی رنگ  د یاسپرت و سف یاسک قه ی  یو چشم هام ر ی لحظه ا ی زدم که برا ی م د یرو د ک یبوت همچنان

  ربد یبه طرف ه  شه یجداش کردم و بعد از برداشتنش از کمِد ش  زیهم ازش خوشم اومده بود ثابت شد، از آو یاش که حساب نهیس 

 که با ذوق به اون لباس اشاره دادم.   ردک ی متعجب نگاهم م  ستادم،یرفتم. رو به روش ا

 چه قدر خوشگله. نیا ربد یه ی وا-

 

 مردونه اس فکر نکنم مناسب شما باشه.«  نیاش گذاشت و با خنده گفت:»سوگند جان ا یشون یپ یرو رو  دستش

 و دهنم رو لوس چرخوندم. لب

 قشنگه اصالً چه طور کادوش بدم به تو هان؟  ی لیخ ی ول-

دستم رو گرفت و به سمت    عیحرکت سر ه ی ی بودم که تو ستادهی مرموز نگاهم کرد، همون طور ا یبا لبخند  ی ا قه ی دق چند 

بغلش گم شده بودم،   ی متناقضمون با هم، تو یها بت یبه خاطر ه ییجورا ه یبغلش پرت شدم،   یتو  کباره یخودش کشوند که 

!  ید یخودمو به خودم کادو م یکردن صورتش گفت:»لباسا ک یو با نزد  دز  یا  ثانهی آب دهنم رو فرو دادم که لبخند خبمضطرب  

 هم خوب.«  یلیخ

تند شده بود و قلبم با شدت   یبود. نفس هام حساب  دهیچونه ام هم دو ی تو  یکه حت  ی ا یباره داغ شده بود و گلگون  کی  صورتم

تا تونستم اون حال متوحش و مضطربم رو جمع و جور کنم و بعد از اون هم معترض و با    د یکم طول کش ه یکوبش گرفته بود، 

ب...   یچه کار ن یکنم، بعدشم ا ی خان اول حسابش م سی:»اوالً که نترس خستمنگاهش کنم گف م یکه مستق ن یبدون ا ،یاخم

 .« ربد یبذار برم ه

 زد.  طنتیپر ش  ی نگاهم و با لبخند  رهیخ

 کردم!  ی نیچ الس ی باز هوس گ ید یوقت د ه یخانم کوچولو،  فتی با من در ن-

 .« دهیچه ترس  نیاشو بب  افه یبازو هاش قفل شده بودم که با خنده گفت:»ق  ونه یزدم م یمحکم و پر استرس  پلک
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. مضطرب لباسم رو مرتب کردم و عقب  د یچیپ کی بوت ی تو نیحس  ی رهام کرد که همون لحظه صدا هویبا گفتن اون حرف  و

باال اومد. با استرس به   ن یبعد حس یو لحظه ا   د یمن نامرتب شده بود، کش دن یبه لباسش که با تو بغل کش یدست  ربد ی. هستادمیا

 گفتم.   ی مسال  نیرو به حس عی سر ی لینگاه کردم، خ ربد یه

 جاست.«  نیمن اون جا جا خورده بود سالم کرد و گفت:»اِ قسم خانومم که ا دن یکم از د ه یکه  نیحس

  یبود حرفا ک ی! چون نزدشتهیسوگند پ یگفت   یکنم م یهمه دارم صدات م ن یخب ا شعوریبا خنده گفت:»ب ربد یو رو به ه 

 در بدو  ورود بارت کنم.«  یند یناخوشا

 کرد و گفت:»تقصر منه که زبونت چفت و بند نداره!«  ی هم خنده ا ربد یه

 :د یکردن ابرو هاش پرس  ی بهش کرد و با کمون ی قی نگاه دق نیحس

 انگار. ی حال یب  ،یقدر سرخ  نیتو چرا ا  ؟یخوب نمیبب-

 حاال؟ یاومد  ریچرا د ست،ین  یزیچ-

 کرد.  ی کم بررس  ه یدستش بود   یاش رو که تو یگوش 

 ما.  یدوستان به جا  یول گه،ی مهم داشتم نشد د اریبس اریقراره بس هی  ی عنیکار داشتم -

پر تمسخر گفت:»تو و قرار مهم! آره البته که تو راست   ربد یشده بودم. ه د یسرخ و سف یمن بودم و از اون حرف حساب  منظورش 

 !« یگ یم

مگه فقط خودت قرار مهم   ه یمعنادار گفت:»چ  یبا لحن طنتش یبا جمع کردن صورت سراسر پر ش  ن یزد حس ربد یکه ه  یحرف با

 !« ستمیمگه من آدم ن  یدار

شده بود و دستپاچه شروع به درست کردن لبه   دنم یکه باز هم باعث خجالت کش دنیخند  ز یر زیبا اون حرف شروع کرد به ر  و

  ی پوست ریز ی که خنده ها  یخممن شده بود و با ا یشدن ها و دستپاچگ  د یمتوجه سرخ و سف ربد ینامرتب مقنعه ام کردم. ه یها

 .« یرو آب بخند  ه یچ مارگفت:»زهر   نیکمرنگش کرده بودند رو به حس

لب زمزمه کرد و در ادامه رو به من    ریز ربد یخطاب به ه ی راهیبارش بد و ب طنتیو با همون حالت ش  د یخند ی همچنان م نیحس

 :د یگرفت پرس   یباال م یکه نگاهش رو از صفحه گوش  ی در حال

 ؟ یاومد  یسوگند ک نمیبب-

 شه که اومدم.«  ی شد نم ینم یل یخ گهیکالس بودم د  زهیکه کرد هول شده بودم و با پته تته کردن گفتم:»چ یپرسش با
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 کرد.  نیی و سرش رو باال و پا د یحرص درارش باز خند  یادا ها با

 گذره قسم بانو؟   یخوش م  ی نیب ی ، خب ما رو نمآهان-

خنده دار و معترض   ی با لحن ربد ی بخوره ه  ی جواب دادن به سؤالش تکون ی ب و دهنم، براکه ل ن یکردم و قبل از ا ینگاه

 واسم تو.«  ی عذاب اله هی و از دست ذله شدم قشنگ   نمتی ب یم  یگذره واال من به اندازه کاف  ی گفت:»خوش م

و   دمیخند  یپروندند م  یم  گهیکه به هم د یا  هی و کنا که یبودم و از اون همه ت ستاده یمشغول کل کل بودند و کنار ا  گهیهم د با

! پس البد من بودم زرت  ربد یتو ه   یهست یصورتش حق به جانب گفت:»عجب آدم  یبا کج و کوله کردن اجزا  نیدر آخر هم حس

 بوده واال!«  می هم عمه گل د یالبته شا ا،یزدم که پاشو ب یو زورت زنگ م 

 :د یپرس  نییبه طبقه پا یطراف و نگاهبه ا ی به نرده ها وچرخوندن سر هی در ادامه با تک و

 رفت؟  دمشیکو؟ کجاست ند   یفر  نم یبب یراست-

  یشونیپ ی که لبه مبل نشسته بود و دستش رو آروم رو  یدر حال ربد یهمون دختره فرگل گنده دماغ بود. ه یمنظورش از فر  ایگو

چون فرستادمش ور دلِ   ش ینیب ی هم نم گه یداد با تمسخر گفت:»د یماساژ دادنش، حرکت م  یرفت و برگشت برا یاش با حالت

 صبا جونش.«  

 گرفتن از نرده ها جلو تر اومد.  ه یو با تک  یدارخنده   یِبا جا خوردگ  نیحس

 کار کرده بود مگه؟  یشده چ  ی! چرا مگه چ ؟یچ-

 شد.  نیحس ره یلختش خ ی عبوس و با جمع کردن موها ربد یه

 ؟ یتو رو هم بفرستم ور دلشون اگه ناراحت یخوا  ی! م ؟یهواشو کرد هیچ-

بابا   یخنده دار گفت:»ا  یشلوار کرم رنگ و لحن  بیج ی از گوشه چشم نگاهش کرد و با فرو کردن دست هاش تو یظیبا غ نیحس

 رفتارش نرمال نبود!«  نم ی! نکنه ایکن ی مرخصش م یکنم زرت   یعادت م  ی کیداداشم تو چرا تا من به 

 

!  ادیدلت م ی رو آخه چه طور ایطفل نی ا ی کار دار ی گفت:»چ ی مسخره ا  یِکرد با دلخور   ینازک م  که پشت چشم  ی در حال و

 بخشمت.«  یباور کن نم  یرحم ی ب یلیخ
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  د یرنگ و چرمش کش  یبه کمربند قهوه ا ی کالفه از جاش بلند شد، دست  یبا حالت  ربد یکه ه دمیخند   یجمع شده ام م ی لب ها با

  د یکه اول با نییببند، حاال هم برو پا گه یجان، داداش لطفاً د نیرنگش گفت:»حس د یسف رهنیو بعد از مرتب کردن کردن پ

 .« میسوگند برسون

  یو دلواپسم بررس  ز یر ی رو با نگاه ها تشیمبل برداشت. وضع یبه عقب زد و کاپشنش رو از رو  یبعد از گفتن اون حرف دست  و

نگران و کالفه ام کرده بود. لب هام رو با آب   یرمق چشم هاش حساب ی و حالت ب د یرس  ی ه نظر نمکردم؛ همچنان خوب ب  یم

به عقب سوقش دادم.   نهیس  یو از رو   دمیدورِ مقنعه ام کش یدست  داشتم،بر  نیبه سمت حس یکردم و چند قدم  س یدهنم خ

 دکتر؟« م یرو ببر ربد یاول ه شهی گفتم:»هم  نیانداختم و رو به حس ربد یدوباره به ه ینگاه

چه   نیتو چته  ا ینگفت  یگفت:»راست ربد یهم داشت گوشش را خاروند و با نگاه کردن به ه یکه ناخن بلند  کشیانگشت کوچ با

 ؟« یِحال

 گفتم که.«   ستین می زیچ یچیبه من گفت:»ه ی کاپشنش فرو کرد و بعد از چپ چپ نگاه کردن  نیآست ی را تو دستش

اصالً   گهیگفتم:»دروغ م تیپر شکا ی با لحن نیبودنش، رو به حس یرش گرفتم و بدون توجه به شاکتشر با ی رو از چشم ها نگاهم

 مبل افتاده بود.«  یهم رو  ی ایکه ب  نیتا قبل ا ست یهم خوب ن

 که زدم متذکرانه اسمم رو صدا زد:   یحرف با

 سوگند!-

 بهش انداخت. یتر  ق ینگاه دق نیحس

 از رنگ و روشم معلومه. -

دست گرفت و مانع از رفتنش به طبقه   یبازوش رو تو  نیبه سمت پله ها رفت که حس نیمن و حس ی توجه به حرف ها  یب ربد یه

 . د یکاو ی ابروهاش صورتش رو کم ن یب یبا تعجب ن یبه عقب برداشت که حس یقدم  ربد یشد. ه نییپا ی

 ربد؟ یتو چته ه  نمیبب-

 سر داد.  ینفس کالفه

 . گهید الیخ یبابا ب یا-

  ی اش رو یشون یبرد و با چسبوندن پ ک یسرش رو نزد ستاد،یازش ا یکه مقابلش قرار گرفته بود با فاصله کم ی در حال نیحس

  ییرد و بدل شدن خنده ها نیهمچن دمی فهم یرو کنار گوشش زمزمه کرد که وضوح نداشت و درست نم  یز یچ ربد یه یشونیپ
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بهش زد.   ی زیکرد و چشمک ر یصورتش رو ماچ ربد یگوش ه ی تو  یاو گفتن جمله   یهردوشون. بعد از لحظه ا یاون وسط ب

چه   نیفاصله گرفت دست به کمر شد و گفت:»اوه بب ربد ی که از ه نیرمق زد. هم  یب ی سرش لبخند   ی هم با تکون دادن ها ربد یه

 قدر هم که داغِ!« 

 :د یمتفکر پرس  نهیس  یرو   کردم و با قفل کردن دست هام یکیبار نگاه

 د؟ یگ یم  ی شما دو تا با هم چ نمیبب-

 کرد.  ی خنده ا نیحس

 .ربد یمن و ه  ن یبود ب یزیچ  ه ی ستیمناسب سن شما ن-

آن به من نگاه کرد و با   ک یاش برد که  ی شونیبه سمت پ ربد یه تیوضع  دنیسنج  یاخم نگاهش کردم که باز دستش رو برا با

 و حق آب و گل.«  می سهم دار یدنگ  م یبچه خوشگل ن نیگفت:»قسم خانوم اجازه هست به هر حال ما هم از ا  یخنده ا

لب بهش   ری ز ی شعوریبا پس زدن دستش ب ربد یداخل لپم رو جمع تر کردم. ه ی جمع شده  یاخم نگاهش کردم و خنده  پر

 .د ید هم در جواب باز خن ن یگفت که  حس

 گم؟  ی مگه دروغ م  هیچ-

  شیتو زنگ  ی ایکه تو ب ن یاورد گفت:»باور کن تا قبل از ا یکه ادا در م  ی مسخره و خنده دار در حال  یدر ادامه رو به من با لحن  و

 لب ساحل ته باغ پارک محله، مترو، ته اتوبوس... «  م یخاطره دار ی بودم، با هم کل شیزندگ  یفقط من تو 

مگه تو    نمیهم خنده اش گرفته بود و با خنده گفت:»مترو! بب ربد یه دمیخند  ی زد و من هم فقط م ی حرف م ی طور نیهم

 !« ؟یش  یاتوبوس هم سوار م

 زد.  یجواب چشمک در

کار مهم با   ه ی بارم دنبال  هی تازه  یشم پس چ ی هم ممهمم سوار اتوبوس   یکارا  یاوقات به اقتضا ی شم گاه یبله که سوار م-

 کار جذاب و...  ن یاتوبوس تا جنوب شهر هم رفتم از بس که ا

 بازوش حرفش رو خورد.  ی تو ربد یاز طرف ه ی خوردن مشت با

 باز شروع نکن به چرت و پرت گفتن.   گهیبسه د-

 باال پروند.  ییرورفت با خنده اب ی که به سمت پله ها م  ی در حال ربد،یاون حرف ه با
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جون برات   ی در وصف گل بایز  یو دو تا از اون جمله ها ه یفهموندم چرت و پرت چ ی جاست وگرنه بهت م نیکه سوگند ا فیح-

 کردم.   یم  فیرد

به   یمن لبخند   یخنده   دن یرفت. با د ن ییمغضوب و پر تشر از گوشه چشم نگاهش کرد که باالخره پا ربد ی که زد  ه  یحرف با

داشت قرار گرفته بود و با   ی رنگ  د یو سف یچوب  ی ها هیکه پا ی ا شهیش  ز یپشت م  نی. حسمیبر نییستوه اومده زد و خواست که پا

که مشغول جمع    یهم در حال ربد یصفحه اش بود. ه ی رو  از ی بود مشغول خوندن متن زیم  یاش که رو  یخم شدن به سمت گوش 

 جمع نکرده.«  نارم یا ی حت ن یاحمق رو بب یبود غرغرکنون گفت:»دختره   نیزم یرو  ی کردن جعبه ها

 کمک کنم؟«  ی خوا ی اومدم و گفتم:»م نییپله آخر پا یرو  از

 . د یچ یطبقه ا  یجعبه رو تو  نیآخر

 . میبر گه یبردار که د فتو ی ک ست ین یازینه ن -

 

دراز کردم با پرت   ز یم ی برداشتنش از رو یکه دستم رو برا   نیقدم برداشتم و هم ز یام  سمت مبرداشتن کوله  یاون حرفش برا  با

اش رو   قهی دهی به سمتم ترس  ربد یبه هوا رفت و با برگشتن شوکه ه غمیج  ن،یرنگ و چسبناک از سمت حس  یقهوه ا  یزیشدن چ

ام از   یخروج  ی شدن نفس ها تم یکرده بودم و ضربان تند قلبم که باعث بد ر پنهانآغوشش  ی سرم رو تو دم، یچنگ زدم و چسب

و لحن بشدت معترضش رو   ت یکه دستش رو دورم حلقه کرده بود با عصبان ی اون حالم در حال دنی با د ربد یام شده بود. ه نهیس 

 : د یبود توپ دهیچی پ کیبوت یکه قهقه اش تو   نیبه حس

 سبک مغز، زهره ترک شد احمق! شعور یمرگ ب-

 :د یبعد از او حرف به طرف من برگشت و با باال گرفتن صورتم پرس  و

 تو؟   یخوب-

نگاه   ربد یه رهنیآن به پ ک ی ه یبه اطراف چرخوندم و  یام رو دوران دهیبود  باال گرفتم، نگاه ترس  دهیاش چسب نهیرو که به س  سرم

که تا بناگوش سرخ شده بود   یمعذب شده بود و در حال ی کم ن یحس ی بودمش، جلو دست گرفته ی کردم که با چنگ تو

  ر یلبم ز دنی. با گزدمیخودم رو عقب کش یهم گذاشتم و با دستپاچگ  یبود، رو  زرو که دو تا از دکمه هاش از قبل با رهنشیپ

 کردم.  نییدندون سرم رو در جواب باال و پا

نگاهش  ظ یغل  یو با چشم غره ا  یشاک ربد یمن لذت برده بود. ه ی  دهی و حال ترس   غی از ج یو حساب د یخند  ی همچنان م نیحس

 کرد. 
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 گما! ی بهت م ی زیچ ه ی نیحس-

  یبود، قشنگ چند متر رو هوا بود  یگفت:»عال  زی و تمسخر آم د یلبش کش یاش دندونش رو رو  ثانهیخب یهمون خنده ها با

 بودن! نه خوشم اومد.«  دهیقدر نپر نیکرده بودم ا  کار و باهاشو نیکه ا ه یقسم بانو بق   یرکورد زد 

  ی شد نگاه کردم و بعد از اون با حرص و دلخور یهم ازش چندشم م   ی افتاده بود و حساب نیزم  یکه رو   یکیسوسک پالست به

 .« ارمیکارت و در م   نیا یتالف  نیحس یبد   یلیگفتم:»خ

 .« ارمیاش و در م ش یگفت:»تو نگران نباش خودم تالف دش یباال داد و با لحن پر تهد  شیابرو ی هم تا ربد ی اون حرفم ه با

 کرد.   نیرو به حس  د،یکش  یکه براش خط و نشون م یی با همون لحن و خنده ها و

 کنسله بهش فکر نکن. گه یکه نرفته؟ هان؟ اوم... از نظرم د ادتی یتو گوشم گفت  یز یچ هی جان اون باال  ن یحس نمیبب-

خنده دار گفت:»جون داداش   یبا التماس  ربد یو اومدن به سمت ه زیو با دور زدن م د یوار رفته از جاش پر  نین حرفش حساو با

که    یدون  ی م اره یخب بابا زود آمارم و در م  ی خواستم برم آپارتمان خودم ول یروزه بابا تو هم! خب م ه ی گه، ینکن د یمسائل و قاط

 تونم اون جا برم .«  ینم یلیخ

بسوزونه و با خنده   ی شیدونست قرار بود چه آت  یخواست و خدا م  یرو ازش قرض م  ت یکه سوئ نیکه معلوم بود مثل ا  یجور  اون

کردنش   تیکم اذ  هی بعد از  ربد یبود و باالخره ه ربد یفقط سر تکون دادم. همچنان مشغول التماس و خواهش به ه ی تأسف بار ی

 شه.«   یم  یچ نم یگفت:»حاال تا بب

کردم با اشاره به دکمه   ی نگاه م ربد یکه به ه  یرفتن برداشتم و در حال یرو برا  فمیلبش اومد. ک ی رو یاون حرف باز لبخند  با

 گفتم:»لباستو مرتب کن دکمه هات بازه.« رهنش یباز پ یها

 کرد.   یسر به عقب چرخوند و باز نطق  یرفت با مسخرگ  یم  رونیب ک یو از بوت د یخند  ی م زیر  ز یکه ر ی هم در حال نیحس

 .دهیم  ریآخه داداشمون بچه ش  یجور  نیا ن یهم شهیهم نیا-

گفت:»تو روحت   یلب غر زدن   ریبا تکون دادن سر و ز ربد یکردم که ه  دنیدهنم گذاشتم آروم شروع به خند   یرو جلو  دستم

 .«یشعوریقدر ب نیکه ا نیحس

 رو به من کرد.  و

 . امیبندم و م یر و م برو تا د -
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هم چون   نی. حسمیاومد و راه افتاد  ربد یبعد هم ه یرفتم، سوار شدم  و کم ربد یه نِیاومدم و به طرف ماش  رونیب ک یبوت از

به   نیماش  نه یکه از آ ی در حال ربد ی. ه د یتپ یرو به دوستش قرض داده بود با ما همراه شده بود. قلبم همچنان نامنظم م  نشیماش 

 گفت.  راهی بد و ب  نیبه حس بازکرد با لحن سرزنشگرش   یهم نگاه م 

 کنم.   شعورتیرنگ به رو نداره خاک بر سر ب نشیبب نیکارت کنه حس  یخدا بگم چ-

جمع شده گفت:»حاال   ی کرد با خنده ا ی م  نییاش باال و پا ی گوش  یصفحه لمس ی که انگشتش را رو ی در حال  الیخ یب نیحس

 !«یحد ناسزا بارم کن نیدر هم  شهیرا انداخته واال کاش هم ی شعور ی شعور ب یوز واسه من و چه ب چه با ادب شده امر

شه وگرنه چهار تا آبدارش و   ی که نم فیح  گه یچرخوند و گفت:»همون د ی اصل ابونیخ ی تو دنیچیپ  یدستش برا   یرو تو  فرمون 

 .« یمسخره و مزخرف نکن  ی ها یشوخ ن یاز ا گهید  یکردم که تو باش   یبارت م

  ایهم قرار گرفته اش و با لحن پر تمسخرش گفت:»ب ی رو  یدندان ها یاز البه ال  ییهابه عقب چرخوند و با خنده   یسر باالفاصله

  یقدر کم کار  ن یبچه چرا ا ه یجون با وجود  یدونم گل   ینم ی ادب یواقعاً که چه پسر ب زتون یعشق عز ی واقع افه یق نم یقسم خانم ا

 تو دومنش ننداختن!« ی ا گهیبه موقع مهاجرت کردن و بچه د لکاباز خدا رو شکر که لک   کرده 

  نیکرد گفت:»حس ی م ی که رانندگ  یدر حال د یپر تهد  یِ نثارش کرد و با خونسرد ییایح ی ب ربد یحرفش خنده ام گرفته بود و ه  از

 داداش بذار دهنم بسته بمونه خب.« 

 

  ی نم یو گفت:»اوه ول  د یاش کوب یشونی پ ی به خاطرش اومده باشه دستش رو رو یزیکه انگار چ  ی زد طور ربد یکه ه  یحرف با

زد دو ساعتم که فقط آرومش   یتا دو ساعت فقط زار م  چاره یبه بار اومد، دختر ب ی قرار مهمه چه فالکت ن یامروز سر هم ی دون

 کردم!« 

 : دمیپرس  متعجب

 به خاطر سوسکه؟! -

 کرد.   یا خنده

 هم بود.  ی ا گه ید ل یاما به خاطر دل د یو بنفش کش نیآتش  غی چهار تا ج واسه اون که-

 بخند.« ی رو گذاشته بود رو سرش منم آ ی عل یشه  کافه   یباورت نم ی عنیگفت:» ربد یدر ادامه با همون خنده رو به ه و

 به تأسف تکون داد. یسر ربد یه
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!  بابا  یعل  یکافه  ی بر  یم  یر یگ ی نفر رو م ه یشه هر روز دست  ی چه طور روت م یاریتو در م هیچ  ایباز پ یخاک، آخه چ یعنی-

 واسه ما، خجالت بکش داداش من. یدارم تو هم که شرف نداشت  یستیرو دربا ی من  با عل

 ازم داشت!« یچه توقع نا معقول  یدون ی نداشت تو که نم تیدختره ظرف  یوقت ه یمن چ ر یحق به جانب گفت:»تقص نیحس 

 : دمیده پرس خن با

 کرد؟  ه یحاال واقعاً گر -

  ی کرد با مسخرگ  یمرتب م  ی که موهاش رو کم ی بغل انداخت و در حال نهیآ ی به خودش از تو ی که کردم نگاه یسؤال با

  یخند  ی دخترا م  نیا ی کم به رو هی فهمم چرا تا  ی از اندازه اش بود اما اصالً من نم شیاش که به خاطر لوس بودن ب  ه یگفت:»گر

برم و   ع یذارم سر  یکه قرار م  ی باشه که من با هر ک نیاگه به ا ه، ی زیخوبه چ تمیظرفکم  ه ی ! واال شونی ریو بگ   یخوان بر  یم  یزرت

 کردم!«  ی حرمسرا باز م د یکه تا االن با رمشیبگ 

 .« یکن ی م تیری خوب مد  ادیهم با خنده گفت:»اما خوشم م  ربد یحرف هاش خنده ام گرفته بود و ه از

 . د یخند  ربد یحرف ه د ییتأ در

کم   بیشده آدما عج یبد  ی زمونه  یلیخ ی ول م یو مدبر ریکالً آدم مد  ی فکر کرد یخونم، پس چ   یم  تیریدارم مد   یناسالمت-

 شدن!  تیظرف

 :د یپرس  ربد یرو به ه ی زیدر ادامه با خنده ر و

 جون چه خبر؟ تایکیاز ن  یراست-

 : د یدندون غر ی از ال ن ینگاه کردم که رو به حس ربد یبه ه نه یآ  یتعجب از تو  با

 کنن.  ی م فی واست تعر  یز یچ هی  یوقت  ی داشته باش   فتی کم ظر ه یدهنتو کاش خودتو  گهیببند د-

 به من کرد.  ینگاه م یهم گذاشت و ن ی چشمش رو رو هی نیحس

 سوگند خبر نداشت!  نم یاوه نکنه گند زدم بب-

 لب زد:  متأسف

 من موندم واال!   یآدم ش  ی خوا ی م ی تو ک-



 عشق تا جنون 

1257 
 

  نیخطاب به حس یجا به جا شدم و با چرخوندن چشم ی صندل یکم رو   هی بهش گفت.  یااصال ً  ی زد و »تو خوب  یکج لبخند 

 .« یشکون یمردمو م  ی که دل دخترا  یبد  یلی خان تو هم خ نیگفتم:»حس

 باال انداخت. ی شونه ا تیداد و با مظلوم  لمیتحو  یا خنده

 من بوده!  ی  چارهیب  ی که نبودن فقط بابا  یبا تنها کس نم یب ی م ارم یآمارشونو درم یوقت که   ه یمن چ  ریتقص -

گه   ی م یفهمه چ یرسماً مغزش آب اورده نم نیگفت:»ا  نیبا تکون دادن سرش به طرف ربد یخنده که ه ریز م یاون حرفش زد با

 ... « یاش نگ  ی جد  یلیسوگند تو هم خ

  یفرمون گذاشت. سرم رو سمت صندل یسرش رو رو  ی ا قه ی رو متوقف کرد و بعد از دق نیهنوز حرفش تموم نشده بود که ماش  و

 حالش شدم.  یایتمام جو  ی جلو بردم و با نگران

 ؟ یخوب  ربد یشد باز، ه یچ-»

 : د یهم نگران پرس  نیحس

 داشَم؟ ی خوب ربد؟یچت شد ه-

 سوزه.«  ی کم سردرد دارم چشمامم م   ه یرمون گفت:»کرد و با فاصله دادن سرش از ف یا  سرفه

 .« یستیواقعاً خوب ن  نمیش  ی شو من م اده یبه بازوش زد و گفت:»پ نیاون حرف حس با

و    د یکش یداده بود، به سمتش رفتم که نفس ه ی تک نیشدم، به ماش  ادهیپ نیشد. دنبالش از ماش  ادهی پ نیاز ماش  یاقه یبعد از دق و

 .« نیگفت:»سوار ش  نیرو به من و حس

 نکن.«  وونهی حالت د نیمنو با ا ربد یلبم گفتم:»اه خب چته تو؟ ه دن ییام زدم و با جو ی شونیپ یرو  ی چنگ  کالفه

 !« ید یقدر ترس  ن یتو چرا ا ستیاش ن  یزیمن، گفت:»نگران نباش چ یاون همه نگران دنیبا د نیحس

 ادامه داد:  ربد یرو به ه و

 .مارستانی ببرمت ب عی و سربرو سوار ش -

 گرفت. که یت  نیاش رو از ماش  هیتک

 .امیبه سرم بخوره م  یی هوا ه یتو برو -
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دستم گرفتم و    یمعده اش گذاشته بود تو  ی گفت و سوار شد. دستش رو که رو   یآشفته باشه ا یدادن نفس  رونیبعد از ب نیحس

 محکم فشارش دادم، به سمتش سر کج کردم: 

 قربونت بشم؟   یخوب-

 زد:  یتکون داد و پلک کم جون یسر

 اوهوم. -

 بچه ها بغض آلود نگاهش کردم.  مثل

 .ید ی ها. آخه چرا حرف گوش نم ره یگ ی ام م ه یاالن گر ربد یه-

 کرد.  یاخم معترض 

 برو سوارشو تو هم.  ستین ی زیگم چ  یاِ سوگند م-

 دکتر.  م یکه زود بر ایخب پس تو هم ب یلیخ-

 :د یپرس  ربد یحرکت کرد، رو به ه نیو حس میدوباره سوار شد  ی بعد از صحبت و

 ؟ یبهتر-

 آخه؟«  نیکجا رفت با هم بود  یرفت بپرسم مرتض  ادم ی ی خوابوند و با لحن آرومش گفت:»آره خوبم، راست ی صندل ی رو رو سرش 

همون دختر   ی عنیدعوتن  نایکه امشب خونه خالش ا ن یگفت:»خب مثل ا ربد یبه ه ینگاه میچرخوند و با ن  ی رو کم فرمون 

 .« دهینقشه کش ی مرتض یجور که معلومه زن عمو بدجور واسه   نیواال ا  نایخواهره و ا

 دهنش رو فرو داد:  آب

 ؟ یباهاش حرف نزد-

 

 حرف لبش رو تا به تا کرد.  ی ادامه  یبرا  نهیآ ی به من از تو یاهگفت، بعد از نگ  ی مردد نگاهش کرد و آره ا نیحس

  شتریرو فراموش کنه منم باهاش حرف زدم و ب  ی خواد همه چ ی خسته شده و دلش م ت یوضع نیاز ا گه یخب... خب خودشم م-

 بشه.  گه یجور د ه ی ز یشده و دوست داره همه چ تیاذ ی لیگفتم که خودشم گفت خ  ی به اون سمت هلش دادم ول
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  دنیهم بعد از شن ربد یکرد. ه  یطور معذبم م نیخبر خوب برام بود ناراحت و هم هی  د یکه نو نیاون حرف ها با ا دنیقدر شن چه

 .د یلبش کش  یبا حرص دندونش رو رو 

 « چه طوره؟ مارستانیب یکرد و  نامطمئن گفت:»اول بر   ربد یبه ه یباز نگاه نیحس

 لب زد:   مصر

 سوگندو زود برسون خونه.  ست ین یازینه ن -

 نگاهش کرد.  یشاک نیحس

 .ید ی فهم م یدکتر اعتراض ندار می رینزن م ی ادیحرف ز گه ید-

از اون همه   یکردم. حساب  یرو به رو نگاه م ن،ییبودم و با لب و دهن کش اومده ام به سمت پا دهیهم کش ی هام رو تو اخم

 مثالً!«   ی بکن ی خوا یکار م   یچ امیگفت:»خب اگه ن  نیکرد و رو به حس ی رمق خنده ا یاش به ستوه اومده بودم. ب  یلجباز

 کارو کردم.«  نی که قبالً هم ا ی دون  یگوشت م ر یخوابونم ز ی م ی کیابروهاش انداخت و گفت:»اون وقته که  نیب ی نیهم چ نیحس

 :د یپر تمسخر خند  ربد یه

 دهنت.  ی بودم تو ختهیهم مست بودم وگرنه همون موقع دندوناتو ر یاون سر ،یستیرفا نح نیقد ا  یدونیخودتم م-

داشت   ی اش بود فشرد. انگار که سع یرو که کنار صندل ربد یقرص از اون طبع شوخش، دست ه یبهش زد و با دل  ی لبخند  نیحس

اش رو کم رنگ جلوه بده.   ی اش رو همچنان نشون بده و ضعف و ناتوان یرمقش قلدر ی اون حال بد و ب ی با کل کل هاش تو

  یزد، چه قدر که اون رابطه برادرانه شون قشنگ و دوست داشتن می مال  ی رو فشار داد و اون هم لبخند  نیمحکم تر دست حس

 بود. 

لب هاش رو   ی زیآور شدن چ  ادیبا  نیگذشت حس  ریکم که از مس  هی کندم.  ی رو م  نمیینگران بودم و با حرص لب پا همچنان

  ی داشت بهم زنگ زد گفت بر یلیهواتو خ مارستانیامروز اون خانم پرستاره که تو ب یگفت:»راست  ربد یتکون داد و رو به ه

 .« یو نشون دکتر بد   یر یو بگ  شاتیآزما

 اال!« هم با خنده گفت:»چرا به تو زنگ زده ح ربد یزد نگران تر به دهنش چشم دوختم و ه نیکه حس  یحرف با

 کرد.   یخنده ا زیر

 شه.  یبه تو مربوط نم  گهیاونش د-
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 : دمیقرار گرفتم و پرسشگرانه پرس  نیحس یصندل پشت

 ؟ یشیچه آزما-

 . گهیفرار کرده بود د مارستانی:همون دفعه که آقا از ب نیحس

 ن؟ یچ شایخب آزما-

مسخره است گفت که چون   شیآزما یسر  هی  یش  ی بابا تو هم چرا نگران م ی چیکرد و گفت:»ه  ی سرفه ا ربد یاون سؤالم ه با

 جوابشون نگرفتم.«  رونیزدم ب ی جور نیهم

 . ریاما حتماً جوابشو بگ -

 گفت. ی من باشه ا ال یراحت شدن خ یبرا

 شه؟«  یم  ی مگه چ  امیطاقت باز گفتم:»خب بذار منم ب یب

 اشاره داد.  رون یب ی شده  کی تار  یبه هوا  یجد  ی لحن با

 ! یایب ی خوا یم  ی شده کجا کیهوا تار ی نیب ی مگه نم-

 .د یخب پس بهم زنگ بزن -

 و گفت:»چه قدر هم که خوابم گرفته.«   د یکم چشمش رو مال ه یکه   ی گفت و در حال ی باشه ا باز

ات   ی تو گوش  ی بیو غر  بیوقت به طرز عج  ریهم هست واال تا د یباور کن از خستگ  گه یبه رو به رو گفت:»آره د ی رگیبا خ نیحس

 !« یغرق شده بود

  یکار مهم یلی گفتم:»حتماً خ یز یآم  هیمن بوده و با لحن کنا  یو کردن صفحه    ری متوجه شده بودم که تا اون موقع مشغول ز تازه

 !« گه یبوده د

گشت و   یکم تو گوش  ه یبعدشم که  گهیخواب شده بودم د  ی ب شبیگفت:»کالً د حیتوج  یام شده بود برا  ه یکه متوجه کنا ربد یه

 گذار کردم.« 

 ادادمه داد:  نیرو به حس و

 ! یبودم تو چت بود که مثل جغد تا چهار پلک نزد  داریحاال من ب نمیبب-
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 کرد.  ی تک خنده ا نیحس

 کردم.   یم  یامروزمو بررس  یبود خب من داشتم قرارا  ییآهان سؤال به جا-

 وقت تو!«   هی  ی هالک نش ی اقعاً که شبانه روز در تالش گفت:»و ربد یکه ه  دم یباز با او حرف خند  و

که   نیبرند و ازش به خاطر ا مارستانیبه ب نیاصرار و حرف زدن قرار شد همراه حس ی. بعد از کل د ی خند  یتمام فقط م  ییپرو با

که    نیکردم. حس ی گاه مرو ن رونیدلخور بودم. ساکت بودم و با نگاه به حرص نشسته ام ب  یبود حساب مارستانیمخالف اومدنم به ب 

اخالقش از قبل   ضه یمر یکالً وقت   نیگندهِ اخالق رو، ا ن یگفت:»ولش کن ا نه یآ  یکردن از تو  گاهشده بود با ن م یدلخور ی متوجه 

 شه.«  یهم مزخرف تر م 

توقف کرد و با چرخش سرش به عقب گفت:»خب    ابونیسر خ نیداده بود. حس  هی تک ی باز سرش رو به صندل یحرف چیه بدون

 ؟« یندار  ی قسم خانوم کار

 زدم:   یحوصله پلک یب

 داخل؟  یاینم-

 نه تو برو.  ،ی:مرس نیحس

  ادهیبعد اون هم پشت سر من پ یشدم که لحظه ا اده یپ نیآشکارم از ماش  ی کنم با دلخور یخداحافظ ربد ی که از ه  نیبدون ا و

 ؟« یشد  ادهیچرا پ هی د که گفتم:»چبو  ستادهیشد. دست به کمر جلو ا

 :  د یگذاشته بود پرس   شیرو ازش به نما یجذاب و مردونه اش که ابهت خاص شیته ر یدستش رو  دنیکرد و با کش  یکالفه ا نگاه

 باز چته تو؟ -

 باشه!«  می زیمگه قراره چ یچ یتو همم سرباال گفتم:»ه یکردم و با اخم ها ینگاه مین

 

 ناراحتم سوق داد.  ی به اطراف باز نگاهش رو سمت چشم ها یبه روم زد و بعد از نگاه یکه دلخورانه زدم، لبخند پر مهر   یحرف با

  ی ام افتاده بود معلومه داره دنبالم م یگوش   یتازه سامان شماره اش رو  ، یایب یشه اگه بخوا  ی م رت یقربونت برم من، آخه د - 

 کم.  ه یگرده، درک کن 
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با حرف هاش نرم شده بودم و با باال گرفتن نگاهم گفتم:»پس بعد از دکتر رفتنتون حتماً بهم   ی کرد و کم یی جورو دل قه ی دق چند 

 زنگ بزن باشه؟« 

 نگاهم کرد. ی نیلبخند دلنش با

 تر نشده. ک یچشم، حاال برو تا هوا تار-

 کردم ازش دور شدم.  ی که همچنان نگاهش م ی در حال و

 *** 

رفت و مدام    یشده بودم اما اصالً دست و دلم به درس خوندن نم یاز اومدنم به خونه گذشته بود و مشغول تست زن یساعت مین

 زنگ نزده بود!  نیبود، قرار بود بهم زنگ بزنه اما ا ربد یه شیرفتم، چرا که تمام ذهنم پ  یفکر م ی تو

و    عیرو گرفتم که بعد از چند تا بوق ممتدد برداشت. سر نیحس ی ام رو برداشتم. شماره  ی رها کردم و گوش  ز یم  یکار رو رو خود

 : دمیپرس  یسالم چیبدون ه

 ن؟ یرفت نیشد حس یچ-

 تعلل کرد و گفت:  یکم

 . دهیبود االنم گرفته خواب ده یفا ی اصرار کردم ب یهر چ ومد ی ... خب واال نزهیچ-

 هم فشردم:  ی حرص لب رو با

 . ستی! اون حالش خوب ندهیگرفته خواب یچ  یعنی نیحس-

 دنده و لجبازه.  ه یچه قدر  شیشناس  یزبونم مو در اورد از بس بهش گفتم خودت که م  گه یاصرار کردم، د ی لیبه جون سوگند خ-

 ؟ی رو بهش بد  یشه گوش  یم-

 . دهیباشه فقط چند لحظه صبر کن که صداش کنم گفتم که دراز کش-

 : د یچیگوشم پ  یو باالخره جواب داد و صداش تو  مضطرب منتظر موندم  ی رو  با حال ی ا قه ی دق چند 

 :دمیام پرس  یو لحن شاک تیعصبان با

 مثالً!  یچ  ی عنیباهاش؟  یچرا نرفت -
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 .نی هم م ینرفت گه یبهتر شدم د دم یسوگند جان من خوبم د-

 بغض و حرص گوشه لبم رو فشردم و دلخور گفتم:  با

 باشه خدافظ. ،یت ین ارزش قائل نسم  ی حرفا ی لجباز اما تو هم اصالً برا ی گ  یهمش به من م-

خودش   ی مرتب با شماره   یرو قطع کردم. بعد از قطع شدن گوش  یکه منتظر جوابش باشم گوش  نی زد اما بدون ا ی صدام م مدام

 معترضش گوشم رو پر کرد.   یقطع کردن نداشت و به ناچار جواب دادم که صدا  ال یزد و اصالً هم خ ی زنگ م

 ! یروم قطع کرد یگوش  نیحس ی چرا جلو-

 حرص گفتم:  پر

 چون دلم خواست.-

 سوگند!-

 نکه واست مهمه؟ -

 . میکن  یباز  میگ  نیبا حس می خواست ی باور کن خوبم تازه االن م ست ین می زیبگم چ یمن، من به چه زبون زی آخه عز-

 گفتم:  یعصب

 ! یگ  یدروغ م-

 آخه؟!  ی چه دروغ-

 گفتم:  یصندل یرو  دن یدستم جا به جا کردم و با چرخ ی رو تو یگوش 

 بگو به جون تو. -

 از حرفم گفت:  زی آم اعتراض

 قسم جون تو رو  بخورم آخه!   ییزایچ ن یهمچ یواسه    د یچرا با گه یاِ خوبم د-

 و لجوج لب زدم:   مصر

 . یگ  یدروغ م  ی دار  ید ید-
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 .د یچیگوشم پ  یکالفه اش تو   نفس

 .ستی اون قدر هم حالم که بد ن گهیاز دست تو سوگند خب د-

 کردم گفتم:  ی م ی باز زیم   یکه با خودکار رو  ی حال در

 .تی سوئ امیزد که ب  ی داشت به سرم م  گهید  هی چ یدون   یم-

 و معترض بود.   یصداش جد  لحن

 ! ؟یچ گه ینه بابا د-

 . گهیشم د ی مجبورم م یکن   یکه تو م یی خب با کارا-

 گفت:  دمیفهم ی رو نم لش یاش که اصالً دل یا لحن جد اون حرفم ب با

 فکرم نکن.   یحت ی زیچ ن یوقت به همچ چیه-

 ! هییچرا اون وقت؟ مگه اون جا چه جور جا-

 گذر از اون حرف گفت:  ی برا ی که جواب سؤالم رو بده با زرنگ   نیاما بدون ا 

 ؟ ی کن ی کار م یچ-

 ! یاما جواب سؤالمو نداد-

 و با لحن پر از آرامشش گفت:  خونسرد

 دادم!   یخواستم که جواب م ی خب اگه م-

 ! هیتو بگ  یآهان پس بازم هر چ-

 ؟ی ک  یکن  ی کار م یچ  ینگفت-

 متالطم گفتم:  ی نفس دنیست و  با کش دهیفا  یمتوجه شدم که اصرارم ب 

 تو بود واقعاً تمرکز نداشتم.«  ش یخوندم اما فکرم همش پ یداشتم درس م -

 رو ساکت بود که صداش زدم و صداش باز گوشم رو پر کرد.   یا قه یدق
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 سوگند؟ - 

 گفتم که گفت:  ی کش دار  بله

 و نا فُرم!  بیدلم برات تنگ شده، اونم عج-

 کردم.   یا خنده

 ساعت! می ن نیا ی اونم تو-

 کرد:   یا خنده

 شه، مثل خودم کله خر و نفهمه.  یکه وقت و زمان سرش نم  یدلتنگ  قه، یدق هی تو بگو -

 شوخ شده بود از حرفش خنده ام گرفته بود. یحساب لحنش

 آره؟   یگ  یم  نیحس یجلو  یرو دار  ناینکنه ا نمیبب-

 .د یخند 

حد هم   نی در ا گه یبعدشم د اد،یکنه، آخه سامانم قراره ب   یشام دست و پا م یواسه    یز یچ هی نه بابا، تو آشپز خونه ست داره -

 تو برم!  یجلوش قربون صدقه   یجور  نیکه ا  ستمیراحت ن ششیپ

 . ادیدونستم اونم م ی سامان! نم ی آهان، گفت-

 .ادیم  گه یساعت د می اونم گفت تا ن ضمی ماشاال تا تونست شلوغش کرد و بهش گفت که من مر نمیزنگ زده بود که حس-

 دستم آروم صداش زدم:  ی با خودکار تو یباز  ی و بعد از کم دمییجو یلب

 ربد؟یه-

 جونم؟  -

 کم رنگ شدن نداشت گفتم:   الیکه خ  یا  یو نگران  یتعلل با دلواپس ی از کم بعد 

 م؟ ی شه امشب و تا صبح حرف بزن یم-

 تعحب گفت:  پر
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 ! ؟یچ-

 : دمیبرچ لب

الاقل حرف   شتیپ ام یتونم ب ی از حالت، نم  خوام مطمئن بشم ی سراغم، م ادین الیکه فکر و خ م یخب! گفتم حرف بزن شته یدلم پ-

 . میبزن

 

 گفت:  د یخند  ی که م  یدرحال

و سامان   نی که از خدامه تا صبح باهات حرف بزنم فقط اگه حس یدون  یتو دورت بگردم خوبم بابا خوبم، م  یسوگند نگران چ -

 تونم.   ی نم ینبودن، چون اون جور 

 کم درس بخونم.   ه ی تونم  ی م نم یفعالً صبح آزمون دارم بب گه یباشه، خب د-

 آروم گفتم:  یو بعد از مکث 

 بوسمت. یاوم... م-

 اون حرفم متعجب و پر خنده گفت:  با

 ! ؟یگفت   یجان چ-

 ام رو فرو دادم:  خنده

 حاال! ی کن  یچرا تعجب م ،ید یهمون که شن-

 لحن شوخش گفت:  با

 شدم.  یجور هی نه فقط عادت نداشتم -

 کردنش گفتم: ت یاذ ی با ادا برا و

 گم.   ینم گهید  ی خب حاال که عادت ندار-

 گفت.  یمعترض نه ا ی خنده ا با

 نه بابا تو هم. -
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 گفت: ی در ادامه با لحن خنده دار و

 خوام چه کنم، حرف نزن عمل کن سوگند خانم.  ی بوس از راه دور م ی ول-

 ! یاقعاً خوبکه و ن ینه مثل ا-

 ام رو گرفته بود.  ی از نگران ی هاش کم ی خنده هاش سر حالم اورده بودند و اون همه مسخره باز یحساب

 گفت:  ی مسخرگ با

گن بوسه معجزه گر، آره   ی که م  ید یدونم د ی حالم خوب شد واال، چه م د یاصالً شا یشه مثالً حرفاتو به عمل برسون ی م یچ-

 معجزه کرد و حالم خوب شد.  د یشا گهید

 گفتم: دمیخند  ی که م  یدرحال

 همش خرافاته تو گوش نکن. نایمن ا زی نه عز-

 امتحانش که ضرر نداره.  یدونم ول  ینم-

 با خنده گفتم:  و

 برم؟  د یبا یندار  یکار-

 ؟ یزیچ ه ینه فقط -

 نباشه بگو.  ی موضوعات خُراف-

 زد گفت: یکه آروم حرف م  یدرحال

 دوست دارم.   یلیخ-

 :دمیشوق خند  با

 فعالً خدافظ.  گه یخب د-

 !ساینه وا-

 ه؟ یچ گه ید-
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 ؟ یگفت یم  ی زیچ ه ی د یاالن تو هم با-

 ؟ یچ-

 اش گفت:   فتهیو خودش   طونیلحن ش  با

 منم.   یگفت ی م د یخب با-

 گفتم:  رمیخنده ام رو بگ  یکردم جلو ی م ی که سع ی حال در

 ! یاورد ر یوقت گ  یکار دارم واسه مسخره باز ربد یه-

 . گهید ی گفت یم   د یکدومه با ی مسخره باز-

منظم به تپش   ی تمیر دنیگوشم و بخش ی خنده هاش تو دنیچیخواست باالخره با پ یکه م یکن نبود و با گفتن جمله ا  ول

بار   نیکتابم رو ورق زدم و باز مشغول شدم. اگوشه لبم صفحه   یراحت تر شده بود و با لبخند  المیقلب نا آرومم قطع کرد. خ یها

 حواس جمع تر.

 

سالن   ی ماساژ دادن چشم هام از اتاق خارج شدم و به سالن رفتم. همراه بابا تو  یصدا زدن مامان کتابم رو بستم و بعد از کم با

مبل کنار مامان    یرو  کنه یمن رو هم به خلوت دونفره شون دعوت کردند. هم ی بودند. با لبخند  وهینشسته و مشغول خوردن م

و باز کردن   فنی آ ی باز کردن در، دو مرتبه از جام بلند شدم. سامان بود و بعد از زدن دکمه  یبه صدا دراومد و برا فونینشستم آ

دستش جا به جا کرد و با خم شدن    یکه در رو باز کردم مقابلم قرار گرفت، کاپشنش رو رو نیرفتم. هم ی سمت ورود نییدر پا

گرفتن   یو بدون جا م یتونستم  مستق ینم ی لیهم خ هنوز. د یسر به سر گذاشتنم بوس  ی از صورتم رو با خنده و کم ی سمتم طرف

هاش رو   یجواب شوخ می مستق ینگاه هاو بدون   دمیدزد ی چشم هام نگاهش کنم و مدام چشم ازش م یتو  ی رنگ شرمزدگ

 . دادمیم

 :د یرو بهش پرس  ون یزیمبل و گرفتن نگاهش از تلو  یرو  یی که بابا با جا به جا   م یبه سالن رفت گهیهم د با

 .یلپ تاپت رو برام بفرست ی  الیتو بابا جان قرار بود فا  ییکجا-

 .د یسر و صورتش کش  ی رو یهم خسته باشه دست   یکه انگار حساب ی مبل انداخت و طور ی رو رو کاپشنش

 کرد.  ربد ی ه ریفکرمو درگ  نهیحس ر یشرمنده بابا جان به کل فراموش کردم همش تقص-

 :د یشد و بابا هم پرس  دهیسمتش کش نگاهم



 عشق تا جنون 

1269 
 

 شده مگه باز؟  ی زیچرا چ-

 بود.  دهیفا  یب ی سرش نشسته بودم که ببرنش دکتر ول یاالن هم باال ن یحال بود تا هم ضیکم مر  هی  ی نه ول-

  ختنیبه آشپزخونه رفتم. مشغول ر یاوردن چا یحال، با درخواست مامان برا شون یسامان باز نگرانم کرده بودن و پر ی ها حرف

آب و سر    یرفت. با بردلشتن بطر  خچالیراست سمت  ک یداخل آشپزخونه شد و  ده یباال کش یها نی شدم که سامان با آست یچا

 :د ینرم پرس  یو با لبخند   تگرف  نییرو پا یرو به من کرد. بطر  دنشیکش

 ؟ یتو انگار تو خودت  یخوب نمیبب-

  ی شدن نگاهش شد. بطر زیآشکارم که باعث ر یخوش رنگ و آروم چشم هاش شد و دستپاچگ  یا یناخواسته گره اون در نگاهم

 گذاشت و به طرفم اومد.  ز یم ی رو رو

 ؟ یرس یشده سوگند چزا ناراحت بنظر م یزیچ-

 با همون اضطراب مرتب کردم.  ی نیس  یها رو تو  وانیل

 اونه.  ش یکم استرس فردا رو دارم آخه آزمون دارم فکرم همش پ ه ی ستین  یزی نه چ-

 خسته اما خندونش رو بهم دوخت.  یدست گرفت و چشم ها ی رو تو چونه

 دارم.   مانیمن بهت ا ی ذاریخوب پشت سر م ی لیخ ایمثل قبل نم یکه ا  دونمینگران نباش م-

اتاقم   برمی گفت:»م  ینیس  ی از تو یچا  وانیهم فشرد و با برداشتن ل  ی رو یزدم. چشم ی کم جون ی رنگ باخت و لبخند   صورتم

  یو طراح  یاصفهان قراره مهندس  میبا بچه ها بر د یبا گه یچون چند وقته د م یپروژه مون کار کن ی رو  شتر یب د یکم با ه یبخورم 

 وجود داشته باشه.«  ی قصن  خوام یبرج شون رو به ما بسپرن نم نیاول

 سر تکون دادم.  قیعم ی دادن تالش هاش با لبخند  جه یاز نت خوشحال

 . فتهیبراتون ب یخوب  یباشن و اتقافا یکه همه راض دوارمی ام  دونستم،یخوبه نم یلیخ-

 دلم ممنون.   زی قربونت عز-

 .د یکش اش ی شونیپ ی رو ی دست و

 . تیمجبور شدم دست از کار بکشم برم سوئ  ربد یبه خاطر ه ی ول  میراستش با بچه ها مشغول بود-

 پا داشت!«  هی انگار مرغش  یکرد از اون همه لجباز وونم ی لجباز د یگفت:»پسره    زدیبا خودش حرف م ی با کالفگ  که یدر حال و
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مطلع شدن از   ی به سالن برا یچا ینی . نگران بودم و بعد از بردن س کردمیگاه مرفتن سامان رو ن  رونیام بصورت درهم شده  با

خواب بودنش رو بهانه   ربد، یاز ه یبرداشت و با گرفتن سراغ نیکه زنگ زدم حس نیحالش به اتاقم رفتم تا بهش زنگ بزنم. هم

آرومم   ی ودن حالش خورده بود باز کماز خوب ب ن یکه حس یحال قسم  نیاما با ا کرد یصداش مطمئن ترم م دنیکرد. هرچند شن

 کرده بود. 

 *** 

  ینامزد  خیو تار د یاز راه رس  م یمنتظرش بود  یکه حساب ی باالخره اتفاق ، یبه مرخص یاز گذشت چند روز از اومدن مرتض بعد 

که رخساره از زن عمو و   ییها یی شد. طبق حرف ها و بذله گو نییباغ تع  ی شبِ پنج شنبه تو یبا دختر خاله اش برا  ی مرتض

حسرت گذاشتن و   یخودشون تو  الیبه خ ی همه مفصل بودن جشن نامزد ونا  لیبود دل دهیشن  ی مرتض نِ یهوچ یخواهر ها

. حرف  د یرس یدهن به دهن به گوشم م ه ی رخساره و بق ق یهاشون از طر هیاون چند روز گوشه و کنا یچزوندن دل من بوده و تو 

کنند و   دایتونن پ ی و بهتر از من رو م ستی قحط ن ی مرتض یخواستن به من بفهمونند که دختر خوب برا  ی که با زدنشون م ییها

  م یهم برا یسر سوزن ی کردم؛ چراکه حت یم  رون ی ب گهیو از گوش د  دمیشن ی گوش م  کیخاله زنک که از  یمدل حرف ها  نیاز ا

 کردم.  ی م یخوشبخت ی از ته قلبم آرزو ی مرتض  ی نداشتند و فقط برا تیاهم

 

باغ هم همون   ی تو یجشن نامزد  ییبر پا لیاز دال یکیبرگزار شده بود؛   ی طور که رخساره گفته بود جشن نسبتاً بزرگ همون

  یبودم و موها ستادهیا نهیآ ی روبه  یاتاقم رو  یبودم. تو  دهیرس   هی تر از بق ری بود و د ده یطول کش یبزرگ بودنش بود. کالسم کم 

باره در اتاقم باز شد؛    کیهمون موقع بود که  ی زدم و تو ی مرتب کنم، آروم آروم شونه م بودمام رو که وقت نکرده   دهیسشوار کش

 بود!  ربد یرخساره باشه اما ه کردم ینگاهم با چرخش تند گردنم سمت در رفت، فکر م

هم   ی در رو پشت سرش رو  یکرد و بعد از لبخند  ی کم ز یکردم، سر تا پام رو آنال ی و جاخورده نگاهش م رهیاتاق اومد. خ داخل

جاخورده ام نگاهش   ی حرکت مونده بود؛ متعجب با چشم ها ی لختم ب  یموها  ونهیبرس م ی گذاشت و به سمت اومد. دسته چوب

  قهیکردم و  ینم  داش یگشتم اما پ ی تخت، به دنبال شالم م ی رو امیکه سالم کرد به خودم اومدم. با نگاه دوران  نیکردم و هم یم

نامحسوس جواب   ی کرد. با شرم یمعذبم م ی گذاشته بود کم شیگردنم رو به نما د یاز اندازه سف شیگرد لباسم که پوستِ ب

رد؛ آروم دستش را  ک  ی نگاهم م ره یتوش انداخته بود خ ی رنگش که خنده برق ی قهوه ا ی که با چشم ها  یسالمش رو دادم. در حال

و مردونه اش شروع کرد به   ده یکش یکمرم کمند شده بودند، آورد و با انگشت ها ی آبشار شده ام که تا نصفه  یسمت موها ها

بلند و فر شده   یبا مژه ها ی گرفت، پلک آروم  دنیصورتم خز یتو  ی شرم زدگ ن یاز آرامش و لذت و همچن ی لمس کردنشون. حس

تب گرفته   یچشمم آروم و با صدا  هیهم گذاشتن  یپنهان نموند و با رو  یکرد که از چشم ها  ی خنده ا یلحظه ا ی زدم که برا ام

 :دمیام پرس 

 ؟ یخند  یم  یبه چ -
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از صورتم رو گرفته   یپشت گوشم که سمت یی اورد و با قرار دادن دسته مو کی تر و پرنگ تر شد، صورتش رو نزد قیعم لبخندش 

معذب شده   یجور  نیاون روز هم هم ؛ یهوا مقنعه ات رو از سرت برداشته بود ی افتادم که گرمت شده بود ب یروز  ادیبود، گفت:»

 .« یشده بود یهمه دوست داشتن  نیدرست مثل االنت ا دن، انداخته بو یو گونه هات گل حساب ی بود

افتاد.   وتریکامپ ز یمقابل م یصندل  یافتاده ام رو پر لذت چشمم به شال  یچرخوندم و بعد از لبخند  یاون حرف سرم رو به سمت  با

  نیکم نگران و مضطرب بودم و از ا ه یهم ازم داشت دراز کردم برش داشتم و سر کردم.  یکم  یدستم رو به سمتش که فاصله  

 به زبون اوردم: ش یاد هراس و دلشوره داشتم. حس و حال اون لحظه ام رو با تشویاون لحظه سر برسه و باال ب یکه کس

 د؟ یکه ند  ی کس نم یباال بب ادی م  یوقت کس  هی  ی چرا اومد -

 به عقب و در که پشت سرش بود انداخت. ینگاه

 حواسم بود همه مشغول بودن.-

 خارج شد.  نم یپر استرس از س  ینفس

 حرف درار!  یهمه خاله و خانباج نیو با وجود ا  یطیشرا ن یهمچ ی اونم تو داره یچه جرأت ربد یاوف از دست تو ه-

 . د یباال پر شیابرو یتا  یالیخ ی ب ی خنده  با

 . یرفتم آموزشگاهم که نبود  دمتیتا حاال ند  روز یکار کنم از د  یخب چ-

کرد و با   ینگاهم م  یرگیبودند پشت سر جمع کردم. باز هم با خ ختهیبهش کردم و موهام رو که دورم ر یضی گوشه چشم غ از

 !« یخوشگل شد  ی لیلبخند و نگاه مسخش و لحن آرومش گفت:»خ

  یجانیو ه   یگرفتم و با لبخند  یدست به باز  یلوس تو  ی رو که باز از پشت گوشم جلو اومده مثل دختر بچه ها یی مو  دسته

و مرتبشون   دمیکم موهامو سشوار کش ه ی خودم  گه یاما وقت نشد د شگاهیخواستم برم آرا ی کنترل شده گفتم:»خوب راستش م

 کردم.« 

  جانیه یتابم که اون هام حساب  یب یتر اومد و با فرو کردن دست ضمخت و مردونه اش از بغل گوشم، داخل موها  کینزد یقدم

  ی دوست دارم؟ حت ی لیخموهاتو  یدونست ی سوزوند، آروم گفت:»م  یداغشون پوست سرم رو م ی زده شده بودند و ترکش ها

 هم ازشون کوتاه نشه خب؟« یسانت

باعث گرم    یکه حساب یجانی کرد و ه یموهام حرکت م  یهم گذاشتم، دستش آروم و نرم ال به ال   یاز اون حال چشم رو  مسخ

  ز یآم طنتیسرم ش  یتو  ی کرد که با افتادن فکر ی نگاهش کردم. همچنان نگاهم م نیریش  ی شدنم شده بود. پلک زدم و با لبخند 

 شرط داره.«  ه یزدم و گفتم:»اما   یزیچشمک ر
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 . د یلب هاش از لبخند ابروش هم باال پر  دنیبا باال پر همراه

 ؟ یچه شرط-

 شون.«  یبرام بباف  شهیکه هم نیگفتم:»اوم... به شرط ا  یلبم فشردم و با گره زدن دست هام پشت سرم با تعلل  یرو رو   دندونم

 که انگار کار   ی نگاهم کرد و طور پرتعجب

 ازش خواسته باشم نگاهم کرد.  یممکن ریغ

 ببافم! چرا؟ -

  ه یجور نیکه ا  لمایف ی دونم خب تو  یخنده دار گفتم:»چه م  یح یو دهنم رو جمع کردم و با باال دادن شونه هام و اوردن توج لب

 .« گهیمنم خوشم اومد د

 .د یصورتش کش ی دست رو   د یخند  یو دلبرانه م  که یت که یکه ت ی حال در

 واقعاً؟! -

 عشوه ساز زدم.  یو پلک   دمیپاشنه پا چرخ ی رو

 اوهوم. -

که    یپوستم طور ر یلذت بخش ز یحس  دنیچند لحظه و دو  یهم گذاشتن پلک هام برا ی کرد که در ادامه با رو  یخنده ا  جیگ

بودم که پسره   ده ید لمه یف  هی  یهم گره زدم و گفتم:»اوم...خب تو  یاز کف داده بودم انگشت تو  اریاز حالم دور شده و اخت یحساب

عاشقونه و   ی لیبافه، خ ی کنار گوشش براش م ی هم موهاش رو با خوندن ترانه ا ش شونه و بعد   یزانو هاش م  یدختره رو رو 

 دوستش داشتم.« ی لیقشنگ بود خ

 

  یخارج شدن از اون حس و حال کم یدهنم رو برا  خنده هاش پلک باز کردم، آب  تم یحس مسخ کننده ام بودم که با ر غرق

  د یاش رو دور دهنش کش گه یکمرش بود دست د ی دستش رو  هی که  یابرو هام انداختم. در حال  نیب ی نی دادم و چ رون یب امیی ایرو

 ... « د یاالن من با یعنیگفت:» زش ی ر یو خنده ها

 . دمیحرفش پر ی تو دستپاچه

 رو کالً گفتم.  یکی نیا...ا-



 عشق تا جنون 

1273 
 

 حاال؟!«  هیبعدشم چه کار  ستم یمن که بلد ن  یبامزه گفت:»ول یباال انداخت و با لحن و نگاه ییابرو

 جفت کردم.  نهیس  ی تاب دادم و دست هام رو رو ی و دلخور چشم یشاک

 خان.  ربد یه یدار  ف یتشر ی ذوق ی ب یلیخ-

 زد.  یا  هی لبخند پر کنا 

زانوهام و موهاتو برات ببافم!   ی بشونمت رو ی خوا ی اون وقت م ی شالت رو سرت کرد ع یو سر یدستپاچه شد   ید یتو تا منو د-

 تونم بفهمم.  یهمه خجالت رو نم نیوقتا واقعاً ا  یبعض

 .دم ییشدم و لب جو ریبه ز سر

 .دمیخجالت کش هو ی... هوی ست یکار کنم دست خودم ن  یخب چ-

کرد گفت:»پس چه   ی پر طعنه اش که خطوط کنار چشمش رو پر رنگ تر م یمغرورانه و خنده ها  ی اون حرفم با حس و ژست با

 !« ؟یکن  یمن باز ی با موها یتون ی طور تو م

 هم رفت و قهر آلود لب زدم.  ی هام تو سگرمه

 .یبدجنس ی لیخ شه یمثل هم-

کار    نیا نمیبب ی کنم ول ی م یاخمم گفت:»شوخ دنیبرچ  یابرو هام  برا نیکرد و با گذاشتن انگشت سبابه اش ب  یخنده ا تک

 از نظرت!«  ستیدخترونه ن

همون   رمیچشم هاش گرفته بودم، گفتم:»نخ یکه انگشتم رو جلو ی در حال ی صورتش و با زبون دراز یبراق کردن نگاهم تو  با

 کار مردونه است البته از نظر من.« ه ی نم یکار زنونه است ا ه یکه اصالح صورت مردا   یطور

 . د یکردن لب هاش سر انگشتم رو بوس   کیچشم هام شد و با نزد رهی اش خ فته ی خنده و نگاه ش  با

 تو برم.  ر ینظ ی ب ینظر ها نیمن قربون ا  یعنی-

پشت سرم پنهونش کردم. با خنده سر   دم، یند  ی زیکه انگار چ  یرو بعد از نگاه کردنش طو دمیگرفته انگشتم را عقب کش برق

  ی چند لحظه نوازشگر رو ی پشت سرم قرار گرفت، شالم رو کنار زد و دستش رو برا یب یتکون داد و بعد از نگاه جذاب و دل فر

 گوشم.   یشد تو  ی موهام حرکت داد و لحن آرومش ترانه ا

 نفسشون بکشم. قیرو کنم و محکم و عمخواد سرم داخل موهات ف ی دلم م  هی چ یدون   یم-
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 تر زمزمه کرد.  م یکه مال دمی هم گذاشتم، آب دهنم رو صدا دار بلع یباره گر گرفتم و پلک رو  ک یکه زد   یحرف با

 کنم.  ی ، نفس بکشم و زندگتن و موها ن یا یرسه اون روزم که شبانه روز با بو  یم-

 اندازه کشنده نگاهم کرد.  یب  ی رو با لبخند ها روبه  نه یآ ی قلبم شدت گرفت و پلک از هم باز کردم که از تو تپش

 . امیاز پسش بر ب دوارمیکنم ام  یخودم رو م یسع-

چند   ی نفسم بند اومده. درست پشت سرم با فاصله ا ی لحظه ا ی شوق بودم و شور و با لمس کردن موهام حس کردم برا سراسر

  یب جانی در کنترل کردن اون ه یکه سع ی داغ و تب دار شده بود. در حال ریوصف ناپذ  یجانیبود و تنم از ه  ستادهیا یسانت

بپرم، با فرو دادن   یز یر یها ن ییپاشنه پا بچرخم و باال و پا یبرشته مدام رو  ی ام داشتم که باعث شده بود مثل گندم هااندازه

 االن منظورم االن نبود ک... کالً گفتم.«  قاًی دق  زهی:»خب چدهنم زمزمه وار گفتم ی بزاق جمع شده 

به گلو سکته بزنند سرش رو   دهیجذاب و قشنگ که باعث شده بود نفس هام نرس  ی موند؛ با لحن رهیبهم خ نهیآ ی از تو نگاهش

 پرحرمش زمزمه گونه، لب زد:  ی گوشم آورد و با نفس ها  یالله   کینزد

 هوم چه طوره...  ی که خانوم خونم بش  یکنم تا وقت   یم  نیخب از االن تمر-

کرده بود. با   شتریصورتم رو از قبل هم ب یام شده بود و گداختگ  نه یس  ی  واره یقلبم باعث فشار اوردن به د ی ضربان دستپاچه  باز

گفتم:»اما   دش یبه قامت بلند و اندام ورز ه نیآ  یآروم و با چشم دوختن تو  ی طره شدم مشغول شده بود که با خنده و لحن یموها

 !« ؟یستیبلد ن یتو که گفت

 بهم انداخت.  نه یاز داخل آ ینگاه ن یریش  یرو باال گرفت؛ همراه با لبخند  سرش 

 ذهنم مونده.  ی تو  ییزایچ ه ی  دمیبافته شده ات رو قبالً د ی اما موها-

قبلم   یلب هام بنشونم و از اون همه بودنش تو  ی رو رو ،امیو دل قیعم  ی کار ها و حرف هاش خنده ها دن یتونستم با د  یم  فقط 

  نه ی آ یرنگ موهام کرد، از تو  یی و خرما میکه گفت آروم آروم شروع به دسته کردن کمند حج  ی و کنارم لذت ببرم. بعد از جمله ا

ابرو هاش افتاده بود   ن یباال رفتن دقتش ب یبرا یاراد  ریغ ی که اخم یدقت و کنکاش در حال   باکه ژست بافتن مو رو گرفته بود و 

که لپ هام رو    یپر ذوق  ی رنگ داده بود و لبخند ها یگرفته بود. سر تا پام رو لذت و خوش  ی انگشت هاش به باز ن یموهام رو ب

 دستش رو از پشت سر به سمتم گرفت.  قه ی کرد. بعد از چند دق یتر شدنشون باد م   ظ یغل یبرا

 گلِ سرتو بده. -

االن تموم   یعن یاوردنش، کف دستش گذاشتم و پر تعجب گفتم:» رونیام رو که دور مچِ دستم انداخته بودم با ب ی سر رنگ  گلِ

 شد!«
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 داد سر تکون داد.   یبافته شدم تاب م ی که کش مو رو نوک مو  یپرمدعا و خونسرد در حال یلیخ

 هم سخت نبود.  یل یخ یعنینداشت  ی آره کار-

 

زدم و بافتم رو جلو   یچرخ  مین نه یآ یبافته شده ام تو  یموها دن ید یتمام شدن به کمر زد برا  یکه دستش رو به نشونه   نیهم

که دست هاش رو   یشد. جا خورده از خنده ام در حال  کیام همزمان با تعجبم خنده ام شلبافته شده یمو  دن یانداختم؛ با د

! واقعاً که خسته  ربد یه هی چ گهید نینگاهم شد که با لحن پر خنده ام گفتم:»ا  رهیخ انهزده بود پرسشگر  همچنان پرمدعا به کمر

 .«ینباش 

 مندانه شونه باال داد.  ت یو رضا  یخودراض  ی لحن با

 چشه مگه؟ خوبه که. -

شده که    س یگ یی جالبتر دوتا کش دادم و با اشاره به اون بافتِ نامرتب و  نیاز خنده دوباره به طرف یر یجلوگ یهام رو برا  لب

  یدوماً تو موها ست ین یجور  نیمنه؟! اوالً که ا ی شگ یبافت هم هیشب  ن یواقعاً ا ی عنیهم گره زده شده بودند گفتم:» یتو  شتریب

 هم!«  ی تو یزد کور  ی رو رسماً گره  امچاره یب

 به خودش غره بود:  همچنان

 هم خوبه.  یل ینه خ-

 خنده ام گرفته بود.  یحساب

 همه تالشت! نیاز ا یواقعاً مرس -

 .« یبنظرم که همچنان خوبه و عال یدون   یاصالً قدر نم نیحق به جانب گفت:»بب ی هم خنده اش گرفته بود و با لحن خودش 

  ی کس یبرا و ناریوقت ا ه یسوگند  نیمحتاطانه آروم گفت:»بب  ینافذش و لحن ی گوشه چشم ها  یزی ر نیدر ادامه با انداختن چ و

 !« ینکن  فیتعر

 سؤال بره!  ر یابهت مردونه اش ز د یترس  ی م د یرخساره است شا یدونستم منظورش از کس  یم

 :دمیپرس  ی زیآم طنتیسر به سر گذاشتنش با خنده ش  یبرا

 چرا اون وقت؟ -
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اش گفت:»فقط   یشگ یهن ی پر پشت و مردونه اش همراه با جذبه   ی کردن ابروها ی تو کاسه چرخوند و با کمون یچشم مغرور 

 .« یکن  ی وا دار م یی آدمو به چه کارا نیکارم مونده اونم من! از دست تو سوگند بب  هی نیهم

 زدم.  یپوزخند 

 .نییپا ام یم ی کنم و زود  یمنم لباسمو عوض م ومدهین  یبرو تو کس گهیگم حاال هم د  ی اخمو نم ی باشه آقا-

 زد کرد. شده بود متذکرانه بهم گوش  ی که جد  یکرد و بعد از اون در حال  د ییه گردن و سرش تأب یجنبش با

 ! ای! باز اعصاب من و خورد نکننییپا یا یب یوردار   یتنگ و کوتاه بپوش  یهالباس  نمیسوگند نب-

 باال انداختم. ی ا شونه

 نه بابا تو هم. -

جا خورده بودم و آب دهنم   بش یسرخم ثابت موند، از نگاه عج ی لب ها ی آن نگاهش رو ک یبا اون حرف نگاهم را باال گرفتم که  و

 زد.  ی دادم که لبخند مرموز نییرو با اضطراب از گلو پا

 رُژت...  -

 ؟« یه بودم گفتم:»رژم.... رژم چگره زد  یهم با دستپاچگ  ی که انگشت هام را تو ی استرس گرفتم و در حال شتر یکه زد ب  یحرف با

 پر رنگه.«  یادیتمام و خنده معنادار گوشه لبش گفت:»ز  یاورد و با بدجنس کینزد ی اون سؤالم سر با

  زیو پوزخند گوشه لبش باعث ر  رهیزدم که نگاه خ ی رد گم کن ی برا یام خارج شد و لبخند  ی نیآسوده از ب یکه زد نفس   یحرف با

 شدن چشم هام شد.

 تو؟   ی خند  یم  یبه چ  هی چ... چ-

 به ابرو هاش داد.  ی تر و آشکار تر شد و حرکت ق یلبخندش عم 

 که از ذهنت عبور کرد.   یزی به چ-

از ذهن   یزی دلخور گفتم:»من... نه چ ،یکه تا بناگوش سرخ شده بودم با اخم ی ذهنم رو خونده بود و در حال شه یهم مثل هم باز

 من عبور نکرد.« 

 هم قرار داد.  یکه باز خجالت نکشم چشم رو  ن یا یزد و برا  یحی مل لبخند 
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 کم رنگش کن. -

و   د یسف رهنیانداخت و بعد از مرتب کردن پ نه یآ  یبه خودش تو  یکردم که نگاه د ییکردن سرم تأ  نییرو رو با باال و پا حرفش

  نیزم  یرو  ییحرص از دست خودم پا  و پر ی رفت. عصب رونیاز اتاق ب ی زدن د یکرد بعد از د ی که در رو باز م ی جذبش در حال

 گوشه اتاق رفتم.  یِ چوب یبرداشتن مانتوم سمت چوب لباس  یو برا   دمیکوب

طور   نیو زهره و هم م یبه همراه مر  یمرتض یسراسر شاد خواهر ها یکی انداختن موز تم یآقاجون نسبتاً شلوغ بود و با ر ساختمان

باهاش حرف زده بودم   ی کوتاه  یهم که در حد سالم و معارفه  یمشغول رقص شده بودند. شبنم نامزد مرتض  ییرایوسط پذ  نایم

و   فته یخودش  یمبل دو نفره نشسته بود. زن عمو هم با پلک زدن ها یمجلس رو  ی باال ،یرنگ و کوتاه د یبا کت و شلوار سف

  یها لیکنارش نشسته بود. مهمون ها که شامل فام شدند،ی من هر لحظه پررنگ تر م دن یکج و متظاهر که با د  ییلبخند ها

بارشون مجلس رو   کی  یا قه ی دق  یها دن یشبزرگ نشسته بودند و با کِل ک ییرایهر دو خانواده بودند دور تا دور پذ  کِیدرجه 

که کنار اتاق   ی گو بزر  یاتاق سراسر ی هم که تعدادشون نسبت به خانم ها و بچه ها کمتر بود تو  ونیکردند. آقا ی م یهمراه

  یبا لبخند ها دش یبود؛ صورت و گرد و سف یو نازک  فیمادرجون بود دور هم جمع شده بودند. شبنم از نظر جثه دختر ظر

  ی و آراسته شده بود، زن عمو هم مدام با خنده ها  نیمز یاندازه اش از اون وصلت داشت حساب یب  تیکه نشونه از رضا قشیعم

 کرد.  ی گوشش پچ پچ م ی متملقش تو

که    کردمی م یآروم همراه  ی کم رنگ و دست زدن ها  ییبودم و با خنده ها ستادهیدر بود ا ک یشد که نزد یکنده کار  ی ستون کنار

  ک ی قه ی خودم احساس کردم که چند دق یرو رو  یمرتض   یزن عمو و خواهرها  یپرحرف و پر طعنه    ی نگاه ها ی نیرفته رفته سنگ 

 . کردند ی م تمی هم اذ یپر توجه که حساب یینگاه ها دادند؛ی نشون م گهی بار با پوزخند من رو به هم د

رنگ و   ی اومد. پانچ مشک رونیزدم که رخساره هم بافاصله پشت سرم ب رونیاز ساختمان ب نیکالفه و سنگ   ینفس دنیکش با

 کرد.   یبررس  یکم زش یر  ی. حالم رو با نگاه هادمی چیکه هوا داشت دور خودم پ  یرو به خاطر سوز  ممیضخ

 گفت؟ ی زیچ ی کس رون یب  یزد  یبیحال عج  هی شد با  یچ-

 زدم.  ی پوز خند  

 کرد.  ینبود رسماً نگاه نگاهشون آدم رو ذوب م  ی ازیبه گفتن ن-

همه داخل رفته بودند اما   باًیبا سرد شدن هوا تقر م، یها به داخل ساختمون بود و مزاحم رفت وآمد  م یبود ستادهیدر ا  یجلو

اون ور تر از   ی در عقب زد و کم یبازوم من رو از جلو  دنیشد. رخساره با کش ی م ده یباغ د یتو  یی همچنان رفت و آمد ها

 . می ستادیبزرگ آشپزخونه ا یپنجره   ریساختمون ز

 امشبَ رو هم تحمل کن.  ه ی نده،  تیاهم-



 عشق تا جنون 

1278 
 

 دادم.  رون یبخار گرفته و متالطم ب  ینفس

 اوهوم مجبورم تحمل کنم. -

 .د یبازوم کش یآروم رو  یدست

 ! ؟یکرد   یکار م ی پس اون همه باال چ ید یهم که به سر و وضع خودت نرس  یلیخ ی کرد ری قدر د ن یچرا ا نم یبب یراست-

 اخته شدم از اون همه فشار، گفتم:»خب... « گد  ی سرم گذاشتم و با تکون داد کله  ی رو رو دستم

 خنده، متعجب نگاهش کردم.  ر یزد ز ی هنوز حرفم تموم نشده بود که پق اما

 شد؟ ی چ هیچ-

 چه وضعشه دختر؟!« نیدستش گرفت و گفت:»سوگند ا  یبافته شده ام رو با خنده تو  ی مو

برام بافته   ربد ی ام رو که همثالً بافته شده  یبود اون موها رفته  ادمی یزدم؛ چرا که حساب ی که زد با گزش لبم پلک محکم  یحرف با

که ابرو رو به باال   ی در حال  یکرد که آروم و با لبخند   ی بود باز کنم و خودم هم خنده ام گرفته بود. پر تعحب و با خنده نگاهم م

 خواست موهامو برام ببافه!«  ی مثالً م گه ید  ربدهیتالش ه حاصلانداختم گفتم:» یم

گفتم:»ازم خواسته بود که   یرو به زبون اورد. با خنده و چشمک ی گشاد شده اش از تعجبش نگاهم کرد و نه کش دار  یچشم ها با

 شه.«  یم  یشاک یخب اگه بفهمه حساب ی نگم ول

 کرد و نا باور لب زد:  دنیاون حرفم با تکان دادن سرش شروع به خند  با

  نیخشنه و خشکه ا یلیتعجب کردم آخه خ  یمجبورش کرده حساب ییعشق تو به چه کارا نی! ببربد یشه اونم ه ی نم اصالً باورم-

 بچه چند ساله برات بافته!  ه ی کردم  ی واال من که فکر م  ادیاصالً بهش نم یگشیهمه عاشق پ

 ازشون کنم.« بنداز ب ادم یداخل  می رو پشت سرم انداختم و با جمع کردن خنده ام گفتم:»رفت موهام

 زد.  ی بغل گرفت و معنادار چشمک یهاش رو تو  دست

 ! ید یعطرِ اونو م  یچه قدر هم که بو  زه یگم چ  یم-

 :د یپرس  ز یآم طنتیش  یدر ادامه با خنده ا  و

 اون باال اصالً؟ نیکرد ی کار م یچ-
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 چشم کردم. ی از گوشه  یضیغ

 من که متوجه نشدم.  ؟ یگفت  یحاال جد  نم ینه بابا تو هم با اون ذهن منحرفت خب فقط موهامو برام بافت، اوم بب-

 زد.  یپلک شخند ین با

 کنم.  ی زبون کش ر یخواستم ز ی م  ییجورا ه یحساس نشو  ی لیبودم حس کردم، حاال خ ک یچون نزد-

 پر خنده نگاهش کردم.  ی خنده که با اخم ریبا اون حرف زد ز  و

 داخل هوا سرده.  م یبر ایهب ب یلیخ-

 : دمیکردم آروم پرس  یکه به اطراف نگاه م  ی حال در

 اصالً؟  دمشیکجاست ند   یمرتض   یراست- 

 زده داخل هم نبود.  بشیهست که غ یساعت م ین- 

هم   هی قض نی ا ی جور ن یبگم ا ک یگم چه طوره تا داخل نرفته  برم و بهش تبر  یگفتم:»م   د یرو فکر کردم و با ترد ی ا قه ی دق چند 

 شه هان؟«  یتموم م  شه یهم یبرا

 باال پروند.  ی ا شونه

 دور و وراست. نیالبد هم  ستین یآره فکر بد -

 به اطراف جنبوندم.  یسر

 .ششیتونم برم پ ی اون باشه که نم بدونم اون کجاست چون اگه د ی آخه اول با ؟ید یاونو ند  یچ  ربدوی ه یراست نم یاوهوم بب-

 زدن و البته...  یبودن و باهم حرف م ستادهیباغ ا یورود  ک یبچه ها نزد ه یو سامان و بق  د یسع شیواال پ-

 کردم.   زیر چشم

 ؟ یالبته چ-

 چرخوند و چشم تاب داد.  ی و دهن لب

و   نیخب دست حس یول دم یند  ربدویالبته دست ه خوردن یما خب... خب مشروبم م یانگار مرسوم شده تو جشنا گه ید  یچیه-

 .خوردن یسامان انگار داشتن م
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 گفتم.   ییبابا یدادم و ا  رون یب ینفس یعصب

 . د یبازوم کش یرو رو  دستش

و   نیاش حسباشه. فکر نکنم بخواد باز شروع به خوردن کنه مطمئن ب یز ی دستش چ دم یخب بابا حرص نخور گفتم که ند  یلیخ-

 . دنیسامان بهش اجازه نم

 . دمیبلند کش یپوف

 ؟ یایراحت تره. تو نم المیخ  نجوریسرک بکشم ا هی برم -

 تور مانندش کرد.  رهنیبه پ  یاون حرفم نگاه با

 . امیدارم و م یشه تو برو منم مانتوم رو بر م  یم  یشاک د یتونم سع ی لباس نم نیبا ا-

 بکشم.  یسرک  هی باشه پس همون طور که گفتم -

سمت ساختمون  د یلرز یکه از سرما به خاطر لباس نازکش م  یتندش در حال ی گفت و با قدم ها یگفتن اون حرف باشه ا  با

 رفت.

ه بود  . رخساره گفت دمییپا ی شده اطراف رو کم زیر ی کردم و با چشم ها ی سرد به داخل گلوم و سوزوندنش سرفه ا یورود هوا  با

گرفتم.   شیباغ راه پ ی فکر کردن و دو دل بودن من هم سمت ورود یا  قه ی در باغ جمع شدند و بعد از دق ی جلو ه یو بق ربد یکه ه

 وقت باز هوس مشروب خوردن با اون معده خراب به سرش نزنه.  ه یکه   دادمیبهش تذکر م قه، ی چند دق یبرا  یبا حضورم حت د یبا

 

آروم و    یبود و با گام ها ستادهیشدم؛ پشت به من ا ی مرتض یمتوجه   ی لحظه ا ی نرفته بودم که برا  یل یبودم و خ قیآالچ  کینزد

  ی لحظه ا یداشت. برا  ی آقا کمال که پشت ساختمون آقاجون بود قدم بر م یبه طرف خونه   یبی و عج  زیر  یتکون خوردن ها

  ریداشتم و لبم رو ز  د یرفتن ترد ی برا یگفتن. کم ک یزدن و تبرحرف  ی برا ود فرصت ب  نیبهتر د یشا د،یسرم چرخ ی تو  یفکر

 رفت!  یم  یکردم اما حاال چرا اون سمت  یو دور شدنش رو تماشا م  دمییجو یدندون م

سبک و   یداشتم و بعد از کم د یکردم؛ ترد  ی بودم و رفتنش رو نگاه م ستادهیخواست با تلفن صحبت کنه.  همچنان ا یهم م د یشا

  ن یحرف زدن؛ هم ا ی موقع بود برا نیگرفتم دنبالش برم چراکه همون طور که گفتم بهتر  میتصم  هیقض   دنیکردن و سنج نیسنگ 

به اطراف   ی منظور نگاه نیکردم. به ا ی نم دایفرصت تنها شدن با هاش رو پ گهید دیشا یاز طرف نکه ینبود و هم ا ربد یکه ه

  ه یو نقطه گذاشتن ته اون قض شه یهم یتمام کردن اون ماجرا برا  یمم شدم براکلنجار رفتن با خودم مص ی چرخوندم و بعد از کل

 هر دوشون. ی کردن برا یخوشبخت ی و آروز ی کیبا گفتن تبر
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  دند،یدو یاومده بودند و با شلوغ کردن دنبال هم م  رونیباغ بود و چند تا پسر و دختر بچه هم از خونه ب یتو   ییو آمدها رفت

مردد و آرومم   ی به ساختمون آقاجون با قدم ها یشد، بعد از انداختن نگاه ی م ده یو دست زدن ها هم از داخل شن ک یموز یصدا

و قرمز   ی روونی که با سقف ش   یطبقه ا  کیو    کیگرفتم. ساختمون کوچ  شیکمال رو پ  یآقا یخونه    ر یباغ، مس زی ر یشن ها ی رو

رو پر رنگ تر کرده بودند، جز   یکیخاموش خونه، تار ی بود و چراغ ها یکیتار  یرنگش پشت ساختمان آقاجون قرار داشت. فضا

  ستند یدونستم که آقا کمال و مابس خانم خونه ن  ینبود. م یا  گهیتک درخت بلوط انداخته بود نور د  ی رو یروشن  ه ینور ماه که سا

  کی از لباس که از  ی کمک به جشن دعوت شدند. با پس زدن طناب بلند   یبرا  نیها هم به درخواست مادرجون و همچنو اون 

  یپله   یرو  یکیتار  یتر رفتم. تو  ک یقرار داشت بسته شده بود، نزد وارید  ی که رو ی قطور خ یبه م گهی سر د ک یسر به درخت و از 

  یکاپشن مشک ونه یداده شده بود نشسته بود؛ سرش رو م   هی ساختمون تک یِ وارکناری و زِوار در رفته که به د  کیکوچ ی نردبوم

 که سرش رو محصور کرده بودند.  ییفرو کرده بود و دست ها شیاسپرت و پفک

د، همچنان چهره اش  از دهنم خارج ش  یهوا سالم  ی قدم هام، سرش را باال گرفت. ب ر یز گه یها بهم د  زه یبرخورد سنگ ر یصدا با

 کم جا خورده بودم!   هی بودم و  ده ینشن یبود اما جواب بی. عجنمیتونستم بب  ینم ی کیاون تار ونه یرو م 

نور ماه صورت پر   ریبه جلو برداشت، ز  یگرفت و قدم  هی از نردبوم تک نش،یسکوت سنگ  ونه یغرق شدن م قه ی بعد از چند دق باالخره

مونده بود. پلک    رهیبه شدت قرمزش خ یصورت و چهره آشفته و چشم ها  یسر شوکم رو شد؛ نگاه سرا دایبرام هو  یکم ششیر

رو از اون سر و وضع درهم و حال نا   نیاومد و ا ی خوش کرد. به نظر که خوب نم اتلخ گوشه لب هاش ج ی زد و لبخند  یکم جون 

  د ینداشتم و حاال که تا اونجا اومده بودم پس با یراه چاره ا گه یشده بودم اما د مون یاز اومدنم پش ی. حسابد یشد فهم ی آرومش م

لبهام   ی رو  ی و ظاهر  یمصنوع ی. لبخند د موحشش از نظر گذرون  ی صورتم رو تک تک با چشم ها یزدم. اجزا یحرفم رو م 

اومده   یعن ی ور....  نیا یا یم یدار  دمی... خب د زهیگفتم:»چ یمگ یو سراس  ش یدستم به پشت سر با تشو  ینشوندم و با اشاره  

 بگم.«  ک یبودم.... اومده بودم بهت... بهت تبر

تونستم حالش رو درک کنم و بفهمم، با   ی زد و اصالً نم ینم  یو نافذش بهم چشم دوخته بود؛ حرف  نیسنگ  ینگاه ها با

گفتم:»خ...   یزورک   یفشردم و با همون لبخند ها  یدستم م   یرنگم رو تو  ی پانچ مشک یکه گوشه ها  ی در حال یآشکار یِدستپاچگ 

 .« گمیم  کیبرات خوشحال شدم بازم تبر یلیخ

که با خودش حرف   ی کرد و در حال دنیشروع به خند  ن،ییبزرگش به سمت پا بتیها با تا کردن ه  وونه یکه زدم مثل د  یحرف با

 !« کیبگه... هه تبر کی گفت:»او... اومده تبر بش یزد با همون حال عج  یم

و   شتر یاز اومدنم به اونجا هر لحظه ب یمون یپر استرس به عقب برداشتم پش ی از اون حالش نگران و مضطرب بودم، قدم یحساب

لب خشک شد و باد دست گرفتن به   ی خنده اش رو ی چند لحظه ا یکردم. برا  ی سرزنش م شتریشد و خودم رو ب ی پررنگ تر م

  یرو ازشون ساخته بود. برا  ی ترسناک بیغم و خشم ترک  ، یکه دلخور  یی نگاه ها ؛د نگاه نگرانم ش  رهی قطورِ درخت بلوط، خ ی تنه 
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کم رنگ    یآب دهنم و لبخند  دنینجات بدم با بلع نیبشدت خفه کننده و سنگ  یکه خودم را از اون مخمصه و اون فضا نیا

 کنم.« ی م ی خوشبخت ی براتون آرزو ه،یگفتم:»د... دختر خوب

زد، باعث   یتوش موج م   یپر رنگ  یخواستم برم که خنده و لحن پر تمسخرش که دلخور  یبا گفتن اون حرف راه کج کردم و م و

 .ستمیشد سر جام با

 ! رهیگ  ی نگرفت و نم یکه احساسمو به باز   نهی ... حداقلش اهی آره ختر خوب-

 داشت. نه یم ازم دلخور بود و کهم گذاشتم و آب دهنم رو سخت تر از قبل فرو دادم؛ پس هنوز ه یرو  پلک

 

قرمز مردمک چشم هاش از قبل هم پر رنگ تر شده بود و با منقبض   ی حاله  دم؛یسخت به سمتش چرخ ییو با قدم ها آروم 

 لرزونش سخت لب زد:  یکردن چونه  

 ... تو...یشده و... و تو کرد کیسرد و تار م یماهاست که زندگ-

  ر یعذاب وجدان گرفته بودم. لبم رو محکم ز یو حساب ربد ی نبود ه یکرد؛ اون هم تو   یم  تمیاون حرف ها اذ د یقدر که شن چه

  ستیحرفا اصالً درست ن ن یگفتن ا یکن  یازدواج م ی لطفاً تو دار یملتمس و پر تشر گفتم:»م... مرتض  ی دندون فشردم و با لحن

 کنم.«   یخواهش م

 دادن کف دستش به تنه درخت، سر تکون داد. ه یکرد تعادلش را حفظ کنه با کمک و تک ی م ی که سع ی حال در

 ! مهیتو زندگ  گهید ی کیتو  یبه جا  گهیحق با توئه آره د-

که حالش خوب نبود** ، با تکان دادن گردنش انگشتش را به سمتم   یکه مثل کس بش یسراسر تلخ و اون حال عج ی با لبخند  و

 گرفت. 

انصاف اصالً برات مهم   یکه تو ب  ی زیمن و احساسم ارزش قائل چ یچرا؟ چون دو... دوسم داره و برا  ی دون  یم آره دوسش دارم -

 نبود. 

 کنه!   یم  هی احساس کردم که داره گر یناباور نیدر ع ی لحظه ا یاز قبل هم بدتر شده بود و برا  حالش

کرد! بالفاصله روش رو برگردوند و با پشت دست اشک    یم  هی برام قابل باور نبود؛ اما واقعاً داشت گر می شده بودم و اصالً برا منقلب

 پاک کرد.  شیها

 و بغض آلود لب زدم:  ناباور
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 ! یتو مست ی م... مرتض-

 : د یخوردند لبش رو به دندون گرفت و دردمند و درمونده نال یصورتش سر م  ی که اشک هاش رو ی حال در

و   م یکه ک  راهاتیبد و ب ندن یزدم و بعد از ش  یکه زنگ م  ی صدات اونم وقت دن یشده بود شن میماه تمام دلخوش چند   نیا ی تو-

 . یکرد ی زنم قطع م یچرا زنگ م 

  کیکه هر چند وقت   یشد پس اون مزاحم یاز اندازه گرد شده بودند بهش دوختم؛ باورم نم  شیبهت زده ام رو که ب یها چشم

 بوده!  ی کرد مرتض ی قطع م ی ا قهی دقزد و بعد از   یبار زنگ م 

و غم زده   شونیواقعاً برام سخت بود. حال پر  رفتنشیرو هضم کنم، پذ   یزی تونستم چ یکه مغزم از کار افتاده بود و اصالً نم انگار

تلخش بود که   یاشک ها  دنیصحنه برام د  نیو سخت تر  نیتر نیمتأثرم کرده بود و غمگ  یهمون حالت پر بهتم حساب ی اش تو

اون   ی تو خواستی باز هم دلم نم ایقضا  یسوزوند. با همه  ی و به شدت اون رو م  ختند ی ر یقلبم م یمذاب رو  ی و مواد د یمثل اس 

وقت    چ یمن بودم، کاش ه ز یاون لحظه ها از خودم متنفر شده بودم؛ چرا که باعث همه چ یو حساب نمش یحال درمونده بب

بند بزنم و گذشته رو براش   یجور  ه یرو  اش تونستم قلب شکسته  یکردم، کاش م ی چه گانه ام نمب  ی احساساتش رو وارد اون باز

 کاِش پر تأسف و پر حسرت...   یجبران کنم.... و هزار ا

 .د یصورت داغم چک ی تلخ رو یقرار گرفت و قطره اشک نشینگاه سراسر غمگ  یراستا یمچاله شده ام از ناراحت ی  چهره

تونم به   یو فقط... فقط م  ن یشد بفهم ا ی نم می تونست ی کنم من... من و تو... من و تو نم ی نکن خواهش م ی نجوریا ی م... مرتض-

 ازت معذرت بخوام.  ز یخاطر همه چ

 ادامه دادم:   یو به سخت  دمیسخت کش ینفس

حرفا نزن   نیاز ا گه یپس د یدونم که اون دختر رو دوست دار  ی م ایب... به خودت ب ی گ  یم  یچ یفهم  ینم ی تو... تو االن مست-

 کنم.   یخ... خواهش م

 :د یزد غر یرمق م یب  ییکه پلک ها  یاش در حال ی خورد و با نگاه مغضوب و شاک ییتلو تلو 

 .ستمین ستم،یمن... من مست ن-

رو اونجا بمونم چون   ی ا گه ید ی واستم لحظه خ ی و نم دمید ی موندن و حرف زدن نم یبرا  یل یواقعاً با اون وضع و حالش دل  گهید

که   یبشه و در حال شتر یام از قبل ب یمون یخواستم پش ی نبود. نم ین یب  شیرفتارش من رو ترسونده بود و اصالً قابل پ یحساب

 خفه کننده لب زدم:  یعقب عقب رفتم و با بغض اط یبا اخت م کرد  یاشک هام را با پشت دست پاک م 

 کنم.  ی م ی خوشبخت یبازم برات آرزو -
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که    یزده، با صورت ه یبه درخت تک نیزم ی زد و با سر خوردن رو  یتلخ در اوج مست ی با اون حرف عزم رفتن کردم که قهقهه ا و

  هی ... یمن بود  ی هم تو آرزو یروز   هیرفته و به غم نشسته اش لب باز کرد و زمزوار گفت:» لیتحل یازم برش گردونده بود با صدا

 ... « ینتلع یتو  ی تمام آرزوم تو بود ی روز

محکم و کوبنده از پشت سر من رو به عقب   یی قدم ها ی صدا یلحظه ا  ی زدم که برا ی و پلک دردناک  دمیکش ق ینفس عم چند 

  ی که پشت سرش قرار گرفته بود. مرتض ین یکردم و حس ی نگاه م ربد یام به ه دهیترس   یبرگردوند؛ آب دهن فرو دادم و با چشم ها

  تم یاش از ر ی که تلخ ی نامفهوم یزد و خنده ها یحال مست خودش حرف م ینشسته بود تو  نیزم   یکه رو   یهمچنان در حال

قرمز و به خشم نشسته   ی چشم ها دم؛یباز آب دهنم رو بلع دهیهم گره زدم و ترس  ی تر بود. دست هام رو محکم تو ظ یش غلشاد

متأثر سرش قصد داشت به هم   یاکرد و با تکون دادن ه ی نگاه م ی هم با ناباور نیباره تنم شده بود، حس ک یباعث لرزش  ربد یه

به جلو، به   یهم گذاشت و با برداشتن چند قدم یرو  ی و محکم پلک  یاست. عصب خته ی ر بفهمونه که اوضاع بدجور نا بسامون و بهم

  یکوتاه  نیدهنم ه ی داد. با گذاشتن دستم جلو  ینم  د یرو نو یگره شده که افتادن اتفاق خوب  ی رفت و مشت ی سمت مرتض

  ی نیب یمگه نم ش؟ یبزن یخوا  ینکنه م   یبکن ی خوا ی کار م ین بازوش رو چنگ زد و با مانع شدنش گفت:»چیکه حس دمیکش

 مسته!« 

 

جونش   ی گردن ب لش یبا حال مست و پات ی کرد و مشت گره شده اش رو محکم تر بهم فشرد. مرتض   ی دندون قروچه ا نیخشمگ 

  ربد یبه سمت ه نیشدند. با اشاره حس ی رمق م ی پلک هاش کم کم بزد   یحرف م  دهیبر دهیکه بر  یگرفته بود و در حال  نییرو پا

  یکه رو  یدستم گذاشت و بعد از اون خودش به طرف مرتض ی رو تو ربد ی ه ستخواست که از اونجا دورش کنم، د یرفتم، ازم م

  ی حساب رهیشکل بگ  یر یشون نزاع و درگ نی و ب  ادیبه حال خودش ب یکه مرتض  نیدراز شده نشسته بود، رفت. از ا ییبا پاها نیزم

  میبر ایتو رو خدا ب ربد یخواهش گفتم:»ه  وپر التماس   ی با لحن ربد یمنظور سرم رو باال گرفتم و رو به ه نیبودم و به هم دهیترس 

 لطفاً.«  ایکنم ب ی باور کن سؤتفاهم شده خواهش م

 باعث لرزش دوباره ام شد.  نشیپر تشر و خشمگ  یصدا

 شو... خفه شو، خفه -

که   ربد یداشت رو به من و ه   یکردن مرتض   اریدر هش ی سع یآروم ینشسته بود و با چک زدن ها نی زم ی که رو ی در حال نیحس

 بدترش نکن برو.«  ربد یه ومده،ین یتا کس د یبر نجایشد گفت:»از ا ی خارج م نه یصدا دار از س  گنشیخشم ی نفس ها

خورد؛   یداشتم از اونجا دورش کنم اما ذره هم تکون نم ی و سع دمیبازوش رو کش  ربد یتوجه به خشمِ ه  یب ن، یاون حرف حس با

به اطراف از    یبا نگاه نیبود که حس یمرتض  رهیخ یبودند و با حرص و حالت منگ  دهیچسب نیزم یسفت و سخت پاهاش رو 
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و بالخره قدم از قدم از قدم    میست که از اونجا دور بشخوا ربد یرو به ه اهشجاش بلند شد و به سمتمون اومد، با اصرار و خو

 . میکرد ی ط ریباغ راه داشت مس یآقا کمال که به انتها یبرداشت و از کنار خونه  

  ی قدم بر م گه یسر به سر د ک یاز  تی . با خشم و عصباندمییجو یاندازه پوست لبم رو م  یب یبودم و با استرس  ستادهیا یکنار

  یتدافع  یغضبناک خشم نگاهش رو حواله چشم هام کرد که با لحن ستاد؛یاز حرکت ا قهی ز گذشت چند دقداشت و باالخره بعد ا

 خواستم... «  یمن فقط م  ربد یگفتم:»من....ه ده یبر دهیبر

 : د یتر از قبل غر یعصب

 ؟ یهان؟ تو چ یتو چ -

 موهاش زد.  یمحکم تو  ی چنگ  یزدم. با حرص و آشفتگ   یلباسم پنهون کردم و پلک تند  ن یترس گردنم رو فرو بردم، سرم رو ب با

 کنه...    یکنه، به تو فکر م ی ه... هنوز هم... هنوز هم تو فکر م-

 کم کنم و آرومش کنم سر باال گرفتم و با قورت دادن بذاق تلخ دهنم پر التماس نگاهش کردم.  تشیاز عصبان ی که کم  نیا یبرا

 کم آروم باش.  هی باورکن سؤتفاهم شده لطفاً  ی کن ی کر ماشتباه ف-

  ی م  دهیلبش کش  یرو  ی زد و دندان هاش عصب ی که با دست هاش موهاش رو چنگ م ی ها شده بود و در حال وونه یمثل د حالش

  یخواستم مرتض ی بزنمش، من م خواستمی توئه م ری ه... همش تقص ،یرفت   یم د یاون نبا شیپ ی رفت ی م  د یشدند گفت:»ت... تو نبا

 رو بزنم!« 

 .د یدر ادامه با خشم تمام به سمتم چرخ و

 بهت گفت؟  ی گفت هان چ  یچ گه ید-

 دلخور لب زدم:   ی ام جا گرفته بود با لحن نهی س  یرو  نیتلخ و سنگ  یبغض

تموم   شه یهم یبرا  زی خواستم همه چ ی خواستم، م ی من فقط م ی درستش کن  ینگو که بعداً نتون  یز یبسه تمومش کن چ ربد یه-

 . نیبگم به خدا فقط هم ک یبشه رفتم بهش تبر

زد   یکه با خودش حرف م  ی کرد و حال ی و پر تمسخر  ی عصب ی خنده  تیبه عقب و جلو برداشت و با همون عصبان یقدم چند 

 خانمو جمع و جور کنم!« یمعشوقه ها  د یگفت:»واال مدام با

کردم، لب   ی نگاهش م رهیخ ییباز و چشم ها یاز دهنش خارج شده بود ماتم برده بود و با دهن  ی فکر  یکه در اوج ب   یحرف با

و با تکون دادن   د یباره بلع کیخوردند، خودش هم تازه متوجه اون حرفش شده بود، آب دهنش رو  یم   زیر  یهاش هم چنان تکون
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اون حرف از دهنش،   دن یو ناباور به خاطر شن  یب عص ییبده. با خنده ها جلوه منظور  ی رو که زده ب یداشت حرف  یسرش سع

گلو و دو طرف فَکم شده بود سخت   د یتلخ  که باعث سوزش شد  یلب تر کردم و با بغض  دم،یام کش ی شونیپ ی دستم رو محکم رو

 لب باز کردم: 

 ! یآخه چ... چه طور ی حرف بزن یجور  نیا یتون  ی م ی واقعاً.... واقعاً متأسفم... من.... چه طور-

  نیا ی حرف زدن از هم باز کنه دستم رو به معنا یخواست لب هاش رو برا  یکه م نیهم گذاشت و هم ی و متأثر پلک رو  کالفه

  ی که از اون همه ب  یتونستم اون جمله رو هضم کنم و با خنده تلخ و قلب   یروش گرفتم، همچنان نم یادامه نده جلو  گه یکه د

 . ادمهم مچاله شده بود سر تکون د یاش تو  یرحم

 ...یتون ی نشده م ریمن اما... اما هنوز هم د ری ب... باشه تقص-

 هم فشرد:  ی دندون رو   مونشیاون حرف با همون حالت متأثر و پش با

 سوگند! - 

  یو تلو م تل  جمی که با حال مسخ و گ ی مژه ام عقب عقب رفتم، در حال   یبود و با پس زدن قطره اشک رو  نیبرام سنگ  حرفش

 کردم:  نیخوردم سرزنش بار خودم رو نفر

 خدا لعنتم.... خدا لعنتم که...- 

از   نشیداد و چونه منقبض شده ام کار رو سخت تر کرده بود. نفس متالطم و غمگ   یشده اجازه حرف زدن بهم نم نیسنگ  بغضِ

تر اومد و با مِن مِن    کی. نزد د یرس  یر م به نظ مونیکه زده بود متأثر و پش ی از اون حرف یخارج شد، خودش هم حساب نهیس 

 گفت:»سوگند من... من... « 

 

  ی کردم و در حال  مونشیپش یو سر خورده ام رو پرتاب چشم ها نینگاه غمگ  ری ت ی که بخوام گوش کنم با تنفر و دلخور  نیا بدون

  ع یحرکت سر  هی  یخواستم از کنارش رد بشم که تو  ی و م دم یکنم محکم لب گز ی ریکردم از بارش چشم هام جلوگ یم  یکه سع

باره مچ   کیرفتن  یام برااندازه  یهم فشرد و با سماجت ب یبا حرص لب رو ؛ زمختش کرد یدستم رو قفل انگشت ها  فیمچ ظر

خفه و   غی که حس کرده بودم ج ی دستم رو با شدت چرخوند و من رو به سمت خودش برگردوند، از شدت اون کارش و درد

 : دمیشده بودند نال ر یتلخم که سراز ی و اشک ها  هی و مثل بچه ها با گر  دمیکش  یاهکوت

 ... آخ دستم...یکن ی کار م یچ-

 زد: ی و متوحش حرف م بیعج یو حال ی ها شده بود، تند تند و با نگران وونه یمثل د باز
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 ...د ی... نبایبر شمیاز پ د ینبا ی بر ی خواستم... نه... نه تو حق ندار ی نکن سوگند من... من نم هی گ... گر- 

  یگونه ها یمحابا رو  ی شده بود و اشک ب  ز یپر اشک چشم هام لبر ینگران و دلواپسش در امتداد نگاهم سر خورد، کاسه   نگاه

تندش   یکرد، نفس ها  ینگاهم م  شونیپر ی سرکنده با حال ی هام کالفه شده بود و مثل مرغ هی از گر یخورد، حساب یداغم سر م 

زدند و   یشد. چشم هاش دو دو م  یصورت باعث سوزش گونه هام م ی رو ام خورد و با خشک کردن اشک ه ی صورتم م ی تو

 ؟« یدستتو سوگند خوب نم یگفت:»ب.... بب د یبر ده یدستپاچه دستش رو به سمت دستم برد و بر

جمع کردم و با انزجار به عقب   فم ی حن یدست ها  یتمام زورم رو تو   ده،یرنج یگرفته بود و با حرص و قلب  یشتر یام شدت ب ه یگر

 . ختمی ر ی و اشک م دم یکوب  یاش م نه یو گره شدم به س  کیکوچ ی هلش دادم، با مشت ها

 ازت متنفرم...  یبد   یل یازت... ازت متنفرم تو خ-

اش گرفت و بعد   یقو  ی دست ها ی دادم محکم دست هام رو تو ی که به عقب هلش م ی حالش دگرگون شده بود و در حال یحساب

که اون همه دوستش   ی کردم، کس یم  ه یپر و آزرده فقط گر ی آغوشش جا داد. با دل یمحکم بغلم کرد و تو   یاز نگاه آشفته ا 

که محکم تر من رو به   ینگران و لرزونش در حال  یسوزشش شده بود. با صدا باعثباز قلبم رو شکونده بود و باز  یداشتم اون جور 

 : فشرد لب زد ی خودش م

گفتم ببخش منو، سوگند دارم    یچ دمینکن غلط کردم عشقم ببخش سوگندم، ببخش جون دلم خودمم نفهم ه ی گر ی جور نیا-

 . زیاشک نر یجور  نیشم مرگ من ا یم  وونهید

مردونه اش   یدست ها ونه یصورتم رو م یکه بعد از لحظه ا   ختمی ر یاش اشک م  نه یبه س  دنی بغلش و با چسب یصدا تو  یب

 ام گذاشت: ی شونیپ ی اش رو رو یشونیتاب پ ی طم و بگرفت، متال

 ...  چکسیتونه به تو فکر کنه، لمست کنه، بغلت کنه ه  یجز من نم یچکی... هی... مال من، هیتو... تو فقط مال من-

اش رو   صانهی حر تِیمالک  یلرزونش فقط همون جمله ها  یبودمش، با صدا دهیند  ی از من هم بدتر بود و تا حاال اون جور حالش

  یباز با تالق ی ام رو باال گرفتم و قطره اشک ده ینگاه رنج م،یهمون حال بود یرو تو  ی ا قه ی کرد. پنج دق ینسبت به من تکرار م 

  ییدرست جا  صورتم اورد و  ک یسر خورد. آب دهنش رو قورت داد و صورتش رو نزد رتم صو  یچشم هام، رو  یکردنِ نگاهش تو 

لمس اون بوسه    یتاب تر برا یب  یکه اشک بعد   د یقطره اشکم رو آروم بوس   د؛یزد رو بوس  ی گونه ام غلت م یکه قطره اشک رو 

ازش فاصله گرفتم و خودم رو باز عقب   شد؛ یام ازش پر رنگ تر م یکردم دلخور   یصورتش نگاه م  یهر بار که تو  د،یچک نییپا

ام از هق هق   نه یرفتم و روش نشستم؛ اشک باز آروم راه گرفت و س  ینامحکم و کم جونم به سمت تنه درخت ی با قدم ها دم،یکش

 د،یشد  یضربه ها ی کرد که با صدا یسوخت نگاه م  یکم هم م   هی قرمز شده بود و  یشد، به مچ دستم که حساب ی م نییباال و پا

هم از راه   نیفرستاد. همون لحظه بود که حس  ی زد و خودش رو لعنت م یبا پا به درخت ضربه م  یباال گرفتم؛ محکم و عصب  سر
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ضربه رو با خشم و با مشت به   نیکه آخر  ربد یبه به ه یشده بود، نگاه  ر یمتح  یاون حال حساب یتو ربد ی من و ه دن ی. از دد یرس 

 : د یپرس  جیمن اومد، پرسشگرانه و گ سمتکرد و به   د یکوب  یزبر درخت م  ی تنه 

 چشه؟  ربد یه ی کن  یم  هی شده سوگند چتونه شما تو چرا گر یچ-

  یلحظه ا   یندادم که برا یجواب  ره،ی گ ی دونستم باز هق هقم به خاطر پر بودن دلم باال م ی تونستم حرف بزنم چون م ینم

 دادم افتاد، شوکه و منقلب نگاهم کرد و با ناباور لب زد:  ی ماساژش م یچشمش مچ دستم که به آروم

 کارِ...  نیا-

  ییکه با چشم ها  ربد یمچ دستم افتاد. حرفش نصفه موند و نگاه ناباور و پر بهتش رو به سمت ه ی اشک غلت زد و رو  ی  گوله

 کار تو بوده؟!«  نی نگو که ا ربد یگفت:»ه  ریجاخورده و متح یزده بود کشوند و با لحن  هی بسته به درخت تک

و مغضوب خطاب   ی عصب نیگرفت. حس نیی شلوارش، متأثر سرش رو پا  ب یج یاز هم باز کرد و با فرو کردن دست هاش تو پلک

 لب تکون داد:  ربد یبه ه

 بهت بگم!  یدونم چ  یواقعاً نم  ی کارو بکن نیباهاش ا ادیدلت م  یچه طور  ربد یه ی گاو  ی لیشه... خ یباورم نم -

 پر شماتت مورد صحبت قرارش داد.  یتر از قبل با لحن  نیبه من کرد و خشمگ  یباز نگاه و

  یو عذاب دلش را به دست آورد  ی سخت یو با کل  ی زد  شیداشتنش ماه ها به آب و آت ی رو که واسه  ی کس ی تون ی م ی چه طور-

 ! ؟یاریو اشکش رو در ب ی قدر راحت برنجون نیا

 

با همون لحن   نیمچاله شدن صورتش از درد معده که باز به سراغش اومده بود دستش رو به سمت شکمش برد که حس با

 سرزنشگر و کوبنده اش ادامه داد: 

و   یاز عشق و عاشق یچی آره من ه ،یاورد  یدر نم  یجور نیا ی دوست داشتنش رو کرد ی که ادعا ی اشک دختر ی اگه مرد بود-

و نه درکش    شیفهم ی که تو نه م یزیرابطه رو دارم چ ه یکه شعور  نی همم و تجربه نکردم اما حداقلش اف یجور داستانا نم نیا

 بلند؟!   یو صدا ییزورگو  یو شه ت ی خالصه م زیهمه چ  ی فکر کرد  ، یکن یم

  ی و دلم م  دمید  یچشم هام م  یرو جلو دنشیو درد کش نمشیاون حال بب ی تونستم تو یدلخور بودم اما هنوز هم نم ازش 

متذکراً اسمش رو   ن، یاز اون همه سرزنش حس ی. سخت و با سرگشتگ دمید ی شدم و اون حالش رو نم ی خواست اون لحظه کور م

 صدا زد:
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 !نیحس-

 حرص جواب داد:  پر

 و کوفت!  نیحس-

 گرفت دستش رو سمت من دراز کرد.  ربد یرو از ه و

 دستتو.   نمیبب-

کنار   ی رو با حرکت ن یپر درد به سمتمون اومد، دست حس ی نفس دنیو با کش د یش کشدندون  یرو  یلب   ربد یگفتن اون حرف ه با

 زد. 

 تو دخالت نکن. -

 نگاهش کرد.  ی تأسف بار و شاک نیحس

 ؟یگو*ه*ت دست بکش ی اخالقا نیدست از ا  یخوا  یم  یک  ؟ یکن ی کار م  یچ ی دار  یفهم ی کم آدم باش م ه یببند دهنتو - 

و پر افسوسش لب از لب باز    مونیبا تکو ن دادن سرش و حالت پش د یخز  یصورتش آروم آروم م یکه همچنان درد تو  ی حال در

 کرد: 

 شدم.  وونهید  هو ی... یشد   یچ دم یکار و بکنم به جون خودش قسم نفهم نیا خواستمی من... من نم-

 زدم.  ی صورت پس م یآروم اشک هام رو با دست از رو  دنیزدند و من هم همزمان با شن ی م حرف

 اش به کمر زد. دست هاش رو با حالت پرتأسف و دلسوزانه  نیحس

نگاه به حال و روز خودت بنداز، به   هی  ،یکن  یم  تیهم خودت و هم اونو اذ یجور  نی! ایرفتاراتو کنترل کن نیا ی خوا ی م ی تو ک-

 سختم هست.  شیجور نیماجرا هم نیداداشم سختش نکن ا  ایخودت ب

برو   نجایاز ا ومدهین ی تا کس  زمیفرستاد و و در ادامه رو به من با خم شدنش به سمتم گفتم:»پاشو سوگند، پاشو عز رون یب ینفس

 گشت.«  ی م ربد ی آخه داشت دنبال ه  ادیوقت سامان م  هی

جلوم   نیزم  یاون حالم اشفته شده بود و رو  دنیاز د  یحساب ربد یه  دم،یکش  یمونده اشک هام رو پاک کردم و نفس سخت  ته

 و ملتمسش، نوازشگر حرکت داد.  نیمچ دستم با لحن غمگ  ی رو نیتوجه به حضور حس ی نشست، دستش رو ب

 که غلط کردم نکن دردت بسرم.   گمیبازم م ، یجور نی سوگند دورت بگردم نکن ا-
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با بغض   عیسر  ی لیشده بودند و خ ی شده به درخت زخم و خون ده یکوب ی دستش ثابت موند؛ مشت ها  ینگاهم رو  ی لحظه ا یبرا

 گذاشت. ربد یشونه ه یدستش رو رو  نینگاه گرفتم که حس

 نکن. تش یاذ ن یاز ا شتر یبزار بره ب-

 بو ببره.«  ی به صورتت بزن نزار کس ی آب ه یرو به من باز گفت:»سوگند تو هم پاشو برو باال  و

نگاه گرفتم و از جام بلند شدم، بعد از   یشد اما با دلخور ختهیچشم ها ر  ی پر غمش تو ی که نگاهم رو باال گرفتم چشم ها نیهم

 آروم ازشون فاصله گرفتم.  یی با قدم ها نیبه حس ینگاه

 

اون جشن شرکت کنم اما به اصرار رخساره و   ی خواست تو ی اصالً دلم نم گه یدل و دماغ بودم و از اون لحظه به بعد د یب یحساب

به سر و وضع ام و   دنیرس  ی نشه بعد از کم ر یسؤ تعب ی و حرف درارِ مرتض نیدهن ب  ی زن عمو و خواهر ها ی برا که   نیا یواسه  

 رفتم.  نییپا ده،یرد اشک و اون همه غصه از چشم هام و صورت رنگ پر دن بر نیاز ب یبرا  شمیکردن آرا د یتجد 

راه و   یلب هام قاب گرفته بودم و سقلمه ها ی که رو  یمصنوع یبودم، با لبخند  ستاده یبزرگ کنار رخساره ا ییرایاز پذ  یا  گوشه

آقا   یکنار خونه   شیساعت پ کی که  یکردم. بعد از اتفاق  ی نشون دادنم آروم شروع به دست زدن م یعی طب یراه رخساره برا یب

  نیو هم یبرادر بزرگ مرتض ، یداداش مصطفبودم که   دهیبودم اما از رخساره شن ده یند  اخلرو د ی مرتض گه یکمال افتاده بود د

  یسرد و خنک از حال خراب* دور تر شده. رسم بد  یکردند و با رسوندنش به آب ی دگیبه حالش رس  یکم  نیطور سامان و حس

مورد    نیا یهم امشب تو  ی شد که مرتض ی مردونه محسوب م ییراینوع پذ  کی و مجالس ما  یمهمون  ی * تویدنیبود اما پخشنوش 

که فقط   ییما شده بود. ملول و کسل بودم و از لبخند ها ی هر سه  نیکرده بود و باعث اون اتفاق دلخور کننده ب  ی رو ادهیز یکم

که مثل   ربد یو حرف ه   شیساعت پ کیاتفاق  ی آور ادیخسته شده بودند.   یزدم، فَک و لب و دهنم حساب ی حفظ ظاهر م یبرا

  د یگلوم بشه، هرچند که حق با اون بود و من اصالً نبا  نیشد بغض آروم آروم گوشه نش یث مرفت باع ی داخل قلبم فرو م ی زیت

بلند شدنش رو اصالً نداشتم و   یصدا دنیاز کوره در رفته بود چرا که طاقت و تحمل شن  ی ادیرفتم اما از نظرم ز  یم  یمرتض  شیپ

 هم جمع شده بود.  یتو  ی دگیرنج باکه بهم زده بود قلبم  یبا هر تشر 

هر دو طرف و   یکننده گذشته بود، با کسب اجازه از مادر جون و بزرگ تر هااز اون جشن حوصله سر بر و کسل   یدو ساعت ،یکی

  یرو دست کرده و نامزد ی نامزد یاومد، حلقه ها یبه داخل و نشستنش کنار شبنم که حالش هم به نظر بهتر م ی ورود مرتض

 شون رسماً اعالم کردند. 
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عروس و داماد رد و بدل شد. از   نیب لیاز هر دو فام یی وسط هم کادوها  نیا دند یکش  غی براشون دست زدند و ج یها همگ  مهمون

  ه ی چشم تو چشم نشم پشت  ی که با مرتض نی ا ی.  براشونی طبق رسومات خانوادگ یو نبات زعفرون  یچادر و روسر یجمله قواره  

کردم که   ی رو نگاه م هی و دست زدن بق  یخودم رو پنهان کرده بودم. مات و مبهوت شاد د ون ها که جلوم استاده بودناز مهم یسر

  نیشده ا یدندون هاش گفت:»چ  یزد آروم کنار گوشم از ال به ال ی کرد و دست م یم  یکه با مجلس همراه  یرخساره در حال

 کم لبخند بزن.«   هی  یمثل ماتم زده ها شد  یکه به خودت گرفت  یا  افهیچه ق

بخند! باور کن اصالً   یگ  ی اون وقت تو م رهیام نگ  ه یکنم گر ی م یگذرا گفتم:»من دارم سع یبهش زدم و با نگاه یتلخ لبخند 

 مثل احمقا لبخند زدم واقعاً خسته شدم.«  ی که ه ن یحوصله ندارم از ا

 کرد.   یمتأثر و ناراحت نگاه

 نمونده.  ی زیتحمل کن چ گهیکم د هی اما  ی رنگ به رو ندار یستیمعلومه که خوب ن -

 تکون دادم و با گفتن اون حرف ساکت شد. سر

رو سر   هیبق  یاراد  ر یغ یباره از دست دادم، بغ کرده و با بغض  ک یاون حال مغموم و متالطمم رو  اریجشن اخت ی آخر ها گهید

خودم و حالم ندارم ازم خواست قبل از   یرو یل کنتر  گهید د ید  یگذروندم رخساره که متوجه شده بود و م  ی چشم م ریاز ز  یسر

زدن از اون جا به ساختمون   رون یدادم و با ب  ی حیبزنم اون جا رو ترک کنم. به بهانه سردرد رو به مامان توض ی که گند  نیا

 خودمون برگشتم. 

  ربد یه یرحمانه   ی و رفتار ب  یمرتض  یتلخ و آزرده  ی بغلم گرفته بودم، حرف ها  یتخت نشسته بودم و دمغ زانوهام رو تو یرو  

نشست کرد.   امی شونیپ ی قطره قطره رو ی سرم شده بودند. سردرد داشتم و عرق سرد ینیذهنم گردش گرفته و باعث سنگ  ی تو

. از جام  شده بودند  شونم یکرده بود و سوهان ذهنِ پر تم یاذ یحساب الیفکر و خ   مهکردن خودم با اون ه ر یجا نشستن و درگ کی

رو   رون یبخار گرفته به خاطر سرما، ب شهی و از ش  دم ینازک و سبز رنگ رو کنار کش ی بلند شدم و سمت پنجره اتاقم رفتم؛ پرده 

ساختمان  ریپنجره و ز  نییپر شده. نگاهم به پا وشنو ر  د یسف ی از لکه ها یکیتار ن یبود و آسمون در ع ی ابر ی نگاه کردم، هوا کم

  ی که با هم حرف م ی بودند و در حال ستادهیا ی هم کنار ن یکرد، سامان و حس  یم  یعرض کمِ پنجره رو ط یبا کالفگ  ربد یافتاد؛ ه

  خته ی بهمم ر یحساب ل اون حا یتو  دنشیکردند. با وجود اون اتفاقات اما د ی رو تماشا م ربد یو آشفته ه   ختهیزدند اون حال بهم ر

و با   یشده. عصب یسامان مجبور به خود خور ش یهم پ یو حساب دهی امونش رو بر یالن درد معده بدجوردونستم که ا  یبود، م

بار بهم زنگ   ستیاز ب شتر یکردم ب یام نگاه یتختم رفتم. به صفحه گوش  یکالفه، پرده رو رها کردم و باز رو   یدادن نفس رون یب

 کنار تخت پرتش کردم.  زِیم  یقفلش کردم و رو   ،یگوش کنار   د یبلند شد و با لمس کردن کل نهیزده بود، آهم از س 
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. مهمون ها  م یبر نییسامان ازش خواسته بود که صدام کنه و با هم پا  ایساعت بعد از تموم شدن جشن رخساره باال اومد. گو مین

به خاطر حال   ی جمع شده بودند. مرتض شیگذشته بعد از مدتها دور آت ی ها یکم کم رفته بودند و بچه ها به رسم دورهم

 از اتمام مراسم به تهران برگشته بودند.  د نامزدش بع ینامساعدش همراه با خانواده  

بغلم و چسبوندنش به خودم   ی بچه ها مصر بود. با گرفتن بالشت تو ش یرفتن پ ی بود و همچنان برا ستاده یسرم ا یباال رخساره

 جان، لطفاً برو.«  رخساره امیحوصله گفتم:»نم  یسرتق و ب

 صورتش باال جمع کرد.  یاش رو از رو  یرنگ شده و بادمجون   یدست هاش رو به کمر زد و مو ها معترض 

  ربدویه نییقربونت برم، اتفاقاً پا ی کن  یم تی قدر خودتو اذ ن یدنبالت، آخه چرا ا اد یسامان  خودش م  یایاگه ن گهیسوگند پاشو د-

  گهیشدم د مونیپش چهیپ یاز درد داره به خودش م  دمید  یت و درمون بارش کنم اما وقت چند تا حرف درس  ه یخواستم  یم  دمید

 بهش بگم.   یزی چ ومد یدلم ن

 : دمیکردم نگران پرس  ی تخت پرت م یکه بالشت رو رو   یگرد شده ام در حال  یکه زد با چشم ها  یحرف با

 ! ه؟یاز سر شب هنوز هم همون جور ی عنی ربد؟یه-

 روم گرفت.  ی جلو نانیکف دستش را به نشانه اطم  دو

 کم بهتر شده بود.  ه یاش، سامان از باال براش قرص برده بود انگار  معده   شهینترس بابا االن بهتر بود بازم مثل هم-

 تر از قبل نگاهش کردم. نگران

 رخساره جانِ من خوبه؟ -

دور هم جمع    یبعد مدت ها بچه ها همگ  گه یپاشو د ن،یخودت بب یخودت با چشما مینگران نباش گفتم که خوبه االنم پاشو بر-

البته   گه ید م ی قابل تحمل هم رفته آخه عمو کار داشت زود رفتن خودمون ریغ نا یاز شانس خوبت اون م ستیکه ن ی مرتض میشد 

 هم هستن. د یو مج د یسع

  ی قهوه ا ی دور استانبول ق یاون ور تر از آالچ ی. بچه ها وسط باغ کمم ی رفت نییپا گه یشدم و با هم د ی اصرار باالخره راض یکل با

نگاه کنم با سالم به بچه ها   ربد یکه به ه نی سرخ و گداخته شده پر شده بود، نشسته بودند. بدون ا یکه از چوب ها   یرنگ و بزرگ

تم. با نشستنم سامان سرش رو سمتم  قرار داشت، کنار سامان نشس نیزم  ی رو دهیکه به صورت خواب  یدرخت  یکنده   ی رفتم و رو

 چرخوند.

 تو سوگند؟  ی کجا بود-
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 بغلم گرفتم و آروم جواب دادم:  یکه وجود داشت تو   ییهام رو از سرما دست

 کم کار داشتم.   هیباال -

دن  داد. بچه ها با حرف ز   هی به روم زد و دستش رو پشت کمرم گذاشت و آروم سرم رو به شونه هاش تک ی اون حرفم لبخند  با

و با دست و دست کردنش و فوت کردنِ نفس   دند یکش  یم  رونیب شیآت  ونیاز م یفلز  ی سرخ شده رو با اَنبرک یها ی نیزم بیس 

که    یدر حال نیچروک شده و برشته داشتند. حس یها  ینیزم  بیاون س  ی رخو س   یدر کم کردن داغ  یبخار مانندشون سع یها

داشت   ش یحالش به خاطر اتفاق دو سه ساعت پ ی محو که نشون از گرفتگ  ی بغلش گرفته بود با لبخند  ی سامان رو تو تاریگ

 .« میرو شروع کن ی بعد  یترانه   میخواست ی م ی گفت:»به موقع اومد 

که کنارش نشسته    ربد یکه نگاه چرخوندم چشمم به ه  نیرو بهش زدم و هم ی کمرنگ  ی با اون حرف شروع به زدن کرد. لبخند  و

کرد، هنوز هم ازش   ی توشون انداخته بود نگاهم م یظ یموج غل یکه آشفتگ  یی به هم و چشم ها ک ینزد ی افتاد؛ با ابروهابود 

که نگاهم   نی ا یتونستم و برا  ی اصالً نم ییجورا هی برام سخت بود و  یباهاش کم  دنبو نیو دل آزاده بودم اما سر و سنگ  رم یدلگ 

زد و همراه   یم  تاریآروم آروم گ نیگرفتم. حس نییداده بودم سرم روبه پا ه یسامان تک یکه به بازوها   ینکنه در حال یباهاش تالق

اومده بود که صداش رو   شیبود، کم پ نیهم دلنش قعاً داشت و وا  یخوب ی قسمت اول آهنگ رو شروع به خوندن کرد. صدا تاریبا گ

 تر کرده بود.  گلوم رو از قبل هم پررنگ  یتو  دهیاز غم داشت و بغض خز یو ترانه رنگ  ی بشنوم. ملود

 

 حرف بزنم ینجور یخواست از ته دل با تو ا یدلم م   شهیهم من

 خودت دل بکنم  ریغ  یکن از همه چ  یکار  هی  تو

 بد شدنم  ه یتو روزا  یکنار دلم حت  یمونیم تو

 شدن  وونهیتا مرز د رم یروزا با تو م یبعض

 ساده بزن تنها پناه من  هیقلبه شکستم رنگا  وارهیدرو د  رو

باره پر کرد، سرم   کیکنه گوشم رو  ی م ییکردم داره ازم دلجو  یکه احساس م  ربد یپر از غم ه یصدا د یترانه که رس  ی جا نیا به

 باال گرفتم.  عی رو سر
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 از اون باال فتمی نلرزه پام ن یمواظب

 که بد شدم من عاشقتم حاال  دمتیند 

 قونه با همه اشکاالعاش  ی دار  هوامو

 هم، تکون داد. یرو متأثر با گذاشتن چشم هاش رو  سرش 

 شرمندم  دمویمعرفت تر از خودم ند  یب

 ندم یمن، گذشته و آ ز یمن، عز  قهیرف

 خندم یتو م  هی خندم به رو ی تو م ه یرو صورتم به رو هیاشکا با

غم گرفته اش چنگ   یشد. صدا ر یو پر بخار سر به ز نیسنگ  ی نفس دنیبا کش ربد یشروع به خوندن کرد و ه نیرو باز حس ادامه 

بود که   یاش رو هم نداشتم، واقعاً اون چه عشق یتحمل ناراحت یکرده بود حت ش یر ش یقلب دردمندم زده بود و دلم رو ر ی رو

 هاش ببندم! ب یکار ها و ع  یهمه  ی شد چشم رو یباعث م

  یزانوش قرار داده بود و دستش رو ب یرو به صورت تا شده رو به باال، رو شده بود، آرنجش   دهیاراده سمتش کش یباز ب نگاهم

زد؛ درست    ی م رون ی اش ب ونهیرنگ از م  ی آب ی پر شعله و سرخ بود که زوزه ها شیبه آت رهیموهاش فرو کرده بود، خ  نیحرکت ب

  ی شفته ام کرده بود. با صدابر آ یدرهمش حساب ی سوخت. چهره  یاش داشت م  یدور و    یمثل قلب من که از اون همه دلخور 

رفت به سمتم گرفته بودم به خودم اومدم و ازش چشم   یازش باال م  ی پخته رو که بخار داغ ینیزم ب یاز س  ی ا که یسامان که ت

 موضوع نشده بودم!   نیگرفتم، آهنگ هم تمام شده بود و من اصالً متوجه ا

نشده ام سمت   ر یو س   صیخواستم سمت دهنم ببرمش باز نگاه حر  یکه م نیرو ازش گرفتم و هم ین یزم ب یکردم و س  تشکر

مثل برج زهر مار   نشونیتونستم تحمل کنم؛ نه اون حالش رو و نه اون جمع پر خنده رو که من ب  ینم گه یشد د دهیکش ربد یه

و    یاراد ریمچِ قرمز دستم شد که غ ی امان گره بلند شدم که دست س  جامباره از  ک یرفتن  یبودم. عزم رو جزم کردم و برا 

و    جیپر تعجب سامان که گ ی بود و نگاه ها ده ی. همه نگاه ها سمت من کشدمیاز سوزش دستم کش  یفی ناخواسته داد کوتاه و خف

 نامفهوم لب زدم: 

 من... من... -

 پر سؤالش بهم چشم دوخت.  ی کردم و سامان با نگاه ها ی نم دایدادن پ ی برا یجواب

 مگه دردت اومد؟!  نمیمن که آروم دستتو گرفتم بب-
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 زدم.  ی زد، عبور کرد. لبخند تلخ یپلک یکه پر حرص و عصب   ربد یاز ه ی اون سؤال نگاهم لحظه ا با

 . نیرگ دستم گرفت هم هوینه ببخش فکر کنم  -

 صورتم.  ی تر شد رو ق یدق  یکیتار  ونهیرنگ و پر برقش م ی آب ی  له یت  دو

 تو؟  ی سوگند خوب-

 اوهوم. -

 ؟ یر یم ی پس کجا دار-

 مضطرب تر کردم.  یلب

 . ریباال شبتون بخ رم یکم خسته ام م   هی-

 .« یخسته شد   ی لیقرمزت معلومه که خ یگفت:»آره از چشما د یمج یاش از بازو  که یبا گرفتن ت میرو به بچه ها مر رمیبا شب بخ 

 !«ادهیز ه یکرد و گفت:»اوهوم معلومه که از خستگ  ربد یبه ه ینگاه م،ی حرف مر د ییکه در تأ ن یحس زیآم هی لحن کنا و

 زد.   یپلک آروم سامان

 . ریدلم شب بخ  زی برو عز-

  یام به صدا در اومد، از تو  یدور شدنم گوش  ی شد و همون لحظه با کم  ی م ده یدنبالم کش  ربد یشدم و نگاه نگران ه یدور م ازشون

 صفحه نقش بست، بازش کردم که نوشته شده بود:  ی رو ربد یاز طرف ه یامیپ دمش یکش  رونیژاکتم ب بیج

 لطفاً سوگند.«  می اون جا حرف بزن ام یته باغ م  »برو

 

چپوندن و راهم رو   بم یج ی رو باز تو یبدم گوش  ی که جواب  نیشدم و بعد از اون بدون ا یصفحه گوش  ره یرو خ ی ا قه ی دق چند 

 قم رسوندم.ادامه دادم. تند تند پله ها رو باال رفتم و خودم رو به اتا

بودم.   دهی چیکه از درز پنجره به داخل اتاق نفوذ کرده بود دور خودم پ یی بودم و پتو رو به خاطر سرما ده یتخت دراز کش ی رو

و پشت سر همم   نیغمگ  یها  دنیکردند و آه کش ی نم دایخواب پ یبرا یل یکه اصالً دل  ییرو به رو بودم و چشم ها وار یبه د رهیخ

  نیو از ا م یعادت نداشتم و تا حاال اون قدر سخت با هم دعوا نکرده بود ط یبه اون شرا ی لیخ د؛سوزوندن یام رو م نه یس  یکه حساب

 شه و باز هم مثل قبل پر حرارت!  یسرد شده درست م یرابطه   نیباز ا  ینگران بودم و واهمه داشتم که چه طور یبابت حساب
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وارد اتاق شده    سیخ ی جَستم. رخساره بود که با سر و وضع رونیبهم من رو به خودم اورد و از فکر ب دنشیوبدر اتاق و ک  یصدا

  ی مانتوش کرد و همزمان با صدا وتن لرزونش گفت:»اوه چه بارون ی تخت نشستم که تند تند شروع به باز کردن دکمه ها ی بود. تو

 شد و بچه ها هم رفتن داخل.«خاموش  شیقشنگ ضد حال زد به همه مون آت هو یگرفت 

 لب هام رو کش اورد.  یلبخند 

 بارون! -

 انداخت. وتریکامپ  زیم  یجلو  یصندل یرو رو  سش یخ یمانتو

فردا   یقرار شد همگ  گه ید ی چیشد ه ید یبارون شد  یلی! خیبود الیباز غرق فکر و خ د یشا ای یشنو  یمگه صداشو نم گه یآره د-

 جاده لغزنده ست. م یبارون بر نیا یمادرجون اجازه نداد تو  ی عنی می برگرد

  شهیاز پشت ش  ره یبودم؛ خ ده یوقت بود که بارون باغ رو ند  ی لیبچگانه کنار زدم و خودم رو لبه پنجره رسوندم، خ ی رو با ذوق پتو

سر و   یرو  شی گوجه ا ی مدل موها کردم که رخساره با باز کردن  ینگاه م  د یکوب  یکه مثل شالق و صدا دار به پنجره م  یبه بارون 

 .«شش یپ یگفت کارت داره و بر  ربد ی رفت ه  یم  ادمی نداش   یگرفتن آبشون گفت:»راست

  دم یبارون هم برام لذت بخش نبود، پرده رو محکم کش دنید  گهید یخودم رفتم. حت یکه رخساره زد باز پکر شدم و تو   یحرف با

 تفاوت از کنار حرفش عبور کردم.   ی بالشت پر مانندم ب ی . موهام رو باز کردم و با گذاشتن سرم رودمیتختم خز ی و باز تو

 چراغ رو هم  خاموش کن.  ی بخواب ی ایب یخواست-

 باال پروند.  ی ا شونه

 . یخوا ی باشه هر جور که خودت م ی بر ی خوا ینم  یعنیحرف   ن یآهان پس ا-

 صورتم رو بشورم.«  رم یبا برداشتن پانچ من و تن کردنش گفت:»م و

ام زنگ خورد و باز هم   ی کرده بودم که گوش  چیقنداق پ  یپتو  یتختم جمع شده بودم و باز خودم رو تو   یرفت. تو  رون یاتاق ب  واز

گوشم   ی رو رو  ی تخت گوش   یرو  ییکه حرف بزنم با جا به جا  نیاتصال رو کنجکاو لمس کردم و بدون ا  یبود. دکمه   ربد یه

 گوشم زنگ برداشت:   یسراسر آشفته و ملتمسش تو  یگذاشتم، صدا

 لطفاً.  نییپا ایب م یحرف بزن د یسوگند با-

محکم  و پر خط و نشون گفت:»به   ی با لحن ی شر شر بارون از پشت گوش  یصدا دن یچیتند و پ ینفس دن ینگفتم که با کش یزیچ

 کنم.« ی کار وم  نیخورم سوگند که ا ی قسم م نم، یش  ی م بارون ر یجا ز نیتا صبح هم یا یجون خودت قسم که اگه ن
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و بعد   دمییدندون جو ر یمردد و مضطرب ز ی ا قه ی گوشم که قطع کرده بود. لبم رو چند دق  یممتدد تو   یبعد بوق ها ی لحظه ا و

 . دمیسرم کش یگرفتن اون حرفش باز پتو رو رو   یبدون جد  ده یکالفه و افکار ژول  یاز اون با ذهن 

 

از سرم   یا  هیثان  یزده بود برا ی وونگ ی در اوج د  ربد یکه ه  یو فکرِ حرف  گرفتند ی هم قرار نم یهم رو  یخوابم لحظه ا ی ب یها چشم

و گاهاً با   فی خف یی گرفته بود، رعد و برق ها یشتر یشب گذشته بود و بارون شدت ب مهیداشت. ساعت از ن ی قدم بر نم رون یبه ب

شد؛   دهیبود کش ده یخواب نیزم یکردند. نگاهم سمت رخساره که رو   ی صورتم منعکس م ی تو یقنورِ پر زرق و بر  بیمه ییصدا

تخت نشستم، پتو رو کنار زدم و از جا بلند شدم. مدام به   ی خورد. تو ی هم از اون سر و صدا نم ی تکون  ی غرق خواب بود و حت

سرم   ی کردنه. شالم رو رو ی وونگ ی هم اهل د یحسابدونستم که  یکردم؛ قسم خورده بود و م  ی گفته بود فکر م ربد یکه ه یزیچ

هر   ی رفتم. چراغ ها رون یق ب از اتا نیپاورچ نینرمم و پاورچ یباز کردم و با قدم ها رهیانداختم، در اتاق رو با فشردن آروم دستگ 

.  دهیبود که خواب م چراغ اتاق سامان هم خاموش بود و معلو ی بود، حت کی تار  یخاموش بودند و همه جا حساب یدو ساختمون همگ 

مور مورم   یحس کرده و حساب ی سرما را به خوب فمی نح ی رفتنم بازو ها  نیینازک بود و قبل از پا یرنگِ تنم کم  یزرشک  کیتون

نشست و از   یتنم م  ی بارون محکم رو یبزرگ پا گذاشتم. قطره ها   یمهتاب ی بغلم گره زدم و تو ی د. دست هام رو توشده بودن

  ی رفتم. گفته بود ته باغ منتظرم م نییلغزنده رو، پا یو کم   سیخ یها ی شدند. پله ها ی م د یهم کل یرو   لرزسرما دندون هام با  

  نیزم ی رو یها  زه یشدن قطراتش با سنگ ر دهیُشرُشرِ محکم بارون و کوب ی بود و صدا ک یمونه، دو دل و مردد بودم. همه جا تار

سقفِ هر دو    ی ها لبونک یآبشار ماننِد آب از س  ی صدا نیبود، همچن داختهان تمیباغ ر یفضا یرو تو  ی و گوش نواز ن یدلنش یصدا

رفتم.   شیرو به جلو پ ی به اطراف انداختم و همون طور یراه گرفته بودند. نگاه ن یزم ی ساختمون که محکم و پر سرعت رو

زدم انگار که محاصره ام کرده بودند و با   یآب، چرخ سِ یبرهنه و خ  ی درخت ها  ونهیبترسم، م یباغ باعث شده بود کم یکیتار

دوباره به اطراف انداختم و به عقب قدم   ینگاه مونمیو پش ده یترس  یکردند. با چشم ها ی م ی لرزونشون بهم دهن کج یشاخه ها

.  دمیمحکم از پشت سر، وحشت زده به عقب چرخ یی قدم ها یبرگشت برداشتم با صدا یرو برا  یکه قدم بعد   نیبرداشتم و هم

شت و  دهنم گذا  یزدنم رو   غی از ج ی ریجلوگ یدستش رو برا   عیسر ربد ی پر وحشت باد شده بود که ه ی غیج دنیکش  یلب هام برا 

  د یسف رهنیبود و پ  سیکردم، سر تاپاش خ ی تند نگاهش م  ییترسون و پلک زدن ها ییدستش گرفت. با چشمم ها ی بازوم رو تو

راه افتاده   بتشیکرد. آب از ه ی که آب آروم آروم ازشون چکه م ییبود و موها دهیاش چسب ی تمام به اندام عضالن یسیرنگش با خ

دهنم بعد از کم رنگ شدن ترسم    یکرد دستش رو از رو  یاش باال جمع م  گه یبا دست د را سشی خ ی که موها ی بود و در حال

 آروم منم نترس.«   س یبرداشت و آروم گفت:»ه

 لب هاش نشست. ی رو  ی. لبخند محو ختمیتند ترس رو کامل از وجودم دور ر یدادن نفس  رونی آب دهنم رو فرو دادم و با ب 

 وقته منتظرتم.   یلیخ-
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  یدادم که قدم   ی بروز م یام رو به صورت آشکار ی شدم و همچنان دلخور ریکردم سر به ز  یم  یکه با انگشت هام باز ی حال در

 لب زد.  مونش یجلوتر اومد و با لحن پر التماس و پش

  رینگاهتو ازم نگ  ی جور ن یا ربد یشد، مرگِ ه دمیلحظه نفهم ه یخوام منو ببخش، به جون خودت قسم  ی سوگند معذرت م-

 کنم.   یهش مخوا

قشنگ و   یچشم ها یشدن تو  ره ی و خ  میمستق ی نگاه ها ی دونست که چه قدر دلم برا ی کرد و نم ینگاه کردنش التماسم م  یبرا

  ی پروا و کم طاقتم َسد  یزنه اما غرور دخترونه ام در برابر احساس ب ی عطر و آغوشش پر م دنیبه تن کش  یخوش رنگش و حت

 داد.   یاجازه رو بهم نم نیشده بود و ا

  ی چشم هام شده بود. در حال ی  رهیخواست که نگاهش کنم، آروم سرم را باال گرفتم، نگاه غم بارش خ ی م ز یالتماس آم همچنان

اش شمرده شمرده گفت:»تو   یشونیپ ی رنگِ رو ییخرما یصورتش و طره شدن موها ی بارون رو زش ی زد با ر ی که سخت حرف م

 .« نویبفهم ا رمیم ی من، م ، یزن ی باهام حرف نم ی قتسوگند، و  رمیم یمن م   یسرد که... تو که باهام 

دستم    یمچِ سرخ شده  ی به سمت باال و به طرف صورتش برد؛ آروم رو ،یدستش گرفت و بعد از انداختن نگاه ی دستم را تو مچ

 زد و زمزمه کرد:   ی بوسه ا

 بخش عمرم، ببخش جون دلم.-

 زده ام!  خ یقرار و   یب ی هادست  ی ** و لمس دست هاش تو 

. پلک باز کردم مسخ  د یمحابا لغز  ی ب یخوردند، اشک ی صورتم سر م  یکه رو   یبارون  یقطره ها ونیهم گذاشتم و م ی رو چشم

 نگاهم بود. 

  یرفتار و نگاهت، م ی نیسنگ  ریز ارمینکن من کم طاقتم دووم نم ،ینجور یبشه نکن با من ا ی نجوریخواستم ا یسوگند من نم-

 شکنم تو خودم. 

 

خواستم تو   ی نم زهیمن عز  یبرا  یبه صورتش و فرود اومدن آب گفت:»بهم حق بده م.... مرتض یدست  دن یکرد و با کش یمکث

همه   ی من زی ... سوگند تو همه چوونهیکنه، د  یم  وونهی شدنش به تو منو د ک ینزد  یبشم، از طرف مونیکنم که پش ی کار تیعصبان

چشمام   یسردت تو  یانصاف، با نگاه ها ی نکن با من ب ی نجوریبکشم، لطفاً ا س نف ی خوام لحظه ا  ی نم یمن بدون تو حت ز،یچ

 نگاه نکن.«
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اون   دنیکه از شن ی جانیقلبم رو باز کرده و با حرارت و ه خیزد آروم آروم   ی توشون موج م یشمونیپر حرمش که پ ی ها حرف

شد. دست پا و بسته نگاهش کردم؛ من  واقعاً بلِد ماجرا نبودم، دلخور بودن از   ی ام فشرده م یاستخون نه یحرف ها گرفته بود به س 

 شدن با قلبم رو بلد نبودم!   نی وجودم شده بود رو بلد نبودم، سر و سنگ   یکه همه   یکس

که قلبم رو کامل   ی تونستم از مرد یشد و من نم ی اما باز نم رمایخواستم اداش رو در ب ی کردم و م  یم  ی چه قدر هم که سع هر

 ممکن بود!   ریغ رمیتونستم ازش نگاه بگ   یخودش در اورده بگذرم نم ریبه تسخ 

ازش ناراحت نبودم و   گه یبغض باز شد، د ونیم  ی زده و نابم حبس کردم و لب هام به لبخند  جانیلجبازم رو پشت احساس ه غرورِ

 ! یعصب یحت

 شد! ی از عشق و دوست داشتنم نسبت بهش کم نم ی کرد ذره ا  ی م ی کردم آخه چرا هر کار ی م رو هم درک نمخود  یحت

من   نیبار، ا نیکرد و ا ی م انیاز قبل براش غل شتریشد و ب  ی و پر رنگ تر م شتر یهر لحظه احساسم ب یناباور  نیدر ع ی حت و

مردونه اش منتقل    یدست هام رو به دست ها ی به جلو کم کردم و باز هم من بودم که گرما ی بودم که فاصله رو با برداشتن قدم

به   میو اون بارون گوش سپرد  یسیتوجه به اون خ  یشست، ب ی کرد و م  یرو پاک م ون عاشقم یمحابا تن ها ی کردم. بارون ب

 عاشقونه رو...  یخواست و زمزمه ها ی هم بودنمون رو از مون م قلبمون که فقط با   یکننده   م یحرف تسل

  میکه از هم داشت ی کم ی چشم هاش و فاصله  ی تو یرگ یبهم چشم دوخته بود، متقابالً با خ نشیغمگ  یقرار با نگاه ها یو ب   تشنه

 لب زدم:  یبغض آلود و به سخت

که    یدون ی... م یم  ،ی کن ی م تم یاذ ینجوریقدر سخته و باز ا بدون تو برام چه  دنیکه نفس کش یدون  ی تو.... تو هم... تو هم م-

که من... من به جز تو به    یبفهم ی خوا ی...آ... آخه چرا نمیکن ی فاصله گرفتن ازت برام حکم مرگمو داره و باز هم کار خودت رو م

منو    نمونیفاصله ب نی...  انیا ،ی سوزون ی چرا با حرفات دلمو م ی انصاف یقدر ب  نیتو چرا ا  ربد یدوزم... ه  یچشم نم یا  گهید یکس

 کنه.  ی م  تیاذ شتریب

دست   ر یزبرش رو ز ش یکه ته ر  یبردم و در حال سشیگونه ام، دستم رو به سمت صورتِ خ  یگرم رو   یفرود اومدن قطره اشک با

 تکون دادم. ن یو تلخم  سر به طرف ه یکردم با لحن پر گر یزده و سرخم لمس م  خی یها

خوام، به   یرو نم  یزندگ نیا یلحظه   هی وار عاشقتم و دوست دارم، دوست دارم... من... من بدون تو  وونه یکه د یفهم  یچرا نم-

 خوام.  ی خدا قسم که نم

  ی شده رو دهیب چکتلخ و پر هالهل آ یاز صورتم به حرکت درآورد، با خنده   یطرف یبا لمس صورتش، دستش رو رو  همزمان

 لب هاش جمع کرد.  دنیشدند، با داخل کش ی لب هاش رو که مانع از حرف زدنش م

 ... فتهیجنبه ام از کار ب یقلب دستپاچه و ب  هو یحرفات  ن یترسم با ا  یم-
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 از آبش چسبوند. سیخ ی  نه یدهنش رو صدا دار فرو داد و نرم و آروم سرم رو به س   یبا گفتن اون حرف آب جمع شده   و

 . دمیکنم قول م ی کارو نم نیا گه ید-

 آغوشش زدم.   ونه یم ی سخت و محکم پلک

 اون نرم.  ش یپ گهید  دم ی... قول مدمیمنم قول م-

 من.«  یدونه   ه ی ی کیدونم عشق   یقربونت برم، م  دونمیآروم گفت:»م  قیعم ینفس دنیموهام فرو کرد و با کش ونهیرو م سرش 

چونه   ر یلحظه سر بلند کردم و ز  یکردم، برا ی احساس لرزش م ریوصف ناپذ  جان یو از اون سرما و ه  می آب شده بود س یدو خ هر

برام خونده بود، زمزمه وار   کیهمراه با موز نیماش   یرو که بارها تو  یکردن قفل هم شد، شعر  یاش قرار گرفتم، نگاهمون با تالق

 مزمه کردم: باهاش عاشقانه ز  همزمان چشم هاهم خوند که  یتو   یرگیبا خ

 تو را به من داده  بارون

 تو عمق چشماته  ایدر

 کشه دلم واست  یم پر

 تو قلب من جاته  یعمر

  ی م شتریو ب  شتریو عطشمون هر لحظه ب گه یاز هم د میبود ریناپذ  یر یانگار که س  می کرد  یرو نگاه م گه یو تشنه وار هم د مسخ

باره پر گرفت و   ک ی یدلم از قفس دلتنگ   یقلبم جا باز کرده بود و گنجشک محبسوس شده    یتو  یبیبه طرز عج  یشد، خوش 

  یقرار  یکرد و قلبم اون لحظه با ب  یام م وونهیچشم هاش د ی و گوشه   یشون یپ یجذابه و مردونه   ن یسر داد. چ ی آواز خوش 

از خدا   یچ گه یدونستم د  یم  نیزم یر رو دخت  نیبود و اون لحظه ها خودم رو خوشبخت تر یقشنگ   ز یبراش ضعف رفت، عشق چ

 دوستش داشتم!   یبارون اونم با کس ریخواستم ز یم

 شد! ی بهتر و قشنگ تر هم مگه م نیا از

 بود...  یخوشبخت  تینها نیا و

که دو کف کف دستم رو    یپر لرزشم در حال ی لرزونم از شدت سرما و صدا ی کرد که با خنده و لب ها یپلک زدن نگاهم م  بدون

سردم.... س...    یلی... خلیمحکم شده بودند گفتم:»م.... من... خ...خ ی اش قرار داده بودم و دست هاش دور کمرم حلقه ا نه یس  ی رو

 سردم شده.« 
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در نظرم، کنار گوشم  ی ا گهید زیتر از عسل و هر چ  نیریش  یبه خودش چسبوند و با خنده ا  شتر یاون حرفم من رو ب با

 !«میش  ض یو مر م یبخور یحساب یسرما ه ی ت:»فکر کنم گف

  ع ی بشدت لرزونم  یدستش رو از دور کمرم برداشت و با باال گرفتن چونه    هی و از ته قلب سر تکون دادم که  قیعم ی خنده ا با

 ابروش رو باال داد.  یتا

 ؟یو شبو با من صبح کن   یمن بمون شیشه امشبو پ ی م یچ-

 و دلبرانه حواله چشم هاش کردم.  فته ی ش  یلبخند 

 خواد. یدلم م   یلیشه وگرنه خودم هم خ یکه نم یدون   یم-

 زورم یکنم اصالً نم یچشم هام گفت:»پس وکلت نم ی تر از قبل بغلم کرد و با براق شدن تو ص یتر و حر  محکم

 .« یبر

 . دمیابروم خند  ی تا یی چشمک و جا به جا با

 ار برم. بز ربد یه ادیم  یکیوقت   هی ! یچ گه ید-

 .د یخند  سرمست

 ! ستنین وونه یبرن اونا مثل من و تو د ی هفت خواب به سر م ی نترس همه االن تو-

را از دورم باز کنم با خنده و   شیمحکم دست ها  یکردم حلقه   ی م یزده و خشکم سع   خی یکه با دست و انگشت ها ی حال در

 به ستوه اومده رو بهش خواهش کردم.  یلحن

 بزار برم لطفاً.- 

 هم گذاشت. یزده ام چشم رو  خی ین ی اش با ب ی نیجلو اورد و با برخورد نوک ب یرو کم صورتش

 کنم.  ی نم کنم،ی ولت نم-

  نییگلوام پا  از ع یسر ی لیمنسوخ اون حال شده بودم. آب دهن گرمم خ یباره داغ شده بود و حساب  کیزده و سرمازده ام  خی تن

کوبنده و نامنظم    یتپش ها ی شده بود، صدا نیگلوام سنگ   یاندازه تو  یآرومتر خواستم که رهام کنه. نفس ب   ییجَست و با صدا

 شده بودند!  ی کیشده بود و انگار که   ده یچیهم پ یقلب هامون تو 

 آروم لب زد:  ییهم قرار گرفته و صدا ی رو یکه با پلک ها دمیکش  یتند  نفس
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 چه قد دوست دارم.... یدون   یم-

 قرار تر از اون لب زدم:  ی . بدمیتند و دستپاچه ام از گلوم خارج شدند و دوباره آب دهنم رو بلع ی ها نفس

 اوهوم، اوهوم. -

 . دمیلب کش ر ینرم و قشنگ نگاهم کرد که با ذوق دندون ز یبا لبخند  دم، یصورتم رو عقب کش آروم 

 مگه؟  یشد  وونهی برم د ی زاریچرا نم-

 صورتم نشست. ی گرمش تو  نفس

 تونم ازت دل بکنم.  ی کار کنم نم  یخب چ-

 رختخواب.«  یتو  می افت ی هر دومون م یضی و پر خنده گفتم:»باور کن فردا از شدت مر  میمال یغض با

 کنم.«   یرو حس نم یا  گهید  ز یچ چینه سرما و نه ه یشمی تو پ ی اصالً وقت م یو لجباز گفت:»من که راض  خودخواهانه

 دهن و چونه ام، چشم تاب دادم.   یو ُسر خوردنشون رو  ی نیب ی آب از رو  یام انداخته و با فرود اومدن قطره ها ی شونیبه پ ینیچ

 کنه!   ی هم م یچه غلو  نیاُهو بب- 

 .« زنمیم  خیمن دارم  ی گفتم:»ول سم یو خ  فیظر ی کرد که با جمع کردن شونه ها دنیاون حرفم شروع به خند  با

تا صبح   ن؟یماش   یتو  م یبر ی خوا ی با حرکت سرش گفت:»م ی گردِ چونه ام گذاشت و جد  یبرجستگ  یسبابه اش رو رو  انگشت

 هوم؟«  م ینیش  ی همون جا م

 معترض نگاهش کردن.  

 زد.  یلبش نشوند  و با پلک خمار یرو  ی !لبخند مایشد  وونهیشه، اوف رسماً زده به سرمون د یمتوجه م  ی کیوقت  ه ینه نه -

 م؟ یکرد د یاالن ما ازدواج سف ی تدونس  یم-

 !«  د؟یو پر سؤال گفتم:»ازدواج سف  جیو گ د یشونه و ابرو هام باال پر متعحب

 کرد:    نییو کشنده اش سر باال و پا نیدلنش ی لبخند ها با

 شده.  یکیکاغذ نرفته باشه، قلبامون   یکه فقط رو  یاوهوم ازدواج-
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 .« خوادیرو دلم م  اه یمن ازدواج س  ی گفتم:»ول طنتیبه چشم هام با ش  یپر ذوق نگاهش کردم و با تاب ی خنده ا با

 پر حرارت و گرمش قلبم رو نشونه رفت و با لحن نوازشگرش گوشم رو پر کرد. نگاه

 زود.  یلیافته، خ ی اتفاق م ی اونم به زود-

 بزار برم حاال.« گهیتم و باز گفتم:»خب دقابل پنهان نگاه خوشحال و سرمستم رو بهش دوخ ر یغ یشوق با

 . د یکش یپر افسوس و نگاه ملول آه  یتوجه به درخواستم با لحن  یب

 کرد.  ی م دایام اوج پ یوونگ ید  دمید  یشدم، عسل تلخ چشماتو که م  ی م وونه یداشتم د ی زدیباهام حرف نم ی وقت-

 . دمیلبم رو ورچ ی کردم تا ی م ی باز رهنشیپ ز یو ر  د یسف ی که با دکمه ها ی زدم در حال ی کم رنگ  لبخند 

 .یشد  ه یکم تنب ه یخوبه پس -

 . د یلبش خند   دنیگز با

 اوهوم رسماً به غلط کردن افتادم. -

بارون   ی رو رها کردم و با باال گرفتن نگاهم که با خوردن قطره ها رهنشیپ ی وجودم دکمه ها ی شده تو انیغل ی باره و با ذوق کی

 باشه.«  یطور  نیهم شهی کاش هم ی شون گفتم:»ول بستم یصورتم تند تند م  ی تو

 کرد و با خنده بهم اعتراض کرد.  ی فیظر اخم

 فتم؟ ی به غلط کردن ب ادیخوشت م نیبچه پرو بب-

 خنده سر تکون دادم.  با

 ها.  قهی به... به ساعت ها و دق ی حت ایمون بود کاش اصالً به روز نکشه  یقهر و آشت  ینه منظورم فاصله  -

کشه مطمئن   ی ، محکم و شمرده گفت:»نمصورتم با دقت  یصورتم اورد و با از نظر گذروندن تک تک اجزا ک یرو باز نزد صورتش

 کشم.«   یمن نم  گهیباش چون اون وقت که د

اش جمع کردم چرا که اصالً   ی شونیپ یتاب خورده بودند از رو  یشکل شده و حساب ی بارون فرفر ریآب گرفته اش رو که ز یموها

  هی رو نداشتم،  د یبراش غنج بره و اون ضعف شد  یرو که باعث شده بود ته دلم حساب بش یاون حالت جذاب و دل فر دنیطاقت د

 کردند.   یم  یکه قشنگ با روح و روانم باز   یشونیپر یزلف ها شد؛ یبرام سخت م  یل ی دل کندن ازش خ ییجورا
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 زدم.  ی اش جا گرفته بود دومرتبه باال دادم و آروم پلک ی شونیپ یباز رو  شتریاجت برو که با سم یی مو  دسته

 ؟ یجا نگه دار نیمنو ا ی خوا یم  ی تا ک-

 چشم هام شد. رهیاش ختشنه  نگاه

 شم. ی دونم نم  یبشم و دل بکنم اما م ر یکه ازت س   یتا وقت-

 به روش زدم.  یلبخند 

 ؟ یجا خشکم کن نیهم ی خوا ی پس م-

 !« ستیتابلو ن یل یه ی جور ن یا میبش ض یتر گفتم:»فکر کن فردا با هم مرپررنگ   یدر ادامه با خنده ا  و

 شدنمون.«  ضیمر ی با هم باشه حت زمون یبه بعد همه چ ن یهم خوب اصالً از ا ی لیجواب گفت:»خ حاضر

 و غم زدم و سر جنبوندم.  ی شاد تم یبا ر یلبخند 

 کار کرد؟  یچ د ی با تو با م یخندون ی م ی نجوری ا یاریاشکمو در م یاونجور -

 پلک زد.  متأثر

کردم نفسم    یحس م  ی ختیر  یاشک م یداشت  یشه وقت یحالم بد م  یافته حساب ی م ادم ی ی لطفاً، به خدا وقت ارین ادم ی گه ید-

 . ادیداره بند م

 دستم فشردم.  ی رو محکم تو دستش

 بهش فکر نکن. گهیتموم شد د- 

 پر حسرت اسمم رو نجوا کرد.  ی چشم هام حل کرد و با لحن ی رنگش رو تو ی وه اقه ی چشم ها ه یچند ثان یبرا باز

 روزا...  نیکم طاقت شدم ا یحساب تیشم، تو خواستن کم طاقتم، از دور ی دارم واست کم طاقت م گه یسوگند... من د-

 دم. سراسر تلخ لب از لب باز کر یو با لبخند   دمیباره به گلوام هجوم اورده بود بلع کیکه   یبغض
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مال    یما...  قراره ک ربد یبهت دل بستم، طاقتم طاق شده... ه ی سخت یروزا  ی وقته که کم طاقت شدم، من... من تو  یل یاما من خ-

دلم برات    یکه وقت ی طور ک ینزد کِیخودم نزد  ی خودم داشته باشمت، فقط برا ی خوام فقط برا یم  ؟یقراره مال بش  یتو  بشم ک

 . نمتیبب رم شه فقط چشم برگردونم و کنا یتنگ م 

 لب هاش نشست. یتلخ تر از من گوشه    یلبخند 

 صبر کن....  گهی کمه د  هی فقط  گه یکم د  هی-

حلقه گردنش شد.   یاراد  ریو دست هام غ  دمیزد و محکم بغلش رو چسب یز یهنوز حرفش تمام نشده بود که رعد برق تند و ت و

شده بود، عطر و   ق یوجودم تزر ی تو یزندگ  ی پهنش فرو کردم، انگار که جوهره  یونه هاگردنش و سر ش   ونهیم ده یسرم رو ترس 

  نیسر مست تر دم،یفهم ی رو م  یو خوش زندگ نیریتازه داشتم طعم ش  انگارو   دمیاش رو مسخن به جون کش ی وجود ی  رهیش 

که صورت   دمیآروم سرم عقب کش  یا قه ی سوزوند. بعد از دق ی م بیاون سرما بدنم رو عج یکه تو   یحال ممکن و حرم و حرارت

کرد حالش رو کنترل کنه با شوخ   ی م یکه سع   یسرخ شده بود و در حال جانیقرار گرفت، چهره اش از ه  گه یهامون امتداد هم د

 !« یکن  یخودت ولم نم  نیگفت:»بب طنتیپر ش  یو با خنده ا یطب

 نگاهش کردم و تخس جواب دادم:  یشاک

 ترسم.  یخب... خب از رعد و برق م  هی من چ ر یتقص رم ینخ-

 بزار برم.«  گهیآروم و پر خواهش گفتم:»د   یکه با لحن  د یباز خند  و

دستش و با جمع کردن آب صورتش با    ی و آرامش بخش زد و آروم دست هاش رو باز کرد. با باز کردن حلقه   حیمل  یلبخند 

  یوونگ یشده حاال به خاطر د سیچه قدر خ نش یکنم بب  یکار م یچ  دمیتأسف و لحن سرزنشگرش با خودش گفت:»اصالً نفهم

 خوره.«  ی من سرما م یها

 .دمیو دلبرانه خند   زیر یچشمک با

 . د یارز ی بهش م ستیمهم ن-

 کردند.   ی م ییلب هاش خودنما ی کننده اش رو فته یقشنگ و ش   یلبخند ها همچنان

 .ینشد  سی خ شتر یب نیتا از ا گه یبرو د-

 :دمیاز پهلوش گذاشتم و پرس  یقسمت  یدرد معده اش دلواپس دستم رو رو ی آور ادیکه برم با  نیهم فشردم و قبل از ا ی رو یلب

 ؟ یره بهترمعده ات چه طو  یراست- 
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 تکون داد.  سر

 اوهوم بهترم نگران نباش. -

 پلک زدم.  نگران

 خب؟  یر یدکتر نم ه ی چرا

 و گفت.  نیهم که رفته بودم دکتر هم شی دو، سه سال پ م، یطور نیهم شه یهم ی دون یو اعصابه خودت که بهتر م   یاز ناراحت-

من اون باال درحال   ی د یکش یدرد م  یداشت ن ییپا ی! خب بازم برو به خدا وقتش؟یگرد کرد و معترضاً گفتم:»دو، سه سال پ چشم

 .« یفهمی جون کندن بودم م

 کرد.  یاخم

 باشه گفتم نگران نباش من عادت دارم.  ه، ی چه حرف نیاِ ا-

 . ریبگ  شاتوی. برو جواب آزمانمتیبب یاما من عادت ندارم اون جور -

 .« یلرز  ی از سرما م  یلب اومد و دست به کمر گفت:»باشه، برو عشقم برو دار  ی باز رو لبخندش 

 : دمیلب برچ بچگانه

 .گهید ایخب تو هم ب -

 :د یخند  باز

 باشن، برو زود باش فدات شم.   ده یخواب گهی اومدم فکر کنم بچه ها د نییپا ن،یاوردن شارژر از تو ماش  یبه بهونه   ام یباشه منم م-

و پر لذت    رهیخ ییو ذوق زده با نگاه ها طون یش  ی داشتم مثل دختر بچه ها ی که عقب عقب قدم بر م ی اون حرفش در حال با

 ازش دور شدم. 

 

درد   کار خودش رو کرده بود و بدن شبی که بارون د نیپر درد باز کردم؛ مثل ا ی عضالتم پلک یو کوفتگ  ادیز یاحساس خستگ  با

دادند. به خاطر آب   ی رو بهم هشدار م د یشد  ی سرما خوردگ هی دنیکه از راه رس  ف یخف یی طور سرفه ها نیداشتم و هم یبیعج

به شکمم   یحساب  نمیشلوار ج ی بخوابم که دکمه ها رونمیب یبودم با لباس ها شدهام، شب رو مجبور  یراحت  یگرفتن لباس ها

  یصورتم به بدنم دادم و کم یسخت همراه با مچالگ  یاز اندازه ام شده بود. کش و قوص شیشدن ب  تیفشار اورده بود و باعث اذ
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تاج بلندش پهن کرده بودم با لمس   یرو  خت ت نییرو که پا سمیخ ی رو از خودم دور کردم. پتو را کنار زدم و لباس ها ی کوفت

  ی تو یفر و خشک شده ام رو که حساب یتنم معاوضه کردم و موها  یک بودنشون، با لباس هامطمئن شدن از خش ی کردن برا

دونستم با برگشت   ی ام تاب دادم، چرا که م یرنگ  ی با کش مو یسرم دم اسب ی و تاب خورده بودند بدون شونه زدن باال چیهم پ

 .رمیدوش بگ   د یحتماً با خونهبه 

آشپزخونه   یطور رخساره که تو ن یو هم نیخنده و صحبت سامان و حس یرفتم، صدا  رونیسرم انداختم و از اتاق ب یرو رو  شالم

  ییرایسالنِ پذ  ی شدن در اتاقم هر سه سر به عقب و انتها دهیبود. با کوب ده یچیخونه پ ی مشغول خوردن صبحانه بودند تو

دادم و    یکوتاه سالم ی ام و لبخند  گه یدر بود با باال گرفتن دست د ی  رهیگ ست د ی که دستم همچنان رو ی چرخوندند. در حال

قسم   کیچپوند و با همون دهن پر گفت:»عل  ی دهنش به زور م  یرو تو یبزرگ ی که لقمه  یدر حال  نیگفتم. حس  ریصبح بخ

 !« گهید یشد   ینم داریخانوم، خب االنم ب

مرتب کردم و   ی ام رو کم ده یبرام تکون داد. لباس چروک یسالم کرد و رخساره هم دست یچا دنیهمراه با نوش  ی با لبخند  سامان

  یی پر خنده و ادا ی در نشسته بود با لحن یسامان که جلو  یآرومم به سمت آشپزخونه رفتم. با قرار گرفتن پشت صندل ی با قدم ها

چه طور   نی بب یشد  ز یسحر خ یامروز  ه ی اال خان ح نیساعت چنده حاال؟ بعدشم حس گهتو م  یگ  ی م ی گفتم:»چ  نیرو به حس

 .«یش  یم  داریهر روز چه موقع از خواب ب انمیحاال خوبه در جر ی کن  یرو مسخره م ه یبق

  ی بود سر ده یچسب یشد، دو دست یدماغ حس م   ریز  یمعطرش رو که بوش به خوب ی پر بخار چا وانیکه ل  یدر حال رخساره

 بگو واال.« نو یجنبوند و گفت:»هم

 ابرو ها انداخت و پر مدعا جواب داد:  ونهیم  یتاب ن یاون حرف، حس با

  یمن هست، واال من هر روز صبح بعد از به جا اوردن نماز صبح کل  یکارا  ان یخان در جر یسام نی شما دو تا هم نیگ  ی م یچ-

 .« رسونمی قرار مهم رو به سرانجام م

 کرد. ی زی ر یدر ادامه تک خنده   و

 خوابم.  ی خونه تا دو سه بعد از ظهر م رمی البته بعدشم م-

 نیکوک بود، سرحال بودم و با کوچکتر  فمی کِ یمن  هم از حرفش خنده ام گرفته. حساب دند یخند  ی و سامان بهش م رخساره

  ریز یا خنده هاهمراه ب ی از ته قلب. رخساره حالت متفکرانه ا قی و عم  لیدل  ی ب یی سر دادن خنده ها ی بهانه آماده بودم برا

برام سؤال شده حاال چرا اون موقع صبح باهاشون   ییگفت:»خدا ز یم یاز نون لواش رو  یبه خودش گرفت و با کندن تکه ا  یپوست

 !« بندهیعاشقانه و البته فر ی گفتن حرف ها ی برا دهیاون موقع صبح مغزت جواب م  یاصالً چه طور  یزار یقرار م

 رو باال پروند. ی ادامه شونه ا در
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 کشه مغزم باز شه و دست چپ و راستم رو از هم تشخص بدم!  ی طول م ازدهیواال من که تا ساعت ده -

 نگاهش کرد و با گرفتن دو دستش به سمت رخساره سر تکون داد.  ز یتمسخرآم نیحس

 دستمون!   ی رو ی موند  یگرم که تو را گرفت وگرنه م   چاره یب یِ دک نیوجداناً دم ا-

 براش در اورد. یشکلک رخساره

 اصالً.  یتو خوب-

  ی صندل یدستم که لبه   ی مشغول کل کل شده بودند، سامان هم با فشردن دستش رو یشگ یو رخساره طبق معمولِ هم نیحس

  د یصبحونه ات رو بخور، قبل از ظهر با ایاش قرار داشت و با گرفتن نگاه خندون و پر آرامشش گفت:»تو هم برو صورتتو بشور و ب

 « .می برگرد

کنترل سرفه هام    یکه دستم رو برا یشستن دست و صورتم در حال  یبرا  یبه دستش آوردم و با گفتن چشم یفشار متقابالً 

خارج   ییبه صورتم زدم و بعد از خشک کردن صورتم از دستشو ی رفتم. آب یبهداشت سیدهنم گرفته بودم، به سمت سرو  یجلو

که همچنان با اشتها مشغول خوردن بود    یدر حال   نی. حسدمیکنار کش ستننش ی رو برا ی ا یشدم. به آشپزخانه برگشتم و صندل

 اَلدنگ کو پس؟«  ربد یه نیا  یو لپ هاش پر، گفت:»راست

از   رون یبه ب ی چونه قرار دادن دست هاش، سر ریو ز ز یم  یآرنجش رو کهیهم مشت کرده بود و با ت یدست هاش رو تو  سامان

 زدن اتاقش چرخوند.  د یآشپزخانه و د

فکر   ده،یمنو پوش  یلباسا دم یشده بود صبحم د سیخ ی حساب ارهیکه رفته بود شارژرش رو ب شبی انگار هنوز هم خواب بود، د-

 نشده.  داریکه تا االن ب ده یکنم از سرما، خواب تو رختخوابِ گرم بهش چسب

در   ربد یبعد ه ی کرد که چند لحظه  ربد یه صدا زدن ه سر انداختن صداش، شروع ب  یباره با رو  کی  ن یاون حرف سامان حس با

از   یضیزد وارد آشپزخانه شد. غ یتنش نشسته بود باال م ی تو یرنگ سامان رو که حساب یسورمه ا  راهنیپ ن یکه آست یحال

 کرد.  نیچشم به حس یگوشه  

 گرفتم.  ی رو سرت داشتم تو اتاق سامان دوش م  یچته تو باز صداتو انداخت-

 

 :د یرف شروع کرد به سرفه کردن که رخساره رو بهش پرس با اون ح و

 ؟ یانگار که سرما خورد-
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با لب و   یمعنادار بهم انداخت و با باز  ینگاه ی چشم رینشست، ز نی کنار حس ی ا یصندل دنیبه سامان گفت و با کش یسالم

 دهنش ابرو باال پروند. 

 فکر کنم. -

شارژر اوردن که   ه یبدونه گفت:» یز یکه چ  نیمنظور و بدون ا  یو  ب د ی اش رو هورت کش ییاش، چا  یشگ یبا عادت بِد هم نیحس

خواستم   یم  گهیبودم د دار یاما من ب د یاون بارون واال سامان زود تر خواب ریز  یکرد   یم  ینداشت چه غلط دن یاون همه طول کش

 جا افتاده.«  ه یخته یدنبالت گفتم باز معده اش بهم ر امیب

کردم. رخساره که انگار متوجه   وان یداخل ل  یورتم از استرس رنگ به رنگ شد و تند تند شروع به هم زدن چاص نیحرف حس با

 !«نیچفت شده اش گفت:»خسته نباش  یکردن سرش از ال به ال دندان ها   کیماجرا شده بود با آرنج به پهلوم زد و با نزد

پشت هم پر شد و شروع کردم به سرفه کردن که سامان با نگاه کردن   ییکه به سمت رخساره برگشتم لپ هام از سرفه ها نیهم

 !«؟ یتو هم سرما خورد   نمیاش گفت:»بب یگوش  ی به صفحه 

 پر استرس زدم و با حرکت سرم جواب دادم:  یلبخند 

 کنم.  یشه خود به خود سرفه م  یدارم هوا که سرد م  ی فصل ی که آلرژ  یدون ی م زه ی نه چ-

و بدون توجه به حضور   ی فکر  یکرد و در اوج ب  ربد یبه من و ه یمتوجه ماجرا شده بود نگاه مرموز گه یهم که انگار د نیحس

 !« نیکرد  یگفت:»اوه پس آشت  یسامان با لودگ

که دهنش   نیاش بود رو به حس  یصفحه گوش  ی  ره ین خما به جز سامان که همچنا  یهرسه   رتیسراسر تعجب و پر ح یها نگاه

خورده   که یاز اون حرفش  یداد، ثابت موند. خودش هم حساب  یکه زده بود باز مونده بود و آب دهنش رو سخت فرو م  ی از حرف

که لب هاش رو   ی زد و در حال یپلک محکم و پرحرص ربد یاش رو ماله بکشه. ه یگبود که بتونه لود   یکردن حرف   دایپ یبود و برا 

  یباره تو   ک یاز اون ضربه  نیحس ی که چهره   د یپاش کوب یکرد پر تشر تو   یجمع م نیحس یمحکم به پا  یزدن ضربه ا یبرا

دستش باال  ی تو  یاز گوش  رو همون موقع بود که سامان سرش  ی. تو ارهیکرد به رو ن  یزد و سع یهم جمع شد و لبخند محکم 

 :د یدن ابروش پرس کر  ی اورد و با کمون

 ا؟ یکردن! ک یآشت-

آخه   گه یام شدم که رخساره بالفاصله گفت:»من و سوگندو م یلبم باز مشغول بهم زدن چا دنییهول کرده بود و با جو یحساب

 من بود.«  ر یبود، البته تقص ه یهم شاهد قض نیحس گهی کم بحثمون شد د ه ی شبید
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نگاه کرد که آب دهنش رو مزه   نیمغضوبش به حس  یبا نگاه ها ربد یبودم، هتپش قلب گرفته   یلحظه ا  یخجالت و استرس برا  از

  ی زیچ شبید  گهیگفت:»آره د ی حرف رخساره با مسخرگ د ییدر تأ  ،ی شونیپ یرو  ج یگ یدستش با حالت دنیمزه کرد و با کش

 شد.« ری کردم و خدا رو شکر ختم به خ ه منم مداخل گه یبشه د یکش  سیو گ   سینمونده بود گ 

 پر خنده اش، کش دار گفت:»عجب!«  یتکون داد و با لپ ها  یسر رخساره

اش شده بود و به نظر که ذهنش   یغرق صفحه گوش  یدونم چرا اما بدجور  ی فکر فرو رفت نم  یزد و باز تو   یلبخند کوتاه سامان

  ی هم برا ربد ی بود. ه بیعج ی داد و رفتارش کم ی ها نشون نم ما یبه صحبت ها یاومد چون واکنش خاص یمشغول م  یحساب

  نیکره، رو به حس دن ینون و مال ی رو  لیتمام است یمحکم چاقو  دنیکشگرفتن سرش و  نییکه حرف رو عوض کنه با پا نیا

 گفت:»صبحونتو کوفت کن کم چرت و پرت بگو.« 

 هم نبود.  یخاص زی کنه وگرنه چ یبزرگش م  یداره الک  ن ی:البته حسرخساره

  ی خوند و کم ی لب م   ریرو ز  یزیاش که انگار چ یو مرموزش به صفحه گوش  ب یعج یرگیباور کرده بود با همون خ ا یکه گو سامان

 .«زیبر ربد یه ی هم واسه  یکی  یبه من بد  گه ید یی چا هی شه  یهم از جمع ما دور شده بود گفت:»آها، سوگند جان م

  وانی دو ل دنیرو از آبچکن برداشتم و با چ یک یو کوچ  لیاست ینیاز جام بلند شدم، س  یچا ختنیر یو برا   دمیکش  یآسوده ا نفس

  یرو تو  ی نیکه س  ی . در حالختمیر یبراشون چا  ی نیچ ی و قور  یو راه راه به سمت اجاق گاز رفتم، با برداشتن کتر  یا شهیش 

کرد.   یو مشغول، تشکر ر یسامان گذاشتم که سر به ز ی رو جلو یچا  ی ها وانی از ل ی کیام گرفته بودم با خم شدن  گه یدستِ د

به   یاون رفتار مرموزش و اون همه تو خودش بودن من رو به فکر فرو برده بود، از سامان چشم گرفتم و با برداشتن قدم یحساب

زد   ی زیلب هام رو از هم باز کرد که چشمک ر  قیعم یلبخند  شب ید یآور  دایگذاشتم، با  ز یم ی رو جلوش رو یچا ربد یسمت ه

 سوگند خانم.«  یجمع و جور و لحن بشاشش گفت:»مرس  ی و با خنده ا

  یرو  ینیدادند. س   یم  لمیتحو  زیر ی تمام خنده ا  ییهم که با پررو  نیلحن تشکر کردنش خنده ام گرفته بود و رخساره و حس از

هم و   یباره از جاش بلند شد، رو به ما ها با فشردن لب هاش رو کی نشستم که سامان  یصندل ی گذاشتم و باز رو ز یم  یلبه 

 کار دارم.«   نییسر برم پا هی دست، گفت:»نوش جونتون، من   هیمرتب کردن کمربند چرمش با 

خانم   شیپ یا گفت بهت بگم امروز حتماً بر سوگند باب یرفت گفت:»راست یم  رونیکه از آشپزخانه ب  یدر ادامه رو به من در حال و

 دکتر مطب.« 

 

لب    یرو  یتصنع  ی کردم، لبخند  ینگاه  ه یبه بق یل یدل  یب یِ تو ذوقم خورد و دستپاچه و با شرمندگ هو ی یکه زد حساب  یحرف با

 :دمیهام نشوندم و رو به سامان پرس 
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 چرا آخه؟ -

 فرو کرد. بشیج ی تو یاش رو با کالفگ  یگوش 

 دونم بابا خواسته.  ینم-

 .«  ستین  یازین گه یگفتم:»اما من خوبم د ر یو سر به ز  ملول

 . ششونیپ میبر د یگفتم اما گفت امروز با  نویمنم بهش هم-

برم گفت:»به   د یکه با  نیا یو محکم به معنا   یجد  ی کردن ابرو هاش به هم و لحن کی افتاد که با نزد ربد ینگاهم به ه ی ا لحظه 

 باشه.«  ازین د یاسر برو ش  هی نظر منم 

با   یگرفتن سرم و باز  نییاز اون در مورد دکتر رفتنم و موضوعات مربوط به اون ماجرا حرف بزنم و با پا شتر یخواست ب ینم دلم 

 گفتم:»اوهوم، باشه.«   عیمط  ز،ی م یرو   یسفره  یلبه ها

اش بود   یگوش   ینگاهش به صفحه   ه یکه   ن یحس یکه دستش رو از پشت سر، سمت کله    یدرحال  ربد یکه سامان رفت ه نیهم

  نیحواله اش کرد که حس ی راهیجانانه بد و ب هی پس گردن ه یدستش، دراز کرد و با نثار کردن    یتو ی نگاهش هم به لقمه  هی و 

 . د یش توپبه ربد یبه جانب به اون حرکت ه ق و معترض و ح د یاز جا پر ی صندل ی رو رو یارتفاع

 ! یوحش  یتکرار نشه ها پسره    گهید  ادیحرکتت بدم م ن یخان خوبه گفتم که چه قدر از ا ربد یترک عادت کن ه-

 .« ربد یبود دمت گرم ه ی عال یگفت:»وا   ربد یبا تکون دادن سرش و حلقه کردن انگشتش رو ه د ی خند  یکه م ی درحال رخساره

 بهش رفت.  ی چشم غره ا ن یزد که حس ی هم قهقه ا باز

 پاشو برو ور دل همون شوهر کچلت. مید یزهرمار هههه خند -

 براق نگاهش شد.  یعصب رخساره

 . ید یاز چش خودت د ید ید ی دفعه هرچ ن یباز شروع نکنا ا نیحس-

و به سمتش    د یکش ی نفس بلند و پر ستوه ا ربد یکرد. ه  دنیشروع به خند  زی ر زیبرد و ر  یدر اوردن حرص رخساره لذت م از

 :د یچرخ

 سامان! ی چه طرز حرف زدن بود جلو ن یآخه ا شعوریب-

 .« د یاز دهنم پر هویدونم بابا حواسم نبود خب  ی کرد و با جمع و جور کردن خنده اش گفت:»چه م  یمظلوم نگاه
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 متأثر نگاهش کرد.  ربد یه

 ذره شعور.   هی از  غ یببند بابا احمق، در -

گرفته   یخودم رفته بودم و با حال یتو  یکردند و من با سکوت همچنان غرق فکر بودم، حساب ی زدند و بحث م یها حرف م اون

  ی آور ادیکم پکرم کرده بود، هنوز هم با   هی  ربد یکردنش توسط ه  د ییدونم چرا اما حرف سامان و تأ   ی شده بودم. نم زی م ی  رهیخ

که با عبورشون از ذهن    ییها یشد. تلخ  یم  انیچشم هام نما ی ز قبل جلوتر ا ظ یغل رام ها ب ی گذشته و مصرف اون قرص ها تلخ

 ام خارج شد.  نهیسخت و محکم از س  یو فکرم نفس

 شدم. ده یکش رون ی هاش از فکر ب یو مسخره باز  نیحس یصدا با

 سوگند. یخر  یلیخ ی ول یناراحت نش ی کرد ی قدر زود باهاش آشت نیکار کرده که ا  یبا تو چ نیفهمم ا یمن اصالً نم-

 نگاهش کرد.  ی باز چپ چپ ربد یزدم که ه یاون حرف لبخند کمرنگ  با

 ! اصالً به توچه. یبازم که دهنتو باز کرد -

 کرد.  یهم بدجنسانه خنده ا  رخساره

  یکنون تو ذهنم براتون م   یآشت ی برنامه  ی روز از قهرتون بگذره بابا من داشتم کل   هی  نیذاشت ی خب حداقل م گه،یراست م ی ول-

 .دمیچ

! دو تا دوست مثل شما ها داشته  گایرو ن  نای اون ها گفت:»تو رو خدا ا یتأسف بار سر تکون داد و با اشاره دستش به هر دو  ربد یه

 که!  میبه دشمن ندار یازین گه ید میباش 

 متعجب و با خنده شونه باال پروند.  نیحس

از دست   یطور نیکار کرده که ا ی چ چارهی ب یبا دختره   ستیم نکرد معلو یبود عمراً تو صورتتم نگاه م  یا  گهیواال هر دختره د -

 رفته. 

چشم و ابرو خواست بدونه که   ی پوشوند کرد و با اشاره  یمحو لب هام رو م   ییبه من که ساکت بودم و لبخند ها ینگاه ربد یه

که   ی ا افهیسر تکون دادم. باور نکرد و رو به رخساره با ق  ستین یزیکه چ  نیو ا ی منف  یهم فشردم و به نشونه   ی رو یچمه، لب 

 .«نییپا د یشه بر  ی جان م خسارهباره بر آشفته شده بود، گفت:»ر کی

 حواله کرد.  یضیهم با غ نیدر ادامه رو به حس و

 تو هم از جلو چشمم گمشو لطفاً. -
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 .«کنیکار م  ی چ هی بق نمیمنتظرتم، برم بب  نییشونه ام گفت:»سوگند پا ی از جاش بلند شد و با گذاشتن دستش رو رخساره

بود گفت:»رخساره جان! اون وقت به   یکه مثالً شاک  ی کرد و با لحن خنده دار ینگاه م  ربد یوار رفته به ه  یبا لب و دهن نیحس

 ... « فیافته، ح یتو کارت به من نم ی عنیخان  ربد یگمشو! باشه ه ی گ ی من م

 .« رونی نکبتم با خودت ببر ب ن یا یر یم یبه ستوه اومده گفت:»رخساره دار  ی رو به رخساره با لحن ربد یحرفش رو خورد که ه اما

 هم قرار داد.  یرو  یبا لب و دهنش چشم یابروش و باز  ی تا  هی در ادامه با باال دادن  و

 باال. اد ین یکمم هوامون و داشته باش کس ه ی  زهیچ-

  یبابا چه قدر حرف م  گه ید ا یو با خنده گفت:»ب  د یکرد که رخساره لباسش رو کش  یو اعتراض م  زدیهمچنان حرف م نیحس

 !« یزن

رفتم که   نکیسمت س   ییچا یرفتند از جام بلند شدم و با جمع کردن استکان ها نییکه از آشپز خونه خارج شدند و پا نیهم

 .د ی به سمتم چرخ یصندل ی رو

 ! هو؟یچت شد -

 

 شستن ظروف باز کردم.  یآب رو برا  ریزدم و ش  زی بهش گر م یپنهان کردن اون حالم از نگاه مستق یبرا

 . یچی ه... ه-

 .« نمیبب نیبهش ایب  یکنف شد  هو ی دمیهست د یز یچ ه یگفت:»چرا   مصر

 باال.« اد یم  یوقت کس  هی آب بود و مردد گفتم:» ریش  ی رو دستم

 به رخساره گفتم حواسش باشه.-

 م: داد  رون یب ینفس

 . ستین ی زیگفتم که چ-

 ؟ یمطمئن-
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کردم که انگار سرد شده بود و با طفره رفتن گفتم:»آره،   ز یم ی اش رو ی چا وانی به ل ینگاه دم،یرو بستم و به سمتش چرخ آب

 عوضش کنم ها؟«  یخوا ی هم سرد شده م تییاگه چا

 حلقه کرد.  وان یرو دور ل دستش

 . کینیکل  میدنبالت که باهم بر  امی... عصر م زهینه خوبه، فقط سوگند چ-

 پلک زدم.  مغموم

 . رمیخودم م ست ین یازین-

 برمت.  ی گفتم که م-

 و حال دمغم قبول کردم.  ی گرفتن افه یاصرار کرد که باالجبار با ق اونقدر

 نه به اومدن تو!  ازهیدونم نه به رفتن خودم ن یکه م   نیخب باشه با ا یلیخ-

  یی باشه قرصا ی هر چ ازه، یمن ن ز یعز ازهیگفت:»ن  فیو لط  می مال ی با لحن ز یم ی ستش روو با گذاشتن د  د یکامل چرخ  یصندل ی رو

 نبودن!«  ی سرماخوردگ ای ی معمول ی قرصا  ،یکرد   یکه مصرف م 

 . دمیرو داخل دهنم کش نمییبهش نگاه کردم و بغ کرده لب پا ی اون حرف با دلخور با

 ضم؟یمن مر ی کن  یتو فکر م-

 هم رفت. ی باره اخم هاش تو کی

 ؟ یزنیکه م  ه یچه حرف  نی! آخه ایگ ی م ی دار  یچ ی فهم یسوگند م -

 هم فشرده کردم. یگرفتن نگاهم تو  ر یهام رو با به ز انگشت

 بکنم! یچه فکر  یکن  ی با هام رفتار م ضای و مثل مر ی زن یحرف م ی جور ن یا یخب وقت -

 .نیبش ایب-

 گفتم!«   یچ ی د یگفت:»نشن د یبار با تأک نیکردم که ا ی بودم و نگاهش م ستادهیا یهمون جور د،ینگاهم باال خز آروم 

 اورد.  کم یو نشستم که سرش رو نزد دم یرو کنار کش یا  یقدم برداشتم، صندل زی به سمت م و

 تموم شه.  شه یهم یاون قرصا برا  ی  هی خوام قض ی م  ن،یمن فقط نگرانتم هم-
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 ادامه داد:  یسرفه ا  با

 قدر نگران و کالفه بودم.  ن یهم دمیفهم کیبوت  ی هم که تو ی همون روز-

 لب زدم:  ناراحت

 . ستین می زیاما من چ-

به تو بفهمونم که حاله بِد تو حال منم   یلبش گفت:»آخه من چه طور   یگوشه   دن ییاش نگاهم کرد و با جو آشفته  ینگاه ها با

 .« یخوب باش  شه یکنه من دوست دارم تو هم  یبد م

که گذروندم،   ی سخت ی روزا ادیافتم  ی اتفاقات گذشته م ادیقرصا باشه چون... چون همش   نیحرف ا شه یخوام هم یاما منم نم-

 کردن، سخته برام.   یبهم نگاه م یکه همه با ترحم و دلسوز   ییروزا ادی

از جاش بلند شد. به طرفم   ز یم ی دو کف دستش رو  کهیرفتم که با ت نکیطرف س گفتن اون حرف ها باز از جام بلند شدم و به  با

 چرخوند: یبه کمر زد و لب و دهن  ه ی ام قرار گرفت، دست هاش رو تک نه یبه س  نه یاومد و س 

 آره؟  یز یاعصاب منو بهم بر اد یخوشت م-

 رد.  ک  نیگزیآروم و نرم رو جا یپر تشرش نگاهش کردم که باز لحن  یاز اون صدا ریدلگ 

 . یخودتو به خطر بنداز هی با فکر کردن به مسائل پوچ سالمت یتو حق ندار  یکن  ی م ی مزخرفات نی همچ ر یآخه چرا ذهنتو درگ-

 مونده لب باز کردم:  در

 ! ه؟ی ازیچه ن گهیحالم چه قدر خوبه پس د  ی نیب ی م ی اما من که گفتم خوبم تو که دار-

 بود خم شد. نییبه سمت صورتم که رو به پا یکم

 . گهیقبول کن د  شتر،یب  نانیاطم یاما فقط برا  یدونم خوب  ی فهم، م یمن حالتو نم ی کن  یمن دورت بگردم آخه چرا فکر م  یاله-

کم رنگ از اون همه لطافت کالم و   یدونست و لبخند   یعشق و محبتم رو م  یو تشنه    صیپر مهرش قِلق قلب حر ی ها حرف

 و فرمانبردار سرتکون دادم:  ع ی حن حرف زدنش، لبم رو کش داد. مطل

 . یتو بخوا ی باشه هر چ-

 لبش اومد. ی رو  یلبخند 
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 . نمی که صورت قشنگتو بب  ریحاال سرتو باال بگ -

رو با   ی ا قهیخنده مون گرفته بود. چند دق  ی به سرفه کردن که حساب می با هم شروع  کرد ییکه سرم رو باال گرفتم دو تا  نیهم و

شه البته منظورم بارون   ی خوب م هویافتم اصالً حالم  ی م شبید  ادیگفت:»هر وقت  ی حیمل  یمحو نگاهم شد و با لبخند  یفتگ یش 

 هم نبود.«  یوگرنه شبِ اون قدر خوب ناستیو ا

 .میشد  ض ید و مرکه همون طور که گفته بودم آخرشم کار دستمون دا ی نیب ی منم البته م-

 .« ستمین مونیچونه ام گفت:»من که پش  یو با لمس برجستگ  د یخند 

 مرتب کرد.  ی کردم که لباسش رو کم  یا خنده

 .«نییبرم پا گه یخب من د-

 لبخند زدم:  تمندانهیرضا

 .نییو پا ام یکم جمع و جور کنم بعد م ه یها رو   نجایپس منم ا-

 رفت.   رونیکرد ب  یکه نگاهم م ی در حال و

  یکه م  ی آماده شدن به سمت اتاقم برم که رخساره هم باال اومد و درحال   یخواستم برا ی جمع و جور کردم و م یرو کم  باال

  ی و م یی دو  ی م ی تند   یبر  گهیخان که تا بهت م  ربد یه ر یگفت:»خب ما رو هم بگ  نه یس  ی با جفت کردن دست هاش رو د یخند 

 .« منتظرتم  یاز ک ی دون ی بغلش سوگند خانوم، م یپر یم  یریم

 ام گذاشتم. ی نیب ی رو رو دستم

 کردم.  ی شنوه، بعدشم داشتم آشپزخونه رو جمع و جور م  یم  یتر کس  واش یرخساره -

  ی ذاشت ی شه گفت، به هرحال م یم  میهان! البته آلرژ گه ید  یحالت سرما خورد  نیتو چرا با ا یو پر طعنه گفت:»آخ  د یباز خند  و

 کرد.« ی اومد و جمع و جور م ی زن آقا کمال خودش بعداً م

 

کردن   شی آرا ی مرتب کردم و برا ی اخم بهش نگاه کردم و داخل اتاقم رفتم که پشت سرم وارد اتاق اومد. ملحفه تخت رو کم با

 نشستم.  نه یآ  یجلو  یمیمال

 : د یپرس  طنتشیکردن چشم هاش و لحن پر ش  کیداد و با بار  هی تک ز یبه م 
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 ؟ یسوگند خانم نگفت خب-

 صورتم ضربه زدم.   ی و آروم آروم رو  دمیکش  رونیب  فمی ک ی پنکک رو از تو پِد

 و؟ یچ-

 !ایشد  طونیش  نیسرما خورد ی نجوریکه هر دوتون ا ه ی چ نایبارون و ا هی قض نی کرد ی آشت ی خب چه طور-

 باال انداختم. ی به سمتش زدم و شونه ا ی چرخ مین

و حرف   نیی منم رفتم پا ارم یطاقت نم دمید  یکم صبر کردم و وقت  هی  گهید ی چیمنتظرمه ه نییخب به خودتم گفته بود که پا-

 . نیهم میشد  سیخ  یشدت گرفته بود و کل  یبارونم از شانس ما حساب م، یزد

 پرسم راستشو بگو.« یم  سؤال ه یلبش گفت:»جان من  دنیدندون کش ر یبهم کرد و کرد و با ز ی اون حرفم نگاه مرموز با

 تاب دادم.   ییابرو

 ؟ یچه سؤال -

 : د یباره پرس  ک ی یچشم هاش روم ثابت شده بود با تعلل یخنده و ذوقِ تو  برق

 ن؟ ید یهمو بوس -

 . کردیگفتم. همچنان نگاهم م ی نه ا نییکش اومده رو به پا یی گرد شده ام نگاهش کردم و با لب ها  یچشم ها با

 !یدنیمعلومه که نه بابا تو هم چه بوس -

 پر رنگ تر شد.  تعجبش

 ! دهیتا حاال تو رو نبوس   یعنی-

 از اون همه تعجبش کردم.  یا خنده

نگاه کنم اونم تو   ی درصد فکر کن بتونم تو صورت کس ه ی ی جور نیبعدشم ا م،یرینم شیحد که پ  نیتا ا  گهیمعلومه که نه، د-

سر به سرم    یکنه و کل   یم یاوقات بدجنس ی کنه البته گاه ی رو نم یکار  ن یوقت همچ چیه د ربیاصالً خوده ه ، یطیشرا نیهمچ

 کنه.   یکا رو نم  نیا ی طیشرا نیهمچ  یشناسمش اون تو  یکنه اما م  یم  یمورد شوخ نیو در ا زاره یم

 بود تا االن... گه یبود برام آخه هر کس د ب یکم عج ه یچرا نکنه اون وقت؟! بعدشم خب -
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 رو با لحن قاطع و محکمم قطع کردم.  حرفش

که پشت سر سامان بخواد خواهرش رو    ست ین حیقدر هم وق نیبعدشم ا ذاره یاون به من احترام م ست،ین ی هر کس ربد یاما ه-

 ببوسه! 

 زد: یشخند ین

 ست؟  حانهی کار وق ه یدوتا عاشق  ی به نظر تو بوسه -

 .می سامان قائل ی ما برا  یبود که هر دو ی و حرمت  مین حرنبود منظورم او ن ینه منظورم ا-

 کرد.  نیی حرفم سر باال و پا د ییتأ در

 .گهیداره معلومه د   ربد یکه ه  یبا اخالق یگ  ی راهم نم ی البته ب-

 و... «  د یبوسه ا نیدونه چه قدر نَسخِ ا ی خدا م یدر ادامه با خنده گفت:»ول  و

محکم   یکه لبخند  م یعمه گلرخ وارد اتاق شد. هر دو سالم کرد ی ا قه یبه در زد و بعد از دق  یحرفش تمام نشده بود که کس هنوز

 :د یچرخوند و پرس  یزد و سالم کرد. چشم شیاز تشو یبا رنگ 

 مزاحمتون که نشدم؟ -

 .دمیبه روش پاش  ی جام بلند شدم و لبخند  از

 . د یینه عمه جون بفرما-

 ل نگاهش کرد.پر سؤا رخساره

 انگار؟  یگرفته ا  کمیجون   ی شده گل یچ-

 خورد گفت:»گرفته! نه.«  یبودنش تو چشم م یکه ظاهر یفرو داد و با لبخند  ی آب دهن عمه

 رو به من کرد.  و

 عمه؟  رم یوقتت و بگ  قه یشه چند دق  یسوگند جان م-

 عمه جون.«  ند یبش نیایمتعجب بهم نگاه کرد که گفتم:»حتماً ب رخساره
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رفتن   رونیب  یتونست راحت باشه که برا  یخواد حرف بزنه و قطعاً با وجود رخساره نم ی م یونستم در مورد چه موضوعد  یم

قاصد   گه ید  اریب ف یبارو زود تشر نیسوگند خانم ا  ن،ییمن برم پا گه یهاج و واج کرد و گفت:»خب د یبهش اشاره دادم، نگاه

 نفرستم دنبالتا.« 

 رفت.  رون ی با اون حرف با نگاه کنجکاوش از اتاق ب و

حرف زدن نداشت و   الیکرد، انگار که خ  یزد نگاهم م یصورتش موج م  یکه تو   یآشکار یِرو فقط با نگران ی ا قه ی دق چند 

شه  دستش که گو ی با گذاشتن دستم رو  قه ی شد. بعد از گذشت چند دق ی که به جونش افتاده بود مانع از حرف زدنش م ی د یترد

 : دمیپرس  نانیکرد همراه با لبخند پر اطم  یهم فشرده م یو رنگ و پر پولکش رو با استرس ت ی مشک ی مانتو یها

 ن؟یبگ  نی خواست یم  یچ گه ید د یبگ -

 شد. ی هم فشرده م ی باالخره زبون باز کرد اما همچنان چهره اش از دلهره تو ی نگاه دلواپس و تعلل با

 خوام...  ی بود که اومدم باهات حرف بزنم... اوم... خب سوگند من ازت... من ازت م  یخب راستش موضوع مهم-

 کردم: ز یداد. نگاهم رو ر رون یزدن براش سخت بود و نفس کالفه و مضطربش رو ب  حرف

 افتاده؟  ی اتفاق  ن یاخو یاز من م  یچ-

 لطفاً.«  ی نگ  یمنو به کس ی باردار ه یخوام قض  یگفت:»ازت م  نشییزد و با گزش لب پا ی محکم و تند  پلک

 : دمیو پر ابهام پرس  جیگ

 گم!  ینم  ی زیچ ی به کس د یو گفتم تا خودتون نخوا نیازم خواست نویخب قبالً هم ا ؟ی چ یعنی-

 رو شمرده، شمرده ضرب گرفت.  نیزم یع به پرش کرد و با پا رو شرو  زیو اضطراب انگ   یعصب  یبا حالت زانوهاش 

 خودمون بمونه.  نیب شهی هم ی ... برایخوام که برا  یدونم فقط... فقط ازت م   یم-

 و ناباور نگاهش کردم.   شوکه

 آره؟  ن یکرد  ین... نکنه کار  ؟یچ ی عنیب... بازم متوجه نشدم -

 تکون داد:   نیمضطرش به طرف ی با چهره  یسر

 س... سقط وقت گرفتم.   ینه.... نه هنوز، اما... اما برا -
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 کردم که آب دهنش رو فرود.  ی گشاد شده بود و همچنان ناباور نگاهش م تینها ی هام ب چشم

 تونم.  ینم ربد یشه، با وجود ه یتونم نم یفکر کردم نم  یلیسوگند من خ-

 آخه؟   ادیدلت م  یچه جور  زند یبچه حرف م ه یاز کشتن  ن یدار د؟ یگ یم  یچ ی فهم ی م چیعمه ه- 

و خوش فرمش را   ی قلوه ا  یکرد بغض خفه کننده اش رو که به گلوش هجوم آورده بود فرو بده، لب ها ی م ی که سع ی حال در

 و فقط سه هفته اشه پس... «   کهیکوچ ی لیبچه خ ن یندارم ا ی و با اشاره به شکمش گفت:»چاره ا د یبرچ

 لبخند تلخ صحبتش رو قطع کردم:  با

 . می! آخه چرا؟ ما با هم حرف زده بودنیببر ن یاونو از ب د یشما با کهیپس چون کوچ-

 دست همراه ب لبه تخت چنگ زد.   یرنگ تخت را تو  د یسف  ی  ملحفه

 شم. ب ربد یه یخوام باعث ناراحت یترسم سوگند نم یکار کنم، م  یچ ی گ ی خب م-

خواهش   د یکار رو نکن ن یخدا بهتون لطف کرده پس ا ن یبود گه یبچه د ه ی حسرت داشتن  ی همه سال که تو نیاما شما بعد از ا-

 .د یجوون ی لیشما خ د یریفرصت رو از خودتون نگ  هی  نیکنم، ا یم

 اش خارج شد.  نه یاز س  نیو سنگ   ظ یغل یآه

 تونم خوشحال باشم. ینم  یکشم، ح... حت ی م  یکه من چه زجر  یدون  یگفتنش راحت اما تو نم-

  ی م ربده؟ یشما فقط مشکل تون ه ی عنیگفتم:»  د یساکت بودن با ترد یا  قهیاز حال زارش، بهش چشم دوختم و بعد از دق متأثر

 من باهاش حرف بزنم؟«  نیخوایم ن،یخوا

 حده که... «  نیتون تا ا متیتصم ی عنیفت:»و جاخورده گ  ر یاون حرفم متعجب نگاهش قفل چشم هام شد و متح با

 لب هام نشوندم.   یکه زده بودم رو  یطفره رفتن از حرف یبرا یلبخند 

 کنم.   یکار و.... م  نیاما به خاطر شما ا ستیخب... خب قطعاً برام راحت ن-

 برداشت. زیچشم هام خ ی اون حرفم مثل برق گرفته ها تو با

 بهش نگو. ی زی وجه چ چینه نه به ه-
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 . نشیببر نیاز ب نی خوا یبه شما که باشه م  د؟یبکن  نیخوا ی کار م  یپس چ-

 درمونده لب زد:  یی گرد و لرزونش رو منقبض کرد و با نگاه ها  ی  چونه

 بگم.  یبه مهد  یزیهنوز نتونستم چ  یمن حت یکرد  ی کم درکم م ه یکاش -

تخت کم کردم و با حرکت    یاصله رو با حرکت به سمت جلو روناراحت و دمقم کرده بود، ف یحال درمونده و عاجزش حساب اون

به نظرم   ستیراهش ن  نیکنم اما ا  یآره درکتون م  د، یخداست به شما پس ردش نکن هیهد  ن یبازوش گفتم:»ا ی نوازشگر دستم رو

اما اول   میبگ  هی که به بق م یکن ی م دایپ ی راه ه یبعدشم  د یو هضمش کن د یایکنار ب ن تا با خودتو د ی به پنهونش کن گه یمدت د هی

 .« د یریخودتون بپذ  د یبا

  ی گ ی تو م یعنیهم گفت:»  ی صورتش تو ی باال پروند و با جمع کردن اجزا یی نرم شده بود، مردد ابرو ی نظر با حرف هام کم به

 نگهش دارم؟« 

 درشت و رنگ شبش کردم.  یچشم ها  یپر عطوفت حواله   یلبخند 

  شتریب  د یتون ی م  کهیکوچ  یلیبچه هم االن که خ د یمدت کوتاه به خودتون زمان بد   هی فقط مدت  ه یکاره،   نیو درست تر نیبهتر-

 . یا گه ینه کار د ربد، یو ه ه یگذاشتنش با بق ون یدرم ی اما برا د یفکر کن

 بازم پنهونش کنم؟!  ی گ  یم  یعنی-

مواظب   یل یخ د یمدت با  نیا یالبته تو  د یکم جمع و جور کن ه یخودتون رو  د یمدت کوتاه تا بتون  ه یبه خاطر خودتون گفتم، -

 . د یخودتون و اون بچه باش 

رو با عمه مشغول کلنجار رفتن و   یساعت م ی متالطمش خارج شد و به فکر فرو رفت. ن ی  نه یتند از س  ی و نفس د یکش  یپوف کالفه

بدم اما همچنان   نانیبهش اطم ی اومدن اون بچه بدون مشکل، کم ای آرومش کنم و از به دن  ی و باالخره تونستم کم م یحرف بود

  یل یکرده بود چرا که معلوم بود خ رمیبود و چه قدر که اون حالش محزون و دلگ  نشده نگرانش محو  ی رنگ غم و عجز از چشم ها

 کنه.  یم  یشه و خود خور  یم  تیداره اذ

بستن   یتخت برداشتم و برا  یبند بلندش از رو  دنیرا با کش  فمی رفته بود و مشغول عوض کردن لباس هام بودم. ک نییپا عمه

رنگ بردم که نگاهم جلب مامان   یو قهوه ا   یپرده به سمت پنجره رفتم. دستم رو به سمت چفت فلز  دنیباز و کش می ن یپنجره  

  کیاز ساختمون نزد یبود که با فاصله ا  ربد یهمچنان سمت مامان و ه رم یمتح  مشد. چفت رو محکم کردم اما نگاه ربد یو ه

دلم    یتو  یب یگرد شده بود و ناخودآگاه استرس عج یزدند. چشم هام حساب  یحرف م  گهیبودند و با هم د ستادهیاتاقم ا یپنجره  

دست   ربد ی شنوم. ه ینم ی زیباز چدونستم اگه پنجره رو هم باز کنم   ی بود و م اد یشد فاصله ز ینی و ذره ب ق ینشست، نگاهم دق

  ی گه گوش م ی م ی دونستم چ ی مامان که نم یگرفتن سرش به حرف ها نییشلوارش فرو کرده بود و با پا بیج ی هاش رو تو
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  ی  ره یلبم خ ی گوشه  دن ییکنجکاو بودم و با جو یرو از پشت پنجره با حال نا آرومم نظاره گر شدم، حساب یا  قهیکرد. چند دق 

تکون   یهم در جواب سر ربد یو اشاره به پشت سرش به سمت ساختمون رفت، ه ی زیدوتا بودم که باالخره مامان با گفتن چ  اون

  دم یکش رونیب فم ی ک ب یام رو از ج ی گوش  ی. بالفاصله با دلواپس د یموهاش کش  یتو  ه یمحکم که معلوم بود از کالفگ   یداد و پنجه ا 

اش بدون مقدمه با   یکردم با جواب دادن گوش  ی بارون زده نگاهش م ی  شه یاز پشت ش  ه ک  یرو گرفتم.  در حال ربد یه یو شماره  

 : دمیپرس  شیتشو

 ربد؟ یشده ه ی زیکار داشت چ  یمامان باهات چ-

رو نگاه کرد که باز   یا  قهیزدنم شده بود چرا که باالفاصله نگاهش رو به سمت پنجره باال گرفت، چند دق  د یکه متوجه د  نیا مثل

 صداش زدم. 

 چه طور مگه؟  یچیه-

  ربد ی آره؟ اوف ه ده یفهم یز یشده؟ نکنه چ ی جور  هی حالت  هو یبعدشم چرا احساس کردم  ن، یگفت یم  یهمه با هم چ ن یوا پس ا-

 شدم.  وونهیبگو د یز یچ هی

به همراه مادرجون از   هی به اطراف انداخت که همون لحظه عمو محسن و عمه زهرا و بق یپشت سر همم نگاه یسؤال ها با

ساختمون و پنجره دور   ر یز ی کم از محوطه   هی که جلب توجه نکنه شروع به راه رفتن کرد و   نیا یاومدند و برا  رونیساختمان ب

 شد، با دور شدنش باالفاصله جواب داد: 

 ! یش  ی نگران م یسوگند جان، چرا الک ستین  یزیچ-

 واقعاً؟ -

 بعدشم برم.  گهیکه د  نمتیبب نییپا ایتوکِ پا ب هی برم  د یشده با رم یعشقم من د ن یبب ست،یآره ن-

 : دمیباز پرس  نامطمئن

 ؟یکن  ی رو پنهون نم ی زیراستش رو بگو واقعاً که چ ربد یه-

 زد:  یبه کمر چرخ دست

 . نمتیتا شلوغ نشده بب  نییپا ایب ن،یهم د یبشه چند تا سؤال در مورد سامان پرس  د یبا ی سوگند چ-

مورد بود و با انداختن  ی ب یرو قطع کرد. انگار که نگرانم ی گفتم که گوش  یباشه ا  ی ا ه ینگران کننده نبود و بعد از ثان لحنش

  ی آماده رفتن شده بودند کم یرفتم. همگ  نییتند پا پله ها رو تند  یدوشم از اتاق خارج شدم و بعد از گذر از مهتاب  یرو  فم یک
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با مادرجون شده بودند و عمه زهرا هم با   ی نفر ها هم بودند مشغول خداحافظ  نیشلوغ شده بود، عمو محسن و زن عمو که از آخر

از ساختمون آقاجون با   یرفت که با فاصله ا  ربد یبودند. نگاهم سمت سامان و ه ستاده یگرم حرف ا   ی و رخساره گوشه ا د یسع

با قرار دادن   ربد یفکر بود و ه  یسامان همچنان تو  زدند یم رف ح گه یمادرجون بود، با هم د ی که اطراف باغچه  یی به نرده ها کهیت

سامان و   ی  مرموز و کنجکاوانه  یکرد. واقعاً از اون همه رفتارها ی رو زمزمه م ی زیشونه اش، آروم کنار گوشش چ یدستش رو 

 حساس شده بودم!  ی ادیهم من ز د یدونم شا  یتب کرده بود. نم ی طور مامان مغزم رو به انفجار بود و حساب ن یو هم ربد یه

بود و باالخره سامان با ضربه   ربد ی طرف هم چشمم به سامان و ه کیشده بودم و از  ریمشغول سالم و صبح بخ  هی عمه زهرا و بق با

بهم کرد و با  حرکت   ینگاه ربد یازش دور شد و سمت در باغ آروم آروم گام برداشت. با رفتن سامان ه ربد یه ی بازو ی رو یدست

 . می نکرد دایپ ی فرصت حرف زدن  گهیرفت و د رونیبه دنبال سامان از باغ ب ،یفظخداحا ی به نشونه  یی چشم و ابرو

دانشگاه شدند. مامان هم   ی ع خودشون به کالس، راهرسوندن به موق  ی برا دن یو بابا سامان به محض رس   میباغ برگشته بود از

خودش با دوست هاش   ی و معمولش عصرِ پنجشنبه ها رو طبق گفته  یشگ یرفت و طبق عادت هم یچون پنجشنبه بود مطب نم 

سته  آموزشگاه خوا یاز بچه ها ی کیشدم و از  الیرفتن به کالس رو به خ شتم که دا  یدو ساعته ا  ری . به خاطر تأخکردی م یسپر

 کنه.  ی بودم که جزوه ها رو برام کپ

اور شده بود و ازم خواسته بود   ادیبرام  ییکه برام فرستاده بود قرار ساعت پنج رو با خانم دکتر رضا  یام یو پ یبعد از تماس  ربد یه

رنگم رو تند تند پشت هم   ی سورمه ا یمانتو ی آماده شدم و دکمه ها یع یمنتظرش بمونم. بعد از دوش گرفتنِ سر ابون یکه سر خ

رنگم رو سرم کردم و   ی مقنه بلند و مشک ی بود. هول هولک دهیرس  ربد یکه ه   نیشده بود و مثل ا لند ام ب  یزنگ گوش  یبستم، صدا

  یسبز رنگ جلو ی کاناپه  یرو برداشتم و از اتاق خارج شدم. مامان رو  فمی لب هام ک  یو کمرنگ رو   یرژ گلبه ا  دنیبا کش

که اون هم آماده رفتن   نی. مثل اکردیفش رو جستجو م ی بود داخل ک ده یپوش  رونیکه لباس ب یه بود و در حال نشست ون یزیتلو

دستم   دنیبرداشتم و با کش یجاکفش  ی  ره یخورد از گ ی کش م نشیی و قسمت پا  نیسبز رنگم رو که دور آست ی شده بود. بارون

که   ی ا فاصلهنسبتا بلند به خاطر  ییو رو به مامان با صدا  دمیوش مرتب کردنش، پ  یرنگِ دور کالهش برا ی قهوه ا ی خز ها ی رو

 ؟« یندار  ی شما کار رمیگفتم:»مامان جون من دارم م میداشت

و   ک یکوچ نکیع ییفکر فرو رفتن با جا به جا یتو  ی و قدر  رهیخ یباال اورد و بعد از نگاه فشی اون حرفم سرش رو از داخل ک با

 اش اسمم رو محکم صدا زد:  یی دور طال

 سوگند؟ -

و سرم رو   دم ینشن ی گفتم اما جواب  یآوردم بله ا  یم  رونیب یجا کفش  ی چرمم رو را از طبقه  یپوت ها می که ن ی حال در

 :دمیمتوجه نشدن از همون فاصله پرس  یکرد که با تکون دادن ابروهام به معن ی نگاهم م  زیپرسشگرانه باال بردم، همچنان مردد و ر

 ن؟یبگ  نیخواست ی م ی زیجانم چ-
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شده و در آخر به   مون یهم دودل بود، پش  ی گفتنش کم ی زبونش اومده بود و برا ی که رو  یباره از گفتن حرف کی کردم  احساس 

 بسنده کرد. م یمال  یلبخند 

 دلم.   زیبرو عز یچیه-

 : دمیمصرر و کنجکاو پرس  ستادن، یهام شدم و با ا نیپوت  پیبستن ز الِیخ یب

 . گهید د یخب بگ  ن،یبگ   نیخواست یم  یز یچ هی اما - 

 کرد و انگار که در لحظه فکر کرد.  نییباال و پا ی و دهن لب

  ی کار دارم و وقت نم  یجا ه یشه آخه سر راه  یم  رمید دم یرسونمت که د ی خواستم بگم م ی نه دخترم قشنگم برو فقط... فقط م-

 کنم. 

 

  یخداحافظ ج یگ ی اما ناچاراً با حالت گه یم ی سر باز کردن من اون جور  ی و برا ستین اش ی کردم حرف اصل ی که احساس م نیا با

رفت. نکنه   یم  ربد یصبح و حرف زدن مامان با ه ی بود و مدام فکرم سمت ماجرا ر یزدم. همچنان ذهنم درگ رونیکردم و از خونه ب

 دونست؟  ی م ی زیواقعاً چ

 حرف بزنه؟  ربد ی با ه د یزد اصالً چرا با ی نم یپس چرا حرف  اما

نشدم و با دو بوق پشت سرهم مثل برق گرفته   ربد یه نیبودم که اصالً متوجه گذر از کنارِ ماش  جیقدر فکرم مشغول بود و گ  اون

سوار شدن برام تکون داد.   ی کله اش رو به معن  شهیکالفه به عقب قدم برداشتم که از پشت ش   ینفس دنیها سر باال گرفتم. با کش

 راه افتاد.  ی ا  قهیدر سوار شدم و بعد از دق ی  ره یفشردن دستگ  اآب عبور کردم و ب ضیعر ی از جو

 : د یاش بود پرس  یکرد و حواسش جمع رانندگ یکه رو به رو نگاه م   یطور  همون

 ! یموقع سوار شدنم تا بوق نزدن متوجه نشد   یفکر  یقدر تو  نیشده چرا ا یچ-

 مشغول به سمتش برگشتم.   یذهن با

 لطفاً بگو.  یگفت   یم  یصبح با مامان چ -

بهت   میبگ  یخواست  ی م ی گفت:»چ ینگاه می شلوغ اندخت و بعد از اون نگاهش سمت من سر خورد و با ن ابونِ یبه عرض خ ینگاه

 تو؟!«  یحساس شد  ی قدر الک نیکه گفتم چرا ا
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 آلود لب کج کردم.  رقه

 . ینه نگفت-

 گرم فوت کرد.   یهاش رو باد کرد و نفس لب

 . گهیخب... خب درمورد سامان بود د-

 نگاهش کردم.  نانه یب کیبار

 شده؟  یسامان! چرا مگه چ-

سامان بود و   شیکم فکرش پ ه ی ییزندا  یعن یگفت:»اوهوم،   یفرع ابانیکردن خ ی فرمون چرخوند و بعد از بررس   یرو رو  دستش

 .« نیهم م یکم با هم حرف زد  هی نه و  ایدونم   یم  یزی که چ د ی، از من پرس تو خودشه   یل یاواخر خ ن یگفت ا یم

 ؟ یدونیم ی زیخب چرا تو فکره؟ تو چ-

  یی بخار گرفته از سرما نشسته بودند زد و با ابروها یها شه یش  یکه رو   خ یشبنم و  ی کنار زدم دونه ها ی رو برا نیپاک ماش  برف

 هم فشرد.  ی پرتاب لب رو

 نداره انگار! ی تو هم تموم  یسؤاال- 

من و سامان،   م یسوگند حر نیاما همچنان آروم گفت:»بب تیاز جد  ی از اون جواب رو برگردوندم که با لحن یگرفتن ی ا افه یق با

ست   گهیجدا از هم د نایا ی شه بخوام بهت بگم، همه  ی رد و بدل م نمونیکه ب  ییشه حرف ها ینم ل یمن و سامانه پس دل میحر

 تو بازگو کنم.«  شیاونو پ ی حرفا دارمگم، من حق ن  ی م ی چ یدرک کن   دوارمیام

  د یباره از هم باز کرده بود. با کیپوستم جنب و جوش گرفته و سگرمه هام رو  ری سراسر خوب ز یاون حرف هاش حس دنیشن از

  یخودش و سامان احترام قائل بودم حساب م یحر ی که اون همه برا نی با اون بود و تازه از اشدم اما نشدم چون حق   یناراحت م

تند،   ییخاص و گاهاً خلق و خو یاخالق ها ه یرو با تمام تشیخوب شخص ی از وجه ها گهید یک یهم خوشم اومده بود و باز 

لبم نشوندم و با نگاه کردن بهش   یگوشه    میو مالژکوند  ی تونسته بودم بشناسم و برام از قبل هم بارز ترش کرده بود. لبخند 

 سرجاش بمونه.«  ر ییبدون تغ د یبا یی زایچ هی گفتم:»حق با توئه 

زده تن سرد و کم رنگ شهر رو که   خی یها شه یبه روم زد و حواسش رو باز به رو به رو داد. ساکت بودم و از ش  ی لبخند  متقابالً 

  ی کیاز  امیام حواسم رو نخ کش کرد. پ یگوش  ز یت ی کردم که صدا یرنگ ها کم کرده بود نگاه م  یِظی سوز و سرما از تب تند و غل

از تمام   برام نوشته بود که قبل  امیپ یو تو  ره یبگ  ی که ازش خواسته بودم جزوه ها را برام کپ ، یمرادآموزشگاه بود، زهرا   ی بچه ها

خواستم که اون هم به خاطر من   ربد یبالفاصله از ه امی. با خوندن پرمیشدن کالس به آموزشگاه برم و جزوه ها رو ازش بگ 
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را توقف کرد و ازم خواست   نینسبتاً شلوغِ آموزشگاه ماش  ابون یخ یگرفت. جلو شیآموزشگاه رو پ ری رو عوض کرد و مس رش یمس

 نشه.  ریکه قرار مالقاتم با خانم دکتر د ام یب نییپاو   رم یزود جزوه ها رو بگ  یلیخ

بود قدم   ضی هم پهن و عر یسالن سمت راست رو که حساب ی آموزشگاه رو را باال رفتم. تو ک یبار یراه رو  ی شدم و پله ها ادهیپ

سالن به انتظار   واری اتمام کنار د ی رو برا ی ا قه ی . کالس هنوز تمام نشده بود و چند دقدمیکالس صد و پنج رس   کیبرداشتم و نزد

از   یکیو بچه ها پشت هم از خارج شدند زهرا   د یرس  انیمنتظر شدن ساعت کالس به پا ی ا قهیدق. باالخره بعد از پنج  ستادمیا

  فشی جزوه ها رو از ک ی مختصر ح یم کردم و بعد از توضبچه ها دست تکون داد و به سمتم اومد، سال  ون یم  دنمیام با د یهمکالس 

که   ییبچه ها ونهیو خودم رو به پله ها رسوندم. از م  دمکر یخداحافظ عی سر یلیاورد و به سمتم گرفت. با گرفتنشون خ رون یب

پله رسوندم   نی عبور کردم و خودم رو به آخر ،یبا عجله و عذرخواه کردند ی م ی ط نییآروم و با خنده و حرف پله ها را به سمت پا

پام قرار دادم تا جزوه ها را   ی رو ،را با باال آوردن زانوم  فم ی و ک ستادمیآموزشگاه ا  یرو جلو  اده یپ یو از آموزشگاه خارج شدم. تو 

  یشده بود و در حال ادهیپ نیاز ماش  ربد ینگاهم را باال گرفتم؛ ه  یلحظه ا   یداخلش قرار بدم که برا  ی آروم و بدون چروک خوردگ 

 زده بود.  هی تک نیبه انتظارم به ماش  یبغلش گرفته بود با ژست خاص ی که دست هاش رو تو

 

شد که با    ی باره جلب دو دختر ک یشدم که حواسم  فم ی و ذوق، مشغول قرار دادن جزوه ها داخل ک  متیبا مال یاز لبخند  بعد 

  ن،یکنار ماش   ستادنشیو اشاره به ا ربد یهم با دادن مشخصات ه یناباور نیدر عبودند و   ستاده یاز من، جلو آموزشگاه ا یافاصله  

 ورانداز کردنش بودند!  مشغول ییجورا  هی و   زدند ی درموردش حرف م

تا در اومدن    ی زیکه چ ییو مقنعه ها شی پر آرا ی اومدند. چهره ها یآموزشگاه م  یجاخوده ام رو باال گرفتم؛ بنظر از بچه ها  نگاه

  د یپوست سف  یرو  ی که حساب ی چیمارپ یمانتو شون رو هم تا آرنج زده بودند و تتو ها یها نینمونده بود! آست یاز سر شون باق

که قد و قواره اش   یهم داشت. اون  ی پهن تر یبلند تر بود و سر شونه ها ی کیاز اون  ی کم ون ش  یک یکرد.  ی م یی شون خودنما

رو به دوستش   ربد،ی و با اشاره به ه یخاص جان یبا ه د ییجو ی دهنش رو صدا دار و تند تند م  یآدامسِ تو  که   یبلند تر بود در حال

 پسره.«  نیمعرکه ست ا نشیندا تو رو خدا بب ی گفت:»وا

 لب فشرد.  ی شلوغ دندون رو ابونیبه خ یاسمش ندا بود با نگاه ایداشت و گو  یکه قد کوتاه تر   گهید  دختر

 کردند!   ی! انگار که مجسمه سازبایفر وکلش یاوف ه-

 رو بچسب. افه یبابا ق هی چ کلیه- 

کرده بودند و حسادتِ   دایپ ی فیخف  یلرزش   ن یکردند و همچن ی شده بودم؛ لب هام از حرص بهم بر خورد م زیحس حسادت لبر از

دستم خشک شده بودند   ی که برگه ها تو  ی و پر حرص در حال  یکه ذره ذره وجودم رو گداخته و داغ کرده بود. عصب  یاندازه ا  یب

شدند،   یهمچنان با حرف و همهمه از آموزشگاه خارج م  گه ید یبود و بچه ها ی سرگرم گوش  ربد ی . هکردمی از بغل نگاهشون م
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به دوستش   یکرد و با سقلمه ا   کیبار یاسم بود چشم بایکه فر یخترشدم. د  رهیکردم و مغضوب تر از قبل بهشون خ  زی گوش ت

پس فطرت   شعورِ یب نیبا اون رام  کردن پسره رو بزنم بعد از تموم   نی مخ ا  د یآخش بلند شد، گفت:»من هرجور شده با هویکه 

  ی که چه حال ی وا ی مانکن و با خودم ور دارم ببرمش مهمون نیچزوندنش، اوف فکر کن امشب ا یفرصته واسه   نیامشب بهتر

 ... « نِیازش گرفته بشه او رام

اندازه گشاد   ی مردمک چشم ها ب اتشیباره آب دهنم رو فرو دادم، واقعاً از اون لحن حرف زدنش و اون ادب ک یکه زد   یحرف با

که اصالً گوش نواز نبود. منتظر   ه ی از نظرم نامفهوم و کر یاتیبود و ادب یکوچه بازار   یشده بود. لحن صحبتش مثل الت و لوت ها

 باال پروند. صانهیحر یکرد که اون دوستش هم شونه ا   یاش فرو کرده بود نگاه م یگوش  یکه حاال سرش رو تو  ربد یبه ه

 ! هی اما انگار منتظر کس ومده یواال منم بدم ن-

 واال!«   یکوتوله بمون  رِی تو بهتره با همون ام هیچ  یدون   یبا تمسخر در جوابش گفت:»چرت نگو بابا اصالً م 

  یلیخ ی نداره ول ی خوب یمعترض گفت:»اِ تو هم خب آره درسته قد و باال ی و لحن  یبا دلخور  گهی که زد دختره د  یاون حرف با

 دوسم داره.« 

نمونده بود که جزوه    یزی شد و چ ی م نییبا بغض باال پا ی شوم اون دختر، مثل بچه ها ی اون حرف ها و نقشه  دن ینفسم از شن 

خودش را حرکت داد و مقنعه اش رو که همچنان   یدستم مچاله کنم. از اون همه وقاحتش رو به انفجار بودم. کم ی ها رو تو

  یتوجه اش رو جلب م ی چه طور نیاش گفت:»حاال بب گهیو رو به دوست د  د یعقب تر کش ادینمونده بود از سرش در ب یزیچ

 کنم.« 

بود، شروع به قدم برداشتن کرد.   ستادهیمنتظر ا ربد یکه ه  ییجا ابونیخ ی گه گرفته بود به درف لبه  ی میکه زد و تصم  یحرف با

دوشم انداختم و به پا هام سرعت   ی رو بالفاصله رو  فمی . کدمیچپوندم و در لحظه به خودم جنب فمی داخل ک ع یجزوه هام رو سر

  ربد یداشت، زود تر خودم رو به ه یبا عشوه قدم بر م کشیکمر بار  یتو  ی انداختن قردادم. با گذشتن از کنار اون دختر که با 

  ی دستش رو که به کمرش زده بود دو دست  ص یحر عی حرکت سر هی  یبه عقب، تو یسرتق با نگاه یرسوندم و مثل دختر بچه ها 

و    ریمتح یو پر طعنه ام رو حواله چشم ها  غرور نگاه م روزمندانه یپ یو چفت انگشت هام کردم. در ادامه هم با لبخند  دمیچسب

  ستادهیامتداد داشت ا ابونیکه در طول خ  یآب ی باره کور شده بود کنار جو ک یکه   یاون دو دختر کردم. با ذوق یجاخورده  

  دهییاصورتش جمع و س  یگذاشته بود رو  شیدندونش رو به نما ی بزرگِ رو نینگ  اون دختر که یبودند؛ لبخند پهن و دندون نما

رو رفتند. مثل    اده یمچاله و درهم به سمت پ  یا  افهیدست چپش از سمت دوستش از جا کنده شد و با ق  دنیشد و با اشاره و کش

برده بودم   ادیو حضورش رو از  ربد یه یکنم. حساب ی و دهن کج  ارمیسرتق و حسود کم مونده بود که براشون زبون در ب ی بچه ها

سرم را باال گرفتم. با نگاه   زش یر یهاخنده یکردم که با صدا  یرفتن اون دو دختر رو نگاه م جا یب  یو با تکبر و احساس غرور 

دم و با  داد. دست هام رو آروم باز کر یناباور همراه با خنده سرش رو تکون م  ی چشم هام شده بود و با حالت ره یجذابش خ یها

 .دمیمعترض برچ ی که از خجالت گل انداخته بودند لب  ییلپ ها
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 نخند.-

لبش   دنیدندون کش ر یزد، پر خنده و با ز یسوار شدن دور م  ی رو برا نیکه ماش  ی حرکت دست موهاش رو باال زد و در حال با

 بود.«  یعال یعن یگفت:» یهمراه با چشمک

 رفتم و سوار شدم.   ارم یخودم ن ی وداشتم به ر  یکه سع  ی و طور  یتاب دادن چشم با

 

 اعتراض لب از هم باز کردم:  یدادم و با خمار کردن چشم هام به معنا  هی محکم تک ی صندل به

 خوشت اومده نه؟  ی لیکه خ ن یمثل ا  هیچ-

 تمسخر و حرص ادامه دادم: با

 . یبرد یلذت م شترمی آوردم ب  یفکر کنم اگه همون جا دونه دونه موهاشو در م-

سر   رهیخ یکه هنوز هم از اون دختر ها  ی حرکت کرد. در حال نیبعد از روشن کردن ماش  یاز اون حرفم زد و با سرمست ی ا قهقه 

 خواست... «  یپر رو رسماً م ی و پرحرص گفتم:»دختره   یبودم با غرولند کردن و فشردن لب هام عصب ی و گستاخ عصب

 :د یو با لحن بدجنسانه اش پرس  د یرو با باد کردن لپ هام فرو دادم که باز خند  حرفم

 هان؟  یخواست چ  یم-

  نمیگم، بب یچه قدر دارم چرت و پرت م  نیگفتم:»اوف بب   یو عصب نینگاهش کردم و با فوت کردن نفس سراسر سنگ  یچپ چپ

 !« میهمه عصبان نیمن ا  یم وقتاصالً؟ اون ی خند  ی م ی تو چرا دار

 . د یاش باال پر شونه

 گرفت!  ی قطعاً خنده ات م یبود  شیپ ی  قه ی چند دق یکار کنم خب تو هم اگر مثل من تماشگر ماجرا ی نخندم چ-

 .« یحسود شده بود یبامزه بود مثل دختر بچه ها  ی لیخ ی قشنگ گفت:»ول  یدر ادامه با چشمک و خنده ا و

 ابروهام دادم.  ونه یم یتاب

  ه یاون دو تا چشماشونو که مدام دنبال عشقه بق ستیبا یجلف و سبک سره بعدشم م  یاون دخترا  ری همش تقص  ه یمن چ  ریتقص -

 به خودشون ندن.«  ی اجازه ا نیهمچ گه یاوردم که د ی ست از کاسه در م
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  رون یبود ب فمی رو که داخل ک یلیپاست یعبه  ج ی دادن نفس  رونی. با بد یخند  ی هم فقط م ربد یو ه  زدم یها مدام غر م  رزن یپ مثل

اورد،   ی هم تو دستم کش م یکه حساب ،ی رنگ  لیبه پاست ی گاز محکم و پر حرص زدم یکه همچنان معترض غر م  یاوردم و در حال

 زدم. 

 خواست خفه اشون کنم احمقا رو.  ی دلم م ه یچ ی دون ی اصالً م-

 که از خنده پر شده بود به سمتم برگشت. یی با صدا متعجب

 ! ؟یخور یم لیپاست-

 برداشتم.  ز یصورتش خ یتو   یو حرص ی عصب یحالت با

 هست؟  یآره مشکل-

 کرد.   یخنده دار و دادن حواسش به رو به رو خنده ا  یحالت با

 راحت باش.  زمی نه عز-

 زدم.  ی پلک ینشستم و عصب خیسر جام س  باز

 شم.  یآروم م  ی جور نیو االن فقط ا م یعصب ه یخب مگه چ-

 سرتکون داد.  یخنده دار و پُر ستوه ا ی با لحن دادی که ابروش رو باال م  یکرد و در حال ینگاه مین

 بزرگ کنم!  د یرسماً بچه با رم یخوام بگ  یزن که نم-

 دستم زدم.   یتو  لیآروم و نرم به پاست  یبراش نازک کردم و گاز یچشم پشت

 خورن؟!  یم  لیداره مگه فقط بچه ها پاست  یچه ربط-

 پر عشوه و حاضرجواب چشم تاب دادم.  یدر ادامه با لحن  و

 خان؟  ربد یبکنم هوم ه ینکنم پس واسه ک ی بعدشم اگه واسه تو بچگ -

بون  من قر یلذت بخش گفت:»اله یدست گرفتن دستم و فشار ی بهم انداخت و با تو فته یش  یهمراه با لبخند  ی ا دارانهیخر نگاه

 کنن.«  ی م ی با هر پلک زدنشون برام دلبر یجور  نیچشما برم که ا نیعسل ا

 در ادامه زمزمه کرد:  و
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 کار کنم!   یتو چ یطنتایش  ن یآخه من از دست ا-

 زدم.   یو مغرور باز پلک  فتهیخودش 

 شم.  ی صورت خفه م نیا  ریفقط ساکت باش که من غرم رو بزنم چون در غ  یچیه-

 بغلم پرسشگرانه سمتش برگشتم.  یتو لِیپاست ی با نگاه به جعبه  و

 ؟ یخور  ی م یراست-

که محکم دستم رو چفتش کرده بودم گفت:»نه فدات بشم، نوش جونت عشقم،    لیپاست یکرد و با نگاه کردن به جعبه    یا خنده

 خودت بخور.« 

 کرد.   یدو مرتبه نگاه و

 تعارفت از ته دل باشه!   یلیفکر نکنم خ ید یبغلت چسب که تو اون جعبه رو سفت تو  یواال اون جور -

 باز به سمتش گرفتم.  یام جعبه رو دو دست ینی لوحانه با جمع کردن ب  ساده

 بگو.  ی خوا ی خب اگه م-

باال پروندم و باز مشغول خوردن   یشونه ا  الیخ ی کرد. ب  دنیشروع به خند  ن یبا تکون دادن سرش به طرف ی حرف چ یبدون ه اما

 شدم.

دست پر حرمش گرفته بود و هر    یمنتظر نشسته بودم. دست سردم رو محکم تو    یای صندل ی رو ربد یو کنار ه  می مطب بود ی تو

کرد و چه قدر دلم از حضور و فشار   ی م ی آور  اد یآورد که حضورش رو بهم  ی به انگشت هام م یبار فشار محکم کی قه ی چند دق

چرم و متصل بهم   ی ها ی صندل یاز مراجعه کننده ها رو  یشد. تعداد  ی م محکم به دست هام، قرص و   مانشینرم و پر اطم یها

  یکه کنار صندل ی ا شه یش  زِیم  یرو  یمشغول ورق زدن مجله ها دنی سالن نسبتاً بزرگ مطب نشسته بودند و با انتظار کش ی تو

دستش به   ی صدا زد و با اشاره  وچرخش نگاهش، اسمم ر تلفن و یبا گذاشتن گوش  یها قرار داشت، بودند. باالخره خانم منش

  یبه دستم پلک فیظر ی و همچنان فشار  یکردم که با لبخند  ربد یبه ه  یسمت اتاق خانم دکتر خواست که داخل برم. نگاه

به   ی ا قه یبه در و تعارف خانم دکتر وارد شدم. چند دق  ی مطمئن زد. ازش جدا شدم و به سمت اتاق خانم دکتر رفتم. با ضربه ا

خانم دکتر بود   زیم  کی رنگ که نزد یچرم و مشک یصندل  ی. رو نمیمعمول گذشت و ازم خواست که بش  یها ی والپرس سالم و اح

 نشستم.

  ی هم گفت:»خب سوگند جان خوب ی بلندش تو یو ناخن ها ده یکش یو با قالب کردن دست ها  د یپر نشاط به روم پاش  یلبخند 

 اوضاع چه طوره؟«  ی کن  یکارا م  ی چ زمیعز
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 بغل جواب دادم:  یمتقابالً زدم و با جمع کردن کوله ام تو   یلبخند 

 .امیبه اومدنم نبود اما بابا اصرار داشتن که حتماً ب ی ازیممنون خوبم و هر چند که از نظرم ن-

 

 کرد.  نییچشم، باال و پا ی رو  نکشیع یی با جا به جا یسر

هم باعث  یحالت که کم  یی هوی راتییاز تغ ن یطهماسب مرتب با هام در تماس بودن و مدام از حال و روزت و همچن ی بله آقا-

 تعجبم شده بود گفتن. 

 چرخ دارش جا به جا شد. یصندل ی رو یکم

 .می نیرو بب گه یهم د ی قرار  یخواستم که تو لیدل  ن یبه هم-

 : دمیپرس  یسؤال

 چرا تعجب؟ -

  ،یکم  نیمدتِ به ا نیا ی و تو یطور ناگهانبهتر شده و اون هم به    یلیطهماسب گفت حالت نسبت به قبل خ یآقا  ی وقت-

  ک یدر عرض   یروح راتییتغ  نیاز کنترل خارج شده باشه چون ا تتیکه نکنه وضع نیخورده نگران شدم، نگران از ا ه ی  تشیواقع

  ک یدر جا زدن و کلنجار رفتن با خودش و مشکالتش   یفرد بعد از مدت   مفرطِ که ی از افسردگ یمواقع ناش  ی کوتاه در بعض ی دوره 

  یی جورا کیو    رهیگ  یقرار م  یتفاوت  یعادت و ب ی بیسراش  یکه تو   یشه طور یعوض م  اتش یروح یو به کل  ده یم ه یرو ریی باره تغ

 م.ی و باهم حرف بزن  نمتیبب کی گفتم از نزد   نیهم یبرا  بره،یبه سر م  ی حالت خنث ی تو

.  میدر مورد حال اون روز هام سر صحبت رو باز کرد  ییهم فشردم و با پرسش و پاسخ ها ی که خانم دکتر زد لب رو  یبا حرف

دوستانه    ییگپ و گفت و راهنما  کیبه صورت  شتر یتونم بگم ب یکرد و م  یرو همچنان بهم گوش زد م  یحرف نکات ی  ونه یم

حالم   یناگهان رییمجاب شدنش از اون تغ  یبرا  یل یخانم دکتر رو دل نکاتحرف ها و  ی ردن تمامک  تیهم رعا ی گذشت. از طرف

 ! دونهیخوب م یلیاون حالم رو خ لیفهموند که دل  ی معنادارش بهم م یکرده بودم هرچند که لبخند ها انیب

ازم خواست که همچنان استفاده   یتکرار  ی نکات ی شد و در آخر بعد از گفتن دوباره  یخانم دکتر سپر  ی با حرف ها یساعت مین

شوکه   ک یمراقب باشم چرا که طبق گفته خانم دکتر   شتریکه ب  نیکوتاه ادامه بدم و ا  یتا زمان یقرص هام رو به خاطر روند درمان

 قبل هم بدتر کنه.   ز رو ا تمیتونست وضع   یبزرگ م  یعصب
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  م یگفت ایشد و چ یکه چ  د یسؤال پرس  ی. اون هم کل میاز مطب خارج شد  ربد یکردم و همراه ه یکر و خداحافظخانم دکتر تش از

که اون هم مثل    یو تذکرات یدلواپس یکردم که بعد از کل   فیخانم دکتر رو بدون کم و کاست براش تعر ی حرف ها یکه همه  

 رفت.    کیبوت و خودش هم به  د کر  ادهیخونه پ یخانم دکتر داشت، من رو جلو 

 **** 

بعد از   ی. مرتضد یرس  ی آروم به نظر م یبا دختر خاله اش، شبنم، گذشته بود و جو حساب یمرتض ی از نامزد ی سه هفته ا باًیتقر

باعث شده   نی بهتر شده و ا ی لیحالش خ ی گفت که از بعد از شب نامزد  ی م  نیشده بود و حس یبالفاصله باز عازم سرباز ی نامزد

نسبتاً سرد و   ی اون هوا ی خونه بودم و آروم آروم تو ک یرو نزد ادهیپ یطور هم فکرم. تو نیهمراحت تر بشه و   المیخ ی بود که کم

کل روز رو بهم زنگ نزده    یناباور  نینبود و در ع  ربد یاز ه ی انداختم؛ خبر یام نگاه ی گوش  ی داشتم. به صفحه   یخشک قدم برم

 بود!  بیعج هم برام  ی لیبود و خ

زده ام رو همراه    خیهم که داشتم، من هم نتونسته بودم بهش زنگ بزنم. انگشت  ی فشرده و پشت سر هم ی با کالس ها ی طرف از

صفحه برام نقش بست،   ی از طرف سامان رو یامیو قفلش رو باز کردم. پ  دمیصفحه اش کش ی پر بخار رو یدادن نفس رون یبا ب

رو همون طور که   یفرستاده بود. دو سه روز  امیاون موقع جواب نداده بود و برام پ ه قبل از رفتنم به کالس بهش زنگ زده بودم ک 

کارشون همراه رضا که اون هم به تهران اومده بود، به اصفهان برگشته    نیحرف زدن درمورد پروژه و اول ی از قبل گفته بود برا

کوتاه همراه   یام یگرده و از حالش خبر داده بود. در جواب پ  یآخر هفته برم اد یرو باز کردم که نوشته بود به احتمال  ز امیپ بودند.

  یشماره   ید یشدم و بعد از ترد مونیبذارم که در لحظه پش فم ی ک یام رو تو  ی خواستم گوش  یبا چند تا بوس براش بفرستم و م 

رنگ فرو کردم   ی گلبه ا یِبارون  بیج ی گفت. دستم رو تو  یکه جواب داد و طبق عادت جونم د یشنک یا ه یرو گرفتم. به ثان ربد یه

 شمرده تر برداشتم. با طعنه سالم دادم.  ییهم از سرما، قدم ها یو با جمع کردن شونه هام تو 

 !ربدخانیسالم ه- 

 عشقم؟  یتو خوب  یسالم چه طور -

 به شکوه باز کردم:  لب

 !یزنگم نزد  هی  ی زده ها حت بتیغ یامروز حساب ؟ ییست کجامعلوم ه نمیخوبم بب یه-

 گفت:   انهیدلجو

 دل تنگت شده بودم.  ل یکار داشتم وگرنه خ  یشرمنده عشقم کل-

 .دمیکردن چشم هام داخل دهنم کش ز یلبم رو با ر  ی  گوشه
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 اصالً؟  ییکجا  نمیکار! بب-

 گفت:   یتعلل با

 . گهید  کمی... آهان خب بوتیچ-

 ساعتم انداختم. ی به صفحه  یاوردم و نگاه رونیب بم یرو از ج دستم

 ساعت! هشته که!  نیا- 

 مگه؟!  ی آره خب چ-

 ؟ یکن ی م  یکار دار  ی چ یرس  ی به نظر م بیو غر ب یقدر عج نیتو چرا امروز ا نم یاصالً بگو بب ی رفت یزودتر م  شهیآخه هم-

 گوشم کرد.  یتو   یا خنده

 سامان زنگ نزد؟  نم یحرفا کن بب نیبود حاال ول ا  ادیکم کارم ز   هی فقط   گهید  هی چ بیخانم کوچولو، عج ی بازم کارگاه شد -

 

بار   ه یپراکنده، گفتم:»چرا صبح که فقط  ی اش رو به غلظت بود و ابرها کم یکیچرخوندم و با نگاه به آسمون که تار ی و دهن لب

پروژه شونه واسه   ر ی. با اون دوستش که مد گهیبمونه د د یهم با گه یروز د گفته بود دو سه نکه یمامان باهاش حرف زده بود مثل ا

 اصالً؟«  یتو باهاش صحبت نکرد  ی عنی نم ی که. بب ی دون یمونن م  یخاله احترامم م یخونه   شون،ی منطقه کار  شتریب ی بررس  ی

 بودم.  ر یاز بس که درگ گه ینه د-

 گفتم:   یو شاک معترض 

 ! یبه سامان هم زنگ نزد  ی که حت ی هست یچه کار  ر یدرگ  ستیمعلوم ن-

 غرولند کردم که با خنده گفت:  ی کم و

 سوگند خانم؟   گهیخب غراتون تموم شد د-

 معترض و پر شکوه خوابوندم. یپلک

 ... یز یچ هی خونه ام فقط  ک یقطع کنم چون نزد د یهم با گهیآره، د-

 زم؟ یجونم عز-
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 گ شده.دلم برات تن   یلیچون من خ  م ید ید ی کاش امروز همو م-

 کرد.   طنتیپر ش  ی اون حرفم تک خنده ا با

 !ید یهم د د یاز کجا معلوم شا-

 و جاخورده گفتم:   مضطرب

 کارو نکن. نی لطفاً ا  ربد ینه ه ی در خونه مون! وا ی ایب ی ور دار  ینکنه باز به سرت بزنه و نصف شب-

 گفت: ی پر عجله ا یتوجه به حرفم با لحن  یب

 خب فدات شم.  م یزن یمهم دارم بعداً حرف م   یلیکار خ ه یسوگند من االن  نیبب-

 : دمیو با مرص لب برچ دلخور 

 که از منم برات مهم تره؟!  یِ چه کار ن یمهم! اصالً ا ی لیکار خ-

 و پر حرص رو دومرتبه باز کرد:  یو لج درارش که زبونم عاص د یق  یب ی باز خنده ها و

 ابا!ب یبا توام ها؟ ا  یخند  ی چرا م-

 . زمیسوگند جان فعالً عز-

کش اورده بود، چه    یحساب نییگوشم زنگ برداشته بود. لب و لوچه ام رو به پا  یکه تو   یآزاد  یقطع شده بود و بوق ها ی گوش  

 شده بود!  بی و غر  بیقدر که رفتارش عج

آوردم. در رو   رون یب فمیک  بیاز ج رو د یدر کل   یچپوندم و با قرار گرفتن جلو  بم یج ی رو تو یبا حرص گوش  خته یآم تِیعصبان با

 حوصله باال رفتم.  یباز کردم و پله ها رو ب 

. کفش هام رو  دم ینشن ی دادم اما جواب ستین  ی هست و ک ی دونستم ک یخونه که نم  یبه اهال ی هوا و بدون نگاه به اطراف سالم یب

رنگ، دو پله   ی قهوه ا  یپارکت ها یهل دادم. با پا گذاشتن رو  یقرارشون بدم از پا کندم و گوشه ا  یکه داخل جا کفش  نیبدون ا

  یبه اطراف انداختم؛ چراغ ها یدوران یبودم و نگاه ده یسالمم نشن یبرا ی . همچنان جوابفتمر نییرو به سمت سالن پا ض یعر ی

  هی که مهمون ی زدند؛ تنها زمان  یچشم م یرو با شدت تو  یغلظ ییروشن بودند و روشنا یپر زرق و برق همگ  ی سقف و لوستر ها

به اطراف انداختم که چشمم   یاومد. هاج و واج نگاه ی م ب یکم برام عج  ه یشدند و  یاون همه چراغ با هم روشن م  م یداشت یمهم

قشنگ   ینیماهرانه و تزئ ی که به شکل وه یکه وسط سالن قرار داشت ثابت موند؛ پر شده بود از انواع م  یا  شهیبزرگ و ش  ز یم ی رو

و   وه ی م ظرفتر و خوش رنگ که کنار   یها  ینیریتر از ش  کی کوچ یشده بود و ظرف  ده یشده چ یکار  ن ینقره و نگ  ی ظرف ی تو
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کرد    یاومد سالم رون یهوا از اتاق خواب ب ی وش بو کننده توخ یبودم که مامان با زدن اسپر زی م رهیقرار داشت. خ یبادوم هند 

 : دمیکه پر سؤال پرس 

 جا چه خبره؟  نیا-

 ؟« یاومد  ری قدر د  نیرنگ و پولک دارش گفت:»چرا ا یشال سورمه ا  ی  لهیاسپره رو روش قرار داد و با انداختن گ کالهک

 به در و پشت سرم اشاره دادم. جم ی دست و همون حالت گ با

 ه؟ ی همه تدارک! مهمون نیچه خبره؟ ا نی اومدم نگفت ادهیخب، خب پ-

 تکون داد. ی مفهومش نبودم سر ی مرموز که متوجه  یلبخندش پرنگ شد و با نگاه خط 

 . ییجورا ه یاوم  -

 : دمیتر از قبل پرس  پرتعجب

 اصالً بابا کجاست؟  نم یاون وقت؟ بب ی چ یعنی-

  د یچیخونه پ یبابا تو  ی بزنه صدا یکه حرف  نیدستش به اتاق خواب اشاره داد و قبل از ا  یتو  ی با تکون دادن اسپره   اون حرفم با

 که مامان رو صدا زد. 

 من کجاست؟ هی آب رهن یپ نیآرزو جان ا-

 کردم پشت در.«   زونشی رسا کردن بلند کرد و با چرخش سرش به عقب گفت:»آو  ی صداش رو برا ی کم مامان

و تکون دادن سرم گفتم:»نه   کیبار یشد با نگاه ی م ده یکش نیزم  یدستم بود و رو   یتو  فم ی ک کی کوچ ی که دسته  ی حال در

 چه خبره مامان جون؟«  نیبگ  نیخوا ینم  ه،یکه واقعاً خبر  نیمثل ا

کم رنگ شدن هم نداشت  الیمعنادار  که خ  یرنگش به جلو برداشت و با لبخند  یو قهوه ا  ی طپ یها یی با دمپا یقدم

 .« ینش  یگم فقط قول بده  زود عصب  یگفت:»م

 هم و نگاه ناباورم لب باز کردم:  ی تو  ییسرم چرخ زد و رنگ گرفت.با سگرمه ها یکه تو   ییکه زد حدس ها  یحرف با

 دور از چشم من؟  نید یچ ینکنه، نکنه بازم بساط خواستگار نم یب... بب-
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بود، انداخت و با   ده یچیخونه پ ی کرد و تو  یرو زمزمه م  یبشاش و شادش آهنگ  ی ابا که با صدابه اتاق ب یکه زدم نگاه  یحرف با

تونستم    یپشت تلفن هم نم یکرد   رید  یول می و حرف بزن ی ایمنتظرت موندم که اول ب  یلیچرخش سرش به سمتم گفت:»خب خ

 بگم.«

 کردم.   یخنده ا  ی و عصب ناباورانه

 !د یکن  ی م یشوخ-

 باال انداخت. ی مطلق و لج درار شونه ا  یو با آرامش  الیخ یب

 . میزد یراجع بهش حرف م   ی اومد  ی خب اگه زود تر م-

داشت که از دهن مامان خارج   ی کلمات زی در آنال یبهت نگاهم رو روش ثابت کردم، انگار که به مغزم شوک وارد شده بود و سع پر

 خره باشه! مس  ی شوخ هی تونست   یشده بود، از نظر خودم که فقط م

باره باعث داغ و شعله ور شدن مغز   کیشده و   دهیانبار باروت کش یبود که تو  یتی مثل کبر بشیمامان و اون رفتار عج ی ها حرف

  ینرم تو  ییرها شد و صدا نیزم  ی با حرارت گرفتن صورتم از غضب رو فمیک  زیاندازه شلخته و درهمم شده بودند. آو  یو افکار ب 

  یداغ و گلگون شده بودم لب  تیکه از عصبان  یداشتم خودم رو از اون حالت شوکه خارج کنم و در حال  یگرفت. سع ب یگوشم ضر

 پر حرص باز کردم: 

کارتون لوث شده!اون   ن یا د یکن ی واقعاً فکر نم  گهی! دن؟یرو راه انداخت یبساط  نیهمچ ن یبگ  یزیکه به من چ  نیآخه چرا بدون ا-

 امان واقعاً که! اونم.... م یمیرح ی از آقا

 نشده که!«  یز یدلم چ ز یحرکت داد و آروم گفت:»آروم باش عز  نییحفظ آرامشم رو به پا یو برا  نییهاش رو به پا دست

 .دمیدندون کش ر یلبم رو ز ی گوشه   یعصب یخنده ها با

اما   نیکار رو کرده بود نیقبالً هم ا د،یکه قبلش باهام حرف بزن ستمیبشه انگار من آدم ن  نیخواست  ی م ی چ گهینشده! د یزیچ-

 االن ازدواج برام زوده اون وقت...  نی ازتون توقع نداشتم شما خودتو به من گفت گهیبارو د نیا

  ی سلول ها ی تو  زی نوک ت ی کننده اش که مثل سوزن  وونهی رها کردم. با همون آرامش د مهیحرفم رو ن  یعصب یدادن نفس رون یب با

نتونستم نه   گهیاصرار کردن د یلیگم اما خ  یکرد گفت:»خب هنوز هم م ی تر م ی حی رفت و حالت گداخته ام رو جر ی مغزم فرو م

 داد.«  تیحرف زدن اون هم رضا یبگم بعدشم که با بابات حرف زدم و بعد از کم

تونستم مامان رو درک کنم اون   ی جوره نم  چ یتونستم بفهممش و ه یدم، چرا که اصالً نمکر  ی نگاهش م ی رگیبا خ ریو متح  جیگ

 که از ارفتار و اخالقش داشتم!   یهم با شناخت
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 و منگ مزه مزه کردم  جیدهنم رو گ آب

 ! نیکرد ی بابا رو راض ی عنی ،یعن ی ن؟یمامان شما واقعاً خوب-

 رنگش شد. ی بادمجون یلب ها  نینامفهوم و از نظرم حرص درار گوشه نش یلبخند 

 ! گهیبعدشم تهش نه د یش   یم  یقدر عصبان  نیپس چرا ا ید یتو که هنوز اونا رو ند -

پر   ی رو از کف سالن برداشتم و شمرده و با لحن فم ی هم فشردم، با تا شدن، ک ی اندازه لب هام رو محکم رو یب ی حرص و خشم با

 ن لب زدم: خط و نشو

مهموناتون از اتاقم    دنید  یواسه    یلحظه ا  یبرا  یکه حت  نیاتاقم و اصالً توقع نداشته باش  ی تو  رم یاالنم م نم،یخوام بب ینم-

 ! د یکن  یجمعش م یجور  ه یخارج بشم، پس خودتون 

دونم که حتماً   یم  یا یگفت:»م یپوست ر یز ی خاص و خنده ا یاز کنارش رد شدم که با آرامش یبا گفتن اون حرف ها عصب  و

 .« یایم

رو   فم ی رو محکم فشردم و داخل شدم. پر خشم ک  رهیو به سمت اتاقم رفتم، دستگ  دمیسرعت بخش  م یمحکم و عصب ی قدم ها به

  یتخت با ضرب پرتاب کردم و لبه اش نشستم. نفس ها ی داخلش قرار داره رو یی ها زیکه توجه داشته باشم چه چ  نیبدون ا

مامان خشمم رو دو چندان کرده بود و با پنجه هام لبه    نانیشد، لحن پر اطم ی متالطمم خارج م ی  نهیشت هم از س پ نمیخشمگ 

که لباسم رو عوض کنم    نیشد. بدون ا یکه چنگ بر داشته م ی دست گرفته بودم و ملحفه ا  یتو  یتخت رو محکم و حرص  یها

از   ربد یموضوع که نکنه ه نیزدم، مدام به ا ی ضربه م نیزم ی پا رو  یاندازه با پنجه   یب یتخت نشسته بودم و با استرس  ی رو

که ممکن بود داشته   ی از واکنش ییجورا هی شد و  ی کردم و اضطرابم از قبل هم پر رنگ تر م ی ببره فکر م ییبو یخواستگار ه یقض

 کرد.   یخبر نداشتم عمراً حرفم رو باور م یز یگفتم که از چ  یبودم، مطمئاً اگر هم بهش م ی وونگ ی باشه، رو به د

  ه یمانتوم کردم. لباسم رو با  ی حوصله شروع به باز کردن دکمه ها یتخت بلند شدم و ب  یبشدت کالفه از رو  ینفس دنیکش با

مِ  شده بودم و هجو ره یبه سقف خ خته یبهم ر ی تخت انداختم. با فکر و ذهن ی کردم و باز خودم رو رو  ضی تعو ی دست لباس راحت

 آرامش رو به طور مطلق ازم ربوده بودند.  کهو پر استرس   ی واه ی ها الیفکر و خ ظ یغل

.  دمیاز جام پر هویتلفنم   یِ و خش دار گوش  ز یت ی بودم که با صدا رهی نا معلوم خ یگذشته بود و متوحش به نقطه ا  یساعت مین

کم تسلط به خودم انگشتم   ه یپنجه هام موهام رو باال زدم و بعد از  عیصفحه نقش بسته بود، با حرکت سر یرو  ربد یه یشماره 

 : د یو جواب دادم که بالفاصله پرس  دم یکش حه صف یرو  ی رو همراه با فوت کردن نفس

 خونه؟  ی رفت-
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 دهنم رو آروم فرو دادم.  آب

 اوم... آره چه طور؟ -

 نه.  ای ید یرس  نمیخواستم بب یم  یچیه-

 

 گفتم:  ز یآم ه یکنا  یرو محکم به گوشم چسبوندم و با لحن یگوش 

 .ربدخانی ه  یاز کارت بزن ستمین یهان؟ واال راض یچه طور شد که از کار مهمت زد  یداشت یمهم ی لیشد تو که کار خ یچ-

 تمام گفت:  یال یخ ی و ب یی جواب با پرو در

 واقعاً کارم مهم بود. گه یآره د ، یکن ی قدر درک م نیکه ا  یمرس -

 در کنترل خشمش داشتم، گفت: یکه سع  ییخوردند و با صدا یدماغم با حرص تکون  ی ها پره

 مهم بود! واقعاً که.  گهیهنوزم داره م-

 کرد.   یخنده ا تک

 . گهیخب دروغ بگم؟ مهم د-

 . د یبه کار مهمتون برس  د یی اِ حاال که مهمه پس بفرما-

 غر و غرو؟  خانومه ی ش  یم  یحاال چرا عصبان-

 هم فشردم. یرو   یمحکم پلک

 .د یکن  وونه یمنو د نی خوا یاصالً امروز همتون م-

 اون وقت؟  نیهمه؟ همه ک-

 فرستادم.  رونیحفظ آرامشم ب ی هام رو باد کردم   نفسم رو برا لپ

 ربد؟ یه یندار  ی برم تو کار د یکم کار دارم با ه یولش کن اصالً، من -

 اون وقت؟  یچه کار-
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 محکم و پر حرص گفتم:  یکنم با لحن  ی تالف ی که کم  نیا یبرا

 مهم.  ی لیکار خ  هی-

 گفت:   یآرامش و با بدجنس تیکرد و بعد از اون هم در نها ی که زدم خنده ا  یحرف با

 برو به کارت برس. زم یپس مزاحمت نشم عز گهیمهمه البد مهمه د ی گ یم یآهان، خب وقت -

و با   د یکش ی انفجار بودند، مخم داشت سوت م یکه هر لحظه آماده   یی باروت هاشه و  ی کردم از سرم داره دود بلند م  یم حس

 هم فشردم.  یدندون رو  ت یحرص و عصبان

 تو چت شده اصالً؟ -

 اوردم گفتم:  یکه اداش رو در م  ی در ادامه درحال و

 هان؟!  زم؟ یشم برو عز ی مزاحمت نم ی چ یعنی-

 اده بود. گوشم مثل مته به جون مغزم افت ی پر خنده اش تو لحن

 بگم خب؟  یهستم، خب البد مهمه کارت چ ی ا ی من اصوالً آدم منطق  هی چ یدون ی م ؟ی چرا داغ کرد هویچت شد -

 جواب دادم:  ی تمسخر و بهت زدگ با

 ! اونم تو! یهست ی ا  یخدا، تو آدم منطق ی وا-

 ام رو به اوج رسونده بود.   یرفتند و کالفگ  ی م ورتمه ی اعصابم  یرو  یو اون همه آرامشش حساب  زی ر یها خنده

 ستم؟ ین ه یخب آره چ-

دست    یداشتم افسار خشمم رو که هر لحظه ممکن بود از دستم رها بشه، محکم تو   یتر کردم و همچنان سع  یهام رو عصب  لب

 .رمیبگ 

 پس خدا حافظ. ،ی گ ی نه تو راست م-

  ی تماس رو ب ، یلمس ی صفحه  یمحکم انگشتم رو  دن یقطع نکنم با کشخواست  ی با خنده ازم م کهیبا گفتن اون جمله در حال و

ضرب گرفته بودم، انگار که همه دست به دست هم داده   نیزم یتوجه به درخواستش قطع کردم. کالفه تر از قبل با نوک پا رو 

 کنند!  وونه یبودند که من رو د
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  ه یتختم رو به پا کردم و با تک نییپا یِپشم ی ها یینکرده بود. دمپا رمی اون همه شوکه و متح  ربد یرفتار ه یبه اندزه   یزیچ چیه

  یرفتم که همون لحظه متوجه   یاتاق راه م  ی کند، تو  یام که پوست لبم رو مضطرب م  گه یدست به کمر و دست د ه ی زدن 

گفت اومدن،   ی زد و م  یمامان که بابا رو صدا م  یشد؛ با صدا دهیسمت در اتاق کش ه شدم. نگاهم ناخوداگا فون ی بلنِد آ یصدا

 اوردند! ف یمجهول تشر یمتوجه شدم که باالخره خواستگار ها

  ی. آشفته و مشوش بودم و واقعاً نمدمیکوب   نیزم  یرو  ییدو برابر شده بود و مثل بچه ها با مشت کردن دست هام پا تمیعصبان

کردم که بعد از   ی م نییاش باال و پا هیرو با چرخوندن پا ی رژ تیو با عصباننشستم  شیآرا زیم  یبکنم، جلو د یکار با  یدونستم چ

 به در داخل اتاق اومد. ی مامان با ضربه ا قه ی گذشت چند دق

 پر تعجب بهم کرد.   ینگاه

  یپس نم ستین  یهم رسم یلیمراسم خ نیا ا،یزشته حاضرش و ب  ، یقدر لجباز  نی! تو چرا ایسوگند تو که هنوز آماده نشد -

 .ایلباس ساده بپوش و ب  هی  یکن  ت یخواد خودت و اذ

 به سمتش زدم.  یچرخ  م ین ی صندل ی گنگ و ناباور نگاهش کردم و رو ی خنده ا با

 ! ستین یرسم  نیگ ی درک کنم اون وقت م ن یرو که کرد ی ! من هنوز نتونستم کارد؟یگ ی م ی معلوم هست چ-

 .« ایاز اتاق آروم گفت:»سوگند منتظرم زود ب رون یبه ب یدستش گرفته بود و با نگاه ی در رو تو  ی  رهیگ دست

 و تخس سر باال گرفتم و چشم گرد کردم.  لجباز

 . د یاصرار نکن ن یاز ا شتریوجه، پس ب  چیبه ه امینم-

، در امتداد صورتم  چشم بود و با رژش ست شده بود ی تو یاش که حساب ی اشاره اش رو با ناخن بلند و الک بادمجون انگشت

 داد.   یتکون

 صدات نکنما. گه ید-

شروع به   یدستم بود محکم و حرص ی که تو ی و با رژ  دمیکوب  زی م یرفت که مشتم رو کنترل شده رو  رون یبا اون حرف از اتاق ب و

 بود!  ربد یباز هم ه و برش داشتم و البته که  دم یکش ز یم ی کردم و باز هم تلفنم به صدا در اومد. دستم رو رو  نهیکردن آ یخط خط

  نیقطع کردن نداشت و به ناچار مجبور شدم که جواب بدم. هم الیجوابش رو بدم اما خ تیاون وضع ی خواستم تو ی دلم نم اصالً

 که جواب دادم معترض گفت: 

 آخه؟  ی د یچرا جواب تلفنم و نم-
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 . دمیآشپز خونه بودم نشن یخب تو  زهیچ-

 تعجبب و مرموز گفت:  پر

 شپز خونه!  ی تو-

 .د یاز تعجبش باال پر ی اراد ریام غ شونه

 مگه حاال؟ ه یآره خب چ-

 شده؟  ی زیتو، چ ی قدر عصبان نی چته چرا ا نم یبگو بب یچیه-

 

 جواب دادم: یلحن پر طفره ا  با

 شده، نه به امروزت نه به االنت! تیزی چ ه ی که تو  ن یحاال! مثل ا یزن  یقدر زنگ م  ن یتو چرا ا نمی نشده که بب یز ین... نه چ-

 ! یکن  ی سؤال و جوابم م ی جور نی دونسنم ا ی نم ارمیگفتم زنگ بزنم و از دلت در ب یخب فکر کردم که ازم دلخور شد -

 کردم گفتم: ی م ی دستم باز یکه مضطراب با رژ تو  ی حال در

 م؟ ی شه بعداً حرف بزن یکم بخوابم م هی خوام  ی تونم حرف بزنم از کالس که اومدم خستم م یمن االن نم ن یبب ستم،یدلخور ن-

 :د ی متعحب تر و جاخورده پرس  

 ! دنهیچه وقت خواب نیتو؟ ا ی قدر هول و مضطرب  نیچرا ا ه یجور نی! سوگند اصالً چرا صدات ایبخواب-

 من! نه گفتم که فقط خستم. -

 ز اون با لحن همچنان مرموزش گفت: رو مکث کرد و بعد ا یا  هیثان چند 

 رون؟ یب یایاز اتاقت ب  یخوا  ینم ی عنیاِ -

 . ستادیمغزم از فکر ا یلحظه ا  ی که زده بود برا ی حرف از

 ! یچ یعن یمتوجه نشدم -

 لحنش اوج گرفت. یتو   یا خنده
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 کنه اونم اگه خاستگار باشه! ی قدر معطل نم نی که آدم مهمونو ا ن یا یعنی-

 آب دهنم لب باز کردم:   دنیباورانه و با بلع نا

 ؟ یگ ی م  یمعلوم هست چ  ربد یه-

 واال چشممون به در خشک شد، دق کردم بابا.  گه،ید رون ی ب د یاریب فی گم از اتاقتون تشر ی سوگند خانوم م-

 کردم:  یو بهت خنده ا  ی ناباور ونه یم

 آره؟   یکن  یم  یش... شوخ-

 گفت:  اش ی و با لحن بشاش و پر شوخ د یباز خند  سرمست

 . میبر د یهم با گه ید ی چون دو، سه جا گه،ید  م یپس ما بر یایاگه نم-

محابا شدت   یشدند، ضربان قلبم ب یام خارج م ینی زده که پشت هم از ب جانیه یی داغ شده بود و و نفس ها  یحساب صورتم

صورتم رو منقبض کرده   ی باره پر شده بودند. تمام اجزا کی  یکه شروع به قل قل کرده و مثل چشمه ا  ییگرفته بود و چشم ها

صورتم سر خوردند، منقلب شده بودم   یرو یو اشک هام هُر   رمیخودم رو بگ  ینکنم اما نتونستم جلو  ه یکردم گر   یم  یبودم و سع

 اس گفتم: پر التم یو لحن ه یو با گر

 لطفاً م... من...   ربد،ینکن ه ی تو رو خدا با من شوخ-

 : د یپرس  شوکه

 ! یکن  یم  هی گر  یسوگند دار -

 گفتم:  هی اشک هام رو پس زدم و مثل بچه ها با گر یپشت دست و کالفگ  با

 .یذاریسر به سرم م  ی جور ن یو تو هم ا  ختهیخب اعصابم بهم ر-

 انگار گند زدم.  یگم ول   یبجون خودت راست م ،یسر دور اون اشکات بگردم من، آخه چه سر به -

 هم گنگ به اون حالتم اضافه شده بود لب زدم:  یام شدت گرفته بود و خنده ا  هی که گر  یدرحال

 پس مامانم! ی اما... چ... چه طور-

 خواستم خوشحالت کنم.   ی سرم م ر ینکن، خ ه یگر  یجور نیا ربد ی سوگند مرگ ه-
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 کرد:  یمکث

  ف یبرات تعر  ییبهم کمک کرد حاال خوده زندا ی لیدونه امشبم خ  یشه که م  یم  ی مدت ه ی ی عنیدونه،  ی م زو یآره مامانت همه چ-

 کنه.  یم

 کردم که عاجزانه گفت:  ی گوش   یتو  ی هق هق

که با تو   نییبهونه اومدم پا ه یکنه، من به   ی م ه ی گر ی چه طور نشی خدا بب ی کم آروم باش، ببخش ا ه یسوگند، دردت بسرم  -

 حالم ها. نیتو بهتر ی زن یگند م   یدار  ی کن  یکار م یچ  نیحرف بزنم اون وقت تو بب 

 : دمیدلخور لب برچ دمیخند   ی م ه یگر ونه یکه م  ی حال در

 بود.  نیپس کار مهمت ا ی بد  یلیخ ، یبدجنس یلیخ-

 . یکن  ی حد مقاومت م نیدونستم تا ا  یکنم نم زتیخواستم مثالً سوپرا ی م شعوریکار کنم منه ب  یخب چ-

 با در ادامه خنده گفت:  و

  یلیاالنشم خ نیچون تا هم رونیب ایاز اتاقت ب ی باال تو هم زود امیمقامت بسه من االن م گه یاما د ن، ینه خوشم اومد آفر ی ول-

 وفق بدم.   هیقض  نیتالش کردم خودمو با ا

 :دمیاشکم رو پس زدم و با خنده پرس  ی مونده   ته

 ه؟ یکدوم قض   ؟یچه وفق-

 گوشم رو پر کرد:  تمش یخوش ر ی  خنده

 کنم.   یمراسما حال نم نیبا ا یلیکار کنم من خ  یچ ستیخب مدلم ن گه، ید یخاستگار نیهم-

 .ربدخانیخدمتتون ه ام یب ییچا ینی خب پس توقع نداشته باش که منم با س  استیجور نیاِ ا-

 تمام. برمت، یدارم م ی و ور م رمیگ  یبه من باش که دستتو م اد یکارم اصالً خوشم نم نیچون از ا یکن  ی اتفاقاً خوب م-

پر   یرژ لب سرخ رنگِ روش، با لحن یها ی خط خط ونه ی خودم از م  یو بررس   نهیبه آ یباز بهم غالب شده بود و با نگاه جانیه

 گفتم:  یزدگ  جان یاسترس همراه با ه

 ! رونیب ام یب د یاالن من با ی عنی ی وا-
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 زد:  یا  قهقهه

 ! امیمن ب  ی خوا ی نه پس م-

 که از حال رفتم!  نم یو تو رو تو سالن بب رون ی ب امیمن ب ربد یاوف ه-

 زد.  یا  قهقهه

  ار،یب ف یبعد هم تشر ی  قهی کم به خودت برس و چند دف  هی دختر خوب  ه یحاال هم مثل  رمتیگ یخودم م  ی نترس از حال رفت-

 تونم رو حرفش حرف بزنم.  ی شم، اون نپسنده منم نمسخت پسنده گفته با ی لیمامان من خ نیبب

 کردم.  دنیخنده ام گرفته بود و با تکون سرم شروع به خند  یحرفش حساب از

 با خودته، خب فعالً عروس خانوم.  گه یگفتم د  ینخند جد -

از ذوق، غم   ی ا  ختهیو اون حالم که آم  نهی آ ی خودم تو دن یداشتم و از د ی بیعج جان یرو قطع کرد. ه ی با گفتن اون حرف گوش  و

حرف ها و رفتار   ل یبرام سخت بود و تازه دل یو اضطراب بود، خنده ام گرفته بود. هنوز هم نتونسته بودم باور کنم، هضمش کم

 . دمیفهم ی م و سراسر خونسردانه و مطمئن مامان ر

 

کردم، رنگ از صورتم    یبه خودم نگاه م نه یآ ی تو  جیو مه زیدلهره انگ   یاندازه و حس یب یو منگ بودم و با استرس   جیگ همچنان

بردم و بازش کردم، پَد   زیم  یصورتم وجود داشت. بالفاصله دستم رو سمت کرم پودرِ رو  ی هنوز رو  هی بود و اثرات و ردِ گر دهیپر

بار بدون در زدن. نگاهم از   نیکه سمت صورتم ببرمش مامان داخل اتاق اومد اما ا ن یو قبل از ا مرنگ رو برداشت   ینرم و گلبه ا

  زیکه مامان همه چ نیمعنادار زد و به طرفم اومد. از ا  یبست لبخند  یکه در رو پشت سرش م  یشد، درحال ده یسمتش کش نهیآ

سرم   یتر اومد، باال ک یرو ازش برگردونم که نزد تم صور  یاز خجالت بهم دست داده بود و با شرمزدگ  ی دونست حس  یرو م 

نگاه کردن   یا  قهیبود و با خم شدن و اوردن دستش به سمت صورتم، چونه ام رو به طرف خودش چرخوند که بعد از دق ستادهیا

حرکت   به شونه و کمرم  یبغلش کردم. دستش نوازشگر رو   عیبلند شدم و سر ی صندل یزالل از رو  ی و پر شدن چشم هام از اشک

 .« یایب رونیاز اتاقت ب یخوا ی که هنوزم نم نیوار گفت:»مثل ا  کنار گوشم زمزمه  فشیلط  یدر اومد و آروم و با صدا

  یو با تو  د یگفتم که من رو کنار کش  "یمامان" ه یبه سر شونه هاش با گر ی شونه اش قرار دادم و با فشار محکم یرو رو  سرم

، خم کرده بود  گرفته بودمش نییکه سرش رو به سمت صورتم که پا ی آروم بهم، در حال یدست گرفتن بازو هام و تکون 

 .« نمیکن بب  امنکن دختر قشنگم نگ  هینکن سوگندم، گر  ه یگفت:»گر
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  ی شد و اشک هام رو به نرم دهیپر حرم و سرخ شده ام کش یگونه ها یکه سرم رو باال گرفتم دستش از بازوم رها شد و رو  نیهم

تخت   یکه رو   ی دستش گرفت و در حال یکه دستم رو تو  دم یدندون کش ر یاشک ز ی قطرات بعد  دنیچک یپاک کرد. لبم رو برا

 و سوق دادن نگاه مهربون و پر مهرش بهم، لب از هم باز کرد.   نیو دلنش  حیمل ی تخت نشوند. با لبخند  ینشست من رو هم رو  یم

 ه منتظرته. تابان  یپس بدون که ب ؟یست ینشسته ن رون یکه اون ب  یوار عاشق اون آدم   وونهی مگه د  ،یخواست ی نم نویمگه هم-

کرد. سرم   یکه باهاش داشتم، معذب و شرم زده ام م   یتیمیو صم یراحت یاون حرف ها از مامان با وجود همه   دنیقدر شن چه

آروم و گوش نوازش   ی کردم که با صدا یرنگ تخت نگاه م   د یو سف زیگل ر  یگرفته بودم و با نگاه اشک آلودم به رو تخت  نییرو پا

 زده ام از استرس، اورد.  خی یها شتمطمئن به انگ   یزد و  فشار بیبهم نه

اگه بفهمم   یشم؟! فکر کرد  ی م یدونه دخترم عاشق شده عصبان  هی که بفهمم  نیاز عشق ندارم و از ا یدرک   یچرا فکر کرد -

 کنم!   یسرزنشت م

 سکوتم ادامه داد:  با

 .ینکرد  ی تو که کار بد  ی شک یچرا خجالت م  ر یسرتو باال بگ -

 اشک رو کنار زد.  یو خوش فرمش باز قطره ها دهیکش  ی درجه و آروم سرم رو باال بردم که با انگشت ها درجه 

کنم،   فیرو برات تعر ی زیچ ه ی خوام  ی تمام منتظرته اما قبلش م  هیقرارینفر با ب هی  رونیطولش بدم چون اون ب ی لیخوام خ ینم-

  شهیو هم م یبا هم بود رستانیکه از دوران دب  میمیصم ی از دوستا یک یبگمش البته به جز  یم به کسکه تا حاال نتونست یزیچ

 کنارم بوده و هست.

که انگار به گذشته ها سفر    یو طور  د یکش ی که نفس  ختمیسراسر آرامشش ر یچشم ها یبرق گرفته از اشکم رو تو  یها چشم

خوش فرمش    یدستش گرفت و لب ها یزد. دستم رو در همون حال تو   قیمعنادار و عم یهمراه با لبخند  ی کرده باشه پلک آروم

 از هم باز شد.

 که االن موقعشه بهش عمل کنم. ی قول  هی به خودم دادم،  یقول  ه یدخترونه  ی االیخ یو با کل ی تو اوج جوون  یروز   هی-

 . دنیشن یچشم هاش نشسته بود گوش شدم برا یاهیس  ونه ی که کنج لب و م  یاز راز و حرف کنجکاو

 حال.  نیشور و هم نیسن، هم نیهم ی مثل تو عاشق شدم، درست تو  یروز  ه یمنم  -

رو که   یاش، قفل صندوقچه ا نهیاز س  ی اومدن نفس رون ی تر شد و با پر رنگ شدن خط لبخندش و ب ق یپر سؤالم دق یها چشم

 راز دلش رو پنهون کرده بود، باز کرد. 
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  ی به قول زایچ ی سر ه یخوام با گفتن  یبازش کنم فقط م یلیخوام خ یو خسته کننده باشه و نم  یکم طوالن  هی د یداستانش شا-

 که به خودم داده بودم برسم و عمل کردنش. 

 گو که به خاطرات سفر کرده بود، ادامه داد: قصه   یبا لحن ی دوباره و تازه کردن نفس  یسکوت با

  ی براش داد سخته و گاه د یکه با ییها نه یو هجا کردنش مثل آب خوردنه اما تاوان و هز  ی آسون یعاشقم شدم، عاشق! کلمه  -

 اوقات کمر خم کن. 

 :د یلب برچ دنیشن ی نگاه منتظر و پر شوقم برا دنیکرد که با د یمکث

رو که دوستش   ی به خاطرش نذر کردم، نذر کردم که اگه کس ی اون حس شده بودم که حت ر یدرگوار   وونه یو د  قیاون قدر عم-

  ی من، نسبت بهم داشته باشه و بشه، تا آخر عمرم هر پنج شنبه برم امامزاده  یدارم، اون هم متقابالً همون حس رو به اندازه  

همون امازاده و   می ریم گه یسالهاست که من هر پنج شنبه با همون دوستم با هم د النپخش کنم و ا ینیریمحلمون و اون جا ش 

به اون قسم و   بندمینذر کردم و همچنان پا یکنم، تو اوج جوون  ی بفهمه نذرم رو ادا م ی که کس نیرو اون جا بدون ا یچند ساعت

 که خدا اجابتش کرد برام. ینذر

 

 جاخورده به مامان چشم دوخته بودم.  ییزده و با چشم ها رتیح

مخالفت کرد   ی لیدونستن، اون زمان مادر بزرگت خ ی مسائل رو درست و به جا نم نیا ی لیخب راستش خانواده ها اون زمانا خ-

  ی که دلم م  ی. مخالفت کرد اونم وقت خواستنیو صالح بچه شون رو م ر یخ یمثل هر مادر و پدرنبود فقط   ی خب قصدش بد 

  ی... حتیبغلم کنه موهامو با نوازش موهام آرومم کنه حت کردیامونم م یرضا ب  ی دلتنگ   یوقت  خواستی خواست کنارم باشه... دلم م 

  یمادر  خواستمیخب نبود کنارم نبود، اون جور که م  ی ... ولکنمیرو درست م ی بده، بگه من هستم همه چ دارشوید  یبهم وعده  

 ...د یند  مویاما عاشق شتر یب یکرد و حت 

 فرستاد.   رونیب ی سخت نفس

حرف   گه،یبود د یجور  نیخودشون بودن و اون زمان ا ی مادر و پدرا یمایتصم  رویالبته حقم داشتن چون پدر و مادر منم پ-

  ده یکه درد عشق کش ی وسط تنها کس نینداشت اما ا هی قض ی تو ی ریبود تأث یاگر اون حرف اشتباه هم م یحرفِ بزرگترا بود و حت 

که از   ی منو دوست داشت و اون درک و تجربه ا  یلیتالش کرد، خ یلی بود که خ امرزم یخدا ب ی الیبود و تونست درکم کنه عمه ل

هام واسه دونستن   ی تاب ی اتفاقا افتاد، ب  یل یته آسونم نبود خدلم برسم الب  یعشق ناکامش داشت باعث شد که من به خواسته  

دونم زمان   ی و م ی لیمفصله خ ی لیهر دومون... خ یدنایبه دست اوردنش، پشتش موندن و جنگ  یبرا دنامیحس بابات، تقال و جنگ 

 اش که به تو ربط داره.  ی.... و اما قسمتیمیراز قد   ن یداستان و ا ن یا فیبره تعر
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 ناباور و همچنان کنجکاوم زد.  ی رو به چشم ها  یلبخند 

 دادم.  ی قول هی شدن قلب هامون بود که به خودم  ی کیهمون زمان و با -

 تر لب هاش رو کش داد.  ظ یگرم و پر محبتش محکم فشرد و لبخندش غل ی رو با دست ها دستم

وقت   چیکه دوسش داره برسونم و ه یبکنم تا اون و به کس ی عاشق شد هر کارروز دختر دار شدم و دخترم  ه یقول دادم اگه -

 که دوسش داره و عاشقشه... حسرت لمس عشق. ی کس یتو دلش نمونه، حسرته گرفتن دستا ی زیچ نیحسرت همچ

 و پر مهر نگاه کرد.  قیچشم ها عم  ی زدم که تو ی بغض لبخند  ونه یم

سخت   یچون نتونستم تو روزا  ر یکم د ه یاما  دمیکه من بفهمم! درسته فهم  نیبدون ا یعاشق شد  ،یدونه دختر من   هی سوگند تو -

دلم،    زیپاک کنم، من و ببخش عز یختی ر ییکه تو تنها ییکنارت باشم و آرومت کنم، نتونستم غصه هاتو بخورم، نتونستم اشکا

 ببخش منو. 

قرار   رش یزانو و دامن حر ی کردم، دست هاش رو که چفت شده رو یتار کرده بود نگاهش م  یرو کم دم یکه د  یاشک یهاله   با

ادا   یپس برا دم؛یفهم ی آخر هفته اش رو م یقرار ها ل یداشتند، به سمت صورتم بردم و محکم به لب هام فشردمشون، تازه دل

 زد!  یم  رونیبا دوست هاش از خونه ب  یو وقت گذرون دنید  ی  بهونهکردن اون نذر بود که عصر هر پنج شنبه به 

فکر    شهیدوست داشتند اما هم ی لیرو خ گهیقدر که تصور عشق مامان و بابا و کار مامان برام قشنگ و لذت بخش بود. هم د چه

نگاه   یگرفت و باز راستا  یام برق  یاشک یبوده و بابا فقط خواستگار مامان بوده. چشم ها یازدواج معمول ه یکردم ازدواج شون   یم

 گرفت. رار ق حشی مل  یدهنده و چهره   نیتسک

که در رو باز کردم    نیباال و هم امیخواستم ب یم  یحرف زدم، خب راستش وقت ربد یباغ با ه   یتو ،یمرتض   یِاون روز بعداز نامزد -

 رو گوش کنم اما... یزیخواستم چ ینم ن، یآشپزخونه مشغول حرف زدن بود یشما دو تا شدم که تو  ی متوجه 

 .د یهم، باال پر ی فشردن لب هاش روابروش با با یتا

پله ها   یوقت بد نشه قبل از پا گذاشتنش رو  ه یو   اد یکه بابات باال ن نیبه خاطر ا یحت دم، یاز حرفاتون رو شن یاما ناخواسته کم-

  ربد یبراش سر هم کردم، بعدشم که ه یز یچ ه یطرف و  ه یبهونه کشوندمش  ه یاز اون جا دورش کنم با   یجور  ه یکه   نیا یبرا

کم    هی کم جا خورده بودم و اولش باور کردنش  ه یشده بود  ر یدرگ یمشغول حرف شد. فکرم حساب هی قو باباتم با زهرا ب  نییاومد پا

م که  گرفت  م ینبود و تصم یاد یز ی گرفتنم فاصله  م یفکر کردن و تصم ن یرو نکرده بودم. ب ربد یبرام سخت بود چون اصالً فکر ه

 باهاش حرف بزنم. 
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  ی دونم اما باز هم حس ی کردم نم  یمامان گوش م یو به حرف ها چوندمیپ ی دور انگشت هام م  یری شالم رو با سر به ز ی  گوشه

هم قرار دادن   یو با رو  د یچیگوشم پ یاش خارج شد تو  نه یکه از س   ینفس یگرفته بود. صدا دنی پوستم خز ر ینرم از خجالت ز

 پاش ادادمه داد:

  یاونم حساب چارهی باز کردم، ب ی جور ه یدست و اون دست کردن و تعلل سر حرف رو  نیکم ا  هیرفتم و با  دمش یتنها د  یوقت- 

شناسم چون    یخوب م  یلیرو خ ربد یکرد، ه یمنو گوش م  ی انداخته بود و حرفا نییجاخورده بود و با خجالت فقط سرش رو پا

هم تو رو دوست داره در   یل یخ دمیفهم میکه زد   ییو با حرف ها زه یبرام عز ی لیخ دن، یخودم قد کش  یچشما یاون و سامان جلو 

مفصل    میو باز حرف زد  می رو مالقات کرد گهیهم د  یمطب که دو سه بار  اد یازش خواستم ب می حرف بزن شتر یکه ب  نیا ی آخرم برا

 تر.

 

بهم   یبیمامان قوت قلب عج یکردم. حرف ها  ی م ی شالم باز یها شهی تر کردم، همچنان با انگشت و ر ف یخف یرو با استرس  لبم

شدند. با سکوت ادامه دار   یاز هم باز م  ی نشون دادن لبخند  یبود و آروم آروم برا  زونیکه از استرس گر یی داده بودند و لب ها

و منم   یزار یم ون ی اول با من درم یعاشق بش ی روز هی کردم اگه  یفکر م   شهیگفت:»هم  هپر شکو یمن همراه با نگاه و لبخند 

ما فاصله   نیب  یل یخ زایچ ی سر ه یکار کنم که  ی اما چ می زن ی مورد حرف م  نیبا هم در ا یکنم و کل  ی ذوق م  یبفهمم حساب ی وقت

  یبکنم ول یخوام کمک کنم، اونجا نتونستم کار ی اما االن م دمیفهم رید   یل یاون قرصا رو هم خ یماجرا  یکه حت  یانداخت، طور

هر   ه یدونم که دلواپس ی و راه درست. م  یالبته بدونه اشتباه کردن سوق دادنت تو یکنم که فقط خوشحال باش   یم  یاالن هر کار 

برگرده باهاش   ی هردوتون سخته اما نگران نباش وقت ی دونم چه قدر برا ی کرد و م  فیو برام تعر   زیهمه چ ربد یشما سامانه، ه ی دو

 بدم.«  حیرو براش توض ه یقض  یجور  ه یکنم که  یرو م  میزنم و تمام سع ی حرف م

 دستم زد.   یآروم رو  ی و با دستش ضربه ا  د یبلند کش یبا تکون دادن سرش نفس همراه

  ن یشوکه شده بود اما گفتم که بهم عالقه دار یبود منم با بابات حرف زدم که اولش حساب ربد یخوده ه  شنهادیو امشب، امشب پ-

  نیبه ا میچون من و اون هم مبتال بود فهمتشیبهتر از من م ی لیکه عشق رو درک نکنه خ  ستین یآدم  ن،یو گفتم که عاشق شد 

  ی لینگاهت، اونم خ قیعم ی روزات براش گفتم از لبخندا ن یزدم از حال خوبِ ا حرف اما سرسخت! حرف زدم و  ن یریش  یکلمه  

و   کن یباشه بهم نزد یگفت هرچ  ی م میکرد خواست منتظر سامان بمون ی هم اظهار خوشحال هی قض ن یرو دوست داره و از ا ربد یه

شمارو   یطاقت یب  نکهیو باهاش حرف زدم و ا  انهیدم دروغ بگم که در جرروز هر دوتون رو تنها بزاره اما مجبور ش  نیا ی تو د ینبا

 حرف آخرم کردم. 

گرفت   یاز اندازه ام نشأت م ش یب یِکه از خوشحال یکه چونه ام از بغض  ی گرفت و در حال ظ یغل یهام از شور و شوق برق  چشم

که   ن یاز ا یدوست داشتم و حت شه یاز هم شتر یرو ب  کرده بود قدر شناسانه نگاهش کردم، چه قدر که اون لحظه مامان دایلرزش پ

چشم   یاشک تو  ی دندون فشردم و با حلقه   ریبودم. لبم رو ز مونینگفته بودم واقعاً پش و ر ز یچرا از همون روز اول بهش همه چ
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  یلیمامان، خ  نیلب گفتم:»چه قدر خوبه که هست  ریآغوشم فشردم و ز یبغلش کردم. محکم تنش رو تو  عی سر یلیهام خ

 .« یلیدوستون دارم خ

 زده از شالم پر مهر حرکت کرد. رونیب یدسته مو   یرو  دستش

 دوست دارم دختر قشنگم.   یلی منم خ-

درکت نکنم؟    ی د ینکنه ترس  ی د یترس  یاز چ ،یدست گرفتن صورتم گفت:»چرا بهم نگفت  ی با اون حرف من رو عقب زد و با  تو و

 شه عشق رو درک نکرد؟«  یما مگه ما

 : دمیبغض لب برچ با

خواد   یدلم نم یحال خوب و بده منه، م... من حت  ل یدل  گهیخواستم از دستش بدم چون... چون اون االن د  ی مامان من... من نم-

 کنم.   یبدون اون زندگ 

 نگو.  ینجور ی ا گهیآخه؟ د هی چه حرف ن یدلم ا زیعز-

 کرده نگاه باال گرفتم.   بغ

  شیپ نیخوا ی اون جور که م زیکنم که همه چ ی هم تو و هم سامان و تمام تالشم رو م نیخوب باش  شه یمن دوست  دارم هم-

 . د یمن  زیکنم، شما همه چ ی رو م  میبره تمام سع

از   قاًیکردم و آروم اما عم یشیو ستاهام باز به لبخند باز شد، با نگاه همچنان قدرشناسانه ام و فشردن لب هام، نگاه گرمش ر لب

 ته دل گفتم:»ممنون، ممنونم از تون.« 

 انداخت. نیچ ف،یظر یو شادش اخم ن یدلنش  یچهره   ونه یم

 زشته گل رخ رو تنها گذاشتم. زمیپاشو عز نتت،ی بب یجور  نیکم به خودت برس بده ا هیحاال هم پاشو  م،یندار هی گر گه ید-

 . دمیحال ملتهب و پر تب و تابم خند  ونه یم

 چشم مامان جون. -

 داشت گفت: »پس زود.«  ی که به طرف در قدم بر م یهر دو دستم از جاش بلند شد و درحال ی رو یکاشتن بوسه ا با

  یاس و به طرف کمد لب دم یاز جام پر عیدست پاچه ام کرده بود سر یاندازه که حساب ی ب ی جانیکه مامان رفت با شور و ه نیهم

زانو ام بود و از بغل   ی که تا باال  یقرمز و مشک  یبا چهارخونه ها یرهنیرو انتخاب کردم؛ پ یهام رفتم. با وسواس و اضطراب لباس 
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که آماده شدم و با    نیبا هم هماهنگ شده بودند. بعد از ا یرنگم حساب ی شلوار قد نود و مشک باخورد، به تن کردم که  ی چاک م

برم،   رونیخواست از اتاق ب یمامان که ازم م   یبه سمت در قدم برداشتم. همچنان استرس داشتم و با صدا نهیآ ی خودم تو یبررس 

رنگ   ی قهوه ا ی پارکت ها یمحکم رو  ییو با قدم ها  دمیکش ی قیدر رو فشردم و باالخره از اتاق خارج شدم. نفس عم  ی  رهیدستگ 

مجللش کرده بودند، رفتم. آب دهنم خشک شده بود و    یسقف حساب د ی زرد و سف ی راه گرفتم و به طرف سالن که نور و چراغ ها

رو باال گرفتم و سالن   امو دستپاچه  زون یلحظه احساس کردم که ممکنه از حال برم. نگاه گر ه ی یباره داغ کرده بود حت کی مغزم 

عمه و مامان   ی شد، صدا دهیسالن نبود، نگاهم سمت آشپزخونه کش ی تو  یزدم اما کس ی جست و جوگرم چرخ یرو با چشم ها

 که گرم حرف بودند توجه ام رو جلب کرد. 

 

که سالم   نیکردم. هم ی نرمم ط ی سالن تا آشپزخونه رو با گام ها ریو مس دم یدور کردن دلهره چند نفس کوتاه کش ی برا همچنان

  یذوق زده به نظر م  ی سراسر خوشحال و پر خنده اش که حساب ی . با چهره د یکردم عمه متوجه حضورم شد و به سمتم چرخ

کم از عمه   ه ی کرد.  ی اظهار خوشحال یکل  ک یو با گفتن تبر د یبغلش کش ی من رو تو  ضشیسمتم قدم گرفت، با لبخند عر د یرس 

رو با عمه و مامان   یا  قهیاش باعت شده بود که خجالتم کم رنگ تر بشه، چند دق یمیاما با رفتار گرم و صم دمیکش ی خجالت م

بابت   شیا  یبود و البته دلخور  تهمندانه اش موج گرف تیلحن بشاش و رضا ی و ذوق عمه از اون وصلت که تو م یگرم حرف بود

که   اش یگله مند بود. با عمه همچنان مشغول گپ و گفت بودم که با زنگ خوردن گوش  ی که چرا زودتر بهش نگفتم و کم نیا

اون مجلس قصد   یاوردن مادرجون و حضورش تو  ی برا ی مو مهد رفت. ع نییبود، از آشپز خونه خارج شد و پا یعمو مهد  ایگو

مورد   نیهم در هم ی که عمو مهد  نیکرده بود که عمو محسن زود تر از اون به سمت باغ راه افتاده بود و مثل ا رو رفتن به باغ 

  ی و کم ییطال ی ن هابود و بادمجو  ستادهیرنگ ا یو طوس  ی خواست با عمه حرف بزنه. رو به مامان که کنار اجاق صفحه ا یم

 : دمیسمت صورتم آروم پرس  کی انداختن به  نی کرد پرسشگرانه و با چ ی سوخته رو داخل تابه برعکس م

 ربد؟ یبابا و... اوم... ه ی عنیکجان،   هی پس بق-

  م یزد یهاشور شده اش گفت:»واال حرف م   یابروه ها ونهیم  یداد و با لبخند و تاب ه یبراق اجاق تک یرو کنار صفحه   یچوب قاشق

 با بابات حرف بزنه و االنم فکر کنم تو تراس باشن.« یی خواست تنها ربد یکه ه

 متعجب گفتم:»اون خواست؟!« پر

 شد. انیدستش با لبخندش نما هی و  ز یر یها  دندون

 ! گهید ربده یببره، ه شی پ زویخواد همه چ یم ییکه خودش تنها نیاوهوم مثل ا-

داخل اومدن تعارف    یبرا  گهیشدم که بهم د ربد یبابا و ه یصدا ی بردم که همون لحظه متوجه  یتعجب به سر م  یتو  همچنان

  عیسر ربد یبابا و ه دن یبودم و با د ستادهیرنگ ا  یاف و قهوه ا ی بعد هم داخل اومدند. پشت اپن ام د ی  قه ی کردند و چند دق یم
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که لبخند   ی هم سالم کردم. در حال یدست هام تو ی به بابا با فشردن لب و گره رو  م، نگاهم رو از مامان به سمتشون چرخوند 

بابا   یلب هاش جا خوش کرده بود، جواب سالمم رو داد و با لحن پر محبت و معنادارش گفت:»خوب ی رو یمندانه ا  تیرضا

 جان؟«

 بود نگاه کنم و هول گفتم:»م... ممنون بابا جون.«  ستادهیکه کنار بابا ا  ربد ینتونسته بودم به ه هنوز

دست لباس   ه یپر بهتم روش ثابت شد؛   ی. چشم هاد یبه خودم جرأت دادم و نگاهم آروم به سمتش خز ی ا قه ی بعد از دق باالخره

 اال خاستگار! رد خوی م ی زیبه تن کرده بود که ظاهرش به هر چ ورپول،ی فوتبال محبوبش ل م یاز ت یبا مارک ی و اسپرتِ مشک یراحت

  ی حال هنوز هم پر ابهت و پر جذبه به نظر م نیاش خنده ام گرفته بود اما با ا یال یخ یو ب یاز اون همه راحت ی لحظه ا یبرا

اش که قلبم رو به دو   ی شونیپ یبرنده   نی مردونه و چ  یچهره   دن یهم جذاب شده بود. چه قدر که دلم از د شه یو مثل هم د یرس 

  یهم وضوح کن د یسف ی رنگش که تار ها  یمشک ی موها ی رو یرفته بود. بابا دست عفقسمت کرده بود، براش ض  یمساو  هینم

که دست هاش رو   ی هم درحال ربد یاش به سمت سالن رفت. ه یی و با نگاه به ساعت صفحه بزرگ و طال د یداشتند کش نشونیماب

با گزش لبم از   ی. لبخند رفتقشنگ پشت سر بابا به طرف سالن  ی شلوارش فرو کرده بود با زدن لبخند و چشمک بیج ی تو

 .دند یکه بهم وارد شده بود زدم و شونه هام هام ناخواسته باال پر یجانیه

کردن کاهو  کنترل شده مشغول خورد  ی معروف و خوش عطرش بود و من هم با استرس  ی در تدارک زرشک پلو یحساب مامان

رو که با فاصله   ربد یکردم بابا و ه ی م زیکه برگ زرد رنگ و نازک کاهو رو ر  یاپن بود و در حال یساالد شده بودم. سبد رو یبرا

به خودش گرفته   ی ا یجد  ی  افه یهم ق یزد و حساب ی همچنان با بابا حرف م ربد یه ؛ کردم ی از هم و نشسته بودند نگاه م ی کم ی

بردن   شی پ یبرا شیتاز ک یابرو هاش افتاده بود. چه قدر از اون همه جسارت و  نیکه ب  تیاز اون همه جد  قیعم ین یبود و چ

  یخاستگار یاون تو  ربد یبرعکس ه فتادم، ا  یمرتض   یمراسم خواستگار اد ی یلحظه ا ی خوشم اومده بود و برا یخواستگار ی  ه یقض

  یی جورا ه یبود و   لکس یراحت و ر یلیخ  ربد یکرد اما ه ی گوش م ه یبق یت نشسته بود و به حرف هاساک ی گوشه ا ه یمبل  ی رو

صحبت کردند و   یکنجکاو بودم بدونم که با بابا درمورد چ یلیتر شد خ  زیکردم و گوش هام ت زیهمه کاره خودش بود. چشم ر

 !د یرس  یمند بنظر م   تیو اون همه خوشحال و رضا  یبابا اون جور   ی با گفتند که چهره  ها یچ

 

با هم   یقبل از شلوغ شدن جمع و مجلس کم ربد یشده بود که من و ه ن یبودند و قرار بر ا ومده یو عمو محسن هنوز ن  مادرجون

  یم  شیهم کم   ب هی و بابا خنده مون گرفته بود هر چند که بق یاز اون درخواست عمو مهد  یکه خودمون حساب می حرف بزن

مسائل   یسر یو در مورد   می بزن گهیآخر رو با هم د یگفتن نمونده اما باز هم اصرار داشتند که حرف ها  یبرا  یدونستند حرف 

مادرجون   یما مطمئن شده بودند و فقط مونده بود اجازه    یهر دو  یچون همه از جواب من و خواسته   م یریبگ  میخودمون تصم

که اون هم خودش تنها اومده بود   م یرو نخواسته بود یا  گهیته بود. جز عمو محسن کس داوردنش به باغ رف ی که عمو محسن برا

زنگ زده   اد ین ش یپ یو کدورت   یکه دلخور  نیا ی هم برا د یاحترام به عمو حم ی هم همراهش نبود، البته بابا از رو نیحس یحت
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و    میقرارشون ند   تیموقع ی هم خواسته بود که تو یبود و عمو مهد   دهیتراش  یبهونه ا  ومدنین یبود و اجازه گرفته بود اما برا 

 . می که خودشون راحتند و بهشون احترام بزار هرجور

  ی پوِش برف د ی دست سف  هی رو با قامت بلندشون  اده یپ ی کاجِ تو یبود و درخت ها ی نسبتاً پر سوز یهوا  م، یبود ستادهیتراس ا ی تو

  یبارون زا که خبر از بارش برف و بارون رو م  ی روشن به خاطر ابر ها مه ین ید و آسمونشده بودند، همه جا ساکت بو د ینرم و سف

کرد که با تکون   ی و پر رنگ بهم نگاه م  قیعم ییهم قرار دادن پاش و با خنده ها ی زده بود و با رو کهیت وار یبه د ربد یدادند. ه

 ؟« یکن  ینگام م  یجور  نیچرا ا هیکم رنگ گفتم:»چ ی کیاون تار یپر برقش تو  یرو به چشم ها  ریوصف ناپذ  ی و با ذوق یسر

 عروس خانم.«  د ییخب بفرما ،ی چیو با خنده گفت:»ه د یزندون کش ری ز یلب

 هم فشردم.  ی حرف زدن خنده ام گرفته بود و با خنده لب رو یلفظ عروس خانم و اون خلوتمون برا  دنیهم از شن خودم

 گفتن مونده؟   یهم برا ی حرف ییخدا-

 .د یخند  ک یت  کهیت

بگم   یخواست  ی م ای! میرو انتخاب نکرد یعقد و عروس  خیو فقط تار ستین ی ازیبگم نه ن ییدا  یجلو یخواست ی نه تو رو خدا م-

 نمونده هان!  یو حرف   میشبانه روز با هم بود 

 دهنم گرفتم.  ی کنترل خنده ام جلو  یرو برا  دستم

 خب.  ی گ ی آره راست م-

انگار نه   ید یلباس پوش  یطور  ن یتو چرا ا  ی گفتم:»راست دنشیسر و تا پاش و مدل لباس پوش  یکردن دوباره   ز یدر ادامه با آنال و

 !« ربدخانیه یخاستگار یاورد  فیانگار که تشر

گفت:»گفتم    الیخی و با پروندن هر دو شونه اش رو به باال ب بیکرد، دست به ج یخودش رو نگاه یاون حرفم اون هم سرتا پا با

 !«امیکت و شلوار تنم کنمو ب  ینکنه انتظار داشت ستیکه مدلم ن

 تر.  یکم رسم ه یخب القل  ی نه ول-

 باال داد.  ییو ابرو د یکه زدم با تمسخر خند   یحرف با

 از شما سوگند خانم.  دمیهم که ما ند  ییهان! چا ت ی! اصالً کو چادر گل گلیرفتار کرد ینکه تو رسم-

اورد و دستم رو   رونیشلوارش ب بیگرفت، دست هاش رو از ج  یسنگ  واریرو از د اش ه یخنده که تک ریبا اون حرفش زدم ز و

 و من رو به سمت خودش کشوند. د یکش
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 دلتنگت شده بودم.  یتو رو که امروز حساب نمت یبب نجایا ایب-

 .« ادیم  یوقت کس  هی  ربد یه ی کن ی کار م یزدم گفتم:»چ  یم  د یپرده داخل رو دکه از پشت   یکش دار در حال  یو با لحن معترض 

جا عشق   نیا ایکنه ب ی رفع م مویو نگاه خمارش گفت:»فقط بغل کردنت دلتنگ   واش یهم خوابوند و با لحن  ی آروم رو یپلک

 من.«   یکوچولو 

 زد.  قیعم ی موها و سر شونه هام لبخند   ونهیم ق یعم ینفس دنیکرد با کش  یکه بغلم م  ی در حال و

  ی حال هی اصالً  سه یبود قلبم وا کینزد  جانی نگو از ه گهیامشبم که د  ،ی چ ی عنی ی فهمم زندگ یکنم تازه م  ی عطرتو که حس م-

 دارم که نگو انگار رو هوام سوگند.

 آغوش گرم و نرمش جا دادم.  ی بچه گربه تو ه ی خودم رو مثل  لوس 

 شه. ی ممن که هنوزم باورم ن-

 .د یبازوم کش ی رو  یاز دلتنگ  ص یرو آروم اما حر دستش

 و شد. م یباورت شه، خواست-

تار کرده بودند  دنش ید ی چشم هام رو برا یلعنت  یکه بازم اون اشک ها ی رو آروم و درجه دار باال گرفتم و درحال سرم

 که خواب نباشه.«  دوارم یگفتم:»ام

 ابرو هاش رو گرفت.  ی  ونهیم نیریش  یاخم

 شم گفته باشم. ی وگرنه منصرف م اینکن  هی اِ سوگند باز گر-

 بهم؟ ی چرا نگفت یبد  ی لیخ ی ول-

 بشه واست.  زیدونم خواستم سوپرا  یچه م-

 ؟یک  یدونه، اصالً چه طور  یرو م   زیکه مامان همه چ ن ینه ا-

 م؟ ی زد ی حرف م ی با مامانت راجع به چ ی گفتاون روز تو باغ  ادته ی ،یاش رو نداشته باش  ی آمادگ د یخب گفتم شا-

 .دمیاش کوب نهیس  یآروم رو  یمشت

 راجب  سامانه. یو گفت  ی کرد یاما تو بدجنس-
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 .د یدستش گرفت و بوس   یپلکش تو  ه یهم گذاشتن  ی رو با رو مشتم

فکر کنم بهت گفته   می راجع تو حرف زد شتریب  ییطور بود اما با زندا نی هم هم یالبته حرفام درمورد سامان دروغ نبود تا حدود -

  ی دونستم چ ی شوکه شده بودم و از خجالت نم یخودمم حساب م،یبعدشم که ازم خواست حرف بزن دهیباشه که مارو باال با هم د

هستن آرزو خانم،   ی تیو باشخص یخانم منطق  یل یخ ییخدا یشد واقعاً، ول  ی کنم چون نم ارتونستم انک ی بگم نم ی کار کنم و چ

 ماهن. ی لیخ یی حرف ندارن خدا

 

رفتم   یدوسه بار گه یجمع کردم که موهاش رو باال زد و در ادامه گفت:»بعد اون روز گفت برم مطب، د ی هام رو با لبخند  لب

  ی لیکه خ  یک، طورو با در  ی هم خوب برخورد کردن من که واقعاً جاخورده بودم و چه قدر منطق یل یخ م یحرف زد یمطب و کل 

 کردم.«  فیراحت براشون تعر  ال یبا خ زوی راحت حرفامو زدم و همه چ

 کردم.  ن ییرو با انگشت هام آروم باال و پا  شرتشیسو پیز

  ی حدش رو نم نیشدم تا ا ریغافلگ  یماجرا حساب ن یاما خودمم از ا یبا درکه و منطق  یل یخ هیجور  نیهم شهیاوهوم مامانم هم-

 واکنشش چه طور بود؟ ی عنینگفت؟  ی زیچ د یفهم  یوقت یعمه چ  نمیبب  رم،یتونستم بپذ 

 طور.   نیدونن هم مامان و هم بابا، خب رک و راست حرفمو زدم گفتم که بهت عالقه دارم و تو هم هم ی هست که م یچند روز -

 تاب داد.  یو خنده چشم ی فتگ یبا خودش  و

 ! ادیخوشم ب یکرد من از دختر  ی وقت فکرش رو نم چی قول خودش ه  شد چون به ی مامانم که اولش باورش نم-

 کنترل شده ام براش نازک کردم.  ی معترضاً همراه با خنده  یچشم پشت

 اوهو! -

 که از تو خوشم اومده سوگند خانم.«  ه یاتفاقِ بزرگ  یل یخ گهیباال انداخت و در جواب گفت:»بله د ییخنده ابرو با

 تو!  ی چه قدر هم که اعتماد بنفس دار-

 کرد.   یا خنده

شده بودم و کالً اعتماد به نفسمو از دست   د یاز خودم نا ام ی لیخ یاون همه در برابرم مقاومت کرد  ی وقت ی ول  یشوخ یحاال ب-

 بزنه.  نمیدسته رد به س  ی کردم کس  ی داده بودم چون فکرشم نم
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 .نوی قبول کن ا ی بود فتهیلج درار و خودش  یل یحسه من بود البته تو خ ه یحست شب قاًی دق-

 چه کنم!  گه یمدلمه د-

 . دمیلباسش رو باال کش پ یتر ز  محکم

 اش؟  ه یخب بق ی گفت یراجع به واکنش عمه م  یداشت نم یاصالً ولش کن بگو بب-

 دست گرفت.  ی تو قشی ام رو با نگاه گرم و عم چونه

چند روز رو همش با بابا  ن یخوشحال شد و با بابا حرف زد و کالً ا یلیواقعاً شوکه شده بود اما بعدش خ د یفهم  یوقت گه ید  یچیه-

که مدام در رفت   دونستم یم  یعنیاالن موقعشه.   گهیرفتن سامان شدم با خودم گفتم که د ی زدم بعدشم که متوجه  یحرف م  نایا

 . میکن  یمون رو عمل م یتصم د یکه سامان نباشه با ی وقت  ن بهت گفتمیو آمده به اصفهان به خاطر هم

 ام خارج شد. نهیمتالطم از س  ی هم گذاشتم و نفس ی هام رو محکم رو پلک

دونه زن عمو   ی گفت خدا م  د یبابا که به عمو حم دن؟ ینشون م یبفهمن چه واکنش یوقت ه یبق یعنیاسترس دارم   یلیراستش خ-

 . دهیچ یچه بساط نی االن بب گه یام کنه دخفه  یمرتض ی تو نامزدخواست  ی م شمیشده همون جور ی چه حال

صورتم طره شده بودند پشت   یاش موهام رو که تو  گهینگه داشتنم پشتم قرار داده بود با دست د  یدستش رو برا  ه یکه   یدرحال

 نسبتاً بلندش نسشت. ی شونیپ ی  ونهیقشنگ م یو خطوط نیگوشم قرار داد، چ

  چیامشبو بگه و بدون ه ه ی قض زنه ی که حرف م ی ازش خواستم که با هر کس زدیمامانم با تلفن حرف م ی امروز وقت ه یچ ی دونیم-

من   ینمونه، سوگند برا ی باق یا  گهیحرفه د چ یه یبرا  ییو جا میخواست یمن و تو همو م یعنیبگه که ما،   یا  یاضاف حِیتوض

 تو هم نباشه.  ی برا ستیمهم ن ه یبق یحرفا

 زدم.  ی پلک مضطرب

 دوننن؟  ی االن همه م یعنی-

  هی خب پدربزرگم  ی ول  انیخواست ب ی که دلشون م  نیزنگ زد و ازشون اجازه گرفت و ا ناهم یبه پدربزرگم ا یمامان حت باً،ی تقر-

 گ نزد؟! بهت زن  نمیگفت بب  کیاز االن تبر یخوشحال بود و کل  یل ینشد، تازه سحرم خ گهیحال بود د ضیکم مر

 . زنهیحتماً م ی نه ول-

  ی تازه خودتم که با بابام حرف زد  یهمه کارو کرد نیا ی تو ک ربد یه  یگرد شده گفتم:»وا  ییو چشم ها جان یدر ادامه با ه و

 لبش بود؟«  ی لبخند رو  یکه اون جور  ی بهش گفت یچ ی راست نمیبب
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 ایحرف بزنم بهتره حاال بماند چ یی گفتم رک و راست با دا گه، ید  میلب داشت گفت:»حرف زد ی که رو ی زد و با لبخند  یچشمک

شده به خاطرت با  یموندم حت   یدوست داشتنتو کردم و االنم پاش م  یمونم، ادعا ی که کردم موندم و م  ییادعا ی اما پا م یگفت

 کشم.«  ی نم  دست ام جنگم اما از خواسته ی همه بجنگم، م

  کبارهیکردم که  ی که زده بود بهش نگاه م  ییتمام، از حرف ها یاش رو محکم تر از قبل چنگ زدم و با خوشحال نه یو س  آغوش 

 . د یکش ی خودش جا داده بود آه ی غم رو تو ی که ناگهان ییحالش دگرگون شد و با صدا

خوام سامان رو از دستش   ی نم کنم قدرتشو ندارم...  یاحساس م ی عنی سمیتونم وا ی نفر نم ه ی ی وسط فقط جلو نیا ه یچ ی دونیم-

که مامانت   ن یبا ا زاره یراحتم نم یا  هیدر موردم بکنه ثان ی رو بفهمه و فکر بد   هی قض ن یکه ا نیبدم، اون جون منه داداشمه فکر ا

 بازم  ا کنه ام  یدرست م   زویگفت همه چ

 .نگرانم

 نگاهش کردم.  ریو دلگ   مغموم

 . شهیم  یخال هو یخب ته دل منم  یگ یم  یجور  نیتو که ا-

 رو با تأثر تکون داد.  سرش 

 هان؟  میکم خودخواه باش   هی  ا یاصالً ب م یجز خودمون فکر نکن ی زیامشبو به چ ا یخوام اصالً ولش کن ب ی معذرت م-

من و تو رو با هم  موضوع برخورد کنه اصالً ممکن هست بودن   نیچه طور با ا دونه یبرگرده خدا م یاما حق باتوئه منم نگرانم، وقت-

 ره؟ یبپذ 

 لبم گذاشت. ی انگشت رو معترضاً

 . میدرموردش حرف نزن  گهید ایبهش فکر نکن منم اشتباه کردم که گفتم پس ب گهیسوگند د-

 سر تکون دادم.  ع یمط

 اوهوم. -

 

رنگش که نفسم رو   ی خمار و قهوه ا یشده بودم و اون هم با چشم ها  رهیمحکم تر شد، بهش خ فمیبازوش دور تن نح ی  حلقه 

  ه یقشنگ و تبدارش شده بودم و  یاون مدت کم دلتنگ اون نگاه ها  یبند اورده بودند، بهم زل زده بود. چه قدر که تو  یحساب
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پر تب و تاب   ی پهن و نگاه ی کردم و اون هم با لبخند  ی که بهش نگاه م  یشدم. درحال ینم ریاز نگاه کردن بهشون س  ییجورا

 بهت بگم.«  یز یچ هی خوام  یکرد، با لحن آرومم گفتم:»م   ینگاهم م

 جون دلم، بگو عمرم. -

  واریبه در و د ی اریکم م ، یش  ی ها م وونه ی کنه، مثل د ی ذره ذره وجود آدمو آب م  ،یل یخ هیحس بد   ی لیخ یدلتنگ  ه یچ ی دونیم-

  ی کن ی م ی گذره همش سع ی م ر یهمش چشت به ساعته به در، زمان برات د ،ی کن دایاز اون آدم پ یرد  ه یکه همه جا   یزنیم

اوردن   اد یاونم با به  ی کن  یشه چون... چون حواست خودش پرت هست، هر دفعه بغض م ی اما نم یکن   گهید  ی حواستو پرت کارا

 کالم...   کهیت ه یرفتار،   هی لبخند،  هی

 . دمیو پر درد کش  ظ یغل یآه

 و دلتنگ...  یهمش دلتنگ  ،ی کنیهمش تصور م  ،ی ه... همش منتظر ، ید یقورتش م  قینفس عم ه یاما با -

 لب زدم:  ه یچشم هاش غرق شدم و با همون لحن پر گر یزده ام انداخت، تو  خ ی یبه چونه   یتر شد و لرزش   ظ یغل بغضم

  ی وقت  ،یستیکه تو ن ی که گفتم حال و روز منه وقت  یینایهام، ه... همه ا وونه یمثل د ی ستین اره، ینفسه منو بند م یدلتنگ  ربد یه-

 دلتنگتم. 

 زد.  ی که محکم کمرم رو چنگ م  یمن شده بود و دست  یپلک زدن با نگاه متأثرش ماتِ حرف ها بدون

 بغض خفه کننده ام زدم.  ونهیم  یلبخند 

  ه ی و با  نمتیب ی و م ی ایم ی دوباره اته، وقت دن ید د ینه... ام ک ی رو برام آسون م یو دلتنگ  ی همه دور نیکه ا  هی چ یدون ی اما م-

 نبودم.  قراری و ب تابیانگار اصالً ب برم،یم اد یو از و همه کس  ز یلمس کردن همه چ  هی بغل،   هی نگاه و 

 آب دهنش رو قورت داد. یلمس کردم که آروم چشم هاش رو بست و به سخت ص یدست صورتش رو نوازشگر و حر با

  یو خوش شانس دختره رو  نیو اون لحظه خودم رو خوشبختر ه یته خوشبخت ن یگم ا  یکنم با خودم م   یصورتتو لمس م  ی وقت-

آغوش   نیمردونت و ا یوها باز نِیآرامش رو ب ن یشتریترسم و ب ینم ی زیاز چ گهید ی کن  یکه بغلم م نیدونم، ه... هم ی م نیزم

 گرمت دارم. 

 . دمیباره بلع ک یاش چسبوندم و عطرش رو  نهیسرم رو به س  محکم

 شم، مست و سرخوش.  یخودم گم م االتیخ یعطرت تو  دنِهیبا نفس کش- 

 تلخ بهم نگاه کرد و با لحن متأثر و مغمومش لب باز کرد.   یاش خارج شد و با لبخند  نهیآه مانند از س  ینفس
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تو    ،ی تمام من گهیبتونم وابسته ات بشم چون االن د نیاز ا شتریب گهی کنم د  یفکر نم ، یکن  وونهیمنو با حرفات د ی خوا ی باز م-

 وجودم.  ی سوگند همه  ی وجودم من شد  ی همه 

رو   میشونی موهام فرو کرد و نرم پ ی پنجه اش رو از کنار گوشم تولب هام نشست که  ی با فرو دادن بغضم رو نیغمگ  یلبخند 

 بوسه زد. 

 تونم بکنم.   ینم ی ا گهی کار د ت یشونیپ یبوسه اونم  رو  ه یکه جز  ی اون قدر پاک-

  ی حال من وقت  شه یبه توان ده برسون، اون وقت م ی رو که گفت ییزایموهام گفت:»چ ی هم فشرد و با حرکت دستش تو یرو  لب

 که ازت دورم و دلتنگ.« 

 منقلب ادامه داد:  یشمرده و با حالت  شمرده

زنم، غر   ی تونه تحملش کنه، سر همه داد م ینم  یشکیپسر بد اخالق و بدعنق که ه هی شم  یمن تمام روز م  ی ستیتو که ن-

رحمانه تن   ی ب یدلتنگ  ن یا که خوشحالت کنم مجبور شدم به نیاما امروز به خاطر ا شمیکالفه م   رم،یگ  یبهونه م یالک زنم، یم

 بدم.

 دستش که کنار گوشم قرار داشت گذاشتم. ی بچه ها بغ کرده نگاهش کردم و دستم رو رو مثل

 . رمیمیم  یاگه ولم کن ،ی وقت ولم نکن  هی-

 پر غم نگاهم کردم.  یو با لبخند  درمونده 

 سوگند.   ی کنه، تو قلب من ی دگبدونه قلبش زن  تونهی مگه آدم م ی زنیکه م هی چه حرف نیآخه ا  ،یقبالً هم گفت -

 دهنش رو آروم آروم و صدا دار فرو داد.  آب

 . رمیمیتونم، چون ولت کنم خودم م ینم-

 . دمیغم خند  ونهیذوق م با

 خوابه؟  ه ینکنه امشب -

 چسبوند: نش یرو محکم به س  سرم

 ...ستیمن، ن  زک یعز ستین
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گرم حرف    یو عمه حساب یاومده بودند. بابا، عمو محسن و عمو مهد  گهیهم د  د یده بود و مادر جون و عمو حم کینزد ساعت

کرد. من هم که دائماً از سالن به اتاق و از اون جا هم به    یگوش م شتر ینشسته بود و ب یمبل  یهم رو  ربد یشده بودند، ه

  یاون دستپاچگ  ی هم که متوجه  ربد یپام بند بشم. ه یتونستم رو  ی نماصالً  استرس و   جانی آشپزخونه در رفت و آمد بودم و از ه

 داد.  ی سر برام تکون م یبار با نگاه دنبال کننده اش و پوزخند  کی  قه ی آشکارم شده بود چند دق

  شیپتر  یجد  ربد یبود، با اجازه گرفتن از مادرجون حرف ها در مورد من و ه  دهیکه مامان تدارک د  یاز خوردن شام مفصل بعد 

 یخوشحال بودم و احساس  یکه داشتم حساب ی رفت با وجود دلهره ا ی م ش یاون قدر خوب پ زیکه همه چ  ن یگرفته شد و از ا

که   قیعم یماجرا خوشحال بود و لبخند  دنیاز فهم تینها یبود. مادرجون هم ب ه بخش وجودم رو کامالً پر کرد ت یمطلوب و رضا

 .شد یاز لبش پاک نم  ی ا قهی از دق

 ریاون خبر غافلگ  دنیکه با شن م یو عقد رو با هم برگزار کن ی شد که هفته بعد جشن نامزد نیزده شده قرار بر ا ی حرف ها با

  ی  نهیبلنِد قلبم که ناباورانه به س  تینها  یسرد و تپش ب  یو منقلب شدم، دست ها ر یمتح یالحظه  یکننده و دور از باور برا 

ساق پام انداخته بود،   یو لرزش رو تو  یاز سست ی فشارم بود که حس یمضطرب و افتادگ  حال یایاورد گو ی فشار م ام  یاستخوان

کم    یزده شده مخالفت ی حرف ها ونیدر کنترلش داشتم. م ی استرسم رو دو چندان کرده بود و سع ون یترس از حال رفتنم اون م 

را   ی و بعد از اون هم عقد و عروس  م ینامزد بمون ی مدت ی ابود که فعالً بر  ده یعق ن یبابا مشهود بود؛ چرا که بر ا ی حرف ها یرنگ تو 

  ی تحت خواسته ها  یحساب ایراحت بتونم درسم رو بخونم اما عمه که گو ال یمن هم با خ ی جور نی که ا م یبرگزار کن گهیبا هم د

بابا   تیکرده بود، رضا  بموافق و به موقع مامان که به کمک عمه شتا یحرف ها ن یچناز اندازه و هم  شیب ی بود با اصرار ها ربد یه

برداشت و   زیم  یرو از رو  ینیریبلند ش  ه یعمو محسن و مادرجون مامان ظرف پا ک یهم صد در صد شد. با دست زدن و تبر

.  میکه گرفته بود و دست کردنشون رسماً نامزد شد   ییفکر همه جا رو کرده بود و با حلقه ها یحساب ربد یمشغول تعارف شد. ه

از   ی نا آروم و لرزون کرده بود، حس یکه ته دلم رو حساب  یکنترل نشدن ی و قشنگ بود برام و شوق فی لط بخوا ه یمثل    زیهمه چ

فاصله گرفته بودند.   ن یکه با بال زدن از زم ییکنم و پاها  یم  ریابر ها س  ی و پرواز که باعث شده بود احساس کنم رو  یسبک بال

 مندش آروم لب باز کرد:  تیو رضا ن یهمراه با نگاه دلنش یدنیبغل کش یو با ت  د یبوس   یکه دو طرف صورتم رو م ی مادرجون درحال

 دختر قشنگم.  ن یان شااهلل خوشبخت بش-

صورت مادرجون با خم   ی رو یبعد از نواختن بوسه ا  ربد یکه ه د یآغوش کش ی رو تو ربد یه یبلند و باال بتیبعد از اون هم ه و

لب زمزمه کرد که اون   ر یرو ز ییما، دعا  یپر مهر به هر دو ی و مادرجون هم با نگاه د یرو بوس   فشیشدن دست چروک افتاده و نح

کرده    رشونیمغموم عمو محسن و بابا که سر به ز ی عمه و مادرجون تر شد و چهره ها ی هاآقاجون چشم   ادیبا زنده شدن  ونیم

چشم هام رو پر کرد و با چفت کردن دندون هام   یبه گلوم چنگ زد و کاسه   ظ یغل ی بغض یلحظه ا  یخود من هم برا ی بود. حت

و چه قدر که با هام    نهیاس عروس ببلب ی خواست من رو تو یاشک هام داشتم، چه قدر که دلش م زش یاز ر یر یدر جلوگ یسع

که   ینیداشت جو رو از او حال غمگ  یزود از ما گرفت. مامان سع یلیکرد اما عجل مهلت نداد و اون رو خ ی م ی مورد شوخ  نیدر ا

  ی باز خنده و نشاط تو ی قیمتذکر شد که با گذشت دقا  هی به خودش گرفته بود خارج کنه و با خنده و لحن متعرضش به بابا و بق
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رنگش که به    ی شال بلند و مشک یچشمش رو با گوشه   ی محو قطره اشک گوشه  ی . مادرجون هم با زدن لبخند د یصورت ها دو

 کرد.  ربد ی من و ه ی چشم ها ی سرش خورده بود، گرفت و نگاه مهربونش رو حواله  یمعروف بود و دو تا، تا رو  "دار  ش یر ینایمِ"

انگشتم   یپر برق تو  یکرده بود به حلقه   یاشک یکه چشم هام رو کم  یاز شاد ی تند و پر التهاب فوت کردم و با حلقه ا ینفس

از حال من نداشت و سرخ   ینگاه کردم که اون هم حالش دست کم  ربد ی به لبخند باز شده بود، به ه  تینها ینگاه کردم. لب هام ب 

آشکارش داشت. هر   جانی نسبتاً بلندش گواه حال مشوش و ه یِ شونیپ یعرق رو  ز یر یبارش و دونه ها  کی قه یچند دق یشدن ها

همچنان   نی زم ی پارکت ها ی مبل و ضرب گرفتن پاش رو ی بود و با نشستن رو دهیفا  یدر کنترلش داشت اما ب  یچند که سع

 زد.   یچشم م یرو تو  جشیحال پر شور و مه

دور   ی کم ینامزد  ی مون باز از خنده رنگ و لعاب گرفت، از فضا کیو کوچعمو محسن مجلسِ گرم  ی ها یو شوخ یی بذله گو با

 سالن اِکو انداخته بود.  ی تو   ی بابا و عمو مهد  یقهقهه ها  ی شده بودند و صدا

و جا به   یگوش  ی  برهیو  یکردم که صدا  ینرم خشک م یبا دستمال  م یشسته شده رو که با کمک مامان شسته بود ی ها ظرف

 سر خم کردم.  یتوجه ام رو جلب کرد. به سمت گوش  زی م یجاشدن کمش رو 

 

  ز یم ی بود از رو ربد یکه از طرف ه  یامیخوندن پ ی ام رو برا ی انداختم و گوش  ز یم ی بود، دستمال رو بالفاصله رو ربد یه ی شماره

دوست  "که   امیاون پ دن یرو باز کردم. با د ام یکرد پ ی که نشسته بود گردش م  ییکه نگاهم سمت سالن و جا ی برداشتم. در حال

 از طرفش "یدارم

اش   گهید یپا  یپاش رو رو  ک ینگاه کردم؛  ربد یو باز به ه  دمیآروم و کنترل شده سر دادم. با ذوق لب گز یسرمست خنده ا  بود

مرموزش که باعث شده بودند من هم خنده ام   ی کرد و لبخند ها یمبل نگاهم م   یدسته    یآرنجش رو  کهیانداخته بود و با ت

خاص   یبا ژست ی اش و باال انداختن شونه ا یکردم که بعد از چک کردن گوش  پیتا اش بر یا  وونهید  عی سر یل ی. در جواب خرهیبگ 

  یساز لذت نف ی و با حس  قیاون ها قرار داد. عم یجمع و حرف ها ونهی خودش رو باز م ، یجد  یو محو کردن خنده اش با حالت

کرده بود که با   دایبلند پ یتپش یمگ یکرد، قلبم هول و با سراس  دایدستم سوق پ  یتو  ی و نگاهم باز به سمت حلقه  دمیکش

به سالن و مجدداً به   یو با نگاه دمیام کشرنگ و ساده د یسف یاون حلقه   یهم چفت شدند. دستم رو رو  یدندون هام رو  جانیه

  ی مقلبم، سر از پا ن  رِیوصف ناپذ   یو به لبم چسبوندم. از شاد دمیحلقه، دستم رو سمت لب هام بردم و محکم اون حلقه رو بوس 

پر حرارت دلم   ش یو کم شدن آت  یشدند و خنک ی دلم آب م ی برف تو یکه مثل گوله ها  یاز آرامش و خوشبخت یشناختم، حس

 رو آروم زمزمه کردم.  ییهم گذاشتم از ته دل خدا رو شکر گفتم و دعا ی ردم. چشم روک ی حس م یرو به خوب 

طور مادرجون گذشته بود. بعد از جمع و جور کردن سالن و کمک به مامان،   نیو هم  یاز رفتن عمو محسن و عمه گل  یساعت کی

خواب آماده    ی برا ا یسر دستش رو که گو  ی ها یمه  راه رو به روم قرار گرفت. دک ی  ونه یاتاقم شدم که بابا م یراه دن یخواب یبرا
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  یفرق سرم زد، با مکث ی رو یدست گرفتن صورتم بوسه ا  یبه جلو و کم تر کردن فاصله و تو  ی شد، باز کرد و با برداشتن قدم یم

 چشم هام کرد. ی  ه ینگاه پر مهر و پدرانه اش رو هد  یا  هیچند ثان

لبات   ی و لبخند رو یباش  ی طور نیهم  شهیخواد هم ی دلم م  زم،یدختر عز  دمیتو رو واقعاً خوشحال د شه یامشب برخالف هم-

 باشه.

که   یدونی از ذوق نگاهش کردم که با همون نگاه پر عطوفتش گفت:»م خته ی و آم نیدهنم رو آروم فرو دادم و با نگاه شرمگ  آب

  دن یاز شن یحت  دم یحرفاش ند  یتو  ی ا یامشب خام  یعنی  هی مستقل  پسر عاقل و ی لیمونه، اون خ یهم برام مثل سامان م  ربد یه

 که داشت.«  یا  جربزهاز حرفاش شوکه شدم و از اون همه  ی سر هی

  ی خوشحال و ذوق زده بودم. آروم و با لبخند  ربد یلب هام رو گرفت، چه قدر که از اون نظر مثبت بابا درمورد ه ی محو لبخند 

 پلک زد.  حیمل

کنار تون بود قطعاً حس و حالش از من هم پر   ی خوشحال نیا ی کاش سامان هم امشب تو ی فقط ا زمیدختر عز  نیخوشبخت ش -

  یکشه و کل  ی که گفته کارش طول م نیبود البته خواستم بهش زنگ بزنم اما مامانت گفت باهاش حرف زده و مثل ا  ی شور تر م

 براتون خوشحال شده. 

  ن یا یدونستم که مامان فقط برا  یباره رنگ به رنگ شده بود، م کیکه   یسرم شد و صورت ی پر درد تو یبابا ضربه ا ی ها حرف

شد.   ی گوشم کوبونده م  یتو  ی لیدردناک که مثل س   یقت یگفته و حق یز یچ ن ینفهمه به بابا همچ یز یکه سامان از اون فاصله چ

که به   ینا آرومم کنترل داشته باشم با لبخند  خودم و اون حال  ی کردم رو  یم  یکه سع  یداشتم و در حال ی حال منقلب و متوحش

 لب هام اومد آروم جواب دادم:  ی جون کندن رو

 ممنون بابا جون. -

 تکون داد.  ی لبخند سر با

 وقته.   رید  زمیبرو بخواب عز-

  یگرفتم. با ورود به اتاقم بالفاصله شالم رو از سرم کندم و گوشه ا  شیسست در پ  ییهم فشردم و راه اتاقم رو با قدم ها یرو  لب

خودم   ی تخت انداختم و پتو رو تا نصفه رو ی دادم. خودم رو رو  یباز کردم و به موهام تاب ی هوا و عصب یپرت کردم، گل سرم رو ب 

سر شب رو با   ق یهم اون لبخنِد عم خواست باز یدستم چشم دوختم دلم م  یتو  ی شد و به حلقه  رجام خا نهیاز س  ی . آهدمیکش

سرم رژه وار حرکت گرفت   یباز تو  الیو پکرم کرده بود. فکر و خ وس ی مأ ی بابا بدجور ی لب هام داشتم اما حرف ها  یرو  دنشید

  هی تکتخت جا به جا شدم و با باال دادن بالشتم و  ی کم رو  هی در قرار گرفت.   ی  ونهیآروم م ی و همون لحظه بود که مامان با تقه ا

 بهم اندخت. یتخت پاهام رو  داخل شکمم جمع کردم. نگاه  یزدن به پشته  
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 ؟ ید یهنوز نخواب-

 . د یخز رونینا آرومم ب نهیآه مانند از س  نفسم

 کم فکرم مشغول بود.   هی-

 تاب داد.  ره یدستگ   یرو رو  دستش

زنم،   ی درست و درمون باهاش حرف م نمیش  یکه سامان برگرده م  نیدونم اما نگران نباش هم ی هاتو م یذهن مشغول نیا ل یدل-

 . یراحت بخواب ی تون ی بخواب امشب م رینباش و االنم بگ  ی زینگران چ گهیکنم پس د ی رو درستش م  زیهمه چ

 .د یپر نییکالفه باال و پا یام با نفس نهیس 

 اوهوم، ممنونم از تون.-

 برد.  وار ید ی رو د یبود دستش رو با دراز کردن سمت کل ستاده یدر ا ی  ونه یکه همچنان م  یاون حرفم در حال با

 چراغو خاموش کنم؟ -

 آره، چراغ خوابم روشنه.  شهینم یاگه زحمت-

 . یدلم خوب بخواب  زیعز ر یشبت بخ-

 . ریشب شما هم بخ-

 

مامان ذهن   ی دل گرم کننده  ی هم قرار داد. حرف ها یعقب گرد کرد و در رو رو  رون یبا گفتن اون جمله از اتاق به سمت ب و

 سر و سامون داده بود.  ی و مغتوشم رو کم ده یژول

دستم کردم، برخالف چند   ی تو یحلقه   ی   رهیمامان خ ی بعد از حرف ها ینسب  یچراغ خواب نگاهم رو با آرامش می نور مال ونه یم

زده   جانیکردم. اون قدر ه ی انداخته بود و با لذت تمام نگاهش م صورتم حرارت ی که تو ی جانیبار با ذوق و ه ن یقبل ا ی  قه یدق

ام به صدا در   ی خواب شده بودم. محو اون حلقه بودم که گوش  یب یرو نداشتند و حساب فتند هم ر یرو   مِیبودم که پلک هام تصم

برش داشتم.   ع یسر ی لیخ ز یم آرنج و خم شدن به سمت یرو  ه یتونه باشه و با  تک  ینم ی ا گه یکس د  ربد یدونستم جز ه ی اومد م

 و منتظر شدم که اون حرف بزنه.  دمیصفحه کش ی انگشتم رو رو

 عروس خانم؟  یسالم عشق بنده چه طوره خوب-
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 و لحن آروم و خوشحالش از قبل آروم ترم کرده بود و خط خنده ام رو پر رنگ تر از قبل.  صدا

 تونم بخوابم.  یاصالً نم جانیاز ه ربد یه ی وا-

  ی جور ه ی جانموی خواد ه یزدن کردم دلم م تاریموقع شب هوس گ  نی ا ی گنجم حت  یمثل من اصالً تو پوست خودم نم قاًی دق-

 شه.  ی نم دنیخواب نایامان ااومدم خونه م  ی کنم ول ه یتخل

به خودش گرفته بود صدام   تیکه رنگ جد   یو لحن یا  هی چند ثان ینثارش کردم که بعد از تعلل یا وونه یسرمست، د ی خنده ا با

 زد: 

 سوگند؟ -

 جانم؟-

 آروم گفت:   یمردد بودن و فوت کردن نفس ی از کم بعد 

 خب؟  یگم عمل کم  یکه م ی زیبه چ د یبا ،ی بهم بد  یقول ه ی د یقبلش با ی خوام ول یازت م  ی زی چ هی-

 شدند. ده یهم تن ی پرسشگرانه تو یهام با حالت ابرو

 ؟ ی چه قول-

 صداش کردم که نفس تندش گوشم رو پر کرد.  دم، یشن ینم یگوش   یتو  یی صدا یا قه یدق یبرا

 گم؟  ی م ی که چ ی متوجه هست  ،ینکن ی قول بده... قول بده که اگه سامان اومد سراغم تو دخالت-

 : دمیدلم جا گرفته بود پرس   یکه تو  ی ا یبا نگران 

 ه؟ یم... منظورت چ-

 سراغم.  ادیدونم که حتماً م   ی رو م ن ینشون بده و ا یدونم سامان ممکنه چه واکنش یهنوز هم نم ی نگران نشو ول-

 گوشم گفت:  یتو  د یادامه شمرده شمرده و با تأک در

 وجه دخالت نکن. چیکه افتاد تو به ه یهر اتفاق  ،یخوام هر اتفاق  یپس ازت م -

 : دمیو با دلهره پرس  ج یجام جا به جا شدم، گ ی تو یکم

 بشه؟  یچ  فته ی ب ی مگه قراره چه اتفاق  یترسون یمنو م  ی دار ربد یه  ؟ یگ ی م ی معلوم هست چ-
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 گفت: م یمال یداشت آرومم کنه با لحن  ی که سع ی حال در

 . یریما قرار بگ   نیخوام ب  ینم ی دخالت نکن  یذره ا  یگفتم که نگران نشو اما مرگ من قول بده که حت   یچیه-

 نشه.  م یکن ی واقعاً اون جور که ما فکر م د یشا هیچ گه یپس د زنه یمامان باهاش حرف م یاما تو که گفت -

 و مصمم گفت:  سمج

 قول بده. -

 و دل نگرون لب هام رو تکون دادم.  مردد 

 اما...-

 گم.  یم  یجد  نو یزنم ا یباهات حرف نم گهی د ی اگه به حرفم گوش نکن-

 . دمیکش  یپوف کالفه

 . دمیخب ق...  قول م یلیخ-

 برات نداشتم.  یارزش  چیه ی عنی ی بزن رش یسوگند قسمت دادم اگه ز نیبب-

 گفتم:  ش یو با تشو دم یکشام  یشون یپ یاز اندازه ام رو  شیب یِ با کالفگ  یدست

 خواستم خوشحال باشم. یکم م  هی دلهره به جونم ننداز تازه   یجور نیخواد بشه ا ی م ی فهمم مگه چ یبابا خب آخه نم  یا-

خواب   یبخواب فردا کالس دار  ریمن، حاال هم آروم بگ  ز یفکرش رو نکن عز  گهیمجبور بودم اما د یخوام ول  ی بازم معذرت م-

 عشقم.  ینمون

 جمع و جور کردم.  یرو کم  زونمیآو یو لوچه   لب

 . یکه زد ییحرفا ن یمخصوصاً با ا بره یگفتم که خوابم نم ی اما چه طور-

 اسمم رو صدا زد. معترض 

 ؟ یتو به من اعتماد ندار یعن یبهت گفتم  ی اِ سوگند! چ-

 چرا اما...-
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 . رهیگ ی کم کم خوابت م یجور  نیفکر کن ا تهفی که قراره ب  یقشنگ  ی خب پس آروم چشمات رو ببند و به اتفاقا-

 لب هام رو باز کرد.  نانشیاز لحن پر اطم م یمال  یلبخند 

 . ری چشم، شب بخ-

 . ریبوستم عمر دلم شبت بخ یبال، م  یب-

 

رو   د یبخورم و به زور تعادلم رو حفظ کردم. دستپاچه کل  ن یبود زم کی هم نزد ی کشنده پله ها رو باال رفتم که دو بار یاسترس  با

با   یخونه نبود چند بار یداخل قفل در چرخوندم و وارد خونه شدم. نگاه سراسر مضطربم حول خونه دوران کرد اما انگار کس

جا   ی . کفش هام رو تودمینشن ی رو تکرار کردم اما جواب ستیخونه ن یکس  ی لروزنم جمله  بتاًو نس  ی اوج گرفته از دلواپس یصدا

گرفتم. اون قدر کالفه و نگران بودم که دست و دلم به   شیدوشم راه اتاقم رو  پ  یاوردن کوله ام از رو  نییجا دادم و با پا ی کفش

شدن ولو شد و خودم   ده یبا کش نیزم  یعوض کردن لباس هام رو هم نداشتم. کوله ام رو  ی حوصله  ی رفت و حت ی نم یکار   چیه

که بهم گفته    ییها ک یکه شده بود و تبر یی اون دو روز از شدت تلفن ها ی ام که تو ی زنگ گوش  یتخت نشستم. با صدا  یهم رو 

 جواب دادم.   ع یدراز کردم و کوله ام رو چنگ زدم. رخساره بود و سر ن یزم ی ام کرده بود، دستم رو رو یعاص یشده بود  حساب

 ؟ یالو سوگند -

 جانم رخساره؟ -

 خوب نبود نگران شدم. ی لیصدات خ نیزد ی ه حرف مک  شیساعت پ م یشد سامان اومد؟ ن یخونه چ ی رفت-

 جواب دادم:  یحوصلگ  ی دست، با ب ی زدم و با انداختن وزنم رو  هی تخت تک  یملحفه   ی دستم رو رو  کف

هنوز مطب   یاما مامان گفت که برگشته تهران و ازش خواسته بره مطب که باهاش حرف بزنه ول  ستین ی االن اومدم خونه کس-

 دلواپسم.   یل یاوف رخساره خ ست یهم نرفته خونه هم که ن

 کنه.  ی آرزو آرومش م ییشه مطمئن باش زندا ی نم یز یکم آروم باش ان شاهلل که چ  هی-

 . دمیمحکم و مغموم کش یپوف

  ی حت گه، یکنن از طرف د  یم  یفضول   یکل  ک یکه به بهونه تبر ه یراه و بق ی راه و ب ی طرف تلفنا کیرس همه است نیدونم، ا ینم-

 کردن.  ی سؤال و جواب اظهار خوشحال ی بار بهم زنگ زدن و با کل نیهم چند  دهیساناز و سپ

 کرد. ی که زدم خنده ا  یحرف با
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 کنن.   یباش بزار کنجکاو الیخ ی نده ب تی اهم یلیخ ی ها ول ووننید-

 کار و کردم. نیتا االن که هم-

 نشده که.  یزیخورده آروم باش، چ  ه یفقط  -

شه   یشه، باورت نم یداشت آرومم کنه اما خب واقعاً نم  یزنگ زد و سع  ی هم چند بار ربد یمضطربم ه  یلیشه خ ی تونم نم ینم-

خوره شده تو    ی جوشه و نگران یو سرکه م  ری. دلم داره مثل س نروی از کالس زدم ب ی و با چه حال  یبرگشته چه طور دمیفهم ی وقت

 تموم جونم. 

 تمام گفتم:  یحوصلگ  یآروم روش حرکت دادم و در ادامه با ب میشونی ماساژ دادن پ یرو برا  دستم

 . میشه بعداً حرف بزن ی حوصله ام م یحرف بزنم ب ی لیتونم خ ی ببخش رخساره االن نم-

 زنگ بزن.   یخبرم نزار تونست ی کنم باشه فقط ب  یاوهوم درکت م -

 باشه، فعالً. -

دست هام رو در عرض شونه    دم،یهمون حالت نشسته و قفل کردن زانو هام لبه تخت، روش دراز کش یرو قطع کردم و تو  یگوش 

ن مثل برق گرفته  شدن در سال ده یبهم کوب یهم گذاشتم که با صدا یچشم رو  یلحظه ا   ی. برادمی کش قیعم ی قرار دادم و نفس

فرو دادم. نفس هول و دستپاچه ام به شمارش افتاده بود و صدا دار از گلوم   ب پاشدم و نشستم. آب دهنم رو با اضطرا خیها س 

دادم به در اتاق چشم    یدست محکم فشار م  یتخت رو تو  ی که لبه ها  یدندون فشردم و در حال ر یاومد. لبم رو ز ی م رون یب

پر استرس و رعب   یی . لحظه هاهی ک نمی دادم از جام بلند بشم و به سمت در قدم بردارم و بب  یأت نمبه خودم جر یدوختم. حت

بعد در اتاق باز شد و   یمحکم از پشت در اتاق لرزش به جون و تنم انداخت. لحظه ا  ییقدم ها یکه صدا  نیگذشتند تا ا زیانگ 

  ره یو برق گرفته اش روم خ  بیو نگاه عج ی آب  ی. چشم هاستادمیاز جام بلند شدم و ا ع یدر قرار گرفت. سر  ی  ونهیسامان م بتیه

دونست    ینم ی ز یهم چ د یبود شا بیکم برام عج هی و  دم ید ی صورتش نم یتو  ی ا ی ناراحت ایو  تیاون لحظه عصبان یشده بود. تو 

قابل فهمش به   ر یمرموز و غ ی نگاه کردن ها یا قه یآب داده بودم. دستپاچه سالم کردم که بعد از دق ی بند رو اون جور  یو من الک

بود   ک یلحظه تعادلم رو از دست دادم و نزد ه یسمتم قدم برداشت. نا خواسته به عقب قدم برداشتم که به تخت برخورد کردم و 

مسخره و   یبخند گفته باشم با ل  یز یکه چ  نیا ی هول کرده بودم، با اضطراب باز آب دهنم رو فرو دادم و برا یسقوط کنم. حساب

 :دمیپر استرس پرس 

 ؟یبرگشت  ی ... کیس... سالم، ک-
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حس و صورت   یب  یچشم ها دم،یپر برق دستم رس  ی کرده بود، ردش رو دنبال کردم و به حلقه  دایسوق پ نییرو به پا نگاهش

  دهیترس  یی در  پنهون کردنش داشتم. دلواپس و با چشم ها  یاون حلقه بود که با مشت کردن دستم سع خیرنگ باخته اش م

 دونه.   یکه ماجرا رو م د یشد فهم  یناباورش م  ی از خطوط خشمِ کنار چشمش و چهره  گه ینگاهش کردم، حاال د

  یاش چهره   ی شونیپ یرو   شونِیپر یاش فرو داد، موها یبلند و غدد  ی ناباور از گلو یدهنش رو سخت و صدا دار با لبخند  آب

  نیرنگ و چ د یسف ی سراسر تلخ و پر هالهل لب ها یداد و لبخند  یتر جلوه م  ز یمتالطم و شوکه اش رو آشفته تر و رعب انگ 

  یسبز رنگش از شدت فشار، حساب یو مشت شده اش که رگ ها  ی ستخونا ی برداشته اش رو گرفت. نگاهم سمت دست ها

از   ی که طرف  یا  یلیبه خودم جرأت حرف زدن دادم از شدت س  که   نیشد. چشم هام رو بستم و هم ده یبرجسته شده بود، کش

 تعادل سمت تخت پرتاب شدم.  ی صورتم نواخته شده بود ب

مقدمه صورتم رو گرفتند.   ی که ب ییتخت رو محکم چنگ زدم و اشک ها ی رو یکه کرده بود ملحفه    یاز کار  ریو متح  شوک

مذاب و سوزنده صورتم رو   ی که مثل مواد یا  یلیآتشفشان فوران کرده بود و س  ه یباره سر تا پاش رو گرفته بود، مثل   کیخشم 

به خودش گرفته بود. با   گنیلرزون و خشم یی سرخ شده بود و صداش رگه ها ش داغ کرده بود. از شدت خشم چهره ا تینها یب

منقبض شده اش و حرکت دستش رو به باال   ی خشم لب باز کرد و با چونه  ا ی از بغضه دمیلرزون که اون لحظه نفهم  یهمون صدا

 گفت:»بلند شو، بُ... بلندشو گفتم بلندش.« 

به جثه ام از   ف یخف یاشک و با لرزش  یوقفه    یب  زش یصورتم گذاشته بودم با ر یخورده   ی لیطرف س  ی که دستم رو رو ی حال در

هم گذاشتم چشم هاش و جمع کردن لب   ی زونم مقابلش قرار گرفت باز با روو لر  دهیکه تن ترس   نیتخت بلند شدم. هم ی رو

صورتم خوابوند؛   ی  گه یطرفِ د ی ا یلیس  د ی کش ی و پر انزجارش زبونه م ی وفانط ی چشم ها ی که از تو  یتنفر و خشم یهاش از رو 

صورت و مثل    یسر جام خوردم. به پنها زی ر  ینبود و فقط تکون ی هم فشرده کرد اما به شدت قبل یکه قلبم رو تو  یپر درد  یِلیس 

  م یآدم زندگ  ن یتر ز یو نگاه پر تنفر عز یمتیتونستم بهش نگاه کنم؛ قلبم از اون همه نامال  ینم یحت  ختمیر ی اشک م یبهار یابر

زنده شدن   ی برا  ید یکرده کرده بود و ام  یز یشده خون ر ی مرگ مغز  ی ضیشده بود و احساس خواهرانه ام مثل مر  که یت  کهیت

  نهدو  هی مهربون   یو چشمم با چشم ها رمی خواست بم یپر تنفر سامان دلم م یدوباره اش نداشتم. اون لحظه از خجالت و نگاه ها

  انتیخ ه یکه من رو به عنوان  ییتونستم به چشم ها  یکرد. نم  ینم یعطوفتش کرده بود، تالق  نیگز یبرادرم که حاال تنفر رو جا

 کار ممکن برام بود.  ن یسخت تر ن ینگاه کنم و ا دند ید ی کار م

و   ده یبر دهیلرزون شده بود بر  یکه صداش حساب  یانداخت. در حال فمیبه تن نح  یکوبنده اش رعشه ا  یو صدا نیخشمگ  نگاه

هان؟ س... سوگند تو... تو خودت   نیتونست ی .... چه طوریت:»چه... چه طورناباور گف ی و ناراحت تی شده از عصبان ختهیآم  یلحن

 ؟« یلعنت  ی نگفت ه مگ  ستین  نتونیب  یچی ه ،ی چیه ی گفت ،ی گفت

لحن دلخور و   ی به بعد بغض چاشن ییجا  هی کردم. از  ی خون رو به وضوح حس م یکه شور  ی طور دم یدندون کش ر یلب ز محکم

 دست هاش، لب زد:  ج یبا تکون دادن سرش و حرکت گ نی دردناکش شد، متأثر و غمگ 



 عشق تا جنون 

1368 
 

  نتونیب یچ یه ی کرد؟ تو خودت... خودت گفت  یهمه در حقم نامرد  ن یکه ا  یکار کرد  ی چ قم یب... با تنها رِف ، یکار کرد یچ-

  م یبخش ینم  چیراجع بت بکنم ه  یاگه فکر  ی.. گفت.یگفت دمیاتاقش پرس  یتو  ی وقت ی عروس  یهَ... همون شب تو   ستینبوده و ن

 ؟ ینگفت

و گردنش مثل    قهیشق یکه رگ ها  یداد مانندش طور ی محکم زدم که صدا  یصدا و پر دردم فقط پلک یب  یسکوت و اشک ها با

 :د ی شد و با اون حالت متورمشون که نشون از شدت خشمش داشت، غر ی م  دهیگردنش کوب ی محکم به جداره  یشالق

 ؟ یچه طور ،یقدر پست باش  نیا ی تونست ی چه طور-

کرد بغضش رو که بدجور   ی م ی که سع ی هم گذاشتم. در حال ی رو  یهم جمع کردم و پلک پر درد  یشونه هام رو تو  دهیترس 

  یگرفته بود و سع  دنیچشم هاش لغز یکه تو  ی اشک یلبش و حلقه    دندون فشردن  ریگلوش شده بود، فرو بده با ز   ریگ  بانیگر

 کنه سخت و پر غم لب زد: یر ی وگاون اشک ها و غرور مردونه اش جل زش یکرد از ر یم

  یتبر  نیا ی کارو باهام کرد  ن یچرا ا ؟یذره به من فکر نکرد   هی چرا، چرا  ی سوگند تو... تو جون من بود ، یمن بود  ز یتو.... تو عز-

 ؟ یفهم ی ... میدلم بود م زی داداش من بود عز ی اعتمادمو باهاش زد ی  شه یکه ر

  یبه قلبم م شیکه آت نشیصورت گلگون و به خشم نشسته اش با همون لحن غمگ  یتو  ی دست دنیهم فشرد و با کش یرو  لب

 کشوند نگاهم کرد و سرزنش. 

خوردم، ق...    ی اسمش قسم م ی که رو یبا کس  قم ی اونم... اونم با تنها رف ؟ یچه جور ن یهمه منو احمق فرض کرد ن یا یچه جور-

 قسم...

بدنم رو پر کرده بود و   ی منشئز کننده نسبت به خودم، وجود و سلول ها  یقدر که اون لحظه از خودم بدم اومده بود و حس چه

  یو حال متوحشش قدم گرفت، چنگ   یدر طول اتاق با سرگردون  یا قه ی چند دق ی . براد یکش  یم  ریت  قاً یکه با درد و سوز عم  یقلب

 . با حرص و خشم زمزمه کرد: ارهیدر ب  شهیممکنه موهاش رو از ر کردم لحظه حس  ه یکه  د یموهاش کش ی محکم تو

 !ن؟ یکار کرد  ی با من، چ نیکار کرد  یخدا لعنتتون کنه چ-

 

دلم خودم رو   ی که باعث اون حالش شده بودم مدام تو ن ی. از ادمیلرز ی به خودم م زدیکه م  یقفل زده شده بود و با هر داد   زبونم

برام   یحساب دنیباعث گز گز و  سوختن صورت پر التهابم شده بودند و نفس کش نمیصدا و غمگ  یب ی ها ه یفرستادم. گر ی لعنت م

و عذاب آور که با پرخاش   ی ا قه ی چند دق  یگلوم رو گرفته بود.  سکوت  ی  ونهیبزرگ م یسخت شده بود و بغض هم مثل لقمه ا 

شد.   زیصورتم ت یگداخته شده اش شکسته شد و باز به سمتم اومد، چنگش دور بازوم قفل شد و با خشم تو   یباره و چهره   کی
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دو رگه و پر حرص گفت:»بگو حرف بزن   ییمحکم با صدا  ییخونش و تکون ها ی کاسه   یشده بود، با چشم ها وونهید یحساب

 سکوت نکن حرف بزن.« 

بود.   دهیچشم هام ازش ترس  یبودمش و حساب ده یند  یکه قاصر بود از حرف زدن. تا حاال اون جور  یهق هق افتاده بودم و زبون  به

تخت پرت   یم، من رو رو پر خشم به یو با تکون د ییهم سا ی ناله مانندم دندون رو یبا مواجه شدنش با اون سکوت و هق هق ها

  ی شرف م یپرسم، آره از اون آدم پست و ب  یخب پس از اون م  یلیتندش گفت:»خ ی اپر غضب و نفس زدن ه یکرد و با لحن 

 داره.«  ن یکه باهام کرد  یکار  نیا ی واسه  ی لیدل  هی پرسم، از اون کثافت... حتماً 

شدند. با خشم تمام به   ی همراه با اون هق هق خارج م نه یس  تخت نگاهش کردم، نفس هام تند تر از   یرو  ی زده با افتادگ وحشت

حس کردم    ی لحظه ا  یبود که برا   ادیدر ز دن یرفت، اون قدر شدت کوب  رونیمحکمش بهم از اتاق ب  دنیسمت در رفت و با کوب

سوزوندند پس زدم، نا باور و   یم یکه صورتم رو حساب  ییو اشک ها دم یصورتم کش یرو   دهیترس  ی . دستم رو با حالتد یاتاق لرز

 گرفتم...   یجلوش رو م د یرفتنش رو نگاه کرده بودم اما با  ریمتح

بند کفش هام رو هم نبسته بودم. با   یزدم و حت   رونیاز خونه ب یچه طور دمیو مضطرب بودم که اصالً نفهم ده یقدر ترس  اون

و سامان هم    که یبوت ربد یدونستم که ه یبه راه افتادم. م  ک یگرفتم و به سمت بوت نیماش  ع یسر یلیخ  ابونیرسوندن خودم سر خ

رنگ قرار داشت با استرس ضربه   یمشک ی ر یرو که حص نیست و لرزون کف ماش  یپاها اکه بره اون جاست. ب  ییجا نیقطعاً اول 

  ی  رهیدستگ  یزدم. دستم رو  ی م د یرو د ابونیزدند خ یوحشت زده که از ترس دو دو م یی مرتعش و نگاه ها ی گرفتم و با چونه ا

 بپرم.  رونیب نیاز ماش  ک یبه بوت دنیبودم که با رس  یدر بود و هر لحظه آماده  

مه  رو زمز یفشارم رو گواه بودند، ذکر  یسرد که افتادگ  یعرق زیر یلب با نشستن دونه ها ر یکرده بود و ز  خی یهام حساب دست

به   د یبود. با دن یو سرکه در حال جوش  ریکرده بودم و دلم مثل س  یقالب ته یافتاده باشه حساب یکه اتفاق بد  ن یکردم. از ا یم

بردم اما انگار که فراموش کرده بودم برش دارم چرا   فم ی ک ی ام تو یدر اوردن گوش  ی رو برا دستم زدم و با اون فکر  ی مامان زنگ م

دهنم رو مضطرب فرو دادم. از   زیتلفنم رو هم بر نداشته بودم. بزاق ناچ ی اومده بودم که حت رون یخونه ب که اون قدر با عجله از 

باال   یی کنه. ابرو  شتریکرد خواستم که سرعتش رو ب ی نگاهم م بیعج  وراننده که از اون رفتار هول و نگران من تعجب کرده بود  

به   دنیکرد. تا رس  اد یگفت و سرعتش رو ز  یبود بله ا  یی رنگش که از سر کنجکاو ره یت  یلب ها یگوشه   یی داد و با انداختن انحنا

نامنظم و تند    یکه باعث تپش ها  وش مش ی گفت صد بار مردم و زنده شدم و حال شه یم ز یدلهره انگ  رِی کردن اون مس یو ط   کیبوت

 تابم شده بود.  ی قلب ب

کالفه    یشلوغ کوله ام کم ی فضا  ونِی کردنش م دایپولم که پ فیرو از داخل ک یشدم. هول و دستپاچه اسکناس  اده یپ ک یبوت یجلو

اش رو به   ی و کنجکاو  وردیآخر طاقت ن ی  قهی و به سمت راننده گرفتم. اسکناس رو ازم گرفت و دق  دمیکش  رونیام کرده بود ب

 :د یزبون اورد و پرس 

 اد؟ یاز دست من بر م ی شده خانم کمک یزیچ-
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دوشم    یکوله ام رو رو  ی و به زبون اوردن تشکر ی منف ی لب هام رو گرفت و با تکون دادن سرم به نشونه   زیاضطراب انگ  یلبخند 

 تم. رف کیرو و بوت اده یو سرسره مانند شده بود به سمت پ  زیکه به خاطر برف و سرما ل ی نیزم  یمحکم رو یی انداختم. با قدم ها

باز دم و بخار گرفته ام رو   یگرفته بود، هوا  دن یغلظت گرفته، لرز یِپارک شده بود. چونه ام از استرس  ک یبوت یسامان جلو نیماش 

شده بود و معلوم بود که   ده یکش نییبود تا نصفه پا ییو جلو  یا شهیکه محافظ درب ش   کیبوت یو فلز  ییفوت کردم. درب کشو

جونم افتاده بود. چشم بستم و قبل از   یکه مثل خوره تو  یجون تر از قبل شده بود و ترس  یاهام بوارد بشه. پ ی خواستن کس ینم

شدم.   کی هم نذر کردم. با دوال شدن وارد بوت یباشه و کل  فتادهین ی از خدا خواستم که اتفاق بد  ز یلب و التماس آم ر یورود ز

 گلوم رسوند.  خیب  یرو در قالب بغض یکه نگران ب یعج ی اومد و سراسر سکوت بود؛ سکوت ینم ییصدا

 

رووبه رو بشم و سخت آب   یبد  یخواست با صحنه   یخوندم، دلم نم ییکشنده پر کرد و باز دعا  یلحظه سر تا پام رو ترس  در

  یصدا باال رفتم. دستم رو رو  ی اول رو نرم و ب ی ه به سمت پله ها قدم برداشتم. چهار پنج پل نیدهن فرو فرستادم. آروم و پاورچ

  یتو  ربد یبه ه  شمیمانند اتصال داشتند گذاشتم و همون لحظه بود که قول دو روز پ  یا شه یش  یکه به پله ها  ی فلز  ینرده ها

  ی بعد  ی م. پله تفاوت باش  ی تونستم ب یدعواشون نباشم اما نم ن یسرم رژه گرفت؛ بهش قول داده بودم و قسم خورده بودم که ماب

 . ستادمیسر جام ا ی بلند  ی نفس یصدا دنیرو باال رفتم که با شن

پله ها قرار داشت باال رو   ی انحنا ون یرنگ که م ی نقره ا لیو است ضی پشت ستون عر ستادن یو با ا  دم یدهنم رو دومرتبه بلع آب

  یخون یآشفته و لب و دماغ ی ثابت شد؛ با سر و وضع  ربد یه ی ام روهزد  رونیاز حدقه ب یزدم. نگاه وحشت زده و چشم ها د ید

دراز کرده بود و   ن یزم ی پاش رو رو هی نشسته بود  ن یزم ی که رو یکه داده بود و در همون حالیت واری سرش رو با باال گرفتن به د

بت موندن چنگش  گذاشته بود. رو به روش هم سامان با فرو کردن  و ثا ن، یزم ی تا خورده و عمودش رو  یزانو  یکه رو  یدست

نداشت البته معلوم بود که فقط   ربد یاز ه ی کم  تزانو، نشسته بود و سر و وضع اون هم دس  یتوهاش و گذاشتن آرنجش رو  ی تو

دهنم    یرو متوجه حضورم کنه دستم رو جلو  ربد یکه ممکن بود سامان و ه ی نیه دن یسامان اون رو کتک زده. قبل از کش

  ولهپر درد و گس که صورتم رو گرفتند. ک  یی زده بود و اشک ها خیباره  ک یاون وضع و حالش  یتو  ربد یه دن یگذاشتم؛ قلبم از د

  یکه صدا ی هم فشردم طور یکه هق هقم رو خفه کنم دندون هام رو محکم رو   نیا یبغلم چنگ زدم و برا یام رو تو 

 هم گوشم رو با وضوح پر کرد.  ی رو دنشونییسا

که هر لحظه با   ربد یآروم ه ی شد و پلک زدن ها ی که پرش گرفته بود خارج م یا  ی  نهیتند سامان پشت هم از س  ی ها نفس

سکوت با   یکرد و بعد از کم  ی گرفتند. سامان همچنان تندخو و کالفه نفس فوت م یراه م  یشتری اشک هام با سرعت ب دنشید

گرفت از دهنش همراه با نفس   ی أت مکه از خشمش نش ی و اصوات د یکوب  واری محکم به د ی هم مشت یجمع کردن انگشت هاش تو 

نسبتاً کم   یو فضا ی زد و آب دهنش رو آروم فرو داد. با وجود اون ستون فلز  یپلک خمار و پر درد  ربد یتندش خارج شد. ه یها

 پنهون کرده بودم.   دشونیخودم رو از د ض یپشت اون ستون عر یر یگ  یکامل داشتم و با جا د یباال د یبه فضا
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چشم دوخته بود اون سکوت تلخ و عذاب اور رو   ربد یو پر افسوس به ه  ز یکه نفرت انگ   یخش دار و مرتعش سامان در حال یصدا

 . د یهم کوب ی تو

 چند وقته؟ -

شده بود چرخوند و با   دهیکه خون اطرافش خشک و ماس   یدهن  یتلخ و گزنده زبون تو  یزد و با لبخند  ی پلک محکم ربد یه

 :د یرمق پرس  یب ییصدا

 بدم داداش من، سامان من...  حیواست توض یذار   یچند وقته؟ چرا نم یچ-

 سامان نصفه موند. ی بلند و کوبنده  یبا صدا حرفش

 ؟ ی... ف... فقط... فقط  بگو چند وقته لعنتی کثافت  هی خفه شو به من نگو داداش نگو چون... چون تو -

و   د یکوب  نیزم ی گره شده رو  ییانداخت ادامه داد و با مشت ها یم به جونم  ش یآت  نشیغمگ  یکه ترانه   ییو صدا ی عجز و ناتوان با

 هم گذاشت. یپلک رو 

 ... یرفاقتو باهاش کرد  یکه ادعا  یچند وقته با خواهر کس-

 زد.  ی پشت سر م وارِیحرفش رو خورد. سرش رو ضربه مانند به د نیسنگ  ینفس با

 چند وقته؟  ن، یچند وقته منو احمق فرض کرد-

  ربد یخوردند. ه ی صدا سر م ی صورت ب یتلخ که پشت هم به پهنا ییخودم جمع شده بودم و اشک ها ی پله ها ماتم زده تو ی رو

زد. دستش رو با به سمت خودش گرفتن   ی چنگ م  نهیس  یبغض آلود سامان که قلب پر دردم رو از تو یسکوت کرده بود و صدا

اونم   ی چه طور تونست ربد،ی ه قم،یرف یتأثر، گفت:»تو... تو داداش من بود  و با همون بغض و حرکت سرش با د یاش کوب  نه یس  ی رو

 ؟«یچه طور یریجونمو بگ  یتونست ی که حاضر بودم جونمم واست بدم، چه طور  یبا من

متأترش که از   ی شد و چهره  یکه هر لحظه از قبل آشفته تر م  یبا حالت ربد یزد و ه یپر خون حرف م  ی دردناک و با دل سامان

   دنیکرد. معلوم بود که شن ی محکم فقط گوش م ی با پلک زدن ها ریهم مچاله شده بود سر به ز یاش سرخ و تو  یشدت ناراحت

از حال اون نداشت. با سکوت  یچراکه حال خودمم دستِ کم دادمیبراش سخت و دردناکه که بهش حق م  ی لیاون حرف ها خ

تلخ رو تلخ تر و    یلرزون و پر ِشکوه اش فضا ی لخت و بورش عبور داد و صدا ی موها ن یم از بپنجه اش رو محک ربد،یادامه دار ه 

 تر کرد.   نیغمگ 

رفاقتمون   ،ینابودم کرد  یکرد   کسانمیبا خاک  ی کار کرد ی دونستم اما تو چ ی من... من باورت داشتم تو رو مثل داداش خودم م-

 سوزونه؟  ی و داره مقلبم ر ی از همه چ شتری ب یدون ی... مید یبه گند کش
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 ادامه دادن حرفش سخت از هم باز شدند. یکرد و لب هاش برا  نییاش رو باال و پا نهیآه مانند و ملولش، س  نفس

  ی نم شیحد آت نیقلبم تا ا د یبرام هضمش آسون تر بود، شا ی گفت یبهم م  یاگه... اگه قبل از اون شب عروس  د یش... شا... شا-

ام، پشت   ی به احمق بودنم، به سادگ دن،یپ.... پشت سرم خند  ن،یدر اورد ی پشت سرم باز ن،یداد بمیسوخت اما فر ی گرفت و نم

  یداشتم که حت  نانیداشتم، سو... سوگند... اونو سپردمش دست تو، اون قدر بهت اطم ادبهت اعتم  شتریکه از چشمام ب  یسر من

  ی من برادر  یکه واسه   ی نبود، گفتم مراقبش باش، گ... گفتم همون جور مالمیخ نیذاشتم ع یاگه تو خونه با هم تنهاتون م 

  ش یبود انداختم تو آت ام یکه تمام دن هرمو دونه خوا  هی راحت و با دست خودم  الیکن کنارش باش، با خ یواسش برادر  ی کرد

 نیشد  ره یوقاحت تمام تو چشام خاما با   دمیاز تون پرس  د یمج  یانصاف من که همون شب عروس  ینامرد آخه... آخه ب ی تو انتِیخ

 ! ستین نتونیب یچ یه  نیگفت ی و در اوج پست

مقنعه و مانتوم   ی اشک رو یو با فشردن محکم چشم هام بهم قطره ها زدم ی سرم چنگ م ی هر حرف سامان دست هام رو رو با

که    ییتلخ گفت:»اون قدر بهت اعتماد داشتم که اون شب بعد از حرفا ی شنخند یو با ن د یصورتش کش ی. دستش رو تود یچک یم

گفتم اون   یکردم و لعنت فرستادم که چرا بهت شک کردم... با خودم م   نیفرخودمو سرزنش کردم، خودمو ن  یبهتون زده بودم کل

که   یربد یچپ نگاه کنه اونم هکه دستش دادم   یتونه به امانت ی به من بزنه مگه م ی ضربه ا نیتونه همچن ی داداش منه مگه م

 چش نداشت... قش ی شرف نبود، به ناموس رف ی شناختم ب ی که من م ی ربد یاشو همه جا برام ثابت کرده، ه ی مردونگ 

  یسوزنده رو   ید یسامان مثل اس  ی شد. حرف ها یم  دهیصورتم کوب  یدندون هام فشردم و اشک مثل شالق رو نیرو محکم ب لبم

لبش   یاش محکم رو  ی ری دندون هاش رو با همون سر به ز ربد یگر گرفته بودم. ه یشد و از سوزشش حساب یم  دهیقلبم پاش 

گرفت. نگاه غم گرفته و متأثرش رو، رو به سامان سوق داد و با جا به جا   الو آب دهنش رو ذره ذره فرو داد و آروم سر با د یکش

 مچاله شده بود لب باز کرد.  هم جمع و  یصورتش تو  ی که از درد و کوفتگ  ن یزم ی شدن رو

که بهش داشتم   یفقط، فقط سوگند از احساس  م یبگ  می نبود که بخوا  یز یچون... چون اون موقع واقعاً چ یکن  یاشتباه م  ی دار-

 تونه تو رو ناراحت کنه اما من... ی گفت نم ،یل یکرد خ ی ازم دور ی لیخ رهی تقص یمطلع بود، اون... اون ب 

 فرستاد.   نییباره از گلو پا ک یب دهنش رو صدا دار و و آ د یکش  یو سخت   قیعم نفس

دوختم... همون شب،   ی چشم م یکه دستم داده بود   یبه امانت د یمن ممنوعه بود، امانت بود، نبا یعشق برا ن یعاشق شدم... آره ا-

  ی زن ی که ازش حرف م یکنم به جون خودت قسم به همون رفاقت  ی براش برادر ی گفت ی که صبحش چهلم آقاجون بود وقت یشب

کنم اما نشد... زورم   رونش ی بشه، از سرم ب  ی که تو بخوا ی بود اما عهد که هرچ  دهیبود بدم لرز دهیبا خودم عهد کردم... آره دلم لرز

زم نشد، به جون خودت به جون  اما با رمی کنم فاصله بگ   یخواستم ازش دور  یحت  د یبه قلب سرکشم زورم نرس  د،یبه خودم نرس 

خودمو تو    رم؟یهر روز تو چشات نگاه کنم و نم  م آسون بود برا ی خودمو کردم، ف.. فکرد یکَسم قسم که تمام سع ن یتر زیعز
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  ب یداغون شدم، قصدم فر  امیبه وهلل قسم که هر بار داغون شدم، تا تونستم با خودم کنار ب دمید  ی م انتکاریخ ه یچشات مثل 

 گم.   یشه، سامان باور کن بهت دروغ نم ت یخواستم سوگند اذ ی نم ی خواستم بگم اما از طرف ی ود مدادنت نب 

برنده بعد از اون همه گوش دادن، حرف   ز یت  ییکه لرزش گرفته بود و صدا  یشد و با چونه ا دهییهم سا ی سامان رو یها  دندون

 رو نا تمام گذاشت. ربد یه

 نا...  یآدم پست و ب هی  ، یشرف یآدم ب  هی کنم تو  ی باورت نم-

 نینباشم. هم دش ید  یتا تو  دمیتر خز  نییپله پا یباره از جاش بلند شد. رو  ک یداد و  رون یرو با نفس تند و پر خشمش ب حرفش

 دستش رو محکم گرفت و مانع از حرکتش شد. ربد یاز کنارش برداشت ه ی که قدم

 نکن که اصالً تحملشو ندارم.  یجور  نین انرو تو رو خدا، با م یجور  نیسامان  بهم گوش کن داداشم ا-

 : د یکه به سمتش برگرده غر  نیپر خشم و بدون ا سامان

 دستو بکش. -

 کنم.  ی ولت نم  یتا بهم گوش نکن -

 : د یو پر خط و نشون غر ز یآم د یجواب تهد  در

 کنم!  یحرفم و تکرار نم گهید ربد یه-

 رحم نباش. یکنم ب   ی بهم گوش کن التماست م-

خواست بهش گوش کنه   یسفت و سخت شده بود و اصالً نم یحساب ربد ی ه ی سامان اون لحظه در برابر التماس و خواهش ها قلب

صورتش از جاش بلند شد.  ی حالت درد تو دن یچیآروم و محتاط و با پ ربد یکه ه د یکش ینفس پر خشم ربد،یو با سماجت ه

از اصرار و   یبده. سامان که حساب حیرو براش توض ز یکنه تا همه چ  وش خواست که گ یهمچنان با خواهش و تمنا از سامان م

هلش داد و    وار یبه خشم نشسته و سرخش به سمت د ی کالفه شده بود با در رفتن از کوره و چرخوندن چشم ها ربد یه یپافشار

 مغضوب باز غرش کرد: 

 ! ؟یکه در حقم کرد یای از بد  ، یات بگ  ی از نامرد یخوا  ی رو م ی گوش کنم هان چ  یخوا  یرو م یچ گه ید-

 

خودم جمع و مچاله تر از قبل شدم. هر لحظه سرزنش و   ی پله ها تو  ی گرفت و تو یشتریام شدت ب ه یسامان گر دادیداد و ب  با

 اون اتفاقات من بودم من... یشد چرا که باعث همه   ی لعنت فرستادن ها به خودم پر رنگ تر م
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بود و   ستادهیو با دست گرفتن به نرده ها آروم از جام بلند شدم. سامان پشت به من ا  د یو با ترد دمیهام رو داخل دهنم کش لب

ترسونم   ی از چهره  یالحظه   یبرا ربد یدست هاش گرفته بود. نگاه ه یچسبونده بودش، تو  واریکه به د ی رو در حال ربد یه ی  قه ی

اش راه گرفته بودند با   ینی خون باز از ب ی که قطره ها  یهم در حال یگذاشتن چشم هاش رو   گرفتن و ر یگذر کرد و با سر به ز

 کنم، قولت، قولت... «  ی درست م  زویخطاب بهم گفت:»همه چ د یمعنا دار و متذکر و با تکرار و تأک  یلحن

هم دخالت    د ی. شارمیپله ها جا بگ  نِیو البه کردن ماب ی پله عقب گرد کنم و باز با درموندگ یبود که رو  ی همون چند کلمه کاف و

غضبناک سامان باعث لرزش تنم شده بود   یزدم. صدا هی اشک به نرده ها تک البیس  ونِ یکرد، ماتم زده م  یمن اوضاع رو بدتر م

  ی از چ یها چه قول  یکن  ی رو درست م  یکرد منظور حرف هاش اونه، گفت:»چ  یاد که فکر م یبا داد و فر ربد یکه خطاب به ه

 ؟« یزنیحرف م

 کرد: یخنده ا  ی ادامه عصب در

 ! یتو عاشق و عاشق-

 : د یبا لحن مرددش پرس  ی ا هی چند ثان یو مکث  نیسنگ  ینفس دنیکش با

 راستشو بگو شما... شما دوتا...   ن، یقدر با عجله نامزد شد  نی راستشو بگو چ... چرا... چرا ا-

توشون خشک شده بود. ناباور و منقلب   یلحظه ا  ی گشاد شده ام که اشک برا تینها ی ب ی شد و چشم ها دهیسمت باال کش نگاهم

خشم  تیصورت سامان، عقبش زد و با نها ی تو  یبا مشت ربد یبار ه نیکه حرفش رو تمام کنه ا نیکردم اما قبل از ا  ینگاهشون م

 متورم شده بود داد زد. یکه حساب  یو رگ گردن   تیو عصبان

راجع به   یحق ندار ،ی من بدرک اما حق ندار ، یزنیحرف م یدرمورد ک  ی بفهم دار ،ی گ ی م ی چ یمواظب حرفات باش بفهم دار-

از ذهنت   یفکر  نیهمچ ی د یبه خودت اجازه م یچه طور  ،ی کن دایپ یتون  ی که پاک تر و معصوم تر از اون نم ی بکن ی سوگند فکر

 ؟ یعبور کنه چه طور

گداخته   یلقه شد و محکم چنگشون زدم هضم کردن اون حرف ها واقعاً برام سخت بود و قلبم رو حسابهام دور بازو هام ح دست

افسارش   یچه طور ت یعصبان یبود که تو  دهیجا خورده بود و انگار تازه فهم یکه زده بود حساب یکرده بودند. سامان هم از حرف 

شده   دهیوجودم تن  یکه باز  تو   یباال رو پر کرده بود و استرس  یتند و متالطم هر دوشون فضا  ی. نفس هاختهیگس ز یرو تند و تن

  ی لباسش و تکون دادن سرش که موهاش رو تو ی  قه ی بود بود با مرتب کردن  شیآت یهم چنان از خشم مثل کوره   ربد یبود. ه

 کردم اما... «  یم  ین کار یدور از چشمت همچ د یگفت:»آره نگفتم بهت اشتباه کردم، نبا داد یهوا تاب م

انداخت، خشمش فرو کش   نییسرش رو پا زدیچشم م یاشون رو تو  ی که هنوز هم احترام به رفاقت و برادر  ییایحجب و ح با

 کرده بود. 
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قابل   ریغ یرفتارا ن ی. همادیم رون یاز دهنت ب یخواستمش پس بفهم چ   ی جد  یرابطه   ه ی ی دوسش دارم و... فقط و فقط هم تو-

  ادتهیمدت گذاشتم رفتم...  هی  یبزنم به خدا قسم نشد حت دشویمانع شد، سامان من نتونستم، نتونستم ق تو بود و   ینیب شیپ

مدت، اما   ه یکار دور شم   یخوام استراحت کنم از فضا ی بهت گفتم م رم؟یو م زارم یم  کیمنتظره بوت  ر یو غ  ییهویچرا دارم  ی گفت

 رفتم کنار اومدن با خودم بود که نشد! ل یدروغ گفتم تنها دل

نگاه متأثر و شرم   ل یتلخ تحو تینها ی ب یاش سر باال گرفت و و لبخند  نه یس  یقفسه   دن یپر نییدست به کمر و با باال و پا سامان

ق فرض  پست. منو احم ،یآدم پست هی داد و با گرفتن انگشت اشاره اش به سمتش همراه با تکون دادنش گفت:»تو  ربد یه ی زده 

 .« یکرد

هم فشرد و   یلحنش لب رو  ی کرده تو  شهیکه حرف زدن براش سخت تر از قبل شده بود با بغض تلخ و ر  یدر ادامه در حال و

شرف بهت گفتم   ی منِ ب یوقت  ی عنیاون دختر...  دن ید ی و اون التماسات واسه   مارستانیب یتو  یحت  ی عنی... یعن ی... یگفت:» 

 تو منظورت... سو... سوگند... آ... آره؟«  شتیپ  ارمشیآدرسش رو بده که ب

و پر بغض با    ی دندون فشرد. صورتش باز از خجالت سرخ و گلگون شده بود. عصب ر یو با لب ز د یموهاش کش  ونیم یچنگ  ربد یه

 هم فشردن دندون هاش ادامه داد:  ی رو

 !یتو خواست  کردم که  وی همون کار شعوریاما من ب-

 :د یشده اش متأثر نال د یکل  یدندون ها  نیهم گذاشت و از ب یهاش رو رو  چشم

همه ساده لوح بودن م...   نیهمه احمق بودن ا نیشه ا یشما رو با هم تنها گذاشتم و تو رو به خواستت رسوندم. ب... باورم نم-

 ! شه؟یمگه م

حالت مسخ و   ی که تو ی اشک یرو سفت و سخت بسته بود و قطره ها  که راه نفسم ی کرده بود و بغض دایام بشدت لرزش پ چونه

من   تیتونستم اون جا بمونم و اون حرف ها رو بشنوم چرا که طاقت و تحملش از حد و ظرف ینم  گهیاومد. د ی م نییمنقلبم پا

که مثل   ی زدم و بغض رون یب  کیرفتم و بالفاصله از بوت نییکشون کردن خودم پا  ونصدا پله ها رو با کش یخارج بود. آروم و ب

 .د یترک یساعت یبمب

 

  یهوا رو تو   یِ اشک، سرد یرو به راه افتادم. قطره ها ادهیپ یکه به زور با خودم همراهش کرده بودم تو  ی و مسخ و با تن درمونده 

تر دادن بنِد   باال  یبغلم گرفتم و برا  ی هام رو توخوردند. دست  ی ُسر م ی گونه ام با سوزش  ی رو نیخودشون گُنجونده بودند و سنگ 

از همراه نشدن   أس ی ی ها شه یبود و ر دهی چی هم پ ی گردباد وحشتناک تو ه ی مثل   زیبه باال پروندم. همه چ و کوله ام شونه ام رو، ر

بود   یطوالن ری . مسزدیم  شهیدلم ر ی شدن از بخشش، آروم آروم تو د یو اون همه نا ام م یرو داشت شیکه در پ ی ریمس ی سامان تو
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بلند   یبا درخت ها ییرو اده یبود و پ یاز آدم خال باً یکه تقر یابونیاون سرما و خ یکه بخوام تو  یحوصله تر از اون  یو من هم ب 

اون   ی که تو ی بود و سردرد ی کیهوا رو به تار ن یهم داشت، قدم بردارم، همچن ی که عبور و مرور کم  خیاز برف و  دهیقامت و پوش 

  یط ابونی رفتن به سمت خ ی آب رو برا ی گرفته بود. عرض جو  یشتریبهمن ماه، شدت ب یروز ها ی زده   خیمه آلود و  یهوا

زده ام    خی ی کم تر شده بود، باالخره با حرکت انگشت ها یسوار  یها نیکه عبور ماش   یادیکردم و با منتظر شدن نسبتاً ز

مطبوع و گرم    ی جا گرفتم و با گفتن آدرس راننده حرکت کرد. هوا نی ماش  یتو  ع یسر ی لیزرد رنگ رو متوقف کردم. خ ینیماش 

  ی هام رو به باز قه ی تر از قبل شق ظ یام باز شده بود. سردرد همچنان غل  ی نیب خ یبدنم رو گرفته بود و  یاز سرما یکم نیماش 

 .دند یکش  یم  ریسرم بشدت ت ی گرفته بود و رگ ها

و پر    زیر یبخار گرفته که شبنم ها یپنجاه و چند ساله بود به خودم اومدم و از پنجره  مسن و حدوداً  ی راننده که مرد یصدا با

 کرده بودند، نگاه گرفتم.  ئنشیبرق تز

 . مید یدخترم رس -

شد. پول رو به سمتش   نیماش  ی که اون هم بعد از گفتن مشغول ور رفتن با بخار دمیرو پرس  ه یرفته کرا  لیو تحل  واش ی ی لحت با

رنگ و   یطوس  یرو به چشم ها ی حال مغموم لبخند  ونهیبمونه. م شمی طر نداشتن خورد با محبت خواست که پگرفتم که به خا

  ادهیپ نیقبول کرد. از ماش  ی خودش بمونه و با اصرار شیپول پ ی  هی که بق تم صورت برف نشسته از کهولت سنش زدم و خواس 

 به گردش در اوردم.   فمی ک  یتو  د یکردن کل دایپ یحوصله دستم رو برا ی شدم و ب

سالن خاموش   یبه سمت اتاقم رفتم. چراغ ها  ،یپر برفم و جفت کردنشون کنار  ی محض ورود به خونه و از پا کندن چکمه ها به

در اتاقم رو فشردم و داخل رفتم.   ی  رهیتفاوت  بدون روشن کردنشون دستگ   ی. ب دادند یخونه خبر م یکس تو   چیبودند و از نبود ه

  یادآور یخشک شده از اشکم باز با  ینشستم. چشم ها  نیزم ی غم، بغ کرده رو ی کردن زانو بغل انداختم و با  یوشه ا کوله ام رو گ 

 .  د یصورتم چک  یقلقل کردند و اشک با سرعت رو  شیساعت پ م یاتفاق ن

خورد چنگ بزنم؛ اون قدر نگران   ی تلفنم که مدام زنگ م یِکردم به سمت گوش  ی جرأت نم یگذشته بود و حت   یساعت کی  باًیتقر

فرار کردن از    یو به جا وردم یگذشت و طاقت ن  یا  قهیدق ستیواهمه داشتم. ب یبدتر حساب یخبر  دنیبودم که از شن ده یو ترس 

زده بود و    از هشت بار زنگ شیتخت بود  دراز کردم و برش داشتم. رخساره ب  کتش ی که رو یدستم رو به سمت گوش   تیواقع

کردم مامان باشه اما با   ی کوبش در شدم فکر م  یمتوجه   رم یرو بگ   ربد یه ی خواستم شماره  یکه م نیطور مامان. هم نیهم

از جام   عیکرد. سر ییدر خودنما ون یکه داشت م  یسامان با سر و وضع آشفته ا  یبلند و باال بتیپر استرس باز ه یق یگذشت دقا

 :دمیس پرس و التما  هی کنده شدن و با گر

 سامان؟ خوبه؟  یکار کرد  یباهاش چ-
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چشم هام شد،    ره یاز نفرت و پر تأسفش خ خته یگرفتن جواب بهش دوخته بودم و اون هم با نگاه آم  ی اشک بارم رو برا یها چشم

 لب باز کرد:  ی گاه در به حرکت دراومد و با کالفگ   جیگ  یدستش رو 

جمله که سوگند   نیگرفتمش جز ا  ی مشت و لگد م  ریز  یوقت یکه حت   شیحال و روز رسوند  ن یبه ا ی دونم چه جور ینم-

  چیبخشمت نه تو رو و نه اونو، ه ی... نمشی بزنم، ازم گرفت  مویآدم زندگ  ن یتر ز یعز ینداره، آخم نگفت، تو... تو باعث شد  یر یتقص

 وقت.  چ یوقتِ ه

تر از قبل و   ظ ی غل ی ا ی تار از اشکم محو شد و من رو باز با نگران  یشم هاچ ی چهارچوب در و از جلو  ون یبا گفتن اون حرف از م و

در   دن یکوب ی باز چشم دوخته بودم. صدا مه یدلم نشسته بود تنها گذاشت. خشکم زده بود و مات و مبهوت به درِ ن  ی که تو یترس 

قبل لرزوند و به خودم    یام رو مثل دفعه ها دهیزده بود تن ترس  روون یبه اتاقش باز از خونه ب نبعد از رفت ایها پشت هم که گو

  یرو گرفتم اما جواب نم ربد یه ی لرزون شماره   ییدوختم و با انگشت ها ی گوش   یاشک چشم به صفخه   ظ یغل ی اورد. با هاله 

ونده بودند. باالخره مجبور  ام رو به اوج رس  ی وونگ یو د  دند مغزم شده بو  دن یو کش دار باعث سوت کش ی طوالن ی داد و اون بوق ها

 اش جواب داد:  ی بشاش و پر خوش  یلحن و صدا  دن یچیو پ  یشدن که به خوردن چند بوق متوال نیحس ی به گرفتن شماره 

 تو  مبارکا باشه. ی بهتر بگم عروس خانم، چه طور ایبه به قسم بانو -

 

 :دمید هق هق زدم و با کور کردن اون همه ذوقش نالکه مجال رو ازم گرفته بو  ی ا هی سوزوند و با گر شتریدلم رو ب کشیتبر

 .ربد یه شی برو پ کی ت... تو رو خدا، تو رو خدا برو بوت ن، یحُ... حس-

 رو مشهود کرد.  یاش رنگ باخت و نگران یو خوش   یاز اون همه شاد لحنش

 شده دختر حرف بزن داداشم خوبه؟  یافتاده هان؟ سوگند چ ربد ی ه یواسه    یاتفاق ی کن ی م ه ی شده؟ چرا گر ی سوگند چ-

 گفتم:  ده یبر دهی بر نمییدماغم و گزش لب پا  دن یشد کنترل کنم و با باال کش یام رو که مانع از حرف زدنم م  هی کردم گر ی م یسع

 .ششیبرو پ دعواشون شد تو روخدا ی بدجور نیرفته بود او... اونجا، حس  د،یفهم زوی سا... سامان، سامان همه چ-

 :د یو شوکه پرس  ناباور

 ! ؟یگ یم ی معلوم هست چ-

ذاشتم، خدا لعنتم   ی کاش تنهاش نم نیحس رم یمیم  یدارم از نگران دهیرو جواب نم یگوش  ربد یول کن فقط برو اونجا، ه  نارویا-

 کنه. 
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 باز درمند تر قبل هق زدم.  و

 و متعرض گفت:  یعصب

 . یزد یخب همون موقع بهم زنگ م ی گ یچرا االن م-

فکر کنم   ربد یه شینگو فقط برو پ یزیبشکنه لطفاً تو هم چ ن یاز ا شتریب  خوامینم یدون یبدونه که تو هم م د ین... نه، سامان نبا-

 حالش خوب نباشه. 

 نگران نباش. زنم یبهت زنگ م ششی رفتم پ کم، یبوت کیاتفاقاً نزد  زمی نکن عز هی باشه، باشه گر-

سخت   ی دادن نفس رون یرو با ب ی . گوش د یچی گوشم پ ی ممتدد تو یگفتم. بوق ها  یهق هق گرفت و باشه ا  هی از گر یپرش ام  نهیس 

داغ و   یرسوندم. صورتم حساب ییرفتم و خودم رو به دستشو رون یجون و سست از اتاق ب  ی ب یتخت پرت کردم. با بدن  ی رو

  ی با وضوح کامل نم نهیآ ی خودم رو از تو ریکه تصو  یشده بود طور  دم ید دنکه باعث تار ش  ییها  جهیگداخته شده بود و سرگ

 ظ یغل یباره با تابش ک یسالن  یاومدم چراغ ها  رون یب ییکه از دستشو  نی. هم،کردیکه از شدت درد گِزگِز م ی ا ی شونیو پ  دمید

که نگاه    یمامان بود و در حال دم؛ رو آروم باز کر پلک هام  یچشم هام که باعث بسته شدنشون شده بود، روشن شد. ال ی تو

مبل وسط   یرو  ر یمس نیاش رو ماب یدست  ف یمن شده بود به سمتم حرکت گرفت. ک  ی ده یصورت رنگ پر خیوحشت زده اش م

پر تر   ی شکستن آماده کرد و چشم هام با دل یگلوم رو برا  ی مامان بغض نشسته تو دن یسالن رها مرد و قدم هاش شتاب گرفت. د

  یدست گرفت و با نگران  یافتاده و شل شده ام رو تو  یبعد رو به روم قرار گرفت. بازو ها ی آماده شدند. لحظه ا بارش   یاز قبل برا

 :د یاش پرس  دهیو نگاه بشدت ترس 

 ه؟ ی چه حال نیشده مامانم ا ی سوگند جان چ-

 خراب شد مامان، خراب شد.« ز ی... همه چزیگفتم:»همه چ ه یبغلش انداختم و با گر  یم رو تو و خود  د یپرسش مامان بغضم ترک با

 شونه هام حرکت کرد.  یرو  دستش

 سامان اوند خونه؟  نم یشده منو نترسون بب یدلم بگو چ ز یسوگند عز-

بود دستم رو کشوند و به با   ده یهام رو فهم ه یگر لیکه انگار دل   یکردم که من رو از آغوشش جدا کرد و طور  یم  هی گر همچنان

  ونِیبدم. م حی رو براش توض ز یمبل نشوند و خودش هم کنارم جا گرفت و با گرفتن دست هام خواست همه چ ی رفتن به سالن رو

ترم قرار   یحول چشم ها  شیمچاله شده از تأثر و ناراحت ی کردم کردم که چهره   فیزو براش تعر زی ادامه دارم همه چ یها ه یگر

 گرفت. 
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بهش گفته؟! تا   ی جواب تلفنش رو نداد پس ک گه یبعدش د  یول ادیقرار بود ب   یعن یبهش نزدم  ی شه من که حرف  یباورم نم -

 نگران شدم و اومدم.  نید یهم جواب نم  ربد یتو و ه دم ید ی االن هم منتظرش بودم اما وقت نیهم

 شد.  یم  نیی و پاباال ه ی با گر کیکوچ  یگنجشک ی  نهیام مثل س  نه یس  ی  قفسه 

 بود.  یعصبان ی لیمامان... خ... خ-

 من شد.   ریمطب. همش تقص اد یم کردم یخودم فکر م ال یدونستم به خ ی ببخش دخترک قشنگم نم-

 . د یو بغض لرز  هی از گر صدام

 شه؟ یم یحا... حاال چ-

کنم،    یکار م ی چ نمیکم آروم باش بب  هی.  یهام رو با دست پس زد و با ِشکوه گفت:»سوگند بسه مامانم، خودتو هالک کرد  اشک

 ره؟« یاالن کجاست نگفت کجا م نمیبب

 دو دستم گرفتم.  ونیرو م سرم

 .رهیکه بخواد بگه کجا م  نیچه برسه به ا گهید  کردیبه زور نگام م یدونم نگفت حت  ینم-

 چه طوره؟  ربد یه-

 دونم.«  یکه کرد سر بلند کردم و پر بغض گفتم:»اونم نم  یسؤال با

  قه ی در آروم کردنم داشت. موفق هم شده بود با گذشت ده دق  یاش سع ی در پ  یپ ی شونه اش گذاشت و با نوازش ها یرو رو  سرم

خودم رو جمع و   یکه قبل از اومدن بابا کم ن یو ا  دنیدراز کش  یکرد. با اصرار مامان برا دایپ یتصل  یحال نا آرومم کم یربع  هی

خودم   ن،یزنگ زدن حس یبرا  دنیانتظار کش ی تخت نشستم و بعد از کم  یبه دست و منتظر تو  یجور کنم به اتاقم رفتم.  گوش 

 : دمیپرس  عی که جواب داد سر  ن یشماره اش رو گرفتم. هم

 شد خوبه کجاست هان؟ ی چ نیالو... حس-

 .  ششمینگران نباش پ-

 باهاش حرف بزنم؟  شه یم-

 جواب داد:  یتعلل با
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  دونم یم  ادیبزار با خودش،کنار ب ده یکم دراز کش ه ی داغونه،  ی از نظر روح  یعتی  ستیسوگند االن موقعش ن نیبب ت، یاوردمش سوئ-

 سخته.  ی لیحرف زدن براش خ ت یوضع ن یا یکه االن و تو 

 

 :دمیو دلواپس پرس  نامطمئن

 .یبکن یتونیکارو که م نیاقسم بخور که خوبه  نیخوبه؟ حس-

 نه بهش حق بده.  ی! نترس جسماً بهتره اما روح ه؟یمنظورت از خوب بودن چ-

 هم فشردم.  ی لب رو نمیکرده بود و با فرو دادن بغض سنگ  بم یترغ نیحس ی ها حرف

 اوهوم. -

افتاد. مواظب خودت باش خب، مطمئن باش   یم  د یبود که با  ینکن باالخره اتفاق ت یقدر خودتو اذ نی کنم تو هم  ا  یاالن قطع م-

 .ذارمیتنهاش نم

 م... مراقبش باش. -

 ؟ یندار یچشم، کار -

 نه. -

 فعالً خداخافظ.-

  نیسنگ  یبالش گذاشتم و چشم ها  یتخت، سرم رو رو   یدستم و افتادنش رو  ی سر خوردنش از رو ، یاز قطع کردن گوش  بعد 

 .ارمی ب اد یرو به  ی زیخواست چ یدلم نم  گه یهم گذاشتم، د یزور رو  به سرشون زده بود به   هی شده ام رو که باز هوس گر

 **** 

  یبرنگشته بود و با وارس  گه یزدنش از خونه د رونیشده بود. سامان بعد از همون روز و ب ی سپر زیروز پر استرس و دلهره انگ   دو

ما رو نگران کرده بود البته به بابا   یهردو ی اش شده بود که حساب یشخص لیاز وسا یسر ه یکردن اتاقش مامان متوجه برداشتن 

  قیاش به باغ رفته که حرف مون درست از آب در اومد و از طر یقات ی تحق ی درس و پروژه   یتمرکز رو  یکه برا  م یگفته بود

به باغ رفت اما   دنش،یفهم حرف زدن باهاش بالفاصله بعد از  یننشسته بود برا  کاری. مامان بمیمتوجه رفتنش به باغ شد  نیحس

ببره و سامان هم   شیرو پ ز یتا همه چ میبد  فرصتخواست که فقط به زمان  ی حاصل نشده بود و از من هم  م یمطلوب  ی  جه ینت
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بار با   نیکرد و با تلفن چند  یو تالش م   یمجاب کردن سامان سع یبتونه اتفاقات افتاده رو درک و هضم کنه البته همچنان برا 

 بود.  هکرد شونم یکالفه و پر یکه حساب  قتی حق رفتن ینپذ  ی سامان برا یه بودند و هر بار هم سماجت و پافشارهم حرف زد 

زار و درمونده ام از قبل هم بدتر شده بود اون دو روز رو فقط با قرص تونسته بودم خواب رو به چشم هام برگردونم. مامان   حال

رو هم   ربد یه  ی گذشت حت ی که م  یدو روز  یبخشش ذهن آشفته ام رو آروم کنه. تو  ی تصل ی کرد با حرف ها ی م ی هم مدام سع

.  می حرف زده بود گه یکه من نگران نشم بهم زنگ زده بود و با هم د نیا ی کلمه و برا  ند در حد چ یبودم و فقط دو سه بار  دهیند 

از بابتش راحت شده بود. ازم خواسته بود   المیخ یغم گرفته اش گواه حال نه چندان خوبش بود اما باز هم کم ی هر چند که صدا

تا اوضاع آروم تر   می نیرو نب گه یدو سه روز هم د اون  یبهش زمان بدم که اون هم بتونه خودش رو جمع و جور کنه و تو  ی که کم

که ازم   یاش به خواسته ا  خته یسخت بود اما ناچاراً و با دونستن اون حال و افکار بهم ر یلیازش برام خ ی بشه هرچند که دور

  ی خودم کل  دن مجاب کر  ینسبتاً سخت رو درک کنم و برا ط یاون شرا ی کردم کم ی م ی داشت احترام گذاشتم و قبول کردم. سع

 ذهنم بافته بودم.   یتو  حیتوج

 و تحمل اون اوضاع، به ستوه اومده بودم. ربد ی ه یو دور  یاز دلتنگ  شهیطاقت تر از هم یسوم در حال گذر بود و ب  روز

 

که زده بود    یبرم. با تلفن نییپا دنشید  ی ازم خواست برا یریزنگ زد و با غافلگ  ربد ی عصر بود که ه شیساعت ش  ی ها کینزد

شاخ   ریباالتر از خونه ز ی کم نشیشدم. ماش  ر یبه غم نشسته ام از پله ها هول و دستپاچه سراز یچهره   ونِ یم ی و با ذوق مهیسراس 

سردِ   یتر از روز ها ر یکه دلگ   ییپر شده بود و هوا ره یت  یشده بود. آسمونِ عصر از ابر ها رک پا یبلند و برف نشسته   ی و برگ ها

از اشک که چشم ها رو محصور   ی تند و مشتاق و با حلقه ا  ییخز دارم رو محکم به تنم چسبوندم، با قدم ها یلتو قبل بود. پا

  ک یشد.  با نزد ادهیبالفاصله پ نیماش  ییجلو ی  شه یش از پشت  دنمی رنگش شتاب کردم. با د یمشک نیکرده بود به سمت ماش 

  م، یکه توش قرار داشت یتوجه به مکان یبه سمتش پرواز کردم و ب  زدی پر م دنشید  یبرا  یکه حساب ی هوا و با دل یشدن بهش ب

نبود جز دو سه   مه  یروزانه و عبور و مرور   ی رفت و آمد ها  یشده بودند برا ل یم ی اون سرما آدم ها ب ی بغلش کردم هرچند که تو

ونه هاش قرار گرفت و محکم چنگشون  و خلوت عبور کرده بودند. دست هام پشتِ ش   ضیعر ی که با سرعت از اون کوچه  ینیماش 

دو    یکردم. انگار که اون دو روز به اندازه   ه یو وارد ر  دمیمچاله شده بود، بوش رو بلع  ادیز یکه از دلتنگ  ی و با دل  صی زدم. حر

برام کم کرده بود و آروم تر شده   ی رو تا حدود  داریعطر و لمس آغوشش حسرت د دن یگذشته بود. بو کش رام ب شتر یب ایهفته 

که    یو لذت دمیشن ی بود که م ییصدا ن یاش خوش آهنگ تر یدهنده اش کنار گوشم و اظهار دلتنگ  ن یتسک یبودم. زمزمه ها 

  یمردونه و گرمش صورتم رو تو  یشده بود و دست ها اضشامونم باعث اعتر ی ب یها  هی وجودم در حال پخش شدن بود. گر ی تو

شون اتفاق دو  در کنترل شون داشتم و لب هاش رو که زخم کنج یپاک کردن اشک هام، نوازشگر لمس کرد. سع یاون سرما برا

 امتداد چشم هام سوق گرفت.  کرد، از هم باز کرد و نگاه آشفته اش  یم  یآور   ادیرو برام  ش یروز پ

 نکن. هی رنگ و قشنگت بگردم گرخوش  یتو آخه؟ دور اون چشما ی ا ی نگران چ شتم ینکن من پ ه یگر  گهیسوگند بسه د-
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 : دمیکرده بود و با نگاه کردن به اون زخم، لب برچ دایام پرش پ نهیس 

 منه.  ر یهمش تقص-

 

 . د یابرو هاش تن نیب یاخم

 . میستادیا نجای بده ا م یزنیسرده اونجا حرف م نیتو ماش  ن یداره برو، برو بش  یچه ربط هی چه حرف نیا-

در رو فشردم و سوار شدم.   ی  رهیسوار شدن دور زدم. دستگ  یرو برا نیحرفش ماش  د ییکه زد سرتکون دادم و به تأ  یحرف با

که با نگاه اشک آلودم به    نیرو روشن کرد. هم یشیگرما  ستمیس  ی نشست و با دست بردن سمت دکمه ا نیماش  ی هم تو ربد یه

  ال،یخ یو با گرفتنش عاجز تر از قبل گفت:»سوگند جون من ب  اورد  تمگرفتن دستم، به سم یدستش رو برا دمیسمتش چرخ

  ی جور ن یهم ز یهمه چ ستیسامان هم نباش باالخره قرار ن ی  هیحالم بهتر شه لطفاً، نگران قض   نم یسرم اومدم تو رو بب ریخ

 .« شهیم یچ  مینی گذره مطمئن باش، بزار بب  ینم ی کیبمونه، سامان از من بگذره از تو 

به انگشت هام اورد.   ی کردم که فشار د ییداخل دهن و تکون دادن سرم حرفش رو تأ م یقلوه ا کیکوچ یلب ها  دن یداخل کش با

 درد داشت؟«   یل یلبت هنوز زخمه، خ یبچگانه گفتم:»گوشه   یزخم لبش ثابت موند و با بغض ی نگاهم باز رو

 لب هاش نشست و نگاهش رو ازم گرفت.  ی سراسر تلخ رو یلبخند 

 که بهم زد.   ییاز حرفا شتریب  نه-

 انداختن سرم، صداش زدم.  نییهم گره زدن دست هام و پا ی کرده و با تو  بغ

 ربد؟یه

 جونم؟ -

 شه؟ یم یحاال چ-

که قرارِ بشه، همه    یزی گفت:»همون چ واش ی  یکم رنگ زد و با پلک یاون سؤال آروم باز سرش رو به سمتم چرخوند که لبخند  با

 فراموش نکن.«  نویاشه اقول و قرارامون سر ج ی

 و مردد لب زدم:  دمییدندون جو ر یلبم رو ز  ی  گوشه

 کم اوضاع بهتر بشه.   هی عقب تر هان؟ تا  میمراسم عقدو بنداز ی خوا ی گم م  یم-
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 تر.  قیاش عم ی شونیپ ی شدند و خطوط کنار چشم و رو ک یصورتش بهم نزد ی هاش با حالت جد  ابرو

خوام صبر   ی نم گه یمن د فته، یخواد ب یم  ی ا گهیچه اتفاق د ن یتونم صبر کنم مگه بدتر از ا ی نم گهیحرفشم نزن چون د یحت-

 تفاوت سامان و.  یسرد و ب  ی نگاه ها ی ... حتیحت دم یرو به جون خر زی که همه چ ین یب یکنم چون تحملش رو ندارم. م

 ؟ یمطمئن-

 کرد:   د ییتر از قبل تأ نانیو پر اطم  مصمم

 و باز سرپا شم.    امیکم به خودم ب ه یخواستم  یدو روزم فقط م  نیقدر مطمئن نبودم ا  نیوقت ا چیه-

بازم، بزرگ   یپر حسرت گفت:»سوگند من تو رو نم  یو شمرده با لحن  ختیچشم هام ر ی چشم هاش رو تو ی تر کرد و قهوه ا  یلب

اون حال   ی تو  دنمیکه از د نیدو روزم به خاطر ا نیتو گوشت فرو کن، ا نو یبازم ا ینم گه، یباختم سامان بود اما تو رو، د نیتر

 .« د یامون ازم بر ی و سرپا شدنم ازت دور شدم هر چند که دلتنگ   ینش تیاذ

 و چشم هام از اشک برق گرفت.   د یچونه ام از بغض لرز باز

 شدم، داغون. قرار نبود فاصله مون به روز بکشه.   دور روز داغون  نیا یاما تو -

و پر عطوفت گفت:»جبران   ف یلط ی اورد و با لحن کیفرمون گذاشت و سرش رو با خم شدن به سمت صورتم نزد   یرو رو  دستش

 آب تو دلت تکون نخوره.«  گه یکه د دمیکنم دردت به قلبم، قول م یم

که نگاه   یپر رنگ از اون همه قوت قلب  ی . لبخند د یلب هاش برد و محکم بوس   کیبا گفتن اون حرف دستم رو با باال بردن نزد و

 نگاهش کردم.   شه یتر از هم  فتهیبخشش بهم داده بودند زدم و ش  ی عاشق و تصل یها

 ترسم.  ی زود م  زنم،یزود جا م ستمین یتو قو  یچون من اندازه   یقدر مصمم ن یخوبه که که ا یلیخ-

 کرد.   تم یآروم و خوش ر  یا خنده

 قدر خودتو سرزنش نکن.  نیتو بشم پس ا یفدا  ینبود  نجایکه االن ا ی اگه جا زده بود-

هم جمع   یو دلهره شونه هام رو تو  جانیبا ه یشده بود سر تکون دادم و بعد از مکث لیبه خنده تبد  گهیکه د  یو با لبخند  ع یمط

 کردم. 

 من و تو...    گهید ی هفته  یعن ی... یعنی-
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  زیچ چیکه قاطع تر از قبل با پرش ابرو هاش رو به باال گفت:»ه دمیدندون کش ر یز ی نصفه گذاشتن حرفم  لبم رو با خوشحال با

 .« زیچ  چیتونه مانع ما بشه ه ینم

 . شهیبخوام م ی دونم که هر چ ی م ی تو هست ی وقت-

  م یگفت:»زندگ نی باز تَرم دوخت و با لحن محزونش و تکون دادن آروم سرش به طرف یجاذبه دار و پر عشقش رو به چشم ها نگاه

شرمندتم به خدا سوگند من اون قدر مرد نبودم که بتونم از   دن،ی همه بار ن یمدت ا نیا ی قشنگت که تو یاون چشما یفدا

 کنم، ببخش منو عشقم، شرمنده.«  ی ریجلو گ د یدرشت مروار  یدونه ها نیا زششیر

 چشمم رو با سر انگشت گرفتم.  ی و قطره اشک گوشه  دمیبغض به صورتش پاش  ونِی م ی درشناسانه اق لبخند 

  ی من موند  هی همه چ یپا ی بکن یخواست ی کار م   یچ گه ید  ،یگ  یم  یجور  نیآخه چرا ا  ،یار یاشکمو در م شتر یحرفات ب نیبا ا-

 خوام آخه؟  ی م ی چ گهیمن د یجانزد

 .د یفرمون کش  یرو   یاش رو گرفته بود نگاهم کرد و دست ونهیکم رنگ که خنده م  یاخم با

آخه؟ من هستم   یخور یقدر حرص م نیدورت بگردم چرا ا  ی شیم ضی مر  یکن  هی گر  یخوا ی کنم تو همش م ی م ی من هر کار-

 نباش. یز ینگران چ گه یپس د

 

  یکرده بود نگاه م  قیوجودم تزر  یرو به طور کامل تو و به چشم هاش که آرامش   دمیرها کردن گلوم از بغض کش یبرا  ینفس

از   یمعجون زندگ دن یکش رون یب یشدم برا  یتر م   صیتر و حر  ی نداشتم و هر لحظه از قبل جر یری کردم، از نگاه کردن بهش س 

 و مسخم آروم لب باز کردم.   رهیحالت خ یرنگ و خمار. تو  یاون دو چشم قهوه ا 

 رفت. ادمیاز  ز یهمه چ هویاصالً  یخوب شد امروز اومد -

 .د یذاشت، باال پر  یم شیو پر برقش رو به نما ی صدف یابروش، با لبخنِد قشنگ و دندون نماش که دندون ها  یتا

 . یفقط بخند  یمن   شیپ ی خواد وقت یببرم، دلم م ادت یخوام غماتو از  ی جام، م ن یا نیهم یمن واسه  -

 د. تکرار کر  د یتأک با

 . یفقط بخند -

 جورم هست، ممنونم.  نیهم-
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از هم باز کرد. قلب نا   تینها یلب هام رو ب   قیعم یی نگاهمون بهم لبخند ها یانگشت هاش چفت شد و با تالق  ونِ یهام م انگشت

از اون   الشی اون لحظه ها؛ انگار که اون هم خ ی قرار گرفته بود تو یگرفته بود حساب  ینا منظم تمیر ش یکمه پ ه یآرومم که تا 

اش رو   گهی که دست د  یراحت و آسوده شده بود. همون طور  یشده بود، حساب فم ی و ظر  ککه مأمن احساس ناز ی همه مردونگ 

 اش انداخت. ی به ساعت مچ یفرمون گذاشته بود نگاه  ی رو

 ؟ یباالست تنها بود   یک-

رفت کالس داشت.   ع یسر ی لیناهار اومد و خ یستادمش نگران من بود بابا هم ظهر برا خواست بره بزور فر یآره مامان نطبه نم-

 . میخور ی کنم با هم م  یبرات دم م  ییچا  ه یباال هان؟   م یبر ی خوا یم

 زنگ نزده؟  نمی براش نداره، بب یصورت خوش  ی لیاوضاع اومدنم خ ن یا یسامان برگرده، تو  د ینه فدات شم ممنون شا-

بهش گفته   ی ک  ید ینفهم ی کم تنها باشه. راست ه یخواد  ی گفته م ستیحرف زد اما گوشش بدهکار ن ی مامان باهاش چند بار-

 آخه مامان که نگفته بود! 

 تکون داد.  سر

طعنه و   یو اونم با کل دن یرو د گه یخونه هم د ی کایراه نزد ی تو ایبهش گفته گو ی که داداش مصطف  ن یگفت مثل ا نیچرا، حس-

 گفته.  کیزدن بهش تبر هیکنا

 آه مانندم رو فوت کردم.  نفس

 شد. یبهتر م  زد یاگه مامان باهاش حرف م د یفهم  ینم ی طور نیکاش ا  یدارن ول   یطور پس معلومه اونا هم دل پر  نیکه ا-

کنم که باورم کنه   ی م مو ینشد اما تمام سع ی شد و چ یکه چ  م یمدام نبش قبر کن شه یکرد، نم  شهینم شمیشده کار گه یاما د-

 رو نخور تو.  ی زیچ ی غصه  دم، یباورمون کنه قول م یعنی

 دارم.«  مانیگفتم:»بهت ا یحالت داد. با پلک زدن آروم  ریی دهنده اش صورتم رو به خنده تغ  نیمطمئن و تسک لحن

 انداختم. رون یبه ب ینگاه و

 ؟ یندار ی من برم کار گه یخب د-

 هاش رو از قفل انگشت هام باز کرد.  انگشت

 . مراقب خودت باش. زنمیدلم شب بهت زنگ م  زی نه عز-
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 باشه، تو هم. -

شدم. از پشت   ادهیپ نیجدا شدن رو ازش برام سخت کرده بود از ماش   یبهم که حساب ره ی خ ینگاه کردن ها قهیبعد از چند دق و

پلک   یگفت و بعدش هم حرکت کرد. با ذوق و خوشحال " ی دوست دارم"جذاب و قشنگش  یو اشاره و خنده ها مایبا ا شهیش 

 هام حرکت دادم.  ه یر ی تازه رو تو  ژنیکشبدم و اکس قیعم یهم خوابوندم و نفس ی رو

  یتونستم بخندم. خوشحال و سرمست مثل هر بار  ی سخت م تیاون موقع یخوب شده بود و باز تو   دنشیقدر که حالم از د چه

درختِ   یکه به صورت داشتم و با رد شدن از کنار بوته ها   یگرفتم با خنده ا ی مثل دختر بچه ها شوق و شور م دنشیز د که ا

  ی . در رو روختمی ر نییو سرمستم پا گوش یو برفشون رو با حالت باز دم یشبرگ و شاخه هاشون ک ی رو  ی سرخک و پر برف دست

 داخل رفتم.   عی سر ی لیهم گذاشته بودم و خ

کور شده بود. پالتوام    یغذا نخورده بودم و اشتهام حساب یاون دو روز درست و حساب یتو  اد یز یگرسنه بودم و از ناراحت یحساب

  ی اجاق صفحه ا یگرم کردن رو   یمن و بابا درست کرده بود برا   یرو که مامان قبل از رفتن به مطب برا ییکردم و غذا  زونیرو آو

قرار داشت و رنگ و بوش   ی زعفرون یکه کنارش هم پلو  ی نیزم بی س  ِگتیروشن زدن فشردم. نا ی گذاشتم و فندکش رو برا

دو برابر مشغول خوردن شدم که   ییو با اشتها  دمیبشقاب کش یاشتهام رو باز کرده بود. غذا رو بعد از گرم کردن تو  یحساب

شد. سحر بود.   دهیکش  یگوش   یصفحه   ی رو  ر دهنم چرخوندم و نگاهم کش دا ی به صدا در اومد. لقمه رو تو زیم  یام رو  یگوش 

که   نیتا ا د یطول کش ی ا ه یدادم.  چند ثان نییپاک کردم و لقمه رو از گلو پا زی م یبا دستمال رو  ع یسر ی لیدور دهنم رو خ

 صفحه حرکت کرد و تماس برقرار شد.  ی انگشتم رو

 از اتفاقاتِ افتاده مطلع بود.  باًیبهم زنگ زده بود تقر یاون دو روز دو بار یو گوشم رو پر کرد. ت  راش یو گ ن یدلنش یصدا

 زم؟ یعز یالو... ؟ سالم سوگند جانم خوب-

 تر از اون جواب دادم.   گرم

 کوچولومون چه طوره؟  نم یآرش و آقا فرزاد خوبن، بب یسالم سحر جون ممنونم تو خوب-

کنه فکر کنم اونم به    یم  یلگد پرون اد یروزا ز ن یخوبه فقط ا یلیهمه خوبن در ضمن پسر کوچولومون هم خ  زمیعز یمرس -

 زده ست درست مثل مامانش.  جان یه ربد یخاطرتو و ه

 :دمیذوق پرس  با

 دلم مبارک باشه. زی عز یپسره؟ وا-
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 . د یچیگوشم پ یتو  تمشیبشاش و خوش ر یصدا

  ی خانم کوچولو م ه یکه مشخص شد پسره. هرچند که دلم بعد از آرش  ی فرزاد رفته بودم سونگراف قربونت برم آره امروز با  یمرس -

 . هیعال زشمی خدا رو شکر که سالمه و همه چ ی خواست ول

 زدم.  یگوش  ی آروم تو  یخنده ا تک

 دوست دارم. ی لیرو البته منم مثل تو دختر بچه خ طونمونیش   ی پسر کوچولو نیببوسش ا-

 گرفته بودند گفتم:   جانی قشنگ برق و ه ی که چشم هام از تصور ی در حال و

 . یفرفر یِدست مشک  هی  ایلخت  یی دست طال  هی  یبا موها ی دختر بچه   هی-

 خنده ادامه دادم:  با

 کنم.  یاصالً هم حد وسط قبول نم-

 گفت:   زش یآم طنتیکه از حرفم خنده اش گرفته بود با لحن ش  ی حال در

 بشه.  مون ینصب ییدخمل موطال ه یطور پس فکر کنم   نیروشنه تو هم همکه موهاش   پشیخوشت یبابا-

  دنیچیبود برام. با پ ا یرو ه یکنار هم مثل   ربد یهم ذوق زده شده بودم چرا که تصور خودم و ه یکردم و حساب ی حرفش خنده ا از

 پرتاب شدم. رون یو قشنگ ب  نیریش  یایصداش از اون رو ی دوباره 

 خب سوگند خانم آقا داما کجاست؟-

 . مینیبب وخونه هم  یاومده بود جلو شیکم پ  هی اتفاقاً -

 و سرگرم.  ن یهم شیداد گفتم البد پ ی رو جواب نم  شیآخه گوش -

 نموند زود رفت. یل ینه خ-

 گفت:   ادیز  یجانیبا ه یکه زدم بعد از لحظه ا  یحرف با

بار   نیگنجم. اول  یحس کردم  تو پوست خودم نم یست از خوشحال گهید   یگلرخ زنگ زد و گفت عقد هفته   ی باورت از وقت ی ول-

. دخترا هم که نگم برات مدام پاساژ د یبهم خند  ی بدجنس خان کل ره یام بگ  هی بود گر کیحرف زدم نزد  ربد یهم که خوده ه

 خوشحالن.  یل یهم خ نایمامان ا شنیآماده م گه ید ی هفته   یا و دارن بر  دنیهروز خر دنیفهم ی از وقت نیگرد
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 . نمیب ی ممنون راستش خودمم هنوز باورم نشده انگار که دارم خواب م-

ذوق دارم واسه   ی من که کل ن،یبا هم باش  دنیو عذاب کش یهمه سخت نیحق شماست که بعد از ا نیا زمیعز ستیخواب ن-

 عقد فدات بشم.  یسفره   یکنار هم پا  دنتونید

 . میاصرار داره زودتر عقد کن ربد یه ی ول  میرم من، راستش گفتم عقب بندازقربونت ب-

 از اعتراض گرفت. یرنگ  صداش 

  فهیح یل یخ گهیمنه اصالً نبودن شما با هم د  یآرزو  تیخودشو هالک کرد بچه مون، با هم بودنتون نها ی حق داره بابا، طفل-

 دوست داره. ی لیاون خ ،یعشق  نیسوگند اونم با وجود همچ

نکنم، براش گذشته رو جبران   ی ا گه یمنم جز دوست داشتنش کار د دمی قول م ی مارو داشت ی هوا یل یبازم ممنونم ازت تو هم خ-

 کنم.  یم

 . زمیعز دونم یم-

 گفت:   یبا مکث  و

انجامشون بدم حاال اومدم   د یکه با میدارم واسه دوران حاملگ  ن یتمر یسر  ه یبرم باشگاه  د یقطع کنم آخه با د یمن با گه یخب د-

 . می زنیمفصل حرف م

 چشم مراقب خودت و پسر کوچولوت باش به خانم بزرگ و دخترا هم سالم برسون. -

 ؟ یندار ی چشم فدات شم کار-

 بوسمت خدا حافظ. ینه م-

 خداحافظ به ارزو جون سالم برسون. -

 

  ی که م  نیگذاشتم و از جام بلند شدم و هم ز یم ی رو رو یآروم  گوش  ی بهم داده بود با نفس یزدن با سحر حس خوب  حرف

شد و   دهی سالن کش یدر شدم. نگاهم به سمت ورود  ی صدا یقدم بردارم متوجه    خچالیبرداشتن آب به سمت  ی خواستم برا

 رفت ظاهر شد. ی م نکه به سمت سال  یسنگ  ی دو پله  ی بعد سامان رو ی لحظه ا
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هم گره خوردند و از همون   ی کم هم هول و دستپاچه شده بودم. انگشت هام با اضطراب تو ه یاز اومدنش جاخورده بودم و  یحساب

اش   ی بندازه با جا به جا کردن ساکِ دست ینگاه می که بهم ن  نیتفاوت و بدون ا  یفاصله با فرو دادن بزاق دهنم سالم دادم که ب

  ی مامان کم  یحرف ها د یاومد. شا ی گرفت. به نظر که آروم تر م شی مد و راه اتاقش رو پاو نییاش از پله ها پا گهیدست د ی تو

 نرمش کرده بود که حاال باز به خونه برگشته بود. 

  ی ا قه ی هم دلم براش تنگ شده بود. چند دق یتفاوتش اما از برگشتش خوشحال بودم و حساب ی وجود برخورد و رفتار سرد و ب با

بدم و   حیرو براش توض یی ها زیچ ه ی  یالزم بود که من هم بعد از اون همه سکوت و خود خور د یرفتم؛ شا  به فکر فرو ستادهیرو ا

کردم از استرسم کم کنم با قدم   ی م یکه سع ی فوت کردم و در حال یداشته باشه. نفس کش دار  یر یکه حرف هام روش تأث نیا

گرفته    یحرارت زیرفتم و به سمت اتاقش راه کج کردم. صورتم از اون اضطراب دلهره انگ  رون ی نامطمئن و مردد از آشپزخونه ب ییها

قرار   نیزم  یدر قرار گرفتم. ساکش کنار تخت رو  ی  ونهیم  ،دادم. در اتاقش باز بود رون یب ی گرمم شده بود، باز نفس  یبود و حساب

نفس   یتخت نشسته بود. صدا ی رو ن،یبه زم یرگ یبا خ شونش یآشفته و پر ی موها ی تو  ینجه اداشت و خودش هم با فرو کردن پ

که خطوط و   ی ا هره تند از گلو، با چ یدادن نفس  رونیکه نگاهم کنه از جاش بلند شد با ب  نیتندم متوجه اش کرد و بدون ا یها

صورتم   یاس رو تو ی تفاوت ی سرد که موج ب یگاهکرد و ن یم  انیاش رو نما یتک تک اجزاش خشم و ناراحت ی ها یخوردگ  نیچ

در قرار دادم و مانع شدم.    یخواست در رو ببنده که کف دستم رو رو  یرفت و م  گرهیدست  یکوبوند به سمتم اومد. دستش رو  یم

اون نگاه پر تنفر و مغضوبش و با لحن پر التماس و سراسر   دنیپر حسرت زدم از د یچشم هام کرد. پلک ی حواله  یزی نگاه تند و ت

 .«میکنم بزار حرف بزن ی محزونم گفتم:»سامان خواهش م

 

 !«؟یعقدتون دعوتم کن  ی واسه  ی خوا ینکنه م  ه یپر زهر گفت:»چ یشخند یکرد و با تمسخر و ر ی زیآم ریتحق نگاه

 رو بهش دوختم.  نمیو غمگ   ذوقم زده بود نگاه دلخور  یتو  یکه حساب  ی و با حرف سرخورده 

 نکن.  یجور  نیبدم ا  حیسامان اجازه بده توض-

 سراسر وجودم پخش کرد. یزده اش سرما رو تو  خ یکوبنده و  لحن

  یعنی ؟ یچ یعن ی یفهم  یکنم م ی و تحمل مباور کن دارم به زور حضورت  ی االنشم که تو اتاقم نیندارم. هم ی حرف چ یمن با تو ه-

 . رونیپس برو ب یچشمم باش  ی خوام جلو ینم

کرد. بغض    ک یام رو تحر یاشک یهم فشرده شد و غده ها یاز عطوفت برادرانه اش تو  ی و لحن خال ی از اون همه نامهربون قلبم

و  ! سامان م... من و تو فقط هم یقدر راحت از من، از تنها خواهرت متنفر باش  نیا ی تون  یم  ی... چه طوریآلود گفتم:»چه طور

 خورم.«  ی م نیو از نبودنت کنارم نترسون که زممن  ،ی لیخ شمیم  اتنه یلیکه بدون تو خ  ی دونیم  م،یدار
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هِ رو به باال به سمت  به سمتش و کم کردن فاصله و نگا ی صورتش منقبض شده و تخس سر باال گرفته بود. با برداشتن قدم یاجزا

  ن یدست هام رو به سمتش بردم و هم دند،یرس  ی رمق و خسته به نظر م یب  یقرمزش که حساب یصورت اصالح نشده و چشم ها

زهر دار    یها ر یبه خشم ت خته یآم  یو با پس زدنم با تنفر   د یخودش رو کنار کش ع یسر ی لیخواستم بغلش کنم که خ ی که م

 لحنش رو به سمتم پرتاب کرد.

جا   ن یو از ا  رهیو بگ که دستت  ی من نباش و تا زمان یچشما ی جلو گهیاز االن به بعد هم د  ،یبش کی نکن به من نزد یسع گه ید-

 گه ید  یچیمدام به پر و پام بپ  ی کنم اما اگه بخوا  یتحمل م  نیگم بش

 جا برو.  ن یز ازود ا رون،یمونم حاال هم برو ب  ی خونه نم نیا ی تو

و باعت سوزشش شده بود. با    رفتیقلبم فرو م  یتو  ز ینوک ت یام گرفته بود. مرف هاش مثل سوزن هی گر مشیسخت و نامال ازلحن

 :دمیخوردند سر کج کردم و پر درد نال  یصورتم سر م  یکه پشت هم رو   ییو اشک ها ه یگر

  یوقت پشتش و خال   چیه ی گفت یکه م  ی توام، همون  ی رحم نباش... من هنوز همون خواهر کوچولو  یقدر ب نیا ، یتو داداش من-

حرف   یجور  نیتو باهام ا ی وقت رمیمیمن... من م  رم، یمیرفتار نکن که م ی جور نی. تو رو... تو رو خدا سامان با من ایکن ینم

 . یو بلندم کرد  یو گرفتمنت دستم   ی گرم و بخوردم   نیکه هر وقت زم  یسته یتو تنها کس ، یکن  یو نگام نم  یزنیم

 دهنش رو سخت و صدا دا  فرو داد. سر برگردوند. آب

تو    ،یاعتمادم، غرورم، باورم، همه رو له کرد  ، یتو انتخاب کرد  یبه من ندار ی ازین گه یپس د رهیگ ی به بعد اون دستتو م نیاز ا-

 . ید یبه گند کش زو یهمه چ ،یکرد   انتیخ مونیبه عشق پاکِ خواهر و برادر

 هم گذاشت.  یپلک رو  محکم

جا برو   نیبخورم، برو... سوگند از ا میزندگ  ی آدما نیتر  زیو عز ن یتر کی ضربه رو از نزد ن یکردم بزرگ تر  یوقت فکرشم نم چیه-

 . رمی من م  یچون اگه نر 

زدم و   هیشد. به در تک دهیصورتم بهم کوب ی به عقب برداشتم که در جلو یتلخ چند قدم   یاشکقطره   دنیکه زد با چک  یحرف با

فرو   نیزم ی که مجال نداد و با سوزش قلبم اشک هام رو یا  هی نشستم و گر ن یزم ی سر خوردم. پشت در رو نیزم یآروم رو 

  یباهام رفتار م بهیغر ه یکه تنها برادرم مثل   یبود وقت  کیو تار  اهیس  یا یدن  در. چه قزدمیم نیزم  یکه رو  یی و چنگ ها ختند یر

 دوخت.   ی کرد و با نفرت بهم چشم م

 **** 

 و تاب خورد.   چیپ یگوش  یمعترضش تو  ی کردم. جواب دادم که صدا ری د ی دونستم که کم یو م  زد یزنگ م ز یر ه ی رخساره
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 نه تو!  می لباس پرو کن  میخوا ی تو پس؟ واال انگار ما م یی کجا- 

 . کمینزد یکار کنم، ول   یچ گه ید  کهیافخب تر-

 ؟ یربد یبا ه-

 کم کار داشت گفتم مزاحم کاراش نشم.   هی ربد ی. ه امینه دارم با آژانس م-

 ومد؟ی و ن ی بهش گفت ی عنیمهم تر از تو خره   یوا آخه چه کار-

و   زدند یپشت هم بوق م  یمالحظگ  یراننده ها با ب  یو بعض   می افتاده بود ر یسرسام آور گ یکیتراف یتو  گه ید  یها نیماش  نیب

گوشم گذاشتم و راننده   یرو  شتر، یرخساره با وضوح ب ی صدا دنیشن یدستم رو برا   هی از اون سر و صدا کالفه شده بودم.  یحساب

 شم فشردم. گو  یتذکر داد. انگشتم رو محکم تر رو  ی کنار  یمتعرض به راننده   ی بردن دستش و لحن رونیاعتراض با ب ی هم برا

 نشد که بگم. یعن ی ادیپرو لباس اما نگفتم که ب  رم یگفتم م -

 ! نه؟یلباستو بب  خوادی دلت نم ی عنی نم ینشد بب یچ ی عنیدختر   یخنگ  یلیخ-

 . گهیکم به کاراش برسه د  هی داشته  اد یچند روز بدو بدو ز نی کار کنم ا ی چرا اما خب چ-

 . میبا سحر و دخترا منتظر ایپس زود ب ،ی دار ی جواب ه ی ز یخب بابا توهم که واسه همه چ یلیخ-

 فعالً.  امیم گه یکمه د ه یباشه -

که رخساره    ی مزون یبعد روبه رو   یو کم م یاومد  رون یب نیسنگ  کی. باالخره از اون ترافزدی رو قطع کردم اما همچنان غر م یگوش 

دست، به طرف   ی ام تو ی دست ف ینازک ک یسر مرتب کردم و با انداختن دسته   یرو رو  انیشدم. شال طوس  ادهیگفته بود پ

به درب   یرو باال رفتم و با فشار ضیعر  ی و فرش شده  ی سنگ  ی. چند پله فتمقرار داشت ر ابونیخ ی  گهیمزون که طرف د

  یمزون دو طبقه که طبقه    هی مزون به گردش در اومد. بزرگ و مجلل    یداخل شدم. در بدو ورود چشم هام حول فضا  یا شهیش 

خوش   یو تور ها ی مجلس ی ن لباس هاییپا ی شد. دور تا دور طبقه  یبه قسمت باال مرتبط م  یچیو مارپ  لیاست ی با پله ها نییپا

 شده بود.  ده یخوردند، چ  یمدرن به چشم م  ینشیعروس که با چ کِ یدوخت و ش 

از کنارکنان اونجا باشه مشغول حرف   د یرس یکه بنظر م یجوون با خانم  یشده بود و زوج ده یچ د یسف یها ی از سالن راحت یکنار

لوکس و پر نور به   یبودم و اون فضا  ستادهیبود. همچنان سر جام ا نییباال به پا یاز طبقه   نیب نیهم ا یی بودند و رفت و آمد ها

رخساره از پشت سر من رو متوجه خودش کرد. بالفاصله   یصدا گذروندم که   یرو از نظر م مدرن بزرگ و  یخاطر وجود لوستر ها

 هم حلقه کرد.  یتر اومد. دست هاش رو تو  ک ی. نزددمیبه عقب چرخ
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 سوگند خانم. نیاورد ف یباالخره تشر-

 کوشن؟   هی سالم، بق-

 پشت سر اشاره داد.  به

 اون طرف.  میبر  ایب  نننیب ی دارن لباسا رو م-

سوگند چه لباس   ی گفت:»وا جانی پر ه یکشوند با لحن   یدستش گرفته بود و من رو دنبال خودش م  ی که دستم رو تو ی در حال و

 .« نجایا م یایب د یانتخاب لباِس عروسم با سع ی باشه واسه  ادم یخوشم اومده  یلیخ  نجا،یداره ا  یقشنگ  یعروسا

 اون فضا چرخوندم.  یباز تو یحرفش چشم د ییتأ در

 داره.  یقشنگ  یآره. معلومه که لباسا-

مراسم عقد   ی شرکت تو ی که از اصفهان برا شد یم ی دو روز ربد ی. سحر و پدربزرگ همیدخترا ملحق شد  ی جمع پر خنده  به

رو   یزیاسترس انگ پر تب و تاب و  یزله شده بودم و چه روز ها یحساب ی اون دو روز از اون همه شلوغ ی اومده بودند و واقعاً تو

هم با   دهیکردم. سپ ری و دخترا گرم سالم شدم و اعتراضشون که چرا اون همه د  حررو با س  ی ا قه یذاشتم. چند دق   یپشت سر م

 .«میاومد  یو م   می کرد  یخودمون انتخاب م ی اومد  ی م ر ید گه یکمه د ه یگفت:» ی و با خنده و شوخ  یخمار ی زدن پلک

 .خوامی افتادم عذر م ر یگ  کیتراف  یبعدشم که تو  گه ید د،یکم طول کش ه یشرمنده کالسم  -

 حرفمون اومد.  نیماب ساناز

 اد؟ یخوش اخالقتون کجاست نم ی راست م، یکار دار  یکه کل   ایب ،ی سوگند  ایب د یحرفا کن نیخب حاال ول ا-

 . گهید  نهیب ی کار بود حاال فردا م رینه، به رخساره هم گفتم درگ -

 خوند.کاسه چر ی تو یچشم

 انتخاب لباس. یواسه   نیاومد  یباهم م  د یذوق. از نظر من که اصالً با یچه ب -

 . انیم گهی نداره واسه انتخاب لباس عروس با هم د بی:حاال عدهیسپ

 هم گذاشت. ی پلک رو ده یحرف سپ د ییزدم که سحر هم در تأ  یلبخند 

 ان شاءهلل.-
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 ذوق از حرفشون لبخند زدم. با

 . شهیم تیوقت کوچولوت اذ  هیحالت   نیاونم با ا ، یتو چرا اومد  نم یممنون سحرجون. بب-

 .د یبرجسته شده بود کش  یکه کم  کشیشکم کوچ ی رنگش رو یشنل زرشک یاز رو  یدست

 حالم بهتر شد تو خونه موندنو دوست ندارم. رون ینه اتفاقاً اومدم ب -

از اندازه بلندش که با اصابت به   شیب ی شمرده و پاشنه ها یبا قدم ها ی پوش  کیکه خانم ش  میرف بود مشغول ح  گهیهم د با

مزون   ریخانم مد  تا یرخساره متوجه شدم که ب ی کرد، به سمتمون اومد. با معرف ی فضا منعکس م یرو تو  یی سنگ فرش ها صدا

گفت:»خب پس عروس   ییصورت کنار زد و بعد از جواب سالمم، با خوش رو یرنگ و مزاحمش رو از تو  ییطال یهستند. موها

 .«  شوننیخانم ا

 رخساره پشت کمرم قرار گرفت.  دست

 . میبله خوده خودشه. باالخره به چنگش اورد-

 

 .«ن یروس خوشگل و نازگفت:»چه قدرهم که ع  دش یو تمج  فیپر تعر ی بهم کرد و با لحن ی ا دارانه یخانم نگاه خر تایب

 !«د یگ یم  یچ د ینیگفت:»پس اگه دومادو بب یکه کرده بود تشکر کردم که رخساره هم با خنده و چشمک ی فی لبخند از تعر با

 شدم.« داریمشتاق د شتر یب ینجور یابروهاش گفت:»اِ پس ا  نیب ی خانم هم با خنده و تاب  تا یخنده و ب ریزدن ز یهمگ 

 . میآقا دامادو شکار کن م ینم امروز بتونمتأسفانه فکر نک  ی :ولرخساره

 هم فشرد.  یپهن و پر رژش رو رو  یخانم لب ها  تایب

 . فیچه ح-

 صورت من ثابت شد. ی نگاهش دنباله دار رو و

 باز. ی باهات خوشبختم. خوش اومد  ییاز آشنا یلیخب سوگند جان خ-

 طور. ممنون.  ن یمنم هم-

 پشت سرمون اشاره کرد.  ی شده  ده یچ یبلند و فرنچ شده اش به مانکن ها یو ناخن ها ده یکش یحرف با انگشت ها ی ادامه  در
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  رییبگو بدم بچه ها تغ ی شون خوشت اومد و دوست داشت یکیدوخته شدن اما اگه از مدل  یاکثراً سفارش  نییپا یلباسا- 

 .  می اال بزنسر به ب ه ی بنظرم بهتره  ی خوای م ژهیو و  کیلباس ش  ه یانجام بدن اما اگه  زاشویسا

  یزیچ نی دنبال همچ  قاًیموافقت دستش رو باال اورد و باحلقه کردن انگشت اشاره و شصتش گفت:»دق ی به نشونه  رخساره

 باال نه سوگند؟«  می پس بهتره بر میهست

 آره موافقم. -

قشنگ و لوکس بود و پر   نییبزرگ و مثل پا یباال هم حساب ی. طبقه  می باال رفت یبه سمت پله ها و طبقه   یبا اون حرف همگ  و

  ستاده یکه کنارم ا  ی. ساناز درحالمیلباس ها شد  دنیمشغول د  م یرفت ی . همون طور که راه م کیپر زرق و برق و ش  ی از لباس ها

 .« هیشمیمانکن، گفت:»چه قدر هم که جنساشون نرم و ابر ی لباس ها یک ی یرو  دن یبود با دست کش

 تمون برگشت.زد و به سم یچرخ دهیسپ

 . استیتالیاز ا شترشونی گفت ب ی خانم م تایدارن، ب ی خوب ی پارچه ها یلیآره خ-

  ی تونیم یتنه ها انتخاب کرد  م ین نیسوگند اگه از ا  گمیکه باال تنه اش باز بود اشاره داد و رو به من گفت:»م  یبه لباس  ساناز

 .« شهیقشنگ م  یل یبنظرم که خ یشونه هاتم تتو بزن ی همراهش رو

 گفتم:»تتو؟!«   جاخورده

 حرف ساناز سر تکون داد.  د ییدر تأ دهیسپ

بال هاشون نوشته شده   ریز  نیالت ی نه موقت، دوتا فرشته که چند تا جمله  ی عقدم زدم البته دائم  ی. من واسه هیآره فکر خوب-

 قشنگ شده بودن.  یل یخ دمیبود. عکساش هست، حاال نشونت م

به سمتمون و زدن   ی ما شده بود با برداشتن قدم ی حرف ها یو انگار که متوجه    زدند یحرف م  دهیو سپ که با سحر  تاخانمیب

  تونمیم نیاگه بخوا زنهیهم م ی کیبروز و ش  یداره و تتو ها یو پزشک ییبایاز دوستام سالن ز یکیدندون نما گفت:»اتفاقاً   یلبخند 

 .« رمیبهش بگم و براتون نوبت بگ 

 نامطمئن به سحر کردم.  یکار نداشتم. نگاه نیا ی برا ی ذوق ی لیخ ه یاومد و برعکس بق یاز تتو و اون مدل کار ها خوشم نم یلیخ

 . ادیخوشش ن ربد یه د یخب شا ی ول  دونمینم-

 .ستنین ی. بعدشم که دائمشنیم ده ید شتریمطمئناً ب هی و برف  د یسف یلی آخه پوست خ شه یقشنگ م ی لیبه نظرم که خ ی :ولدهیسپ

 . ادیفکر نکنم خوشش ب  نیشناس  یکه م ربدو یآره اما ه-
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 .« رهیبگ  م یخودش تصم نی بزار ن یگفت:»بچه ها اصرار نکن  میمال  یاصرار دخترا مداخله کرد و با اخم دن یبا د سحر

 تاب داد.  یسانازچشم

 داًیخودشم اون همه تتو داره واال جد  یوقت   ادیبعدشم چرا خوشش ن  گه، ید  کهیکوچ ی دوتا تتو   رهی بگ  م یخودش تصم و یچ یچ-

 پشت آرنجش زده آقا. یکیهم 

 فرق داره.  نایاما ا-

اما خب   یچ شی نوشته و معن ی دوست دارم بدونم چ ی لیزده خ یقشنگ  ی تتو  ی لیخ ی حرف ساناز رخساره هم با ذوق گفت: »ول با

 متوجه نشدم رومم نشد بپرسم.« 

 زد و معنادار نگاهم کرد.  ینده ا تک خ ساناز

 تتو رو زده واال فکر کنم به سوگند مربوط باشه.   نیکه ا  ستین یلیخ-

اون روز   ینداشت هرچند که تو تیهم برام اهم یل یکنجکاو دونستن نشده بودم و خ ی لیبودم اما خ ده یآرنجش رو د یرو  ی تتو

خمار برو   یرو قبل از مراسم دو چندان کرده بود. با خوابوندن پلک  شمیکه تشو  یو فکر سامان  میبود یمسائل مهم تر  ر یها درگ

هم با باال دادن شون اش رو   دهیما ها رو نظاره گر بودند. سپ یو مسخره   خود ی خانم و سحر هم با لبخند بحث ب تایگفتم. ب ییبابا

ست   وسته یتوهَمه و نوشتارش پ  یلیخ ی ول  ستیبد نرفت البته زبانم  یم  ادم ی ی خواستم بپرسم ول یم  ی به رخساره گفت:»منم ه

 متوجه نشدم.«   نیهم یبرا

 ! میاومد  یچ ی رفته واسه  ادتونی  نکهی:بچه ها مثل اسحر

خانم   تای. البته ساناز سرخود و بدون توجه به نظرم از ب میتذکر سحر باالخره از بحث تتو و اون همه اصرار دخترا فاصله گرفت با

 . رهیتتو هم صحبت کنه و وقت بگ  ی برا شگاهیخواست که از دوستش در کنار وقت آرا

چرخدار بودند و   ی ها رهیگ زون یلباس ها رو که آو  نیو قشنگ تر نیراحت تر شدن انتخابمون چند مدل از بهتر ی خانم برا تایب

برداشتن   ی که دستم رو برا نی. هممی اون ها انتخاب کن ن یر داشتند بهمون نشون داد و خواست که از باتاقک پرو قرا یجلو

 جواب دادن دور شدم.  یکردم و از بچه ها برا یخانم عذرخاه تایبود. از ب ربد یه ی  شماره ام به صدا در اومد.  یبردم گوش  یلباس 

 

مشتاق بودم   ی ل یالبته خودم هم خ ادیلباسم حتماً ب دن ید ی که اون هم برا خواستند اصرار کنم  ربدهی ه دنیتا فهم  دهیو سپ ساناز

. تماس با لمس صفحه برقرار شد. سرزنده و بشاش سالم کردم که بعد از  میخواست لباسم رو با هم انتخاب کن یو واقعاً دلم م

 : د یدادن جواب سالمم پرس 
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 ن؟ینیلباس بب   نیرفت شد یسالم چ-

 . میآره االن مزون-

 تموم نشده هنوز؟ -

 کارات تموم شده؟  نمی نه چون هنوز پرو نکردم. بب-

 آره، چه طور؟  باًی تقر-

 مردد گفتم:  یلبم رو با انگشت کندم و با لحن   ی  گوشه

 . نجایا یا یتو هم ب  یندار یخب... خب آخه گفتم اگه کار-

 ش گفت: ازش دارم با لحن پر تعحب یبیعج یکه انگار خواسته    یجور

 اونجا! من؟!  امیب-

 مگه؟  ه یاوهوم چ-

 : د یو لحن خنده دارش پرس   شتریب ی تعجب با

 اونجا؟!  انیب توننیم  ونمیمگه آقا ی ول-

 حرفش و اون همه تعجبش خنده ام گرفته بود. با خنده گفتم:  از

 ! ستی. حموم زنونه که نشهیمعلوم که م-

 زد.   یخنده ا تک

 حموم زنونه! -

 ؟ یایم-

 کنترل کرد. ی اش رو کم خنده

 ام؟ یب ی عنی دونم ینم ارم،یدر نم زا یچ نیواال من سر از ا- 

 پر کرشمه گفتم:  ی بغل گذاشتن دستم و لحن ریو با ز  دمیبرچ لب
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 ؟ ینیخواد لباسمو بب یدلت نم  یعنی-

 اونجا. امیبد نباشه که م ه یبق یجلو  گم یم یدوست دارم ول  م یلیاونکه آره خ-

 ها.  یزن یم ییحرفا ه ی ه نه بابا چرا بد باش -

 تنها گذاشتم. ون یحس کیبرم بوت د یسر با ه یچون   گردمیزود بر م ی ول  امیخب م یلیخ-

 و ذوق آدرس رو بهش گفتم که گفت:  یخوشحال با

 . امیکینزد  نیاتفاقاً هم-

 .ایباشه پس زود ب-

 بوسمت عشقم. فعالً.  یم-

تا بناگوشم باز شده بود و   شمین یدندون فشردم. حساب ر یز ی و ذوق از اومدنش لب ی چپوندم و با خوشحال فم ی ک ی رو تو یگوش 

  یزد و با قربون صدقه رفتن یلبخند  دهیماجرا شده بودند. سپ  یمتوجه   م یاون حال و ذوق کنترل نشدن دنیدخترا با د

 .« وردهیمن دورش بگردم دلش طاقت ن ی اله یگفت:»آخ 

  ف یخنده دار، گفت:»اصل مطلب خودشون دارن تشر ی دوش با حالت  یرو فشی ک  ییکش دادن لب هاش و جا به جاهم با رخساره

 .« گهی.خب نظر ماهم که بوقه دارنیم

دستش جا   ی رو که با ِشنلش ست شده بود تو  اش یزرشک فیگفتن و باز بساط خنده شون جور شد. سحر ک  یز یچ هی کدوم  هر

  ییزایچ  ه یما هم  د یشا م ینیب ی رو م ن ییپا یگفت:»پس ما هم لباسا ن یدلنش  شهیمثل هم یبه جا کرد و رو به من با لبخند 

 .« زمیعز نی. شما دوتا راحت باش می انتخاب کرد

که نشه   نینکن ی از حدم احساس راحت شی ب ی لیخ گهید ی گفت:»ول یهمراه با پوزخند  طنتشیحرف سحر، ساناز با لحن پر ش  با

 جمعش کرد.« 

از بازوش به سمت پله ها هلش داد. خودمم از حرفش خنده   یشگونیبا ن  ده یهمه از اون حرف ساناز باال رو پر کرد و سپ ی  خنده

  یخانم لباس ها تا یب یارایاز دست یک یرفتن دخترا،  نییبودم. با پا دهیخانم خجالت کش تایب یهم جلو  ی ام گرفته بود و کم

نباشه و هم   ریداد که هم وقت گ حیلباس ها برام توض  دنیرو هم در مورد راحت پوش  کاتن یسری رو بهم نشون داد و  یانتخاب

 . نهینب  یبیلباس آس 
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  شیرفتن پ نییپا ی پله ها رو برا ریمس  یخانم با لبخند  تایب اریدست  ربد یهم اومد. با باال اومدن ه  ربد یکه ه د یطول نکش یلیخ

کرد، به سمتم قدم    یمتعجب و کنجکاوش که باعث خنده ام هم شده بود به اطراف نگاه م یکه با نگاه ها ی درحال ربد یگرفت. ه

 سوگند خانم.«  یدرست کرد  ی چه وضع  نیزد و با تکون دادن سرش گفت:»بب ید تر شدنش پوزخن کی برداشت. با نزد

 . دمیخند  م یمال یاخم با

 شده مگه؟  یچ  یچه وضع-

 .ه ی و بق  دهیواسم گرفتن سپ یچه دست  نییاون پا یدونینم-

 .یایسالم. اتفاقاً اونا گفتن که ب-

 اش شره شده بود باال داد.  یشون یپ یکه رو   ییموها  دسته

 اورده بودن.  رمی دخترا رسماً گ نیرفت از دست ا ادم یآخ ببخش سالمم -

 صاف کرد.   نهیس  یسرفه ا  با

   قاً؟ یکار کنم دق  یچ د یخب عشقم االن با-

 که پشت اتاقک پرو قرار داشت اشاره دادم.  ی رنگ  یحرکت چشم و ابرو به مبل چرم و مشک با

هم نظرتون رو   یچندتا شو امتحان کنم و جنابعال ی انتخاب یلباسا نیو منم از ب  ی نیاون مبل بش یاونجا رو  یبر د یاالن شما با-

 .د یبگ 

 کرد.   زیر ی رفت با حرکت سرش خنده ا ی به سمت مبل م  کهیدرحال

 حاال خوبه انتخابشونم کردنا! -

 بودم.  ده یآروم گفته بود اما حرفش رو شن نکهیا با

 . میشو بپسند  ی کیانتخاب کردن  تاخانوم یکه ب ییمدال  ن یاز ب نکه یمنظورم ا رم ینخ-

  گه یخب برو د یلی. خنطوری ت:»آهان که ااش گف گه ید  یپا ی پاش رو ه یمبل رها کرد و با لم دادن و گذاشتن  ی رو رو خودش 

 تونم بمونم.«  ی نم یل یچون گفتم که خ
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چرخدار برداشتم و با   یلباس رو از چوبه ها نیپرو رفتم. اول ی کار نه یپرو لباس به اتاق بزرگ و آ  یگفتم و برا   یچشم دلبرانه 

نباشه فقط پالتو به تن کرده   ری وقت گ یل یلباس هام خ  ضیکه تعو نی ا یشدم. برا  دنشیاوردن پالتوم از تنم مشغول پوش  رون یب

 اون لباس ها برام آسون شده بود.  دنی پوش  یخانوم گفته بود حساب تایب ار یکه دست  یبودم. با نکات

 

بود و بنظرم   ومدهیاز اون لباس خوشم ن یل یو کرم رنگ. خ ییسرتاپا  ی. لباس ستادمیا نهیآ ی کمر گذاشتم و جلو ی رو رو دستم

خودم رو نگاه   نهیآ ی . مردد تودمیکش یخجالت م  ی برم چون حساب رون یب  یدونستم چه طور  یاز اندازه باز بود و واقعاً نم شیب

خواست   یبلند شده بود و ازم م ربد یه یظاهر بشم. صدا  ربد یه یو با اون وضع جلو  یجور خواست اون ی کردم؛ اصالً دلم نم یم

رو با پا   ن یرفتن زم رون یب یبگم و دو دل برا  ی زی هنوز نتونسته بودم چ دم، ییدندون جو  ریمضطرب ز عجله کنم. لبم رو  یکم

  ربد یه ی  رهیخ  نهیآ ی دادم و سر باال گرفتم نگاهم از تو رون ی که نفسم رو ب  نیو هم  دمیصورتم کش یرو  ی ضربه گرفته بودم. دست

 به سمتش برگشتم؛  ع یبود. سر ستاده یچهارجوب در ا ی  ونهیشد که م

  ی تونستم نگاهش کنم. نگاهم رو  ینم یحت  کهیشده بود طور میر یبرهنه ام باعث سر به ز یبناگوش سرخ شده بودم و باال تنه   تا

  ی کردم لباس رو با دست کم ی هم مچاله کردم و سع ی تو  یاومد حرکت کرد. شونه هام رو با شرم زدگ یقدم هاش که داخل م 

بود که با   یبار  نیباال رفتن نبود. اول ی برا یتنگ بود و راه یکمر حساب  هیناح ی هم باال نرفت چراکه تو ی ه اذر  یباال بکشم اما حت

انداختم، تا   نه یداخل آ ینگاه م یمعذب بشم. ن  یباعث شده بود کم لیدل  ن یگرفتم و به هم ی مقابلش قرار م یپوشش نیهمچ

کمرش گذاشته بود و با   ی باال ببرم. دو دستش رو رو تشی وضع دن ید یبنگوش سرخ شده بودم. سکوتش باعث شد که سرم رو برا 

براش خنده دار   ی من کم یاندازه   شیب  ی و خجالت ها ت یکه اون وضع  نیکرد. مثل ا  یم  یمعنا دار سرتا پام رو وارس   یلبخند 

صاف کردم اما همچنان دست هام   ی ن حسِ از نظر خودم مزخرف و مسخره داشتم. شونه هام رو کمدر کنترل او  ی اومده بود. سع

 نگاه کردن گفت:»هوم خوبه.«  یا  قهی. سر تکون داد و بعد از دق دنشیباال کش یلباس بود برا  ی باال تنه  ی رو

 ! ادیاز اون لباس خوشش ب ربد ی ه شد یجاخوردم آخه مگه م ی که زد کم  یحرف با

 کرد.  ک ینزد تیحدسم رو به واقع  "ییاما"کردم که با  ی نگاهش م متعجب

 باز باشه؟  یلی خ ی کندگ  یاما... اما فکر نم-

هم قرار   کیمعترض نزد یخارج شده از دهنش فقط باعث پر رنگ تر شدن اون حس خجالتم شده بود. ابرو هاش با اخم ی  جمله

 گرفتند. 

اصالً نپوش    یخوا ی م  ه؟یچه لباس  نی! آخه ااد ینمونده از تنت در ب یز یچ گه یال داز پشت که تا تو کمرت بازه از جلو هم که وا-

 . دنشینپوش  ای دنینداره پوش  یهان! فرق گهید
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 جز انتخابات بوده هان؟!«  نمیرو به باال گفت:»البد ا  ییکه با پروندن ابرو دم یدندون گز  ریرو ز  لبم

 . نه انتخاب من نبوده.« ارمیدرش بخواستم   ی تر از قبل پلک زدم و آروم گفتم:»م شرمنده

  ی واسه  نمی . ببیستیخودتم راحت ن یحت نیگفت:»بب   می مال ی ابروش با لحن ی خجالتم شده بود و با خاروندن گوشه  ی  متوجه 

 ؟« ییتو نی ست ا قهیکه پنج دق  نهیهم

 لباس رو تو دست هام فشردم.  دامن

 رو امتحان کنم.  گه ید ی کی... خب بهتر زهیچ-

 فشرد.  یهم   یرو سمتم دراز کرد و با لمس چونه ام لب رو  دستش

 طولش نده.  ادیخب فدات شم پس ز  یلیخ-

نداشت   یاز قبل یهم دستِ کم یاون لباس رو از تنم در اوردم. لباس بعد  ع یسر ی لیو خ  دمیبلند کش ینفس ربد یرفتن ه رون یب با

  ی گلبه ا ی مونده لباس   یباق ی تا یچندتا نیاز اندازه کوتاهش رو هم دوست نداشتم. از ب شیو عالوه بر اون اصالً مدل و دامن ب

شد، از باال هم تا سر   ی م  دهیکش  نیزم ی که دنباله اش رو  یو اندام ییسرتاپا ی. و باز هم لباس ردمانتخاب ک دنیپوش  ی رو برا یرنگ 

  یتو  یو چرخ دمیباال کش خوردیرو که از بغل م یپ ی. زدادیکه گردن و باالتنه رو پوشش م  ی ریها باز بود و تور نازک و حر نهیس 

رفتم.   رونی از اندازه بلندش از اتاق پرو ب شیب ی گرفتن دنباله  ستد  یمند نقش لب هام شد و با تو   تیرضا یزدم. لبخند   نهیآ

توجهش رو جلب کرد   دادند،یباز تاب م یها رو حسابکه نور لوستر  یبراق ی سنگ فرش ها یشمرده و محکمم رو  ی قدم ها یصدا

شده اش همون    زی نگاه ر اام دم یچشم هاش د یرو تو   یکم رنگ  تیلحظه رضا  ی. براد یکش رونیب دنمی د ی برا ی و سرش رو از گوش 

 جا به جا شد. ی مبل کم ی تر رفتم و رو کی رو هم کم کرد. نزد تیرضا

 خب چه طوره؟ -

 سر تکون داد.  ی کرد و بعد از مکث  یسر تا پام رو وارس  زگرش یو آنال ق یدق  ینگاه ها با

 . خوبه. ادیبهت م یلیخ-

لباس   ی . با جمع کردن دوباره ومدهیاز اون لباس خوشش ن یلیو متوجه شده بودم که خ دم ید یلحنش نم  یتو   یادیز تیرضا

 :دمیپرس 

 هان؟  ومده ی خوشت ن یلیانگار خ-

 اوم بازم هست؟ -
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لباس به اتاق پرو برگشتم. حدسم درست بود و معلوم بود که   ضیتعو ی برا ی حرف چ یفوت کردم و بدون ه ی نفس با اون سؤالش 

  یرو امتحان کنم با بررس  گه ید ی بخوام سه تا نکه یمونده بدون ا ی باق یلباسا ها ن یجلب نکرده. از ب  یل یاون لباس توجهش رو خ

 . دمیکش  رونیتر، ب می لباس ها حج  هی پف دار بود و از بق یکم  نشرو  که دام  یرنگ  د یکردنشون لباس سف

 

. از دو  دادیقرار م  شیام رو در معرض نما یاستخوان  ی  نه یشونه هام باز بود و گردن و س  یتا رو  اش قه ی که   ی د یتور مانند سف لباِس

  دهیکش  ن یزم ی رو یکه کمپف دار و بزرگ  ی و دامن  شد یم زون یآو نییبازو هام دو بند تور مانند به سمت پا یطرف هم رو 

  ختهیصورتم ر  یرو که با سماجت باز رو  یسرم جمع کرده بودم و دسته ا یلباس ها باال  دنیش راحت تر پو ی . موهام رو براشد ی م

  ی لیخ یسادگ  نِیاز مدلش خوشم اومده بود چون در ع یل یام سفت کردم. لباس رو به تن کردم. خ ی رنگ  یکش مو  ر یبودند ز

  ی لیزدم. از نظر خودم که خ یچرخ  میو ن اشتمکمر گذ   یخورد. دست رو  ی و قشنگ بود. از پشت هم تا کمر تور بدن نما م کیش 

تنم    یتو  هم یحساب نکه ی. و افروختیاون لباس فخر م ی د یبه سف یتنِ برف مانندم حساب ی اندازه  یب  ید یاومد و سف ی بهم م

رو که پشت لباس قرار داشت باال بکشم و با    پشیز یی تونستم به تنها ی بود که نم نیکه داشت ا ینشسته بود و فقط تنها مشکل

  پشیداشتم ز یسع نه یآ یتو  ی چرخ میکردم. دستم رو پشت سرم بردم و با ن   یبه خودم نگاه م  نهی آ ی تو  زونیآو یلب و لوچه  

خواست که زودتر   یباز باال رفته بود و ازم م  ربد ی ه یشده بود. صدا پی کردن ز ر یبود و باعث گ جهی نت ی رو باال بکشم اما تالشم ب

و   دمیدستم به سمت باال کش  یاش رو تو  قه ی . خوردیسر م  نییلباس شل شده بود و آروم آروم رو به پا ی  قهی کارم رو انجام بدم. 

 رفتم.  رونیب یدو دل  و  د یترد  ی باالخره با کم

هوا   ی خجول و شرمسار نگاهش کردم. ب فتهی ب نییلباس که هر آن ممکن بود پا  یچنگ گرفتن باال تنه   ی جلو نرفتم و با تو یلیخ

پاش برداشت و با کمک   یپا از رو  بی از نظرم عج ی تمام روم ثابت موند. با همون نگاه ها  یرگی سر باال گرفت و نگاهش با خ

باز خودم رو   ینگاه می بودند و با ن یکار  نه یپشت سر آ یها  واریمبل از جاش بلند شد و به سمتم اومد. د ی گرفتن از دسته ها

 بود؟!  ومده یاسترس گرفته بودم. نکنه باز خوشش ن یکردم حساب ی بررس  یکم

 قشنگ بود!   یلیلباس که خ نیا اما

کم رو کمتر کرد. نگاه تب دار و مسخش بهم دوخته شد. آب دهنم رو   یهمون فاصله   یبود. با قدم ادهستیبرگردوندم، مقابلم ا سر

به دست هام که لباس رو باال گرفته بودم، دستش رو   یلباسم فرو دادم که بعد از نگاه ی  قه ی  یو چنگ زدن دوباره   یبا دستپاچگ 

 فت:»برگرد.« لب هاش گ ی قشنگ گوشه  یخند پهلوم قرار داد و با لب ی رو

  نه ی آ یو بلندش رو از تو  ده یرو که خواسته بود انجام دادم. اندام ورز ی نرم، کار ی و با پلک زدن دمی رو آروم داخل دهنم کش لبم

هزار رفته   یخورد رو یپرحرمش که به گردن و تنم م یبودنش بهم و نفس ها ک یقلبم از اون همه نزد ی کردم؛ تپش ها  ینگاه م

. حرکت نرم و نوازشگر انگشت شدمی جنبه م  ی هول و ب یحساب  شد ی م  ک یاون همه بهم نزد ی قتو  شهیدونم چرا اما هم ی بود. نم

از برق   یقو  ی انیکه انگار  به جر  یلباسم، باعث مور مور بدنم شدنم شده بود و اون لحظه طور پی بستن ز ی تنم برا ی هاش رو
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. هنوز نتونسته بودم اون لحظه ها رو هضم کنم و  نشستبه خون  جانی م بدنم گُر گرفت و صورتم از هتما  کبارهیوصل شده باشم 

تندم گوشم رو   ی نفس ها ونِیم پیشدن ز  ده ینرمِ باال کش ی کرده بود. صدا  دایکه متالطم پرش پ یا  نهیاون اتفاق قشنگ رو و س 

گوشم اورد و آروم و عاشقانه    کی نزد شتریهولم شد. سرش رو ب یانگاه ه ره یخ نه ی آ یپر کرد و آروم تشکر کردم. نگاهش از تو 

 نجوا کرد. 

 خانومم. ی خوشگل شد  یلیقربونت برم. خ  ادیبهت م یلیخ-

قلقلک   یته دلم رو حساب  "خانومم" یکلمه   ی نیریدلم آب کرده بود. ش  ی قند رو تو  یآخرش که انگار کارخونه   ی.  ***جمله  

خمار ش کردم که   ینگاه ها  یو عاشقم رو حواله  قیباز کرده بود. نگاه عم ق یعم یخنده ا  یداده بود و لب هم رو از هم برا

رها شون کرد.    یو تاب  چیهوا با پ یموهام، تو  کیسر و کش کوچ ی  ره یگ  دن یکش رونیب ا هوا ب ی دستش رو به سمت موهام برد و ب

لب هام    یو تند رو رو  گوش یباز یمن رو به سمت خودش چرخوند. لبخند مثل خرگوش کمرم حرکت گرفت و   یدستش رو 

که    یاندازه ا ی ب ی و شاد می دعشق دعوت کردم. هر دو خوشحال بو یهام رو به تنفس هوا  ه یعطرش ر دن یگرفت و با بلع  دنیدو

**  با نگاه  د یبه سمت پله ها کرد و بعد از اون با خم شدن به سمتم، وبوس  یاون لحظه سر تاپامون رو پر کرده بود. نگاه ی تو

 داشتم.«  م یزندگ ی که من تا به حاال تو ی هست یزیچ  نیگفت:»تو قشنگ تر شگرش یپر حسرت و لحن ستا یها

.  شد یخالصه م برام توش  ایکه تمام آرامش دن ییاش کرد؛ جا شهیگفتن اون جمله من رو مهمون آغوش امن و گرم تر از هم با

  ینم دایشناخت پ ی سر از پا نم یقرارم که از خوش   یقلب ب جان یشور و ه ی رو برا ی واژه ا چ یقابل وصف بود و ه  ریحس و حالم غ

 کردم. 

 

  انیبرام نما ی لباس؛ با قرار گرفتنش پشت سرم قاب عکس قشنگ  یبررس  یها شد برا  نهیآ ره یآغوشش جدا شدم و باز نگاهم خ از

از همه   شتریبراش ضعف رفته بود ب یدوماد نداشت و دلم حساب ه یکمتر از  ی چیسر و وضع و بدون کت شلوار هشد، با همون 

  ینگاهم کرد و دو دستش رو  ی حواله  اش ی شونیبه پ ی نیهمراه با چ ی. لبخند شکنار چشم ی و خطوط مردونه   نیچ ی همه برا

پله ها   ی پا رو  ی عطش بار شدم که صدا یکه آروم سر به سمتش چرخوندم **، پلک بستم  و مسخِ حس  نیکمرم قرا  گرفت، هم

جمع شده به اتاق   ی ربد با خنده ایاومد و ه  ی باال م ی کس ایگو م؛یباعث پلک زدن تندمون شد ***، به سمت پله ها سرچرخوند 

 سرم باز زه اتاق پرو برگشتم.  ی  ره یجمع کردم و با برداشتن گ هم ی پرو اشاره داد و خواست که برم و لباسم رو عوض کنم. لب تو

و از   م یرنگ ساخته شده بود گرفت د یو سف ز یر ی که از گل ها  یهمراه با تاج گل قشنگ  می انتخاب کرده بود ربد ی رو که با ه یلباس 

مون   قهی به سل ی خانوم و کل تایخوده ب یخوششون اومده بود حت م یکه انتخاب کرده بود ی. همه از لباس میاومد  رونیمزون ب

هم قرار شد که اول من رو   ربد یگرفته بود به خونه برگشتند و ه نیماش  داًیکه جد   رههمراه رخسا ه یاحسنت گفت. سحر و بق

گردم   ی دارم زود برم ی کار ه ی نیتوقف کرد و با برگشتن به سمتم گفت:»با حس ک یبوت  یکه جلو مینرفته بود  یل یبرسونه خونه. خ

 جا منتظر باش.«  نیهم
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که   یجانیو پر ذوق و شور و ه قیعم  یشکفته شده از خنده ها یمنتظر بودم و با لب ها  نیماش  یشد. تو  اده یپ نیاز ماش  و

. زنگ تلفن  د ی کش رون یب  نمیریش  ی رو از اون حال و هوا  من ی زنگ گوش  یکردم که همون لحظه صدا  یرو نگاه م  رون یداشتم، ب

کرد.   دایگذاشته بودش سوق پ  نیماش  یکه جلو  ربد یو نگاهم سمت تلفن ه  ودمن ب ی گوش  یبهم بود اما صدا هی ما شب ی هردو

 شدم اما مگه ول کن بود!  دنیبرگردوندم و مشغول د ابون یتفاوت باز هم صورتم رو سمت خ ی کردم و ب ینگاه

باالخره با دراز کردن   ی و دو دل د یکم ترد  ه ی . بعد از خوردیقطع کردن نداشت. تلفن مرتب و پشت هم زنگ م الیاصالً خ انگار

گرد شده   ینگاه کردم چشم ها یگوش  یکه به صفحه    نیبرش داشتم اما قطع شده بود و هم نیماش  یدستم به سمتش، از جلو 

 پاسخ از باران!  ی. پنج تماس بدمیلعباره ب  ک یند. آب دهنم رو ام قفل صفحه شد 

که   ییکرد. لب هام رو مضطرب تر کردم و با انگشت ها  یم  ییصفحه خودنما یاز همون شماره که باال امیپ هی پشت اون هم  و

رو باز کردم.    امیاون پ ع یبه درست بودن کارم فکر کنم سر ی لحظه ا نکهیحرکتشون برام سخت بود صفحه رو لمس کردم. بدون ا

 بود:  شده فونت متوسط اون نوشته  ی  ره یچشم هام خ

 جواب بده مهمه«  کنمینگرانم، خواهش م  ؟ید یجواب نم تویگوش  »چرا

سرم چرخش   ی از فکر، حدس و گمان، تو یوا رفتم و آب دهنم خشک شده بود. هجمه ا کباره ی یصندل  یزدم. تو   یناباور پلک

 بود!  ی گرفت. اما اون دختر ک

  ام یاون پ یو کلمات جا شده تو  امیرو از ذهنم دور کنم و عجوالنه قضاوت نکنم هرچند که متن پ ی منف ی فکر ها  کردمیم یسع

خب   یو آشنا هاشون بود ول   لیهم از فام د یکردم مثبت فکر کنم و شا ی رو سع یبه جون مغزم افتاده بود. لحظه ا   انهیمثل مور

 !تی میهمه صم ن یبهش داده بود؟ اونم با ا  یامیپ نیچرا همچ

و   یبودم و چه قدر که اون لحظه عصب  خته ی هم بهم ر یتفاوت باشم، حساب ی چه قدر تالش کرده بودم نتونسته بودم ب هر

  ی  مانهیلحن صم شتر یدرموردش بکنم و ب ی تونستم فکر بد   یکامل داشتم نم نانیاطم ربد یکه به ه یی بودم اما از اونجا نیخشمگ 

  ی بودم با استرس گوشه لبم رو تو یکه عصب ییو موقع ها شه یبود. طبق عادت هم هکرد   می از اندازه عصب ش یاون دختر بود که ب

  یِگوش  عیسر  ی لیاومد و خ یم  نیبه طرف ماش  ربد یرفت. ه ابونیدست گرفتم و مشغول کندن پوست لبم شدم. نگاهم سمت خ

خواستم   یکنم چراکه نم  دور بد رو از خودم   ی کردم به خودم مسلط باشم و فکر ها  یم  یستم رو سرجاش گذاشتم. سعد ی تو

و با اون فکر که البد باز هم    ییروز ها نیهمچ  ی مون بهم بخوره اونم تو ونه یارزش م  ی ب ی بشه و باز سر موضوع ه یقض نیمتوجه ا

 آروم کردم.  یفاملشونه فکرم رو کم شی کَنه و سر ی از همون دخترا

و   زنه یآدم. از بسکه حرف م ن یاز دست ا د ی مغزم ترک   یعن یکرد،  وونم یبست گفت:»اوف د یکه کمربندش رو م   یشد و درحال سوار

 .« گهیچرتو پرت م

 لب هام قاب کردم.   یرو  یساختگ  لبخند 
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 ن؟یحس-

 باشه!  تونهی م یک  گه یاز اون د ر یبه غ-

که راه افتاد دوباره تلفنش    نیحرکت کرد. هم نیگفته باشم. با روشن کردن ماش   یز یخواستم چ یفقط م  مورد بود و  ی ب سؤالم

 برداشت. نیماش  یرو از جلو  یهم فشردم. گوش  ی زنگ خورد. باز استرس گرفتم و با دلهره پلک رو

 !م یاالن حرف زد نیخوبه هم-

 

 : دمیهوا پرس  ی بو جاخورده نگاهش کردم و با مزه مزه کردن آب دهنم   متعجب

 !ن؟یحس-

 نبودم!  ششی پ ک یمگه االن بوت گه یآره د-

  ی شده اش به صفحه  ز یر یکه با چشم ها  یخودم کرده بودم. همون طور  شیپ ی گفت و من خنگ چه فکر  یرو م نیحس

 :د ی کرد پرس  ی اش نگاه م یگوش 

 زنگ خورده؟  م یمن نبودم گوش -

 واال.«  دونمیروش نداشتم گفتم:»نم ی که کنترل  زیطعنه آم  ینگاهش کنم با لحن نکه یا بدون

 !ید ی نشن یعنیزنگ خورده  ی ول-

 زدم.  ی عصب یپوزخند 

 . کنهیم  می نشنوم مگه فرق ا یبشنوم -

  ه ی ی شیم یصفحه باال اورد و متعحب از اون لحنم گفت:»حاال چرا عصب  یمانع شده بود از خوددار بودنم. سرش رو از رو  حسادت

 کن... «  ینم  یکه فرق   هی سؤال کردم بعدشم متوجه نشدم منظورت چ

شد.   ره یخ یلمس  یباز اون رو غرق صفحه اش کرد و باز هم به اون صفحه   شیگوش   امیپ یحرفش تموم نشده بود که صدا هنوز

رو خوندم.   امشیکه من پ شد یمتوجه م یجور  نیرو پاک کنم حاال ا امیفراموش کرده بودم اون پ  ی. حتدمیکش ی لب پوف ریز

رو بخونم اما از اون فاصله   د یجد  امیداشتم اون پ ی کردن نگاهم سع ز یو ر  مجا به جا شدم، با جلو بردن سر یصندل ی رو یکم



 عشق تا جنون 

1405 
 

گره خورده اش بهم   ی . با ابروهادمیعقب کش ی خودم رو کم عیهمون لحظه بود که سرش رو باال اورد. سر یممکن نبود و تو 

 پرت کرد.  نیماش   یاش جلو  یشاک ی رو با نگاه ها ی کرد و گوش  ینگاه

 باز کرده!  امویمن پ ی! پس البد عمه  ید یکه نشن-

پنهون   یبرا  ییجا گهیبود پس د دهیتونستم انکارش کنم. اما حاال که موضوع رو فهم ی شده بود و نم امش یخوندن پ ی  متوجه 

هم فشردم و پر حرص و حق به جانب گفتم:»آره من باز کردم   ی . لب روهیکه اون دختر ک دمیفهم ی م د یموند و با ی نم یکار

 شناسمش؟«  یمن نم ! چراهیدختره ک  نیاصالً... اصال ا  نم یخوب شد، بب

 .  دونمینم گهیحق به جانب م اد ی. خوشم میشروع کن ی خوای آهان پس بازم م-

 : دمیتوجه به حرفش پرس  یب

 همه زنگ زده!  ن یچرا نگرانته هان چرا ا-

 زد و سر تکون داد. یشخند ین

  ن،ی! تورو خدا رفتاراشو ببیکن ی فکر م یی زایتو به چه چ ن یکنم اون وقت بب ی م ی تو خودکش یدارم واسه    گهید شعور یمن ب-

 بهت بگم. یچ دونم یواقعاً نم

 هم نکردم.  ی فکر ه یمن فقط گفتم ک -

 . ادیبدم م یواشکی ی کارا ن یرفتارا، از ا  نیکامالً از لحنت مشخصه. آخه چه قدر بگم که من از ا-

 پرتش کرده بود با لحن متأثرش ادامه داد:  نیماش   یاش که جلو ی با اشاره به گوش  و

  یباز کرد  امویپ  یگفت   یاگه م  ی نکن. حت یرو کش   رویاما لطفاً ز نیبب یبردار هرجاشو که خواست ،یلعنت  ی ن تو اونم اون گوش او-

 مدل رفتار رو دوست ندارم سوگند.  نیمن ا کنهیم م یعصب ت یپنهون یرفتارا  نیشدم اما ا ینم ی هم عصب

 حرص لب زدم:  با

 خب...  یعن یشد  هویباز کنم  امو یخواستم اون پ ی من نم-

 . دمییلبم رو جو ینداشتم و عصب حیتوج یبرا  یحرف

 ! جالبه.ام؟یهمه پ نیا نی! اونم از بهوی-

 ه؟ ی بپرسم ک تونم یخب اصالً م -
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 . یبپرس  ی تون  ینم گه ینه د-

 سرش رو با باال دادن موهاش تکون داد.  و

خودت   یرفتار زشتت قصدش رو داشتم ول  ن یقبل ا  یعنیگم.   ینه چون بهت نم گه یاما االن د یتونست  ی قبلش م ی عنیچرا -

 .یباعث شد 

 باال پروند.  ی شونه ا زدیپوزخند م کهیدرحال و

 خواستم باهات آشناش کنم.  یمنو بگو که م-

 بود؟!  ی تونستم درک کنم اما منظورش ک یو مفهوم اون جمله رو اصالً نم   د یکش  یداشت سوت م   مخم

 :دمیام پرس  ی و لحن معترض و شاک  یهمون دلخور  با

  دهی! نکنه بازم شاگرده جد یمنو باهاش آشنا کن  یخواست ی م ی قدر مهمه واست و حت  نیکه ا ه یدختره ک نیاصالً ا ؟ی چ یعنی-

 هان؟

نشوند  یلبش م   یلج درار رو  یلبخند   کهیشد و درحال ینم ده یچهره اش د ی تو  شیپ ی  قهی چند دق تِیاز عصبان ی رد

  ک یبوت  یتو فکر شاگرد واسه   گهیآشنا کنم بعدشم من د د یتو رو با شاگرده جد  د یآخه چرا من با ن، ینگ منو ببگفت:»عشقِ خ

 ماجرا ندارم باز.«  ی چون حوصله  ستمین

  گه یدختره د  هی شاگردا تموم شده حاال سرو کله  یماجرا  گهیو پر شکوه گفتم:»آره د   یچفت شدند و عصب نه یس  ی هام رو دست

 اصالً!«   شهیم داشونیاز کجا پ هوی ست ی. معلوم نداشدهیپ

و   ال یخ یاز اون رفتار ب ی. حسابکردیم حی تفر ه یقض نیبا ا یی جورا ه یو   بردی. انگار از دراوردن حرص من لذت مد یخند  یم  فقط 

  یکه از نگاه ها  زش یمرموز و ر ی ده بودم مخصوصاً اون خنده ها ش  یو حرص  ی عصب زد ی لحنش موج م یکه تو   یآرامش خاص

 کردم.  شو پر حرص نگاه ی موند. شاک ی پنهون نم زمیت

 همه زنگ زده بود؟  نیکه ا  هی ک شیسر ی دختره  نیا گه یخب بگو د ی خند  یبا توام چرا م -

 کرد.  یضیغ

 . هیتیدختر خانومو با شخص یلیچه طرز حرف زدنه اتفاقاً خ نیاِ ا-

 هم فشردم.  یهام رو با حرص تو  دست
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 ! یزار یسر به سرم م ی . نکنه دارگهیبگو د اریحرص منو در ن نقدر یا ربد یه-

  ی مغزت از فضول  یخاکستر  یکه اون سلوال گم یبهت نم هی چ یدونیو با همون لحن لج داراش گفت:»اصالً م  د یخند  که یت  کهیت

 .«یزشتت بردار ی عادتا نیدست از ا گه یتو سوگند خانم که د هی تنب  نیمنفجر شن. بله ا

 

همون دختره   نکه یزنگ خورد. مثل ا شیلعنت یِتر از قبل نگاهش کردم که باز هم گوش   یابروهام انداختم و شاک ونیکور م  یا گره 

 رو به من جواب داد.  ی بود و با نگاه و پوزخند 

 ممنون خانواده خوبن؟  ،ی خوب یالو...؟ سالم چه طور -

....- 

 ؟ی داشت ی جا گذاشته بودم. جانم کار نیرو تو ماش  ی . شرمنده گوش دمیآهان آره االن د-

اون مکالمه گوش   دن یشن یفوت کردم و برا ی از اندازه گشاد شده بود نگاهش کردم. پر حرص نفس شی ب ی با مردمک ر یو متح مات

 اورد.  یحرصم رو در م  شتریب ن یو ا  دمیشن ینم  ی زیکردم اما چ ز یهام رو ت

  کنم یم یمن االن پشت فرمونم دارم رانندگ  نی. ببدمیم حینشده نه نگران نباش. آره حاال مفصل برات توض یز ینه بابا چ ؟یجد -

پس   ؟ی. کار ندارگمینشده. آره چشم حتماً، چشم چشم، بهش م یز یحرف بزنم اما نگران نباش چون واقعاً چ ی لیتونم خ ینم

 فعالً خدافظ سالم برسون خاج خانومو. 

 ! دمیفهم  یاز حرف هاش رو نم یبزرگ. چرا کلمه ا ی انفجار یشده بود و آماده  نیسنگ  سرم

 ! گه؟یبود د  یباران مونده بودم اما حاج خانم ک  یحل مسئله   ی تو هنوز

  ی نجوریچرا ا  هی تر از قبل گفت:»چ الیخ  یباال پروند و ب  ی کردم که شونه ا  یحدقه در اومده نگاهش ماز  ی با چشم ها همچنان

 خانم فضول؟«  یکنینگام م

 بابا.  یشدم. ا وونهیخب د هی ک  گه،ی. حاال هم بگو دید یفهم  ستمیمن فضول ن-

 هان؟  م یبخور یز یچ هی  می گم چه طوره باهم بر  یم-

  یسرپوش گذاشتن رو  ی خارج از بحث برا یو عوض کردن حرف. پروندن حرف  چوندن یپ ی اش برا یشگ یهم ی  وه یهمون ش  بازم

کمتر شده بود   م یذهن  هی ریاز درگ ی هرچند که کم شه ینم بم یاز اون همه اصرار و خواهش نص یزی . معلوم بود که چیحرف اصل

کرد. تازه    یبرخورد نم ال یخ یو ب لکس یاون همه ر ایو  زد یمن با اون دختر حرف نم ی بود که جلو یا  یپنهون ز یچون واقعاً اگه چ
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فعال   میفضول  ی نبود اما همچنان شاخک ها یخواسته باهام آشناش کنه پس البد موضوع نگران کننده ا  یگفت م ی خودش م

 شد. انیصورتش نما یاجزا  نیب یجد  یبلند و صدا دار بسنده کردم که حالت ی دادن نفس  رونینگفتم و به ب ی زی بودند.  چ

 سوگند سامان امروز خونه بود؟  نمیب-

 کردم.  ینگاه م یبردم. ن ادیتلفن رو از  ی و اون لحظه ماجرا  داد یهام رو رنگ م یو ناراحت  یاسم سامان دلخور  دنیشن

با   گهیهم که م یکنه. دو کلمه ا  یتو صورتمم نگاه نم یحت  شهیباورت نم گرفتن.  افهیق ی سر اومد و رفت البته با کل ه یاوهوم. -

 . کنهیازم فرار م یی جورایو  ادی خونه نم یلیدانشگاه و پروژه خ  یچند روزم که به بهونه    نیست. ا هیو کنا  ریتحق   یکل

 اما اونجام نبود.  نمشیرفتم باغ بب روزم ی . ددهیمنم نم  یجواب تلفنا-

 اش خارج شد. نهیاز س  نیآه مانند و سنگ  نفسش

 . می از هم فاصله نگرفته بود نقدریبراش تنگ شده، تا حاال ا ی لیدلم خ-

 کرده بود.   نیکه اون لحن ناراحت و پر غمش من رو هم غمگ  چقدر

 ربد؟یه-

 جانم؟-

 کرد.  دایگلوم راه پ ونیم م یمال یبغض

 کار کنم؟   یاون وقت من چ ، یچ ادیعقد ن  ی اگه لج کنه و واسه -

 منه،  نگاهم کرد.  ی  خته ی از ذهن بهم ر یمنف یمعلوم بود به خاطر دور کردن فکر ها شتر یکه ب ی لبخند  با

. سامان قُده  کنهیمتوجه نشه حتماً شرکت م   ی زیچ ی کس نکه یبه خاطر ا اد یاگه به خاطر ما هم ن یحت  ادیمعلومه که م شه یمگه م-

 بشه.   یز یچ ی متوجه  یکس  رارهینم

 گرفتم.   یکه داشتم به باز ی هام رو با بغض انگشت

 . رهیگ یکنم بغضم م ی بهش فکر م یوقت یبرام مهمه حت  ی لیکنارم باشه خ  یروز   نیهمچ ی تو  نکهیا-

 .د یتو موهاش کش  یدست  یبا کالفگ  

 منم مهمه...   یبرا-
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هوا   ی برد تا کم رونیب نیسرش رو از ماش   ی لحظه ا  ید و برا دا  نییرو پا شه یشده بود که ش  نیسنگ   نیداخل ماش  ی قدر فضا اون

 بعد به سمتم برگشت.  ی ا قهیبخوره. دق 

 نکن. ت یقربونت برم من. خودتو اذ گذره یم نمینکن. ا یقدر خود خور   نیتو هم ا-

 کنم.  یم  مویدارم سع-

 : دمیکم رنگ پرس  یدور شدن از اون موضوع و عوض کردن فضا با لبخند  ی دوباره گرفتم و برا ی در ادامه نفس و

 ؟یرو گرفت شایجواب آزما یراست-

بابا گفت   گه یکار بودم که فراموش کردم. د  ریقدر امروز درگ نیگفت:»ا ض یعر یابون یخ یتو  دنیچی رو چرخوند و با پ فرمون 

 .« کنینزد  یدوستا شگاهیبا مسئول آزما نکه یمثل ا ره ی گ ی خودش م

 زده لب هام رو تکون دادم.  جانیه

 هم بذارم.  یامشب بتونم چشم رو  دوارمی بشه. واقعاً ام یفردا چه روز -

 ممکن بود.  ریبرام غ ی لیخ زیچون همه چ نمیرو بب ی روز نیکردم بتونم همچ  یوقت فکرشم نم چیه-

 که شد.  ی د یاما د-

 .د یابروش باال پر یو تا  د یبه روم پاش  ن یدلنش  یلبخند 

 .دمیکه خودمم نفهم  می تو زندگ یاومد  یجور  ه ی. یمیاتفاقِ خوب زندگ نیممکن تر ر یتو غ-

زده   جانیدلم به پا کرده بود و صورتم ملتهب از اون حرف ها حرارت گرفته بود. با کنترل اون حال ه ی تو  یشیهاش باز آت حرف

 کردم.   یتک خنده ا

 ها؟ رم یو نگ تلفن  یپ گه یکه د یگ یم  نارویا-

 توقف کرد.  یشاپ یکاف  یکرد و جلو  یرو رو نگاه روبه 

 اون تلفنه!   شیهنوزم فکرت پ نمینبابا. بب-

 هم گذاشتم. یچشمم رو رو  هی

 ؟یگ ینم-
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 .« گمیچشمش رو بست و با خنده گفت:»نم ه ی متقابالً 

 

  هی جا تموم شد خب؟ االنم  مثل  نیموضوع هم ن یو قاطعش گفت:»سوگند ا ی جد  یهم اخم هام توهم رفته بود که با لحن  باز

خودت که   گه ی. دید یفهم ید یمسئله رو باز کشش نم ن یدر ضمن اونجام ا  میبخور  ی زیچ ه ی م یشو که بر اده یدختر خوب پ

 پس خرابش نکن.«   ی دونیاخالقم منو م

 . گهید یبهم بگ  یخواست ی م ی فتخب. بعدشم خودت گ  یشرط. قول بده بعداً بگ  ه ی به  یباشه ول-

 .د یاون حرفم باز خند  با

 شو. اده ینه. حاال هم پ ای یباش  ی به خودت داره که دختر خوب یبستگ   گهی. د شهیم ی چ نمیحاال بب-

شدنم  باز صدام کرد سر به طرفش چرخوندم که کاپشن  اده یکه قبل از پ دم یسمت در چرخ فمیتاب دادم و با برداشتن ک یچشم

 عقب اشاره داد و گفت:»بپوشش.«  ی صندل یاسپرتش رو 

 نگاهش کردم.  متعجب

 هوا رو. بعدشم خودم پالتو اوردم انداختم عقب. نیدوست دارم ا ی عنی ست یاونقدرا سردر ن-

 اش انداخت. ی شونیبه پ ینی خاروند و چ ی لبش رو کم یاون حرفم با انگشت گوشه   با

 تنت کن.  رش یهم ز یز یچ هی الاقل  ی ایم رون یو ب یپوش  ی نازک م ی مانتو  یخب وقت -

  یصندل ی پالتوم رو از رو  ی حرف چیدندون فشردم و بدون ه  ریلب ز  یمتوجه منظورش شده بود و با سرخ شدن لحظه ا   کامال

 کرد!  ی بهم گوشزد م یاون قدر تابلو بود که اون جور  ی عنیبودم اما  ده یعقب برداشتم. چه قدر که خجالت کش

  ی لیهم قرار دادم و خ ی نشده بودم. دندون رو شیبودم و اصال هم متوجه نازک  ده یمانتو نپوش  ه ی ری به غ ی زیپرو چ ی راحت یبرا

  ی راه هم داخل کافمعذب بودم هم یهنوز کم کهیو شد و درحال  ادهی پ یا  قهیهم بعد از دق ربد یشدم.  ه اده یپ نیاز ماش  عیسر

 کرد از اون حالتم خارج بشم. ی کرد و سع یشوخ یبه کافه کم   رود. تا ومیرفت  یکیو کالس   کیکوچ یشاپ

 زد.  هیاش تک یخودش سفارش داد. به صندل  ی  قه یبه سل ک یهمراه با ک یفرانسو یدوتا قهوه   ربد یو ه  مینشست  یزیم پشت

 . نیقهوه هاش عال نجایهوس قهوه کردم ا بیامروز عج-

 به اطراف چرخوندم.  یسر
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 . یدستگاهشو دار ک یبوت یاماتو که تو -

 تکون داد.  ن یبه طرف ی خنده سر با

 د یدستگاه جد  ه یکالً هم  چ، یاومد قهوه درست کنه، قهوه که درست نکرد ه روز یخان د  نی. حسهی دکور  گهیداشتم اما االن د-

 اختراع کرد. 

 .« یا خنده گفتم:»کال استاده تو خراب کارلم گرفته بود و بحرفش خنده  از

 .قاًی دق-

کم از قهوه اش    هی بود و گرم شده بودم.  ده یسرد بهم چسب ی اون هوا یتو ی. حسابمیها رو اوردن و مشغول خوردن شد  قهوه

 شگاه؟« یدنبالت که ببرتم آرا امیذاشت گفت:»فردا ساعت چند ب ی م ز یم ی که آرنجش رو رو  یو درحال د ینوش 

  وستهیاز اندازه پ ش یبود که خطوط ب نی الت ی تتو  هی گفته بود  دهیپشت آرنجش چشم دوخته بودم. همون طور که سپ ی تتو به

آرنجش ثابت مونده بود   ی رو  کمیو حرفش نبود و نگاه بار  ربد یسخت بشه. اصالً حواسم به ه ی اش باعث شده بود که خوندنش کم

 ام کرد. که باز صد 

 تو؟   ییسوگند باتوام ها کجا-

 باال گرفتم.  جیرو گ نگاهم

 .نای...آها ساعت هفت ازهیچ-

 یگفته بود که ممکنه درمورد من باشه حساب  دهیسپ ی دستش رفت. از وقت ی رو  یکه دادم باز نگاهم سمت تتو  ی از جواب بعد 

ازش بپرسم و سر صحبت رو باز   ی جور ه ی که  ن یفکر واسه ا  نیرو بدونم. با ا ش یخواست معن ی کنجکاو شده بودم و واقعاً دلم م

مورد گفتم:   ی ب ی و ذوق ی تصنع  یانگشت هام چرخوندم و با لبخند  نی فنجون رو ب  ردم خو ی قلپ از قهوه ام م هی که   یکنم درحال

 ه؟« ینم. ها نظرت چاستفاده ک ی عروس و داماد یگن چه طوره واسه فردا از  تتوها ی م نایساناز ا ی»راست

  ی آروم تکون م ،یز یخوندن چ یفرو کرده بود و لب هاش برا شیگوش  یکه سرش رو تو  ی بود و درحال ی ا گه ید یجا حواسش

 داد از جاش بلند شد.

 . میبر گه یپاشو که د-

 گفتم؟   یچ ید یشن-

 مرتب کرد. ی رو کم رهنش یرو فشرد و پ ش یکنار گوش  ی  دکمه 
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 زودترم تو رو برسونم خونه.  کهی. هوا تارمیزن یحرف م نیتو ماش   میری ببخش حواسم نبود م-

  رون ی داده بودم و ب  هی تک یشده بود. به صندل  نیو سنگ   میباز حج کی. ترافمیاومد  رون یاز کافه ب  فمیگفتم و با برداشتن ک   یا باشه

جعبه   ه یکرد گفت:»داشبورتو باز کن.  یم   میرو تنظ  نیماش   نهیکه آ ی کردم. درحال  یبخار گرفته نگاه م  یرو از پشت پنجره ها

 اون جاست برش دار.« 

باال پروندم   یگرفتم. پرسشگرانه نگاهش کردم که با حرکت چشم باز از خواست داشبورت رو باز کنم. شونه ا   یام رو از صندل هیتک

 لیپاست ربد یه  ی ام گفتم:»وابرق گرفته  یچشم ها بچگانه و ی با ذوق لیپاست ی جعبه  دن یکه بازش کردم مثل بچه با د  نیو هم

 !« یگرفت

 به اون همه ذوقم زد. یلبخند 

  یرفت. نم ادم یسرکار خانوم  ی خب به خاطر فضول یبرات گرفتم. همون موقع خواستم بهت بدم ول  ی دوست دار  یل یخ دمید-

 ! رهیگ یحد اخمو از صورتت م  نیدونستم تا ا

 فضول.  یقدر نگ  نیا شه یم-

 عقب اشاره کرد.  ی صندل به

 . یباشه بردار ادتی ی بر ی عقبه خواست ی صندل یجعبه شکالتم هست که رو  ه یخب،  یلیخ-

 هم فشردم.  یو لب رو  دمیباال پر یمثل بچه هام کم  یصندل ی رو

 شوکالتم هست!  ی وا-

 کرد و متأثر سر تکون داد.   یخنده ا تک

دارم اما در عوض شکالت مورد عالقه    یگل و گرده اش آلرژ  ی که به بو یدون یم ی ول  رمیاز دست تو. خب راستش خواستم گل بگ -

 ها؟  گهید ی دوست دار نم یخودمو واست گرفتم بب ی

 

 صورتش گفتم:»بله معلوم که دوست دارم.«   ی کش دار تو  یلبم فشردم و با جلو بردن صورتم با لحن  ی دندون رو   یعشوه و لوند  با

سبک تر شد آروم پشت سر   کیکه تراف ن یشده بودم. هم لیمشغول خوردن پاست  اقیشتو من هم با ا د یخند  ی اون رفتارم م به

  ییجلو یها نیاز برخورد با ماش  یر یجلوگ ی برا اطشیو نگاه پر احت ی رانندگ نیحرکت گرفت. در ح گه ید یها نیماش 

 متوجه نشدم.«   یتو کافه گفت یز یچ ه ی ی گفت:»راست
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 . دمیدندونم کش ری ز الیخ ی رو ب لیپاست

 فردا تتو بزنم.   ی آهان آره گفتم چه طوره واسه -

 .د ی مقدمه زده بودم جاخورده به سمتم چرخ ی که ب  یحرف با

 بدنت! ی تتو رو نم یتتو؟ بب-

 چرخوندم. یچشم

 نگران نباش. شنیموقت استفاده کنم پاک م ی از تتو ها تونم یگفتن م نایخب.... خب ساناز ا-

 غلط کردن.«  ناینگاهم کرد و با لحن پر تشرش گفت:»ساناز ا یاون حرفم چپ چپ با

 اِ چرا گفتم که موقته. -

 هم حرفشو نزن.  گه یگفتم که دوست ندارم، د-

 نباشه. یمشکل  کردمیفکر م ی ول-

 . ادیکارا اصالً خوشم نم نیفکرا نکن چون از ا  نیاز ا گه ید-

چرا   یبگ  یخوا  یالبد م هی کردم که گفت:»چ  ینگاهش م  ن،ییکش اومده رو به پا  یتو ذوق خورده و با لب و دهن  یجور  همون

 بچگانه؟«  ی حرفا نیبازم از ا تونم یو من نم ی تونی خودت م

 دلخور زدم و لب و دهنم رو جمع کردم.  یپلک

 گفتم.  یمگه چ ی کن  یم  یخواستم بگم. بعدشم چرا قاط ینم رم ینخ-

. واسه  ادیرفتارا خوشم نم نیکنم فقط از ا  ی نم یتر کرد و با نگاه به رو به رو گفت:»قاط ی کرد آروم باشه لب  یم  یکه سع  یدرحال

  ی مسئله رو فراموش کن چون دوست ندارم رو ن یاما ا ی بد  رییرنگ موهاتم تغ ی تونیم  یحت ی بکن یتون یم  یبخوا یفردا هر کار  ی

 شد.« رفهم یش  یبزن  یزیبدنت چ

 کارو نکردم حاال.  نیخب منم که ا یلیخ-

اون اخم و تخم به   ونِی اون رفتارم لب هاش م دنیفوت کرد و با د یدستم زدم که نفس یتو  لیمحکم به پاست ی با حرص گاز و

 باز شد. یلبخند 
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 . یکن ی باهام بحث م یاهمت یب  یزا یبخاطر چه چ نیبب-

 جواب دادم:  سرتق

 . یگرفت  افهیتو ق دمیمن بحث نکردم نظرتو پرس -

از   ، یآخر افتادم همون خواهر زنِ دوستم تو مهمون یاون غول مرحله   ادی هویتتو   یگفت ی گفت:»اصالً وقت د یخند  ی که م  یدرحال

ور بود  واقعا شرم آ   اشونیبعض ی. معننیمُضحکِ الت ی مشت  تتو  هی گردنش! اونم   یرو  ی نوک انگشت تا آرنجش تتو بود حت

 رو تتو کنه!«   ییها شته نو ن یروش شده بود همچ یچه طور  دونمینم

 کردم و به سمتش برگشتم.  ز یهام رو ر چشم

 مونده؟  ادتیتتوهاشم  ی که حت ی قدر توجه کرد  نیدختره ا نیتو اصالً چرا به ا  نمیبب-

 بلند زد.  ی ا قهقه 

 نمونه دختره تا تو دهنم اومده بود بزور از دستش فرار کردم گفتم که.  ادمیحواست جمعه. مگه دست من بود که  اد یخوشم م-

 ! یکن  ی م فی چه قدر هم که راحت تعر-

 .  میداشته باش   هی قض ن یسر ا د یهم با یبحث  هی شو االن  الیخیاوف از دست تو سوگند اصالً غلط کردم ب -

 از من.  ریالبته غ یتوجه کن   یبه کسسهواً هم  د یکه هست نبا ینیهم-

 :دمیتو هم پرس  یی و با سگرمه ها  دمیدندون کش ر یرو ز لیپاست یاز  حرفم خنده اش گرفته بود. گوشه   یحساب

 اصالً؟  یبلد  یسینداشتن مگه تو انگل ی خوب یها ی تتوهاش معن ی گفت یراست-

 ها؟ ی ابهام نداشته باش  ییکه جا ی کن  یم  زیر  زیکردم ر فی رو که تعر یز یچ یاالن دار -

 . نویگفتم ا ی جد  ینه جدا از شوخ-

 دستش چرخوند.  یرو آروم تو  فرمون 

  انیاز دوستام م ی که بعض م یوقت  گهیرو کالس مکالمه رفتم د یتا دوسه سال نایبه اصرار مامان ا ی. از پونزده سالگ یتا حدود یه-

 برام. شهیم ی آور ادیفامون حر  نیب نایموقع حرف زدن و ا ونن یور م  نیرو ا ی و چند ماه

 . رمیبگ  ادیدوست دارم    یل یاوه چه خوب منم خ-
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 . یگفتم که تا حدود  ستمیحاال اون قدرام بلد ن-

 زد.  یچشمک فتهی خودش  یبا خنده و نگاه و

 خوب بلدم. ی لیخ و یزیچ ه ی ی ول-

 اون وقت؟  یمثالً چ-

الو   ی خنده دار و طنازش گفت:»مثالً آ یباال انداخت و با ادا ها  یی و قشنگش ابرو  کهیت که یت ی کرد و با اون خنده ها یجذاب نگاه

 .« وی

 !« نویا یحفظ شد  ی دهنم گرفتم و با تمسخر گفتم:»نبابا چه قدرم که سخته چه طور  یکنترل خنده ام جلو    ی دستم رو برا 

 جواب داد:  میمال  ی عاجز و لبخند  ی دوباره زد و با لحن یچشمک

. من ماها به  یسیانگل ، یفارس  ، یکه باشه. عرب ی هم سخته حاال به هر زبون ی لیگفتنش سخته، خ ییخدا ی ش آسونه ولاآره جمله -

 که.  ی دونیزدم م ش یجمله از تو، خودم به آب و آت ه ی نیهم دنیخاطر شن

گذشته   ی ادآوریرو کرده بود. با  ر یمن رو ز  یجمله زندگ ه ی گفت چراکه همون   یقدر که با اون حرفش موافق بودم. درست م  چه

 ام خارج شد. نهیاز س  یآه

 . یگ یحق باتوئه. درست م-

 زدم.  یادامه لبخند  در

 بگم.  ی جور ن یا د ینکنه حاال منم با هیچ-

 کرد.   یا خنده

 . واال. ستیجور گفتنا ن نیبه ا  ی ازیهوا ن ندازمیمن کالمو م ی بگ  سشمیَسل یتو فارس -

 گم!  یآخه نکه تا حاال نگفتم و نم -

 هر دفعه.  ی حرص داد یقبلش منو کل  یول  ی چرا گفت-

 تاب دادم. یبه جانب چشم حق

 . شهیدل چسب تر م ی نجوریا گه یخب د-
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 حرص دادن من دلچسبه برات خانم فضول.  گه یآره د-

 

 . دمیکش یآخرش پوف ی از کلمه  معترض 

 . یباز گفت-

 گم.   ینم گه ید  زم یخب آروم عز یلیخ-

 یشد. آروم صداش زدم. که جانم قی وجودم تزر ی از آرامش و لذت مثل هر دفعه تو ی دستم قرار داد. حس  یدستش رو رو  و

 . دمیشن شه یتر از هم نیریش 

 .م یریفردا هم ازش اجازه بگ  یبرا  می تون ی م ی نجوریسرخاکش. ا م یقبل از عقد بر شه یآقاجون تنگ شده م ی دلم برا-

 به دستم اورد.  یفشار

 پخش کرد.  ینیریهم دو سه تا جعبه ش   نیو حس م یرفت شیدو روز پ  نیالبته من و حس یجور که تو بخوادلم. هر   زیچشم عز-

 اومدم.  ی خب منم م یپس چرابه من نگفت-

قشنگتو   یخنده ها نی. تازه دو روزه دارم اینکرده بود  ه یسرخاک. آخه کم کت گر یاون حال بر یخواست تو  ی راستش دلم نم-

 . نمیبیم

خوش   یچشم ها  م یرو عاشقانه تقد  یدوست دارم  فته ی ش  یدستم فشردم و با نگاه ی بار من محکم تر از اون دستش رو تو نیا

 ثبت اون لحظه.  ی برا فم ی ظر یدست ها  ی رو یرنگش کردم و بوسه ا 

 

  می ریتاالر بگ  یبود که جشن رو تو  ن ی. اصرار بر امیتازه وارد بود ی به مهمون ها یی شلوغ بود و مشغول خوش آمد گو یحساب خونه

بزرگ بود و هم از هر نظر   ی لیچرا که هم خ م؛ یخونه برگزار کن ی حرف و گفت و گو باالخره قرار شد عقد رو تو ی که بعد از کل

رو مفصل تر   ی و قرار شد در عوض عروس   میرو هم دعوت کرده بود  ی بود البته تعداد کم سبمهمون ها منا ی راحت یبرا  گهید

 شده بود.  دهیچ ی صندل ونیآقا  یساختمون هم دور تا دور برا نگی. پارکمیبرگزار کن

  نیرو ا ومدنشونی از اقوام دعوت شده بودند و ن یکی ی خاله احترام و مادر رضا رو هم دعوت کرده بود که همزمان به عروس  مامان

  یاالتیمامان خاله احترام درمورد من و رضا خ ی داشت و طبق حرف ها  یواضح  ل یدل  ومدنشونی کرده بودند. البته ن  حیتوج  یطور

خاله احترام شوکه و کنف کرده بود. حاال   ی خبر عقد کم دنینشون داده بود و شن لیتما یسابخودش بافته بود و رضا هم ح یبرا
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 تیحساس  ل یبود و دل دهیاون د مید یرو که من نم  یزی اون همه نسبت به رضا گار داشت؛ در واقع چ ربد ی که چرا ه دم یفهم یم

 موضوع بود.  نیهاش هم هم

سحر متوجه شدم که   یحرف ها ی مهال بود که ال به ال ومدن یبود ن ب یکم برام عج  هی که  ی زیهمه اومده بودند البته چ باًیتقر 

حدس   ی اون رو هم تا حدود ومدنین لیرو به کرمانشاه سفر کرده البته که دل یهفته ا  ک یدعوت شده و   ییدانشجو ی اردو ایگو

 . دادمیهم بهش حق م یی جورا ه یزدم و   یم

و    دهیخاص و قشنگ که کار سپ یدمانی و چ ش یسالن، با آرا یرنگ که باال  ییطال یشده بود و سفره عقد  نیتزئ  یحساب خونه

 شده بود.  دهیرخساره بود چ

  ی شده بود رفتم. رو ده یچ ییو طال  د یسف ی که دور تا دورش بادکنک ها ی به سمت مبل دو نفره و سلطنت یی از خوش آمدگو بعد 

لباسم و جمع   یدست گرفتن دنباله   ی قرمز رنگ و توپر نوشته شده بود. با تو ی مبارک با قلب ها  وندتانیپ ی هم جمله  وارید

ساعت و   م یشد. بعد از گذشت ن دهیو نقره رنگم کش فیساعت ظر ی رو  ی ورود  مبل نشستم. نگاه منتظرم بعد از یکردنش رو 

بودمش بعدش هم که   ده یند  گهید شگاهی صبح بعد از رسوندن من به آرا ی عنیبودم.  دهیرو ند  ربد یهمچنان ه  شگاهیاومدنم از آرا

  شیبراش پ ی فور یکار  ایو گو می ه بودحرف زد ی فرستاده بود. هرچند که تلفن  شگاهیبردنم از آرا یخودش برا  ی رو به جا نیحس

 بود.  دهی طول کش یاومده بود، بعد از اون هم که آماده شدنش کم

به   یی صورت مضطربم ابرو دنیبه سمتم اومد. با د شییو سرتاپا یفکر بودم که مامان به با جمع کردن لباس شب بادمجون ی تو

 : د یتر اومد. سرش رو کنار گوشم قرار داد و آروم پرس  کی هم فشردم که نزد یرو  یشده باال انداخت. لب ی نشونه چ

 ؟ یایشده مامان جان چرا مضطرب به نظر م یچ-

 : دمیطاقت پرس  یب

 اومده؟  ربد یمامان ه-

 . دمشید نییآره پا-

 ؟ یسامان چ زهیچ-

 .د یبرهنه ام کش ی بازو ی رو یدست

  زیها خوشحال باش عز تهیروز زندگ نیفکر نکن مثالً امروز بهتر زایچ نی به اقدرم  نیا اد ین شه ینگران نباش سامانم هست. مگه م-

 رو از ذهنت دور کن.  خودیب ی دلم فکرا

 .د یبا گفتن اون حرف آروم صورتم رو بوس  و
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 گفتم.   یچ ید یشن-

  واری از در و د کی موز ی شلوغ بود و صدا یکردم که باز به سمت مهمون ها رفت. حساب  د ییحرفش رو تأ ی پلک زدنِ آروم با

  ی هم آرزو  یاومده بودند و کل شمیگفتن پ  کی تبر ی همه برا باًیوسط سالن مشغول رقص بودند. تقر  یو عده ا  شد یمنعکس م

  نه ی مثل قبل ازش ک  گهید که البته من هم د گفته بو  کی باز بهم تبر ییبا رو  بهم در کمال تعج نایم  ی کرده بودند. حت یخوشبخت

  افه یق  یتو یاومده بودند. زن عمو و مژگان حساب یهم همراه با مژگان خواهر مرتض  ی و نامزد مرتض  د ینداشتم. زنِ عمو حم یا

بود اما   زیآم  ر یخشک و تحق یلیهم خ کشونیتبر ی شد کم رنگ کرد. حت ی عسل هم نم لویک لو یشون رو با ک ییبودند و ترش رو

  یهم که هنوز از سرباز یهمون طور که مامان ازم خواسته بود با لبخند و در کمال احترام بهشون خوش آمد گفته بودم. مرتض

  اوناش از تهران بهش  ی و دور ط یاون شرا ی خبر بود البته معلوم بود که زن عمو تو ی برنگشته بود و قطعاً هم از مراسم عقد ب

 . گهیموضوع رو نم

که از شب قبل    یفکر بودم و ترس و دلهره ا  ی تو یفکر نکنم اما باز هم کم زهیریکه ذهنم رو بهم م  یی ها زیکردم به چ ی م یسع

بار سحر به سمتم اومد   نیخراب بشه. ا زیو همه چ  فته ی ب ی که نکنه اتفاق بد  دمیترس   یدلم آشوب به پا کرده بود و همش م ی تو

دلم    یتو  لی دل  یب ی زنگ زده بودم و تلفنش رو هم جواب نداده بود و ترس  ی. دو سه بارگرفتمرو  ربد یباز سراغ ه ع یسر ی لیو خ

 نشسته بود.

 تو!«  یقدر نگران   نیدلم چرا ا  زیاومده عز ی ول  دهینشن د یفرش رو پشت گوشش زد و در جوابم گفت:»شا یدسته موها  سحر

  ه ی ی ول دهیخوب نخواب شبید نکه یه گفت به خاطر اک  دمیبود چند بارم ازش پرس  خته یبهم ر  یلی آخه صبح که منو رسوند خ-

 .ومد یکه ن شگاهمیبود آرا یجور

کمه    هی . ادینم شیپ یمشکل  ست،ین ینگران ی اما جا خته ی اواخره و فکرت بهم ر نیا یهمش به خاطر ماجراها نایا زمیعز یآخ-

 .  ادیم  گهید

 ها!«  یگفت:»حاال هم پاشو مثالً عروس  م یرقص وسط سالن بر یخواست برا  ی که ازم م  یبا گرفتن دستم در حال و

 

با دخترا همراه شدم.   ه یبق غی هم به طرفمون اومدند و اون ها هم اصرار به رقص کردند. با دست و ج می با اون حرف ساناز و مر و

آزار   یلذت ببرم و فکر ها ز یچکردم از همه  ی م ی گفته بودند سع  هی شده بود و همون طور که مامان و بق ی واقعاً عال  زیهمه چ

هاشون شلوغ کرده بودند و   دنیو هو کش غ ی ساناز سالن رو با ج دهیبا سپ یزاده ها سحر حساب برادر کنم.  رونیدهنده رو از سرم ب

 کردند.   ی م یمهمون ها هم با دست همراه
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غول رقص شده بودم. همچنان مشغول  مش ک یکوچ  یوسط سالن دورم حلقه زده بودند و من هم اون وسط با دختر بچه ها دخترا

که   ی ریتصو نیقشنگ تر  یرو  م یدورم از هم باز شد و نگاهم مستق ی کنار رفتند و حلقه  یهمگ  ی لحظه ا  یرقص بودم که برا 

گفت به سمت    یگوشش م  یتو  یی زایچ هی  که یبود و با گرفتن دستش درحال  تهبه سمتش رف دهیموند. سپ ره یآرزوم بود خ تینها

نگاه ها و نگاه مشتاق تر من روش ثابت شده بود. آب دهنم رو که خشک شده بود با چرخش   ی کشوندش. همه   یم نییسالن پا

کرد و   یم  ن ییرو باال و پا م ا یاستخوان  ی  نه یتندم س  ی فرو دادم. نفس ها ی دندون هام و با جمع کردنش، به سخت ون یزبون م

که تا آرنج   ی رنگ  د یجذب سف راهنی بود؛ پ ستادهیقشنگ رو به روم ا ی ایرو  هی  رفته بود. مثل باال تینها یکه ب  ی ضربان قلب

اندام  یاومد و حساب ی بود. چه قدر هم بهش م دهیکه روش پوش   یرنگ  ی کوتاه و اسپرتِ مشک ی  قه یرو تا زده بود و جل  سنشیآست

  ی اون نقاش  ییبای رنگش ز یی خرما شیصورت و ته ر ونِ یو تنومندش رو خوش فرم و قشنگ تر کرده بود. لبخند جذابش م  دهیورز

چشم ازش بردارم. اون لحظه انگار گوش هام کر   یخواست لحظه ا ی قشنگ که دلم نم ینقاش  هی رو برام دو چندان کرده بود. 

  بیکه دست هاش رو تو ج ی . درحالدمید  یاون رو م ریغ ی و نه کس  مد یشن ی م ییشده بود و چشم هام هم کور چون نه صدا

به سمت من چرخوند. حس و حالم درست    دهیرنگ و اسپرتش فرو کرده بود باالخره صورت پرخنده اش رو از سپ یشلوار مشک

و اضطراب و   ن جایکرده بودم؛ همون ه  داریباهاش د د یمج یعروس  یتو  ی ماه دور ک یشده بود که بعد از  ی همون روز هیشب

 تندش شده بود.  یکه باعث باال رفتن تپش ها  دنش، یقلبم د  رِیهمون شوق وصف ناپذ 

سردم فشردم که کنار گوشم آروم   ی دست ها ون یبود و با گرفتن دستش محکم انگشت هاش رو م ستاده یکنارم ا رخساره

 تو دختر؟«  ی گفت:»سوگند دستت چه قدر سرده خوب

کرد. با همون غرور خاص و   ی جذاب و کشنده اش بهم نگاه م ی. با لبخند هادمیکش قیعم یباره باز شد و نفس کیگلوم  راه

کردند.   یاش م  ی باز و بگو بخند همراه ش یو ساناز هم با ن ده یاومد البته سپ ی پر ابهتش به سمتم م ی اش و قدم ها یگ یهمش

شدم. همه شروع به دست   دهیکش  رونی اطراف کرد و از اون حال و هوا ب یها دابلند کنار گوشم من رو متوجه ص یغیج یصدا

 . زدیقلب دستپاچه ام هر لحظه تندتر و تند تر م   ظ یبلند و غل ی ها غیج  یزدن کرده بودند و با صدا

تونسنم اون   یبود که م  یببرم چون فقط اون جور  ی بودنش پ یخواست لمسش کنم و به واقع  ی دلم مبود؛   ستاده یمقابلم ا درست

ناباورم به سمت   ی فکر کردن آروم و با نگاه ها ی و دستم رو بدون لحظه ا دند یلرز  فیلحظه ها رو باور کنم. لب هام آروم و خف

 ! یواقع  یِبود واقع  یصورتش بردم و لمسش کردم؛ اما واقع

که آب دهنش رو صدا   دم یاون بغض که باعث سوزش گلوم شده بود خند  ون یگلوم نشست. م ی تو نی پاورچ ن یبغض نرم و پاورچ 

 کم شلش کرد.    هیدار قورت داد و با بردن دستش به سمت کروات نازکش،  

زدند. محو تماشا کردنش بودم که   ی صورتم دو دو م یاجزا ی که رو یی شده بود و نگاه ها رهیتمام به من خ ی هم در ناباور اون

شده بودم   ی. چه قدر که از اون کارشون عصبمیو باز هم خواستند که برقص دند یدستم رو کش  یکبارگیهمون لحظه دخترا با   ی تو

 بکنم.    ی ا گه یون کار دا ه خواست جز نگاه کردن ب یچون دلم نم
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کرد   ی جذاب و قشنگش بهم نگاه م یهم با همون ژست خاص و لبخند ها ربد یو بالجبار باهاشون همراه شده بودم و ه ناخواسته

 کرد به طرفم اومد.  یم  تشیدست گرفته بود و به وسط سالن هدا ی و باالخره به اصرار سحر که دستش رو تو

گوش    کینداشت. سرش رو نزد دنیبه رقص لیتما ی لیخ ل یدل  نیکم معذبه و به هم ه یدختر اون همه زن و   ن یدونستم که ب یم

 .« ستمین زایچ  نیاهل ا ی لیشو من خ الیخی دندون هاش گفت:»جان سحر ب  یسحر برد و از ال به ال

دست هاش  د یخند  یم  کهیرو بهش ندادند. درحال ی ا گه یحرف د ی پشت هم اجازه  یو اصرار ها دنشیو ساناز با کش دهیسپ اما

 .د یکش  رونیو ساناز ب ده یرو از دست سپ

 .  د یخب بابا ولم کن یلیخ-

  ایب میهم ازت ندار ی ا گه یرقص دونفره ست نگران نباش، توقع د ه یجان  ربد یگفت:»ه ی پر خواهش و خنده ا یبا لحن  سحر

 .« گهید

 شده. م یمعنا بود که تسل  نیبه ا  ن یدلم بلوا به پا کرده بود سر تکون داد؛ و به ا یکه تو  یبه من کرد و با خنده ا  ینگاه

 

  ی پلک زدن یکردند. فاصله مون به اندازه   ی خال  ربد یمن و ه  یکنار رفتند و وسط رو برا  یدورمون کامل باز شد و همگ  ی  حلقه 

  ی شونه ها ی پهلو و دور کمرم قرار داد. دستم رو رو ی ست گرم و مردونه اش رو روزدم که دو د  یشده بود. لبخند پر استرس 

بود و از نظرم خوش   دهیچیهم پ یکه نفسم رو بند اورده بود. تپش بلند قلبمون تو   ادیاز اندازه ز ش یب  یجانیپهنش گذاشتم. ه

 .  میکرد   دنیآروم شروع به رقص م،ینسبتاً  مال یک یموز ی  مه یرو برام ساخته بود. از ن ایآهنگ دن  نیتر تمیر

 

 به کوه  ایبارون نم نم به در به

 نوح  ی به کشت نش یآفر  نیا به

 ماه و ستاره به هفت آسمون به

 تا مرز جنون  یعشقم به عشق  به

 خورمیقسم م دارید  یلحظه   به

 خورم یبا تکرار قسم م دوباره 
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 قلب هامون بسته شد. ن یکه اون لحظه ب ی و عهد   می تکرار کرد  کینگاه پر حسرتمون بهم، با موز یرو با تالق ک یاز موز یی ها کهیت

 خورم ی قسم م م یکه بست  یعهد  به

 خورم یقسم م م یهستم به هست به

دعوت کرده بود. چشم ها و نگاه    دنیما که همه رو با سکوت به د میهماهنگ و مال یپر شده بود و تکون ها  کی از اون موز سالن

  ین ی. چدادمیبار سخت فروش م ک ی قهی که هر چند دق ی کردند، هنوز هم باورم نشده بود و بغض ی صورتش حرکت م ی تشنه ام رو

داغش تپش قلبم رو باال برده بود و انگار که با هر   ی گوشم اورد. نفس ها ک یزداش نشست و سرش رو ن  یشون یپ ونیجذاب م

انداخته بود کنار گوشم با   یکه اضطراب توش رنگ   ی. آروم و با لحن کردیو شعله ورش م خت یر یم  زم یغ دلم رو هنفس تنور دا

 پر حرمش زمزمه کرد:  ی نفس ها

 .رونیبزنه ب نمی. باور کن االنکه قلبم تو س یبند اورد  دنتیرسماً نفسمو از د-

داشتم که سمج وار   ی در کنترل بغض یگ زدند و همچنان سعرو چن ضشیمردونه و عر ی بلند و فرنچ شده ام شونه ها یها ناخن

زالل و پر   یچشم هام از اشک یو کاسه   د یبهم چرب  ی از کف داده بودم و باالخره زور اون بغض لعنت اریگلوم نشسته بود. اخت خیب

 مردونه و پر ابهتش نشست. یچهره   یتو  ن یریش  یکردم که اخم یبهش نگاه م  میاشک ی حسرت پر شد. با چشم ها

 . هیقربونت برم من عشق قشنگم، تو که باز چشمات اشک-

 کمرم حرکت کرد.  ی نوازشگر رو دستش

 دلم.   زی عز ستیاالن وقتش ن-

  ز یتا لمست نکردم باورم نشد که همه چ ست، یاشک گفتم:»دست خودم ن زش ی از ر ی ریجلوگ یآلود و با گزش لب هام برا بغض

 محو شه.«  ز یبلند شم و همه چ ترسم یبرام، م ی ب قشنگ خوا هی مثل  ه،یواقع

 نگاهم کرد. م یتقد  ذاشتیم شیو مرتبش رو به نما د یسف یقشنگش رو که دندون ها لبخند 

 .ستیهم ن ایرو ست،یخواب ن نای ا یتر  ی من واقع ی اما تو برا-

 .« ستادهیمحض، درست رو به روم ا تیواقع ن، یتر یق ی صورتم گفت:»و االن حق یدر ادامه شمرده شمرده تو  و

و    ظ یتر بردم. عطر غل ک یدستم گرفتم و سرم رو نزد ی زدم، محکم بازو هاش رو تو یلبخند  د یلرز یکه چونه ام از بغض م   یدرحال

همون چند ساعت دلتنگش شده بودم. با   یچه قدر که تو  دشم؛یبلع صیباره و حر ک یدماغم خورد و   یمردونه اش محکم تو 
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اتفاق   نیاون نگاه ها قشنگ تر دن یکرد و د  یمسخ کننده اش، بهم نگاه م  یاراون خم شهیرنگ و مثل هم ی قهوه ا   یچشم ها

 بود برام.  ایدن

 زنه یکه قلبم هنوز م  یروز  تا

 تنه   نیا یتو  ی که جون  یوقت  تا

 بد  ی خوب تو روزا ی روزا تو

 خورم ی باهاتم قسم م شهیهم

 خورم ی باهاتم قسم م شهیهم

 خورمیلحظه هاتم قسم م  ی تو

 خورم ی باهاتم قسم م شهیهم

 خورمیلحظه هاتم قسم م  ی تو

گذشته   نیریتلخ و ش  ی گرفت و روز ها یبغضم م  شتریب ه، ی واقع ز یکه همه چ  ریانکار ناپذ  قتی نگاه کردن بهش و لمس اون حق با

خاطرات و   یآور  اد یتر از قبل و با  اریتاخ  یگرفتند. ب  یتار شده از اشکم حرکت م  یچشم ها یاز جلو یلمی پشت سر هم مثل ف

بشند. با   ریمحابا سراز ی و درست رو به روم، باعث شد که اشک هام ب یروز   نیهمچ ی تواون هم   دنشیو حاال د  یاون همه تلخ

  یخواستم کس  ی شونه اش گذاشتم. نم یگرفت و با گزش لبم سرم رو رو ی م ی شتریام هر لحظه شدت ب ه یگر  کی اوج گرفتن موز

  یمحکمِ حلقه    یاز اون حالم منقلب شده بود و با فشارها ربد یام گرفته بود. ه هی بود چون بدجور گر دهیفا ی متوجه بشه اما ب

 گوشم.   یشد تو  یتمیکردم. لحن عاشقانه و پر مهرش آهنگ خوش ر ی رو حس م  ششیدستش دور کمرم تشو

 بگردم من؟ دورت  ی شد یچ یسوگندم خوب -

 . دمیدندون کش  ری شونه اش فرود اومدند و لبم رو ز ی اشک رو یبه بازوش اوردم. قطره ها یفشار

 ؟ یاگه... اگه خواب باشم چ-

متعجشون ما رو نظاره گر بودند،    یکه با چشم ها یی توجه به حضور مهمون ها  یبا اون حرف خودم رو تو بغلش انداختم و ب و

داشت آرومم کنه اما دل   یدهنده اش سع نیتسک  یدست چونه ام رو باال گرفت و با حرف ها  کردم. با  هی و گر ختم یاشک ر

. چشم  گرفتمیدادم غم باد م  ینم ختنیفرو ر  ی و قطعاً اگر به اشک هام اجازه  ود شده ب شهیدردمند و پر حسرتم پر از تر از هم

از مهمون ها   ی سر هی چسبوند.  نشیمحکم من رو به س   د یبوس  یرو م م یشونیپ که یبست و درحال یهاش رو بعد از نگاه تبدار
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  ی. رخساره و سحر هم کنارودند قرار گرفته ب ریتحت تأث  یهم حساب گهید  یها ی سر ه یکردند و   یهمچنان متعجب نگاه م 

 کردند. ی بودند آروم اشک هاشون رو پاک م ستادهیا

در آروم   یو عمه هم به سمتمون اومده بودند و هر دو سع داشت آرومم کنه. مامان   یهمچنان زمزمه وار کنار گوشم سع ربد یه

دهنده اش    نیو لحن تسک ربد ی ه یعاشونه   یکنترلشون از دستم خارج شده بود، داشتند. نجوا ها  یکه حساب ییها ه ی کردن گر

رو با    کیعوض کردن جو، اون موز  ی هم برا دهیآروم تر شده بودم. سپ ی جوشان اشکم رو خشک کرده بود و کم ی چشمه 

  دنیاشک هام رو پاک کردم و با د  ی ها خونه رو پر کرد. ته مونده  دنیکش غ یدست و ج یشادتر عوض کرد و باز صدا یکیموز

  یرو فوت کردم. حساب سم تر نف قیعم ی خواست روزم رو خراب کنم و با لبخند  ی زدم. دلم نم یساناز لبخند  ی ها یشلوغ کار

از اون   ربد ی. همیرو ببوس  گه یخواستند که هم د ی م غ یبود که همه با دست زدن و جهمون لحظه  یشلوغ پلوغ شده بود و تو 

تر کرد و آروم و با   ی که لب دمیخند  ی م زیر   زیهم صورتش سرخ شده بود. ر یمنتظره شون جا خورده بود و حساب ریدرخواست غ

 !« میمو ببوس همه آدم ه  ن یا یجلو  میدرصدم فکر نکن که بخوا ه ی یگفت:»حت یی اومدن چش و ابرو

 بوسم.«  ی گفتم:»خب من م  طنتی کردم و با ش   یا خنده

 اش گرفت.  یشونیپ ی که سحر بهش داده بود از رو یعرق رو با دستمال زیر ی ها دونه

 . شمیبه خدا از خجالت آب م الیخ یب ربد یجان ه-

 خواد ببوسمت!« ی نکنه دلت نم ه ی به چشم هام گفتم:»چ یشدم و با تاب  ز یصورتش ت ی تو

 همه آدم!  ن یا یمعلوم که دوست دارم اما جلو-

رو   دریهم حکم ل  دهیکردند و ساناز و سپ  یصدا تکرار م ک یشون رو و هورا درخواسته  غ یو با ج زدن ی همچنان دست م ه یبق

 .  زدند یداشتند که پر شور تر دست م 

کنم با   تشی اذ یکه کم نیا ی افتاده بود. برا شیشونیپ ی رو یف یبامزه از بالتکل ینیو چ د ییجو یدندون م  ریلبش رو ز  ی  گوشه

 .« گهید  که یکوچ  یبوسه   هی گفتم:» یو زدن چشمک  زیر  یخنده ا

و    کیکوچ یبوسه   هی تونم ببوسمت چون من به   یمن نم یاوردن سرش گفت:»ول  کی کرد و با نز طنتیپر ش  یاون حرفم نگاه با

 .« شمینم یراض  یمعمول

 ادامه داد:  زیاغراق آم ی مرموز و لحن ی برق گرفته بود و با خنده ا طنت یهاش از ش  چشم

 . رمیرو بگ  ی خوام وقت کس یباشن! نم خ یتار یبوسه   ن یتر یشاهد طوالن د یمن اگه بخوام ببوسمت همه با-

 زدم.  یبود خنده ام گرفته بود و سرمست قهقهه ا  دهیکه کش ی از حرفش و اون خط و نشون یحساب
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  یابروها ونِیم ینگاهم کرد، با تاب  دادیحدش م ش یکه نشون از معذب شدن ب  ییپشت هم و لبخند ها یشدن ها د یسرخ و سف با

 داره!«  نایا ی واسه  ی تیما چه جذاب ی بوسه  دنیفهمم د ی بامزه گفت:»آخه نم  یخوش حالتش و با لحن

 . دمیرو با خنده داخل دهنم کش نم ییپا لبم

 منتظرنا. ی ول-

 کارم مونده!  ه ی نیهم  گهیخب منتظر نباشن، د-

از صورتش رو   یطرف یریلحظه و با غافگ  ک ی یکه تو   زدیلب غر م ر ی اش خنده ام گرفته بود. همچنان ز ی شاک یاون چهره   از

و    هی پر خنده در مقابل درخواست بق یجمع شده اش از خنده، نگاهم کرد و آروم با تأسف  ی. جاخورده و با لب هادمیمحکم بوس 

معذب شده بود   یحساب ربد یگفتند. ه   یکش دار "اِ"با هم  یاعتراض ها بلند شده بود همگ  یاون حرکت من، سر تکون داد. صدا

هنوزم   نکه یبه عقب، آروم گفت:»نه مثل ا یدم زد و با گذاشتن ق یکرد خنده هاش رو کنترل کنه چشمک  یم  یکه سع  یو درحال

 .« فتادمی ن ریدرخواستشون پا برجاست من برم تا گ 

رقص   ی بعد از کم ربد یلباسش، نجات داد. با رفتن ه ی شدن ها ده یو اون مخمصه و کش  تیجمع ونیبا اون حرف خودش رو از م  و

 دو نفره بود برگشتم.  ی که مبل سلطنت  گاهمیبه جا

گفت و   یم   هی ام گرفته بود و واکنش بق ه یباره گر  کی که وسط سالن و رقص،  ی نشسته بود و از اون لحظه اهم کنارم   رخساره

هم   یو مژگان که ذره ا د یزن عمو حم ی پوزخند و تمسخر ها نیو همچن  می قرار داده بود ر یرو تحت تأث ه یبق یکه چه طور  نیا

 نداشتند. تیبرام اهم

رفتن   یمبل بلند شدم و با کمک رخساره لباسم رو برا ی خرابش کرده بودند از رو ی هام کم هی که گر  شمیدرست کردن آرا یبرا

شد که   یم   یاومد. دو روز  رونیراه از اتاقش ب ن یخواستم به سمتم اتاق برم سامان ب یکه م  نیبه سمت اتاقم باال گرفتم. هم

خوش پوش و مرتب.   شهیبه تن کرده بود و مثل هم ی رنگ  یکبود. کت اسپرت و مش ده براش تنگ ش  ی بودمش و دلم حساب دهیند 

 .« ارمیرو ب فتیتنها گذاشتن مون گفت:»من برم  ک ی و برا یکرد که رخساره آروم کنار گوشم به بهونه ا  ی جا خورده نگاهمون م

ن هم متقابالً رو  که م  نیلبش نشست اما هم ی کم رنگ که گوشه  یکرد و لبخند  ی رو مات و مبهوت بهم نگاه م ی ا قه ی دق چند 

باره کور کرد. اخم هاش پر رنگ تر شد و با   کی و اون همه ذوقم رو  د ی هم کش ی بهش با ذوق لبخند زدم دومرتبه ابروهاش رو تو

بزرگش قرار دادم و سِد راهش شدم.   بتیرو مقابل ه کمیکوچ یکه اندام و جثه   بشه قصد داشت از کنارم رد  ی برداشتن قدم

چرخوند و با لحن سراسر  ی شلوارش فرو کرده بود سرش رو به طرف بیج ی که دست هاش رو تو ی بدون نگاه کردنم در حال

 خشک و سردش که باز قلبم رو به درد اورده بود گفت:»برو کنار.« 
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 حنم از التماس و خواهش پر شده بود. دستم گرفتم. ل ی و با جرأت دادن به خودم دستش رو تو  وردمین طاقت

 دارم لطفاً... لطفاً داداشم.   ازیبهت ن یلیشکنجه رو تمومش کن، من امروز خ نیسامان تو رو خدا ا-

 زد.  ی تمسخر پوزخند  با

 !یش داشته با  ازین ی ستیارزش قائل ن یکه براش ذره ا  ی به آدم د ی . اصالً چرا بایندار یازیبه من ن گه یقبالً هم گفتم، تو د-

  ی مغضوب از کنارم رد شد و به سمت ورود یو بعد از نگاه د یکش  رونیتمام مثل هر دفعه، دستش رو از دستم ب ی رحم ی با ب و

  یصراط چیبود و سامان به ه  دهیفا ی هم فشردم. تالشم ب یو پر درد پلک هام رو رو  د یگونه ام چک  یرو  یسالن رفت. قطره اشک

  رهیدستگ  یباز بود. دستم رو رو  مه یو با پاک کردن اشک هام به سمت اتاقم رفتم. در ن  دمیکش قینبود. چند تا نفس عم م یمستق

چراکه با   زدند ی حرف م گهیکه با هم د نی اتاق شدم. مثل ا یو سحر تو   ربد یه ی گذاشتم و داخل رفتم. در کمال تعجب متوجه 

 !« یی:»اِ سوگند توگفت  یله از جاش بلند شد و با لبخند من حرفشون رو قطع کردند و سحر بالفاص دنید

 ! ن؟ییجا نیچرا ا شدهیچ-

 اشاره داد:  دادیاش گذاشته بود و آروم ماساژش م ی شونیپ ی که دستش رو رو  ربد یبا اون سؤال به ه و

 سرش درد گرفت... هو ی گهید ی. از شلوغ ارمیتا براش مسکن ب  نجایا اد یکم سردرد داشت گفتم ب  هی  ربد یفقط ه  یچیه-

 تخت جا به جا شد. ی رو  یو کم  د یحرف سحر پر ی تو

 . امیب یگفتم که، خودت اصرار  کرد   ستین یمهم  یزیچ-

 تخت نشستم.  ی دست گرفتم و نگران به سمتش رفتم. کنارش رو  یرو تو  لباسم

 هو؟ یشد  یچ ی خوب بود شیساعت پ م یتو که ن  ؟یخوب-

 به طرف در رفت.  داشتیخت بر مت  یآب رو از رو  وانیکه ل  یسحر درحال 

 .ست ین شیزی نگران نباش چ- 

به سمتم   ی که سرش رو باال گرفت و به کم  دمیتر بردم و نگران تر از قبل حالش رو پرس  کیرفت. سرم رو نز  رونیاز اتاق ب و

 .د یچرخ

 دلم، خوبم.  ز یخوبم عز-
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رسونده بود. اون   شگاهیآرا ی بود که من رو تا جلو  یپر شده بود و حالش درست مثل صبح و زمان یو نگران ش یهاش از تشو چشم

از نظر گذروندم،   قیصورتش رو دق یرو بهونه کرده بود. اجزا ی خواب یقرار اما ب  یبود و نگاهش ب  ختهی قدر بهم ر نیموقع هم هم

داشت خودش رو خوب جلوه بده. مردد و نامطمئن از اون    یسع ییجورا هی کنه و  ی م ن رو ازم پنهو ی زی چ هی کردم   یحس م

 :دمیحالش، پرس 

 شده بگو.   ی زیجون سوگند اگه چ یبود  خته یبهم ر یلیشده صبحم خ یز یچ نم یبب ؟ یمطمئن-

 .د یصورتش کش یتو  ی اون سؤال دو دستش رو با کالفگ  با

 ... یول دونم ینم قاًی دق-

 ؟ یچ ی ول-

 . د یکامل به سمتم چرخ ،ی فکر کردن و دو دول ی رو مکث کرد و بعد از کم  یا قه یدق

 مشغوله.  ی راستش فکرم کم-

 اش خارج شد. نهیو بلند از س   قیعم ینفس

اون ساعت از شب  ی تو  دمیآب خورن به آشپزخونه برم، د ی خواستم برا  ی شدم و م یاز کنار اتاق کار بابا رد م ی وقت  شبیخب د-

  یم  هی چرا اما انگار داشت گر دونمیبود! نم هی گر  یاز اتاقش شدم، صدا یی صدا ها یمتوجه    یناباور ن یدر ع  چراغ اتاقش روشنه و

 .ستین ی مهم زی جمعش کرد و گفت چ یجور  هی داخل رفتم  ی وقت  یمتوجه شدم ول  یجور  نیمن که ا ی عنیکرد 

 اش قرار گرفت و باز ماساژش داد.  یشون یپ یرو  دستش

  ال یاصالً نتونستم از فکر و خ شبیکه قانع بشم نگفت. د ی زیاصرار کردم اما چ ی لیبودم، خ دهیند  یاونجور سوگند تاحاال بابامو -

 .وی دونم چ ینم قاًی کنه اما دق  یرو پنهون م ی ز یچ هی داره   دونمیبخوابم. م 

 از حرف هاش بهتم زده بود و جا خورده بودم.  یحساب

 . یفکر کرد ینجور یتو ا د یواقعاً؟! خب شا-

دونه پسرش خوشحاله اما باور نکردم و با    هیگفت بخاطر منه   دمیهم ازش پرس  یوقت دم یهق هقشو از پشت در شن یرسماً صدا-

  یول  نای ا ی. با همه ختهیبه همش ر یاواخر هم کم نیپدرجون ا یضیهم در مورد پدرجونم گفت، گفت مر  ییزایچ هی  ادیاصرار ز

 . ختهیبهم ر  یدمش بازم تو خودش بود و حسابید نییحرفاش دو پهلو بود. االن که پا

 .  یپدرجون گفت یبرا  شیقرار گرفته بعدشم که در مورد نگران ر یتحت تأث  گهی. پدره دیکه گفت  لهیدل   نیواقعاً به هم د یخب شا-
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هست   یزیچ د یمن به پدرجون مطلعه شا یواقعاً. بابا از وابستگ  ستینکنه حال پدرجونم خوب ن ،یباشه چ  ی ا گه ید ز یاما اگه چ-

 . گهیکه نم

فکر نکن.   زای چ نیبه ا ال یخی. جون سوگند بیکنیم ت یخودتو اذ یدار  ی. بنظرم الکرسنیخوب بنظر م ی لیپدرجون که خ ی ول-

 . ستین ی نگران یبرا ییجا

 .د یبلند و صدا دار کش یابرو هاش کنار زد و نفس یبراق و روغن زده اش رو از گوشه   ی مو  دسته

 .یگ یطور باشه که تو م  نیهم دوارم یام-

 دست هام گرفتم و محکم فشردم.   یرو تو  دستش

 بهش فکر نکن خب؟  گه ید-

 هم فشرد و سر تکون داد.  یرو  لب

 

پر تب و تابش گذشت و   ی رو به نگاه کرده ها ی ا قه ی کرد. چند دق ی خمارش بهم نگاه م ی آروم تر شده بود و با پلک زدن ها یکم

 لب هاش رو آروم حرکت داد:  داد یکم رنگ تر نشون م  رو  شیکه حاال نگران ی با لبخند 

 ! یکن  ی آرومم م بیعج-

 به صورتش زدم.  ی لبخند  متقابالً 

 .  یکن  ی کار رو م نیا شتری تو چه قدر ب  یدونیپس نم-

 تخت گذاشتم. یدست مشت شده اش رو  ی دستم رو رو و

 . یز یریجهت بهم م ی نکش چون ب شی حرفشو پ گهیبه اون ماجرا هم فکر نکن و د گه یلطفاً د-

  واش ی یخمار و لحن  یی موج دارم رو با دست کنار زد و با پلک زدن ها ی اورد دسته مو ی تر م کی که صورتش رو نزد  یدرحال

 ... « میگفت:»اوهوم موافقم حرف نزن 

و جاذبه   دمی شن یتندش رو م ی نفس ها  یپلک زدن شد. صدا ک ی یمماس صورتم قرار گرفت و فاصله مون به اندازه   صورتش

به سمت   شتریآروم من رو ب  یکشوند. دستش پشت کمرم قرار گرفت با چنگ  ی که من رو به سمت خودش م یقو  تینها ی ب یا

که عشق و دوست   ی بود و بوسه ا دهیباالخره اون لحظه رس   فت؛گر  دن یپوستم دو ر یو لذت ز جانیاز ه  یخودش کشوند. حس
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شکار شه در اتاق   یبوسه ا  نکهیهم قرار گرفت اما قبل از ا کیخ و تب دار صورت هامون نزدرسوند، مس ی داشتنمون رو به اثبات م

هردو مون سمت در رفت؛   ی  اخورده. نگاه شوکه و جمی و از هم فاصله گرفت م ید یاز هم باز شد. مثل برق گرفته ها از جا پر کبارهی

 در ماتش برده بود.  ی  ونهیرخساره بود که م

اندازه تا بناگوش سرخ شده بود. رخساره که انگار تازه به خودش اومده بود آب دهن فرو داد و   یب ربد یو ه م یدو هول شده بود هر

و   اد یداخل ب نکه یبره و نه ا رونیسر خورد. اون قدر هم دستپاچه شده بود که نه تونسته بود از اتاق ب  نیزم  ی نگاه شرمنده اش رو

 بود.  ستاده یچهار چوب در ا ونی همون جا م

  زهیگفت:»چ... چ ی رو با شتاب زدگ ی و صورت سرخ رنگش از جاش بلند شد و رو به من جمله ا یه و با دستپاچگ بالفاصل ربد یه

 .« نییمن برم پا

که انگشتش رو   یخنده ام گرفته بود و رخساره درحال  یرفت. کم رونیبالفاصله با رد شدن از کنار رخساره مثل برق، از اتاق ب و

 .« شد یچ ید یببخش سوگند، خاک بر سرم د  یو خجالت زده گفت:»وا فشرد متأثر   ی دندون هاش م   ریز

 جاست.« نیا ربد یه  یدونست ی نداره توکه نم بی حالت هردوشون خنده ام گرفته بود و با خنده گفتم:»ع از

در    هی که  ه ی و گاو شعور یگه چقدر دختره ب  یمثل لبو شده بود االن م   چارهیبد شد. ب ی لیزهرمار مثالً اومدم کمک خانم کنم. خ-

 .ستیزدنم بلد ن

 نه بابا تو هم.  -

 اومدم  نصفه موند آخه.«  ی گفت:»حداقل کاش بعدش م زیر  ی سمتم اومد و با خنده ا به

کرد گفت:»اوف همش   ی که همچنان خودش رو سرزنش م ی رو به سمتم گرفت و در حال فمینثارش کردم. ک ی ا وونه یقهقهه د با

 باهاش چش تو چش بشم.«  ی کار نکنه سوگند. حاال چه جور  ی توئه، خدا بگم چ ر یتقص

 .  میشد  یمامانه اون موقعه حتماً از خجالت آب م  د یلحظه گفتم شا هی  ی بهش فکر نکن باز خوب شد تو اومد -

 .د یکش  یپوف

 عاقد اومده.  میکم به خودت برس بر  هیپاشو -

 کرد.    یش مو اون هم خودش رو سرزن دمیخند  ی م همچنان
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عمه   ،یصندل ی . با نشستنم رومیشده بود رفت دهیعقد چ ی که سفره   یی و به سالن باال، جا  د یتجد  ی کم  شمیکمک رخساره آرا با

عقد   یدور سفره    یهم اومد. همگ  ربد یبعد از اومدن عاقد ه  یهم شروع به دست زدن کردند. کم  ه یو بق  د یکش  یزهرا کِل بلند 

 جمع شده بودند.  

به بازوم   دهیسپ یخوند. با سقلمه   ی عقد رو م ی نشسته بود و عاقد هم خطبه  ربد یه ی نگاه پرخنده  ی رو  نهیآ ی هام از تو چشم

به   یماجرا شده بود و پوز خند   نیا یهم متوجه   ربد ی گرفتم. ه نییقرآن نگاه کنم، سر پا ی باز شده   ی صفحه  ه یخواست  ی که م

دوونده   شه یدلم ر یتو  تمیکه از اون همه حساس   یموقع خونده شدن خطبه هم استرس داشتم و دلهره و ترس  ی د. حتاون کارم ز 

  ی متوجه    ربد یکردم. ه ی لب دعا م رینره و تا خونده شدن خطبه، مرتب ز  شیخوب پ ز یکه همه چ دم یترس  ی بود. همچنان م

پررنگ از حضورش داد. باالخره بعد از   یمطمئنش بهم قوت قلب  یدستش گرفت و با نگاه ها  یشده بود و دستم رو تو  شمیتشو

  یسر از پا نم  یو دست زدن. از خوشحال  غی تموم شد و همه شروع کردن به ج  ریسه بار درخواست و جواب من اون لحظات نفسگ 

 اشتم.در هضم کردنش د یکه هنوز باورش نکرده بودم سع  ریوصف ناپذ  ی شناختم و حال

  دایپ یراه فرار   یاون شلوغ ی باز تو ربد یخونه اوج گرفته بود. ه یفضا یبلند تو  کِیبعد از ثبت عقدمون رفته بود و دوباره موز عاقد 

اون   ون یبود و موندن م زون یزنونه گر یاز جمع ها ی . حسابنهیکرده بود که سحر بازوش رو گرفت و خواست که  سرجاش بش

رنگ رو که از عسل پر شده بود به سمتم گرفت و خواست که انگشت  یی اومد. سحر جام طال یم  بیهم براش عج ی جمع کم

 گوشم اورد.  ک ی. سرش رو نزددند یخند  ی کرد و دخترا فقط م ی نگاه م جیگ  ربد یبزنم. ه

 !نیشما خانوما حاال حاال کار دار  نکهینه مثل ا ه یچه کار گه ید  نیبابا ا یا-

 

 .  دمیدندون کش  ریخنده لب ز با

 . گهیعسله د هی جز آدابه.  نیخب ا هیچ-

معنادار گفت:»اما من دوست دارم   یلب هام با لبخند و لحن ی کرد و با سر خوردن چشم هاش رو ی طنتیاون حرفم نگاه پر ش  با

 تره.«  ن یریبچشم، قطعاً برام ش  خوامیرو که خودم م  یاون عسل

  ستین یزد و با خنده گفت:»االن موقع دلبر  یساناز سر باال کردم. چشمک ز یاندازه تاز  ش یب غیدندون بردم که با ج  ریرو ز  لبم

 زود باش دستش خشک شد.«

جام زدم و با چرخشش عسل رو دور انگشتم   یانگشتم رو تو  یا قه یکه مقابلم گرفته شده بود نگاه کردم؛ بهد از دق ی جام عسل به

دهنش بردم. با شل کردن    کیو انگشتم رو نزد  دمیخند  ربد یه طنتیپر ش  یبه نگاه ها نیجمع کردم. با حرکت سرم به طرف

  یو صدا د یانگشتم رو نرم و آروم به دندون کش یخوردن عسل باز کرد؛ عسلِ رو  یرا زد و دهنش رو ب ی کرواتش لبخند  ی دوباره 
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کرد. انگشتش رو    یم  تشیاذ یهاش حساب ی که اون وسط با حرف ها و شوخ یبود و ساناز ربد یت ها باال رفت. حاال نوبت هدس 

و پر رنگ رو به چشم   ق یعسل رو از سر انگشت هاش گرفتم و متقابالً عم قیعم ی عسل زد و به سمت دهنم اورد. با لبخند  ی تو

 .یکوب   یقبل باال رفت و باز هم رقص و پا دست ها بلند از  یخندونم لبخند زد. صدا یها

پول، برامون   ایطال بود و  ی ا کهیت ایکه   یی گفتن به سمت مون اومده بودند و با دادن کادو ها کی تبر ی مهمون ها برا ی  همه

 کرده بودند. ی خوشبخت ی آرزو

به سمت   یا  قه ی کردند و بعد از دق  یکه از راه دور اومده بودند گپ و گفت م یی و با مهمون ها  ستادهیا ی و بابا هم گوشه ا سامان

بابا   یبره که بابا همون لحظه صداش کرد و اجباراً اون هم با قدم ها رون یخواست از سالن ب ی اومدند البته سامان م ربد یمن و ه

 سالن باال. ه اومدن ب ی هم گام شد برا

درشت و پر زرق و    نینگ  یهم قربون صدقه ام رفت. بعد از اون هم انگشتر ی و کل د یبوس   بار صورتم رو نیچند  ربد یبزرگ ه مادر

اندازه و    یمن رو از اون همه محبت ب   یاون چند روز حساب یبود و تو  ی ا ی زن دوست داشتن یل یانگشتم کرد. خ یبرق رو تو 

کرد دو طرف صورتم رو    یکه بغلم م  یدرحال . بابا ربد ی پدرجون ه رخانیهم اردش  نهم او ی عنیهاش خفه کرده بود.  یمهربون

 پر خنده اش، گفت:»مبارکتون باشه دختر قشنگم.«  ی دور گردنم با لب ها ف یطال و ظر یری و بعد از انداختن زنج د یبوس 

کرد. نگاهم به   ی هم باهاش شوخ یدست هاش فشرد و کم  یرو گرم تو  ربد یه ی . دست هادمیکردم و صورتش رو بوس  تشکر

تفاوت سامان   یاون رفتار سرد و ب  دنیبا د  ربد یکرد. ه  یاش بهمون نگاه م یسراسر جد  ی و چهره   یسامان افتاد که با دلخور 

کرد. بابا رو به سامان که ساکت بود   یشدند به اطراف نگاه م  یاز استرس تر م ه ک  ییکالفه و برآشفته شده بود و با لب ها یحساب

 ؟« یقدر ساکت ن ی! چرا ا؟یبگ  کیتبر یخوا  ی شونه اش گفت:»سامان جان نم یکرد، با قرار دادن دست رو   یه مرو نگا نیو زم 

لب هاش رو گرفت. آب دهنش رو از   یزورک  یمنگه قرار گرفته بود. لبخند  ی هم تو یکم از حرف بابا جا خورده بود و حساب  هی

زده اش   خیاون لحن سرد و   ونیم یکیدراز کرد و تبر  ربد یه سمت همردد بودن دستش رو ب ی بلندش فرو داد و بعد از کم ی گلو

 .شد همراه  یتصنع  یحفظ ظاهر با لبخند  یبرا

تشکر کرد. در آخر و به ناچار به    یدست هاش فشرد و با لحن آروم   ونی لب هاش، دستش رو م یتلخ گوشه   ی شخند یبا ن ربد یه

کرد آروم و با لحن سردش کنار گوشم گفت:»به تو    یبغلم م یاد یز یکه با خم شدن از فاصله   یسمت من قدم برداشت و درحال

 .« گمیم کی هم تبر

خواست از بغلش   یمحکم بغلش کردم. اصالً دلم نم  ص، یتوجه به اون رفتار و لحنش از فرصت استفاده کردم و مشتاق و حر یب

بلند   ی شده بود و نفس ه یقض  نیا ی کرد. خودش هم متوجه  ی رو کم رنگ م ی رفت و دلتنگ   یکه به خوردم م  یو عطر   امیب رون یب

حالش دگرگون شده بود و از سرخ شدن چهره اش   ی. حسابد یرو کنار کش ش بست خود  یکه چشم هاش رو م ی و درحال د یکش

 بخورم.«  ییهوا هی اش گفت:»م... من برم  قهی یی باال یتونستم بفهمم و با باز کردن دکمه    یرو م نیا
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  یم  ی. دستم رو دور بازوش گره زدم و سعد ییجو ی دندون م  ریکالفه تر از قبل لبش رو ز ربد یرفت. ه  رونیبالفاصله از سالن ب و

 . رمیهاش رو بگ  یها و نا آروم   ی قرار  یاز اون ب ی کردم کم

گرفتن عکس   ی هم برا ربد یمهمون ها بودند. من و ه  نیب ک یو پخش ک  ییرایمشغول پذ  ه یو سحر و بق م یبود دهیرو بر  کیک

 . میساناز بود، انداخت شنهاداتیمتنوع که پ  یس با مدل هاعک  یهر دو طرف کل ی ها لیو با فام  میدور سفره نشسته بود  یادگاری

  یگرفتن عکس ها ی قشنگ، برا ییها  یسنگ فرش ها و بادکنک و دکور  یشکل رو  یقلب یاز اتاقم با گل و شمع ها یقسمت

معذب کرده بودند و با اخم و تَخم به خانم عکاس چشم دوخته   ی رو کم ربد یکه ه ی دونفره ا  یشده بود. عکس ها ن یدونفره تزئ

!  ییچه مدال ن یبابا خب ا یبراش اومدم که معترض گفت:»ا  ییچشم و ابرو و از اون رفتارش خنده ام گرفته بود  یبود. حساب

 بهتر بود.«  یلیخ  یجور  نیگرفت ا  یاومد م ی ! بنظرم که الاقل سحر مستن؟ین یشخص یاد یبنظرت ز

 کردم که شونه باال پروند.  یه اخند  تک

 گفتم.   ینخند جد -

 

  یژست ها، پشت چشم ی نگرفتن بعض یکردنش برا ی و پافشار  ربد یه یرفته بود از غر زدن ها  افهیق  یتو  ی عکاس که حساب خانم

 .«د یبمون یرو الاقل درست و حساب ی آخر نینازک کرد و گفت:»تمام شد ا 

خسته شده    ت یاون جمع نیاز بودن ب یحساب ربد یاز اتاق بدرقه کردم. ه رون یعکس هم گرفته شد و خانم عکاس رو به ب نیآخر

 . می اتاق خورد ی رو با هم تو  کیبود و ک

اورد با پرت کردنش   ی که کرواتش رو از دور گردنش در م  یرو باز کرد و درحال رهنشیپ ییباال  یتخت نشست و دو دکمه  ی رو

 .« یعنیشدم  وونه یگفت:»اوف چه قدر که گرمم شده بود د تخت  ی رو

 لباس!   نیبا ا ی گ یم ی باز تو خوبه منو چ-

سوگند هنوزم    ی اش گفت:»وا یشونیپ ی رو  دن یکرد و با دست کش ی اومده باشه خنده ا ادش ی یزیکه انگار چ ی اون حرفم طور با

 .« یازم رفت ول ی چه شرف فتم، ی که رخساره اومد داخل م  یلحظه ا ادی

 .د یخجالت کش ی خودشم کل چارهیب-

 تونست در بزنه خب!  یم-

 دونستم.  یواال من خودمم نم ییجا نیدونست تو ا  یچه م-
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 : دمیباال انداختم و آروم لب برچ یشد و مسخِ نگاهم. شونه ا ره یبهم خ یلحظه ا   یکه برا زدم ی حرف م یطور  همون

 ... ینجور یچرا ا هیچ-

 دم: و آهسته لب ز آروم 

 جهان چه طور کشف شد؟  یبوسه   نیاول یدون   یم-

 نگاهم داد.  لیدلبرانه تحو یباال انداخت و خنده ا ییابرو

 ؟ یچه طور-

عشق به چشم هاش زل زدم و از طعم   تیقصه گو شده بود و در نها ی صورتش حرکت دادم. لحنم لحن ی رو نوازشگر رو دستم

 عشق گفتم.  نیریش 

دوز دستاش به    نهیکنن. مرد پ ی بوسه رو کشف م نیروز موقع کار، اول هی دوز بودن که   نهیزن و مرد پ ه ی  میقد  ی اون زمانا گنیم-

نخ رو از لب من بردار و   کهیت ن یو ا ایب  گهیکنه، چون دستش بند بوده به زنش م ی رو با دندونش م ینخ  که یت ه ی کار بوده و 

کار کنم و به ناچار با خم شدن به سمت صورت مرد   ی چ گهیخودش مبه سوزن وصل بوده با  تاش زن هم که اون موقع دس  نداز،یب

 ...دارهی نخ رو بر م که یبا لبش اون ت

 دستش گرفت.   یدست هاش، چونه ام رو تو  ی چشم هام شده بود و با باز شدن حلقه  ی  رهیاش خ فته یش  نگاه

 شد؟یخب بعد چ-

 زدم.  یآروم پلک

 بود، ادامه دادن...  نیریش -

با لحن آروم و مسخش   ی صورتش و پلک زدن ی تر کردن دوباره   کیلب هاش نشست و با نزد ی و قشنگ گوشه  نیدلنش یتبسم

 زمزمه کرد: 

 م؟ یادامه بد -

  نیریبار ش  نیوجودم رو باز تب دار کرد. اما ا   یکیو حرارت از اون همه نزد د یموهام خز  یکه زدم دست هاش ال به ال ی لبخند  با

اون طعم   یرو تو ی ها و دور ی قرار  یکه طعم تلخ و گس ب  یبود و طور  خته یتنم ر ی رو تو شیوجود ی  ره یتر از قبل؛ انگار که ش 

 حل کرده بود.   قاًیعم نیریش 
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 شد. دهیدرخت گالس چ یخودش، از سرشاخه ها ر یبوسه به تعب نی تر نیریو ش  ن یتر ی طوالن و

 **** 

کنار تاب   نی و آر ده یدر باز شد و داخل رفتم. سپ ع یرو زدم سر  فونیکه آ ن یشدم. هم ادهیپ نیعمه گلرخ از ماش  یخونه   یجلو

که   یگرم  یِ. جلوتر رفتم و سالم کردم. بعد از سالم و احوال پرس زدند یحرف م گه یبودند و با هم د ستادهیا اط یح یرنگ، تو  د یسف

 :دمیس پر ده یداشتم رو به سپ نیبا آر

 اومده؟  ربد یه-

 فرستاد.  رون یو نفس گرمش رو بخار مانند ب د یچی حکم تر دورش پرو م شنلش

  یکه دوستاش براش مهمون ی انیبودن، درجر رونیو بچه ها ب نیبا حس ی دونیهمون طور که خودت م  شب ید ی عنیآره اومده. -

  ریقدر د  نیتو چرا ا  نمی راست هم رفت باال. هنوز خوابه فکر کنم. بب ه یخواب و خسته بود  یب  یلیصبح اومد، خ گه یگرفته بودن. د

 چند بار زنگ زدم؟  ی دونیم  یاومد 

 . میبا کمک رخساره و مامان خونه رو جمع و جور کرد گه یمونده بود د  روز ی کار از د ی ببخش اما کل-

 خب برو داخل هوا سرده.  یلیخ-

 د؟یریم  ییشماها جا نم یاوهوم. بب-

 بود اشاره کرد.  ستاده یا ی کنار ض یعر یکه با لبخند   نیبه آراون سؤالم  با

 کار داره.   یقراره برگرده آخه کل نیآر  یمن که نه ول -

 مؤدب بود کردم.   ریهم سر به ز یکه حساب ن یرو به آر ی لبخند  با

 الاقل.  نیموند یخب ناهارو م نیبریم  فیتشر-

گفت؛»ممنون سوگند خانم همون   ده،یپر لبخند به سپ یاُور کتش رو پشت هم بست و در کمال احترام ادب و نگاه یها دکمه 

 .« نیکه خوشبخت بش دوارم یام گم یم کی کار دارم. بازم بهتون تبر یجان گفتن، کل ده یطور که سپ

 . می کن ی جان جبران م دهیشما و سپ ه یان شاهلل تو عروس  ن،یممنون که اومد -

موقع خواب پاهام زق   شبیباور کن د روز،یقر دادم از د ی کل  ،یزد و با ذوق گفت:»اونکه آره پس چ  یچشمک ده یون حرفم سپا با

 کرد.«  ی زق م
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آشپز   ی کردم و داخل رفتم. عمه تو یخداحافظ دهیو سپ ن یلب هاش نشوند. از آر یلبخند رو رو  حیهم مل  نیکردم و آر  یا خنده

 پرنشاطش جوابم رو داد:  ی آشپز خونه با صدا ی. سالم کردم که از تو خونه بود و در تدارک ناهار

 .یدلم خوش اومد  ز یسالم عز-

 عمه جون؟«  ن ی. خوبیدوش، گفتم:»مرس  ی از رو فم ی به اطراف انداختم و با در اوردن ک ینگاه

 پس؟  یاومد  ر یقوربونت برم د ی:مرس عمه

 شد.  رید  گه یکم کار داشتم د ه یآره -

 باال اشاره داد.  ی زد و به طبقه  یدستش پشت اُپن قرار گرفت. لبخند  یتو   ریکف گ با

 شدنشه پس با خودت.  دار ی. وقت بگهیباالست د-

  ی م نییکردند از پله ها پا یکه با هم بحث م   یزدم و از خدا خواسته به سمت پله ها رفتم. سحر و آرش درحال ی لبخند  متقابالً 

 کردم.   یاومدند. بشاش سالم

 روس خانم. بَه سالم ع-

 و تار هم.  پ یبه ت ن یشده مادر و پسر زد یچ ؟ یخوب ی چه طور-

 .شیشگ یهم ی ایریبازم بهومه گ-

 .دمیو با خم شدن به سمتش پرس  دمیشده بود کش زون یاو نییهم اخم و تخم داشت و لب هاش رو به پا یآرش رو که حساب لپ

 شما؟ ییآرش جون؟ چرا اخمو  شدهیاوم چ- 

  ی از کنارم رد شد سمت سالن رفت. رفتن آرش رو با تکون دادن سرش نگاه م عی گره خورده سر یبا ابروها  ی حرف چ یبدون ه اما

 کرد. 

 چه قدر لجباز شده. شینی ب یم-

 .دمیکجان؟ سانازم ند  ر یماماجون و بابا اردش  ی . راستگهیبچه ست د-

 تو اتاق باشه.  د ی. ساناز شاگهیشب د یواسه   میگذاشت  یول م یما هم قراره بود بر نایدادشم ا  یرفتن خونه  -

 کنم.  داریناهار ب ی برا ربد یآها. پس من برم ه-



 عشق تا جنون 

1435 
 

 زد. یخنده چشمک با

با   نکه ی! واال من چند بار صداش کردم اما انگار نه انگار. صبح سر صبحونه اومد. مثل ایکن دارش یب  یالبته اگه تونست زمی برو عز-

از آقا دوماد   نمیا ن ی. ببمینکن دارش یخورده بودن، بعدشم که گفت تا خودش نخواسته ب رونیو دوستاش صبحونه رو هم ب نیحس

 . ریبه دل نگ  یلیخ تنبلنهمشون  ننیما. کالً مردا هم

لباسش   یپله ها رو باال رفتم. آروم در اتاقش رو باز کردم و داخل شدم. هنوز هم خواب بود. حت عیبا خنده از کنارم رد شد. سر و

تخت افتاده بود.  به سمتش   ی شده بودند، رو شونیاش پر یشون یپ یکه رو  ییباز و موها یی نکرده بود و با دکمه هارو هم عوض 

و پر لذت نگاهش کردم. موهاش   ض یعر یصورتش به درحرکت در اومد و با لبخند  یاجزا ی رو اهمتحت نشستم. نگ  ی رفتم و لبه 

  یتک تکِ اجزا ی ورتش زدم. مست خواب بود و آرامش رو کامالً تواز ص یطرف یرو کنار زدم و با خم شدن سمتش بوسه ا 

نخورد. سرم رو کنار گوشش بردم و با   ی نتکو ی صداش زدم اما حت ی آروم ی نگاه کردن با صدا ی. بعد از کم دمید  یصورتش م 

 اش، باز صداش زدم.  ین ینازک از موهام به ب یکردن دسته ا  کینزد

 با توام ها.  ربد یآخه! ه  دن یچه وقته خواب نیا  ، یش  داریب شه یم ربدخانیه-

کردم و اون حرکتم رو باز تکرار کردم که دماغش رو خاروند و خواب    ز یر ی خورد. خنده ا یجمع کرد و تکون  یاش رو کم ینیب

 آلود گفت:»اِ بزار بخوابم خستم.« 

 بشه.  داریرو تکون دادم متعرض خواستم که ب بازوش 

واقعاً   ی خواب یم  ی ری گ ی م ی ایبرو خونه اون وقت خودت م یگ  یم  یزنیصبح به من زنگ م  شیتنبل خان، ساعت ش   گهیپاشو د-

 که! 

 زد.  یخواب آلودش لبخند  ی  افه یاون لحن پر اعتراضم، با همون ق با

 خنده!  یم  نشیبب-

 

  یبود افتاد. لبخند  ز یم ی که رو یبه اطراف چرخوندم که چشم به پارچ آب یو نگاه  دمیلب هام رو داخل دهن کش  ی  گوشه

پارچ آبو   ینش داریپر خط و نشون گفتم:»اگه ب ی کردم و با لحن  زیرفت. چشم ر ربد یلب هام رو گرفت و باز نگاهم سمت ه ثانهیخب

 !« ربدخانیه گهیکنم تو صورتت با خودته د  ی م یخال

دادم اما   ید. با حرص بازوش رو تکونسر چنگ ز ری ز شتریجا به جا شد و بالشتش رو ب ی تخت کم  ی تو دمیاز اون تهد  الیخ یب

 کردم و سرتق از جام بلند شدم.   ی. به پارچ آب نگاهد یخند  ی م ز یآم طنت یش  یبسته و لبخند  یفقط با چشم ها
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 کنم تو رختخوابت. دو و...  ی م ی کنما پارچو خال ی کارو م  نیا ربد یدو... ه ک،ی  یخب خودت خواست یلیخ-

بازش گرفت و تو تخت   مهین یو چشم ها ی همون حالت خوآب آلودگ یباره دستم رو تو  کیکه سه رو بگم    نیقبل از ا اما

 .« نمیبب نجایا ا یو خواب آلود گفت:»ب  د یخند  یکشوند. همچنان م

 ام بهش معترض شدم. با لحن پر خنده  

 تو تخت!   یکشون  یمنم م  ی بلند ش  نکهیا ی به جا هی چه کار نیاِ ا-

 داشتم خودم رو از اون حلقه نجات بدم.  یکه** سع  یدرحال

 خراب کرد!  شمویتموم آرا نشیبب-

 !« ست؟یمن ن ی گفت:»مگه واسه  یزد و با پلک زدن خمار  یلبخند 

 بغلش جا داد.  یتو  شتریپر خنده نگاهش کردم که حق به جانب من رو ب  ی لب ها با

 هست؟  یخواد خرابش کنم حاال اعتراض ی منه پس دلم م  یواسه  -

 . دمیگرفتم و لبم رو داخل دهنم کش ی اش رو دور انگشتم به باز ی شونیپ یرو  ی. موهادمیبه سمتش چرخ کامل

 .ستین  یاوم نه اعتراض- 

 بازم چشم هاش رو بست.  و

 خوبه پس بخواب. -

 . گهیپاشو د ی چ یعنی-

 تو آخه.  ی زمیاوف چه قدر حرف م -

 ساعت چنده.  ن یالاقل چشماتو باز کن بب ی زنیتو خواب حرف م یهمش دار  ، یگ یم ی ! اصالً خودت چزنمیحرف م اد یمن ز-

 انگشت هاش فشار داد.  نیزد و دماغم رو ب یپلک هاش رو باز کرد. لبخند قشنگ  ی اون حرف آروم ال با

 تو خانم غرغرو؟  ی گ یم یچ-

 گفتم.  ی آخ معترض 
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 شد. ی من باورم نم نیشکل نیگفتنا مردا ا  یهمه م ،ی. خوب بعد از عقد خودتو نشون داد ینکیم تمیاذ ی همش دار گهیاِ نکن د-

 زد و ابروهاش رو باال پروند: یا  قهقهه

 حرفو زده؟  نیا یگفتن، کدوم خاله خانباج ایخب حاال ک-

 هم نگاهش کردم.  یتو  ی سگرمه ها با

 لنگ ظهره.   گهیدروغ نگفتن حاال هم پاشو د  نکهیمهم ا-

 که.  ی دونیبودم م  داریتا خوده صبح ب  شبمید  دمیتا حاال نخواب  روزیجون سوگند از د-

 .ربدخانی ه یکه شروع کرد   اتمیباز  قیبله از االن رف-

 کرد.  ی خنده ا باز

 چه قدر اصرار کرد.  نیکه حس  ید ید  ،ی ا یباز  قیچه رف-

 . د یکش ی ادامه پوف در

کم حالم    ه ی گه یکنه با رفتاراش. د خمی سنگ رو  یاون جور  نایا ییدا ی موندم که سامان جلو یکردم م  ی کار م  یشم چبعد -

 . شهیحرفا و برم حالم بهتر م ن یواسم گرفتن و از ا ی مهمون ه یگفت بچه ها  نیخوش نبود حس

 چرخوند. یبه جانب چشم حق

 حاال خوبه اول ازت اجازه گرفتم سوگند خانم! -

 ها؟  یرفت یگفتم نرو نم  یاگه م ی عنی. حاال یاهل اجازه گرفتن یلیآره نکه خ-

 !« دونمیگفت:»نم  طنتیپر ش  یکرد و با چشمک یا  دهیخند  که یت  کهیت

 صورتش براق شدم.  ی تو

 . ید یخواب ی و گرفت یاورد  فیراحت تشر الی. االنم با خیرفت  ی بله معلوم بود که م-

 راحت سرمو بزارم رو بالش.  الیخب آخه بعد از مدتا تونستم با خ-

 زدم.  می مال ی دست هام گرفتم و لبخند  ی رو تو صورتش
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 آها پس...-

تخت   ی و مثل برق گرفته ها رو دم یکش رونیب ربد یخودم رو از بغل ه عی در اتاق باز شد. سر هویهنوز حرفم تموم نشده بود که   اما

 نشستم.

بود و با چشم   ستادهیچهارچوب در ا یتخت، بلند شد و نشست. آرش بود که تو یگاه کردن آرنجش رو   کهیهم آروم با ت ربد یه

تو چه   گه ید ی گرفتن سرش آروم گفت:»دفعه    نییزد و با پا ینگاه کردم که پوزخند  ربد یکرد. به ه  ی گردش بهمون نگاه م یها

 !« دونهیدر باز شه خدا م  نیو ا میباش  یلحا

در کنترل اون خنده داشتم. موهاش رو باال جمع کرد و رو به    یسع یحرفش خنده ام گرفته بود و با برگردوندن صورتم و اخم  از

 .«نم یبب نجایا ا یکرد، گفت:»به آرش خانِ بداخالق ب ی بود و نگاه م ستادهیا زونیآو یبا لبو لوچه   یآرش که همون جور 

شما   نمیاش گفت:»بب یشونیپ ن یب ینیرو تو دست هاش گرفت و با چ   کشیدوتا دست کوچ ربد یکم جلو تر اومد که ه  هی آرش  

 خاله سانازت ها!«  هی شب یشیم  یدار ؟ یداداش  ی اول در بزن یشی که وارد م ییجا ی نگرفت ادی

 باال انداخت.  یبراش اومدم و متعرض اسمش رو صدا زدم که شونه ا ییکه زد چشم و ابرو  یحرف با

 . گهیبچه رو هم کرده مثل خودش د نیا گم، یمگه دروغ م-

  دارتیب خوام یو اگه م ی د یکوچولوش گفت:»آخه خاله ساناز گفت خواب یلب ها دن یکه هنوز هم اخم هاش تو هم بود با برچ آرش 

 .« یدارش یبلند داد بزنم که ب یصدا داخل و با  ام یکنم با لگد درو هل بدم ب

  نیبه ا ییزای چه چ نیبب  ریبگ  لی اش گفت:»بفرما تحواومده  بامزه و به ستوه  یا  افهیفوت کرد و با ق  ینفس ربد یکه ه  دمیخند  زیر

 !« دهیم ادیبچه 

 

 شمرده و خنده دار ادامه داد:  ی رو به آرش با خم کردن سرش و با لحن و

االن؟ و فقط هم   یوارد شدن به باغ وحشه گرفت   ی  قهیکه خاله ساناز گفته، طر  ی وارد شدن ی  قهیداداش من اون طر نیبب-

  یشیادب م یاون گوش نکن ب  ی به حرفا یل یقربونت برم، تو خ ستیکم حالش خوب ن ه یمخصوص خودشه. درضمن خاله سانازت 

 ها.

 پاش گذاشتم و فشارش دادم.  یانگشت ها ی م گرفته بود و پام رو روخنده ا یحساب

 به بچه!  ی گ یم یچ-
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 ! ه؟یساناز نشه خب، چ هی کنم شب  یم  یدارم سع-

 باز رو به آرش کرد.  و

 گفتم هوم؟  ی چ ید یفهم-

 .« یکنم داداش  ی به حرفش گوش نم  گهینازک و بچگونه اش گفت:»باشه د یکرد و با صدا  نییباال و پا یسر آرش 

 :دم یبهش زدم و پرس  یلبخند 

 حاال؟ یکار داشت ی آرش جون چخب  -

 انداخت. نینازکش رو چ یهم رفت و ابرو ها  ی اون سؤال باز سگرمه هاش تو دنیهم سؤالم رو تکرار کرد که با پرس  ربد یه

 ربد؟یداداش ه  ومیاستاد می ریم ی پس ک-

 گفت.   یشون آهانقول و قرار  ی ادآوریبا  ربد یه

 . گهید برمت یفداتشم، قول دادم م ست ین یخب گفتم که امروز نه آخه امروز باز -

 .د یکوب نیزم  یپاش رو معترض رو  ه ی آرش 

 آخه؟  ی خب ک-

  برمتیداشت حتماً م  یباز  ممونیت  یاندازم وقت  یم  ینگاه هی و با حالت فکر کردن گفت:»اوم  د یکش  ششیته ر یرو   یدست ربد یه

 خوبه؟« 

 مامان سحر گفت.  می :اما ما فردا قراره برگردآرش 

 هوم چه طوره؟  ، یداداش   یحتم گه ید  ینشه دفعه  ندفعهی:خب اربد یه

 گرفت.  ربد یگرفتن قول سمت ه  یانگشتش رو برا  کش، یبا لب و دهن کوچ یکرد و بعد از باز  ی مردد نگاه

 ها؟  یقول داد -

 بکن.«  تو یگفت:»قولِ قول حاال هم برو باز  یو با چشمک د یلخت آرش کش  یاموه  یکه داد دستش رو رو  ی بعد از قول ربد یه

 رفت. رون یگذاشته بود از اتاق ب  شیرو به نما دش یو سف یموش  ی که دندون ها  یبا ذوق و خنده ا ربد،یاون حرف ه با
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 .د یرفتن آرش به سمتش چرخ رون یب با

 شنوه.  ی وقت ساناز م  ه ی  یبود بهش گفت یچ نایا-

 باال پروند. ییابرو الیخ یب

 بچه گفته.   ن یبه ا ایچ ید یخب بشنوه. حاال خوبه د-

 . شهیناراحت م-

 ابروش رو با انگشت خاروند. ی تأسف بار کرد و گوشه   یا خنده

 ! نهیب ی آموزش م نیحس ش یکنم پ  یفکر م  ییوقتا  هی باور کن -

 :د یپرس  ی بلندتر یاتاقک با صدا یفت. از تو اش ر  یکه از جاش بلند شد و سمت اتاقک لباس  دم یاون حرفش هر دو خند  با

 ؟ یامروز کالس دار  نمیبب-

 تخت بلند شدم و دنبالش به اتاقک ته اتاق رفتم.  یرو  از

 آره ساعت...-

  نهیکمد آ ی کردم. ** جلو  ی گرد شده بهش نگاه م یی و با چشم ها ره یخ ره یاتاقک نصفه موند. خ ی با قدم گذاشتن تو حرفم

ام   یکرده بود. با سکوت ناگهان  رتیح یتنومندش کم کلیاون اندام و ه دن یرفت. از د  یبود و با موهاش ور م ستادهیشده ا یکار

. آب دهنم  ستادیانداخت و مقابلم ا هیروم سا بتشی بودم اومد. ه ستادهی که من ا ییجا و . به سمت کمد رو به رو، د یبه عقب چرخ

مجسمه بود انگار که با    هی کردم. مثل  یپروام وارس  یو ب   زگریآنال ییاش رو با چشم ها یو عضالن  کهی ت که یرو قورت دادم و اندام ت 

 خاص تراشش داده بودند!  یظرافت دقت

و    زیر یخنده ها یمتوجه   ی لحظه ا یکردم که برا  ی نگاهش م رتیبا ح  یحاال اون قدر بهش دقت نکرده بودم و همون طور  تا

. از کار خودم  دمیکش ی خجالت م ی. تازه به خودم اومده بودم و حسابدمیزدم و آب دهنم رو باز بلع یمرموزش شدم. پلک تند 

 مونده بودم! 

 شده بودم.  ره یها بهش خ د یبد  د یمثل ند   اوف،

 گرفتم. نییخنگ و دست پاچه سرم رو پا یکه مثل بچه ها  د یخند  یم  انهیموز همچنان

 .نییرم پامن... من ب  زهیچ-
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 :د یاش انداخت و با نگاه پرخنده و تعجبش پرس  یشون یبه پ ینیام رو با دستش باال گرفت. چ چونه

 !یکش  یتو از من خجالت م  نمیبب-

 نامربوط که از دهنم خارج شد. ی ودستپاچه سر تکون دادم و حرف هول

 . نیهم ینه... نه فقط گفتم راحت باش -

لباس رو از سرش   ی  قه ی . د یکش  رونی رنگش رو ب ی مشک یاسک قه ی در کمد رو باز کرد و  د یخند   یکه م  ی اون حرفم درحال با

 پرخنده گفت:»از دست تو سوگند.«  ی داد و با لحن نییپا

خودت گفتم   ی تاب دادم و تخس و حاضر جواب گفتم:»خب واسه  ی زدم و دست هام رو پشتم قرار دادم. چشم که یت  وارید  به

 ندارم که.«  ی وگرنه من مشکل

 بله کامالً مشخصه!  -

 :دمیمسخره زدم و پرس  یعوض کردن حرف لبخند  یبرا

 کالس دارم؟  ی د یچرا پرس  یراست-

 .« یشمم باش چ ی خوام امروز همش جلو ی مسخ گفت:»آخه م یتر اومدن و نگاه کی رو تنش کرد و با نزد لباسش

 و دهنم رو با عشوه تاب دادم.  لب

 اما کالس دارم. -

 برداشت. زی صورتم ت ی تو

 . یاما از نظر من ندار-

 اصالً؟ یر ینم کیمگه تو خودت بوت نم یهمه زحمتم به باد بره. بب نیخوام ا ی به آزمونم نمونده نم یز ینرم آخه چ شهینم-

 . نجایا ارمت یدنبالت که ب امی بعدشم کالست تموم شد زنگ بزن ب رمیم رتر ید  یچرا ول -

 . امیبعد از کالس فکر نکنم بتونم ب گه ید ی ول  شهیکالسم امروز زود تموم م-

 .د یابروش باال پر یتا

 ؟ چرا اون وقت-
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 . بعدم منو برسون خونه. می نیب یهمو م  رون یب  نجایا ی اریب یمنو وردار  شهی همش که نم گه یخب بده د-

 

بده! دوست دخترمو که ور   یچ ی عنیداره آخه،   یمحکم و قاطع گفت:»چه ربط یو معترض دست به کمر شد و با لحن  یکشا

 تو!«   یکن ی م یی ها چه فکرا یخونه، زنم ارمینداشتم ب

پر ذقم رو   یدر نظرم خوش اومده بود و چه قدر که ذوق کرده بود. خنده    "زن" ی به کلمه  دهیچسب  تِیمالک  میقدر که اون م چه

 شده گفتم:»دوست دخترتو!«  کیبار یجمع و جور کردم و با نگاه

 بغلم گرفتم.  یتو زم یکه در ادامه دست هام رو با نگاه ر کرد ینگاهم م  رهیخ

 بوده مگه؟! -

 . یدونیم مویزندگ زی خوبه ر  آخه!   یمثال گفتم چه دوست دختر  ی نبابا توهم، واسه -

 . یتر داشت نییپا ی ِسنا یتو د یکه فکر کردم بوده البد. گفتم شا ی گفت ی جور ه یآخه  -

گفت:»تو،   یآروم و شمرده ا یداد . ** و با لحن  ی کنا گوشم قرار م وارِید   یکه دستش رو رو   یتر اومد، درحال ک یاون حرفم نزد با

 ده.« اوم م، یزندگ ی که تو ی هست ،یتنها، دختر 

 لب هام نشست. **  ی رو  یلبخند 

 دنبالت؟«  امیباز گفت:»ب یو با لبخند   د یرو کنار کش بتشیه

 سر تکون دادم.  شد یتر م ق یکه عم  یو با لبخند  ع یمط

 اوهوم.  -

 دختر خوب.   نیآفر-

 اونجا؟« یایاصالً تو چرا نم نمیپام گفتم:»بب یپاشنه  یرو  دنیگرفتم و با چرخ  وار یام رو از د کهیکه فاصله گرفت ت یکم

 .رند یهم قرار بگ  ی تا مرتب بشند و رو د یبه موهاش کش یهم تا زد و دست ی لباسش رو رو ی  قه ی

 دنبالت.   امیمعذبم. کالست تموم شد زنگ بزن ب ی لی سامان سختمه. خ یجلو-
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  الس یباز هوس گ یکن یم ی کار ه ی نیو با جمع کردن خنده اش گفت:»بب  د یدندون کش  ریگفتم که لبش رو ز  یچشم دلبرانه 

 کنم.«  ینیچ

 زدم و سر تکون دادم.  یا  قهقهه

 حدش. ن یتا ا ی کنیرو دل م-

 رودل کردنا سوگند خانم. نیشما نگران من نباش، تا باشه از ا-

 کرد.   یمعنادار  ی رنگ رو برداشت. خنده   یطوس  ین یبعد از اون حرف باز به سمت کمدش رفت و شلوار ج و

 هنوز تموم نشده.  عوض کردن لباسام-

 مرتب کردم.   یو پالتوم رو کم ستادم ی. صاف ازدیطعنه م   شمیکمه پ ه یاش شده بودم و به خجالت   ه یکنا ی  متوجه 

 که ناهار آماده ست فکر کنم.  ایخب پس زود ب -

 باشه تو برو. -

انداخته بودند   هیورت سااز ص یقسمت ی خوش رنگش رو یکرد. موها یشلوارش رو جستجو م  بیانداخته بود و ج نییرو پا سرش 

شده بود و از   ی ابروهاش افتاده بود؛ چه قدر که اون لحظه جذاب و دوست داشتن نیجست و جو ب  یجذاب از دقت برا ی نیو چ

کرد که با   یکردم که سرش رو باال اورد، متعجب نگاه  یبودم و بِربرو نگاهش م  ستادهیشدم. همچنان ا ینم ر ینگاه کردن بهش س 

از   یپا طرف یپاشنه   ی با بلند شدن رو ع یحرکت سر کی  یپا و اون پا کردن تو  نیکم ا  هی سمتش رفتم و بعد از  ی زدن لبخند 

صله مثل  که بالفا  د یخند  ی و  م  ردک یجاخورده فقط نگاه م  یکردم. همون طور دست به کمر با حالت  یصورتش رو ماچ محکم

 کرده بود از اتاق پا به فرار گذاشتم.   تیکه بهم سرا ی بچه ها با ذوق و خنده ا

اش اون لحظه خنده دار شده بود.  شوکه  ی  افهیرفتم. چه قدر که ق نییلب پا ریز  یآهنگ  ی و زنده دل پله ها رو با زمزمه  سرخوش 

به   یبود. به سمت سالن رفتم که سحر با چرخش ریگبودند، سحر هم طبق معمول با آرش در  زیم  دن یو عمه مشغول چ دهیسپ

 : د یپرس  یعقب و لبخند 

 ؟ ی کن دارش یب ی تونست-

 . کنهیآره داره لباسشو عوض م-

  یبا نگاه و خنده ا شد یدست گرفته بود و از کنارم رد م ی رو تو ی که شارژر گوش  ی سفره در حال دن یهم بعد از چ دهیسپ

 !«استیچه طور ی گردیرژ بر م یب  ی ریبدجنسانه گفت:»با رژ م
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باال انداخت با   یکردم که سحر هم شروع به خنده کرد. شونه ا   یضیپر خنده ام بهش زدم و با اشاره به آرش غ یبا اخم ها یمشت

 برق رفت.  ز یبه سمت پر زیر یچشمک

 البد خوش گذشته! گهیواال د-

  افهیهمون لحظه بود که ساناز هم با ق یبودم. تو  دهیسحر خجالت کش ی هم جلو ی ود و کماز حرفش خنده ام گرفته ب یحساب

 تو همش دست به کمر شد. ی  افهیتاب داد و با همون ق  یشد چشم ک یکه نزد نیاومد. هم رونیاز آشپزخونه ب ی گرفتن

 شد باالخره؟ دار یشازده ب-

. معلوم بود که حرف  خوردیمبل با حرکت تبلت تکون تکون م  ی تبلتش فرو کرده بود و رو ی به آرش کردم؛ سرش رو تو ینگاه

 بود. افه یتو ق یرو کامالً بهش رسونده چون حساب ربد یه یها

 شده؟  ی زیحاال چ ی ایبنظر م ی تو چرا عصب  نمی اهوم. بب-

 هاش رو با حرص تکون داد: لب

 . یچ یعنیکه بفهمه باغ وحش  رم یحالشو بگ  یو حساب اصالً بزار برم درست  ، یبپرس  زتی بهتر از عشق عز-

که با   کرد یساناز خودم رو کنترل کنم و نخندم. سحر هاج و واج نگاه م ی جلو کردم یم ی خنده ام گرفته بود و سع یدلم حساب ی تو

 ... «ریبابا تو به دل نگ  کنهیم یگفتم:»شوخ ی تصنع  یلبخند 

 اومد حرفم رو نصفه گذاشت. یم  نییکه از پله ها پا ی درحال ربد یه یصدا

 کجا بوده!   یگفتم شوخ ی جد  میلیخ-

 آخه!«   نید یبچه م نیا اد ی یدر ادامه خطاب به سحر گفت:»چ و

 

 :د یکرد پرس   یکه هنوز هم متعجب نگاه م  ی درحال سحر

 شده مگه؟  ی چ دمینفهم-

 تر از قبل لب زد:  یکرد و حرص   ربد یرو به ه ساناز

 بتوچه اصالً. -
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 خان.«  ربد یه زنمیهم باهات حرف نم  گه یبا گرفتن نگاه دلخورش گفت:»د و

 تمام جواب داد:   یتفاوت  یو ب  الیخ  ی تر اومد و با ب ک ینزد ربد یه

 نکه واسم مهمه! -

 .گمایبهت م یزیچ هی:ساناز

اشاره دادم که تمومش   ربد یختم قائله به ه ی کرد. برا  یاعتراض م زیر ه یساناز که  شتر یب ی عنیمشغول بحث بودند  ربد یو ه ساناز

  هی وقت آرش  ه یقدر کل کل نکن  نیقدم برداشتم و آروم گفتم:»ا ربد ی. کنار همیناهار رفت ز یکنه و با صدا زدن عمه به طرف م

 .« پرونهی م یزیچ

 ذره شعور نداره.«  ه یبه جانب گفت:»بچه پرو طلبکارم هست.  حق

 ! گهیشلوار بود د هی  یقدر طولش داد  نیچرا احاال  نم یخب حاال توهم. بب یلیخ-

 اش انداخت. ین یبه ب ی نیزد و چ یپوزخند 

 سوگند خانم.  کردم یپاک م یبود  ده یصورتم مال ی رو که موقع رفتن رو  یداشتم اون همه رژ  رینخ-

 . سرم رو باال گرفتم و با خنده نگاهش کردم. د ینشستنم کنار کش یبرا  ی کردم که صندل  یا خنده

 . یصاحب دار  دنیفهم ی همه م ی طور نی. ا یبدم نبود چرا پاکش کرد-

که از اون   دهی سپ طنتیپر ش  ی زمزمه. با تذکر پر خنده و نگاه ها یی لب هم از دست تو  ریکرد و ز یتکون دادن سرش خنده ا  با

 .میغذا شد  ند یهمه پچ پچ کردنمون معترض شده بود، مشغول کش

 

  ی گفت:»آرش   میمال یداد و رو به آرش با اخم  رونیب ی کالفه شده بود نفس یکه از جر و بحث کردن باهاش حساب ی درحال سحر

 خب؟«  یکار زشتو انجام بد   نیا نمینب گه یمامان د

 سر تکون داد و باز با بشقاب غذاش مشغول شد. عی مط آرش 

 . یش کردبابا سحر ولش کن بچه رو کالفه ا ی:اساناز

 نگاهش کرد که زبون دراز تر از قبل جواب داد:  ی چپ چپ سحر
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 !شدهیحاال انگار چ-

 چرخوند.  یمعنادار رو به من چشم ی و خنده ا  انهیموز  یبعد از نگاه و

 شده سوگند جون؟  یشاک نقدریخان ا ربد یکه ه  نیکردیکار م ی خب حاال مگه چ-

  ی بالفاصله تو ربد یمن همانا. پشت هم شروع کردم به سرفه کردن که ه  یگلو  ی لقمه تو  دنیکننده اش همانا و پر  ریغافلگ  یسؤال

 !« یالل گنی نم یپر حرص گفت:»بقرآن اگه حرف نزن  ی و رو به ساناز با لحن خته یبرام آب ر یوانیل

 ته بود ادامه داد: گرف تم یکه خنده هم توش ر  زش یآم د یو لحن تهد  ز یم ی رو وان یبا اشاره به ل و

 کج تر بشه!  تیاون دماغ عمل خوادیدلت م یل یخ نکهیمثل ا-

و با لحن   د یسرخ شده بودم باز هم مرموز خند  یبه من که حساب یاومده بود و با نگاه فیسر ک یحساب ربد یدراوردن حرص ه از

 جون.«  ربد ی ه شهیگفت:»غذات سرد م ی حرص درار

شد. از شانس کالسم لغو شده بود و به   کیرفتن به بوت  ی آماده  ربد ی. بعد از خوردن ناهار هدند ی خند  ی م ز یر ز یهم که ر ه یبق

  کردی رد م نش یکه دست هاش رو از آست  یدر برداشت و در حال  ی جلو ی  رهیموندگار شدم. کاپشنش رو از گ ربد یاصرار ه

 خونه!«  یبر  یور ندار ی باش  نجایا د ینباشه ها، اومدم با لنتیسا تیگفت:»گوش 

که    نیگفت. قبل از ا  ییبال  یب  بب،یدلفر   یجذاب زد و با نگاه یگفتم که چشمک یبغلم زدم و با لبخند چشم ی هام رو تو دست

اش رو   یشد و به سمت مون اومد. گوش  ری سراز نییبا تند کردن قدم هاش از پله ها به پا دهیسالن قدم برداره سپ ی به سمت ورود

 :د یرس شنلش انداخت و رو به من پ بیج ی تو

 آره؟  گه ید  یایم شد یچ-

 باال انداختم. ی ا شونه

 ! دونمینم-

 . گهیادی:بدهیسپ

 :د یشده پرس  ز یر یبا نگاه  ربد یدر ادامه رو به ه و

 ؟ید ینکنه تو اجازه نم ربد یه  نمیبب-

 فرو کرد.  بشیج ی باال انداخت و دست هاش رو تو یهم شونه ا  ربد یه
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 ت داره. هر طور خودش دوس -

 .« یبدجنس یلیخ  ، یهست یدست خودته عجب آدم  دونم یزد و با خنده گفت:»من که م  یزیر چشمک

 .« شهیم ی چ نمیخب بب یل یشد و مردد گفت:»خ دهیسمت من کش نگاهش

 پس.  ریبگ  م ی:زود تصمدهیسپ

 بهم کرد و دست به کمر شد.  یخوردن بودند رفت. نگاه موشکافانه ا  یعمه و سحر که مشغول چا شی با اون حرف سمت سالن پ و

 ؟ یبر  خوادیدلت م-

 چرخوندم. یهم گره زدم و لب و دهنم رو کم ی هام رو تو انگشت

 وگرنه که نه.  رمیم ی البته اگه تو بگ  کنن،یهمه اصرار م ن یخب آخه بده ا-

من قربون اون شکل ماهت    یگفت:»اله نیدلنش   یفت و با لبخند دستش گر ی به سالن، آروم دستم رو تو یزد و با نگاه  یلبخند 

به مزاقت    یل یجو اون جا خ د یچون شا  رهیحوصلت سر م گذرهیبهت خوش نم دونم یم  نکهینرو فقط بخاطر ا گم یبرم من اگه م

 .« ادیخوش ن

 ! ه؟یمگه جوشون چه طور -

 ؟« ی گ یم ینجور ینکنه چون مهال اونجاست ا هیگفتم:»چ ی در ادامه با پوزخند  و

 کرد.  یاخم

 !   هیچه حرف ن ینه بابا کالً گفتم. ا-

 کنم بهم خوش بگذره.   یم  ینگران نباش سع-

 سر تکونو داد.  ششیبه ته ر دنیرو فکر کرد و با دست کش  یا قه یدق

 دنبالت خب؟  امیزنگ بزن که ب  ی اگه حوصلت سر رفت فور ی باشه، برو ول-

  یبرا ربد ی که ه  د یرو پرس  دهیسؤال سپ  قاًی . دقد یدفعه ساناز سر رس  نیگفتم و در سالن رو براش باز کردم که ا ی ه اذوق باش  با

 اصرار نکن.«  ی خودیهم ب گهید ی د یفهم اد یگفت:»نه نم  یجد  ی کردنش با لحن تیاذ

 زد.  یو جمع شده چشمک  زی ر ینگاه کردم که با خنده ا  ربد یبه ه متعجب
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 معترض مشت گره کرد.  ساناز

 اِ چرا خب؟ -

 با ادا سر کج کرد:(.  ربد یه

 . گهید-

 .گهید ادیخب بزار ب ی بد  یلی:تو خساناز

 ه؟ ی حرف اد ی:دلم نمربد یه

 بهش نگاه کرد و بغ کرده گفت:»واقعاً که.«  ی لجش گرفته بود و با دلخور یحساب ساناز

  ی دستش رو گرفته به طرف خودش کشوند. با خنده ضربه ا دنیرخپاشنه چ ی و رو  یبا برداشتن قدم  ربد یخواست بره که ه یم  و

 دماغش زد.  ی رو

 جوجه؟  یدونست یها م یش یزشت تر م یشیم  یعصب-

 جمع کرد و نگاهش رو گرفت. یلب و دهنش رو با دلخور ساناز

 . زنمیواقعاً باهات حرف نم  گهیبار د نیا-

 . گهیخب توهم ببخش د یلی:خربد یه

 کمه.  رمی:نخساناز

 هم رفت.  یساناز سگرمه هاش باز تو   یاز اندازه   ش یناز کردن ب با

 لطف کردم بهت. ی جاشم کل نی پرو نشو ساناز. تا هم گه ید-

 .« ادیببخشمت پس بزار سوگندم ب یخوا یلب گفت:»اگه م یدندونش رو  دنیو با کش د یچرخ ربد یسمت ه به

 شرط.  ه ی:باشه اما به ربد یه

 ؟ی:چه شرطساناز

 گم؟« یم  یکه چ  یدون یساناز سوگند دستتون امانته، م ن یگفت:»بب د یانداخت و با تأک کردم یبه من که با خنده نگاهشون م ینگاه
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 حس کردم منظور از اون حرفش فقط مهالست. ی لحظه ا یبرا

 کرد و شونه باال پروند.  یخنده ا ساناز

 که!   مش یخور ینترس بابا نم میکار کن   یچ م یخوای وا انگار م-

 سفارش نکنم. گهی:پس دربد یه

 

 کرد.  ی شدن از گردنش، صورتش رو ماچ آبدار زون ی و با آو د یبا ذوق پر ربد،یه ی اون حرف و اجازه  با

 جانم. فته یقربونت برم خودش -

 معنرض و باخنده پسش زد.  ربد یه

 باز رَم کرد!  ایب-

 .زدند ی هم م یبعدش تو سر و کله   ی  قهی خوب بودند دو دق قه ی از اون رفتار هاشونم خنده ام گرفته بود؛ دو دق یحساب

 بدم.  لتیو سالم تحو حیصح  زتو ی عشق عز دمی:قول مساناز

 !« میبر  م یخوای گفتم:»حاال انگار کجا م دم یخند  یکه م  ی حال در

 شونه هاش رو با حرکت ابرو باال انداخت. ساناز

 .یآقا بپرس  ن یخوبه از ا دونم یچه م-

 رفت.  رون یاز خونه ب  می موقع برگشت حتماً بهش زنگ بزن  نکهیو ا د یتأک  ی چرمش رو به پا کرد و بعد از کل یپوت ها مین ربد یه

 عمه موند و با ما همراه نشد. شیرش پآ ی ها طنتی کنترل ش  یطور برا نیو هم اش ی حال یو ب ی به خاطر سرما خوردگ سحر

شدن   دهیکه با کش زدیزنگ گذاشته بود پشت هم زنگ م  ی. ساناز انگشتش رو رو میشد  اده یپ یکیو ش  ی ساختمون سنگ  یجلو

 کرد.   یخنده ا ده یدستش توسط سپ

 :کوفت چه خبره اته؟! دهیسپ

. اون  میگرفت  شیراه باال رو پ دهیسپ ییکرد و با باز شدن در جلوتر از ما داخل رفت. ساختمون دو طبقه بود و با راهنما  یکج  دهن

  ی شرکت تو ی تک دختر براردش بود که اون جا در آرامش مطلق، برا لوفریباال مختص ن ی کرده بود طبقه  ف یکه ساناز تعر  یطور
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که زنگ در    نیاون جا جمع شده بودند. هم یدخترونه گرفته بود و همگ  ی دورهم  هی که هم   االخوند و ح یآزمون دکترا درس م 

بود و   ی و مهربون ی . دختر دوست داشتنمیگرم به داخل خونه دعوت شد   یخودش در رو باز کرد و با استقبال  لوفر ین م یرو زد

شلوغ   شه،یتر از هم یتن در اورد و پر انرژ هم خوش برخورد. با ورودمون به داخل خونه ساناز به سرعت مانتوش رو از  یحساب

دخترا که مهال هم جزء شون   ی دوباره  یها  ک یبه سالم و تبر ی ا قه یخونه رو پر کرد. چند دق  یو نقل ک یکوچ  یهاش فضا یکار

  ی با هم خون کی موز ی توهم بهم گفت. صدا  ی ا افهیرو هوا با ق ی کیتفاوت تبر ی خشک و ب ی لیخ ه یبود گذشت البته که برعکس بق

با همون خوش   لوفر ی. نمی دور هم نشسته بود ک یکوچ  ییرایپذ  یبود. تو  دهیچی هم پ ی اش، تو گهی ساناز و مهناز ، دختر برادر د

ساناز   دندون شکوند و رو به ر یرو ز ی کرد. مهناز تخمه ا  یاظهار خوشحال دنمیپهن باز خوش آمد گفت و از د ی و خنده ا  یاخالق

 :د یپرس 

 ومد؟ یسحر کو چرا ن ی آبج-

 جون.  یگل  شیموند پ گهی سرما هم که خورده بود د کردیم  تیاذ کمی شین ی:نساناز

 . زمیعز ی:آخلوین

 شماها؟« نیکردیم   کاریمبل انداخت و گفت:»خب چ  یشالش رو رو  دهیسپ

 ورق، اشاره کرد.   ییچندتا ی طور دسته ها نیکه از تنقالت پر شده بود و هم  ییرایکوتاهِ وسط پذ  ه یگرد و پا ز یبه م مهناز

 .نیاومد  ی. خوب موقعمیکن  ی باز قتی جرأت و حق م یخواست یاالنم م  می کرد  یورق باز   کمی یچیه-

هم   یصورتش تو یسحر لب هاش رو غنچه کرد و با جمع کردن اجزا یجمع و خواهر زاده ها  یاز دخترا گه ید  یکی ستاره

 تو مهناز.« یست یاما انگار دست بردار ن یبش ی باز ه ی نیا الیخ یکه ب  میچونیپ یم  می دار یگفت:»اوه ما از صبح تاحاال ه

نشست و از ما چند نفر   ز یاش، دور م یپرکالغ یمبل و سفت کردن موها  یاومدن از رو  نییکرد و با پا ی ا ثانه یخب یخنده   مهناز

از اون همه استرس و اضطراب آشکارش زد و   ی. ستاره همچنان معترض بود که مهناز قهقهه امین یبش ز یهم خواست که دور م

 «ید ی! نکنه ترس دهیپرخطاب بهش گفت:»حاال تو چته چرا رنگت 

  ی ول  میکرد  تشی بدجور اذ م یکرد یکه باز  یبار  نیکرد و گفت:»حقم داره خب واال آخر  زی دور م یکه ساناز جهش  د یباز خند  و

 .«  مید یچقدر خند 

 کرده بود با ناز و ادا جمع کرد.   قیژل توشون تزر  ایاز اندازه بزرگش رو که گو شیب ی دلخور لب ها ستاره

گفت    یدوهفته با هام قهر بود. م  ی و اون شرط بند  نیکه شما ازم خواست ی بخاطر اون تلفن سرکار ی درعوض عل دنیشما خند -

 . نیو مسخره ام کرد نیبا دوستات دستم انداخت ینشست
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  یبطر د یخند  یکه هنوز م  ی . مهناز درحالمیوستی و به جمع شون پ می مبل بلند شد  یاز رو  گهیبهم اشاره و داد و با هم د دهیسپ

  یخانما می کن  یکرد و گفت:»خب پس شروع م  طنتیپر ش  یگذاشت و نگاه  زیم  یدستش بود رو  ی رو که تو ی رنگ  یقهوه ا 

 .«زیعز

نشستم که مهناز متعجب   ه یعقب تر از بق یشناختم نداشتم و کم  ینم یل یکه خ یی اون هم با کسا یعالقه به انجام اون باز  یلیخ

 نگاهم کرد: 

 مگه؟!   یکنینم ی سوگند جون باز-

 آخه.  ستم یبلد ن یلیمن خ د یکن یممنون شما باز-

 .د یبا اصرار کشدستم رو  ساناز

 !ینکرد  ی تاحاال باز یعنیبعدشم  ، یفهم ی م م یکن  یخواد که بابا االن باز یکه نم یبلد -

 . دمیخب نه فقط شن-

 زد.   یلبخند مرموز  مهناز

 کن.   یداره، سوگند جون بنظرم باز ی خوب جان یه ی ول-

 برگشتم.  زینبودم باز دور م لیما  یلیکه خ  نیکردم با ا ده یبه سپ ینگاه

و لبخند    کرد یسؤال م د یبا لوفر یثابت موند. ن لوفر ین ی اش رو گه یساناز و طرف د یطرفش رو  کی رو چرخوند که  ی بطر مهناز

 :د یزد و رو به ساناز پرس  یز یآم طنتیش 

 قت؟ یحق  ایخب جرأت -

 

 رو فکر کرد و مردد لب زد:  یا  قهیدق ساناز

 اوم... جرأت. -

 ساناز خانم!  یکه جرأتو انتخاب کرد  ی دار  یپنهون ز یچه چ دونه ی:اوه خدا ممهناز

 .د یخند  یچشمک سانازبا
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 . گهید گه ید-

 . ارهیاش رو درب یو رو به ساناز خواست گوش  د یدندون کش   ریلبش رو ز  لوفرین

 گفت.  ی نگاهش کرد و هوم ج یمتعجب و گ ساناز

 تا بهت بگم.  اری. دربگمیم  توی:گوش لوفرین

. منتظر رو  د یکش  رون ی ب بشیج ی رو از تو شی دراز کرد و گوش  فشی دستش رو از پشت سر به سمت ک  د یخند  یم  کهیدرحال ساناز

ما به    یهمه  ی جلو د یبه من، روبه ساناز گفت:»با یکرد و بعد از نگاه  یو معنادار ز یر یخنده   لوفر یکه ن کرد یبه جمع نگاه م 

 .« یکه دوسش دار  یبگ  وی زنگ بزن نیحس

  یکرد. حساب  یاز اندازه گشاد شده نگاه م  شیب ی خنده و ساناز جاخورده و با مردمک ریزدن ز کبارهیهمه  لوفریدرخواست ن با

 ! زننیخودمون حرف م نیاومد درمورد حس یتعجب کرده بودم چون بنظر م

که   لوفر یبه ن رو  ز یاعتراض آم ی زد و با لحن ی زد. ساناز پلک تند  یقهقهه ا  لوفرین ی  ثانهیسرخوش از اون درخواست خب مهناز

 .« لوین  یبد  یلی گفت:»خ د یخند  ی م انه یموز

 رو به ساز زد.  یبه من کرد و چشمک یباز نگاه لوفریاعتراض ساناز، ن با

 ! یکشیسوگنده خجالت م  ینکنه چون پسر عمو هیچ-

 بهش رفت. ی چشم غره ا ساناز

 به شماها گفت.  ی زیچ شه یزهرمار اصالً نم-

 کردم.  یز یر  یمن سوق داد که خنده   ینگاهش رو دنباله دار رو  و

 گفت:»سوگند توهم!«  یو شرمزدگ   یهاش رو مقابل صورتش گرفت و با دلخور  دست

 . گهیحرفا کن زنگ بزن د  نی:ول الوفرین

 ! یچ گهید  زنمیزنگ نم رمی:نخساناز

 پاش بمون پس.  گهی جرأت د ی :خودت گفتمهناز

 ساناز گرد تر شد.  یها چشم
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 بفهمه به خدا کَله مو کنده. ربد یرو بگم بعدشم ه یزیچ  نیهمچ ی ! اوالً که چه طورد یگ یم ی چ د یفهم ی اصالً م-

 کرد.   د ییتأ  ی هم با خنده ا دهیسپ

 ساناز. کنهیفقط به گوشش برسه قشنگ نصفت م ه یاوف آره، کاف -

 کج کرد.  ی لب و دهن مهنازه

 .نی حرف زد ی بار تلفن ه ی  یبه اون چه اصالً. تازه خودت گفت-

هم   شیاالن پ د یتوهم، تازه شا  گهیشو د الیخی نبود که. ب یخاص زی:اون فرق داشت خب درمورد وبالگ ازش سؤال کردم چساناز

 !یفهم  ی م  کشهیمنو م ربد یباشن. ه

 فهمم!  ی کارست اصالً نم ی اون چ یبه باز  یزنی :کوفت گند ممهناز

هم شده بودند،   نتیلم  ایکه گو دش یاز اندازه سف ش یب یرو به من زد و با نشون دادن دندون ها  یدر ادامه لبخند  و

 .« میدرموردش بگ   یز یچ می تون یگفت:»سوگند جونم هست نم 

 ابروهاش گفت:»اونم نباشه من که هستم.«  نیب یکرد و با تاب  ی هم خنده ا دهی زدم که سپ ی لبخند  متقابالً 

 رو به ساناز کرد.  یکه تا اون لحظه ساکت بود بعد از پلک زدن پرعشوه ا مهال

 واسش. ی کردیم  یتوکه خودکش گه یبگو د ی لوس  یلیساناز خ-

 شده اش با حرص لب زد:  د یکل ی دندون ها ی هم فشرد و از البه ال ی دندون رو ساناز

 ب. خ د یریبم د یبگ  یحاال ه-

 کرد.   دمیخند  ی رو به من که م باز

 وقت.  ه ی ی نگ  یزیچ  ربد یسوگند، جان من به ه-

 بگم!  د ینبابا چرا با-

 .یدون یگفتم. اخالقشو که م اطی:محض احتساناز

گذشت و با    ی رو از سر گرفت. واقعاً داشت بهم خوش م یکننده و قبول نکردن ساناز، مهناز باز  ریخاطر اون درخواست غافلگ  به

  کهیت یهم بودند، گه گدار کیتو ج کی هم ج ی. البته مهال و مهناز که حسابمید یخند  ی با دخترا م یال و درخواست کل هر سؤ
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  یبار رو  نیچندم  یرو برا  ی موند. مهناز بطر یموردشون از چشمم دور نم ی ب یها طعنه پروندند که لحن و  یاون وسطا م  ییها

 من و خوده مهناز ثابت موند.  یبار رو  نیچرخوند که ا زیم

 قت؟ یحق ای:جرأت مهناز

  ینم یخوب زیکنم اما جرأت که بنظر چ یدونستم چه انتخاب یبود و واقعاً نم دهیباالخره نوبت به من رس   دنیچرخ ی از کل بعد 

  یال نشسته بود نگاهکه جفت مه ی مهناز در حال قت،ی حق یرو انتخاب کردم. با گفتن کلمه   قت یباالخره حق د یترد ی اومد و با کم

 رو به من سؤال کرد:  ،ی چشم ی و خنده ا  فبهش کرد بعد از رد و بدل شدن حر

 بوسه تون؟ نیتر  یمدت طوالن-

 طور هم معذب.  نیجاخورده بودم و هم یبود حساب دهیکه پرس   یسؤال از

 !شند یم  ده یکش ک یبار یسؤاال دارن به جاها نکهی:اوه مثل اساناز

 رو به مهناز کرد: ، یمیمال  یکرد و با بعد از لبخند  یمن نگاه یجاخورده   یبه چهره   لوفرین

 .ید یپرس یم  گهید  زی چ هی مهناز حاال که بار اولش بود بهتر  گمیم-

 کاسه چرخوند و سر باال گرفت.  یتو  یچشم لوفریبدون توجه به حرف ن اما

 . گهیخب سوگند جون بگو د-

جواب بدم. لحن مهناز   د یو با اد یاز دستش بر نم ی بود که کار یمعن  نیبه ا ن یباال انداخت و ا ی کردم که شونه ا  ینگاه م  ده یسپ به

 رو به مهال، حس کردم مورد تمسخرشون قرار گرفتم.   زش یر یپوزخند ها دن یبا د ی لحظه ا ی مغرضانه و پر طعنه شده بود و برا

 ؟یکش یخجالت م هی:بگو چمهناز

 هنگ کرده.«   چاره یبا خنده گفت:»ب ستاره

 .د یخند ی به مهال افتاد که اون هم با تمسخر فقط م نگاهم

 خاص جواب دادم:  ی کننده، با غرور یتالف  ی لب جا دادن لبخند  یفوت کردم و بعد از رو  ینفس

 . شتریب دهمیشا ای قه ی از هشت و نه دق شتریفکر کنم ب -
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هم    یبود و حساب دهیلب هاش ماس  ی رو  یبدجور  ضشی کنف مهال که لبخند عر  ی  افهیگفتند و ق ی اون جوابم همه باهم اوهَ ا با

  ینسبت به اون رفتار ها یحساب یحس لجباز ه یکنم اما   ی رهام مهیرو ن  ی و باز دم یجواب نم کردی فکر م د یشده بود. شا یدنید

و بعد   د ییجو  یلبش رو با حرص م  ی جسورم کرده بود. گوشه  یجواب دادن حساب ی برا و  داد یمهال وجودم رو قلقلک م ی زننده 

 :د ینگاه کرد و پرس  یپهن پنهون کنه از گوشه چشم یو حرصش رو با لبخند   تیعصبان کردیم یکه سع  ی در حال  یاز لحظه ا 

 بعد عقد؟  ا یقبل -

فقط سر   ی شخص ی ون سؤال هاا دنی بود تعجب کرده بودم. کامالً مشخص بود که قصدش از پرس  دهیکه پرس   یاز سؤال  واقعاً

رفتار خارج از کنترل مهال شده بود،   یکه متوجه   ده ی. سپهی بق ی کردن من جلو  ریو البته تحق  ربدهی من و ه یدراوردن از رابطه  

هم قرار دادن دندون هاش گفت:»مهال جان دوتا سؤال شد حواست هست!  ی رو  بادستش گرفت و آروم فشرد و   یدستش رو تو 

 .« زمی که عز  ستیبعدشم نوبت تو ن

  رونیب فم ی ک یرو از تو  یام من رو جا کند. گوش  ی گوش  ی مغضوبم بهش چشم دوخته بودم که صدا یاز اون رفتار با نگاه ها  یعصب

رفتم. هنوز هم   ییرایپذ  ی انتها کیکوچ یکردم و سمت آشپزخونه   یجواب دادن از بچه ها عذرخواه یبود و برا ربد ی. هدمیکش

برداشتنش، قطع   ر یخواستم جواب به خاطر د ی که م  نیو هم دمیکش  یقی . نفس عمدمبو  ی مهال عصب ی مغرضانه  ی از سؤال ها

بلند   یرفت که با پچ پچ ها یآروم کنم. نگاهم باز سمت گوش  یکردم خودم رو کم  یم  یدادم و سع  کهیت ی کیسرام واریشد. به د 

 شدند. زیمهال گوش هام ت

 ن؟ی با خودتون اورد  نوی:چرا امهال

 مهال!  ه یچه حرف ن یا شنوه یآروم م سی:هستاره

 اومدم.  یراً معم اد یدونستم اونم م ی ! اصالً اگه منجایا نش یبا خودتون اورد نیبعد ورداشت اد،یکه من خوشم ازش نم  د یدونی:ممهال

 . یچ  یعنیحرفا  ن یمگه حاال ؟بعدشم زشته ا هی . چادی:من گفتم ب لوفرین

 . یگفت  ی:کاش قبلش به منم م مهال

 که ناراحت بشه.   ینگ  ی زیوقت جلوش چ  هی :محال بسه لطفاً، دهیسپ

 :خب بشه به من چه! مهال

تازه   ی ناراحتش کن یحق ندار  ه یدختر خوب  یل یکارت کرده! سوگند خ ی فهمم مگه چ  یتو رو نم ی رفتارا نیا ی :من معندهیسپ

 . ید یاصالً دوست ندارم فهم نویو ا  شهیناراحت م ربدم یاگه اون ناراحت بشه ه ،ی کرد یرو   ادهیز کمیهم   ی موقع باز

 . ستیمن مهم ن ی :اما برامهال
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 من هست!  ی برا ی :ولدهیسپ

 شماهاست. ی دوردونه  زیعز  ربد ینبود که ه ادم ی:آها مهال

 همـمداخله کرد و پر اعتراض گفت:»اِ مهال تو چت شده امشب!«  ساناز

از اندازه ام   ش یب تیدر کنترل عصبان  ی اون حرف ها جوش اورده بودم و سع دنیاز شن یگفتند. حساب  یز یچ هی هر کدوم  و

کرده   دایمهال حس حقارت پ ن یپر توه ی حرف ها دنیبودم و با شن مونیپش یو ساناز حساب دهیداشتم. از همراه شدنم با سپ

نداره. دست هام رو به    تیرضا یلیکه از اومدنم خ  دمیفهم یم د یبرخورد اولش با ناومدم البته از همو ی به اونجا م د یبودم. نبا

  یم  یکه سع  یزدم. همچنان مشغول پچ پچ بودند. مهناز هم که تا اون لحظه ساکت بود در حال  هی پشت سر تک یِ کیسرام وارید

 جلو چشش!« ن یاورد نیدق ور داشت نه یآ گهید گه یو گفت:»خب راست م د یحرفشون دو ی   ونهیکرد آروم حرف بزنه م

 متذکراً اسمش رو صدا زد.  دهیسپ

 مهناز! تو ساکت لطفاً. -

 . گهید نی:خب اعصابشو خورد کردمهناز

 پر حرص تر از قبل ادادمه داد:  مهال

 ! یهست یتو معلومه طرف ک   ده،یواقعاً که سپ-

به   یاحترام ی . حق بستیچته اما االن موقعش ن دونمیمن که م ست،یتو ن  ت یرفتارا درحد شخص نی فقط ا ی شکی:طرف هدهیسپ

 . یکه مهمونِ رو ندار  یکس

 ش؟ یچرا اورد یدونی:پس اگه ممهال

 نشده که.«  ی زیچ ی کن ی م ت یخودتو اذ نقدری گفت:»مهال جونم چرا ا واش ی یداشت مهال رو آروم کنه و با لحن  یسع ساناز

ام رو ماساژ   ی شونیپ تیشدم. با عصبان ی م  مومیاز اومدنم به اونجا پش شتریو هر لحظه ب  د یچیپ یگوشم م   یهاشون تو  زیو  زیو

و   دم یکش یق ی حفظ کردن آرامشم نفس بلند و عم ی بشه و برا یزیچ  یخواست متوجه   ی زنگ زد. دلم نم ربد یکه باز ه  دادمیم

 جواب دادم.  ی ا ه یبعد از ثان

 الو...؟ -

 انداخت. تم یگوشم ر ی خوش آهنگش تو یصدا
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 ؟ یکن  یکار م ی چ یپشت فرمون بودم گفتم برسم خونه بعد زنگ بزنم. خوب  گهیببخش قطع شد د-

 . میزدی ا دخترا حرف مب یچی ه... ه-

 هوم؟  گذرهیاوضاع چه طوره بهت که خوش م-

 :د یگفتم که پرسشگر پرس  ی و آره ا دمیکش ی گوش  ی تو یکالفه ا   نفس

 تو؟!  یخوب

 اوهوم خوبم. -

 ! هی جور هی پس صدات چرا -

 دستم جا به جا کردم. یو دستپاچه تلفن رو تو  هول

 خوبه. م یلینبابا خ ، یچه جور-

 نکنه حوصلت سر رفته آره، بهت گفته بودم که. -

 .  هیعال زم یهمه چ یعنیجا خوبه   نیا یل ینه اتفاقاً خ-

 قشنگ و آروم اسم رو صدا زد. یرو ساکت شد و با لحن  یا قه یدق

 سوگند؟ -

 جانم؟-

 دنبالتون؟   امیدلم برات تنگ شده. اوم ب-

 ! یزود ن یبه ا-

 ام؟ یب-

 . دمیبردم و با ذوق خند  ادیترا رو از مهال و دخ  یحرف ها ی لحطه ا یبرا

 ! یشیزود دلتنگم م نقدریا دونستمینم-

 . یشدم که اجازه دادم بر  مونیاصالً پش قرارم، یب ی بیاومدم به طرز عج ی باورکن از وقت-
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  ی . دلم نمدمیفهم ی مخالف هاش رو م ل یبودم. حق با اون بود و تازه دل مونیخودمم پش یکردم حت  د ییدلم حرفش رو تأ  ی تو

 فکر کردن گفتم: ی کنم و بعد از کم ک یاز اون اونجا بمونم و خودم رو کوچ شتریخواست ب

 اونا بخوان بمونن.  د یبگم شا ده یخودمون البته بزار اول به سپ میایم گه یکمه د ه یباشه -

 .د ی این رونیاز خونه ب ییموقع شب تنها نیا ام ینه خودم م-

 چشم.-

 بال دورت بگردم. مواظب خودت باش. یب-

 فعالً خداحافظ.-

زدم و   یلبخند  ی گوش  ی . با نگاه کردن به صفحه شیآت ی بود رو یاز خشمم کم کرده بود. انگار که آب  یکم  ربد یه یصدا دنیشن

تاب داد و   یاومد. پرمدعا و متکبر چشم یمهال شدم که بشقاب به دست داخل آشپزخونه م  یکه به عقب برگشتم متوجه   نیهم

بهش زدم   ی خنده و صحبت دخترا باز باال رفته بود. پوزخند  یگذاشت. صدا بود، که وسط آشپزخونه   یگرد   زیم  یبشقاب رو رو 

 :د یدر پنهون کردنش داشت، پرس   یکه همچنان سع یتیبغلش گرفت و با عصبان ی دست هاش رو تو  یکه بعد از نگاه

 بود؟  ربد یه-

چندش و   یگفت و حاال باز لبخند ها ی ازم بد م هی بق شیاون همه داشت پ شیکمه پ ه ی اش لجم گرفته بود. تا  یی اون همه پرو از

حمقم و  خواستم فکر کنه ا یتعلل حرف هاش رو به روش زدم. چون نم  یتر کردم و بعد از کم ی. لبدادیم لم یپر تملقش رو تحو

 بده.  هاش ادام  یی باز به اون رفتار و دورو

 .نیگفت  یم  یچ دمیشن-

 زد و ابرو باال انداخت. یضیلبخند عر یی کمال وقاحت و پرو  در

 ! یرفتیم  نجایاز ا د یبا ید یاگه شن یینجایهنوز که ا یچه خوب ول-

 . رفتمیو ساناز نبود تا االن حتماً م ده یمطمئن باش اگه به خاطر سپ  نجام،یکه ا  ستم یخوشحال ن یلی منم خ-

 مونم خانم کوچولو.   یکه نخوانم نم  ییو جا رفتم یچون اگه من بودم حتماً م ییحرفا  ن یتر از اپس پوست کلفت -

 ر گذروندم.کردم و صورت پر تنفرش رو از نظ  کیزدم. نگاهم رو بار کهیت ی به جلو برداشتم و دستم رو به صندل یقدم
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 !میریبه دل بگ  نهیاز هم ک ینجور یا م یوقت کرد ی پس ک می د ید گروی! من و تو فقط دو، سه بار هم ده؟یتو مشکلت با من چ-

 کرد. ی خنده ا ی کرد عصب  یکه به اطرافش نگاه م   یجلوتر اومد و درحال یاون حرفم اون هم کم با

 ! ؟یدونیتو نم ی عنیمشکل! -

 بدونم!  د یبا-

 منو احمق فرض نکن. یدون ی. خوب میگ یدروغ م-

 هم فشردم.  ی رو  دندون

 .ید یندارم فهم ی من با تو مشکل ی ول-

دارم اون   ربد یبه ه ی دونستن که من چه حس  ی هم گفت:»همه م ی دندون هاش رو  دنییشده بود با سا ی عصب یکه حساب  یدرحال

 وقت تو... « 

 . دمیحرفش پر یکوبنده تو   ی زدم و با لحن  یمحکم پلک

 ادامه نده. -

 شد؟  تینکنه حسود ومد یخوشت ن هیچ-

 کنه!  یسرتو مقش م  ی که فقط تو ی الیو خ طرفه یحسِ  هی به  یحسود  ؟ ی! به چیهه حسود-

 باال گرفت. ی چرخوند و نگاهش رو با پوزخند  ی و دهن لب

 طرفه نبوده!  هی دمیشا-

داشت خوب    زیاورد گفت:»همه چ یتر م ک یکه صورتش رو نزد یدر حال  ی عصب ی لب هام رو گرفت که با لحن یکج  ی  خنده

 .« مونیزندگ  یتو  ی از کجا اومد  هویتو  دونم یرفت اما نم  یم شیپ

  میبا هم بزرگ شد  یچون ما از بچگ  ومدم ی ن ییهویکه  ی د ید یم یکرد یباز م  یمن از کجا اومدم! اگه چشماتو درست و حساب-

 . میا گهیهم د  یزندگ یوقته تو  یلیخ

 . یختیبهم ر زویو همه چ یاومد  هو ی ینه نبود -

 !د ی د یکنم بازم تو رو م  ینبودم فکر نم شیزندگ  یاگه منم تو  ی به تو نداشته، حت یکه اون حس  ستیمشکل من ن نیا-
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 زد.   یخند  زهر

 کردم.   یخال دون یبودم و م الیخیب  یاد یبود که ز نیتونستم اما اشتباهم ا ی تونستم اونو مال خودم کنم؟ م ی نم یفکرد -

 تکون دادم.  ن یزدم و متأثر سر به طرف ی حرفش لبخند پر طعنه ا به

 . کردیهم بهت نم ینگاه می ن یحت  یشد یچشماش رد م  یحاضرم قسم بخورم که اگه ده بارم، اگه ده بارم از جلو -

 زد.  یپوزخند 

 ؟ یکنیم ی عشقت شرط بند  ی رو یاالن دار -

 قاطع و کوبنده جواب دادم:  ی لحن با

اون نه به تو و   یگفتم که بدون  نو ی. ایزیچ  ن یچه برسه به همچ گهیکنم د ی نم یجعبه آدامسم شرط بند  ه ی ی رو ی من با تو حت-

 .یدر تالش   یخود  ی . بکنهینگاه نم ی ا گه یدختر د چ ینه به ه

 نبوده!  یا  گهیقبل از تو با کس د  یدونیره، از کجا مپس هی باشه اونم  ی هرچ ی دونی! از کجا میبهش اعتماد دار نقدریا یعنی-

  ی که سع یرسوندم. درحال ی اون رو به هدفش م د یکردن من بود اما نبا ی بود که هدفش از گفتن اون حرف ها فقط عصبان  معلوم

 پهن رو لبم جا دادم.  ی کردم آروم باشم لبخند  یم

رو از من پنهون   یز یوقت چ چی. او هدمیند  میزندگ  یتو  ربد یمن مردتر از ه ه یچ ی دونیآره اما نه اون. م   گهید  یاوهوم پسرا-

 .کنهینم

 ادامه دادم:   یمکث و خنده پر تمسخر  با

رو راحت   التینه؟ خ ای  میقبل از عقد رابطه داشت ی بدون ی خواست یبود! م  ی چ یمنظورت از اون سؤاال موقع باز دمینفهم یفکرد -

 . می، آره داشتکنم

 ابرو هام دادم.  ون یم  یکرد که با تکبر تاب  سیخ ی هاش رو عصب لب

 .ی ازش ندار ی درک چیسراسر عاشقانه که تو ه ی رابطه   هی-

 .« یبه راهش اورد  ی نجوریا ییایبا چه عشوه گر دونهیآشکار گفت:»خدا م یتیحرصش گرفته بود با عصبان یحرف هام حساب از

 .یبفهم  ی تونی تو اصالً نم نو یو ا  میکارا نبود، چون ما عاشق شد   نیبه ا ی ازیاشتباه نکن ن-
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آخر که اومده    یسر ن ینکرده ا ف یبرات تعر نم یو معنادار گفت:»بب  یمرموز ی در آروم نشون دادن خودش داشت و با لبخند  یسع

 م؟« یباباجونم، همش باهم بود یبود خونه  

حرص درار زدم و دست   ی هم فشردم و لبخند  ی لب رو ی تفاوت ی آرامش و با ب تینده بودم و در نهاهم ذهن و هدفش رو خو باز

 جفت کردم. نهیس  یهام رو رو 

 . میزنی حرف نم تیاهم یب  یزایآخه ما اصالً راجب چ  زمی نه عز-

 زد.  ب یمرتعش از خشمش، به نه ی برم که با حرص و صدا  رونیخواستم از آشپز خونه ب ی با گفتن اون حرف م و

 خواست منو ببوسه.  ی م ده یاتاق سپ ی تو-

هم   ی . دست هام رو از شدت خشم تود یباره رنگ از صورتم پر کیمقدمه پرونده بود    یکه ب یخشکم زده بود. از حرف سرجام

که با   یپر از نفرتش درحال و  یآب  ی. به سمتش برگشتم. با اون چشم هادمیندون گز ریز  یمشت کردم و لبم رو با محکم و عصب

پست جلو بره، برام قابل هضم   یاون اندازه بخواد پا فراتر از حدش بذاره و اون جور  تا نکه یکرد. ا یبهم نگاه م د یخند  ی تمسخر م

کم به خودم مسلط شدم   ه یبرام سخت بود اما   یل ی. هرچند که خد یرس  ی به هدفش م  د یدادم و نبا یبهش فرصت م  د ینبود. اما نبا

 صورتش دست تکون دادم.  ی که حرفش رو به ُسخره گرفته بود، جلو ی با خنده ا یا  قهیو بعد از دق

 باور کنم؟!  یخوا  یالبد م-

 چشم چرخوند. بیعج ی اعتماد بنفس با

 ! گهیبا خودته د-

 . یهست یو پست ر یتو واقعاً دختر حق  هی فیتهمت کث ی لی. خیگ  یچرت م  ی هه، منو نخندون چون دار -

 .یرفت اما تو نذاشت ی م ش یداشت خوب پ ز یهمه چ-

وقت   چیه  ربد یدونستم که ه ی رو م نی گرفته بود اما ا  شیقلبم آت نکهیاون حرف رو زده بود و با وجود ا یبرچه اساس  دونمینم

 مسخره در نظرم بود. با تنفر تمام بهش چشم دوختم.  ی شوخ هیو فقط  کنه یرو نم ی کار نیهمچ

داشته باشه قطعاً از طرف تو بوده چون    تیخنده دار و مسخره ات واقع ی شوخ نیرته اما مطئنم اگر هم اچ دونم یم  نکهیبا ا-

 .یرو انجام بد  ی کار زشت و زننده ا ن یهمچ ی که بخوا  یهست ی و گستاخ  حیاونقدر دختر وق
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کرد و حسادتم رو به    یام م ی هم از دهنش عصب ربد یبه زبون اوردن اسم ه  ی. حتکردیلج درارش نگاهم م ی همون لبخند ها با

 رسوند.  یاوج م

  ی کارو نم  نی! نه ارم؟یگ  یو حساب پس م زنم یحرف م ربد یو با ه رمیمزخرفاتت م ن یبعد از ا ینکنه فکر کرد ، یفکرد یتو چ -

 کنم.  یکنم. اونو ناراحتش نم  یرو خراب نم  ونمونی چندِش تو، م یچرت و پرتا و حرفا نیکنم با ا

 ها؟  یشد  یعصب  یآخ-

در حد خودت بکنم اما نه، من مثل تو    یتونستم رفتار ی و م ی که زد ی شدم نه حرف یهمه وقاحتت عصب نیآره اما به خاطر ا-

 ... یز یچ هی شم. فقط  یمثل تو دهن به دهن نم ی با آدم ت یاهم یمسائل ب نیکنم و به خاطر ا  یاحمقانه رفتار نم

 دهنم ثابت موند.   یاش رو  نهیرنگِ پر از ک ی آب یو چشم ها د یابروش باال پر یتا

 کردم و پر تأسف سر تکون دادم:  ی مکث 

 هم زشته.   یل یخ یچشم دار  ی ا گه یواقعاً زشته که به عشق کس د-

  یو ناراحت ت یاومدم. از شدت عصبان رونیبعد از حواله کردن نگاه مغضوب و تأسف بارم از آشپزخونه ب گه یحرف د چیبدون ه و

  یلیخ ی باشم ول تیاهم ی کرده بودم نسبت به حرف هاش ب ی شده بود. هرچند که سع  نیسرم درد گرفته بود و سنگ  یحساب

بشه و   یز یچ یمتوجه    یخواستم کس  یرفتم. نم ییرایو سمت پذ   دمیکشصورتم   یرو  ی کنه. دست  میخوب تونسته بود عصب

  ی  گهیبه طرف د یبرگشتم که ساناز نگاه ز یلبم نشوندم و باز دور م یرو  ی مصنوع ی باشم لبخند  یعاد  کردم یم  یکه سع  یدرحال

 :د یانداخت و پرس  ییرایپذ 

 ! د یقدر طول کش ن ی. چرا اییدستشو  رهیگفت م  ؟ید یمحال رو ند -

  ی برگشت. همچنان با خشم و انزجار به من نگاه م ز یو دور م  ییرایپذ  یهمون لحظه محال هم تو  یبگم تو ی زیچ نکه یقبل از ا اما

 کرد. 

 .«  نایزد و با خنده گفت:»خوب در رفت یچشمک مهناز

 ادامه داد:  لوفر یرو به ن و

 شروع کن. لو ین گه یخب د-
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بودم   یازش عصبان ی هم کل ش ی. همون طورد یپرس  یسوال م  د یمن و محال ثابت موند و اون با ی رو چرخوند رو یکه بطر   نیهم و

  یبار چه سؤال نیدونست ا ی برق گرفته بود و خدا م یشد. چشم هاش از بدجنس یام م ینگاه کردن بهش هم باعث خفگ  ی و حت

 د:یکرد پرس   یز یخواد بپرسه. نگاه تمسخر آم یم

 قت؟ ی حق ایجرأت -

و با   یدر اوج گستاختوزش   نهیک  یپر حرص و چشم ها یرو انتخاب کردم. با اون انتخابم با لبخند   قت یباز حق  د یترد  کمیاز  بعد 

 : د یسراسر عقده پرس  یلحن

 ؟ یبود گهیبا چند نفر د ربد یقبل از ه-

 یشدند. همگ  ی م دهییهم سا ی که رو ییسرخ شده بودم و دندون ها  تیکردم. از شدت عصبان یو واج و شوکه نگاهش م  هاج

 کردند. ی شوکه و متعجب نگاه م

 لب باز کرد:  ر یپر تح سانازم

 ه؟ ی چه سؤال ن یم... محال ا-

 زد.  ی پوزخند  یی کمال پرو  در

 .د یبه ذهنم رس  نیهم گهیسؤال د هیچ-

سؤال   گهیجور د هی  یتونست  ی نگاهش کرد و با حرکت چشم و ابرو گفت:»م ی شده بود و شاک یاز اون سؤالش عصب یحساب دهیسپ

 .«  یکن

 رو به من کرد.  م یو پر تحک ی جد  یدر ادامه با لحن  و

 . کنهینم یباز  گهیسوگند د-

 کنه.«  ی باز د یکردم که مصر گفت:»با ی اندازه بهش نگاه م یب ی خشم و تنفر با

 !ید ی:نه، فهمدهیسپ

 

 . د یباز به سمت چرخ دهیسپ ی توجه به حرف ها یب

 هوم؟  ی د یچرا جواب نم-
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 :محالً لطفاً. لوفرین

که   یبلند شدم و درحال ز ی. از دور مشهی م ن یاز اندازه داره بهم توه ش یکردم ب  یخواست اونجا بمونم و حس م یدلم نم  گهید

  هی فقط  نیا کردم یخودش کرده بود گفتم:»فکر م یچاشن ی که بغض رو کم  یداشتم رو به جمع با لحن   یرو با خم شدن برم  فم یک

 .« یباز هی ... فقط هیباز

 شد. ز یخ می ن زیدور م  دهیسپ

 نداشت. یتو، منظور  ی ریکجا م   سایسوگند وا-

 .«  میری شد گفت:»پس باهم م ی از جاش بلند م کهیدرحال  دهیکه بمونم. سپ کردند یهم اصرار م هی و بق  لوفرین

 رو به محال کرد:  ت یو صدا زدن ساناز با عصبان فشی بعد از برداشتن ک دهیکه سپ رفتم یطرف در م به

 . حق داشت.ادیکه همراهمون ب  دادیاجازه نم ربد یفهمم چرا ه ی واقعاً خجالت داره تاز م-

با وجود اون بغض   یحساب دن یکردم راه نفسم بسته شده و نفس کش یاومدم. حس م  رون ی منتظرشون بمونم از خونه ب نکه یا بدون

صورتم راه گرفتند.   ی رو  و اشک هام آروم آروم  د یبود. چونه ام لرز نیبرام سخت شده بود. چه قدر که اون حرفش برام سنگ  ظ یغل

 شدند. یم  ارسرم تکر ی حرف ها و سؤاالش مدام تو 

هم همراهشون بود. مدام از لحن و برخورد مهال   لوفریاومدند. ن رونیو ساناز هم پشت سرم  از خونه ب  دهیکه سپ  د ینکش یطول

 . کردیم  حیآرومم کنه و مدام رفتار زشت محال رو توج ی جور هی داشت  یکرد و ساناز همش سع  یم یعذرخواه

  ی نجوریدونستم ا  ی چرخوند با لحن متأثرش گفت:»سوگند به خدا شرمنده نم ی که من رو به طرف خودش م ی درحال دهیسپ

 نکن.«  ه یگر  ینجور یقربونت برم ا خوام، ی معذرت م  شهیم

 صورتم سر خورد.  یاشک رو ی و قطره  دم یگز لب

 برم خونه.  خوامیم... من م-

 بوده. راستش رو بگو.  ییدروغ گفت دستشو دونم یهوم؟ م ن یبهت گفت حرف زد ایآشپزخونه چ ی تو  نمی:ببدهیسپ

 آلود لب زدم:  بغض

 برم خونه.  خوامیم  کنمیخواهش م دهیسپ-

 آروم باش. کمیخب  یلی:خساناز
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  یل یکم آروم باش اگه بفهمه خ ه یقبلش  یول   زنمی دنبالمون. بهش زنگ م اد یگفت خودش م  میبرنگرد ییکرد که تنها د یتأک ربد یه

 . شهیم یعصبان

 داخل. م یکرد و اصرار داشت برگرد  یم  یهمچنان ابراز شرمندگ  لوفر یکردم. ن  د ییو با تکون دادن سرم تأ دمیکش  ینفس

رسوند. ساناز  دش یساختمون عمو مج  ی کمه بعد خودش رو جلو  هی زنگ زد و اون هم  ربد یکم که آروم تر شدم ساناز به ه  هی

  یرو  یبروز ندم. پلک محکم ی زیچ ربد یه  ی خواست که خودم رو جمع و جور کنم و جلو ی همچنان با حرکت چشم و ابرو ازم م

سوار   ربد یرد اشک هام رو کامل پاک کردم. با صدا زدن ه  دم یصورتم کش یرو   ی. دستدمیکش قیهم قرار دادم و چند نفس عم

  یز یکدوم چ چیو ه م یو ساناز هم عقب. ساکت بود ده یجلو نشستت بودم و سپ یصندل ی راه افتاد. رو یا قه یو بعد از دق میشد 

 !«به یعج ن یاکتس  نقدریا چراشماها  نم یگفت:»بب  نهیاز آ ، یپرتعجب و خنده ا یبعد از نگاه ربد یکه ه  نیتا ا م یگفت ینم

  اد ی... خب خوابمون مزهیهول گفت:»چ  ی به خودش همراه با لبخند  ی گرفت با تکون تکون یاز صندل ه یتک  ربد یبا حرف ه ساناز

 .«  نهیهم یواسه  

 شده بودم کرد.  رهیبغلم چفت کرده بود و به رو به رو خ ی دست هام رو تو ی حوصلگ  یبه من که با ب  یکه ساناز زد نگاه  یحرف با

 قرمز شده. یسوگند حساب یچون چشما ادیخوابتون م م یلیآره معلومه خ-

 کرد.  د ییهم تأ دهیزدم و سپ  یشخند یبه پنجره ن رو

 منم قرمز شده.  یچشما هی خواب ی آره از ب-

  ش یو مضخرفات مهال آت ال یشدند. فکر و خ یباز و بسته م نیکردند و پلک هام، سنگ  ی هام از درد گزگز م قه ی و شق یشونیپ

  خواستیکرده بود و دلم م ز یکدوم از حرف هاش رو باور نکرده بودم اما حسادت وجودم رو لبر چی جونم شده بود؛ هرچند که ه 

توجه نکردم و   ی لیرد و بدل شد که خ دهیو سپ ربد یه نیب یی باز کنم. حرف ها ینیگ بلند بکشم و راه گلوم رو از اون سن یغیج

  ی فرارم کم  یاز اون حالم و نگاه ها ربد یکردم. ه یرو نگاه م  رون یحرف ب  یحوصله و ب یدادم. ب  ه یتک  یسرم رو آروم به صندل

ز از  و سانا دهیسپ یبعد از بررس  ورد یطاقت ن خره و باال  کردیبهم نگاه م یبار با کالفگ  کی  یا قه یمشکوک شده بود و هر چند دق

 : د یلب پرس  ریبه رو به رو آروم و ز  یرگیجلو، بهم نگاه کرد و با خ ی  نهیآ

 تو چته؟ -

 و آروم جواب دادم:  دمیکش  ینفس

 . یچیه-
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  یکرد. با اون جوابم نگاه  یم  دایرو هو ز یبود و حال و روزم همه چ  دهیفا  یکرده بودم حفظ ظاهر کنم اما ب  یکه سع هرچند 

گفتن داره و حضور    یدندون هاش که معلوم بود حرف ها برا  دنیلب کش یبا رو  یا گه یحرف د چی سراسر آشفته کرد و بدون ه

 شد. ره یدست و پاش رو بستند، به رو به رو خ  دهیساناز و سپ

بشم و با هم داخل   ادهیخواست پ یشدند و بعد از باز شدن داخل رفتند. از من هم م اده یپ ده یخونه توقف کرد. ساناز و سپ یجلو

  ی فرمون و کالفگ  یو با گذاشتن دستش رو  د یکه بدون نگاه کردن ازش خواستم من رو برسونه خونه. کامل به طرفم چرخ میبر

 :د یآشکارش پرس 

 ؟ یگ ینم ی چیشده، تو چته چرا ه ی سوگند چ-

 نشده. فقط منو برسون خونه.  ی زیگفتم که چ-

  یگفتن که ناراحت شد  ی زیاونجا چ نمیبب ی. تو خودتیحوصله و ساکت  ی ب ی لیهست، خ ت یزیچ هی  ستم یاحمق ن نقدرم یا گه ید-

 هان؟

 

  ی از اون حساس نشه، با تموم ب ش یب نکهیا ی تر کردم و برا ی . لبارهی داشت ته ماجرا رو در ب یبردار نبود و با کنکاش سع دست

 زدم.   یتصنع  ی ام لبخند  یحوصگ 

 شه منو برسون خونه.  ی قط اگه منکن ف ریفکر خودتو درگ  یالک یعنینه  -

 ؟ یکن یرو پنهون نم ی زیچ ی مطمئن-

 تر کردم و به سمتش سر کج کردم.  ق یحرفم رو باور کنه لبخندم رو عم نکه یا یبرا

 باورکن. حاال هم منو ببر خونه.  ستین  یزیچ-

برداشت و   نیماش  ی تلفنش رو از جلو یراحت شده بود. گوش  الش یخ یداشت حرفم رو باور کنه و انگار که کم یسع

 گفت:»رخساره اومده.« 

 اومده؟  یجداً ک-

 سحر.   ش یاومده پ نکهیاومدم خونه بود، مثل ا-

 اما زنگ نزد! -



 عشق تا جنون 

1467 
 

 کرد و با باز کردن سگرمه هاش سر تکون داد:   یا خنده

 باهاش چشم تو چشم شم. شهیروم نم یسوگند حت شه یباورت نم-

 کردم.   یرخساره، روز عقد، خنده ا یریلگ اوردن اون غاف ادیکردم و بعد از به   ی جیگ نگاه

 . هیاون قض ی آهان واسه -

 پر خنده اش رو جمع کرد.  یها لب

 وقت باهاش رو درو نشم.   هی همش باال بودم که  گم،یم  ینخند جد -

 چرا نخندم.   گهیخب خنده دار د-

 چشمش رو بست.   هی زد و  یمند  تیرضا لبخند 

 خب؟ نمت یبب نیخواد غمگ  یدلم نم ختم، ی بهم ر ی لیخ دم یاون حالتو د ش یپ ی  قهیچند دق  ی خوبه. پس بخند چون وقت-

 .د یاالن  خوابم پر گهید  یبود ول  یخواب ی از ب-

 کمم از وقتتو به ما بده سوگند خانم!   هی شو.  اده یپس پ-

 . میداخل خونه رفت گه یشدم. با هم د ادهی پ نیاز ماش  زدمیکه همچنان لبخند م ی و درحال زم یخواست ذهنش رو بهم بر ینم دلم 

لباس هاش باال رفت و من هم با    ضیتعو  ی برا ربد ی . همیگرفت  ش یو راه سالن رو پ  می جفت کرد یجاکفش ی تو یهامون رو  کفش

 و ساناز نبود!   دهیاز سپ یسحر و رخساره، سمت آشپزخونه رفتم. خبر یصدا دنیشن

 تو؟«    ییکم رنگ گفت:»کجا یبا اخم د ینشسته بودند، سالم کردم که رخساره به سمتم چرخ ز یم دور 

 . رفتمینم یگفت  ی که اگه م ی زنگ نزد-

 و قرارتون رو بهم نزنم.    یگفتم با دخترا بر  یخواستم زنگ بزنم ول  ی راستش اولش م-

که رخساره با نگاه    دمیام کش ی شونیپ یرو  یگذاشتم. دست ز یم ی رو رو فم ی و نشستم. ک  دمیرو کنار کش ی تعارف سحر صندل با

 صورتم شد.  خیم  یق یدق

 !یکرد   هی قدر قرمزه؟ انگار که گر نیتو چرا چشمات ا  نمیبب-

 :د یکرد و اون هم پرس  دایسحر با پرسش رخساره سمتم سوق پ نگاه
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 چه طور بود با دخترا خوش گذشت؟  نم یشده؟ بب یزیچ-

 حوصله جواب دادم:  یباال انداختم و ب  ییابرو

 اوهوم خوب بود. -

 سوگند؟!  ی:خوبسحر

 شده؟  ی زیگرفته بودن چ  یل یهم خ دهی:شماها چتونه ساناز و سپرخساره

 دمش؟« یعمه کو ند  نم یزدم و با طفره رفتن گفتم:»نه بابا بب ی کم رنگ  لبخند 

 ! نیکه مثل لشکر شکست خورده اومد  ه یچ ه یقض  نمی بگو بب  چون ی. بعدشم حرفو نپ رهیدوش بگ   هی :رفت رخساره

و ساناز وارد آشپزخونه شدند و ساناز بالفاصله رو به من گفت:»به   دهی بگم سپ ی زی چ نکهی دو منتظر جواب بودند اما قبل از ا هر

 کرد!«  چمون یسؤال پ یسوگند؟ کل یگفت ی زیچ ربد یه

 باال انداختم. ی ا شونه

 نه نگفتم. -

 بعد به من کرد.  و  دهیبه سپ  یهاج و واج نگاه سحر

 ! ن؟ینگفت  ویچ-

 کردم.  ی. پرسشگرانه نگاهش مد یقرار داد و سمتم چرخ ی صندل یو نشست. دستش رو رو  د یرو کنار کش یا  یصندل دهیسپ

 افتاده.   یحوصله ست و چه اتفاق  یسوگند ب نقدریخب گفت چرا ا-

 ؟ شدهی:باشماهام چسحر

  یل یدونم امشب مهال چش شده بود، سوگندو خ  ینامحسوس گفت:»راستش نم یبا شرم  د یدندن کش ر یبا سؤال سحر لبش رو ز 

 از رفتارش شرمنده شدم.«  ی لیناراحت کرد، من که خ

   ریدونستن. جاخووده و پر تح ینگند و بحثش رو تمام کنن اما سحر مصر بود برا یز یخواستم که چ ی و ساناز م  دهیسپ از

 ه!« گفت مگ   ی! چی چ یعن ینکن  ی گفت:»شوخ

 حرفش اومد.  ن یهم مداخله کرد و ماب ساناز
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 نزد.  یخوب  یحرفا-

 زده بود رو به من ادامه داد:  که یت وار یکه به د ی در حال و

 ماشد.  ریتقص   خوامیرفتار کرد بازم معذرت م  ینجوریچرا ا هویدونم  ی خوبه نم  ی لیباورکن سوگند مهال خ-

 گرد شده بود و پر بهت نگاهم کرد.  یرخساره حساب یها چشم

 ات شده؟! ه یحد که باعث گر نیتا ا  یعن ی... ی!  یکرد   هی پس گر-

اش گفت:»کاش اصالً   ی شده بود و با حرص و نگاه شاک ی عصب یکرد. رخساره حساب  فی رو تعر ز یسحر، ساناز همه چ یاصرار ها با

 .« یرفت ینم

 شرمنده جواب داد:  ساناز

 ..مشیبردینم شه یم ی نجوریا می دونست  یباور کن اگه م-

 . دمیکالفه کش  یپوف

 . د یبچه ها لطفاً تمومش کن-

اعصابم   یل یبگم به خدا خ ی چ دونمیخجول و و متأثر گفت:»واقعاً نم  ی دستش گرفت و با لحن  یاون حرف سحر دستم رو تو با

 .« دهیکار زشتشو پس م نیکنم اما مطمئن باش حساب ا یم  یخورد شد. من از طرف اون عذر خواه

 کنه لطفاً سحر.  دایادامه پ نی از ا شتر یخوام ب ینه نه نم-

 زشته.  یل یرفته! واقعاً خ  شیتو پ ی  هی حد تو مسائل خصوص ن یتا ا ی کنم چه طور   ی:واقعاً درک نمرخساره

 براش اومدم.  یی و ابرو چشم

 رخساره!-

 کنه.  ی ازت عذرخواه کنم یم یرکا  هی  زنم ی:باهاش حرف مسحر

 نفهمه.  یز یچ ربدمیه د ی حرفشو نزن گه یتو رو خدا د-

 رو که حتماً کشته... یکی:آره به خدا اگه بفهمه من ساناز

 چهارچوب آشپزخونه ظاهر شد.  یتو  ربد یهمون فاصله بود که ه  ی تو و
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 باال کارت دارم.«  ایب قه یسر گفت:»سوگند چند دق ی هم بود رو به من با اشاره  یتو  ی که اخم هاش حساب  یدرحال

 نگاش کردم.  متعجب

 شده؟  یزیچ-

 و پر اخم جواب داد.  یجد 

 باال منتظرتم. -

  یعنیو نگران گفت:» د یرفت. با نگاه کردن به دخترا از جام بلند شدم که ساناز لب گز  رون یبا گفتن اون جمله از آشپزخونه ب و

 ها؟!«  ده یشن ی زیبود نکنه چ افه یتو ق  یلیداره؟ خ کارتیچ

 بهش بگم!  یباشه چ  دهیحاال اگه شن ن،یدونم گفتم که ادامه ند  ینم-

 .د یفهم  ییزایچ ه یاومد فکر کنم   ی بنظر م ی:واال عصبانرخساره

گفت تو انکار   ی برم که ساناز ملتمس و دلواپس گفت:»جان سوگند هرچ رون ی خواستم از آشپزخونه ب ی باال پروندم و م ی ا شونه

 . ببخش.« شهیالبته اگه م ی عنیکن خب البته 

 نگران نباش.-

 فهمه.  ی م ی انکارم کن یک تو دار  ی حال نیبا ا ی :ولرخساره

 :بچه ها لطفاً.سحر

خوام از رفتار مهال   یهم فکر نکن چون نم هی به بق ، یبگ  یتونیگفت:»سوگند جان اگه دلت بخواد م یرو به من با پلک زدن آروم  و

 حاال هم برو.«   یبرداشت رو نداشته باش  نیا دوارمیدفاع کنم ام

 اومدم و باال رفتم. رون ی از آشپزخونه ب گه یحرف د چیهم فشردم و بدون ه یهم رو رو  لب

دادم و داخل   رون ی ب یق یلب هام نشوندم. در اتاق باز بود، نفس عم یرو رو  ی تصنع  یکردم حفظ ظاهر کنم و لبخند  ی م یسع

. با قدم  نمیاشاره داد که برم و کنارش بش  دنم یتخت نشسته بود و دست هاش چفت هم شده بود. سر باال گرفت و با د ی رفتم. رو

 شنوم.«  یبه صورتش گفت:»م  یجد  ی به سمتم و حالت یکه با چرخش شستم تخت ن  ینامطمئنم به سمتش رفتم. رو  یها

 زدم.  ی دستپاچه ا لبخند 
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 و؟ ی چ... چ-

 تر کرد.  یزد و لب هاش رو عصب یپوزخند 

 چرا؟ یگ ینم  ی زی شده اما چ ی پرسم چ یم   یه نیماش   یبه من نگن! تو  یکه خواست  یز یهمون چ-

 م؟ ی راجع بهش حرف نزن شهیم د یریه-

 :د یشده بود با تشر و شمرده پرس   یعصبان یکه حساب  یدرحال

 شده؟  ی سوگند چ-

  ن یکه از ا  دونمیگفتم:»م ی ا قه ی گرفته بودم. نگاهم رو باال گرفتم و بعد از گذشت دق ی دست با اضطراب به باز ی هام رو تو انگشت

 فاً.« لط یز ی بهم بر ی خوام الک یو مسخره ست نم ی خاله زنک یماجرا  هی چون  ادیبحثا خوشت نم

 ! یحال افتاد نیبه ا ی خاله زنک یماجرا ه یبه خاطر   یعنیهه... -

بلند، دست هام رو   یکرد خشمش رو کنترل کنه با فوت کردن نفس یم  ی که سع ی دادن نداشتم، ساکت بودم و درحال ی برا یجواب

 باز سؤال کرد. می مهربون و مال ی دستش گرفت و با لحن  ی تو

 ناراحت کرده؟  نقدریتو رو ا یبگو قربونت برم من، بگو عشق قشنگم، چ -

بود نگاهش کردم.   دهیکه اشک توشون دو  یی دستش گرفته بود، بغض داشتم و با چشم ها ی لحن قشنگ و مهربونش قلبم رو تو با

شدم. دستم   یحتماً خفه م  دادمینم زش یر  ی و به اشک هام اجازه   زدمی بسته شده بود و اگر حرف نم ظ یراه گلوم از اون بغض غل

سراسر   یو با لحن د یگونه غلت ی انگشتم زد، قطره اشکم رو یرو  کیکوچ   یرو به سمت لب هاش بردم ، در همون حال بوسه ا 

 :دمی لب برچ ه یبچگانه و حالت گر

 تو رو نبوسه خب؟  ی جز من... جز من کس-

کردم لرزش    یم  یکه سع  یشده بودند و درحال ریشک هام سرازکرد. ا ی که زده بودم نگاهم م یو واج و جاخورده از حرف  هاج

 نخوره.«  یهم دستت به دست کس  یاشتباه ی تو رو لمس نکنه، ح...حت  یچونه ام رو کنترل کنم گفتم:»ج... جز من کس

 دستم سر خوردند و به سمتش سر کج کردم.   یاشکم رو  یها قطره 

 من.  ی من باش، ب... برا ی. فقط برا رمیم ی چون.... چون اون وقت که من م- 

 دست هاش گرفت.   یکرد، صورتم رو تو   ینگرانش بهم نگاه م  ی. با چشم هازدیدو دو م جش یبود و نگاه گ ختهیبهم ر یحساب
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 ! ؟ی چ یعنیحرفا  نیا ه یچه حال نیسوگند تو چت شده ا-

اش   یشون یام رو به پ ی شونیدستش گرفته بود، انگشت هام رو دور مچِ دستش قفل کردم و پ ی که صورتم رو تو  یدرحال

 .دادم یدست فشار م  یو حال آشفته و زارم دستش هاش رو محکم تو   هی چسبوندم. با گر

 .رمیمن باش، فقط من بغلت کنم م...من دستاتو بگ   یفقط برا-

 موهام فرو کرد.  یستش رو تو قورت داد و د ی دهنش رو به سخت آب

 دلم.  زیقشنگت برم. حرف بزن عز  یشده قربون اون چشما یچ-

 :د یپرس  ینیبار، با لحن غمگ  نیکردم که ا  یپر از اشکم بهش نگاه م ی اش جدا کردم، با چشم ها ی شونیرو ازش پ میشونیپ

 شده خب؟ یدورت بگردم بگو چ -

طاقت با حلقه کردن دست هام دور گردنش محکم و سفت   ی گرفت. ب ی م ی شتریام شدت ب هی گر شد یتر م  میلحنش مال یهرچ

گوشم   ی به شماره افتاده اش تو یکرد با لحن مسخ و نفس ها   یبو م ص یکه موهام رو محکم و حر  یبغلش کردم. در حال

 کرده.«  ت یتو رو اذ ی ک و. فقط بگ دمیناراحت کنه، اجازه نم یکس  دمیگفت:»اجازه نم

 لود لب زدم: آ بغض

 . نیخوام بغلت کنم هم یخوام حرف بزنم فقط م  ینم-

 .« یتو بگ  ی دلم آروم باش هرچ  زی داشت آرومم کنه و شمرده شمرده کنار گوشم گفت:»باشه آروم باش عز یسع

بغلش آروم شده بودم. درست مثل   ی کرد. چه قدر که تو  یگذاشته بودم و اون هم موهام رو آروم نوازش م  نش یس  یرو رو  سرم

 شده؟«یچ ی بگ  یخوا یگفت:»نم  یمیو مال  فی آروم تر شدم با لحن لط د ید  ی. وقتشهیهم

 . ستیمهم ن گه ید-

 

 مردد لب زد:  ی تعلل و لحن با

 گفته؟   یز ی... مهال... اون چنمیبب-

 گفت؟«  یفرارم چهره اش درهم شد و با لحن پر خشمش گفت:»چ  یسکوت و نگاه ها با
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 و آروم پلک زدم. دمیکش  یسنف

 . ستیارزش و چرند. مهم ن ی مشت حرف ب  هی-

خواست از جاش بلند شه که دستش رو گرفتم و   یاش بلند کرد و م  نهیس  یهم فشرد، سرم رو از رو  ی حرص لب هاش رو رو با

 تو موهاش زد.  ی چنگ  یمانع شدم. عصب 

 گفتم. ، یبر د یمقصر اونان گفتم نبا  رسهی کارشو پس بده، نوبت به سازم م نیجواب ا د یبا-

 و پر خواهش نگاهش کردم.  ملتمس

 .ربد ی لطفاً ه کنم،ی خواهش م ن،یجون من بش-

کرد خودش   ی م ی بود و سع یتخت نشست. هنوز هم عصبان ی و پر خشمش رو فوت کرد و با اصرار و خواهشم باز رو یعصب  نفس

 . د یبغلش کش یداد و باز من رو تو ه یآروم باشه. به تخت تکرو کنترل کنه و 

 گفت.  ی پس بگو چ-

 زدم.  یپوزخند 

 واقعاً. ستنی. مهم ننیکرد هم  کیگفت که فقط خودشو کوچ  ییزای چ هی-

 شد. آروم اسمش رو صدا زدم.  نییباال و پا ی سرم کم نه،یخارج شدن نفس کالفه اش از س  با

 ربد؟یه-

 صورتم حرکت داد.  ی رو پشت گوشم زد و انگشتش رو رو موهام

 جانم بگو عمرم. -

 اش قرار دادم.  نه یس  ی و دست هام رو رو دم یکم رنگ کش یآه

 .دمیخوب فهم ی لیرو خ یز یچ هی امشب  ه یچ ی دونیم-

 قشنگ و همچنان متالطمش، نگاهم کرد.   یچشم ها با

 و؟ یچ-
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کنم، زود از کوره در   ی کنم، مثل بچه ها لج نم ی پروا رفتار نم ی مثل قبل ب گه یعوض شدم د یلیمن نسبت به گذشته خ  نکهیا-

 .رمینم

 لب هام نشست.  یرو قیعم ی نگاهش گره خورده بود و لبخند  ی سرم رو کامالً باال گرفتم، نگاهم تو و

 طور عاقل. نیعشق تو منو بزرگم کرد و هم ، یتو منو عوض کرد-

 هم گذاشتم. یچشمم رو رو هی بود  دهیتوش خز می مال ی که غم ی خنده ا با

 عاقل کرد.  ی  وونهید  هی عشق تو منو  ی ا گه ید بر یبه تع-

 . د یزد و با خم شدن به سمت صورتم، گونه ام رو بوس   یلبخند 

  اد ی ی. وقت یلیکردم، خ ی بچگ  یلیکه بهت دارم. من خ ی هم بخاطر عشق جنون آوار وونه یکه گفتم، د یی زایعاقل به خاطر چ-

کردم... منو   تتیاذ ی لیبه تو... خ ی کردم، اول از همه به مرتض  یبد  یبچگ  یکشم، از رو  یاز خودم خجالت م  فتم ی گذشته م یکارا

 خوام.  ینم  و یکس رو جز تو باور نکنم، من... من جز تو کس  یچیحرف ه  دم یم ول کنم، ق  ینم تت یوقت اذ چ یه گهیببخش د

 موهام رو محکم  یفشرد رو  یم  نشیمن رو به س  که یزد و درحال  یتلخ لبخند 

 .د یبوس 

 . یکردم تو تنها مقصر نبود یبچگ  ادیمنم ز-

 من!   یاما نه به اندازه  -

  یاز قبل عاشقت م شتریهروز ب ی دونست  ی گفت:»م ن یدلنش  یو با خنده ا  د یصورتم خز ی که زدم نگاه جذابش رو یی حرف ها با

 شم؟«

 . دمیلب برچ ی و با طناز  دمیخند  تینها ی ب یشوق با

 چه خوب. -

لب هاش دعوت کرد. نگاهش، لبخندش، از همه مهم تر وجودش   یاز اندازه   ش ییب ی نیریهم گذاشت و من رو به ش  یرو  پلک

  ی و غرق در آرامش  می . ساکت بودبردمیم اد یرو هم از   ایدن ی غم ها نیکنارش بودم بزرگ تر  ی حکم مسکن رو برام داشتتند و وقت

از طرف رخساره بود. بازش کردم. خواسته بود که سر راه اون رو   یامیهم شکست. پ ی تلفنم اون سکوت رو تو ی پر لذت که صدا

من بود   یِگوش  ی که سرش تو  یهم در حال ربد یاوضاع چه طوره. ه نکهیدرمورد ا  دنیو پرس  ی هم فضول یو البته کم م یهم برسون

 کرد.   یخوند خنده ا ی رو م  امیو پ
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 تو خون همه تونه.   یفضول  نکهینه مثل ا-

 تخت نشستم.    یکردم و با مرتب کردن لباسم رو   یا خنده

 موهاش رو باال جمع کرد.  

 ؟ یعن ی یمون  ینم-

 نه عصر مامان گفت که شب رو برگردم. -

 .امیاالن م نییباشه پس برو پا-

صورتم    ی رو  یبغلش همراه با بوسه ا یو با جا دادن تو  د یخواستم برم دستم رو از عقب کش ی که م  نیگفتم و هم یچشم

 :د ینامطمئن پرس 

 ؟ یستیها؟ ناراحت  که ن گهید  یخوب-

 االن واقعاً خوبم. -

 زد.  یمندانه ا  تیرضا لبخند 

 شده... ی چ دم یهنوزم نفهم نکهیبا ا-

 . دمیحرفش پر ی تو

 منتظرتم.  نییبهش فکر نکن من خوبم. پا گه ید-

به سمتم اومدند. پشت سرشون هم ساناز و سحر. دوره ام کرده و بالفاصله شروع   ده یرفتم رخساره و سپ نییپا نکهیمحض ا به

 معترض گفتم:»چه خبرتونه بابا!«  ی کردنم که باخنده ا چ یکردن به سؤال پ

 زد.  یچمشک دهیسپ

رو به اون   نی از ا هویکنه که   یکار م یچ  ربد یه نیا نم یوا شده سوگند خانم، بب  یبدجور  شتین ناوضاع خوبه چو نکهینه مثل ا-

 رو قشنگ دپرسه!  یهفته ا هی که با خودم گفتم  یاون قدر ناراحت بود  ش یکم پ  ه یها! واال  به یعج ی ش  یرو م 

 کرد و شونه باال انداخت. یخنده ا  سحر

 کنه! ی معجزه م گه، یعشقه د-
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 هم جمع کرد. ی و لب هاش رو تو د یکش ی خنده دار و بامزه، آه  ی حرف سحر، ساناز با حالت با

 . کردیرو به اون رو م نیاز ا ینجور ینفرم بود که منو ا هی خوش به حالت واقعاً، کاش -

 .« شهیم دایگفتم:»نگران نباش اونم پ یکردم و با چشمک  یمعنادار  ی  خنده

 باال انداخت: ییشده بود و با خنده ابرو نیه حسنامحسوسم ب ی حرفم و اشاره  متوجه 

 خدا از دهنت بشنوه. -

 که افتاد.   ییکنم  بخاطر اتفاقا یزنگ زد گفت بازم ازت عذر خواه  لو ین ی سوگند  ی:راستدهیسپ

 بهم لطف داشت.  یلیچون خ  یکرد   یخوب وخانمه ازش تشکر م  یلیخ لوفر ین-

 ناراحت بود به خاطر امشب. ی :ولدهیسپ

 گذشت. گه ید  ستیمهم ن-

 

بهت که صد و   ی چ ربد یه نیا ییچونه اش گفت:»خدا ی رو یدست  دن یکرد و با کش  کیبار یکه زدم رخساره چشم  یحرف با

 بود!«  افهیتو ق  یل یتازه اونکه خودشم خ  ،یکرد   رییهشتاد درجه تغ

دستش    یکه تو  یریش  وان ید و لبو  دهیچی که دور موهاش پ ی باز کردم عمه هم با حوله ا یگفتن حرف  یکه دهنم رو برا  نیهم

 : د یکرد و پرس   یبود به طرفمون اومد. نگاه

 زم؟ یعز یر ی سالم سوگند جان کجا م-

 .  گهیخونه د رمی باشه، خب م تیسالم عمه جون عاف-

 ؟ یمونی:نمعمه

 بودم ممنون.  نجای از صبح ا گه ینه د-

 .د ینوش  رفت یداغش که بخار ازش باال م  ریاز ش  یقلپ

 توهم هست.  ی خونه  نحایدلم ا ز یعز هی چه حرف نیا-

 ممنونم. -
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اش   یبه خاطر خواب آلودگ کشیکوچ یکه چشم هاش رو با دست ها  یکه آرش درحال می حرف زدن با عمه و دخترا بود مشغول

 کجا رفته؟«  ربد یبه اطرف، رو به سحر، سر بلند کرد و گفت:»مامان سحر، داداش ه یبه سمت مون اومد. با نگاه د یمال یم

 اومد. نییهم پا ربد یهمون لحظه بود که ه  ی تو و

 به پله ها اشاره کرد.  سحر

   ؟ید یمامان جان تو چرا نخواب نم یبب ربدت،ی اوناهاش اونم داداش ه-

تو همش   یحشرات متورم و سرخ شده بود خاروند و با سگرمه ها شیو ن تیصورتش رو که از حساس  کشیانگشت کوچ با

 که.«  ترسمیبخوابم آخه تو بغل اون اصالً از خون آشاما نم ربد یداداش ه  شیخوام پ ی گفت:»من م

 و بچگانه به ساناز اشاره کرد.  ف یظر یدر ادامه با اخم و

 ترسونه.  ی منو م ی خوابم ه یخاله ساناز م ش یپ یوقت ی ول-

 بهش کرد.   یضیساناز گرفت و غ ی از بازو یشگونین دهیسپ

 ترسه!  ی م نقدر یاگم بچه چرا شبا  ی ساناز م یر یبم یا-

دست از    یخوای م ی کرد و پر حرص گفت:»از دست تو ساناز ک د یخند  یم  ز یساناز که ر ی پر تشرش رو حواله  ی هم  اخم ها سحر

 دختر!«   یکارات بردار  نیا

 بچگانه ادادمه داد:  ی روبه آرش با زبون و

 بخوابم!   ربد یتو بغل داداش ه  یچ یعن ی ی گندگ  نیپسر به ا ،یبزرگ شد  گه یبعدشم تو د رونی خواد بره ب ی م ربد ی دادش ه-

رو به آرش زد و   یداشت چشمک ی سالن بر م ی کنسولِ گوشه   زی م یرو از رو  چش یکه سوئ ی در حال ربد یاون حرفش ه با

 .«یآرش  ام یزود ب  دمیگفت:»قول م

متذکراً رو بهش گفت:»اِ مامان جان شما   یم و لحن که سحر با اخ د یپر نیی کوتاهش باال و پا یو با قد و قواره    د یبا ذوق خند  آرش 

 .« ینکن ت یاذ ربدویگفتم، پس بهتره داداش ه  یچ  ید یشن یبزرگ شد  گهید

کرد سر کج   یکه به من نگاه م  یداد و با لحن بچگانه و بامزه اش در حال  ی رو تاب کشیکوچ یکه سحر زد، آرش لب ها  یحرف با

 بخوابه.«  ربد ی تو بغل داداش ه تونه یاون م ی کرد و گفت:»خب خاله سوگندم گنده ست پس چه طور 
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دندون   ر یلبم رو ز ی که صورتم از اون حرف گلگون شده بود، گوشه  یجا خورده بودم و درحال  یکننده اش حساب ر یحرف غافلگ  از

هم خنده شون گرفته   هی صورتش سرخ شده بود. بق یاز خجالت حساب رفت، سرجاش ماتش برده بود و ربد ی. نگاهم سمت هدمیگز

گفت:»من   یخنده و رو به آرش با چشمک  ر یزد ز  یو پق   وردیکنند اما ساناز طاقت ن ل کردند خنده هاشون رو کنتر ی م ی بود و سع

 که قانع شدم آرش جون.« 

 با آرنج به پهلوش زد.  دهیسپ

 ساناز!-

هم معذب شده بود   یحساب کهی هم که انگار تازه به خودش اومده بود و درحال بد ریو ه دمی کش  یعمه خجالت م یجلو

 منتظرم.«   رونی... سوگند من بزهیگفت:»چ

 خنده. ریباز زدن ز یهمگ  ربد یرفت. با رفتن ه یبه طرف ورود  ع یسر ی لیخ و

 .«ی ول  د یکرد و گفت:»بچه ام چه قدر خجالت کش ینگاه د یخند  یکه م  ی هم درحال عمه

که   دند یخند  ی به آشپزخونه رفت. ساناز و رخساره همچنان م ،یخال  وانیبردن ل یبرا یبا گفتن اون حرف با تکون دادن سر و

 پرخنده بهشون تذکر داد.  یسحر با اخم

 اِ دخترا! -

 نبوده.«  یشما راض یامروز اصالً مامان از رفتارا گفت:»تو هم بدو برو باال، بدو  یض یدر ادامه روبه آرش با غ و

 . د یکوب  نیزم یپا رو  سرتق

 . ادیتا ب  ربد یاتاق داداش ه رم یمن م رم ینخ-

 تاب داد.  یچشم د یخند  ی که م  یبه سمت پله ها رفت. رخساره درحال ی راحت ی با گفتن اون حرف بعد از برداشتن تبلتش از رو و

 .د یکم مراعات کن ه ی  هی کارا چ نیبچه ا ی زشته بابا سوگند جلو-

 بهش رفتم.  یغره ا  چشم

 کوفت! -

 !« نیخودتونو. چه هول د یکم کنترل کن  هی  گهید  گه یبه رخساره گفت:»راست م یهم با خنده و نگاه ساناز

 چه قدر قرمز شده بود.  ربد یه چارهی:بدهیسپ
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 نگاهشون کردم.  دلخور 

 آخه؟!  ی د یخند  ینجور یعمه آب شدم از خجالت. ساناز تو چرا ا یاز دست شما جلو -

 . یعن یبود  یو تو هم که عال  ربد یاکشن ه ی باحال گفت. ر یل یکار کنم خنده ام گرفت خب، خ ی:چساناز

 زد.  ی باز قهقهه ا و

 . یدسته گل به آب داده شرمنده سوگند   ی:آرش امروز حسابسحر

 . گهینه بابا بچه ست د-

 .د یدندون کش ر یکرد و لبش رو ز ی زی ر یخنده   دهیسپ

 ! دتتونینکنه صبح که با لگد درو باز کرده د-

هان، مطمئن   نیکه نکرد ی ا گه یو خنده گفت:»کار د  طنتینگاهش کردم که  ساناز با ش   زدیکه خنده توش موج م یاخم با

 باشم؟«

 

 به بازوش زدم.  یمشت

 اِ ساناز!-

 زد.  ی ا قهقه 

 خب حاال توهم. -

 از دست شماها.« د یچه قدر خجالت کش ربد ی ه یبد شد طفل  ی لیخ ی ول  یزدنش گفتم:»آخ د یو د ی به ورود یبا نگاه و

 خواهر من.«  د یکم خودتونو کنترل کن   هی که  نیریم  ی کارا رو نکنه، نم  نیگفت:»خوب جلو بچه ا حاضرجواب

 کم چرت و پرت بگو.  گه یساناز بسه د ی:بترکدهیسپ

 تاب دادم.  ی بغل گرفتم و با خنده چشم ی هام رو تو دست

 واال.  ن،یستی ن زا یچ نیانگار حاال خودتون اصالً اهل ا گنیم ی جور هی-
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 کرد و سر تکون داد.  یخنده ا  رخساره

 بچه!  ی اما نه جلو-

 شد و با لحن خنده دارش گفت:»من که ندارم.«  زویباز لب و لوچه اش آو ساناز

 . د یخند  زیدر جوابش با تمسخر ر رخساره

 برات.  رمیبم یاوخ-

  ربد یمن برم ه  گهیبه خدا. خب د د یا وونه ی گفتم:»د  دمیخند  ی بهشون م  کهیکردند. درحال ی م یبا اون موضوع شوخ  همچنان

 وقته.«  ر ید  گهید ایمنتظره. رخساره ب

 دستش انداخت. ی رنگ رو یی به ساعت طال ینگاه

 خونه.   م یریبعد هم م میزنی م یدور   ه ی  دمیامروز همو ند  رمیبا اون م گه یزنگ زد، د  د ینه سع-

 روش بشه منو برسونه.«  گه ید ربد یماجراها هم که فکر نکنم ه نی در ادامه با خنده گفت:»با ا و

 ن؟ یندار یآره فکر کنم. خب پس من برم کار -

 . امیدر باهات م  ی:تاجلوسحر

 کنم.  یپس قبلش برم و با عمه هم خدافظ-

  یکردن اون ها برا  ی شام از آب چکن بود و دسته بند  ی با اون حرف به سمت آشپزخونه رفتم. عمه مشغول برداشتن ظرف ها و

 ها. آروم صداش کردم که به سمتم برگشت. نتیکاب ی گذاشتن تو

 ؟ یر یم ی دار-

 . کنم  یآره گفتم ازتون خداحافظ-

 شما بچه خوبه؟«  نیبه سالن، آروم تر گفتم:»خوب  ی سرک دنیبا کش و

 هم فشرد.   یدهنش رو آروم فرو داد و لب هاش رو رو  آب

 خوبه، ممنونم.  ز یهمه چ شی قبل از عقد رفته بودم آزما-
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  ر ید یلیاالنشم خچون حق دارن که بدونن، تا  د یبگ  ی کم کم وقتشه، بهتره تا شکمتون بزرگ نشده به عمو مهد  گه یبنظرم د-

 .د یبا من شما نگران نباش  ربدمی. ه نیکرد

 که چشم هاش رو برق داده بود نگاهم کرد.  یکرد و خنده ا  یم  یدستش باز ی تو  یبا حلقه    کهیدرحال

 خواد داشته باشمش. یفکرم چون... چون واقعاً دلم م   نیهم ی راستش خودمم تو-

 . دمیاز صورتش رو بوس  یتر رفتم. با بغل کردن، طرف کی پر ذوق زدم و نزد یلبخند 

 .د یتفاوت باش  ی نسبت بهش ب د یتون یشماست. نم ی گفته بودم چون اون بچه   نیخودتون هم بهش عالقه مند شد  نید ید-

 .« یخوبه که هست  ی لیکرد گفت:»خ  یقدرشناسانه نگاهم م  کهیهاش از اشک برق گرفته بود در حال چشم

 دستم فشردم.   یتو  ست،ین  ینگران ی برا ی جا نکهیاز ا نانیروش زدم و دستش محکم و پر اطم به ی لبخند  متقابالً 

 .د یدونیحواستون باشه البته خودتون بهتر م نایو ا هی. تغذ نیمراقب خودتون باش  شتریفقط ب -

 .  ونمیبهت مد  یکمکم کرد   یلیدلم. بازم ممنون که حواست بهم هست سوگند جانم. خ  زیچشم عز-

 .نیکه نکردم خودتون هم خواست  یکار-

 باز بغلش کردم.  و

 منتظره.  ربد یبرم ه د یمن با گه یخب د-

 باشه قربونت برم. مواظب خودت باش. -

خواستم برم که صدام زد. به   ی و م دم یدر بدرقه ام کرد. صورتش رو بوس  ی کردم و سحر تا جلو  یعمه و دخترا خداحافظ از

اومد.   رونی هم گذاشتن در سالن ب یرنگ و بافت دونه درشتش رو دور بازوهاش تاب داد و با رو  ی. شال مشک دمیسمتش چرخ

 ت حرف بزنم.« خوام درمورد مهال باها ی حرف بزنم. م نخواستمدخترا   یکردم که گفت:»جلو  یپرسشگرانه نگاهش م

 آروم لب زدم:  ، یدادن نفس رونیو با ب  میخواست در اون مورد حرف بزن یدلم نم  گهید

 سحرجون من فراموش کردم.  الیخ یب-

 توجه به حرفم ادامه داد:  یب
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هم هست   یا گه یو موضوع د ره ی که ذهنت هنوزم درگ دونم یهم بهت گفته. م ی ا گهید ی زایچ ایگفت گو ی م ده یاونجور که سپ-

 .یگ یکه نم

 :د یسکوت کرده بودم که پرس  ریبه ز سر

معلومکه فقط به خاطر    ،یخت یبهم ر نقدریبهت گفته که ا ایچ گه یبگو، محال د کنه یم ت یهست که تو رو اذ یز یسوگند اگه چ-

 نبوده!  ی دوتا سؤال شخص

  ی . باالخره بعد از کمد یکش ی سوت م تی عصبان کردم و با هر بار فکر کردن مغزم از  ی که محال زده بود فکر م ی هم به حرف هنوز

 سخت بود، لب از هم باز کردم:  ی لیبرام خ دنشیهرچند که پرس  ،یو دو دل   د یترد

 شده؟   کهی نزد ربد یتاحاال... تاحاال به ه-

 :د یپرس  یا  قهیکرد و بعد از دق  یزدش نگاهم م  رون یپر بهت و از حدقه ب  یچشم ها با

 خودش گفت!  نویا-

 اوهوم. -

 .د یو ناباوررخند  یعصب

 حرف رو زده. اوف از دست تو مهال.  نی ا یشه چه طور  یباورم نم -

  نمی. بب گمیم ی چ  یدونیخودت که م خته یکم بهم ر   هی گفت:»واقعا شرمنده سوگند فکر کنم مهال  یدر ادامه با تأسف و شرمزدگ  و

 !« ؟یباور کرد

  نیا ی برا نمی اعتماد کامل دارم. ا ربد یکارو نکردم چون من به ه نیاما ا زدمیرف مح ربد ینه نه چون اگه باور کرده بودم که با  ه-

 ... یزیاز طرف اون چ د یکه شا دمیپرس 

 لبش گفت:  ی گوشه  دنیی رو قطع کرد و با جو حرفم

 سوگند.«  ستین ی کن ی که فکر م  یاون جور  زنه، ی بامن حرف م شهیمهال هم »راسش

 ؟ یدونیم  یزی تو چ-

 آره چون باهام حرف زده بود.-
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 ابروهاش انداخت. نیب ینیفرو دادم و ناباور نگاهش کردم که چ  شیدهنم رو با تشو آب

وقت   یلیخ  نا،یبابا ا ی پاشد و اومد خونه  ع یهست سر ربدمیه د یمهال هم بود. تا فهم ی عنیاومده بود اونجا...  ربد یکه ه  ی موقع-

  هی رفته بود اونجا تا  گهیخسته بود و د یبود حساب ده یاز راه که رس  ربد یآخه ه ده، یاق سپراست هم رفت ات ه یبودش.  ده یبود ند 

 کم استراحت کنه. 

 دهنش ثابت شده بودند.    یهام رو  چشم

 ادامه داد:  ی از مکث بعد 

از جاش بلند شد. اون روز   یاتاق رفتم با دستپاچگ  ی من تو  یمهال فقط... فقط کنار تختش نشسته بود، بهش زل زده بود و وقت-

کنار تختش نشسته بود    یو وقت تونه یبهش فکر نکنه اما گفت نم گهیحالش بد بود، باهاش حرف زدم که فراموشش کنه و د یلیخ

  ه ینداشت و در حده  ی . باور کن اون روز کالً حال و روز خوبنیجور حرفا. فقط هم نیخواسته بغلش کنه و از ا ی گفت دلش م

 خبرم نداره.  هیقض  نیاز ا یحت  ربد یباورکن. ه فتاد ی ن یحس بود فقط اتفاق

 .دمی خند  یهم فشردم و عصب  یکردم خودم رو کنترل کنم. با حرص دندون رو  یم  یرو به انفجار بودم و سع ازحسادت

 ! کردیکارو م  نیا ی رفت یاتاق نم ی اگه تو، تو د یشا ی ول-

 ذهنت مشغول نباشه.   گهیفقط گفتم که د یرو نگفتم که ناراحت بش نایسوگند ا-

 . کنهیم تمیتصورشم اذ ی حت ستیببخش دست خودم ن ی ممنون که گفت-

 خوام آرامشتون بهم بخوره.  یموضوع فکر نکن نم ن یبه ا گهید- 

 کنم و... ی فکر نم یخود یباز ذهنم آروم تره و ب ی نجوریا یبازم ممنون اما خوب شد گفت-

 به سمت در اشاره داد.   نیدلنش یحرفم رو نصفه گذاشت و سحر با لبخند  ربد یبوق ه یصدا

 منتظره.  ربد یبرو ه -

مثل قبل ذهنم    گهیبود که د  نیاش ا یسحر هم خوشحال بودم هم ناراحت اما خوب  ی حرف ها زدم و ازش دورشدم. از  یلبخند 

  دمی خند  یم  کهیدر رو فشار دادم و داخل ماشن نشستم. درحال  ی  رهیمنتظر بود. دستگ  نیماش   یتو  ربد ی مشغول نبود. ه

 !« ؟یشد  یفرار  هو یشد  یگفتم:»چ

 تکون داد. نیتأثر سر به طرف  با
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 کردن.  ی چه فکر دونه یخدا م یپشت سوت یاوف سوگند سوت -

 بگذرونه.«  ر یدر ادامه نگاهم کرد و با خنده گفت:»گاف سومو خدا خودش بخ و

 ذره شرفمونم به باد رفت.«   هی  نیاز اون حرفش زدم که گفت:»هم یا  قهقهه

 بامزه گفت، من خودمم خندم گرفته بود.  ی لیخ ی ول-

 گفت!   یم  د یاون همه آدم با یاَد جلو  نیآره توله رو بب-

 . گهیخب حقم داره د-

 حق داره!  وی؟چیچ-

 خواد تو بغل تو بخوابه.«  یدلش م  نکهیدلبرانه و پر عشوه گفتم:»ا  یچشم رو بستم و با نگاه هی

 کرد و سر تکون داد.  یا خنده

 ! یکن  ی م ی نکنه به اون بچه که حسود نمینبابا بب-

 ؟ یکنیمسخره ام م-

 روم گرفت.  ی به جانب کف دست هاش رو جلو حق

 ! رمیتونم بالشتمو از دست تو بغل بگ  ینم گه ید  یواال من حت-

 اشتباهه!« زیچ ه یچون تا من هستم   ی هم عال ی لیخمار  گفتم:»بله خ یبه ابروهام و پلک ی کردم و با تاب ی زیر ی  خنده

 هم ندارم سوگند خانم. یجرأت  نیواال همچ-

 دم و به رو به رو اشاره دادم. ام رو جمع کر خنده

 خونه؟  ی منو برسون یخوا  یبسه نم ی دلبر گه یخبه د-

که حاضر بودم صد بار براش جون بدم و اصالً   یی کرد. از اون نگاه ها یزد و نگاه خمار  یچشمک شهی اون حرفم دلبرانه تر از هم با

 نداشتم.  یریازش س 

 چشم خانم خوشگلم. -
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  ی ب یکرده بود و با ذوق   می به هول ی قشنگ شون کنار هم، ته دلم رو غنج داده بود و حال نشی با کلماتش و چ  یباز شه یهم مثل

 مثل سر شب اون همه ناراحتم نکرده بود!  یاون وسط نبود و اونجور  یی . انگار که اصالً مهالدمیدندون کش  ریانداره لب ز 

 

سال نو و    یسحر برا ی گذشت. اما طبق گفته ها ی م ربد ی خان، پدربزرگ ه ر یو اردش  ه یاز رفتن سحر و بق  یدو هفته ا  باًیتقر

 اومدند. ی بهش نمونده بود، باز هم م  شتریکه کمتر از ده پونزده روز ب التش یتعط

  ربد یده کنم هر چند که هآما  شتر یب گهیکردم خودم رو از هر وقت د یم  ی نمونده بود و سع یدانشگاه باق  یبه آزمون ورود  یزیچ

 شده بود.  یمعترض و شاک  یدرس خوندن، حساب  یخونه برا  یاز اون همه کالس و حبس خودم تو 

  یدندون ها ر یکه ذره ذره و با لذت ز  یاز خوشبخت نیریش  یحس  ن یبهم آرامش داده بود و همچن یدر کنارم حساب  بودنش

شدند البته تنها   ی م  یام برام سپر ی زندگ یروز ها  ن یرفت و بهتر ی م شی خوب پ یل یخ زیکردم. همه چ  یوجودم، مزه مزه اش م 

  زیهمه چ د یتندش بود؛ با خودم فکر کرده بودم که بعد از عقد شا  یکرده بود، سامان و رفتار ها رمیدلگ   یکه اون وسط کم یزیچ

  یرحم یو در اوج ب   شهیسردتر از هم بود و خشک تر و دهیفا ی کنه اما ب ر ییتغ ربد ی رفتارش  نسبت به من و ه یبهتر بشه و کم

 کرد.   یباهامون برخورد م  به یغر ک یمثل 

  ی آماده م  ربد ی قبل از اومدن ه د یتست رو هم زده بودم و با نیمطالعه بلند شدم. آخر ز یبه بدنم دادم و از پشت م ی و قوس  کش

از جمله سامان، قرار بود ناهار رو   یهمگ   د یدعوت سع  یبودند به بهانه   دهیبا هم چ نیکه رخساره و حس ی شدم. طبق برنامه ا

و به اون فاصله و قهر    میباهاش حرف بزن یقرار دادن سامان کم   تیموقع  ی با تو می بتون ربد یهم من و ه  ون یم  نیو ا  می بخور رون یب

  یبه سمت گوش  دم یسبز رنگم رو باال کش یبزرگ بارون  پ یام به صدا دراومد. ز یلباس بودم که گوش  دن ی. مشغول پوش میخاتمه بد 

 جواب دادم:  یصندل  ی دستم، رو  یرو   الِبود رفتم. رخساره بود و بالفاصله با پرت کردن ش  ز یم ی ام که رو

 الو... رخساره؟ -

 جواب داد:  ع یسر یلیخ

 پس؟   نییکجا نم یبب یسالم چه طور -

 کم استرس دارم و نگرانم.   هی . فقط گهیکم د ه ی  م یایم ومدهیهنوز ن ربد یه-

 ؟ ینگران چ-

 ربد؟ یبا وجود ه  اد یاصالً م نمی بب ده؟یبه نظر تو سامان فرصت حرف زدن بهمون م-
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اصرار کردم که دو سه بار بهش   د یبه سع ره یقرار بگ   یستیرودربا ی تو نکهیا ی دور. بعدشم نگران نباش برا ز یرو بر ی افکار منف نیا-

  صله یف  زیکه امروز همه چ دوارمینتونست نه بگه. ام گه ید د یعذر و بهونه اورد اما با اصرار سع ی که کلکنه. اولش    د یزنگ بزنه و تأک

 کنه.  دایپ

 نشستم.  شیآرا ز یم ی جلو ، یصندل  یرو ی آه دنیو با کش دم ییدندون جو ر یلبم رو ز 

 نگرانم.  یلی تو دلم آشوب شده. خ ی گفت ی دونم از وقت ینم-

 ده؟ یو اصالً مجال حرف زدن بهش نم کنه یفرار م ربد ی همش از ه ی گفت ی م ادته ی-

 کوتاه ادامه داد:   یمکث با

 ارزه.  یتا باورتون کنه. به امتحانش م  نیبد  حی. براش توضد یباهاش حرف بزن د یتون یسوگند امروز م  نیبب-

بدتر تو رومون نگاه   گهیکاره که د  تو نمیکه چه قدر قده اگه بدونه دست حس   یدون یاون همه آدم هست! م یوقت ی اما چه طور-

 ها؟!  دونهینم یز یکه چ  د یسع نمی. ببکنهینم

  ی لیو خ میو سامان شکرابه، گفتم کمک کنه درستش کن  ربد یه  ونیکم م ه ینه به اون صورت فقط بهش گفتم حواسش باشه و  -

با هم راه   نیهم هماهنگ ش  ربد یتو ه میری ماها زودتر م ن یهم استقبال کرد، باور کن قرار امروز فقط به خاطر شماهاست. فقط بب

 . میفتیب

 ان؟ یم  ایک گه ید-

 جواب داد:  یتعلل با

رو هم بهش    نایم ی برن زهره رو از کالس بردارن. راست د یآخه قبلش با ان یم رتر یطور زهره، که البته د ن یو نامزدش و هم م یمر-

و تار هم، اونم    پیبا زن عمو، باز خوردن به ت نکهیاومد چون مثل ا یگفتمم نم  یاز اون فضول خانم راحته البته م  الت ینگفتم خ

 پدربزرگش.    ی رفته خونه 

و   اد یکه سامان ب نیزود با فکر ا یلیلب هام رو گرفت اما خ ی لحظه ا  ی کم رنگ برا ی فکر همه جا رو کرده بود و لبخند  یحساب

 به حرفامون بزاره بره، محو شد. فکر نگران کننده ام رو به زبون اوردم که در جواب گفت: بدون گوش دادن 

 بزنه.  نیرفته بنز  د یسع نم یقطع کنم تو ماش  د یتونه که بزاره بره. بببن من با  یکارو بکنه. نم نیا  تونه ینم هی و بق  د یسع یجلو-

 قدرشناسانه و پر تشکر گفتم:  ی لحن با

 . زمیممنونم خواهر عز م یونیبهتون مد  نی به ماها کمک کرد یلیخ نی باشه. بازم ممنون تو و حس-
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 . فعالً خدافظ.د ینکن ریبوسمت فدات شم د ی که. نم م ینکرد یکار  هی چه حرف نیا-

فرستاده   نیکه حس   یهم اومد و به سمت آدرس  ربد یکم بعد هم ه ه یآماده شدم و  ع یسر ی لیاز قطع شدن تماِس رخساره خ بعد 

  قه ی و چند دق دم ید ی م ربد یه یکالفه    یچهره   یتو  ی رو به خوب ی. اضطراب و نگرانمیبه راه افتاد  د یسع نیبود و جلوتر از ماش 

 از اون نداشت. یشد البته حال خودم هم دست کم  ی م  دهیکش  رونیبار با صدا زدن من از افکار مشوش ب کی

  ی ورود ی جلو  نیشدند. حس ادهیپ نیو از ماش  دند یو رخساره هم همزمان با ما رس  د ی. سعمیشد   اده یپ ی سنت یرستوران  یجلو

که   م یردک یکوتاه   یو رخساره به سمتمون اومدند، سالم و احوال پرس   د ی. سعزدیجوون قهقهه م یبود و با پسر  ستاده یرستوران ا

 شده باشه!« مونیگفت:»پس سامان کو، نکنه پش ش رو زد و با قفل کردن نیماش  موتیر د یسع

 

کاپشن  بیج  ی کرد به طرفمون اومد. دست هاش رو تو  یم یکه با تکون دادن دستش از اون پسر خداحافظ یهم درحال  نیحس

 جاده اشاره داد.   ی  گه یچرم و کوتاهش فرو کرد و با حرکت سر به طرف د

 خان.  یآوردن سام فینشده اوناهاش تشر مون ینه پش-

قرارم   ی. باز هم اضطراب سر تا پام رو گرفته بود و نگاه نگران و ب د ی هر چهار تامون به عقب چرخ ی کله ها  ن،یبا حرف حس و

  که یجاده بود و در حال ی  گه یآروم زد و خواست آرامش خودم رو حفظ کنم. همچنان طرف د یشد که پلک دهیسمت رخساره کش

.  زدیزنگ م یبه کس ایاش مشغول شد و گو یبعد هم با گوش  ی ا قهی . دقکردیما نگاه م  بهبود  ستادهیا  نشیماش  ی کنار درِ باز شده 

لب هام   یعصب  د یاسم سامان از دهن سع دنی. با شنزنگ خورد د یسع یهمون لحظه گوش  ی که تو می کرد  یمتعجب به هم نگاه م

 شده بود.  مونیقصد اومدن نداشت و به نظر پش نکهیهم فشردم. مثل ا ی رو رو

  یدونستم چ ی که نم یو سامان د یسع ی جمع به مکالمه  یگوشش گذاشت و جواب داد. با دقت و حواس  ی رو رو یگوش  د یسع

 رو به گوشش چسبوند. ی داد گوش  ی که با حرکت دست از همون جا بهش اشاره م  ی گوش کردم. در حال  گه،یم

 ! یستادیشده سامان جان چرا اونجا ا یچ-

....- 

 . باشه.  قهیدونم، کارت دارم فقط چند دق ی ور. آره م  نیا ی ایب قه ی چند دق شه یواجبه؟ م نقدریا یعنی آخه!  یچه کار  ؟ی چ یعنی-

و   د یجوش  یو سرکه م   ریبه سمتمون اومد. دلم مثل س  نشیدر ماش  دنیان بعد از بهم کوبرو قطع کرد، سام ی که گوش   نیهم و

نامطمئن و   ی خودم رو حفظ کنم. با قدم ها  یخواست خونسرد  ی کنار گوشم همچنان م ییرخساره با گرفتن دستم و زمزمه ها

 :د یبا باال پروندن ابروش از تعجب رو بهش پرس  د یدست دادن و بعد از سالم، سع د یتر اومد. با سع  ک یآرومش نزد
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 اومده مگه؟!  شیپ یچه کار مهم ، یر یم ی دار  ومدهی کجا ن-

کارا.   ن یمثالً ا  یچ ی عنیخان.  یسام ی کن ی خودتو لوس م  یلیخ داًیگفت:»جد  ی گرفتن  افهیحرفشون اومد و با ق نیهم ماب نیحس

 .« گهید م یریم  می کن ی ذا کوفت مدو قلمه غ د یو ناهاره. دور از جون آقا سع ی دورهم  هی

معنادار که خوب متوجه اش شده بودم،    یبا لحن نیانداخت و رو به حس ربد ی به من و ه ینگاه م ی ن ن،یحس ی اون حرف ها با

 .« ادیم ش یپ گهیگفت:»کار د

 شونه اش گذاشت. یو دستش رو رو  د یچرخ د یدر ادامه هم به سمت سع و

 . خوامی کارم مهمه عذر م یلی خ ی جون ول د یشرمنده سع-

 !یاومد  نجای:پس چرا تا انیحس

 بهم زنگ زدن.  نیماش   یشد تو ییهوی:چ... چون  سامان

کردم که نگاه نا آرومش رو به   ی نگاه م ربد یاون دروغ تابلو رو سرهم کرده. به ه ربد یبود که فقط به خاطر حضور من و ه  معلوم

 . د ییجو  ی رو ملبش  ی گوشه  تیعصبان یجاده دوخته بود و از رو 

 که نشده هان؟  ی زیچ نم یبب ی اومد  نجایسامان، بده تا ا الیخی:بنیحس

 :نه گفتم که کار دارم. سامان

 : دمیمشغول حرف زدن بودند. آروم کنار گوش رخساره پرس  نیو حس د یبا سع همچنان

 !م؟یدونست که ماهم هست ی نم یعنی-

خواستم بهونه داشته   ی. نمادیکه ب ستیکار داره معلوم ن  ک یبوت ربد یبهش بگه ه یگفتم الک د یمن به سع ی عنیتر گفت:»نه  آروم 

 حرفم بزور قبول کر.«  نیباشه تازه با ا

  یعنیبه ساعتش انداخت و رو بهش گفت:» ینگاه د یپا داشت. سع هی بود و مرغ سامان فقط  دهیفا  یب ن یو حس د یسع اصرار

 هوم؟«  یایشب که م ؟ی باغ چ نمیبب  گه،ید یمونینم

 .د ی موهاش کش  یتو ی کرد و دست ی با لب و دهنش باز یکم

جون ان شاهلل   د یسع خوامیبرم بازم معذرت م گه یخب من د ی لیچون فکر کنم کارم تا شب طول بکشه. خ ستیمعلوم ن دونمینم-

 . گهید ی دفعه 
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 لحظه دستش رو گرفت.  ه ی ی تو  ربد یخواست بره که ه ی با گفتن اون حرف م و

 صبر کن. -

خودش رو کنترل کنه و خود دار باشه، با   ه یبق یجلو  کرد یم ی سع کهیدرحال قه ی و بعد از چند دق کرد ینگاه م ربد یزده به ه بهت

 گفتم که کار دارم.«  ی کن ی کار م یگفت:»چ ی سراسر مصنوع یلبخند 

 .«  رمی گ ی وقتتو نم ی لیبهت بگم خ یز یچ هی خوام  ی مصمم تر گفت:»م ربد یه

 هم قرار داد:  ی لحنش موج گرفته بود، دندون رو ی که تو یحرص با

 بعد.    ی باشه واسه -

 االن. نی:همربد یه

  ی تا ،یدر پنهون کردنش داشت و نگاه ی که سع ی تیشدن از عصبان  د یمنگه قرار گرفته بود و با سرخ و سف یبدجور تو  سامان

 ابروش رو باال داد. 

 از کار من مهم تر باشه! فکر نکنم حرفت -

 :د یرو به هر دوشون پرس   یساختگ  یرفتار کنه، با تعجب  یو عاد   ارهیبه رو ن یز یچ کردیم  یکه سع  یدرحال د یسع

 هست؟  ی! مشکلد؟یکن  یرفتار م ینجور ی شما چرا ا نمیبب-

زد و باز   یلبخند  یدر حفظ ظاهر داشت. زورک  ی پر رنگ تر بشه و همچنان سع تشیبود که عصبان یکاف  د یپرسش سع همون

 باال پروند.  ی شونه ا

 ! ؟ینه چه مشکل-

هم فشردن لبهاش از   ی کرد و با رو  د یینگران من، حرف سامان رو تأ یاز اندازه   شیمضطرب و ب  یبه چهره   یهم با نگاه ربد یه

 به سامان جان بگم.«  د یهست که من با ی زی چ هی فقط  ستین یمحو، گفت:»نه مشکل  یلبخند 

 اومد.  ییدر ادامه رو به سامن چشم و ابرو  و

 مگه نه؟  -

 کاپشنش زده بود سر تکون داد.   ریکه دست هاش رو به کمر و ز یبه ناچار و اجباراً در حال سامان
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 داخل.  د یاوهوم پس شما ها بر-

اون   مینمونه.  تسل ی سامان باق ی برا یراه فرار   گهید  یطور  نیاخواستم بمونند که  نیحرکت چشم و ابرو از رخساره و حس با

  یجا گذاشتن گوش  یو سامان من هم به بهونه    ربد یرفتند. بعد از رفتن ه نیبه سمت ماش  ربد یه یشده بود و با اشاره   تیوضع

داخل نشستم. سامان   ع یسر ی لیندونه، به سمت شون رفتم. خ ی از اون مسئله رو جد  شیب د یکه سع  نیبه خاطر ا ن،یماش   یام تو 

 :د یغر  یمرتعش شده بود، عصب تی صداش از عصبان که یجلو نشسته بود و در حال یصندل ی رو

 ه؟ یچه رفتار ن یشما چه مرگتونه، ا-

  ن یگفت:»منظورت از ا  دم،یبه خودم لرز ی لحظه ا یکه برا  یبلند و پر خشم ی با صدا ربد یزد و رو به ه یرو محکم چنگ  موهاش 

 .« نیدار ی ماست اصالً؟! چرا دست از سرمن بر نم ن یب یچه حرف مهم یاصرار کرد  نقدریچرا ا ه؟یچ ه ی و بق د یسع ی کارا جلو

 خارج شد و شمرده شمرده ادامه داد:  نهیاز س  نشیخشمگ  نفس

 شما دوتا آخه!  د یخوا یاز جون من م یخواد، باهاتون حرف بزنم. چ  یمن، دلم، نم-

 : د یشکسته شد و به سمتش چرخ ربد یه سکوت

 کم آروم باش لطفاً.  هی-

 آخه!  ه یچه رفتار نی خوام آروم باشم ا ی:نمسامان

 داداشم.«  می حرف بزن د یبا ی کن ی آروم رو بهش گفت:»چون گوش نم یپرخواهش و لحن یبا نگاه ربد یه

 حرص لب زد:   با

 بهتون گوشتون کنم. خوامیبگم نم ی با چه زبون-

و شونه هام از تن    دمیپر ی باال م ی. با هر داد سامان کمدمییجو یدندون هام م   ری کرده و مضطرب و طبق عادت لبم رو ز  بغ

فکر   یو قدر ی شونیپ ی دستش رو دنی و بعد از کش د یکش  یشد. نفس تند و صدا دار ی هم جمع م ی تو نشیخشمگ  یصدا

 کردن، مردد و نامطمئن لب زد:

 ناهار ک... کار شماست هان؟ نیا  ی نکنه... نکنه برنامه  نمیبب-

 به اندازه ادامه داد:  ی در ادامه با غضب و حرص و

 آره؟ دوننیم نم یو حس د یسع-
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 با طفره رفتن جواب داد: ربد یه

 بتونم باهات حرف بزنم و...  ی نطوریا د یشا امیمنم ب ، یایم ی . گفتم حاال که تو دارهی چه حرف ن ینه... نه... ا-

و به اشک نشسته   ده یترس  ییعقب با چشم ها ی صندل یکه رو   یرو قطع کرد و  به سمت من ربد ی و خشم حرف ه تیعصبان با

و   یشاک  یما بود با حرکت انگشت اشاره اش و لحن   یکه نگاهش با دو دو زدن به هر دو  یجمع شده بودم، برگشت و درحال

 رو خوب بهتون بگم.«  ی زیچ ه یخواستم بچه ها حساس بشن، اما بزار   ینم نکه یفقط به خاطر ا نجامی مغضوب، گفت:»اگه االن ا

امه با  و خواست که صداش رو ببره و در اد د یبزنه سامان با تشر بهش پر ی که خواست حرف نیو هم  د یکش ی کالفه نفس ربد یه

 ازتون متنفر بشم.«   نیاز ا شتریخوام ب یفاصله، چون نم  ن، یریاش کلمه به کلمه، گفت:»از من فاصله بگ  یو عصب د یلحن پر تهد 

  یخوایچرا نم  ،ی انصاف ی ب یل یفرمون گفت:»تو خ  یرو  ی کف دست دن یتر از اون با کوب  یهم باال رفته بود و عصب ربد یه یصدا

 کارو نکن.«   نیالاقل با اون ا کشهیدار عذاب م  یلی. سامان سوگند خیبه حرفام گوش کن قهیچند دق ی برا یحت

 کرد. ی نگاهم م یو با دلخور  زند یدو دو م  تیمن کرد. چشم هاش از عصبان ی  ره ینگاه مغضوبش رو خ ربد،یاون حرف ه با

 من!   یاما نه به اندازه  -

 شد.  ادهیپ نیبا گفتن اون حرف از ماش  و

  ی کردم هوا کمه و راه گلوم از بغض ی. حس م د یکوب  یفرمون م  یتر از قبل رو  یعصب ربد یشده بود و ه س یک خاز اش  صورتم

دستم رو سمت قفل    عی سر یلیخ ی آن یمیکردم و با تصم   یرفتن سامان رو نگاه م شهیبسته شده بود. از پشت ش  ظ یو غل نیسنگ 

شده، صدام    دهیکش  نییپا ی  شهیاز ش  ربد یه دم یشدم و در رو بهم کوب اده یپ نیش که از ما نیبردم و در رو باز کردم. هم نیماش 

 زد. 

 سوگند؟  ی ریکجا م -

 کردم.  نییباال و پا یو با پاک کردن اشکم سر دمیبه سمتش چرخ ی لحظه ا یبرا

 کارو بکنه.  نیبره، حق نداره ا ی نجوریا زارمینم-

 شد. ادهیپ نیز ماش ا باالفاصله

 شکنه.  ی م شتر یدلت ب  گهیم  یز یچ هی  رهیاز کوره در م هو ی. ستین ی االن وقت مناسب نیتو ماش   نیسوگند بش-

  هی شد و   یو پر عبور، رد م  ض یعر یچپ و راستش، از جاده   یبود که با بررس  ینگاهم به سامان ه ی د، یلرز ی از بغض م صدام

 . د یدوباره لرز ی بود. چونه ام از بغض دهیکش  ش یاش، قلبم رو به آت یو اون همه غم و درموندگ  یکه کالفگ   یربد ی چشمم به ه
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 . خوامی. نمنیاز هم دور باش  نقدر یشما هم ا خوامینم-

مدام از پشت سر صدام   ربد یرفت. ه یم  نشیدور شدم و لبِ جاده رفتم. سامان به سمت ماش  نیبا گفتن اون حرف از ماش  و

 داشتم.  یتفاوت به صدا کردن هاش قدم بر م  ی و باما مصمم  کردیم

رفت   یم  نکهی سامان بود و قبل از ا شیکردند. چشم و حواسم پ  یحرکت م یاد یها با سرعت ز نیشلوغ بود و ماش  یحساب جاده

خواستم به سمتش برم متوجه   ی که م نیشد و هم یم  نشیدادم. داشت سوار ماش  یشتر یو به پاهام سرعت ب  دمیرس یبهش م د یبا

 بلندتر رخساره که گوشم رو پر کرد.  غی طور ج نیشدم و هم ربد یدادِ دو رگه و  بلند ه  یصدا ی

 سوگند مواظب باش...-

  ر ید یقدمم رو بلند تر کردم اما کم دهی. ترس دمید ی اومد م ی رو که با سرعت به سمتم م ینیاما فقط ماش  دمیعقب چرخ به

 بودم...  دهیجنب

فرو   نیریخواب ش  هی هم گذاشتم. انگار که به  یتار شده بود. آروم  پلک هام رو رو   دمیمقابل د زیباز بود و همه چ مه یهام ن مچش

 حس... ی حسِ ب یرفتم؛ ب یم

 

برام   یچپم کم ی کردم و تکون دادن پا ی زانو و مچ پام احساس درد م ه یجونم رو باز کردم. تو ناح مهین  یپلک ها یال آروم 

هم شده بود و دندون هام که از شدت   یچهره ام تو  ی باعث فشردگ یلحظه ا  یکه برا  د یشد  ی طور بدن درد نیسخت بود و هم

  یتو  ییزای چ ه یکه  یسرم بود و درحال   یباال ی کامل بشه. پرستار جوون دم یپلک زدم تا د یهم قرار گرفتند. چند بار یدرد رو 

 :د یبه روم، پرس  میمال  ی با لبخند نوشت  ی دستش م ی بزرگِ تو یتخت شاس 

 زم؟ یعز یخوب-

ام که   یشونیدستم رو به سمتم پ   یحس و خشک شده بود و باالخره با تالش  یب یحرکت بدم، حساب  ی داشتم دستم رو کم یسع

برام سخت و دردناک بود.   یکرد بردم و آروم ماساژش دادم، دست راستم بانداژ شده بود و حرکتش هم حساب  یاز درد گز گز م 

افتاده بود و   یکه چه اتفاق   ارمیب  ادیتونستم به   یبودم، هنوز هم نم مارستانیب ی تو ؛به اطراف انداختم ینگاه حواس جمع و پر دقت

  اد یتونستم به  ی اش رو نم هی اوردم. بق ی به خاطر م ربد یه نیشدنم رو از ماش  ادهیمن رو اون جا اورده بودند و فقط پ یچه جور 

 : دمیاومد نال یم  رونیکه از ته چاه ب یی صدا بااز ذهنم پاک شده بود.  لم،یف ک یپاک شده از  ی ا کهیو مثل ت ارمیب

 ... نجایمنو اورده ا ی... ک یک- 

 جواب داد: کننده،  یبررس  یبه ُسرمم کرد و بعد از نگاه ینگاه
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 .  یاوردنت تصادف کرد  شیساعت پ کی-

 که دستش رو جلو اورد و مانع شد.  نمیکردم بش ی م یسع

  ی زیخورده و کف دستت هم که انگار با جسم ت ه یفقط سرت چندتا بخ ی د یند  یا  یجد  بینکن، خدا رو شکر آس  ت یخودتو اذ-

از همراه هاتون رفته   یکی. یبدنت دار یو زخم تو  ی کم هم کبود ه یزده شده، البته  ه یبخ ییتا شی برخورد کرده اون هم پنج ش 

 ؟ یاحساس درد دار  نم ی. ببستین ی کلان شاهلل که مش رهیاسکن رو بگ  ی ت یجواب س 

. با  زدیهاش که اسمم رو صدا م  ادیچشمم قرار گرفت و فر ی مقابل پرده  ربد یه ر یزدم و با بسته شدن چشم هام تصو یپلک

 ام لب باز کردم:  یشونیزش پسو

 ... ربد یه...ه-

هم اون پسره   شتر ینگرانت شدن از همه ب میلی به دهنم کرد و با اشاره به در گفت:»همراهات پشت در منتظرن، خ ینگاه

 باهات داره نامزدته؟«  ی گذاشته بود رو سرش. چه نسبت یرو حساب مارستانیکه ب ه یموخرما

 .دمیدهنم رو بلع  زیبذاق ناچ یو دهنم خشک بود و به سخت لب

 . د یصداش کن شه ی... مشهیم-

 باشه فقط تو خودتو خسته نکن.-

کرده بود داخل اتاق اومد. چند   ه یگر  ایسرخ که گو ییو چشم ها یمگ یرفت رخساره با سراس  رونیکه خانم پرستار از اتاق ب نیهم

 .  د یکرد و بعد از اتون هم با بغل کردنم صورتم رو بوس   یرو که فقط با اشک سرزنشم م   یا قه یدق

 االن خواهر قشنگم؟  ی خوب- 

 کردم.«  ی و با حالت نگرانِ صورتش گفت:»داشتم سکته م د یکش  یباز پوف و

 پلک زدم.  آروم 

 خوبم نگران نباش.-

 بود؟!  ی چه کار نی آخه ا میشد  ی چه حال یسوگند اگه بدون یشعور یب یلیخ-

 شد؟  ی. چه طورادینم ادمی یز یواقعاً چ-

 .« شهیکه واقعاً حالم باز بد م ارم یب ادیرو ب  یز یچ خوامیاون پرسشم بغض آلود گفت:»تو رو خدا اصالً حرفشم نزن چون نم با
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 !دمی نفهم یز یپس چرا خودم چ-

  ی . وقتیل بهش برخورد کرد رو عوض کرد و فقط از بغ رش یمس  نِی... خدا رو شکر ماش یمتوجه شد  ر یاما د می صدات کرد-

 انداختم.   د یو خودمو تو بغل سع دم یکش غ یفقط ج دمت یپخش جاده د ی اونجور

 خوبه؟  ومده یکجاست چرا ن  ربد یه نمیاالن خوبم. بب ی ببخش ول-

 سر تکون داد.  یو با تأسف و ناراحت د یگز لب

ام   هی گر شتری ب دم ید یمن حال و روز اونو که م شه یرنگ به صورت نداره. باورت نم  یشده، طفل یچه حال ی سوگند اگه بدون ی وا-

ها بدو بدو و با صدا زدن پشت هم اسمت   وونه ی مثل د نیزم  یرو  ی که افتاد  نیکه... هم  نیها شده بود. هم وونه یگرفت مثل د یم

 بود...   کینزد  یکرد و حت ی رو توجه نم به رو  ینایاومد طرفت، اصالً به ماش 

 و متأثر پلک زد.  د یلب گز باز

اجازه   یو حت  کردی. مرتب صدات مدنیلرز  یم  یبغلت کرده بود، دستاش حساب ی بود که وقت دهیترس  نقدریحالش بد بود ا یلیخ-

  هی و  نیبود، بعدشم که تو رو گذاشت تو ماش  ده یرس  یجنون آن هی تونم بگم اون لحظه واقعاً به  یبهت دست بزنه م یکس دادینم

 هر دوشونو.  ی چاره کرد ی از اون نداشت. ب یهم دست کم چاره یب  امانالبته حال س  مارستانیب میراست اومد 

 گفت!  یمن م ی اش برا یلبم نشست. از نگران ی محو رو یاسم سامان لبخند  دنیشن با

قرار و نا آروم بود، از انتظار   ی ب یلیخ  ربد یه ی عنیابروهاش گفت:»بحثون شد،  ن یب ی نیکرد و با چ ی با لب و دهنش باز یکم

و با هل   د ی کوب  یاش م نهیها به طرف سامان حمله کرد، با کف دست به س  وونهیمثل د هو یپشت در کالفه شده بود و  دنیکش

 بود.«  ی درهم و بد  ی لیخ تیگفت تقصر اونه و اون باعث شده. وضع یم  رد،ک  یزد و سرزنشش م ی دادنش به عقب داد م

 :دمیپرس   یموند و با دلواپس ره یحرکت لبش خ ی ام رو دهیترس  نگاه

 رو که نزدن رخساره تو رو خدا بگو!  گهیهم د نمی شد؟ بب یخ... خب چ-

 

 تکون داد: نیزد و سر به طرف  ی جواب اون سؤالم لبخند  در

 . وونهینه د-

 ؟ یچپ... پس -
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  د یو خارج از کنترلش رو د  یعاد ریو رفتار غ  شونیاون حال پر یخواست مداخله کنه اما سامان اجازه نداد و وقت یم نیحس-

 همو بغل کرده بودن.  یرو فقط همون جور  ی ا قه ی کرد آرومش کنه. چند دق ی و محکم بغلش کرد و سع خت یبهم ر یحساب

که باعث لرزش چونه ام شده بود آب دهن   ی و با ذوق د یچک نییچشمم پا ی وشه اراده از گ یب یاون حرف رخساره قطره اشک با

 فرو دادم.

 کردن؟  ی آشت یعن ی... ی-

  یآشت ی گ یاون وقت م ی دادیخودتو به کشتن م ی داشت ، یا وونه یمتعجب چرخوند و با لحن پر شماتتش گفت:»تو د  یچشم

 کردن!« 

 کجاست؟  ربد یکجان، ه نمشونیخوام بب یدرست شه... لطفاً صداشون کنه م  نشونیخواستم ب  یخب من فقط م-

 نثارم کرد و کالفه نفس فوت کرد.  یضی و با غ  رلبی ز یا  وونهید

  گهید  کرد،یکم حالش بد شده بود و شلوغ م ه ی که  ربدم یه ره،یبگ  شارو یطور آما نیاسکن و هم یت  یسامان رفت جواب س -

 کم هوا بخوره البته تا از حالت مطمئن نشد نرفت.   هی  رونیبردنش ب به زور و با اصرار د یو سع نیحس

 پر التماس گفتم:»رخساره صداش کن، تو رو خدا صداش کن.«  یو لحن  ینگران با

 کم آروم باش. هی باشه تو -

 هم فشردم و پر درد لب زدم:  یبود پلک رو  دهیچ ی بدنم پ ی که باز تو ی درد از

 اون االن داغون شده، بهش بگو که خوبم، برو رخساره بهش...-

 گفت:»اوهوم باشه االن... «   اط،یکرد و با باال اوردن بالشتم با احت  می رو تنظ  تختم

  ش یقرار یسرخ که نشون از ب  ی آشفته و صورت ی همون لحظه وارد اتاق شد. با سر و وضع ربد یحرفش تموم نشده بود که ه هنوز

 کرد.  ی بود و بهم نگاه م ستادهیور تر از تخت اد  یداد، کم یم

 زد و با لمس کردن دستم از جاش بلند شد. ی رو بهم لبخند  رخساره

 مونم.  یمنتظر م  رون یمن ب-

  ی که درد داشتم اما کم نیرفت. با ا رون یکرد، ب  یکه مات و منقلب با اون حال دگرگونش بهم نگاه م   ی ربد یبا رد شدن از کنار ه و

کنده شد و باالفاصله با حال   نیکردم که باالخره قدم هاش از زم  ی اشک آلودم نگاهش م یبه جا شدم. با چشم هاتخت جا  ی رو
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بودم؛ چراکه   یبغلم کرد. چه قدر که از خودم عصبان تمیمحابا، بدون توجه به وضع  یو ب ع یرس  یل یبه سمتم اومد. خ شونشیپر

 نداشت و باعثش فقط من بودم.  ی اصالً حال و روز خوب

کرد و شونه هام رو چنگ    یکه گوشم رو پر کرده بودند، موهام رو بو م یقرار   یمضطرب و ب یبغلم کرده بود و با نفس ها محکم

رو همون    ی ا قهی بودم. پنج دق شده شیباعث ناراحت ی کاف ی بکنم چون به اندازه  یتونستم اعتراض  یزد. درد داشتم اما نم یم

قرار گرفت باالخره خودش رو عقب   یکه کم نیآروم شدن نداشت. هم الیبا حال مشوشش بغلم کرده بود و اصالً هم خ یطور

نگاه   یحرف ی . بد یشد، د یم  ی صورتش به خوب ی بودند و رد اشک رو رو خته یاش ر ی شونیپ یآشفته اش رو  ی . موهاد یکش

 زدم.   یبود که بغض آلود لبخند نگرانش رو بهم دوخته 

 من خوبم.  -

 . د یلحنش مشهود بود خند  ی که تو ی بغض ونیم

 م... من... من مردم سوگند، مردم... -

  ریصورت پشت هم سراز ی کرد و اشک هام رو ی م تم یاون حال اذ یتو دنشیلرزونش قاب گرفت. د  یدست ها ی صورتم رو تو و

 شدند.

 نکن من خوبم قربونت برم.  ی نجوریتو رو خدا ا ربد یه-

 که.  ی تو... تو منو کشت-

... من... م... من مردم، صدات کردم اما چشماتو باز  یچشماتو بسته بود  ی ... وقتیگفت:»و... وقت زد یحرف م ی که به سخت  یدرحال و

 .«دمی ترس   یلیخ دم، یترس  ، ینکرد

 باز هم محکم تر از قبل بغلم کرد و به خودش چسبوند.  و

 . یکن  یکارو با من م  ن یکردم، آخه چرا ا یکار م   یکردم هان چ  یکار م ی شد من چ یم  تیزیاگه چ-

 .  د یشونه اش چک ی اشکم رو یزدم و قطره ها پلک

 . یفهم ی م نیزم  ی آدمه رو نیتر  فیضع شمیم  ،یهستم اما موضوع تو که باش  یا ی سوگند من آدم قو-

 ببخش منو.«  خوام یمعذرت م شد،یچ دمیخوام خودمم نفهم ی گفتم:»معذرت م  هی گر ون یشده بودم و م لیام به هق هق تبد  ه یگر

 .  زدی صداش پر درد حرف م یکنار گوشم با بغض نشسته تو  همچنان
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 تصور کنم.  ی ا هی ثان یتونم نبودتو برا  ی نم یمن حت ، یمن ز یسوگند تو همه چ-

عذابم   نقدر یبا عجز و لرزش صداش گفت:»چرا ابست  یکه چشم هاش رو م   یو ازم جدا شد. درحال  د یو مغموم آه کش  متأثر

 ؟« ید یم

 شد. ده یصورتم کش یوقفه ام، رو  ی ب یپاک کردن اشک ها یکردم. دستش برا  ی م ه ی و گر ختم یر  یاشک م فقط 

 چرا؟  ی کا رو نکرد نیا نیتو ماش   نیگفتم بش  یچرا وقت  ،ی چرا حرفمو گوش نکرد-

که خوبم.   ین یب ی کم، آروم شو. م  هی آروم شو  کنهیم وونه یحالت منو د  ن یتو رو خدا نکن، ا ربد یکج کردم و ملتمس گفتم:»ه سر

 خوبم عشقم، خوبم.« 

 اش باال جمع کرد.  یشونیپ ی رو از رو شونشیپر ی تکون داد و موها سر

 نکن.  ه ی گر گه یباشه. تو... تو هم د-

 

شده بود و بعد از لحظه به   رهیو غم پر شده بودند، بهم خ یکه از نگران یی هنوز هم با نگاه ها از قبل آروم تر شده بود اما یکم

نگاه آشفته اش رو   ، یکبود   یاون جا دنی دستم برد و با بوس   کیکبود شده بود نگاه کرد؛ صورتش رو نزد یام که کم  گه یدست د

 باال گرفت. 

 ؟ یدرد دار ی لیخ- 

 همچنان نگرانش زدم. یبخش به چشم ها نان یاطم یلبخند 

 رفت.  ادم ی هوی دمیداشتم اما تو رو که د-

 منو نترسونده بود. نقدریا  زیچ  چیوقت و ه چیمنو، به خدا قسم که ه  ی ترسوند  ی لیخ- 

 که خوبِ خوبم.  ینیب  ی نگران نباش م گه یلطفاً د-

  ی لبم جا خوش کرد. سر و وضع اون هم کم  یرو ی قیعم بعد هم سامان داخل اومد. لبخند  ی  قه یو چند دق   د یآسوده کش ینفس

که از   یبلندش به سمتم اومد و بعد از نگاه یاز جاش بلند شد که آب دهنش رو از گلو عبور داد و با قدم ها ربد یآشفته بود. ه

  یم، با صدابغض دن یمون دلتنگش بودم و با ترک ی هاش رو دورم چفت کرد. ب دستاشک برق گرفته بود، به سمتم خم شد و  

شدند   ی برادرانه اش کنار گوشم نجوا م یو قربون صدقه رفتن ها ز یمحبت آم ی کردم و هق زدم. حرف ها ه یبغلش گر یتو  یبلند 
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که هفته ها حسرتش رو داشتم   یآغوش   یو انداخته بود و همچنان ت نییمتأثر سر پا ربد یشوکه کرده بودند. ه  یو قلبم رو حساب

 بود، گوشم رو پر کرد.  زی هم سرزنش آم یو پر بغضش که کم نیسراسر غمگ  ی. صداختمی ر یاشک م

 ... دِ آخر چرا؟ی. اگه... اگه اتفاقیکارو کرد ن یدنبالم. آخه چرا ا یچرا اومد  ،یکارو کرد  نیچرا ا-

که دست چپم رو دور گردنش   یدر حال   زیاشک ر یپر و با حالت ی، با دل که ترس از تنها شدن دارند  ییو مثل دختر بچه ها ه یگر با

 لب زدم:  زی حلقه کرده بودم، التماس آم

 سامان نرو.  رم یمیبار م ن یبه خدا ا یقهر نکن. بر  گهینرو، د شمیتو رو خدا از پ-

  رونیاز اتاق ب ص یترخ ی کارا ی رو کالفه کرده بود و به بهونه  ربد یه  یمن و سامان، حساب  یاون همه نا آروم دن یهام و د اشک

  ه یباال اورد و کمک کرد راحت تر تک یسرم رو کم ر ی. بالشت زامیب رونیدادم از آغوشش ب  تیباالخره رضا یق یرفت. با گذشت دقا

  ی نفس دن یو با کش د یشاش کصورت ملتهب و مچاله شده  یرو  یرو کم کرده بود. دست   دماز در  ی شده کم قیبدم. ُسرم تزر

و سرش رو از    د یکنار کش  یرنگ رو با حرکت یی و طال  ریحر ی رفت. پرده  مارستانیبزرگ اتاق ب ی و بلند به سمت پنجره  نیسنگ 

سرد بود. به   یرو بدون حرف مشغول تنفس کردن اون هوا  قه ی خواست راه نفسش باز بشه. چند دق یبرد. انگار که م  رون ی پنجره ب

ناله مانندم صداش کردم. به سمتم  ی با صدا یچشم هام متورم شده بودند و بعد از پلک زدن کم جون  ادیز  یها ه یخاطر گر

 هم گذاشت.  ی و پلک رو د یلبش کش  ی. دندونش رو محکم رود یچرخ

 . نیمن بش  الیخیمگه نگفتم ب   ،یکارو کرد  نیچرا ا-

. بالفاصله به  دمیکش یکوتاه غ یپهلوم ج یتو   یدرد  دنیچیکه با پ نمیداشتم بش   یگاه کردم و سع  هی تخت تک ی دستم رو رو  کف

 :د یکرد و مضطرب و نگران پرس  یاش بهم نگاه دهیترس   یسمتم اومد. با چشم ها

 ؟ یشد خوب یچ-

کنم. تمومش کن سامان. تو داداش   ی و آروم و ملتمس گفتم:»نرو خواهش م دم یکش د یرد کردن اون درد شد   یبرا یقی نفس عم-

 کنم.«  ی ... خ.... خواهش میِمعن  یفاصله ب  نیا یمن

کاپشن چرمش رو   ی نفس فوت کرد. دستم رو به سمتش دراز کردم و گوشه  یچنگش گرفت و با حرص و کالفگ  یرو تو  موهاش 

 گرفتم. 

امروز   د یشا. یلیدارم، خ  ازیبهت ن  یلیکن، خ ی و تمومش کن، بازم برام برادر  ای! سامان بشم؟یم زیبرات عز رم یفقط اگه بم  یعنی-

 اون تصادف جون سالم... یواقعاً تو 
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از   دمیلرزونش که نفهم ی لب هام گذاشت و با صدا ی و با شماتت حرفم رو قطع کرد و به سمتم خم شد. انگشتش رو رو معترض 

 .« یفکر کن ازی چ نیبه ا ی . حق ندارید یافته فهم یتو نم ی برا ی اتفاق چی خشم، گفت:»ساکت، ادامه نده. ت... تموم شد. ه ایبغضه  

 ناباور زدم.  یچشم هام لبخند  ی اشک تو یاون حال منقلب و حلقه   ونیم

 مگه نه؟ ی مون  یم  یعنی... عی-

کردن **. نگاه محزون    کیجلوتر اومد و دستم رو با نزد  ی و روش جا گرفت. کم  د یو مخملِ قرمز رنگ رو کنار کش  کیکوچ مبل

 چشم هام ثابت موند.  ی و پر از افسوسش رو

آسون بود هان! فکر   یل یخودم خ یبرا یهمه ازت دور باشم، تو فکرد  نیا تونمیم ی سوگند، چه طور یدونه خواهر من ه ی تو -

  ستاده یشنگ جلوم او ق د یاون لباس سف ی مثل فرشته ها تو ی که اونطور  یوقت ت یروز زندگ نیبهتر یآسون بود که تو  ی کرد

 ! رمت؟یبگ  ده یناد ، یبود

 داد.  رون یرو ب  نشیسنگ  نفس

من   ن،یبگذرم؟! اما خودتون باعث شد  میآسونه از تنها خواهرم که با هم بزرگ شد  یشد سوگند، فکر کرد  کهیت که یقلبم ت-

 .نیکرد   یکردم باهام باز ی کننده بود. فکر م ریبرام غافگ  زیهمه چ ن،یبشه بهم حق بد  ی نجورینخواستم ا

 گردن و گوشم راه گرفتند.  یچشمم سر خوردند و تو   یاشک از گوشه  یها قطره 

 ادامه داد:  یمکث با

 خط قرمز منه...  ربد یمن مهمه چه قدر کنار گوشت گفته بودم که ه   یچه قدر اون برا  ی دونست ی تو که م-

 

 شتم. هم گذا یچشم رو  یخجالت و شرم زدگ  با

 کردم سامان به خدا...  یسع یل یخب نشد من خ ی نبود، ول ن یخواستم تو رو ناراحت کنم به خدا قصدم ا یم... من نم-

 به روم زد.  یدستم قرار داد و با قطع کردن حرفم لبخند   یرو رو  دستش

  دم،ی در د ن یو پشت ا  ید افتاده بو نیزم یرو   یتو رو دوست داشته باشه. حال بدشو وقت  نقدریکه ا کردم یاما فکرشم نم-

موقع    یکرد، حت ه یبودم اما تو بغلم به خاطر تو گر دهیبودم، تا حاال اشکاشو ند  دهیوقت ازش ند  چیکه ه  ی ... حالدمید  اشویراریبق

و    چارهیب یلیتودار و مغروره اما امروز خ  یل یکه خ  ربد یمثل ه ی بودم، اونم آدم ده یند  ینجور یارو  اش ه یفوت شدنِ آقاجونم گر ی

 کردم!  ی حد دوست داشتنش رو فکر نم نیشده بود، تا ا فیضع
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حد و اندازه ام بهش نگاه کردم. اون قدر دستش رو محکم   یب یدست سالمم گرفتم و با ذوق و خوشحال ی دستش رو تو  محکم

رم خنده اش گرفته بود. دستش رو به سمت صورتم اورد و گونه ام  فرار کنه. خودش هم از اون کا دمیترس  یگرفته بودم که انگار م 

 باز کرد:  ب رو آروم نوازش کرد. متأثر و شرمنده ل

 دلم. ببخش خواهر قشنگم.   زیمنم اشتباه کردم، منو ببخش عز-

باز هم من رو خواهر  دلم و   ز یشد باز هم بهم گفته بود عز ی خواب بودم. باورم نم یبغضم گرفته بود و انگار که تو  یخوشحال از

 خودش دونسته بود.

 : دمیکه با بغضم تناقض داشت مردد پرس  ی خنده ا با

 ها؟  یزاریکه تنها نم  رونیب م یبر نجا یاگه از ا-

 تلخ سر تکون داد. ی خنده ا با

 تونم تنهات بزارم!  یآخه. مگه م  هی چه حرف نیا-

 من باشه.  ی روز زندگ نیممنونم. فکر کنم امروز بهتر -

 گفت. "یشیه"لبش  یکرد و با گذاشتن انگشتش رو  یاخم

که سامان   ی. همون طور میرفتن شده بود ی دکتر، آماده   ی  نه یرو انجام داده بودند و بعد از معا صیترخ  ی کار ها ن یو حس ربد یه

  یرو با صندل مارستانیب ی خوب بود. تا ورود زینداشتند و همه چ  یمشکل چ یها ه شیاسکن و آزما یت  یگفته بود جواب س 

  نیکه در ماش  ی سامان نشستم. رخساره درحال نیماش  ی و از اون جا به بعد هم با کمک رخساره و سامان، تو م یکرد یچرخدار ط

 خب؟«  ام یکنم و م ی خونه لباس عوض م رمی سر م  ه یبست گفت:» یرو م 

 سر تکون دادم.    د ییرمق بودم و فقط در تأ  یب ی کم همچنان

 دلم.  زی:مواظب خودت باشه عزرخساره

بود و با سامان حرف   ستاده یا نیهم کنار ماش  نیبود رفت. حس ستادهیا  یورود  ی که جلو د یبا تکون دادن دستش به سمت سع و

داد   ی ان اشاره ممعنادار که به سام یپنجره اورد و بعد از لبخند و چشمک ک یسرش رو با خم شدن نزد ی ا قه ی و بعد از دق  زدیم

 ها؟« گهیخوبه د ی گفت:»همه چ

 اوهوم ممنون ازت. -

 و ابرو باال انداخت. د یکش ششیبه ته ر یدست
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 . گهیوقت د ه ی ی واسه    میزار یکنم م ی باغ پس کالً کنسلش م یایب ی وضع فکر نکنم امشب بتون نیبا ا-

 برنامه تونم خراب کردم ببخش.-

خبر ندارن تو رستوان   د یو مج  میبرم، مر د ی. االن باامیسر م  ه یشب تونستم  م، یش  ی سرت تو خوب شو بازم دور هم جمع م یفدا-

 بهشون زنگ بزنم. د یمنتظرن، با

 خان مراقبش باش.« یگفت:»سام  زدیسوار شدن دور م یرو برا  نیدر ادامه رو به سامان که ماش  و

 .ای:باشه پس شب بسامان

 .  د یبر گه ی. خب دامینستم م:باشه تونیحس

اومد و باسوار شدنش، پشت سر ما   رونیب مارستانیاز ب  ی ا قهی هم بعد از دق ربد یفاصله گرفت. ه ی کم نیبا اون حرف از ماش  و

  یشد و درحال اده یپ نیشده بود. سامان از ماش  کیتار  باًیتقر گه ی. هوا دمید یخونه رس  ی که جلو د یطول نکش  یل یحرکت کرد. خ

 .« نییپا ایکرد دستم رو گرفت و گفت:»آروم ب  یرو باز م  نیکه در ماش 

مشغول باز کردن   د یداده بودم و سامان با کل که یت  ربد یبه سمتمون اومد. به ه ع یسر ی لیشده بود و خ اده یپ نیهم از ماش  ربد یه

بودم و   ستادهیاول ا یپله  ی اخل رفتن قدم برداشتم. رود ی در بود. بعد از باز کردن در دستش رو به سمتم دراز کرد و آروم برا

همچنان منتظر   نکه یبود. مثل ا ستادهیچهارچوب در ا ی  ونهیهنوز هم م ربد یکمرم قرار داده بود اما ه ر یسامان هم دستش رو ز

به من،   یشده بود بعد از نگاه هی قض  نیکرد. سامان که متوجه ا  یسامان بود و آشفته و دل نگرون به اون حال من نگاه م یاجازه 

 اشاره داد.  بهشهم با سر  ی لبخند زد و با فشردن لب هاش رو ربد یرو به ه

 باال.  ایب-

کش اومده بودند.   یپرذوق من که حساب  یاگفت و لب ه ی لبش نشست و آروم ممنون ی رو یاون حرف سامان، لبخند کمرنگ  با

 خوشحال بودم!  شتریاز اون تصادف ناراحت باشم اما ب ستیبا یم

.  میو سامان باال رفت ربد ی ها، هرچه قدر هم که تلخ. با کمک ه یها و دلخور نه یرفع ک ی شده بود برا یکه بالخره بهونه ا  چرا

  یاول وحشت زده و شوکه بهمون نگاه م  ی  قهیت و در باز شد. چند دقکه سامان زنگ در رو زد مامان پشت در قرار گرف نیهم

 ش... سوگند... «  یگفت:»چ  ینیه دنی دهنش و کش ی لوکرد و بعد از اون با گذاشتن دستش ج

 تصادف کوچولو بود فقط، نگران نشو.  ه یمامانجون  ستین یزی:چسامان

 ؟ی .. چه تصادفیچ یعنی:مامان
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 که خوبه.«  د ینیب یشما آروم باش م  ییاز اندازه نگران نشه گفت:»زندا شیمامان ب نکهیا یحرف سامان،برا د ییهم در تأ ربد یه

 

 تر اومد و بغلم کرد.  کی نزد ی هم جمع شده بود قدم ی تو  یکه از ناراحت  ی ام کرد و با صورتشده  یچیبه دست باندپ ینگاه مامان

 اتفاق افتاد؟  ن یا یمامان جون، آخه چه طور ی دخترم، خوب  یخوب-

 !ین یب یداخل!مگه حالشو نم میا یب م یزاری:مامان جان مسامان

تخت نشستم.  مامان   ی و آروم رو اطیو با احت م یراست به اتاقم رفت کی. میو داخل رفت  د یخودش رو کنار کش عی با اون حرف سر و

 و دلواپس جلوم نشست. د یبوس  یصورتم رو چند بار

 مامان جونم؟   یخوب زمی سوگندم، عز-

 .ستین ی آره خوبم مامان جان طور-

 به طرف سامان برگشت. و

  یهمگ  نینشده خوب  ش یکه طور  یکس ن یتصادف کرد ی شد پس چه طور یباغ چ نیشد؟ مگه قرار نبود امشب بر  ی چه طور-

 آره؟ 

 کردن.  قیبراش طزر اد یارو زکم ضعف کرده چون د  هی  د،یبراش سوپ درست کن د یتازه با  دمیم حیبرات توض ای:شما با من بسامان

رفت.   رونیدرست کردن سوپ از اتاق ب   یاز حالم مطمئن شد به خواست سامان برا  یام کرد و وقت  ی بررس  ینگران کم مامان

 هم گذاشت. یچشم رو  یگذاشت و با لبخند  ربد یه  یشونه   یرفت دستش رو رو یم  رونیکه از اتاق ب یسامان هم درحال 

 بمون.  شش ییتو پ-

  ریروش تأث  یسامان شوکه و ذوق زده بودم. اون تصادف حساب یرفت. چه قدر که از رفتار ها  رونی با گفتن اون حرف از اتاق ب و

  ش یآرا ز یم یجلو  ی صندل ی دستش رو رو ی کردم که کاپشن رو   ینگاه م ربد یرو به اون روش کرده بود. به ه نیگذاشته بود و از ا

 کرد که کالفه تر از اون نگاهش کردم.   یبهم نگاه م  یهم آشفته و پکر بود و با کالفگ پرت کرد و اومد کنارم نشست. هنوز 

 ه؟ ینجور یات ا افهیتو چته چرا ق-

کرد گفت:»چون هنوزم تو شوکم، هنوزم نتونستم   ی تندش باال جمع م ی ها دن یکه موهاش رو با حال متالطم و نفس کش  یدرحال

 سوگند.« شمیم  وونهیکنم د  ی بهش فکر م ی هضمش کنم، وقت
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 . شتمیمن که خوبم، االنم پ ی کن ی م ت یقدر خودتو اذ ن یخب بهش فکر نکن چرا ا-

 . د یکش یبغضش رو فرو بده نفس بلند  کردیم ی که سع ی. در حالد یبه سمتم چرخ کامل

 همش جلو چشمه. ی خوام بهش فکر نکنم ول ی ... مکنهیم وونه یفکر از دست دادنت منو د-

 هم گذاشت.  یرمق رو  یاش گذاشت و پلک هاش رو ب  یشون یپ یدستش رو رو  و

 واقعاً.  ترکه یسرم داره م-

 شونه اش گذاشتم. ی رو رو دستم

 نگو تموم شد رفت.  ی نجوریتورو خدا ا ربد یه-

 کننده، اون سکوت رو شکست. ر یغافلگ  یرو ساکت بود و بعد از اون با حرف  ی ا قه ی دق چند 

 سوگند؟ -

 بله جانم؟ -

 ردد لب باز کرد: چرخوند و م ی و دهن لب

 .میزودتر ازدواج کن ای... بایب... ب-

دست هاش گرفت.   ی تشک تخت جا به شد و هر دو دستم رو تو ی رو  ی کردم. کم یکه داشت نگاهش م  یاز خواسته ا جاخورده

  ینجور یکردم که بذاق دهنش رو آروم فرو داد و با لحن درمونده و پر حسرتش گفت: »خب ا ی منتظر بهش نگاه م ییبا چشم ها

حواسم بهت هست چون... چون   شهی هم ی جور نیا شم،یو نگرانت نم  ترسمینم یز یاز چ گه ی... دگهید  ،یشمیپ شهیهم گهید

 .« یچشمم یجلو

 روشون سر کج کردم.  ی وسه او با فشردن دست هاش به لب هام و زدن ب  د یلرز  یام از بغض م  چونه

 قشنگت بشم. ی من خوبم قربون اون چشا  هی چه حال نیا ربد یه ، ی کن وونه یمنو د یخوا یتو م-

 خب؟ م ی... ازدواج کننمیخودم بب  یبا چشما ودنتینفس کش خوامیم ، یباش  شمیخوام پ  یسوگند منم خوبم فقط م -

 بهشون!  میبگ  یچ  هویقرار گذاشتن  نایاما بابا ا  خوامیکه چه قدر م ی دونیم-

 تحمل کنم لطفاً.  ن یاز ا شتر یب تونمیمن نم نو، یبفهم ا رمی همه صبر کنم، سوگند من تا بهت برسم از دست م نیا تونمیمن نم-
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 چشمم سر تکون دادم:  ی از گوشه  یقطره اشک دنیچک با

 . یتو بخوا  ی هرچ ،یتو بگ   یباشه هرچ-

  یدستش فشرد و با با کنار زدن پتو  ی باز شده بود دستم رو تو قیعم ی که به خنده ا  ییو با لب ها  د یکش ی بلند و آسوده ا نفس

 کم بخواب.« ه یاالنم استراحت کن،   گهیتخت گفت:»خب د ی رو

 ؟ ی ریتو که نم-

 زد.  یحرفم پلک د ییتخت دراز بکشم در تأ یکرد رو  یکمک م  اطیکه با احت  یدرحال

 . نجامینه فعالً ا-

کرده بود اما باز هم با   تیرعا یرو حساب اطی جانب احت ربد ی تخت، هرچند که ه یرو  دن یبدن درد داشتم و موقع دراز کش همچنان

 دستش رو پشتم قرار داد.  ده یگفتم که ترس   یرفت. آخ بلند  ی به هوا م غمیبرخوردم با تخت ج نیتر  کیکوچ

 دردت گرفت؟  شد یچ-

 هم فشرد.  ی درد پلک رو با

 . کنهیآره بدنم هنوزم درد م-

 . یشیبهتر م  ی دورت بگردم من ببخش. استراحت کن-

 کنار تخت، بود اشاره داد.   ز،یم یدارو هام که رو   ی  سهیبه ک و

 گفتم.  ی چ ید یشن ی به موقع بخور د یفقط داروهاتم با-

 دستم گرفتم.   یو دستش رو تو  دمیناراحت و بچگانه لب برچ ی لحن با

 . یری نم یقول بده، گفت  یر یاوهوم، فقط من بخوابم تو که نم-

 ام زد.  یشونیپ ی رو  ی سمتم خم شد و بوسه ا به

 اصالً!  تونمیحالت برم، مگه م نیبا ا ینه دردت بسرم تو بخواب آخه چه طور -

 و سرتق و مصر گفتم:»خب پس تو هم کنارم بخواب.«  دمیبالشت کنار کش یسرم رو رو  یکم
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وقت سامان و   ه یمن،  ز یعز شهیگفت:»نم  یآروم   یو لجباز شده بودم و با خنده   ر یبهونه گ یبچه ها ه یلحظه درست شب اون

 کم بخواب.«   هی داخل، بده قربونت برم. حاال هم چشماتو ببند و   انیم ییزندا

 .نیجا بش نیخب پس هم یلیخ-

 هم گذاشتم. یلبم آروم پلک رو ی ند روم تی رضا یو با نشوندن لبخند  دمیبغلم کش یدستش رو تو  و

تشک تخت، آروم    یدادن کف دستم رو  کهی تخت چشم باز کردم. با ت یتو   یپر درد  ی خشک شده بود و با تکون ها یحساب دهنم

از   یبردم و به سخت ن ییآروم پاهام رو از تخت پا تمیوضع ی توب اتاق نبود و بعد از بررس   ربد یدادم. ه  هی به بالشت پشت سرم تک

  نکهیدست گرفتم و قبل از ا ی در رو تو ی  رهیباز بود، برداشتم. دستگ  میدر اتاق که ن  متبه س  یشمرده ا یجام بلند شدم. قدم ها

زدند، منصرف   ی مبودند و حرف  ستادهی پشت در ا ی که با فاصله ا ربد یسامان و ه ی آهسته  یصدا دنیکامالً بازش کنم با شن

 زدم.   د ی رو د رونیدر ب ی بردم و از ال ک یگوشم رو نزد  یشدم. کم

 ؟ی:خوبسامان

 :اوهوم. ربد یه

  ت یقدر خودتو اذ ن یکه حالش خوبه پس چرا ا ی نیب ی آخه،  م یهست یتو نگران چ نمی. ببرسهی بنظر نم ی نجوریا ی:ولسامان

 . ینخورد  یز یسر شامم که چ یکنیم

 .د یاش کش یشونیپ یرو  ی کالفه دست ربد یه

 . دمیترس   یلی خ... خ ست یدست خودم ن  دونمینم-

 به روش لبخند زد.  ،یاون حرفش، سامان دست رو شونه اش قرار داد و با فشار با

 من شد. ر یتقص خوامی. معذرت مفتهی اتفاق نم نیا گه ینترس داداش من، د- 

 . هیچه حرف  نی:نه بابا اربد یه

 .یچون تو کنارش  شه یزود خوب م یلی:مطمئن باش خسامان

 سر بهش بزنم.«  هی ... قبل رفتن زهیرو به سامان گفت:»چ یتعلل و نگاه ی اش خارج شد بعد از کم  نه یاز س  ربد یصدا دار ه نفس

 . ارهیبود بگو به مامان بگم غذاشو ب داری:آره برو اگه ب سامان
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  یاندازه ا ی ب ی اون مکالمه ذوق کرده بودم و خوشحال دن یاز شن ی، حسابکش اومده بود قیپررنگ و عم یهام از لبخند  لب

 داخل اومد. متعجب نگاهم کرد. ربد یبعد ه  ی ا قه ی که دق ستادم یعقب تر ا یوجودم رو پر کرده بود. از پشت در فاصله گرفتم و کم

 ؟ ییدستشو  ی بر ی خواینکنه م ی بر یخواست یکجا م یتو چرا پاشد -

 د. نه فقط تشنم شده بو -

 رو دورم حلقه کرد.  دستش

 . ارمیاالن برات م نی خب، برو بش یکرد یصدام م-

  ره یخ نه ی آ یخودم تو ریتصو  ی نگاهم رو یلحظه ا   یرفتم که برا   یرفت. آروم به سمت تخت م  رونی با گفتن اون حرف از اتاق ب و

شونه   یرسوندم و برس رو برا  شیآرا زی بودند. خودم رو به م دهیچیهم پ یام تو  ختهیبهم ر  یآشفته بودم و موها یموند. حساب

درهم خودم رو نگاه    یا  افهیتونستم. با ق ی و دست گچ گرفته ام نم  تی بود و با اون وضع ی زدن موهام برداشتم اما واقعاً کار سخت

رفتن انداخته   رون ید قبل از ب بو ادم یکه   یشدم. اون طور نهیس  یگردنبندم، تو  ی خال یجا ی متوجه   یلحظه ا   یکردم که برا یم

 گردنم نبود!   یبودمش اما حاال تو 

جست و جو کردم اما واقعاً   یرو کم رهنمیپ ی دستم رو به سمت گردنم بردم و لبه ها  یاز حدقه در اومده و با نگران ییچشم ها با

تخت   یتمام رو  ی تند کردم و دستپاچه به طرف تخت رفتم و شروع به گشتن کردم اما اون جا هم نبود و با ناراحت  ینبود. قدم

 و کجا! ی اما آخه چه طور مگمش کرده بود   نکهینشستم. مثل ا

دم که هر آن  و ناراحت بو  یگرفته بودم. اون قدر از دست خودم عصب  یانگشت هام به باز نیتخت رو ب ی رو  یو دمق مالفه    کالفه

  ز یم ی دستش داخل اومد. رو ی تو  وانیبا پارچ آب و ل ربد ی بعد ه ی  قهی. چند دقرهیام بگ  هی ممکن بود به خاطر گم کردنش گر

 جلوم نشست.  ،یآب  وانیداروها و برداشتن چند تا دونه قرص و کپسول همراه با ل  ی  سهیک ی گشتن تو  یقرارشون داد و بعد از کم

 کنم.   یآور  ادیکنم    یم  یالبته خودم سع یو بخور به موقع داروهات  د یبا-

 رو به سمتم گرفت.  وانیل

 . یبخور نارو یا د یاالن با ریبگ -

 :د یکردم که متعجب پرس  ی بهش نگاه م زونم یآو  یلب و لوچه   با

 ؟ یبازم درد دار  نمیبب یچرا ناراحت یا  افهیچه ق نیا شدهیچ-

 و با دست بردن دور گردنم بغض آلود گفتم:»گردنبندم.« دمیرو داخل دهنم کش نم ییپا لبم
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 .د یابروش باال پر یتا

 جان!-

 .ستین ربد یو گم کردم، هگردنبندم -

 کرد و سر تکون داد.  یا خنده

 دلم.  ز یسرت عز ی! فدایو بغ کرد  یناراحت نقدری گردنبند ا ه ی  یواسه    یعنی-

 تولدم بود.  ی کادو ادته، ی یبود  دهیآخه اونو تو خر-

 ؟ یگ یآها عشق نما رو م-

 .دمیو لب برچ دم یام رو باال کش ینیب

 نکنم گشتم نبود.  ه یو گرفتم که گرخودم  یدوسش داشتم. باور کن االن بزور جلو   یل یاوهوم من خ-

 ابروهاش انداخت. نیب م یمال یاخم

 نشنوما.  وونه، ی! د هی گر-

کردم که مشت بسته شده   ز یاورد. چشم ر رونیرو ب ی زیشلوارش چ بی ج یشد با دست بردن تو  یزانو خم م  یکه رو   یدرحال و

 اون بود! ش یشد گردنبندم پ یبازش کرد. باورم نم  یاش رو جلوم گرفت و بعد از لحظه ا

تا   ی دوسش دار نقدریا یبود  یبه ابروهاش داد و گفت:»نگفت یپرخنده سر باال کردم و نگاهش کردم که تاب یی و با لب ها  شوکه

 .« یبزور ازم قبولش کرده بود  ادمهیکه  ییجا

 

  دمیپر ینییتخت باال و پا  یدستم دور گردنش، رو  ه یبا حلقه کردن   تمی قدر ذوق زده و خوشحال بودم که بدون توجه به وضع اون

  یکار م یگفت:»سوگند چ ی ضیکرد با غ  یکه آروم من رو از خودش جدام م ی و بغلش کردم که از درد باز آخم هوا رفت. در حال

 عشقم!« گهیباش د م کم آرو  هی و حالت  ی نیب ی مگه نم  یکن

 . دمیرو ازش گرفتم و بعد از رد کردن درد از صورت مچاله شدم، با ذوق خند   گردنبند 

 نکنم.  داش یپ گهیکه د دمیترس  یل یخ یگ  یچرا نم کنهیکار م   یتو چ ش یپ نمیبب گه،یم د خوشحال شد  یلیخب خ-
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 افتاده بود. نیزم ی خب... خب امروز، ه... همونجا کنارت رو-

 هم جمع شده بود.  ی تو یکرده بودم و چهره اش از ناراحت ی آور ادیبراش اون تصادف رو  باز

 راحت شد. ممنونم.  الم یخ یآها ببخش ول -

 فرستادم. رونیب ی که روش زدم نفس ی پر ذوق یکردم بعد از بوسه   کی گردنبند رو به لب هام نزد  و

 . کردمیداشتم دق م شیآخ-

 از خودت جداش نکن.« گه یپس د یدوسش دار  نقدر یقشنگ گفت:»حاال که ا یدستش گرفت و با خنده ا  ی ام رو تو چونه

 پلک زدم.  فته یش   ی دستم و نگاه  یشردنش تو به گردنبند کردم و با ف  ینگاه

 کنم.  ینم-

 اش سؤال کرد:  ی شونیبه پ ین یزد و با چ ی نیدلنش لبخند 

 گرسنته؟   نمیبب-

 ن؟ ینکرد دارم یچرا ب دمیخواب  نقدر یچرا من ا ی بابا اومده، راست نم یبب ، یلیاوهوم خ-

رو کنار تختت   یساعت م یهم ن ییبهتره. دا یاما گفت بخواب زدیمرتب بهت سر م  یی. زنداید یخواب نقدریاثر داروهاست که ا-

 . گردهیگفت زود برم  ی اومد مجبور شد بره، ول ش یپ ی کار ه ینگران شده بود اما  یل یخ چارهی نشسته بود، ب

 ؟ ی بر ی خوایتو هم م -

 هم گذاشت. ی چشمش رو رو هیدستش کرد و    یبه ساعت رو  ینگاه دمیکه پرس  یسؤال با

کردم   یحاال که با سامان آشت  یعنی... یخب بده بخوام شب اول یعنیتونم بمونم  ینم  یدونیوقته. خودت که م  ری د گه یآره د-

 کرد.   شهینم شی کار  گه،یمجبورم د ی ول  مونهیم شت یگم؟ هر چند که فکرم پ ی م ی چ یفهم ی نداره موندنم، م یصورت خوب یلیخ

 موهام فرو کرد و سرم رو باال گرفت.   یکه دستش رو تو  دم یکش ی از رفتنش آه ر یچرخوندم و دلگ  یدهن  لب

هم   ینگاه هی داروهاتم که زمانشون مشخصه البته  زنم یبهت زنگ م ی بود  دار ی. در ضمن اگه بگهیقربونت بشم من درک کن د -

 هم حواسش هست.  ییزندا دونمیانداختم ساعتاشم خوبه م

 اوهوم. -
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 راحت برم.  الیزار با خناراحت نباش ب گه یپس د-

تمام    یرگیبا جمع کردن لب و دهنم، با خ چوندم یپ ی و آشفته ام م شون یپر یکه انگشتم رو دور موها یزدم و درحال   یلبخند 

 خنده.  ریزد ز یبهش نگاه کردم. از اون طرز نگاه کردنم خنده اش گرفته بود و پق

 مثل بچه ها!  ، یبهم زل زد ینجور یچرا ا هیچ-

 ام زد.  ی نیب  یرو ی ضربه ا و

 برما گفتم باشم سوگند خانم. ادی دلم نم  یکن  ی نگام م ی نجوری بامزه و ا نقدری ا یوقت نیب-

 کنم.   تتیاذ نیاز ا شتر یب خوامی نم ینه تو هم خسته شد -

 ! ؟یکن ی نگام م ی نجوریخب پس چرا ا-

 . دمیبه موهام کردم و لبم رو داخل دهنم کش ینگاه

 زشت شدم نه؟  ی لیخ گمی.. ماوم.-

 کرد.   زیچشم ر متعجب

 اس.  ختهیبهم ر یل یسر و وضعمم خ  گم، یرو م نایخب موهام و ا-

 باال گرفت. می و دست هاش رو با حالت تسل د یکه زدم باز خند   یحرف با

 ندارم.  ی حرف گه یزشت من د یگ یم  نیاگه تو به ا-

 گرفتم.  ی لوس و بچگانه باز موهام رو دور انگشت هام به باز ی باد کردم و با لحن یهام رو کم لپ

 تو کارتونا شدم.   یجادوگرا  نیمثل ا ن ینه خب موهامو بب-

 از لپم کرد.  ییکرد و با جلو اوردن صورتش ماچ محکم و آبدار یاز اون حرفم تک خنده ا متأثر

 خوشگل باشنا! نقدریفکر نکنم جادوگرا ا ی ول-

 ناراحت نشم.  یگ یم  ی نجوریزشت شدم ا رم ینخ-

 وزته ها سوگند خانوم؟  یموها   ن یاالن مشکلت فقط ا یعنی-
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 .« یخودتم گفت نیکش اومد و معترض و دلخور گفتم:»بب  نییو دهنم رو به پا لب

  ی موهاتو  دوست دارم ول  میجور نیمن هم ستین ی نطورینثارم کرد و گفت:»بنظرم که ا یا وونه ید د ی خند  یهنوز هم م  کهیدرحال

 باشه.«  یحاال که خودت اصرار دار 

 نشست گفت:»برگرد سوگند خانوم.«   یتخت م  یکه رو   یبه سمتم اومد. در حال زی م یاز جاش بلند شد و با برداشتن برس از رو  و

 . دمیو آروم چرخ دمیدندون کش  ر یذوق لبم رو ز با

 . یکنیکار م  ی با من چ نیاز دست تو بب-

   ه؟ یخب مگه چ-

 بهتره!«  یل یگفت:»آره از مو بافتن که خ  زد ی که آروم آروم و نرم موهام رو شونه م  یو درحال  د یخند 

 کردم.   یصورتش بردم و خنده ا ک یرو عقب و نزد سرم

 نگران نباش. دم یم اد یاونم خودم بهت -

 ! رمیبگ  ادیفکر نکنم   ی ول-

و  که موهام  ی اون روز اد ی یاتاقم، برام زده بود گفتم:»هنوزم وقت ی تو  ی مرتض یکه روز نامزد  یبافت یآور  اد یزدم و با  یا  قهقهه

 رخساره چه قدر مسخره ام کرد.«  ی خندم، وا ی م ی افتم کل  ی م ی برام بافته بود

 :د یبه سمتم کج کرد و جاخورده پرس  سر

 ! یبهش گفت یعنی-

 چرخوندم.  یو حق به جانب چشم دمیخند  ز یر زیر

 کارو کرده.   نیچند ساله ا یبچه   ه ی کرد یخب، تازه اولش فکر م د یهمخودش ف-

 

 :د یپرسشگرانه پرس  یگفتم، بعد از مکث ی کش دار  یموهام حرکت داد و صدام زد که بله  ی رو آروم تر تو برس 

 !یگ یرو به اونم م  فته ی اتفاق م نمونیب یتو هرچ   یعنی-

 ! هی چه فکر نیاصالً ا گم،ینباشه نم یکه خصوص یی تا جا یعنی ! هیچه حرف  نینبابا توهم، ا-



 عشق تا جنون 

1511 
 

 .یمیباهاش صم ی لیخب آخه خ-

 بهت بگم؟«   یزی چ هیگفت:»  یکرد و سرش رو کنار صورتم قرار داد و با قلقلک نرم ی زیر  یخنده   ی بعد از مکث و

 ؟ یچ-

 .شد یم   میبهش حسود  ی لیقبلنا خ-

 کردم.  ی بلند و پر تعجب ی  خنده

 به رخساره! -

 . شدمیم یوقتا مثل بچه ها ازش عصبان ی بعض یبود حت  شتیبود همش پ کی بهت نزد ی لیاوهوم، آخه خ-

 .دمیخند  ی دهنم گرفته بودم و فقط م  یرو جلو  دستم

 ! یکردیتو به رخساره حسادت م شه یباورم نم ربد یه ی وا-

 . یبود کیتو ج ک یهمش با اون ج یول  ی کردیرم م هوی ی د ید ینخند دست خودم نبودم، واال تا منو م-

 !  کردم یرَم م-

 کرد.   ی و بدجنسانه ا  زیر ی  خنده

 نه عشقم منظورم همون فرار کردن بود. -

 دختر!    ه یاونم نسبت به  یحد حسود باش  نیکردم تا ا  یوقت فکر نم چ یه یشد. ول نیآها ا-

باشه   ک یکه به تو نزد  یز یصورتم گفت:»من به هرچ یرو  ی تر اورد و با بوسه ا ک یسرش رو نزد کردیکه از پشت بغلم م  یدرحال

 .« یکه توش  یاتاق ن یبه ا یحت  کنمیم  یحسود

  یا قه ی تا بناگوشم باز شده بود. موهام رو پشت گوشم جمع کرد و بعد از دق شم یاز حرف هاش ذوق کرده بودم و ن یحساب

 گفت:»خب تموم شد سوگند خانم.«

  ی و قشنگش فقط نگاهم م ن یدلنش یگفتم. با خنده ها ی چرخوندم و ممنون ی لب و دهن ی و با عشوه و دلبر دم یسمتش چرخ به

  ی زیپر خنده اش ثابت موند. چشمک ر یلب ها یرو  ی صورتش به حرکت در اومده بود و بعد از لحظه ا ی اجزا یکرد. نگاهم رو 

 :د یزد و پرس 
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 دلبر خانم؟   یکن  ی نگام م ی جور نیباز چرا ا-

  طنت یش  یجمع کردم و با خنده ا  یلباسم، لب و دهنم رو کم نیکردن با آست ی باز ی ز کمبه چپ و راست کردم و بعد ا ینگاه

 هم گذاشتم. یچشمم رو رو  هی  زیآم

 ...الس ی کم گ ه ی منم  شه ی... مزهیخب.... چ-

مردونه   یدست ها  نیاورد و با قاب گرفتن صورتم ب ک یو قبل از تموم شدن جمله ام صورتش رو نزد یحرکت ناگهان ک ی ی تو اما

ازم جدا شد. لب هام از خنده پر شده   یا  قه ی بخش. با گذشت دق اتیو ح  نیریش  شه یباره بسته شدند. مثل هم کی اش لب هام 

  دهیچ د یبا نایزد. زود تر از ا ی خوش رنگ و براقم مدام داشت به من چشمک م الس ی گ ه یگفت:» د یخند  یکه م ی بود و در حال

 شد.«  یم

بر   ی صندل یکاپشنش رو از رو  که یهم جمع کردم. از جاش بلند شد و درحال یرو تو   ینیب  یهام سرخ شده بود و با خنده ا گونه 

 برم.«  د یبا گهیداشت گفت:»خب د  یم

 .زدمیبا شور و شوق لبخند م همچنان

 زنگ بزن. ی د یباشه فقط رس -

 خب؟  یخور یو مبرات سوپ درست کرده همش کرد، یداشت شامتو گرم م  ییچشم، تو هم مواظب خودت باش، زندا-

 دار گفتم:»چشم.«  کش

 با همون لحن جواب داد: متقابالً 

 بال.  یب-

 ام؟ یدر باهات ب ی تا جلو-

 تو، الزم نکرده.  ن ینه بش-

 موهام زد.  یرو  ی دست گرفتن صورتم بوسه ا   یباز به سمتم اومد و با تو  و

 . یاستراحت کن د یحرکت نکن تو با یلینکنم، خ  د یتأک  گهیسوگند د-

 رفت.  رون ینگاه کردن باالخره دل کند و از اتاق ب ی سر تکون دادم که بعد از کم عی حرفش مط د ییدر تأ 
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تخت گذاشت و با    یرو رو  ی نیدستش بود، داخل اومد. س  ی که تو ی بزرگ یِنیرفت مامان با س  رونیاز اتاق ب ربد یکه ه نیهم

 :د یپرس  تمیکردن صورت و وضع یبررس 

 زم؟ یعز یبهتر-

 بهترم.  ی لیآره مامانجون خ-

 تخت هل داد.  یبه سمتم، رو  ی رو کم  ینیرنگ سوپ اشاره کرد و س  د یسف ی کاسه   به

 نکنم.  دارتیگفتم ب گه ید  ید یخواب دم یوقته که آماده شده اما اومدم د یل یسوپتو برات گرم کردم، خ-

کاسه زد و آروم به سمت دهنم    یبرداشت و قاشق رو تو  ی نیس  یدادم. سوپ رو از تو  ه ی کمک مامان به بالشت پشت سرم تک با

 اورد که صورتم رو عقب بردم. 

 . ستین یازیتونم ن   یمامان جون خودم م-

 کنه.  یدستت که درد نم ؟ یمطمئن-

 دستم شکسته فقط!   هی ازه . ترمیدستم بگ   تونمیقاشقو که م  نیا گه یآره بابا د-

 هم فشردم:  یکرد که شرمنده لب رو   دایدست آتل بسته ام سوق پ  ینگرانش رو  نگاه

 نگرانتون کردم.  یلیخ  نکهی مثل ا خوام ی معذرت م-

 ماساژ داد.  یاش رو کم یشونی زانو، پ یآرنجش رو  ه یفوت کرد و با تک یکاسه گذاشت، نفس پر استرس  ی رو تو قاشق

 . دمیترس   یلیخ دمتیدر د  ی اون حال جلو یتو  یباور کن هنوزم تو شوکم، وقت-

 هم خوبم. ی لیاما االن خوبم خ-

 زد. ی دستم رو آروم نوازش کرد و لبخند  پوست

 . نمی بب تونمی رو تو چشمات م یخوشحال-

  ی لیخوب بود خ ی لیاما تهش خ فتادین یکردن چه قدر ذوق کردم درسته امروز اتفاق خوب  ی باهم آشت دمیفهم  یوقت د یدونینم-

 مامان.

 .دهی زد، اون واقعاً شما رو بخش می خوب ی لیخ ی حرفا نکه یخوشحال شدم، سامان باهام حرف زد و ا یلیدلم منم خ زیعز-
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 دادم.  رونیب ی زدم و نفس یآروم پلک

 شدم.  یخال هویاما االن انگار  کنهیم ینیدلم سنگ   یتو  ی زی چ هی  کردمی اتفاق احساس م نیقبل از ا-

 

 رو به سمتم دراز کرد و موهام رو با حرکت آروم دستش نوازش کرد.  دستش

 رخساره زنگ زد.  ی خواب بود ی وقت  یدختر قشنگم. خب حاال سوپت رو بخور. راست  یگ یم  یچ دونم یم-

 که!   ادیقرار بود ب-

 اونا باشه بهتره.  ش یاونجا بودن گفتم پ د یچون پدربزرگ و مادربزرگ سع ستین ی ازیگفتم ن یول  اد یخواست ب ی آره م-

 . نیآهان، خوب کرد-

تخت انداخت و بالفاصله به طرفم اومد.   یدستش رو لبه    یرنگ رو  یبعد هم بابا اومد. کت طوس  یکه کم م یزدیمامان حرف م با

 زد.  یام بوسه ا  ی شونیپ ی شد رو ی که به سمتم خم م  یدرحال

 بابا جان؟  یخوب-

 سالم، آره باباجون خوبم ممنون. -

 رضا؟ ی اومد  ی:کمامان

 تخت نشست.  یکرد لبه    یرنگش نگاه م  یی که به ساعت طال ی حال در

 شده. داری ن گفت که بساما نم، یو بباالن اومدم. گفتم اول سوگند -

 دوباره به من کرد.  یدر ادامه نگاه و

 باباجان؟ گه یخوبه د ز یهمه چ ؟یدرد که ندار -

 .د یدرد ندارم شما نگران نباش   یل ینه خ-

که مامان چشم و   د یپرس  ی . همچنان نگران بود و مدام از تصادف سؤال مد یبغلم کش یزد و آروم تو  ی که زدم لبخند   یحرف با

 نخورده.«  ی زیاول سوپشو تموم کنه چون از عصر تا حاال چ ی ومد و گفت:»رضا جان اگه اجازه بد واسش ا  ییابرو



 عشق تا جنون 

1515 
 

  رون یلباسش از اتاق ب  ض یتعو  یتخت برداشت و برا ی کتش رو از لبه  یو بعد از نگاه د یگفت و باز صورتم رو بوس   یخب یلیخ بابا

رفتن   رونیب نیداشت از جاش بلند شد و ح  یتخت برم  یرو از رو   ی نیکه س  ی رفت. سوپم رو تموم کرده بودم و مامان درحال

 خواب بمونم.«  ایفراموش کنم   ترسمیچون م  یکن  میساعت تنظ  هتره ب ی گفت:»ساعت دارو هات رو فراموش نکن

 راحت.  التونیکنم خ یم  م یتنظ مویچشم االن گوش -

 دلم.  ز یعز ریصدام کن، شبت بخ ی خواست یزیچ-

  زی م یرو از رو  م یخواستم گوش  ی که دست دراز کردم و م  نیاوردم و هم نییپا دن،یدراز کش  یرفت. بالشتم رو برا   رونیاز اتاق ب و

 تختم جا گرفت.  یکه با باال اوردن دستش مانع شد و لبه   نم یکردم بش ی م یبار سامان اومد. سع نیبردارم، ا

 راحت باش دراز بکش. -

 جا به جا شدم.  یکم

 ؟ ید ینخواب-

 ؟ یاول گفتم به تو سر بزنم بهتر یخواستم بخوابم ول  ی:مسامان

 آره. -

 از جاش بلند شد. دنشیرو به سمت صورتش برد و بعد از بوس  دستم

 بگو. ی داشت ی . کاریو استراحت کن ی که راحت بخواب رم یم-

  گهیچشم هاش هم آروم بود و د ی آب یایهم همون سامان قبل شده بود، همون سامان مهربون که اخم کردن هم بلد نبود. در باز

 کردم.   نییزدم و سر باال و پا ی لبخند   یو بزرگ هم نبود. با ذوق و خوشحال نیسهمگ  یاز اون طوفان ها یخبر

 حتماً.-

 رفت.  رون یکرد از اتاق ب ی که چراغ رو خاموش م  یبه روم زد و درحال یلبخند  یی رو  گشاده با

  ه یشدم. بالشتم رو باال اوردم و با تک ی ور و اون ور م  نیتخت ا ی خواب شده بودم، مدام تو یب یگذشته بود و حساب مه یاز ن شب

  ربد یخواست به ه یدو بود. دلم م  ک یام رو از شارژر جدا کردم؛ ساعت نزد ی چراغ خواب رو زدم و روشنش کردم. گوش  د یدادن کل

هم   یکنار گذاشتمش و چشم هام رو رو  ز یم ی کردم باز رو  ینگاه م  یگوش   یکه به صفحه   یالوقت بود. درح  ریزنگ بزنم اما د

دوباره چشم باز کردم. دست دراز   ی لرزش گوش  ی کردم بخوابم که با صدا ی تشک نرم تخت سع  یگذاشتم و با جا به جا شدنم رو

 بازش کردم که نوشته بود:  بالفاصله صفحه نقش بسته بود.  ی رو ربد یاز ه یامیرو برداشتم. پ ی گوش  ع یکردم و سر
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 .« دهیخوردن داروته، اول اون کپسول سف »موقع

 رنگشم گفته بود! یتکون دادم حت  ن یبه طرف ی خنده سر با

 جواب داد. دهیبوق نکش هی شماره اش رو گرفتم که به  عی سر یل ینکردم و خ تعلل

  یدادم. خوب امیپ نمیهم یو واسه    یموقعم نگران بش ی ب ی باز از زنگ زدنا د یخواستم زنگ بزنم گفتم شا ی . نمیشد  داریپس ب-

 عشقم؟ 

 .دمیکه خواب یِتم بخوابم فکر کنم به خاطر اون همه ساعتچون اصالً نتونس یداد   امیپ یخوب کرد  یلیآره خوبم. خ-

  م یزنی حرف م ره یکه خوابت بگ  ی کم نگرانم، خوبه پس تا موقع ه ی خواست صداتو بشنوم آخه هنوزم  ی چه خوب چون منم دلم م-

 ؟ یحرف بزن ی تونیم  نمیبب

 ؟ ی. خونه ا رهینم رونیآره صدا ب-

 . تینه سوئ-

 ؟ ییتنها-

 آره. -

 ؟ییخونه حاال که تنها یخب چرا نرفت-

 کرد.   یا خنده

 ! ترسمیم ییاز تنها  ینکنه فکر کرد  هیچ-

 و زدم. حرف  نیا هوی ترسمیم ییزدم البته چون خودم از تنها ی آره حرف خنده دار-

 ساکت شد و بعد از اون آروم گفت:  یا قه یدق

 از حالت مطمئن بشم.  خوام یشم چون م با شتیتونستم پ ی . کاش مترسونهیجز نبودن تو منو نم زیچ چیه-

رو واقعاً   یهمه نگران نیا ل یشم. دل یبهترم م  زنم یبابا به خدا خوبم بجون خودت خوبم تازه با تو که حرف م ، یتو که هنوزم نگران-

 فهمم.  ینم

 .ست یگفتم که دست خودم ن-
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 خوشحال شدم.   ی لیبا سامان. من که خکردنت  ی که افتاد فکر کن، مثالً آشت یخوب تر   ی به اتفاقا نایا یخب به جا-

 از حالت مطمئن بشم باهات حرف بزنم.  ی خواد تا وقت ی .  دلم مالیخی شد... ب ی نم ینطور یخوشحال شدم اما کاش ا یلی منم خ-

 . میزنیحرف م  ی خب تا هر وقت که بخوا-

 . یاستراحت کن  د یقربونت برم. تو با ی شیخسته م ی ول-

 

 تر از قبل جواب دادم:  تخس

 کم آروم شو باشه؟   هی کنم تو فقط  یخوابم گرفت خودم قطع م  یشم اصالً وقت  ی نه خسته نم-

 .یلیدوست دارم سوگند، خ  یلیخ-

 منم. -

 ؟ یحرف بزن  یتونیم یمطمئن  نم ی. ببشهیحالم خوب م شنوم یکه صداتم م نیهم-

 هم دارم.  یفکر  ه یآره تازه -

 ؟ یچه فکر-

 کن. چند لحظه صبر -

رو که توش بود    یا ی میس  یکنار تخت دراز کردم و با باز کردنش دفترچه   زِ یم ی با گفتن اون حرف دستم رو سمت کشو و

 و گفتم:  دم یلبم کش   ی دادنم به تخت، ذوق زده دندون رو ه یکردم و با تک م ی تنظ  یبرداشتم. جام رو کم

 ازت بپرسم. یی زایچ هی  خوام یم-

 ! ؟یبپرس  یتو؟ چ  یکجا رفت-

 .یدستم هست جواب بد  ی تو یدفترچه    نیا ی رو که تو یسؤاالت د یداشتم. با  یجا فقط داشتم دفترچه ام رو بر م  چیه-

 :د یپرس  متعجب

 ؟ یدقترچه! چه سؤال -
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هم   ی نجوری. ایدرست و کامل جواب بد  د یپرسم و تو هم با ی که توش نوشته شده رو ازت م یدفتر اعتقادات. سؤاالت یسؤاال-

 . یو داد من  یتو جواب پرسشا نکه یهم ا م یونم  یم داریب

 بودم!  دهی تا حاال نشن  یچه اسم جالب-

 ام چسبوندم.  نهیکردم و دفتر رو به س  ی زیر ی  خنده

 . باًیدخترونه ست تقر ز یچ هی  نیخب آخه ا-

 گفت.   یو آهان د یخند 

 ؟ یآماده ا-

 آره؟  ی د یهم پرس  ایلیاوهوم. با توجه به اسمش پس البد از خ-

 کنم.   یپرسم. خب شروع م  یو االنم تو البته اونا برام نوشتن اما من از تو م  میصم ی نه فقط چندتا از دوستا-

 و خنده گفت:   یاون حرفم با مسخرگ  با

 ها؟  ستنیچشم سوگند خانم فقط سخت که ن-

 زدم.   یآروم ی خنده  تک

 جواب بده خب.  یها جد  یاریدرن ی فقط مسخره باز ی هم شخص باًیو تقر گه یسؤاله د یسر  هی  ینبابا چه سخت -

 همون خنده گفت:  با

 کنم. ی و مخودم  یسع-

 گفتم:  زدم ی دفترچه رو آروم ورق م  یکه برگِ ها  یدرحال

 اد؟یتو که خوابت نم ، یتوچ  نمیبب-

 . گهیبپرس د دم، ینه منم دراز کش-

 رنگ اول دفتر نوشته شده بود نگاه کردم.  یکه با خودکار مشک ی که زد به جمله ا  یحرف با

 . ربدخانیه یشعر بگ  تیب ه ی د یاوم... در ابتدا با-
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 شعر!-

 اوهوم. -

 خنده و تعجب گفت:  با

 موقع شب شعرم کجا بوده!  نیا-

 . گهید  یبگ  د یاما با-

گوشم زمزمه    یدوست داشتم تو  ی لیرو که خ  یفکر کردن شعرشده بود بعد از چند لحظه  ی که جد  ی مکث کرد و در حال یکم

 کرد: 

 رفت،  د یباران با ریبست ز د یها را با چتر

 برد  د ی باران با ر یرا ، خاطره را ز فکر

 رفت  د یباران با  ر یهمه مردم شهر ز با

 د ید د یباران با ریرا ز دوست

 جست...  د یباران با  ریرا ز عشق

 لب هام نشست.  یگوشه   م یمال  یلبخند 

 .یاهل شعر باش  کردمیفکر نم-

 هم شاملو.  یکم  دنیبهم م  یحس خوب  شنه یبه دلم م یل یسهراب خ یخب شعرا  یول  ستم یاهل شعر ن ی لیاتفاقاً خ-

 نظرت درمورد... اوم... درمورد من؟  یهم خوب. خب سؤال بعد  یلیخ-

 گفت:  د یخند  ی م طنت یکه با ش   یدرحال

 . یستیبدک ن یه-

 جواب دادم:  معترض 

 گفتم.  ی جد  ی اریدرن ی قرار بود مسخره باز  ربد یه-
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 نداشت که!  دنیپرس  گهی خب سؤالش مسخره بود د-

 و جواب بده. ر   یخب پس بعد  یلیخ-

 ،بهار، تابستون، زمستون. زییپا

 تابستون. -

 رنگ موردعالقه ات؟ -

 . یمشک د یسف-

 مورد عالقه؟  ی و غذا-

 تمسخره و لحن پر خنده اش گفت:  با

 له؟ یاسم فام-

 اسمش رو صدا زدم.  زی آم اعتراض

 فسنجون ترش.  ی غذاها رو دوست دارم. ول ی نشو. خب کالً همه  ی باشه بابا عصب-

 ا؟ ینظرت درمورد در-

 . رمیگ  یرس مشم و است یآشفته م  شتری تازه ب  رمی گ ی من اصالً  ازش آرامش نم نایو ا ده یآرامش م  گنیبرعکس همه که م-

 طور هم متفاوت!  ن یچه جالب و هم-

 . رمیگ  یم  ی بیاسترس عج امیکنار در  یوقت گم یم یجد -

 ترس.  ن یو همچن  جان یآرامش و ه نیب ی زیچ ه یهر دوش   یی جورا ه یمنم  -

 دفتر رو ورق زدم.  آروم 

 م؟ ی چه طور دختر نم یبگو بب-

 .یلجباز اما بانمک و دوست داشت یدختر بچه    هی  شه یمثل هم-

 هستم؟!  ستمی مثل قبل لجباز ن گهید ی ول-
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 قبول کن.   گهید  ی هست یمثل قبل که نه ول-

 خب بابا، نظرت درمورد دانشگاه؟  یلیخ-

 و دوست نداشتم ادامه ندادم. خب رشتم -

 ؟یچرا دوسش نداشت نم یبب میتا حاال درموردش حرف نزد یراست-

 .د یخند  زیر

 ه؟ اونجا نوشت -

 ؟ ی چرا ادامه نداد گهیپرسم. بگو د  یخودم دارم م  رم ینخ  ،ی بامزه ا یلیخ-

رو   ی زیچون عالقه مند نبودم مثل سامان ادامه ندادم آخه همون طور که گفتم چ گهیکه با سامان گرفتم اما د سانسمویخب ل-

  یوقت فکر نکن  ه یبود و حرف نداشت  یبگم که درسمم عال  نمیرو دوست نداشتم. ا یکه قبول شدم دوست نداشتم. کالً مهندس 

 بچه تنبل بودما. 

 حرفش خنده ام گرفته بود.  از

 دوستداشتن؟  یتونم بپرسم جنابِ بچه زرنگ چ یاِ پس م -

 . گهینشد د  یول  ی دوست داشتم برم دانشگاه افسر  یل یاوهوم بله، خب خ-

 .دمی که داد با ذوق خند  یجواب با

 . یشد یم می پیفکر کن چه افسر خوشت-

 جواب داد:  زدیکه توش موج م ی اش و خنده ا فتهیلحن خودش  با

 ! یفکر کرد   یپس چ-

 رو گفتم. نظرت درمورد پسر و دختر؟  نیمنم هم فته ی بله جناب خودش -

 بگم؟!  د یبا یخب چ-

 .  گهینظر تو د-

 بگم مثالً.  ی چ یول  دم یکه فهم نو یعشق خنگم ا-
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 خب پس من بگم؟ -

 شما بفرما. -

 

 چشم چرخوندم.  یکاسه   یچشم تو  یز یبا خنده ر و

 دخترم فقط بنده.   یپسر فقط جنابعال-

 زد.  ی مندانه و و سرمست قهقهه ا تیرضا

 . یستیاونقدرام خنگ ن نکهینه مثل ا-

 نگو خنگ.  نقدم یا ستم یچون اصالً ن-

 گفت.  یچشم ع یمط

 ه؟ ی چ ینظرت درمورد سرباز -

 :د یرس پ پرتعجب

 !دنیدختراهم جواب م  ون یا یعنی-

 خنده ام گرفته بود.  یتعجبش حساب از

 هم عالقمنِد رفتن بودن.   یهمگ  نکهیآره و جالبشم ا-

 !یجد -

 بله. -

 ! نیاون وقت شما ها عالقمند رفتن م یما ها ازش فرار نیهست ی بیشما دخترا واقعاً چه موجودات عج-

 شما پسرا. یاما نه به اندازه   م یبیآره عج-

 بگم.  یدونم چ  یندارم چون معاف شدم و نتونستم برم نم ی من نظر خاص ی ول-

 ؟ ی چه قدر منو دوست دار نمیپرسم. بگو بب یرو م  یباشه سؤال بعد -
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 .د یخند  باز

 اونجا نوشته؟!  نمیا-

 و قهرآلود جواب دادم:  یشاک

 ! ارمیاز خودم درم ی فکر کرد ه یچ گه یآره د-

 . د یببخش یشیم  یحاال چرا عصب-

 خب اصالً نگو. -

 .یپرس ی که تا سرحد مرگ دوست دارم و بازم م یدون یبهت گفتم که. خوبه م شیساعت پ می ن ن یقهر نکن بابا خوبه هم-

 توشه نگو اصالً نخواستم. نایکه مرگ و ا  ییجمله ها نیبابا از ا یا-

 ! یبش یبگم که راض یچ  دونمیکالً نم-

 و معترض گفتم:  دمیخند 

 .میمن راض یار یدرن ی مسخره باز-

که   یمردد بودم. سؤال  دنشیپرس  یمونده بود و برا  ره یسؤال نوشته شده، خ یدفترچه نگاه کردم. نگاهم رو  یبه صفحه   باز

شدم و با طفره رفتن از   مون یپش یلحظه ا  یکردم سؤال رو بخونم اما برا  ی م ی . سعکردیم ی ادآوری خاطرات تلخ گذشته رو برام 

 گفتم:  دنش،یخوندن و پرس 

 رو بپرسم.  ی ول کن بزار بعد   نویا زهیچ-

 و مصر گفت:   کنجکاو

 . ارمیدرن  یمسخره باز  دمیقول م  دمینه بگو جواب م-

 نه آخه... -

 . دمیرو هم جواب نم  یبعد  یرو نپرس  یاصالً تا سؤال قبل -

 هم فشردم:  یلب رو  د یتعلل و ترد  یکه کرد با کم ی با اصرار و

 خوردن. ی لیس  ایزدن  ی لیاوم... نظرت... نظرت در مورد س -
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 پر تأسف و مغموم جواب داد: یرو سکوت کرد و با لحن   یا قه ی چند دق دمیکه پرس  یسؤال با

 شم. بشکنم دستم...  یاز خودم متنفر م ارمیکارو کردم و بدجورم تاوانشو دادم... هر دفعه که به خاطر م  نیبار ا  هی-

 فکر کنم ناراحتت کردم.  ،ی خواستم بپرسم خودت اصرار کرد ی نم ه،ی چه حرف نیا-

 . ییناراحت بشه تو د یکه با  یکس-

 کردم.  ینده ا خ اد یب رونیحرف رو عوض کنم و از اون حال و هوا ب نکهیا ی  واسه

 . یخوب بگ   ی خاطره  هی  د یخب االن با-

 آروم تر شد. لحنش

 پر شده از خاطرات خوب، کدومش رو بگم آخه.  م یباتوام زندگ ی کالً از وقت-

 .دمیذوق خند  با

 و دوست دارم؟ من کدومش  ی دونیم-

 کدوم؟ -

 بغل تو داشتم. یبارون تو  ر یحس رو اون شب ز ن یباغ. قشنگ تر  ی، اون شب تو رو  بارون  ریز-

 و خنده شده بود.  ی هم لحنش، لحن شوخ باز

 فکر کنم کالً منظورت تو بغل من بودنِ ها؟ -

 . رمیبدحنس نخ-

 ! یگ یتو که راست م-

 : دمیکردنش پرس   چیاز اون سؤال پ باگذشتن

 ه؟ ی خصلت بدم چ-

 . یستیول کن ماجرا ن گه ید ی د یم ر یکه گ یز یچ هی به  نکه یبازم لجباز و ا-

 .یشیم  یو عصب  یر یزود از کوره در م ی لیتو هم خ  نکهیو ا-
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 گوشم جواب داد:  ی کوتاه تو ی خنده ا با

 بگو. نو یا یکن  یم  م یزود عصب  زمی نه عز-

 :د یکه پرس   دمیخند  ی حرفش م به

 هنوزم هست؟-

   ؟ یآره خسته شد -

 همه سؤال و تجسس.  ن ینه بگو. فقط خواستم بدونم چه قدر مونده از ا-

 عطر و ادکُلُون؟  نمی. خب  بگو ببگهی تجسس! وا چند تا سؤال د-

 . رمینم رونیکه بدون عطر اصالً از خونه ب ی دونیم-

 جواب دادم:  یز یآم  هیلحن کنا با

 . اوم کتک خوردن؟ گهیبله د-

 گفت:   ی کرد و با مسخرگ  یا خنده

 . ستمین ی که اصالً اهل دعوا و کتک کار ی دونیم-

 شده باشم! یالتیشاهد بودم فکر کنم خ ناًیکه ع م یاونم بله اصالً، اون چند بار-

 :دمینامحسوس پرس  ی لبم، با ذوق  دنیدهن کش ی که با تو د یبازم خند  و

 بوسه؟  ن یاوم... اول-

 جواب داد:  طنتیش  پر

 .  رسهیخوب خوب م  ینه خوبه سؤاال داره به جاها-

 آروم و مسخ گفت: ی بهش گفتم که با لحن ی ا وونه ید باخنده

 بود.  میلحظات زندگ  نیتر  نیریو ش  نیاز دلچسب تر ی کیبود.  یر ینظ ی حس ب یل یاز خاطرات خوبمه. خ یکیخودش  نیمثالً ا-

 دفتر رو ورق زدم.  یکه خودم تجربه کرده بودم. با زدن لبخند  یهمون حس درست
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 رو بپرسم.  یسؤال بعد  نید یخب اجازه م -

 ؟ یتو چ -

 ؟ یمن چ-

  ید یبار منو بوس  ن یاول ی برا ی . دوست دارم بدونم وقتگهید ید یکه پرس  ی ! سؤالنیدار ف یتونم بپرسم شما زرنگ کجا تشر  یم-

 اصالً؟  یداشت جانیمن ه ی ه تو هم مثل من و به انداز  ؟یداشت  یچه حس

 هم گفتم:  ی سؤالش در برم و با جمع کردن لب هام تو ر یداشتم از ز یسع

 .ربدخانیه  یتو بپرس  ست یقرار ن-

 .دمیجواب نم گهیخب پس منم د-

اون لحظه، کم   ی د یشن یم  زدیو که تند تند مضربان قلبم  یحاال خوبه صدا گه،یبابا توهم، خب.... خب منم مثل تو د یلیخ-

 ! رونیام بزنه ب نه یمونده بود که قلبم از س 

 . د یمندانه خند  تیرضا

 . یخوبه سؤال بعد -

 . د یحرفم پر یسؤالم رو بپرسم تو  نکه یقبل از ا اما

 ساعت چنده؟ نم یبب  یراست-

 

 کردم.   یام نگاه یگوش  ی صفحه  به

 چه طور؟  گهیم دسه تما ی عنیسه،  ک ینزد-

 . یخوبه قول داد ستیاصالً حواست ن نیبب  ته،یبعد  یوقته دارو -

 کنم اما فراموش کردم.  می خواستم ساعت تنظ ی آره م-

 . یخوری االن دارو هاتو م نیپس هم-

 . خورمیم گه ید کم یو بپرسم باشه بزار سؤالم -
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  ی صورت یهم از اون قرصا یکی  زا،یر د یدونه از اون قرص سف ه یکنار تخت.   زه،یم  یزود باش، پارچ آب رو  ی بخور د یاما االن با-

 رنگ.  

 دونست!  یم  زشونیبا رنگ و سا  قیهم متعجب کرده بودم، همه رو دق یحرفش جا خورده بودم و حساب از

 همون تعجب گفتم:  با

 ! ی به خاطر سپرد نارم یا یتو حت   یعنی-

و  قرصات عیانداختم. حاال هم زود باش سر  ینگاه هی  یسوگند خانم. خواب که بود  یی سربه هوا یلی کار کنم، خب تو که خ یچ-

 بخور. 

رو که گفته بود   یی که گفته بود عمل کردم و همراه با آب قرص ها یی زایتخت نشستم و به چ یاز اندازه اش رو  شیاصرار ب با

 گذاشتم و دور دهنم رو پاک کردم.  ز یم ی رو باز رو وان یخوردم. ل

 . ربدخانیخوردم ه-

 بخواب.  ر یاالنم بگ  گه یخب د-

 .اد یخوابت نم یسؤاال که هنوز تموم نشده، تو که گفت ی ول-

 بعد. ی اش باشه واسه   ه یبق  شهینم ،ی استراحت کن د یاما تو با-

 اما...-

 . ید یکه شن نیهم-

 . ریباشه پس شبت بخ-

 اش رو جواب بدم خب؟  ه یبعداً بق دم ی. قول میب بخوابفدات شم. خو  ریشب تو هم بخ-

 باشه.-

 بوسمت عشقم.  یم-

 منم. -
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هم گذاشتم. چه   ی لب هام بود و آروم چشم رو ی . لبخند رودمیدراز کش ز، یم  یرو قطع کردم و با گذاشتن اون دفتر رو  یگوش 

 که اون همه حواسش بهم بود خوشحال بودم و ذوق زده.   نیقدر از ا

 

  اده یشدم. با پ اده یپ نیبود. دستم رو با چند بار باز و بسته کردن نرمش دادم و از ماش  ستاده یدر ا ی دست به کمر جلو سامان

 ؟« یبهتره؟ درد که ندار بابا، باالفاصله سمتم اومد و با نگاه کردن به دستم گفت:»دستت  نیشدنم از ماش 

 . ستین یمشکل دنی هاش رو کش ه ینه خوبم. بخ-

 حاال؟ نیکرد ر یقدر د نیچرا ا-

 اورد.  رون یب ی سرش رو کم نیماش  ی   شهیش  دن یکش نییبدم مامان با پا یکه جواب  ن یاز ا قبل

 . مییشام رو اونجا میبرس  ر ید  خوامینم م،یبر گه یما د د یندار ی خب بچه ها اگه کار-

 .د ی :نه مامان جان شما برسامان

 سپارمش. ی . سامان جان مواظب خواهرت باش به تو ممیزود برگرد م یکن  یم یسع نیباش  گهی:پس مواظب هم دمامان

 

ذاشت به سمتمون سر کج کرد   ی کتش م بی ج ی که تلفنش رو بعد از اتمام مکالمه اش تو  یگفت و بابا هم در حال یچشم سامان

 .« د یباغ درا رو خوب قفل کن نیبر نیسامان جان اگه خواست د،ینزنگ بز نیداشت  یو گفت:»کار

  رتون یگفت:»چشم باباجون، بفرما د د یی تأ  ی خم شده بود و با تکون دادن سرش به نشونه  نیماش   یبه سمت پنجره   سامان

 .« شهیم

  ی ن که مدام به ساعتش نگاه مکه بابا و مامان رفتند رو به ساما نیسفارش کردن و تذکر حرکت کردند. هم یبعد از کل باالخره

 :دمیکرد پرسشگرانه پرس 

 ؟ی بر ی خوای م ییتو جا  نمیبب-

 سرش رو خاروند.  ی رو پشت کله اش برد و کم دستش

 . رمی نم یشد اما اگه تو بخوا ییهوی ی عنیآره -

 .ستین  ینه نه برو مشکل-
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 . ییتنها ی ول-

 هان؟  گه ید ی گردیزود برم-

  د یقرار مهمه حتماً با ه یکشه آخه   یکارم طول نم ی لیچشمش گفت:»آره خ هی هم گذاشتن  یزد و با رو  ی قدرشناسانه ا لبخند 

 برم.«  

 مرموز ابرو باال پروندم. ی نرمش دادم و با لبخند  یرو کم دستم

 ؟ یاون وقت؟ با ک ی اوه! چه قرار-

 از دوستام.«  یکی... با زهیگشت گفت:»چ  یطفره رفتن دنبال واژه ها م  یکه برا  یهول شده بود در حال یکم

سمت   دادیتکون م   نیکه با تأثر سر به طرف ی و در حال د یبه اون همه هول بودنش زدم که خودش هم خند  یمعنا دار  پوزخند 

 .«ستی رو باز کرد و قبل از سوار شدنش گفت:»برو داخل اسفند هواش دزده برا دستتم خوب ن نیرفت. در ماش  نشیماش 

 ترسم. یکم م  ه ی یی هوا برگرد تنها یکیباشه فقط قبل از تار-

  یول ام یگفتم زود م  نکهیخونه ام. با ا نایمن هفت ا ش،یاالن ساعت  ش  گه،یساعت د ه ی باًیتقر   گردمیبر م ی نه قربونت برم زود-

 بهم زنگ بزن.  یداشت  یرکا

 نشست و حرکت کرد.  نیداخل ماش  دادی که دست تکون م ی در حال و

لباسم راه اتاقم رو    ضیتعو یکردم و برا   زونیام رو آو یداخل رفتم. بارون   د، یدوشم جا به جا کردم و با انداختن کل  یام رو رو  کوله

کم خسته بودم و شلوغ   ه یعوض کردم و به سالن برگشتم.  یرنگ و پشم ی دست بلوز شلوار سورمه ا  هی گرفتم. لباسم رو با  شیپ

ورزش مچ و   یکه برا  یرینرم و انعطاف پذ  یکاناپه انداختم و با حلقه   یام کرده بود. خودم رو رو  فهکال   یبودن مطبِ دکتر حساب

از کاناپه   هیام تک ی زنگ گوش  ی نرمش دادم. با صدا ی تم رو کمدس  یانگشت دستم بود، همون طور که دکتر گفته بود انگشت ها

 و تماس رو برقرار کردم.  د . رخساره بودمشیکش رون یبلوزم ب کی کوچ  بیج ی گرفتم و از تو

 الو... سالم جانم رخساره؟ -

 ن؟ یاز مطب برگشت نمیبب  یخوب یسالم چه طور -

 رفتن کرج.  گهیدشونم که دو رسوندن خومن  نایبابا ا م،یبرگشت ش یپ ی  قهیآره چند دق-

 ؟ یکرج واسه چ-
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 اوناهم رفتن که به مراسم فردا برسن. گه یبابا هم هست فوت شده د یکه از همکارا نایمامان ا یاز آشناها ی کی ایگو-

 کجاست؟   یسام  نم یبب ییآها، پس تنها-

 . گردهیگفت زود بر م  یول رون ی اونم رفت ب-

 کار دارم.   یامروز کل ی ول شتی اومدم پ ی اگه کار نداشتم م-

 درست کنم.  ی زی چ هی شام دست به کار شم و  ی پاشم واسه  د یگرده، االنم با ی گفتم که سامان زود برم دونم، یم  زمی نه عز-

 کرد. ی اون حرفم تک خنده ا با

 نخندون منو.  یهم بلد  یا  گهید  زی چ ی! آخه مگه تو جز ماکارونییزای چ هی-

 نخند بله که بلدم. -

 جواب دادم:  ی با فکر کردن و

 درست کنم اصالً.   مهیق خوام ی... خب م خوامیم-

 اوهَ! بابا کوتا بپوش سوگند خانم.-

 . بعدشم فکر نکنم اون قدرام سخت باشه. گهیکنم د  ینگاه م  نترنت یخب از ا هیقدر نخند مگه چ   نیزهرمار ا-

 زد.  ی قهقه ا باز

 !مه؟ی! اونم قنترنتیاز ا وانهید-

 .شهیم  ک یداره تار  گهیمن برم سراغ کارم. هوا د ی جز مسخره کردن ندار یرخساره اگه کار-

 خنده جواب داد:  با

 گلم.  یبرو موفق باش -

 خنده!  یبازم م -

 ست؟ یها بهتره ن نجا یا نیایشب ب نیخوای . اصالً میطفل  ی برسه آخ چارهیفقط خدا به داد سامان ب-

 افظ. خد  یندار یواقعاً کار  نکهینه مثل ا-
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 گفت:  د یخند  یکه همچنان م  یدرحال

 بگو خب.  یشماره رستوران خوب خواست-

رو گرفتم که چند   ربد ی ه یرو قطع کردم و پشت بندش شماره  یگوش   عی سر یلیبود و با گفتن خداحافظ خ یدرحال حراف مدام

 جوابش رو بدم.  ی اون همه شلوغ نیمطب نتونسته بودم ب  ی زنگ زده بود و تو یبار

 

 . د یچیگرمش تو گوشم پ ی جواب داد و صدا ع یاز دوتا خوردن بوق سر بعد 

 جان دلم؟ -

 ؟ یسالم چه طور -

 تو؟   یسالم قربونت برم خوب-

 ؟ یکیبوت نم یمنم خوبم بب-

 آره هنوز، چه طور؟ -

 خونه.  یرفته باش  گهیفکر کردم د  یچیه-

 . نجایا اد یسرم هی ر اون بودم گفت منتظ  ادیکم کار داشتم بعدشم سامان قراره ب ه ینه  -

 خونه.  ن یایخب پس باهم ب-

 بهتره؟ ی دستتو بکش  هی بخ یسامان گفت رفت ، یداد  ی. تو مطب چرا جواب نمشهیم یچ  نم یتا بب اد یباشه حاال بزار ب-

 .مییتنها ستنین نایمامان ا گهید   ایکن ب نایببخش. حاال ول ا  دمیآره خوبم شلوغ بود نشن-

 . امیخب خدارو شکر، چشم باشه عشقم م-

 . د ینکن ر یمزاحم نشم منتظرما د گه یپس د-

 بوستم خدافظ.  ی کنم مواظب خودت باش. م   ی فعالً قطع م اد یداره م  کهیبوت ی سامان جلو نیچشم. بب-

 منم، فعالً. -



 عشق تا جنون 

1532 
 

  یکشو یرو از تو  شبند یدرست کردن شام به آشپزخونه رفتم و دست به کار شدم. پ  یاز جام بلند شدم و برا ی قطع کردن گوش  با

ام استفاده کردم   یگوش  نترنتیاز ا فته یرو فراموش نکنم و از قلم ن یزیچ  نکه یا ی و دور کمرم بستم. واسه   دمیکش  رونیب نتیکاب

 بود.  ه هم خودم خنده ام گرفت یکه حساب

و تلنبار شده، با اون    فیاون همه ظرف کث دنیه رو به مرز انفجار رسونده بودم و از دآشپزخون  شهیساعت مثل هم  ک یعرض  در

  یو بعد از سر زدن به غذا و کم کردن اجاق برا دمیکش  یساده وحشت کرده بودم. پوف  ی غذا هی درست کردن  یبرا  یهمه خستگ 

رو باز کردم. نگاهم   شبندمیآب چکن گذاشتم و پ ی ظرف شسته شده رو تو ن یرفتم. آخر یی ظرف شو  نک یشستن ظروف سمت س 

  ری رو د یساعت ک ی یدادند و سامان با بد قول  یرو نشون م  قه ی آشپزخونه رفت؛ عقربه ها هشت و ده دق  وارید  یسمت ساعت رو

رنگ و   د یسف رهنیهام، پ اس لبعوض کردنش به اتاقم رفتم. از کمد  ی شده بود و برا فیکرده بود. لباسم موقع پخت غذا کث

.  دمیپوش  ییدمپا ن یشده بود انتخاب کردم و همراه با ج یاش سنگ دوز قهیو  خورد یهاش تا نصفه تور م ن یرو که آست یقشنگ 

باز شدن در سالن از جا کنده   یو آشفته بودم. با صدا  یهپل  یکردم؛ چرا که حساب ی میمال ش یو آرا  دمیکم به سر و وضعم رس   هی

.  د یکش ی م رونیدر ب ی رو از تو دش یبود و کل  ستاده یچهارچوب در ا یرفتم. سامان تو  رون یمرتب کردن لباسم از اتاق ب  اشدم و ب

کجا   ربد ی. اما پس هدمیکش رون یبه ب  یجلو رفتم و سالم کردم. بنظر که تنها بود و با قفل کردن دست هام پشت سر، نگاه و سرک

 بود! 

 بود!  ومدهین یعنی

 سامان نگاه از در گرفتم.  ی شده بود و با صدا زونی آو نییو لوچه ام رو به پا لب

 مامان زنگ نزد؟ -

 نه... نزد. -

، سر تاپام رو برانداز کرد و به   نیپر تحس یو لبخند  دارانه یکه سر باال گرفت با نگاه خر  نیگذاشت و هم ی جاکفش ی رو تو کفشش

 ̋ !ن؟یبریم  فی تشر ییند خانم جاگفت:»اوه سوگ  یشوخ

 زدم.  یشدن لبخند  د یسرخ و سف با

 ؟یتنها اومد  نم یبب زه یاوم... نه، چ-

 زد.   یدار  ی گذاشت با در اوردن کاپشنش، لبخند معن  یجاکفش زیم  یرو رو  نیماش  چیسوئ

 ؟ یبود  ی ا گه ید  یکس  منتظر

 گفتم.  ی طور ن ینه هم-
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 .« می داشت گفت:»درو نبند مهمون دار  یقدم بر م  یی که به سمت دستشو یژاکتش رو تازد و در حال نیآست

 .« گمیم  ید یکش ی انتظارشو م ی جور ن یکه رو ا  یگفت:»کس ی زیر ی نگاهش کردم که با خنده  جاخورده

سرخ شده بود، چه قدر هم که تابلو رفتار کرده بودم. باالخره بعد از    ی بودم و گونه هام حساب دهی که چه قدر خجالت کش  یوا

زد و آروم گفت:»اوم   ی کردنم لبخند  ینگاه و وارس  یهم باال اومد. ذوق زده سالم کردم که بعد از کم ربد یه قه ی گذشت چند دق

 .« یچه استقبال خوب

حرکت   هی  یتو  ، ییدستشو  یکردم و بعد از بررس  یطراف نگاهکردم. به ا  زون ی زدم و کاپشنش رو ازش گرفتم و آو ی لبخند  متقابالً 

کار    یشده بود و با خنده و لحن آرومش گفت:»چ ریغافلگ  یصورتش کاشتم. حساب یرو  ی پاشنه پا بلند شدم و بوسه ا ی رو عیسر

 سوگند زشته.«  یکن یم

 هم جمع کردم:ک.  ی ابروم رو باال انداختم و لب هام رو تو یتا

 م برات تنگ شده بود. کار کنم دل  یخب چ-

 عشقم.«  یخوشگل شد  یلیصورتم گفت:»خ یاورد و با خم کردنش تو  کیاون حرف آروم سرش رو نزد با

 باال داد.  یی ابرو دش یو تمج فیکه با لحن تعر دمیذوق خند  با

 چه کرده با خودش! نیبب-

 :دمیزدم و با خنده پرس  ی چرخ مین

 چه طورم؟ -

 هم قشنگه.  یل ی خ ادیبهت م یلیلباست خ-

 لب هام نشوندم و به سمت سالن اشاره دادم.  یلبخند رو رو  قاًیعم

 داخل.  ایب گه یخب د-

 شد. ق یصورتش دق  یو تو  د یچرخ نه یسمت آ به

 تو.  ی کار کرد یباز چ  نمیبزار بب-

کرد با   یصورتش پاک م  ی رنگم رو از رو ی که رژ لب آجر ی و در حال د یکش  رونیب یدستمال کاغذ   یرو از جعبه   ی دستمال و

 خانم!«  طون یش  ی واسه من کار درست کن  ادیخنده و حرکت متأثر سرش، گفت:»خوشت م
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 و زبون دراز چشم چرخوندم.  فتهیخنده ام گرفته بود خودش  یحساب

 .ربدخان یکارا ه ن یتاباشه از ا-

دستش پاک کرد و با   ی تو  یاومد. دست و صورتش رو با حوله   رونیب ییخنده که همون موقع  سامان از دستشو ریز  میدو زد هر

 رو به من گفت:»سوگند خانوم برات مهمون ناخونده اوردم.«  ربد،ی به ه یپر خنده ا  یاشاره 

 

 بودم.«  ناخونده نبودم چون بهش گفته  نمی جمع شده اش از خنده، گفت:»همچ  ی هم با لب ها ربد یه

 زد.  یز یچشمک ر ربد، یحرف ه با

 در کامالً مشخص بود.  ی بله جلو-

 عوض کردن حرف به آشپزخونه اشاره دادم.  ی و برا دمیدندون گز ر یزده لب ز شرم

 حتماً گرسنتونه...   گه یخب د-

فقط   ارنیغذا ب زنمیمکرد و دست به کمر گفت:»االن زنگ   زونیشونه اش آو یحرفم تموم نشده بود که سامان حوله رو رو  هنوز

 ن؟« یخوریم یچ

 چشم چرخوندم. یفتگ یدر اوج خودش   یو با لبخند  پرمدعا

 الزم نکرده چون من غذا پختم.-

 !ی:جد سامان

 ن؟یغذا نشد  ی متوجه بو یعن یوا -

 ابروش رو خاروند.  یاش رو جمع کرد و گوشه   ی  خنده

 حس کردم.  ییزای چ ه ی... فکر کنم االن زهیچ-

 حس کردم.«  یی زایچ ه یفکر کنم منم  ی نگاه کردم که اون هم با خنده گفت:»حق با سام ربد یوا رفته به ه ی ا افه یق با

 حرص لب جمع کردم و دلخور پلک زدم.  پر

 واقعاً که! -
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 و صدام کرد. د یبه سمت آشپز خونه رفتم که سامان باز خند  یا گه یحرف د چیبدون ه و

 . میکرد یخب حاال ناراحت نشو شوخ -

 جواب دادم:   دمیچ ی رو م ز یکه م  یدرحال

 لطفاً.  د یاریرو ب فتون ی ناراحت نشدم تشر رم ینخ-

 ها؟«  ارن یبگو زنگ بزنم غذا ب هیسکیگم اگه ر  یو خنده گفت:»م  ی مسخرگ با

 چپ چپ نگاهش کردم که با خنده دست هاش رو باال اورد.  هی

 نشو.  ی خب بابا شاک یلیخ-

 . گهید نیای ب نیدار  ف یلوس تشر یلیخ-

به دست و   یآب  هی گفت:»منم  د یخند   ی سامان م ی که به حرف ها ی قدم برداشت و در حال یبهداشت سیبه سمت سرو ربد یه

 صورتم بزنم پس.« 

  یِشگ یعادت هم ن یخوش رنگ عکس گرفتم. ا ز یاز اون م یو با برداشتن گوش   ندمیتمام چ قهیبا سل قهی رو در عرض پنج دق زیم

گفتم.   نیدلم به خودم آفر ی انداختم و تو ز یبه م ی ا دارانه یگرفتم. نگاه خر  یساالد ها عکس م غذا و نیزایاز د شه یمن بود و هم

کرده بودم و از اون موضوع خنده ام   یبه خودم غِره شده بودم، انگار که کار شاق یحساب وشده بود   ی خوش رنگ و عطر ی  مهیق

کرد گفت:»نه بنظر که   ینگاه م  ز یبه م نیکه با تحس  ی. سامان درحال می نشست زیهر سه دور م ربد یگرفته بود. با اومدن سامان و ه

 .« یبه به چه رنگ و لعاب اد یخوشمزه م

 دهن چرخوند.  یتو  ی زبون  اقیهم با اشت ربد یه

 ه. خوشمزه باش  ی لیاوهوم فکر کنم خ-

 حرکت دادم. یذوق زده و خوشحال بود. دستم رو با ژست خاص یها حساب فیاون تعر دنیشن از

 . د یخب پس شروع کن-

که   یکردم. سامان در حال ی خوردن نگاه م یبرا  اقشونی. با لذت به اون همه اشتدند یخوشون غذا کش ی که کردم برا  یتعارف با

کردم، با لحن    ی چونه زده بودم و ذوق مرگ نگاهشون م ر یکه دست هام رو ز ی برد با نگاه کردن به من یقاشق رو سمت دهنش م

 ... « یو بشمرقاشقامون ر  یخوا  ینکنه م  یچرا به ما نگاه زل زد  ی خور یاش گفت:»تو چرا نم یپر شوخ
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م هاش قاشق شروع مرد به سرفه کردن. صورتش سرخ شده بود و چش ن یبا خوردن اول ربد یحرفش تموم نشده بود که ه هنوز

 . ختیبراش آب ر وان یل ی تو  عی سر یلیگرد. سامان خ

 تو؟!   یقدر قرمز شد  ن یچرا ا هویچت شد -

 زد.  یبه من لبخند  یآب خورد و با نگاه وان یاز ل یکم

 تو گلوم.  د یپر یز یچ یاستخون ه یفقط فکر کنم   یچیه-

 نگاهش کردم.  دهیترس 

 ؟ یخوب-

 .ستین  ی زی:اوهوم گفتم که چربد یه

 قاشق رو باز به سمت دهنش برد.  د ی خند  یکه م ی در حال سامان

 لحظه فکر کردم مشکل از غذاست!  هی-

بود نکنه واقعاً   بیکم عج ه ی کرد، رفتارش   یم  یآروم آروم با غذا باز ربد یقاش رو وارد دهنش کرد. ه ن یبهش کردم که اول یضیغ

 گفت!   ینم ی زیداشت اما پس چرا سامان چ یغذا مشکل

نگذشت که   ی لیشد و صورتش مچاله تر، خ یلبخندش جمع تر م  د یجو یم  شتریغذا رو ب ی سامان رفت که هرچنگاهم سمت  و

. متعجب و جا خورده  د یحرکت سر کش هی  ی برداشت و تو ربد یه یآب رو از جلو وان یل  عی اون هم شروع کرد به سرفه کردن و سر

  ه یچ نیهم جمع کرده بود گفت:»اه سوگند ا یش رو تو که صورت یحال اش در  ی کردم که با اعتراض و لحن شاک ینگاهش م

 تو رو خدا!«  ی درست کرد

 نگاهش کردم.  جیگ

 چرا مگه چشه؟!  ؟یچ-

 صورتم زدم.  ی بد غذ رو با ادا هاش تو یهم جمع کرد و مزه   یهاش رو رو  لب

 تلخه چرا آخه؟   م یلیحد و حساب نداره عالوه بر اون خ ی از شور-

 زدم.   رون یهام رو از حدقه ب  چشم

 تلخ؟! -
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 تلخه.  ی لی:آره بابا خسامان

 و آب دهنم رو فرو دادم.  دمیدندون کش ر یخجالت لبم رو ز با

 . گهیفکر نکنم شور باشه د ی شده باشه ول اد یکم ز ه ی  شیاَمان مو یآها فکر کنم ل-

ور   نیبشقاب ا یجلوه دادن خودش غذا رو تو  یکه با عاد  ربد یبشقاب رو به عقب هل داد و رو به ه زدیکه همچنان ُغر م ی حال در

 ؟«ی سرفه کرد  نیا ی کرد گفت:»پس توهم واسه  ی و اونوو م

حفظ   یکردم که آروم و برا ی نگاه م ربد یبه دهن ه ونیزیآو یتو ذوقم خورده بود و سر خورده شده بودم. با لبو لوچه   یحسا

هم   ی لیمتوجه نشدم خ یز یرو به من گفت:»نه اتفاقاً من چ یساختگ  ی سامان زد و در ادامه هم با لبخند  ی ظاهر با آرنج به پهلو

 خوبه مگه سامان جان.« 

بگو جرأت ندارم   گفت:»نه داداش من  زیآم  هی کنا ی شونه اش زد و با پوزخند و لحن ی شد رو یکه از جاش بلند م ی در حال سامان

 متوجه بشم!« 

 بهش کرد. یاخم و تخم  ربد یه

 . یوسواس  ی لیتو. واال تو خ  یگ  ی م ی برو بابا چ-

 .دمیشما هم سفارش م یواسه   ارن،یب  یز یچ هی زنگ بزنم   رمیگشنمه م ی لی:من که خسامان

به سمت سالن سر کج کرد و گفت:»نه   یبلند  یهم با صدا ربد یاتاقش شد. ه یاش راه  یبرداشتن گوش  ی با گفتن اون حرف برا و

 .« خورمیو مسامان جون من که دارم غذام

کردم. واقعاً   ی مشغول خوردن بود نگاه م یو عاد   الیخ ی که همچنان ب ی ربد یو به ه دم یجو یو حرص ناخنم رو م  تیعصبان با

بود و با اون آرامش   لکس یهمه ر اون ربد ی ه یگفت بد بود پس چه طور  یکه سامان م   یبود اگه مزه اش اون قدر بیبرام عج

 ! خوردیخاص غذا م

 بی دل فر  یزد و  با لحن بامزه و چشمک ی نگاهش به من افتاد، لبخند  ی لحظه ا ی کردم که برا  یبهش نگاه م  همچنان

 خان بد عنق کن.« یول اون سام  خورمیو مگفت:»خودتو ناراحت نکن عشقم خودم همش

 :دمیپرس  یجد  ی کردم و با حالت  زیر چشم

 ؟ یچرا سرفه کرد-

 تو گلوم.  د یگفتم که استخون پر-
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 !  نطوریکه ا-

 باال پروند.  شونه

 واال.-

  یکم تو  ه ی نه  ایکه بفهمم مشکل از غذاست  ن یا یکنجکاو شده بودم و برا یحساب ربد ی سامان و ه ض یرفتار ضد و نق دنید با

  نیکه همچنان در ع  ربد ی. مردد بودم بعد از نگاه کردن به هختمیو چند قاشق هم خورشت ر دمی خودم برنج کش ی بشقاب برا

  یمزه   دمیجو  یلقمه رو م   شتریب ی دهنم بردم و غذا رو مزه مزه کردم. هرچ سمتخورد، قاشق رو  یغذا م  ی الیخ یو ب  یسرخوش 

  ی لیبشقاب رها کردم و خ یکه قاشق رو رو   یشد طور یهم جمع م ی تو  شتریشد و صورتم ب ی تلخ و شور غذا پر رنگ تر م

که برام قابل هضم نبود رفتار    یز یچ ماخوردم. حق با سامان بود و واقعاً مزه اش افتضاح شده بود ا وانیل ی از آب تو ی قلپ یعیسر

 بود!  ربد یه بیعج

 به اون همه متنانت و اداش لب باز کردم:  معترض 

 ! یکن  یکار م   یچ ی تو دار-

 آب سر تکون داد.  وان ینفسِ ل کی دنِی باال کرد و بعد از سر کش سر

 جان! من؟ -

 !  ؟یخور ی م یرو دار  ی غذا نیا یشه آخه چه طور  یباورم نم -

 تو نقشش فرو رفته بود. یحساب

 شم چرا نخورم مگه چشه؟  ی متوجه نم-

  ستیالزم ن  گهیکه من ناراحت بشم اما د   ی خوای که خوشمزه ست و نم  یکن  ی وانمود م  یدار  دونمیم  اریدرن ی مسخره باز ربد یه-

 حق با سامان بود.  یکن  ی نقش باز

 .« گهیخب خوشمزه ست د ه یچه حرف نی و سرتق گفت:»نه بابا ا  مصر

نداره اگه بدمزه   بیخودمم نتونستم بخورم. اوم... ع ی بدمزه ست حت یلی خ یخجول گفتم:»ول یچرخوندم و با لبخند  ی و دهن لب

 .« شمیست بگو ناراحت نم

 اِ سوگند! -
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 ما هم غذا سفارش بده.  یواسه   م یبد شده بود بهتر به سامان بگ  ی لینداره که، بنظرم که خ یگفتم ناراحت یجد -

 : د یبامزه و خنده دار پرس  ی کرد و نا مطمئن با حالت ی موشکافانه ا نگاه

 ؟ یستیناراحت ن ی عنی ؟ یگ یم ی اوم جد -

 . ستمینه ن -

باره   کیلپش  یگوشه   ی حرفش از جانب من  بود و با پس زدن بشقاب آب دهنش رو همراه با لقمه  د ییکه فقط منتظر تأ انگار

 رفت.   ییاز آشپزخونه خارج شد و به طرف دستشو عی سر یلیاز گلو فرو داد و با بلند شدن از جاش، خ

 کارش مونده بودم! کردم. واقعاً از  ی و پر بهت  فقط نگاه م  ناباور

کرد.   دایپ یجا به جا شد و پرش  یکه بشقاب کم  دمیکوب زی م یآروم رو  ی مشت کردم و ضربه ا تیهام رو با حرص و عصبان دست

بدجنسانه گفت:»مامان   یرو به من با خنده ا ، یخداحافظ یاومد و با گفتن جمله   رون ی گوشش از اتاقش ب  یسامان با تلفن رو 

 ... « یخورد یشام چ فتگ  د،یپرس  یزنگ زده بود از اوضاع خونه م 

سفارش   تزایرفت گفت:»پ  ی که سمت در سالن م  یو در حال د یحرص اسمش رو صدا زدم و حرفش رو قطع کردم که باز خند  پر

 .« رمیبگ  نییپا رم یدادم م

بعد   ی ا قهیکردم. دق ی نگاه م ز یم ی رو  یدست نخورده   ی ن به غذا هاکرد ی چونه ام گذاشته بودم و با خود خور ر یرو ز دستم

  ی صندل یبه سمت آشپزخونه اومد. باز رو  یی کرد از دستشو ی خشک م یکه دست هاش رو با دستمال کاغذ  ی درحال ربد یه

قبلش، گفت:»واقعاً مزخرف بود. اصالً حالم بد   ی  قه ی و برعکس چند دق ف پر تأس  ینشست و با تکون دادن سرش با لحن و حالت

 !« یدرست کرد  یچه طور  نو یشد. آخه ا

 هان؟!«  گه ید یش   ی ناراحت نم ی تمام گفت:»گفت ییکردم که با پرو  یو با تعجب بهش نگاه م  رهیخ رهیخ

برداشتم که به   ی م و قدمخواستم از کنارش رد بش ی از جام بلند شدم، م ی هم فشردم و با دلخور یحرص تر از قبل دندون رو  پر

  ی ا انهیشوند با لحن دلجو یپاش م یبه سمت خودش من رو رو  دنمیکه با کش ی درحال د،ی و دستم رو کش د یعقب چرخ

 .«هبد مزه ست ک  ی خودت گفت  یکن یگفت:»حاال چرا قهر م

 برم.  خوام یم  یولم کن شه یم-

 ! یکن ی قهر م  گمیرو م بعدم که راستش ی گ یم یاز دست شما دخترا! اولش که اونجور -

 . دمیکرده و دلخور لبم رو داخل دهنم کش  بغ



 عشق تا جنون 

1540 
 

 ؟ ی خب چرا همون اول نگفت-

 و تو ذوقت خورد.  یناراحت شد  یل یگفت خ یآخه سامان که اونجور  ، یسامان کنف بش ی خواستم جلو یخب نم-

 . نیبد  یلیخ-

 

کم شور و تلخ شده   ه یاز  شتریب  یعنیکم،   ه یهم بد نشده بود فقط  یلیخ  نیاش گفت:»بب  ی نیبه ب ین یچشمش رو بست و با چ هی

 .« نیبود هم

  ی کرد  ی رفتار م ی اون همه عاد یچه طور ییحرفش و اون لحن مثالً محتاطش خنده ام گرفته بود و با خنده گفتم:»خدا از

 بد بود واقعاً.«  یلیخ

 صورتم حرکت گرفت.  یپر عطوفت و قشنگش رو  نگاه

 . یبود دهیزحمت کش یبگم چون کل  ومد یخب دلم ن  ی دادم ول  یگم هر لقمه اش رو به زور قورت م تونم ب ی آره م-

 پر عمق بهش چشم دوختم:  یرو دور گردنش حلقه کردم و با نگاه قدرشناسانه و لبخند  دستم

 ! یخوب نقدریآخه تو چرا ا-

 زد ** ی و گرم لبخند   نیدلنش

 ها؟   گهید ی ستیقهر ن-

 ...یخب حق داشت ینه بابا چه قهر-

سامان و   یخنده   ی فاصله گرفتم. صدا ی پاش بلند شدم و کم یاز رو  ع یسر یل یاومد و با نصفه گذاشتن حرفم خ ی در م یصدا

پر تمسخر گفت:»به   یمن با خنده ا دنیبا د نیسالن ظاهر شدند. حس ی پله ها ی بعد رو ی بود و لحظه ا دهیچی هم پ ی تو نیحس

 انوم، آشپز نمونه.« به قسم خ

 ... « گهیغذا آره د  ی کردم تو  یو خالظرف نمک ر  یخب... خب گفتم که من اشبتاه زهیاخم به سامان نگاه کردم که گفت:»چ پر

 .د یخند  ی همچنان م نیحس

 بله کامالً مشخصه. -
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  ی جد  ی  افهیخنده اش گرفته بود. دلخور نگاهش کردم که ق  ن یحس یهم از خنده  ربد یکش اومده بود. ه   نییو دهنم رو به پا لب

 با تشر گفت:»زهرمار کجاش خنده داشت خودتو مسخره کن.«  نیبه خودش گرفت و رو به حس

 پر ابهت!« ربد ی. کو اون هیبرات که جرأت اعتراضم ندار رمیگفت:»بم  ی و شوخ  یبهش زد و با مسخرگ  یچشمک نیحس

  یرو تو  تزای پ یکه جعبه ها  یتو همِ من در حال  ی سگرمه ها دن یکرد که سامان هم با د  یز یر یخنده   ربد، یپر تشر ه ضیغ با

رنگش به سمت سالن رفت و    ینثار سامان کرد و با در اوردن اُور کت طوس  یا  ی. وحشد یدستش گرفته بود، آروم به پهلوش کوب

 مبل نشست داد.   ی رو

همون مبل لم    ی ماهواره رو یشام خورده بود، جلو  ایکه گو نیخلوت کرده بودم. حس ی شام رو جمع و کم زی م تزایخوردن پ یبرا

  یب ییهم با اشتها ربد یکرد. سامان و ه یم  یدر حال پخش هم خون  کِی اش بود با موز  یگوش  یکه سرش تو  ی داده بود و در حال

  ی خوردم. هرچند که اون همه تو ذوق خوردگ یا که یون ها دو، سه تا ی بودند و من هم با اصرار هردو تزا یاندازه مشغول خوردن پ

 کور کرده بود.   یام اشتهام رو هم تا حدود 

و   دند یکش ی م ون یقل  ،ییبا بگو و بخند و بذله گو نیطور حس نیو هم  ربد یشام شده بودم، سامان و ه ی شستن ظرف ها مشغول

خوشحال بودند و باز هم مثل   یو سامان که حساب ربد یر نگاهم سمت هبا ک ی قه ی بود. چند دق دهیچی سالن پ ی که تو یی قهقهه ها

 نشست.  یلب هام م یپر عمق رو  یلبخند  ک، یتو ج کیسابق ج

فقط واسه خودت کار   یالک  نیسالن گفت:»بب ی از تو یبا قهقهه زدن نیرو باز کردم که حس  شبندمیکش هام رو دراوردم و پ دست

 .« یخود یب ید یهم ظرف ساب ی رو، کل ایطفل یکه بهشون نداد  یو حسابشام درست   ی درست کرد

 .د یخند  زیر  ربد یبه ه یدر ادامه با نگاه و

 جا نشسته ها! نیا به ی کمکت کنه عج  یبرد  ی شوهر نره غولتم م نیگم ا  یم-

 کمر شدم.دست به   یساختگ  یدر کنترل خنده ام داشتم و با اخم یسع

 خان. نیکمک حس  یاومد  ی خب م ی ناراحت بود ی لی! اگه خیشد  تی من اذ ینکنه تو به جا هیچ-

 که.«  یان یدر جر زنه ی م ادیمنگل کن حرف مفت ز ن یپس گردنش زد و رو به من گفت:»ول ا ی با ضربِ دست محکم ربد یه

  ی م رون یاش و غنچه کردن لب هاش ب یشگ یرو با ژست خاص و هم ونیکه دود قل  ی جواب نذاشت و در حال یرو ب  ربد یه حرکت

وگرنه االن کنار   شه یروش نم ن یباور کن ا  یگفت:»جون سام د یخند   ی زد و با خنده رو به سامان که م ربد یه  یبه پا یداد لگد 

 .«د یساب ی و بشقاب م سه کا ک یتو ج کیواستاده بود و با عشقش ج نکیس 
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  ینفره نم  هی خودش که  ی که هست ظرفا  تمیسوئ ربد یاز  دستش گفت:»ه ونیقل ی ون با گرفتن نزد و بعد از ا  یقهقهه ا سامان

 ها!« یگ یم یی زایچ ه ی م یبشور م یتو بر ایمن   مونه یشوره اون وقت االن بشوره! بچه پرو م

خونه اش اُخت  ی با کاناپه  د یبا یوا نده صبح که رفت سر خونه زندگ کنه، یفرق م  نیا ی اورده ول ر ی :بله اونکه خر مفت گنیحس

 شده؟!  لیاز االن چقدر زن ذل یتا رختخواب گرم و نرمش. اصالً دقت کرد  رهیبگ 

 متأثر سر تکون داد. ی هم با خنده ا ربد ی اوردم. ه ی م رون یب  نت یکاب ی رو از تو وه یم  یو بشقاب ها دمیخند  ی م بهشون

 احمق. ی پسره  گهیببند د-

 مگه!  گم ی:دروغ منیحس

 .« یکرد بگه غذا بد مزه ست طفل  یجرأت نم ی که تو حت ی و گفت:»آره بابا، آخه نبود د یهم خند  سامان

 ! یذره ذوقشم کور کرد  ه یهمون  ی زد یمثل تو خوبه که اون جور  هیتو سامان! چ ی هست ی:عجب آدم ربد یه

که   ی باعث خنده اون دوتا شده بود. خودمم خنده ام گرفته بود و در حال شتر یست ازم دفاع کنه و با اون حرفش بخوا یم  مثالً

  یگذاشتم و رو   زیم  یها رو همراه با بشقاب ها رو  وه ی رفتم. م رون یاز آشپزخونه ب دم یچ یسبد م  یشسته شده رو تو  یها وه یم

 نشستم. ربد یاون ور تر از ه ی مبل کم

 

رو به کل کل و   یساعت می کرد. ن ی م یکرد و سامان هم از خدا خواسته باهاش همکار  یم  یشام شوخ ی ان با ماجراهمچن نیحس

  یمدام به اون حق به جانب دار نیو حس  ره یکرد طرف من رو بگ  ی م ی هم سع ربد یو سامان گذشت، ه  نیمن و حس ی رو کم کن

 داد.   یبودن رو بهش نسبت م لیانداخت و لفظ زن ذل ی م که یاش ت

 . ییجمع گرم و صمم ک یکنار هم بهمون خوش گذشته بود؛ باز هم مثل قبل   یبود و حساب یخوب شب

  یرو به سامان با چشمک نیاوردنش از جام بلند شدم حس ی که برا نیپخت و پز شام، پاکرون درست کرده بودم و هم ن یعصر ب از

 ک« یدرجه  ن، یعال نمیتوپ اوردم که بب  لمیچندتا ف یسام  ی گفت:»راست  طنتیپر ش 

  ربد یکردم. ه  ی به حرف هاش گوش م شنهادش،یبودم و خوشحال از پ ستادهیکرده بودم و همون جور ا دن ید لم یهوس ف یحساب

 داد.  هی دست هاش رو پشت کله اش چفت کرد و به مبل تک

 اون وقت؟  ی لمیف یچ-

 گفته بودما!«   یز یچ هی بابا االن  ی مرموز رو بهش گفت:»ا  یبه من کرد و با خنده ا ینگاه  ربد،یاون سؤالِ ه با
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 خنده دار ادامه داد:  ییو اداها  یبا لودگ و

 و سانسور شده.  یکامالً هم شرع ، یو فرهنگ  یاجتماع یبا مضمون ها ییها لم یف  یعنی-

 !  ینمک یلی:خربد یه

 اومد تو ذهنم.  یا  گهید ز یچ هی لحظه  هی  ی که تو گفت ی جور نی:واال انیحس

 .د یخند  زیر سامان

 داش من.   یتو منحرف -

 خان!  یاز اون جهت سام نی غمبری:آخه شما بچه پنیحس

 بگ؟  نوویهست حاال ا ی:خب چسامان

مبل چهار زانو نشست و با قفل کردن دست هاش دور مچ پا و همون ادا و اطفار، گفت:»عرضم به خدمتتون که... آها دوتا   ی رو

 .« یجون سام گایاش هم ترسناک در حد بوندسل دونه یتوپ و   ییکایآمر لمیف

 هم چفت کردم.  ینشستم دست هام رو تو یمبل م  یکه باز رو  یزده از اون حرفش درحال  ذوق 

 .می بخور لمیف  دنیموقع د میتون  یهم پاکُرن درست کردم، م  یخوبه تازه کل  یلیترسناکم خ  لمیچه خوب من عاشق ف-

 نگاهم کرد.  متعجب

 ! ینیبب یخوایمگه توهم م-

 ه؟ یخب آره مگه چ-

 :د یتمسخر خند  با

 قسم خانم حوصله عر زدن ندارم واال. شه ینم هیواسه بچه ها توص  لمایف ن ینه ا-

 براش کج کردم.  یگرفتم و لب و دهن   یا  افهیق

 مسخره.  شیه-

  خوره یو اصالً به درد تو نم نییکایاون دوتا که اِمر گم یم یگفت:»جد  ربد ی به سامان و ه یابرو هاش انداخت و بعد از نگاه نیب یتاب

 بنفش تو رو ندارم قسم بانو.«  یغایاز اندازه ترسناکه، گفتم که حوصله ج ش یهم که ب ی کیاون 
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 ادامه داد:  ربد یرو به ه و

کنه. باور کن تا دو روز از   داریبود مادرجونم ب  ک یو واغ کرد که نزد غیقدر ج ن یا ینصف شب نم یبب لمیباغ ف می بار رفت هی واال قبالً -

 کرد.   ی سرم درد م غاش یدست ج

 !« گهیبا خنده گفت:»آره راست م ربد یام رو حواله اش کردم که ه یشاک نگاه

 جواب دادم:  تخس

 خان. نیداره اصالً حس ی بتوچه ربط نم یبب خوامی کم... اِ خب م  هی  ی عنیخب... خب اون موقع...  یعن ی گه،یدروغ م رم ینخ-

 گذاشت. ز یم  یپاش برداشت و رو ی اش رو از رو وهیبشقاب م سامان

 .یبخواب  ی بهتره بر گهی تو د نه، یسوگند حق با حس-

 : دمیهام رو گله مند برچ لب

 آخه؟  ه یخب مگه چ نم یبب لم یف خوام ی منم م ی ول-

 مارو.  یکرد   وونهیواقعاً د   یقبل  یسر  گهید گهی:راست مسامان

 .« نمیاتاق من بب میری گفت:»م نیشد رو به حس یکه از جاش بلند م  ی در حال و

 خب.«   امیمنم ب  نیهم از جاش بلند شد که ملتمس رو به هر دوشون گفتم:»بزار ربد یگرفت. ه   شیراه اتاقش رو پ و

خواب. خسته هم  حرف سامان گفت:»آره سوگند جان شما برو ب د ییتکوند و در تأ لیتخمه و آج یلباسش رو از آشغال ها ربد یه

 .« یکار کرد ی امروز کل یشد 

 چشم نگاهش کردم.  ی مبل بلند شدم و دلخور از گوشه  یرو  از

 ! یکنیگوش م   نایا یبه حرفا یواقعاً که توهم دار -

رو   وقت گولش  ه یکن  ن یول ا  ربد یگفت:»ه  ربد یه ی به عقب برداشت و با زدن به شونه  یقدم نیبگه حس یز یکه چ ن یاز ا قبل

 مارو خام کرد.«  اش یحرفاش و مظلوم باز نیبا هم م یاون سر ا،ینخور

 کج کرد.   یکرد با لحن مسخراه اش هر دو دستش رو به سمت  یتک خنده ا و

 چراغ. حاال از من گفتن بود.  ی سو ن یبه هم-
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  یم نیفتن بازوم مانع شد. حسمون قرار گرفت و با گر نیب ربد یبرداشتم ه ز یکه به سمتش خ نینگاهش کردم و هم یعصب

 کرد.  ی هم متعحب و ناباور من رو نگاه م ربد ی کردم که ه یبرد. پرحرص نگاهش م  یلذت م  یو از حرص خوردن من حساب د یخند 

 ! ؟یکن  یکار م ی سوگند چ-

 پسره پرو.   ادیدونه بزنم تو سرش که عقلش سرجاش ب  هی خوام  یم-

 کرد.   یا خنده

 چون نداره واقعاً!   ادیعقلش سرجاش نم یجور  ن یآدم ا ن یکه ا ی دونیاما م-

 دوست دارم.   یلیترسناک خ لم یبعدشم من ف اد یآخه خوابم نم  گهید  امیخب بزار منم ب -

تو   یکارتون توپم واسه    هی بعد  ی دفعه   دمیحرص دارار برام، باز گفت:»قول م یی رفت با ادا ی که سمت اتاق م ی در حال نیحس

 غصه شو نخور.«  ارمیب

داشت   یبودم و سع ینثارش کرد و باالخره رفت. عصب  یراهیبد و ب ربد ی که ه  دمیام کشقفل شده  یدندون ها ی ال یغ یحرص ج با

گر   حیو توج  میمال ی صورتم با لحن یدستش گرفت و با خم شدن تو  ی به اطراف کرد و دوتا دستم رو تو  یآرومم کنه. نگاه

 و خوابت نبره.«   یبترس  د یشا گم یگفت:»دورت بگردم واسه خودت م

 ترسم!  ی من نم-

 کم خودم رو لوس کردم و لب هام رو غنچه.   هی  و

 .ترسمینم یز یتو از چ ش یپ یعنی-

رو عوض کن   خب پس اول برو لباست یلیو کالفه شده گفت:»خ  یزد و با فوت کردن نفسش که معلوم بود از دستم عاص  یلبخند 

 .«ایبعد ب

 . دمیپر نییزده باال و پا ذوق 

 ازت.  یآخ جون مرس -

 لباسم رو نگاه کردم.  ی لحظه ا ی برا و

 فقط مگه لباسم چشه؟ -

 براندازم کرد و سر تکون داد:  یکم
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 راحت تر بپوش.  زیچ  هی گم  ی م ی عنی ادیراحت نم ی لی... خب بنظرم خزهیچ-

 .دمیپر نیی و باز مثل بچه ها باال و پا دمیلبم کش ی ذوق دندون رو با

 گردم.   یباشه االن برم-

 ام عوض کردم و باز به سالن برگشتم.  یو عروسک  یاون لباسم رو با لباس خواب صورت  ی به اتاقم رفتم و هول هولک ع یسر ی لیخ و

برداشتم و با رفتن به    نتی. ظرف پارکن رو از داخل کابزدند یصدا م  لمیف  یتماشا  یرو برا  ربد یاتاق ه ی مدام از تو   ن،یو حس سامان

 منتظرن.«  م یدر اتاق منتظرم بود گفتم:»خب بر ی سمتش که جلو

 کرد.  ی کرد خنده ا یکه سرتاپام رو نگاه م   یدرحال

 ! هی لباس صورت ن یسوگند باز ا-

 دهنم انداختم.  یپاکرن تو  ی ا دونه

 .گهی د راحت بپوشم، بعدشم نه کوتاه نه تنگ خوبه  ز یچ هی  یراحتم خودت گفت نایخب تو ا-

در گذاشته بود و    ی  رهیدستگ   یکه دستش رو رو  یصورتم در حال  یو با جلو اوردن تنه اش و خم شدن تو  د یخند  ی م همچنان

 گونه ام زد.  ی رو یک یکوچ ی محکم نگه اش داشته بود، بوسه 

 .یکنی م  وونهیرسماً منو با کارات د -

 و چشم چرخوندم.  دمیخند   یمندانه و با عشوه ا  تیرضا

 . ادیکه از دستم برم  هی نداره کار یقابل-

  لمیف ی. چراغ رو خاموش کرده بودند و مشغول تماشامیداخل رفتن فشار داد. وارد اتاق شد  ی در رو برا  ی  رهیو دستگ  د یخند  باز

  دنیزده بود که با د هی تکنشسته بود و به مبل  نیزم  یهم رو  نینفره اش لم داده بود و حس ک یمبل چرم و  ی بودند. سامان رو

 گفت:»اِ تو کجا؟!« لم یفمن چشم گرد کرد و با استپ کردن  

 معترض ادامه داد:  ربد یرو به ه و

 نه!  یگ یم  یلیزن زل گم یم ؟ یکجا اورد  نویا-

 انگشتش رو باال برد.  زیآم د یتهد 
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 با تو. دونم یجمله رو تکرار کن تا اون وقت من م ن یا گهیبار د ه ی نیحس-

  ی سرو صدا نکن  ادی. سوگند تو هم زماینیب یم  لم یف  میدار  گهید د ینیخب بش ی لیمبل جا به جا شد و معترض گفت:»خ ی رو سامان

 ها.«

 کن.   گاهیکوفتمون نکرد حاال ن لمو ی:اگه فنیحس

 دست به کمر زدم.  یحاضر جواب با

 .  ..ستین ینجور یا رم ینخ-

  یو سامان نشست و من رو هم کنار خودش رو  ن یاون ور تر از حس یحرفم نصفه موند و خواست ساکت باشم. کم  ربد یاشاره ه با

 ینکنم که براش شکلک غ یج غ یج لمی ف دنیباز گوش زد کرد و خواست که موقع د  نینرم و بزرگ نشوند. حس یبالشتک ها

گفت و مانع حرف زدنم شد. با درخواست  ی شیلبم ه ی انگشتش رو گذاشتنبا   ربد یبگم ه یزی باز چ نکه یدراوردم و قبل از ا

 .  د یچرخ ون یزیتلو یسمت صفحه   یهمگ  ی کرد و نگاه ها  یرو پل   لمیسامان ف

به   ده یترس  ییزدم با چشم ها یبودم و چنگ م  دهیرو محکم چسب ربد یکه لباس ه  ی و درحال زد یقلبم تند تند م جانی ترس و ه از

رفت و از   یباال م   نیاعتراض سامان و حس یکه صدا  دمیکش  یم یکوتاه غ یبار هم ج  کی قه ی شده بودم. چند دق رهیخ ون یزیتلو

دادم   یاون ترس، م  یکه با لحن و بدن لرزونم از ادامه    یرون ببره اما با اصرار و قول یخواستند که من رو از اتاق ب یم ربد یه

 شدند.  یساکت م یهمگ 

بغل   یزدم و تو  یبلندتر  غ یدوباره سراسر ترسناک، ج ی صحنه ا دنی . با دربد یخوده ه ی شده بودند حت یاز دستم عاص یحساب

که از   ی. اصالً متوجه کارم نبودم و آروم درحالد یو سامان سمتم چرخ ن یحس یشاک ی نگاه ها یلحظه ا   یکه برا دمیپر ربد یه

  لم یف ی ادامه  دن یپر استرس و خجول بچه ها رو به د یبا لبخند  ربد یو ه دمیکش  کنارخجالت گونه هام گل انداخته بود خودم رو  

 دعوت کرد. 

  ی چشم دوختم. منقلب و با چونه ا ون یزیتلو ی چپوندم باز به صفحه  یدهنم م   یکه تند تند پارکن ها رو تو  یاسترس و درحال با

رو به رو   ری ام نشسته بود. محو تصو یشونیپ یکه رو  یلپم قورت دادم و عرق  ی گوشه   یلرزون آب دهنم رو همراه با پارکن ها

 باال رفت.  نیاعتراض حس یشد و صدا اموش خ ون یزویباره صفحه تلو ک یبودم که 

 خاموش کرد! نو یا یکدوم گاو -

برق، روشنش   د یاز جاش بلند شد و با رفتن به سمت کل ربد یدم که هکر  ی و اطراف رو وحشت زده نگاه م دم یلرز ی خودم م به

 رو به من اشاره داد.  ن،یکرد و با نگاه مغضوبش به حس
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 و! حالش ر  ی نیب یداداش من، مگه نم یی گاو تو-

تو   یمبل کرد و با جا به جا شدنش گفت:»سوگند خوب  یرو  یزده و پر بهت پرش  رتیکه سامان ح  د ینگاها به سمت من چرخ و

 !« یکنیم  هی گر  یدار

اشک هام رو از دست داده بودم و اون قدر   اریکردم، به خاطر اون ترس و اضطراب اخت  یو مبهوت فقط بهشون نگاشون م مات

اندازه پر حررارتم نشده   یب صورت  ی صدا و آرومم رو یب  یاشک ها زش ی شده بودم که خودمم متوجه ر ون یزی ویتلو  یصفحه   خیم

 بودم.  ده هم با اون پرسش سامان تعجب کر  ی بودم و کم

 تاب داد. یچشم یشاک نیحس

 خشکش زده. ن یاما مگه تو کَتتون رفت بب نهیگفتم که نب-

  یدستم م  بغلم گرفته بودم، از ی پاکرن رو که سفت تو یکه کاسه   یبغلم در حال ر یبه سمتم اومد با گرفتن ز  ربد یبعد ه ی ا لحظه 

 اتاقت بسه.«  می پاشو بر زم،یگرفت گفت:»سوگند پاشو عز 

 جواب دادم:  ده یبر دهیدور و ورم شده باشم بر ی که انگار تازه متوجه  ی اومدم و طور رون ی اون حالت مسخ ب از

 . ستین ی زیم... من خوبم چ-

 پر اخم نگاهم کرد.  سامان

 ! یکامالً مشخصه که خوب-

 :بلند شو سوگند. ربد یه

 . گهید  نمیرو هم بب شیبق ست ین یز ی... گفتم چزهیچ-

 کاسه چرخوند.  یتر از سامان چشم تو  ی و شاک  د یهم کش یابروهاش رو تو  ربد یبار ه نیا

 ! یشد پاشو گفتم. رنگ به رو ندار نیآخرشم ا یهمه اصرا کرد  نیا ن یبب یکن  یم  میعصبان یسوگند دار -

 شده بود.  یباز شاک نیحس

 .د یپر جانشی همه ه مید ید  یچ مید یاصالً نفهم رونیزنتو وردار ببر ب نیجون من ا ربد،یو روحت هت-

  ک یتار ی هم قالب کرده بودم و مضطرب فضا ی. دست هام رو تو میاومد  رون یاز جام بلندشدم و همراه هم از اتاق ب ربد یاصرار ه  به

 :د یصورتم، پرس  ی تو  یق یگذروندم که با نگاه دق ی خونه رو از نظر م
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 فدات شم؟   یخوب-

 بخوابم.  رم یمنم م  نیبب ولمتی . تو برو فخوامیمعذرت م شد ی چ دمیآ... آره ببخش نفهم-

 .** 

 .ری. برو دورت بگردم شبت بخیترس  ی . گفتم مگهیگفتم د نیهم  ی نداره منم واسه  یبیع-

 .  ریاوهوم شب توهم بخ -

از نگاه کردن   ی تندم به طرف اتاقم رفتم و محکم در رو پشت سرم بستم. حت  یو با قدم ها ع یسر یلی ق برگشت خکه به اتا نیهم

 هم گذاشتم. ی مرتعشم رو محکم رو ی و پلک ها  دمیسرم کش یتختم پتو رو رو  ی و  با رفتن تو  دمیترس  ی به اطراف هم م

پر تالطمم پشت هم   ی شده بود. نفس ها س یسرد خ ی و صورتم از عرق  زدی. قلبم تند تند مدمیبلند از خواب پر ی غیج دنیکش با

دستم رو سمت چراغ خواب کنار تخت بردم و روشنش کردم.   یو با دستپاچگ  ع یسر یلیشدند. خ ی ام خارج م نهیبا پرش س 

  ی ه سمتم اومد و با قاب گرفتن صورتم تواتاق اومد. نگران و با وحشت ب اخلد مهیسراس  ربد ینگذشت که در باز شد ه یا قه یدق

 :د یدست هاش پرس 

 ! شدهیسوگند چ-

شروع کرد به   عی سر یل یاون حالم خ دنیداشتم. با د  ی و حس خفگ   زدمیوحشتناکم نفس نفس م یهم از ترس و کابوس ها هنوز

 کرد گفت:»نفس بکش قربونت برم.«  یکه نگران نگاهم م   یو درحال  رهنمیپ ی باز کردن دکمه ها

 :د یبغلش انداختم که با نوازش پشتم باز پرس  ی و خودم رو تو  دمیکش ی قی بلند و عم نفس

 ؟ید ی د ی شده ها، خواب بد  یچ-

  ن ینرو خب هم  شم یدستم فشردم و ملتمس گفتم:»از پ  یشونه هاش رو محکم تو  ده،یکه هنوز هم مضطرب بودم و ترس   یدرحال

 جا بمون لطفاً.« 

 و عرق صورتم رو گرفت. د یگونه هام کش ی رو ی صورتم جمع کرد و دست یرو از تو  موهام

 . رمیفدات شم، نم  رمینم-

معذب   یکه حساب ی اون حالت در حال ی ما تو  دنیبود و با د ستادهیچهارچوب در ا  یهمون موقع بود که سامان هم اومد. تو  و

 .« دهی. البد کابوس دنهیهم فشردن لب هاش گفت: »گفتم که نب ی کج کرد و با رو  یشده بود سر به طرف 
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 موهاش برد. ی خاروندن سرش تو یدر ادامه دستش رو برا و

 اومده.  غ یج یگفت از اتاق تو، صدا نیبودم رفتم اتاق حس ییمن دستشو-

 .د یخودش رو عقب کش ع یرنگ به رنگ شده سر ی با صورت ربد یه

 .ده یآره به گمونم خواب بد د-

 .ارمیبراش آب ب  رمیم زهی:چسامان

باز به تن داشتم،   قهینازک و   ی رو که دکمه هاش باز بودند و فقط تاب رهنم یعقب گرد کرد. پ رونی با همون حالت به سمت ب و

 :د ید و پرس و آرومش موهام رو نوازش کر   فی با لحن لط  ربد یهم قرار دادم. هنوز هم اضطراب داشتم که ه ی رو

 بود؟  یخواب بد  یلیخ-

 کردم.   نییترس سر باال و پا با

 . یلیخ دمیترس   یلی خ یبود ول ی چ دونم ینم یحت  ،یلیخ-

 شده. ری . ذهنت درگنیگفتم نب ید یکه د   هی لمیهمش به خاطر ف-

 .« یاما بازم لج کرد  یترس یخوردم که گفت:»گفتم م  وانی ل یکم از آب تو  ه یآب برگشت.   وانیبعد سامان با ل  ی  قه ی دق چند 

 گرفتم. نییسرم رو پا شرمنده

 کردم.  دار یشمارم ب خوام ی معذرت م-

 ...  مید ید  یرو م  گه ید یلمای ف میداشت  می بود  دهینخواب-

شالم رو برداشتم و سرم   عی سر یل یاومد و خ ی اتاق م یبلند شد، انگار که اون هم تو  ن یحس یحرفم تموم نشده بود که صدا هنوز

 .« نیرو بب  اش   افهی. تو رو خدا قگهیبد م نیحس  نیبگ  یحاال ه ا یچهار چوب کنار سامان قرار گرفت و با خنده گفت:»ب یکردم. تو 

 : د یشد و پرس  یبهش رفت که جد  ی چشم غره ا ربد یه

 ؟ یخوب-

 اوهوم. -

 گه؟ ید ی خوب بهتره. االن ینجور یو روشن بزار اچراغ ر یبخواب ی:خواستسامان
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 . ستین یز یچ د یآره خوبم ... شماها بر-

بالشت گذاشتم.   ی خوردم و سرم رو رو وانیل  یاز آب تو  ی رفتند. کم رونیاز حالم مطمئن شدند از اتاق ب ی و سامان وقت نیحس

بغل   یبازوش گذاشت و با تو  ی . سرم رو رو د یتخت دراز کش  یو با انداختن پتو روم، کنارم رو  د ی خودش رو باال تر کش ربد یه

 ارم؟« یبرات آب ب گهیکم د ه ی ی خوای گفت:»م دنمیکش

 بغلش جمع کردم.  ی تو  شتریرو ب  خودم

 که ها؟  ی رینه فقط نرو. نم-

 جا کنارتم تو بخواب. نیهم رم یدلم نم  زی نه عز-

 دستم گرفتم.   یرو تو  دستش

 نرو باشه؟  دمیپس تا نخواب-

 

 موهام زد. ی محکم رو ی ا بوسه

 بخواب عشقم، بخواب. -

 کم رنگ و نوازش موهام، بستم.    یکرده بودم و با حلقه کردن دستم دور گردنش چشم هام رو با لبخند   دایپ تیحس امن یحساب

 

 **** 

  زی م یو به ساعت رو   دمیبا دست مال یهمچنان پر خوابم رو کم  یاومدم. چشم ها نییبه خودم از تخت پا ی از کش و قوس  بعد 

پنج. لباسم رو عوض کردم و بعد از شونه زدن موهام و سفت کردنشون    ینه بود و بزرگ هم رو  ی رو  کی کوچ ی گاه کردم. عقربه ن

و خشک   یبهداشت سیاومدن از سرو رونیهنوز خواب بودند. بعد از ب ه ی نکه سامان و بقیرفتم. مثل ا رون یسرم، از اتاق ب یباال

صبحونه   زی م دن یرو دم کردم و مشغول چ ییو حاضر کردن صبحونه به آشپزخونه رفتم. چا یگذاشتن چا  یکردن صورتم برا 

 جوابش رو دادم.  یی زدم و با خوش رو ی داخل اومد. لبخند  ی با سالم ربد یبودم که ه

 . ریسالم صبحت بخ-

 : د یپرس  ستیب ی دستش م  ی که ساعتش رو رو ی حال در
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 ز؟یخانم سحر خ یشد  داریب  یک-

 !ن؟ید یساعت خواب نیشما ها تا ا بهی! ساعت نه جناب. عجزیسحر خ-

 رو باال زد.   سشیخ یموها

زود هم پاشده   ی لیو خ د یزودتر خواب شبیماست، د  یتر از همه   یز یباز سحرخ نیالبته حس مید یوقت خواب  رید  شبیآخه د-

 رفته. 

 کرد.   یخنده ا و

 کرد!  ی م ی رو، رو خودش خال ادکلن سامان  یچه قرار داشت که اون جور یکله سحر ستیمعلوم ن شعوریب-

 باال پروندم.  ی و شونه ا دمیاون حرفش من هم خند  با

 . زمیبر ییتا برات چا نیبش ا یکامروا باشه. خب ب-

 و نشست.   د یرو کنار کش یصندل

 هان؟«  ی خوب نمیم گفت:»ببکه نشست نیگذاشتم. هم ز یم ی و جلوش رو ختم یر ی چا وانی ل ی تو براش 

 هم فشردم.  یباال انداختم و لب رو  ییو اتفاقاتش افتاده بودم، ابرو شب ید اد ی تازه

 کردم نه؟  تت یاذ شبید  یل یاوم... خ-

 زد:  ی به سمتم، لبخند مرموز دن یحلقه کرد و با چرخ وان یرو دور ل دستش

 نه. -

 کردم.    زی. چشم رد یخند  یم  انهیبود و موز بیعج نگاهش

 پس؟  یکن  ی نگام م ینجور یچرا ا هیچ-

 خند؟«  یم  ی خنده بهم زل زده بود که معترض گفتم:»اِ خب به چ با

 گفت: ی کرد و و با پلک زدن خمار  یقشنگ  ی  خنده

 افتم و... «  یم  شبید  ادیهمش  »آخه



 عشق تا جنون 

1553 
 

 : دمیحرفش پر ی تو

 !یخند  ی بودم م دهیچون ترس -

 نه. -

 گفتم!  اینکنه تو خواب حرف زدم ها چ نمی ! بب؟یخند  یم  یپس به چ-

تو خواب مثل بچه ها انگشت   یداشت شبی گفت:»آخه د  یزیو با چشمک ر د یلبش کش  یداد، دندونش رو رو   هی اش تک ی صندل به

 !« یخوردیو م شستت ر

اش   یشونیپ  نیب ی نیلحظه چشم هام رو با خجالت بستم که چ  هی بودم.  دهیهم خجالت کش یحرفش جا خورده بودم و حساب از

اون حالت بچگونه ات   ی اون لحظه و برا یبود. دلم حساب یبامزه ا  ریتصو ی لیخ ی عنی ی بانمک شده بود ی لیانداخت و گفت:»خ

 ضعف رفته بود.« 

 .« گهینگو د ربد یلبم گفتم:»ه  دنیصورتم گرفتم و با گز یشدم و هر دو دستم رو جلو  یسرخ م شتر یگفت ب  یم  شتریب یهرچ

 نگاه پر شرمم شده بود.  خیو عاشقش م  فتهیتر اورد. نگاه ش  ک یهام رو کنار زد و سرش رو نزد دست

 .یشدم. درست مثل بچه ها شده بود  ینم ریاون حالت س  ی از نگاه کردن بهت تو-

 کشم خب. یبه خدا خجالت م   گهینگو د-

رو   عادت  نیکرد که ا  یسع ی لین، گفتم:»خب مامانم خپا و اون پا کرد  نی ا ی و با کم دم یکرد که لبم رو داخل دهنم کش  یا خنده

  ینفر کارساز نبودن البته فقط بعض هی من  ی خب برا  ی هم روش مثالً کار ساز روم امتحان کرد ول یو کل فته ی ترک کنم و از سرم ب

 کنم.«  یکارو نم ن یا گهید  کنهیمامانمم فکر م ی حت دهیند  ی... جز تو هم تا حاال کسزهیچ اخواستهکنم اونم ن ی کارو م  نیوقتا ا

 . د یبه ستوه اومده از اون خجالت بچگانه ام، گونه ام رو بوس  ی خنده ا با

 خوشانسم. یلیپس خ-

 آبروم رفت.  ،یچه خوشانس-

 .د یاش کش یشونیپ ی رو یو دست د یخند  باز

مامانم   یتفاوت که روشا  نیرو داشتم اما با ا عادت  ن یا یخوشم اومد و دوست داشتم تازه خود من تا نه سالگ  یلی نبابا من که خ-

 کارو انجام ندادم.   نیا گه یجواب داد و د
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  زنمیباهات حرف نم گه ید  یکن  تمی اذ یها. اگه بخوا  ینگ  ی... به کس زهیگفتم:»چ ی چرخوندم و بعد از مکث ی و دهن لب

 .«ربدخانیه

 زد.  یا  قهقهه

 !ایزنی م یی حرفا ه یبگم  یآخه چ -

 خب...  -

ازم فاصله گرفت.   ی کم ه یو  د یچرخ ز یرو به م عی سر ربد یسامان بود و ه نکهیدر حرفم رو فرو دادم، مثل ا  یشدن صدا ده یکوب با

نشست.   زی گفت و پشت م  ریکرد صبح  بخ ی دوشش جا به جا م  یکه حوله رو رو ی سامان هم اومد و درحال قهیبعد از چند دق

 . د ینون مال یرو نرم و آروم رو  ریتم. پنو نشس ختم ی ر ییاون هم چا یبرا

 تو؟   یخوب-

 خوام. ی عذر م شب یآره، بابت د-

 به روم زد.  یپر برق و خوش رنگش لبخند  ی باال کرد و با چشم ها سر

 من.    زیعز ی خودت گفتم وگرنه چه عذر خواه یمنم برا-

 :د یدستش زد و پرس  ی تو یبه لقمه   یگاز  و

 کو؟  نیحس یراست-

 

بزنه   یسحر  یمجبور شد کله   نیداشتن واسه هم ی مه اریاش خورد و با تمسخر و خنده گفت:»آقا قرار بس یی از چا ی قلپ ربد یه

 .« رونیب

 که سامان با تأسف سر تکون داد.  مید یهر دو خند  ربد یحرف ه با

 پامو لگد کرد پس بگو عجله داشته.  یچند بار  دمیالبته د نطور یآهان که ا-

 گرفت و رفت.  ی با ادکلن جنابعال یدوش حساب  هی منو لگد کرد بعدشم که   یده بارم پا شعوری:بربد یه

  ر یهمه هستن گفت د میدور هم باش  دهینرفته بگم، امشب باغ برنامه چ  ادمیتا  ی اش گفت:»راست ییچا دنیدر ادامه با سر کش و

 . شامم قراره بهمون کباب بده دست و دلباز خان!«  مینکن
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 مادرجون تنگ شده. ی واسه  یل یتازه دلم خ ی چه فکر خوب-

 خوبه موافقم.  ی لی:منم. آره خسامان

 دنبالش؟   امیب ای نیایسامان با سوگند م  نمیکم کار دارم بب  ه ی:من تا عصر ربد یه

 دنبالش.   ایکارم طول بکشه خودت ب د ی:من شاسامان

 لپش بود از جاش بلند شد.  ی که گوشه  ی لقمه ا یاش رو  ییچا دن یرکشبا س  و

 ؟ یایتوهم م ربد ی ه نم یمن برم حاضر شم، بب-

 هم از جاش بلند شد. ربد یه

 . کی برم بوت د یآره منم با-

  زی م یرو  ربد یه ی گوش  ی شدم. با لرزش و صدا ز یرفتند و من هم مشغول جمع کردن م رون یآماده شدن از آشپزخونه ب ی برا و

 شد باز هم همون دختره  بود، باران! یزدم؛ باورم نم ی کج کردم. پلک تند  یو سرم رو سمت گوش  دم یدست از کار کش

  یرو  یبه گوش  ی . عصبشهیم  یدونستم که باز هم از دسم عصبان ی اش رو نداشتم و م یدفعه جرأت دست زدن به گوش  نیا اما

  ی روغنِ کف دستش باال م دن یکه موهاش رو با ما مال ی درحال ربد یبعد ه یا ه یکردم، ثان  یخود نگاه م یکه هنوز هم زنگ م  زیم

 زد وارد آشپز خونه شد و به طرفم اومد.

 منه؟  ه یگوش   نمیبب-

 جواب دادم: ی توهم ی  افه یق با

 آره. -

برداشت   ز یم یرو از رو  یکردن چشم هاش گوش  ز یکرد و با ر  زیدست هاش رو تم ز یم ی رو یاز جعبه   یدستمال دن یکش رون یب با

رو که   یو آرامش ی الیخ یزده، اون همه ب  رون یهمچنان از حدقه ب ییگوشش گذاشت. مات و مبهوت و با چشم ها ی و بالفاصله رو

  یاون مکالمه سر تا پا گوش شدم. انگشتش رو با خونسرد دنیشن یتر شدم و برا  ک یکردم. نزد یحرکاتش داشت، نگاه م  نیح

 و جواب داد. د یصفحه کش ی رو

چه   نینه ا گمیکم صبر کن بهش م   هی نگفت. باشه  یز یچ ن؟یری. اِ نبابا؟! امروز مریممنون صبح توهم بخ  یالو... بله؟ سالم خوب -

 خب باشه سالم برسون، قربانت.  ی لیصبر کن. خ قه ی . چشم، فقط چند دقیمراحم ه یحرف
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-.... 

 فعالً.  ی دار اریباشه منتظر بمون، نه بابا اخت-

 و پر حرص لب زدم:  ی هم عصب ی بره که با فشردن دندون هام رو رون ی خواست از آشپزخونه ب ی رو قطع کرد و م تلفن

 ! یچ یعنی-

 شونه باال انداخت. ی الیخ ینشده با ب ی زیکه انگار چ  یطور

 ؟ یچ یعن ی یجانم چ-

 باال پروندم.  ییابرو ینگاهش کردم و عصب یچپ چپ

 اصالً هان؟  ن یگفت ی دختره چرا باز به تو زنگ زده چ ن ی! ایدونست یم  ی دار  فیراحت تشر یلیخ-

 خنده دست هاش رو به کمر زد.  با

 ! نیبب افشویق-

 براش کج کردم و سر تکون دادم.  ی و دهن لب

 ه؟ ی دختره ک  نیا ی گ یتو چرا نم  نمیهههه بامزه، بب-

 صورتش تکون دادم. ی جلو زیآم  د یهد با قدم برداشتن به سمتش، انگشت اشاره ام رو ت و

قدر   نیکه ا  هینباشم، حاال هم بگو ک  یموضوع  نیهمچ ر یگ یکه پ ستیمعنا ن نیبه ا ن یا یدرسته بهت اعتماد دارم ول   ربد یه نیبب-

 ! یکن  یو برخورد م  یزنیحرف م یمیباهاش صم

دست هام رو   ت یکرد که با در رفتن از کوره و با عصبان  یلج دارارش نگاهم م  یزدم و اون فقط با خنده ها ی حرف م ی عصب من

 پا بلند شدم.  ی پاشنه  یهم مشت کردم و رو  ی تو

 ه؟ یدختره ک  نینخند بگو ا ی نجوریا-

م  رو به سامان بگ  یز یچ هی  د یاما فقط قبلش با گمیبابا آروم م یلیدستش رو مقابلم گرفت و با جمع کردن خنده اش گفت:»خ  دو

 بعد، خب؟«  

 . یبگ  د یاالن با نیهم رم ینخ-
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 تو!  یکن   یاوف سوگند چرا لج م -

 .یدر بر   رش یاز ز یتون  ی دفعه نم ن ی! گفته باشم ایچونیپ یم  ینکنه دار  ه یچ ی چه لج-

 چهارچوب قرار گرفت. متعجب نگاهمون کرد.  یکه سامان هم اومد تو  م یکرد  ی با هم بحث م یطور  همون

 ن؟ یکن ی دعوا م ن یشما دوتا چتونه! دار-

  نم یدر اورده. بب  یکم شلوغ باز   هی فقط سوگند   ییبهم کرد و رو به سامان گفت:»نه بابا چه دعوا یض یچشم غ یاز گوشه   ربد یه

 خاموشه؟«  تیتو چرا گوش  یراست

هم که دست تو بود،   ی کیو زده بود شارژ، اون خودش  یگوش   نیژ کنم که حسخواستم شار شبی:شارژش تموم شده بود دسامان

   ؟ید یاصالً چرا پرس  نمیکنم. بب ی با پاور بانک شارژ م نیتو ماش  رمیحاال م

 .ستادمی و دست به کمر مقابلش ا یشاک  دم،یجواب سامان رو بده تو حرفش پر نکهیقبل از ا و

 ه؟ ی بگو اون دختره ک چون یحرفا کن نپ ن یخان ول ا ربد یه-

 .د یکش  یپوف کالفه

 . قهیدو دق ر یزبون به دهن بگ  ی کرد  وونمیاوف سوگند به خدا د-

 :د یپر تعجب از حرفم پرس  سامان

 د؟ یزن یحرف م  یکدوم دختر! راجع به ک -

 و پر حرص لبخند زدم. یعصب

 . دونهیخودش بهتر م-

 ابروش گفت:»خب باران زنگ زد.«  ی و خاروندن گوشه  ی م با تعللشده که اون ه دهیپرسشگرانه سمت کش نگاهش

 گفت؟«  ی هم جاخورده نگاهش کرد و گفت:»اِ چ سامان

 

تر از   یو شاک د یکش یشده بودم. مخم سوت م  جیکردم. واقعاً گ ی بهتم زده بود، ناباور و در کمال تعجب بهشون نگاه م یحساب

 : دمیقبل پرس 
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 !د؟یکن  وونهی منو د د یخوای! مهیدختره ک  نیا د یبه منم بگ  شه یم-

 .« دهیپرس  نویام کرده از بس ا وونه یبه ستوه اومده و کالفه گفت:»به خدا د یاون حرفم رو به سامان با لحن با

 اومد.  یی چشم و ابرو د یخند  ی م انهی و موز ز یکه ر  یدرحال سامان

 االن. ام یزنگ بزنم، م ه یشارژ کنم و   مویمن گوش   زهیچ-

  ی با پا رو یگرفت. خوب خودش رو از مهلکه نجات داده بود. عصب شیرفت و راه اتاقش رو پ رون یب ربد یرو به ه یچشمک با زدن  و

 ضربه زدم.  نیزم

 چه راحت گذاشت رفت! ن یوا بب-

چرا   هیکه حق به جانب گفت:»چ دمیچرخ ربد ی بشدت گره خورده به سمت ه ی جفت کردم و با ابروها نه یس  ی هام رو رو دست

 !« ؟یکنینگام م نجوریا

 داره؟  ی تونم بپرسم به شما دوتا چه ربط یشناسه اما از کجا! اصالً م  ی سامانم اونو م-

 ؟« یبدون ی خوا ی صورتم گفت:»پس م یبود سرش رو جلو اورد و با براق شدن تو  ستادهیکه دست به کمر ا  یدرحال

 خوام بدونم زود باش. یبلکه م-

دختر مورد    شونیصورتم گفت:»ا ی سالن لب باز کرد و شمرده، شمرده تو یتو  دن یکرد و با سرک کش ی با لب و دهنش باز یمک

 برادرتون هستن سوگند خانم.«  ی عالقه 

 از اندازه گشاد شده نگاهش کردم.  ش یب ی مردمک با

 ! ؟یچ- 

 . تمام شد رفت.نیکه سامان دوسش داره هم  هی دختر  گهیگفتم د-

 ! یکن  ی م یشوخ-

 ! ینجوریگمم که ا  یم  هی اونجور گمینم ایب-

 با خنده ابرو باال انداخت. و

 سوگند! یدار  ی بیعج ستمیس -
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 پس!  دونمیکجا؟ چرا من نم ؟ی اصالً ک ی آخه... آخه چ... چه طور-

 بدونه.  یخواست کس یخب سامان نم-

 کردم.  ینگاه  مین ز یآم  هیکنا

 ! یتدونس  یچه طور تو م -

  یرو ازهم پنهون نم ی چیو ه م یگفت ی رو بهم م زمون یهمه چ شهیبعدشم منو سامان هم  گه،یخودش گفت د  دونمیبابا چه م یا-

 ... یکرد

 . د یکش ینصفه موند و نفس بلند  حرفش

 البته به جز موضوع تو که نتونسته بودم بهش بگم. -

 : دمیشده ام پرس  ز یر یو با چشم ها  دمیکش  ی و منگم نفس بلند   جیخارج شدن از اون حالت گ یبرا

 اصالً؟  هی چند وقته هان؟ دختره ک-

 .د یاش کش یشونیپ ی رو یدست  کالفه

هم   یو تو. چند بار من  ی قبل از رابطه  یعن ی شه یم ی بود. چند ماه شی . خب همکالس یکن  ی سؤال م زیر  هی از دست تو سوگند -

 که خوده سامان خواست ما رو باهم آشنا کنه.  رون یب می رفت یی سه تا

 تعحب نگاهش کردم.  پر

 واقعاً؟ -

 ؟ یکن یآره چرا تعجب م -

 !نیشد  یمیباهم صم ییحد سه تا ن یبه تو زنگ زد، تا ا میاون سر زنه؟ی پس چرا به تو زنگ م  زهیچ-

 . نیکنه به من زنگ بزنه هم ی نم دایو پو هر وقت سامان  میوقتا باهم شتریبهش گفت که ب یعنی خب چون سامان ازش خواسته، -

 کردم.  ی اون حرف ها نگاهش م دن یهاج و واج از شن همچنان

ام که با سامان شکرآب بود گفتم   ونهیم ی باهم آشناتون کنم  ول خوامی گفتم که م نیماش  ی باشه اون روز هم تو ادت یخب اگه -

 . گهیوقت د  هی  یبزارم واسه  
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 لب هام جا گرفت.   ی رو یبخند ل ی لحظه ا یبرا

 درمورد دختر مورد عالقه اشم باهات حرف بزنه!  یتون تا حد باشه که حت تیمیکردم صم ی چه جالب فکر نم-

 .دمیلبم رو جمع کردم و داخل دهنم کش  یدر ادامه با دلخور  و

 اما چرا به من نگفته! -

  یلیسوگند، خ ه یون سامان قصدش درمورد باران جد کنه چ شیخواست بهت معرف یاتفاقاً خودشم قصد داشت بهت بگه. م -

 طور.  نیدوسش داره اونم هم

اون حرف ها ذوق زده و خوشحال   دنیاز شن یباران و سامان گذشت و حساب ی در مورد رابطه  ربد یه  حات یبه توض ی ا قه ی دق چند 

  یناراحت بودم اما بعد از اون واقعاً از ته قلبم براش خوشحال بودم.   با ذوق رو  شونیکار  یاز مخف  یشده بودم هر چند اولش کم 

 هم قفل کردم. ی رو تو مو انگشت ها  دمیپام چرخ یپاشنه 

 . نمشیبب خواد یبود چه قدر دلم م ی خبر خوب یلیخ ی وا-

 :دمیرو پرس  یی معنا ی سؤال ب یو حالت و لحن مشتاق جان یبا ه و

 خوشگله؟  نمیبب-

 پرخنده نگاهم کرد.  یاخم با

 ! یپرس یکه از من م ه یچه سؤال ن یآخه ا-

 .« پرسمیرفتن از آشپزخونه، گفتم:»اصالً نگو خودم از سامان م رون یب  یبرا  یبراش نازک کردم و با برداشتن قدم  یچشم پشت

  گهیخواست که د  ربد یبه ساعتش کرد و با صدا زدن ه یرفتم سامان از اتاقش خارج شد. نگاه رونیکه از آشپزخونه ب  نیهم و

 برند. 

 نمش؟« یمنم بب شه یگفتم:»م  جانی پر خنده ام سمتش رفتم و بالفاصله با ه یهام رو تند کردم و با لب ها قدم

 نگاهم کرد.  جیگ

 و؟ یها؟ چ-

 .« وینه ک ویگفت:»چ  د یخند  یکه م  ی هم به سمتمون اومد و درحال ربد یه
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 ! ؟ی:گفتسامان

 ! به جان تو کچلم کرد از ابس غُر زد. ید ی:مگه ند ربد یه

 نگاه ازش گرفتم.  دلخور 

 گفت؟   یم د ینبا هیچ-

 کرد و صورتم رو سمت خودش چرخوند.   یا خنده

 راحت شد. الت یکه خ گه یبفرما، د-

 آخه؟  یچرا به من نگفت  میعصبان  ی لیمن از تو خ رم ینخ-

 . یکرد ی کنجکاو  یل یگفت که خ ربدمیخواستم بگم ه یاتفاقاً م -

 کج کردم.  یلب و دهن   دهیرنج

 . نکهیام مثل ا به یفقط من غر گه یبله د-

 ! ید یکه فهم گه ی:حاال قهر نکن، دسامان

 

 : دمیکه داشتم پرس  ی اد یکرد که باز با شور و شوق خاص و ز یی ازم دلجو یکم

 . گهیخوشگله هان؟ بگو د-

 باال پروند. یهم شونه ا  ربد یو ه  دند یفم هر دو خند اون حر  با

 خان!  یدختراست سام یسؤال کالً تو ذهن همه   نیا-

 کردم.   یتوجه به خنده هاشون مدام سؤال م یب

 گفت اصالً؟  یم  ی چ ؟یاالن به اون زنگ زد  نم یکوتاهه، الغره؟ بب ایقدش بلنده   هی چه طور گهیبگو د-

 زد و کالفه نفسش رو فوت کرد.   یمحکم پلک

 ! یزنیحرف م نقدریا ی گ یم ی اوف سوگند چ-
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 اصالً و ابدا.  ، یکور خوند   زارمیراحتت م  یاگه فکرد -

 . د یخند  زیهم با تمسخر ر ربد یاون حرفم ه د ییتأ در

 . ستیاصالً ول کن ماجرا ن کنه یم  د یکل ی زیچ ه ی ی رو یدارم چون وقت  مانی من بهش ا  گهیراست م نویا-

 .د یتو موهاش کش ی و  کالفه تر دست د یسامان هم خند  ربد، یرف هح با

 بعداً.  زم یعز رمه ی سوگند د-

بعدشم تو که قصدت   شه یهم با سوگند و هم با بچه ها آشنا م ینجوریباغ ا ار یکن امشب اونم باخودت ب ی کار  هی:خب ربد یه

 .هیجد 

 .  دمیاستقبال کردم و دو کف دستم رو بهم کوب ربد ی ه شنهادیشوق از پ با

 . هیعال ی وا-

 .د یکش  ششیته ر  یرو  یفکر کرد و دست   یقدر سامان

 . گهیم  یخودش چ نمی بب د یبا دونمیاوم... نم-

 مخصوصاً سوگند رو.   نهیدوست داشت بچه هارو بب ی لیفکر کنم قبول کنه چون خودشم خ  ی:ولربد یه

 سامان. گه ید ارش یب-

 کرد. ربد یهمون حالت فکر کردنش رو به ه با

 بد نباشه جلو بچه ها؟ -

 . هی خوب ت یموقع  ،یبگ  یخواست ی :نه بابا تو که مربد یه

 کردم.  یپر خواهش اصرار م  همچنان

 ؟ ی رو ندار عکسش نمیاصالً بب نمش،یب خواد یدلم م  یلیسامان لطفاً، من خ-

 .د یکش  یدستش رو تنش کرد و پوف  ی رو کاپشن

 .می بر ایلطفاً ب  یاگه آماده ا  ربد یبابا سوگند از دست تو، ه  یا-
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 و بردارم اومدم. :آماده ام فقط کاپشنم ر ربد یه

 بهم زنگ بزن.«  یداشت  یبه عقب گفت:»سوگند کار  یتوجه به اصرارم سمت در رفت و با نگاه یب

 قدم تند کردم.  سمتش

 آره؟   گهید  شیاریم-

کردم که   یملتمسم نگاهش م  یحق به جانب و نگاه ها ی ا افهیبه ستوه اومده نگاهم کرد. با ق یرو با حالت ی ا قهی و چند دق ستادیا

و با حلقه کردن دستم دور گردنش صورتش رو ماچ   دم یدونستم و ذوق زده پر  تشیرضا یزد. لبخندش رو نشونه    یلبخند 

 کردم.  یمحکم

 ها.  یقول داد -

 .د یخند  باز

 !   یچه قول  ، یذار یچرا حرف تو دهنم م-

 .« کنهیم وونه یزنت تو آدمو د نیبابا ا ن، ییگفت:»من رفتم پا د یخند  ی که همچنان م  ربد یدر ادامه رو به ه و

  ینگاه م  ربد یبه ه زونمیآو  یرفت. با لبو لوچه   رونیاز خونه ب چشی تن سوئرنگش و برداش  یمشک ی پوت ها مین دن یبا پوش  و

 نشون دادن خودش گفت:»به من چه داداش توئه!«  ریتقص  یکردم که با ب

 . یل یخ نیبد  یل یشما دوتا خ-

 کرد.   یاومد و لُپم رو ماچ کترینزد

 . ارتشیب کنمیم  شیاخم نکن راض گه یقربونت برم من عشقم خوشگلم د-

 :دمیپرس  یاومدم و با خوشحال فیسرک باز

 واقعاً؟ -

 دنبالت آماده باش خب. امیعصر م  نیآره، بب-

  یلیدونم چرا اما خ ی داشتم؛ نم یبیعج  جان یپله ها بدرقه اش کردم و داخل خونه برگشتم. ه یگفتم و تا تو  یزده چشم ذوق 

 بودم.  دارش یمشتاق د
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و رخساره خواسته بود که من رو هم با   د یو از سع  اد یه بود نتونسته بود دنبالم باومد  شیباره براش پ ک ی که  ی به خاطر کار ربد یه

باغ و مادرجون تنگ شده بود و   ی دلم برا یافته. حساب ی خودشون به باغ ببرند و خودش هم به محض تموم شدن کارش راه م

  یکرده بود. هر چند که هوا سرد بود اما سرما  زیو مطبوع باغ وجودم رو لبر   زیتم ی وااز تنفس ه ی و لذت بخش ند یحس خوشا

داشت و   یبودمش و برخورد نسبتاً خوب دهیند   گهیکه بعد از عقد د نایطور هم م  نیاومده بودند، هم ی بود. بچه ها همگ  ی ریدلپذ 

  یگرفته بود و نمتندش فاصله  یاز رفتار و اخالق ها یمباز بهم سالم کرده بود. انگار که ک ییبا لبخند و رو  یناباور  نیدر ع

 کننده بود.  یکه بود راض ی خلق و خوش شده بود اما هرچ یناگهان  رییباعث اون تغ یدونستم چ

مشغول درست کردن منقل    د،یطور مج نی و هم د یو سع نیمشغول آماده کردن بساط شام شدند. حس یشدن هوا همگ  کیتار با

هم که هنوز    ربد یکباب رو آماده. سامان و ه ی ها خیکردند و س  ی آشپزخونه به مادرجون کمک م ی کباب بودند و دخترا هم تو

 بودند.  ومدهین

گذاشم و    یدراز بکشم. شالم رو کنار یبود و به اصرار دخترا تا حاضر شدن شام باال رفتم تا کم ختهی بهم ر ی عصر معده ام کم از

 . دمیتخت دراز کش ی رو

شد و با   ی اون اتاق داشتم گاهاً لب هام به خنده باز م  یکه تو  یخاطرات ی آور اد یاتاق به گردش در اومده بود و با  ی تو نگاهم

ن  از او یسر  هی با به خاطر اوردن  ی. حتد ی کش ی لب هام پر م یشد و از رو  ی تمام محو و کم رنگ م  یر یها، با دلگ  یتلخ  ی یادور

  یکیهم  د یاتاق حبس کرده بودم و شا یهم فوت آقاجون بود که تا چند روز خودم رو تو  نش یگرفت. مهم تر یخاطرات بغضم م 

کرده بود من رو از خودش دور کنه و از احساسش  یسع ندش یتلخ و ناخوشا  یبا حرف ها ربد یبود که ه ی هاش روز یاز تلخ  گهید

 شه!  ی نم می وقت ترم چیه  گه ید  امکردم قلب شکسته شده  ی که فکر م  یگفته بود؛ روز  ی ا گه ینسبت به دختر د

 

خاطره شدن   ی که برا  یو حاال امروز  م یاش کرده بود ی که زندگ  یروز یبود، د یبی عج زیام خارج شد؛ خاطره چ نه یاز س  یمیمال آه

  ینیریخواست ش  یمهم تر بود... دلم م  زیشد از همه چ  ی ساخته م یو چه طور  یچه خاطره ا نکهیاما ا میکرد ی اش م یباز زندگ

بودند.   نیریخواب سراسر ش  ه یگذشتند و برام مثل   یکه پشت سر هم برام م یی مثل روز ها رم،بسپ نده یفردا و آ  روز،یها رو به د

  یکه مزه   زدم یکردم و اون قدر هَمش م  ی تلخ رو برام داشتند اضافه م ی قهوه  ه یرو به گذشته که حکم  نیریخاطراتِ ش  د یبا

ها بود چراکه   ی نیریو حاال نوبت مزه مزه کردن ش   دمبو ده یگس رو چش یاز اندازه اون مزه   شی ببره چون ب نیتلخش رو از ب

 به من بدهکار بود... یقهوه با شکر اضاف ه یهمچنان  یزندگ
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  ی تو یز یبزرگ و ت یرو تخت نشستم. رخساره بود و با چاقو  خ یشدم و س  ده یکش رون یب الیدر از فکر و خ ی  کباره یباز شدن  با

  اد یدر زدن   یخوا یم ی آخه تو ک د ی چه طرز وارد شدن زهره ام ترک ن یکردم و با تشر گفتم:»ا  یدستش، وارد اتاق شد. اخم

 !« یریبگ 

 زد.  ی قهقهه ا سرمست

 تونم لحظه ها رو شکار کنم.   ی نم گهیوقت خواهر من، چون د چیه-

 .«یرنگم که به رو ندار هو؟یحاال چت شد  یخوب نمیکاسه چرخوندم که گفت:»بب  ی تو یتر کردم و چشم ظ یرو غل اخمم

 گذاشتم.  داد یخورد و حس تهوع بهم م یم  چیهم پ ی شکمم که تو ی رو رو دستم

 کمم حالت تهوع دارم.  ه یدونم  ینم-

 :»حالت تهوع!« معنادار گفت ی کرد و با تعجب ی زیر  یخنده  طنتی اون حرف با ش  با

 زهرمار. -

 .د یهم خند  باز

 نداشتم که.  یسؤال بود منظور  ه یزدم  یخب حاال توهم، بعدشم مگه حرف بد -

 رخساره خانم.  شناسمیرو خوب م من تو و اون ذهن منحرفت  زم، ی نه عز-

 خنده.  ری زد ز یپق

 ست؟ ین ی مورد ی عنیاِ -

 لوس. -

 ؟ یخورد  یناهار چ  ،ینکنه مسموم شد  نمی کردم بب ی خب شوخ یلیخ-

 هم نبود البته. یبد  ز یچ دونمی خوردم نم ی حاضر زی چ هی-

 هوا تکون داد.  یو چاقو رو تو  د یخند  یبدجنس با

 باشه.  شبتید  یهم به خاطر شام معرکه   د یشا-

 دستت؟  هی حاال اون چاقو چ نم یمسخره کن. بب یکوفت حاال ه-
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گفتم به    گهیبردارم د نجاینبود اومدم از ا زیت  ی گوشت خورد کنه چاقو خوادین ممادرجو نییببرم پا نویا د یبا یانداخت ادم یاِ خوبه -

 سر بزنم.   ه یتو هم 

بست گفت:»من برم تو   ی رفت و در رو م یم  رونیکه ب  یدر گذاشت و در حال ی  ره یدستگ  ی با گفتن اون حرف دستش رو رو و

 .« یش  ی بهتر م ی بخور ی زیچ ه ی ی فکر کنم ضعف کرد ایب ی هم بهتر شد 

رو که   یتخت بود بردم و برش داشتم. لباس   نییرفت. دستم رو به سمت کوله ام که پا رونیحرفش سر تکون دادم که ب د ییتأ در

بهش نگاه کردم.   یاوردمش و با لبخند  رون ی کوله ب  ینظراتم افتاد؛ از تو  ی خواستم بپوشم در اوردم که چشمم به دفترچه  یم

راه حل   نیسرم افتاده بود و بهتر ی تو یاون دفتر که بدجور ی  دهیگفتم و ا  یم  ربد یبچه رو به ه هیقض   د یبا یترفند  ه یباالخره با 

  یلبم نشست و باز تو  ی مندانه رو تیرضا یکه کرده بودم لبخند  ی کوله ام جا داده بودمش. با فکر یبود و قبل از اومدن به باغ تو 

  یکم  نکهیتنم کردم و بعد از ا اد، یبهم م  ی لیبهم گفته بود که خ ربد یبود و ه  شبیکوله قرارش دادم. لباسم رو که همون لباس د

 رفتم.   نییپا دمیبه سر و وضعم رس 

هم راحت انداختنه   یی بودند. چه بو ستادهی مشغول پختن کباب، کنار منقل ا د یو سع نیهمش در رفت و آمد بودند و حس دخترا

گرفت   ی شده رو سمتم م خیس  ی گوجه ها  ین یس  کهیدر، درحال ی جلو دنم یخواستم داخل ساختمون برم که زهره با د ی بودند. م

 .« نیهم بده به حس نارو یا ی رونی زحمت حاال که ب ی ب ی گفت:»اِ سوگند 

که تند تند کباب   ی تر هم شده بود. درحال ظ یسرد غل یاون هوا  یرو ازش گرفتم به طرف منتقل پر دود کباب رفتم که تو  ینیس 

 .« یشده، اِ گوجه هارم که اورد  ی چه کباب ن یکردن چشم هاش از اون دود رو بهم گفت:»بب  زیبا ر زدیها رو باد م

 دست دود رو کنار زدم و صورتم رو عقب بردم.  با

 رو؟  نایکجا بذارم ا-

 دستش رو سمتم دراز کرد.  د یسع

 بده به من سوگند جان. -

 :د یپرس  نی رو ازم گرفت که حس ینیس 

 توراهم.   گهیم یکه ه  ربدمی ه دارهیو بر نمر  شیکجان! سامان که گوش  ربدخانیآق داداش شما و ه نیا یراست-

 ... یکه نم  انیواال گفتن م-

با   دادیجا م  بشی ج یاش رو تو ی که گوش   یآرومش در حال یشدم، با قدم ها ربد یه ی حرفم تموم نشده بود که متوجه  هنوز

 سمتمون اومد. با دست بهش اشاره داد. 
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 خان. نیحس ربد یه نمیا-

 دست داد. د یو سع د یتر شدنش سالم کرد و به مج ک ینزد با

کرد که با   ی من رو نگاه م بش یعج یجوابم رو داد. همچنان با نگاه ها یکرد و بعد از مکث  ی ه اشد  زیهم سالم کردم که نگاه ر  من

 نگاه گرفت.   نیحس یصدا

 ! یاومد  ری تو پسر؟ د  ییکجا-

 فردا. ی گذاشتم واسه   گهید  رسم،ی بود سرم تازه بابا هم زنگ زد گفت برم شرکت اما گفتم نم خته یکار ر  ی کل نی:جان حسربد یه

 :شرکت چرا؟ د یمج

 . قاًیدق دونم ینم میحرف بزن یخواست باهم درمورد موضوع ی م نکه ی:مثل اربد یه

 :سامان کجاست؟د یسع

 و جواب داد:  د یصورت خسته اش کش ی تو یدست

 .میازهم جدا شد  شیساعت پ می ن گه،یکمه د  هی  ادیم-

 

کرد، خطاب بهش گفت:»بنظر   ی منقل برعکس م  یکباب رو رو  یها  خیکه س   یاش در حال یاون همه خستگ  دنیبا د د یسع

 دربره.«   تیبخور خستگ  یز یچ یی چا هی جان برو داخل   ربد یبرو ه ، یخسته ا یلیخ

 داشتم.  ی جان آره روز شلوغ د ی:ممنون سعربد یه

کارت   ایآروم گفت:»سوگند جان چند لحظه ب   ششیبه ته ر دنیخواست بره به من اشاره داد و با دست کش یکه م ن یو هم 

 دارم.« 

 :دمیپرس   بش یعج ی. پرسشگر از اون رفتار کمستادیکه از حرکت ا م یو سمت ساختمون قدم برداشت م یبچه ها فاصله گرفت از

 شده؟   یزیچ-

 هم فشرد.  ی هم بود و با نگاه کردن به لباسم لب رو یتو  یهاش حساب اخم

 ! یکه تنت کرد  هیچه لباس  نیسوگند ا-
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 شونه هام رو باال انداختم. جیگ

 چشه مگه! -

 و تشر نگاهم کرد.  ضیغ با

 چشه! یگ یبعد م یتنت کرد   ینازک نی! لباس به استیچش ن-

 تازه تنگم که هست!«  داست،یدندون هاش گفت:»تموم بدنت توش پ ی تر اورد آروم از ال ک یسرش رو نزد و

 کردم.  ینشده بودم و به خودم نگاه هی اون قض ی حرف هاش تعجب کرده بودم آخه خودم اصالً متوجه  از

 .  دمشیپوش  نیهم ی ! واسه ادیلباس قشنگه و بهم م نی که ا ی خ... خب خودت گفت-

 ! یبچرخ ینجوریهم ا ه یقب  یجلو  گهیچون من گفتم د ستیاما قرار ن-

 نشده بودم.  هی قض نی متوجه ا  یعنیدونستم  ینم-

 انداختم. نییسر پا ی با دلخور و

 بودم.  دهیپوش  نویآخه من به خاطر تو ا-

 و لب هاش رو با آب دهن تر کرد.  د یدور دهنش کش یدست

  گهیاما د دمیم   ریکه دارم بهت گ  یو بازم فکر کن  ارم یخواستم به روت ب  ی اما نم ی تنت کرده بود نی حس ی جلو نو یباز ا  شبمید-

 همه آدم...   نیا یجلو

 گرد شده ام نگاهش کردم.   یفرو داد که با چشم ها یرو با فوت کردن نفس حرفش

 لباس راحت تر بپوشم!  هی رو عوض کنم و  لباسم  یگفت  شبید  نیا ی پس واسه -

 .  یبپوش  نویا یبازم بخوا کردم یآره چون فکر نم-

 . یعنی ست ین یلیخ نیی االن اومدم پا نیمن هم ،یش یم  یخب چرا عصبان یلیخ-

و عوض  لباست ر یر یاالن م نیچشمم گفت:»سوگند هم یگره خورده اش نگاهم کرد و با تکون انگشتش جلو  یهمون ابروه ها با

 نکن.« یهم منو عصب  نیاز ا شتری گفتم ب  یچ ی د یفهم یکنیم

 گفتم.  یکرده لب هام رو جمع کردم و چشم  بغ
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 زود! -

  ی بودم و لباسم رو با دقت برانداز م ستادهی ا نهیآ ی سمت پله ها رفتم. جلو زونمیقدر که تو ذوقم خورده بود و با لب و لوچه آو چه

 گفت!  یم  ربد یکه ه  ینه اون قدر ی کم نازک بود ول ه یکردم. 

از تکرار اون رفتار نگاهش کردم که لبش    یداخل اومد. عصب  یریاره باز با غافلگ خواستم لباسم رو عوض کنم رخس ی که م نیهم

 و خنده اش رو جمع و جور کرد.  د یرو گز

 رخساره خانم. یستیتو آدم بشو ن -

  ی لباس عوض م ی چرا دار نم یکه. بب نییپا ی گشتم زهره گفت اومد  یداشتم دنبالت م   ییشده، اصالً تو کجا ی خب حاال مگه چ-

 ؟ یکن

 : دمیرو بهش پرس   نه، یآ یدوباره تو  یو بعد از نگاه دم ییلبم رو جو  ی  گوشه

 نازک و تنگه ها؟  یلیلباس خ  نیرخساره ا  نمی... بب زهیچ-

 کرد:  ی سر تا پام رو وارس  یهاش رو جلو داد و چشم لب

 اوم نه چه طور؟ -

 طوره. نیهم ربد یاما از نظر ه-

 .  رهی چه قدر گ ربدم یه نیاوف ا-

 ! ست؟ینازک ن یعی-

 . یلینه خ ی کنم آره ول  یاالنکه دارم دقت م-

 خنده ادامه داد:  با

 . کنهیهمه بهت دقت م نیکنن چون فقط اونکه ا  یرو تو زوم نم نقدریا ربد یخب خره همه که مثل ه-

 . دمیرو در اوردم و پالتوم رو باز پوش  لباسم

 عوضش کنم.  ام یبه هرحال گفت ب-

 چرخوند.  یبغلش گرفت و با کرشمه و ادا چشم یهاش رو تو  دست
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 اخالقا نداره.  نی از ا د یخدا رو شکر که سع-

 گشت...  یحاال چرا دنبالم م  نمینه اتفاقاً خوب کرد گفت خودمم دوست ندارم. بب-

 .د یحرفم پر  یتو  ی کوتاه  غیج با

 بهت بگم.  یز یچ هیبودم  مثالً اومده   یزنیسوگند چه قدر حرف م یآهان، وا-

 مگه؟  هی چ یزن  یم  غی چرا ج وونه ید-

واقعاً    گهیخبرم د نیسوگند ا ی هم چفت کردن دست هاش گفت:»وا یدرشت تر شده بود و با تو  جانی درشتش از ه یها چشم

 اومده!«  یک  یشوکه کننده ست اگه بدون 

 ؟ یک-

 بگه مضطرب آب دهنم رو فرو زادم.  ی زی چ نکهیقبل از ا و

 اومده؟!  ی ن... نکنه مرتض-

 گفت.  ی م  یطور  نیزن عمو که ا اد یسال نو م ی واسه  گهی چند وقته د ه ینه بابا اونکه -

 . گهیبنال د  ه ی خب پس ک-

 اورده.«  ف یخان داداشتون تشر یگفت:»سام جان یزد و با خنده و ه ی هاش برق چشم

 هان!-

 دختر!   هی با  یبا ک خب سامان اومده، اونم -

 چشم تاب داد.  ی نگاهش کردم که با لودگ ی باز شد و با خوشحال ق یعم یدونستم که بارانه و لب هام به خنده ا یم

چه دختر   ی بود! ول د یاز سامان بع  یکردم ول   یبود تعجب نم نیاورده واال اگه حس فیتشر دش یفکر کنم خان داداشتون با زِ -

 شد! یزود قاط ی لیهم با بچه ها کرد خ ی ا یهم هست، چه احوال پرس  یخوشگل

 .دمیدندون کش ر یزده لب ز ذوق 

 . یگ یاِ پس اومدن، چرا زودتر نم-

 رفته و متعجب نگاهم کرد.  وا
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 ! ؟یو بهم نگفت ی دونست   یسوگند نگو م-

 . دونستمیخب.. آره م-

 ! یبهم نگفت یکوفت واقعاً که چه طور -

 . دونمیکه م ستین یل یبجون خودت فراموش کرده بودم آخه خودمم خ-

 ها؟  گهیدوست دخترشه د نمیدختره کجا باهم آشنا شدن بب نیهست ا ی خب حاال ک-

 زدم.  یتکون دادم و پلک خمار یدست

 . هیقصدش درمورد باران جد   میل ینه بابا سامان خ-

 

 سر تکون داد.  د یخند  یکه بهم م   یدرحال

 مؤدبانتم فقط.  ی رایتعب  نیعاشق ا یعنی-

 . گهید  نهیکجاش خند داره خب هم-

 باال انداخت. یی ابرو د یخند  یکه هنوز هم م  یدرحال

 دوست دختر سوگند جون!  گمیم  سایکِ ن یواال ما به ا-

 مرتب کردم.    یکم  نهیآ ی کرد، خودم رو تو ی م ی حراف همچنان

 .نمشیبب  خوادیدلم م ی لیخ نییپا میحرفا کن بهتر زود بر ن یول ا-

قدر خوشحال بود که من هنگ کردم! واال انگار   نیرو، ا باران خانوم  نی گرفته ا ی لیمادرجون چه تحو ی آره برو، اوه تازه اگه بدون-

 ! شناختنیاز قبل همو م

 جداً؟-

 کرد که نگو.  ی مادرجون مادرجون م نیبودن همچ  یمیباهم صم یلیآره بابا خ-

 صبر کنم.«  تونمینم گهیمن که د  نییپا می زده تر از قبل گفتم:»بدو رخساره بدو بر  جانیو ه دم یرو کش دستش
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 .د یکش  رونیرو ب دستش

  ام،یم  گهیکمه د ه ی . تو برو منم یسامان باران خانومو باهمه آشنا کرد فقط تو موند  یعنیبرادرتون کامالً آشنا شدم.  د یمنکه با ز-

 زنگ به مامانم بزنم.  هی د یبا

  داریمشتاق د یرفتم. حساب  نییدوتا کردم و پا ،ی کیزدم و سمت در رفتم. پله ها رو  رون یاز اتاق ب  ع یبگم سر یز یچ نکه یا بدون

همون باران معروف   ا یکه گو  یبودم و دل تو دلم نبود. راهم رو سمت ساختمون آقاجون کج کردم که همون لحظه سامان با دختر 

هم، خوشحال بودم و در نظرم چه قدر هم که بهم   یکنار و شونه به شونه    دنشونیقدر از د هاومدند. چ رونیبود از ساختمون ب

از ته دلش   ی و اون حال خوش و خنده ها دمید یم  یبود که سامان رو درحال بگو و بخند با دختر  ی بار نیاول  نیاومدند. ا یم

کردم تا   یبودم و نگاهشون م  ستادهیپله ها ا نییپا یرگ یبا خ ی من هم پر رنگ تر کرده بود. همون جور ی لب ها ی لبخند رو رو

نسبتاً بلند به   ییبه سمتم، با لبخند و صدا تشیمتوجه حضورم شدند و سامان با گذاشتن دستش پشت کمر باران و هدا نکهیا

 کرد و به من اشاره داد.  یباران نگاه

 ا. سوگند خانم م نمیا-

کردم. خوش رو    یاز اندازه بازم سالم شیب  شیزده و پر ذوق دستم رو سمتش دراز کردم و با ن جانیتر اومدند ه  کی که نزد نیهم

 انگشت هام رو فشرد.  یدستش رو سمتم دراز کرد و به نرم  حیقشنگ و مل ی و با لبخند 

 سالم منم بارانم. -

 دستش رو با محبت فشردم.  متقابالً 

 ن جان. خوشبختم.  بارا ی خوش اومد -

 حاال؟« ی شد  ی منم با خودم اوردمش راض  یهمه اصرار کرد  نیبهم زد و با خنده گفت:»بفرما سوگند خانم ا یچشمک سامان

 و نگاهم رو از سامان سمت باران سوق دادم.  دمیدندون کش  ریخنده لب ز با

 واقعاً خوشحال شدم. ی خوب کرد یلیخ-

ما دو تا   میو آشنا بش  میحرف بزن شتریب یکه کم  ن یا یمعمول گذشت و سامان برا ی ها یرو به معارفه و احوال پرس  قه ی دق چند 

 و بچه ها که همچنان مشغول پخت کباب بودند رفتند.  ن یحس شیرو با هم تنها گذاشت و خودش هم پ

  هی باغ رو مثل  اط ینشسته بودند و ح نی زم یرو  ه کیت  کهیرنگ برف ت  د ینازک و سف ی ها هی همچنان سرد و پر سوز بود و ال هوا

.  ستادیو از حرکت ا د یبازوش کش ی رو  ی. دستمیزد  ی و حرف م میداشت  ی گلدار کرده بودند. آروم کنار هم قدم بر م ی پارچه 

 . دز ی مینگاهم کرد و لبخند مال دارانهیخر
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 . یدار  یقشنگ  ی لیخ یچشما  ،یخوشگل تر  ی لیکه سامان گفته بود خ ی زیاز چ-

 نگاهش کردم.  قدرشناسانه

 واقعاً.   یخوشگل یل ی. تو هم خیلطف دار  زم یممنون عز-

  یِ سادگ ن یبود و در ع یزد و تشکر کرد. واقعاً هم دختر خوشگل ی رنگش پلک آروم یبلند مشک ی لبخند و حرکت مژه ها با

کرد. لب   یم  ره یکه نگاه رو خ ظ یغل ی قزدند و بر ی چشم م یتو  زیاز هرچ شیرنگش که ب ی مشک یظاهرش، جذاب. چشم و ابرو 

رو دو چندان کرده بود. برخالف سامان که   تیرفت اون جذاب یفرو م   یابحس دنشیهم که موقع خند  یو چاله لپ  یقلوه ا  یها

 روشن داشت و بور بود اون صد و هشتاد درجه متفاوت تر بود و کامالً برعکس هم بودند.  یرنگ چشم

باغ   یلیچرخوند گفت:»خ یدرشتش رو به اطراف م  یکه چشم ها یو درحال  م یراه رفت  یبلند و برهنه باز کم ی درخت ها  ونِیم

 خوشم اومده.«  نجایاز ا ی. حسابهیقشنگ 

 و پهنش رو باال پروند.    یکمون ی ابرو ی در ادامه تا و

 . نمیبب یرو درست و حساب وقت نشد همه جاش  میکه اومد  ی قبل  یراستش دفعه  -

 نگاهش کردم.  زیو تعجب برانگ  دمیخچر سمتش

 ! یقبل یدفعه  -

 گرفت.  یدست به باز ی اش رو تو یپشم ی ساق ها م یهاش و ن انگشت

 بود. ی روز خوب ی لیخ می . تازه ناهار رو با مادرجون خوردنجای ا میبا سامان اومده بود گهیبار د هی ... آره آخه زهیخب چ-

  ی حرف رخساره شده بودم؛ پس حق داشت که م ی از حالت متعجب صورتم کم شد. تازه متوجه  یزدم و کم ی کم رنگ  لبخند 

 شناختند. ی رو م گه یگفت انگار مادرجون و باران از قبل هم د

 

 به روش زدم.  یهم گذاشتم و لبخند  یچشمم رو رو  هی

 اومدم.  ی منم همراهتون م نیگفت  یاگه م  یدونستم ول   یچه جالب نم-
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  بیبرام عج یل ینگفت که خ ربدم یبه ه یحت یایب ی تون  یو نم ی سامان گفت تو کالس دار ی خواست ول یدلم م  ی لیاتفاقاً من خ-

که سراغ سامان رو از   ی شکر آب شده آخه چند بار یشون کم ونهی مسئله م ه یسر   ربد یبا ه ایکه گو  دمیبود البته بعدش فهم

 کم بحث شون شده.  ه یخود سامان گفت  گه یباعث َشکم شده بود د یموضوع کم   نیخبر بود و ا یگرفته بودم ازش ب  ربد یه

 به روش زدم.  یساختگ  ی ما بود و لبخند  ی همون زمان قهر بودن سامان با هردو منظورش 

 خودشون حلش کردن.  نیخب ب  یکم بحث داشتن ول هی اوهوم، -

 : دمیبغل پرس  ی رد شدن از اون ماجرا با جفت کردن دست هام تو ی برا و

 نباشه.  یالبته اگه فضول  ؟یهم دار  یا  گهیواهر و برادر دخ  نمیبب-

 . د یکرد و خند  ی زیر اخم

 . رهیتر از خودم که مدرسه م  کیبرادر کوچ  هی . آره دارم، هی چه حرف نیا-

 هم فشرد.  ی لب رو  ید یو ترد  یبا تعلل و

 .می کن  یم  ی. با اون زندگمیمامانم موند  ش یمامان و از بابا جدا شدن من و بهروز پ  یوقت- 

 هم فشردم.  ی لب رو  متأثر

 . یرو بگ  ی زیچ ستیکنه الزم ن ی م تت یاگه اذ-

 رو مقابلم حرکت داد.  دستش

 .ستی ن یناراحت ی برا ی زینه نه چ-

 ادامه داد:  یبا مکث  و

  نیکار ممکن هم  نیکه پدر و مادرم جدا شدن ندارم چون از نظر خودم بهتر  نیاز گفتن ا ییاِبا میکنار اومد   هی قض ن یخب ما با ا-

 به خاطر ما کنار هم بمونن.  م یرو دوست نداشتن و نخواست  گهیبود، هم د

 . دمیبازوش کش یمحبت دستم رو رو  پر

 البد تنهان. یوردی. خب چرا مامانت و برادرت رو نیگ  یاوهوم درست م-

 ماست. ی زرگم  امشب خونه مادرب ستنیتنها ن یممنون ول -
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 . د یستیهم تنها ن یل یآها چه خوب پس خ-

 . میهم شیموقع ها پ شتر یکنن، ب ی م یما زندگ  یخونه   یباال ی نه پدر جون و مادرجونم طبقه -

 چه خوب. -

 

که   ییها  زی اش با سامان برام گفت. طبق چ ییآشنا ی که از خانواده و حت  می باغ قدم زد یتو  یحاضر شدن شام با باران کم تا

هر دو   نیکه در طول کار ب  یبوده و بعد از اون هم عالقه ا  ییمشترک دانشجو یپروژه   ه ی  یاش با سامان تو  ییگفته بود آشنا

خوده   شنهادی مامانش و سامان پ ییآشنا نکه یابراز احساساتش نسبت به باران و ا یقدم شدن سامان برا ش یشکل گرفته بود و پ

و   اد یاز قبل ازش خوشم ب شتر یباشه و اون موضوع باعث شده بود ب نشون یب یواشکی  زیخواسته چ  ی باران بوده؛ چراکه دلش نم

حرف زدن سمت ساختمون   یدلم جا باز کرده بود.  بشاش و با بگو و بخند بعد از کل ی تو  یاول حساب ی برخورد و گفت و گو ی تو

خنده و صحبت ما سر باال   یصدا دنیفرو کرده بود با شن  یگوش   یتو یبود و سرش رو حساب ستادهیدر ا ی جلو ربد ی ه میبرگشت

 جمع کرد.  ی ما نگاه کرد و  لب و دهن ی گرفت. با خنده به هر دو

 . نیبا هم گرم گرفت یکه حساب نم یب ی خوبه م-

  یکه چرا زودتر مارو بهم معرف میشاکاز تو سامان   یلیدر جوابش گفت:»االن خ زد ی موج م ونشیکه خنده م  یبا اخم باران

 .«  نینکرد

 سامانه نه من! یباش  یازش عصبان د یکه با  ی:اما کسربد یه

 نگاهش رو سمت من که همچنان ازش دلخور بودم سوق داد.  و

 ن؟یشد  یخب سوگند خانم باالخره راض-

شونه ام   ی شده بود و با گذاشتن دستش رو ربد یمن ار ه  یدلخور   یکرد، انگار که متوجه    یکردم که باران خنده ا ی و تَخم اخم

 داخل.«  رم یگفت:»سوگند جون من م

 . میایباشه تو برو منم االن م-

 : د ینشده پرس  ی زیکه انگار چ ی که باران داخل خونه رفت پرتعحب و طور نیهم

 !یگرفت   افهیشده تو چرا ق یچ-

 و دلخور نگاهش کردم.   دمیسؤالش رو تکرار کرد. لب برچ ینگاهم رو گرفتم که با لحن مهربون تر  قهرآلود 
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 تو ذوق آدم.  زنه یم یکنه اون وقت خودش اونجور  ی م ت یرو نصح خوبه سامان-

 گفتم مگه!   یشده چ یچرا مگه چ-

رو فقط به خاطر تو   :»خب... خب من اون لباس آروم گفتم یو با لحن  ده یبه داخل خونه انداختم و همچنان رنج یدر نگاه  یال از

 .« یهم تو ذوقم زد یتازه کل  چیه ی که نکرد ف یاما تعر دمیپوش 

 جلوتر اومد. ی کرد و قدم  یا خنده

 نخند کجاش خنده داشت!-

همه عسل چشاتو کدر   نیا ی زیچ نیبه خاطر همچ گه، یاش گفت:»خنده داره د فتهیام زد و با لحن و نگاه ش  ی نیب ی رو ی ا ضربه

 ؟« یکه چ  ی کرد

 به روم زد.  یو قشنگ  م یادامه دارم لبخند مال ی سکوت و اون دلخور با

گفتم بهت    یخودمون م  یی. بعدشم کجا زدم تو ذوقت، اگر تو تنهایندار ی که دلخور ن یدِ آخه قربون اون شکل ماهت برم ا-

  ی بپوش  ه یبق یاومد جلو  یدارم اون لباس رو که اون همه هم بهت مدوست ن  یوقت  نکه یشد نه ا ی اون موقع تو ذوقت زده م ادینم

  یتو چشم یاد ی! بعدشم حس کردم زهیادی ز زیچ ش یخودم بپوش  یفقط و فقط برا  خواست ی. خب دلم م یو اونور بر نور یو مدام ا

 . گهیهم داشت د یی رادهایو ا

لب هام نشونده بود.   یرو  قاً یخودش رو تبرئه کرده بود و لبخند رو عم یا بانه یدل فر ی  وه یکه زده بود با ش  یی با حرف ها یحساب

 تو همم سر کج کرد.   یخنده ام و باز شدن سگرمه ها دنیبا د

 هنوز؟  یقهر-

 . ستمین گهیکم دلخور بودم که االنم د  هی  یقهر که نبودم ول  ی عنیاوم... نه خب -

 .د یخند مندانه  تیشدن لبخندم به خنده، اون هم رضا لیبا تبد  و

 

 نکرده.«  خیتا شام   می خب بر یلیگفتم:»خ ربد یزد و با اشاره رو به ه ی خوردن شام صدامون م ی برا رخساره

 : دمیکرد. پرس   یو نگاه د یکش  رونیباز ب بشیشد از ج یاش قطع نم برهیو  یاش رو که صدا یگوش 

 ه؟ یک-
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 امروز؟  یسوگند تو با مامانم حرف نزد  یاز دوستامه. راست یکی ی عنیکس.  چیه-

 نه چه طور؟  -

جواب نداد بعدشم خاله زهرا   یکم نگرانش شدم گفتم زنگ بزنم ول  هی بود  بیو غر بیرفتارش عج  ییجورا هی امروز  ی ول  دونمینم-

 زنگ زد و گفت اونجاست و خوبه. 

 زده بودم  شونه باال انداختم.  ی خبر یکه خودم رو به ب ی و در حال  هی عمه چ یاون کار ها ل یدونستم دل ی م خوب

 بود؟ بیکه عج  هی نداره که بعدشم منظورت چ یخب نگران-

 فوت کرد.  ینفس

 داخل. م یبر ایب ال یخ یبابا اصالً ب ی ! ایکردم ازم فرار ی حس م گه یبود د ی جور ه یخب -

 . میداخل رفت گهی بامزه اش کردم و با هم د یبه اون کالفگ  ی زیر ی  خنده

اون کنار هم بودن برام لذت بخش بود و بعد از مدت ها   یو حساب  میبچه ها خورد یبگو و بخند و شوخ یرو دور هم و با کل  شام

شده بودند و   اقیبا باران ع یبچه ها هم حساب یکردم. همه    یحس خوب رو بدون اضطراب و در آرامش کامل تجربه م کی مطلقاً 

که انگار که مدت هاست همه ما ها رو   یو طور  ده یعضو جد  کیشد که  یاحساس نم اصالً که داشت  ی ا ی میبا رفتار گرم و صم

 شناسه.  یم

  ش یدور آت  یشگ یو طبق عادت هم میبه باغ رفت یخوردن شام و جمع کردن سفره و شستن ظروف با کمک دخترا، همگ  بعداز

زن آقا کمال داخل خونه مشغول برشته کردن  . مادرجون هم با مابس خانم، میدرست کرده بودند نشست د یو مج  نیکه حس  یبزرگ

پر شعله و خوش   شیآت  ر یاز ز ی کباب یها ین یزم بیاورده بود. س  شی پدر یتابودند که مابس خانم از روس  یی شادونه و گندم ها

کردن به   نییشد و با باال و پا ی م ده یکش رونیبچه ها رو هم رنگ خودش کرده بود، ب ی سرخ رنگش چهره ها یرنگ که زبونه ها

بودم، آروم و با فوت کردن   ه نشست یدرخت  ی کنده   یرو  ربد یشد. کنار ه یو گداخته بودنشون، دست به دست م یخاطر داغ

بعد از   ربد یدلچسب ه ی و اون سرما  شیاورده بود و در کنار اون آت تاریگ   نیگرفت. حس یپخته شده رو برام پوست م  ی نیزم بیس 

 رقم زد.   هی من و بق یگرم و گوشنوازش برا  ی شب رو با صدا نیتر  یادمون یو به   نیبرامون زد و خوند که بهتر ی مدت ها کم

کرد و   یمجبور بود زودتر برگرده. با تک تک بچه ها خداحافظ کشیحول و هوش ده بود و باران به خاطر مادر و برادر کوچ ساعت

و با لحن گرمش تشکر    د یو باز رو به بچه ها چرخ د یصورتم رو بوس  ی کرد با بغل کردن  یرو به من م ضشی که با لبخند عر ی در حال

 کرد. 

 امشب بهم خوش گذشت واقعاً از لطف و محبت همتون ممنونم.  یلیخ-
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 زد و به سامان اشاره داد.  یرو بهش چشمک میمر

 . مینیب ی همو م شتریب گه یان شاهلل که د-

 به روش زد.  ی لبخند  م ی رحرف م د ییهم در تأ زهره

 طوره باران جون. نیقطعاً که هم-

 کرد.   یاندازه بچه ها قدردان یزد و باز از بچه ها محبت ب  یبود و لبخند پرشرم دهیحرف هر دوشون رو فهم منظور 

  ی نم یز یرو برسونم خونه و برگردم. چ بچه ها من باران  گه یو رو به ما ها گفت:»خب د د یکاپشنش رو باال کش پیز سامان

 ن؟«یخوا

 داد.  رون یب ظ ی باره و غل ک یفضا، دود رو  یقل قل تو   یصدا دن یچیگرفت و با پ  ونیاز قل یکام نیحس

 خاک شدن.   ناکیا اریبسته زغالم ب ه ی داداش   زهیچ-

 حرفشون اومد. ی  ونه یم د یمج

 عصر سه پاکت گرفتم. -

 . ریخوبه بهت گفتم از اون مرغوباش بگ  گنی:دلت خوشه ها! آخم نمنیحس

شدند.  یاز مادرجون راه  یگرفتن ذغال، باران و سامان بعد از خداحافظ  یبرا  نیحس د یحرف زدن و تأک یبعد از کم باالخره

  ه یخواد  ینم یشکیو در همون حال گفت:»خب هفرستاد  یم  رونیب ق یعم یرو بعد از پک زدن ها ونیهمچنان دود قل نیحس

 م؟«ی مر ن یاتون. کو  یکی نی. دخترا پاش میبخور ارهیب ییچا

 دستش زد.   یتو  ین یزم بیبه س  یگاز  زهره

 و بشوره. رفت دستاش ر می مر رم، یمن االن م-

و رخساره هم با نق زدن و   ناینشسته بود. م  نیو حس  د یجاش رو با رخساره عوض کرده بود و کنار سع ون یقل  دنیکش  یبرا ربد یه

دستم رو آروم    یتو   ینیزم  بیس  که یبزنند. ت ی دو پُک ی کیخواستند که به اون ها هم نوبت بده و اون ها هم  یم  نیاعتراض به حس

و باز مثل عصر حالت تهوع بهم دست داد. با    د یباره جوش  کیه ام  گاز معد   نیکه سمت دهنم بردم با اول  نیکردم و هم  یفوت م 

رو   ی نیزم بیپا تند کردم و سمت ساختمونِ باال رفتم. س  هی و بق ربد یه  ی دهنم بدون توجه به صدا زدن ها ی گرفتن دستم جلو

  ی صورتم از پله ها باال رفتم که باز هم معده ام تو ه ب  یزدن آب یعق زدن و سوختن گلوم برا  ی پرت کردم و بعد از کم نیزم ی رو

که   ی همون لحظه در حال م یرفتم که مر یی دهنم گذاشتم. سمت دستشو  ی. دو دستم رو تا وارد شدن داخل خونه جلو د یچیهم پ
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و    ردمکشدم. آب رو باز  ییاومد. با عجله کنارش زدم و وارد دستشو رون ی کرد ب ی خشک م یکاغذ  ی دست هاش رو با دستمال

 :د یپشت سرم داخل اومد نگران پرس  مینبود. مر ی ا گهید زیآب دهن چ  یکاسه اش خم کردم اما جز کم  یسرم رو تو 

 ؟ یسوگند خوب شدهیچ-

 

در آروم کردنشون داشتم با دست زدن به کمر آروم سرم رو باال گرفتم که باز   ی که سع ی تند  یرو بستم و با نفس زدن ها آب

 :د یپرس 

 ده؟ یشده چرا رنگت پر یچ-

 .دمیام کش یشونیپ ی رو رو دستم

 حالت تهوع بهم دست داد.   هو یشد  یچ دمیاصالً نفهم-

 هان؟  ی نکنه مسموم شد -

 رو با خودش فکر کرد.  ی ا لحظه 

 . مینه ماهم که از همون غذا خورد ی ول-

 که خودت.   یدون یم می جور ن یاز عصر هم دونمینم-

 زد.  یچشمک طنت یبا ش کرد و   یاون حرفم خنده مرموز  با

 هان؟ ستی که ن ی ا گه ید  زیچ نم یاِ! بب-

 :دمیتمام پرس  یکه داشت با خنگ  ی توجه کردن به منظور بدون

 ؟ یا گه ید ز یچه چ ؟یچ-

 کرد.   یاوج گرفت و خنده ا طنتشیش 

 به آب داده باشه!  ی دسته گل  ربدخانینکنه ه گمیم-

 تر جواب دادم:  خنگ

 ! یهوم چه دست گل -
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 رو گفتم.  ینه ا  عی شدم و با اخم و تخم سر یمنظورش م  ی . تازه متوجه د یباز خند  و

 .د یخند  ی م همچنان

 ! شه؟ینم ی عنی ه یخب چ-

 !ربد ی ه یها... بعدشم اونم ک یگ یم یی زایچ هی اِ نه بابا توهم -

 به اون حرفم، موشکافانه نگاهم کرد:  یاز تک خنده ا  بعد 

 نه؟  ربد یاون وقت چرا ه-

 ام گذاشتم. ی نیب ی رورو  انگشتم

 شنوه بده.  ی باال م اد یم یوقت کس ه یآروم تر   م یاوف مر-

 زد.  ی دهنش گذاشت و با خم و راست شدن قهقهه ا ی رو جلو دستش

 پنج ماهه بود.  شیتو عروس   د یمج ی سوگند دختر خاله   شهیبهت بگم باورت نم نویا  یباشه وا ی نجوریفکر کن ا-

 در اورد.   ییشکمش ادا ی با گذاشتن دستش رو و

 بود!   دهیلباس عروسم پوش  کم یفکر کن با اون ش -

 واقعاً؟ -

 اون افتادم.  ادی دمیتو رو د هویسوژه شده بود االن  ی آره به خدا کل-

 و با تشر اسمش رو صدا زدم.   معترضانه

 ! میمر-

 االن؟  یخوب نم یکنم، خب بب ی م یشوخ-

 .دمیکش  یق یعم نفس

 کم بهترم.  ه یآره -

 . شمیم ی نجوریوقتا ا ی آخه من بعض ست؟یبه خاطر عادت ماهانت ن نمیبب-
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 نه چون... -

 فکر کردن جواب دادم:  یبا کم و

 نه چون چند وقته که عقب افتاده.  یعن یدونم،   یخب نم-

 ؟« یتعجب گفت:»جد  پر

 و دست و صورتم رو خشک کردم.  دم یکش رونیب  وار،ینصب شده به د   یرو از جعبه  یدستمال

 سابقه نداشته. یعنیقدر عقب افتاده  ن یباره که ا نیآره خب اول-

  ی مطمئن هیاز اون قض  زهیداد و با حرکت سر گفت:»چ ی که خنده اش رو فرو م یهاش رو داخل دهنش جمع کرد و در حال  لب

 واقعاً؟« 

 ل رو توش انداختم. سطل زباله دستما ی براش رفتم و با فشردن دکمه  یغره ا  چشم

 داشته.  ر یقدر تاًخ  نیدونم چرا ا ی راحته اما نم المیاِ توهم! معلومه که از اون جهت خ-

 : د یشد و پرس  ی جد  یکم

 چند وقته عقب افتاده؟ قاًی دق-

 حالت فکر کردم چشم بسام. با

 داشته.  ر یهمه تأخ نیبودم به کل فراموش کرده بودم که ا ر یقدر درگ نی خب من ا یول شه یم ی هفته ا ک یاز  شتریاوم فکر کنم ب-

  ر ییاسترس، تغ ختن،ی هورمونات بهم ر د یالبته شا یکم نگران کننده ست اونم حاال که سابقه نداشت ه یدکتر برو  ه یاِ بنظرم که -

 رو هورمونا. زارنیم  ریتأث نایو ا ه یهوا و تغذ 

 باشه... ادمی کم نگران شدم  هی خودمم  ی االن که گفت دونمینم-

 . پشت در بود! د یچیگوشم پ ی تو  زدیکه اسمم رو صدا م ربد یه  یحرفم تموم نشده بود که صدا هنوز

 جا خورده بود نگاه کردم.  یکه حساب  میو مضطرب به مر   دمیرو آروم گز  انگشتم

 پس!  میاومدنش نشد  ی چرا متوجه  نجاستیا ی از ک یعن یباشه؟  دهیو شننکنه حرفامون ر  م یمر ی وا-

 نه بابا فکر کنم، االن اومد انگار، فکر کنم اونم نگرانت شده.-
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 .«نیباشه به من چه شماها دست گل به آب داد  دهیو آروم گفت:»خوبه شن د یخند  ز یر ز یر و

 . گهیبازم داره م  م یاوف از دست تو مر-

 ! رونیبرم ب  یباشه من چه طور  دهیفکر به حال من کن اگه واقعاً شن ه یتو   الیخ یب-

 طوره.«  نیآره هم دهی نه؟ نشن دهینش دمیپر استرس گفتم:»خب شا یدادم و با لبخند  ی به خودم دلدار یکم

 خدا از دهنت بشنوه. -

رفت.   رون یب  یی ادامه دارش از دستشو یکرد بعد از جمع کردن خنده ها  یکه خودش رو مرتب م  ی با گفتن اون حرف در حال و

دست به   ربد یخارج شدم. ه ییاز دستشو تم یوضع  یو بررس   نهیآ یبه خودم تو  ینگاه من هم با م یبعد از رفتن مر قه ی چند دق

به سمتم اومد. نگران و دلواپس   یاش رو گرفت و چند قدم کهیت  عی من سر دنیزده بود با د  کهی سالن ت  یکنار  وار یبه د بیج

 :د یپرس 

 تو؟  ی خوب هویچت شد -

 کم حالت تهوع داشتم.  ه یآره خوبم فقط -

پس به من چرا   ی شد  ینجور یو از عصر ا ست ین یخاص ز ینتونستم صبر کنم اومدم باال. رخساره گفت چ گه ینگرانت شدم د یلیخ-

 دکتر.   می رفتیم  ؟ینگفت

 صورتش گرفتم.  ی جلو ی منف یو دستم رو به نشونه   دمیکش  ینفس

 . ستین یز ینه واقعاً چ-

   ؟ یمطمئن-

 باال. ی اینبود ب ی ازیآره ن-

 کرد و نگاه پر برقش رو بهم دوخت.  ی ا انه یجمع و جور و موز یاون حرفم خنده   با

 ؟ یکن ی نگام م  ی نجوریچرا ا ه یچ- 

 رو کنج لب هاش نشوند. یز یآم طنتیش   ی خوش رنگش باز خنده  یبه چپ و راست انداخت و با خمار کردن چشم ها ینگاه

 خواستم گوش کنم.  ی ناخواسته بود واقعاً نم-
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 بود نکنه...  یمنظورش چ  زدیحرف م ی بهت نگاهش کردم اما در مورد چ پر

 . د یکش ششیبه ته ر  ی چرخوند و دست ی قبل از به زبون اوردن فکرم لب دهن و

 . گهیگم د  ی رو م حرفاتون -

 

به   میهم گذاشتم. چه قدر که از مر  ی محکم پلک رو ی با شرم زدگ یلحظه ا  ی دهنم رو فرو دادم و با سرخ شدن صورتم، برا آب

 شونه باال پروند.  ی خجالتم شده بود و با لبخند  یبودم. متوجه   ی که گفته بود عصبان  یی خاطر اون چرت و پرت ها

 ! یکش یحرفا رو زده اون وقت تو خجالت م  نیا گه ید ی کیجالبه - 

بلندش انداخت و با    یشونیبه پ ی نینگاهش کردم که چ یچشم ر یبهش نگاه کنم. ز م یتونستم مستق یباال بود اما هنوز هم نم  سرم

 !« د یزنیحرف م گه یهم باهم د ی ا یمسائل شخص  نیدرمورد همچ  یشما دخترا حت  یعن یگفت:» ی تعجب بامزه ا

 صورتم اورد.  ک یزد و کنار گوشم ستون کرد، سرش رو آروم نزد وار یکه دستش رو به د  دمیب گز نگفتم و ل یزیچ

 ! اونم از من؟! ؟یکش  یقشنگت برم چرا خجالت م   یآخه قربون اون چشما-

 !« نیزدیمسائل حرف م  نیکه خوب درمورد ا م یبا مر هی گفت:»چ یز یآم هی در ادامه با لحن کنا و

رفع اون   ی مون ندارم و برا یمسائل شخص ی برا ی میفکر رو داشته باشه که حر  نیبکنه و ا یخواست برداشت بد  ینم دلم 

 رخساره.«  ی حت زنمی حرف نم چکسیبا ه میسؤتفاهم آروم لب تا کردم و گفتم:»من درمورد مسائل شخص

 رو برداشت و به کمر زد.   دستش

 ؟ یاز حرفم ناراحت شد -

  بردم. رو آروم آروم باال نگاهم

 کنم.  یم  فی تعر ه یبق ی برا ادیم ش یپ نمونیب یهرچ  یخوام فکر کن ی آخه نم ی نه ول-

 زد. م یمال  یلبخند 

 فدات شم.  دونم یم-
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به من   ه ی! چربد ی اونم ه یگفت   یبدجسانه گفت:»خب حاال چرا اونطور یباال انداخت و با پوزخند  ییدر ادامه ابرو  یبا مکث  و

 اد؟« ینم

انداخته بود، به چشم هاش نگاه کردم که اون   ه یبزرگش روم سا بتیه  میکه داشت ی کم ی بودم و با فاصله  ده یچسب وارید  به

  نیب ینیو چ  د یبرق گرفته بودند. جا خورده با قورت دادن بزاق دهنم نگاهش کردم که بلند بلند خند  یحساب طنتی لحظه از ش 

 ابرو هاش انداخت.

 !شد  ی جور نی ات ا افه یق  هویچت شد چرا -

 تو؟!«   ید یقدر ترس  نینکردم چرا ا یمنم که هنوز غلط  ن،یشو بب افه یکردم بابا ق یبا همون خنده گفت:»شوخ  و

زد و   یچشمک ، یکردن اون همه بدجنس ل یتکم ی که برا  دمییجو ی دندون م  ریکالمش لبم رو ز یها طنتیو دستپاچه از ش  هول

 .« دمیدسته گلو به آب نم نیگفت:»من حاال حاال ها ا

 صورتم گذاشتم و معترض و شرمزده لب زدم:  یهام رو رو  دستم

 لطفاً.  ربد یه-

راه به راهم شده بود، دستش   یاون موضوع و خجالت ها یشدم و باز هم متوجه   یگفت مثل لبو سرخ م  ی که م  یهر جمله ا با

اش شده   یاخم چاشن  ی ابروش هاش که کم نیب ی شده بود و با تاب یچونه ام برد و آروم باال اوردش. حالت چهره اش جد  ر یرو ز

 بود نگاهم کرد. 

 ! میباهم دار ی بپرسم من و تو چه نسبت تونم یسوگند م-

 چرخوندم. ی هم گره زدم و لب و دهن  ی انگشت هام رو تو شرمنده

 . دمیخجالت کش یلیخ ی د یرو شن میمر ی فکرشو کردم که حرفا یخب وقت یول  خوام ی معذرت م-

 تأسف سر تکون داد.  با

 فکرا بود!   نیبه خاطر ا یعنیفهمم.  ی م نییدخترا رو اون پا  یخنده  ل یتازه دل-

در اوردند که   ی ماجرا کردند و چه قدر تابلو باز ن یبا ا ییها یچه شوخ هی بق یجلو  نییدونست رخساره و زهره اون پا یم خدا

شون، بهشون بد و   ی دلم به خاطر اون همه سبک سر  یبودم و مدام تو  ی ازشون عصب یهم متوجه شده بود. حساب ربد یه یحت

 گفتم.   یم  راهیب

 چشم چرخوند. ی کاسه   یاش رو تو  ی عصب ی و کم یشاک نگاه
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 نشسته!  نییپسر پا گنیدخترا چقدر احمق اصالً نم نیا-

 هم فشردم.  یمضطرب لب رو  ی دخترا با لبخند   یسرانه  سبک  ی رفتار ها یرو  دنی جمع کردن و ماله کش یبرا

 کنن.  ی فکر نم زایچ  نیبه ا گه یکه د  هی نه بابا بق-

 زد.  یپوزخند  ه یکنا با

 ! د یکن  یفکر م زایچ ن یکه فقط به ا  نییشما دخترا ن یآره حق باتوئه چون ا-

 چشم براش گرد کردم. معترض 

 نه بابا! -

 .د یهاش رو باز کرد و خند  سگرمه

 .ستین ن یاز ا ریغ-

  ک یبا نزد رانهیکه غفلگ  دم یکش ی بابت راحت بود و آسوده نفس ن یاز ا المیکم خ ه یو  ده یحرف هامون رو نشن یبود که همه    معلوم

 :د یکردن ابروهاش بهم، پرس 

 بود؟  یچ  یهفته که گفت هی  نیا ی  ه یقض  یراست-

تونستم بهش نگاه کنم و معترض از   یکه اصالً نم  یطو  دمیکش  یخجالت م شتریز قبل هم باز حرفش جا خورده بودم و ا یحساب

 اون رفتارم لب باز کرد. 

 ! هیچه رفتار نیسوگند ا-

 هفته!«  ه ینا به جا گفتم:»اوم.. کدوم... کدوم  یشدن ها د یطفره رفتن و سرخ و سف با

 هم فشرد.  ی تعلل لب رو یباال انداخت و با کم ییابرو

 .گهیگذشته د خشی که از تار نیهم زه یخب چ-

 و محکمش گوشم رو پر کرد.  یجد   یگرفته بودم که لحن و صدا نییمثل لبو سرخ شده بودم. همچنان سرم رو پا درست

 سوگند؟ -

 جواب دادم: ریو سر به ز  آهسته
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 بله؟ -

 . نمیباال بب ریتو رو، سرتو بگ   نمیبب-

بدم و حرف   یتونستم به سر و نگاهم فرمان  ی معنا بود اما نم ی ازش واقعاً مسخره و ب دنیالت کشکه خج نیخودم نبود و با ا دست

 کم برام سخت بود. ساکت بودم که باز اسمم رو صدا زد.  هی زدن راجع به اون مسائل 

 با شمام نگاه کن منو. -

 فهمم!«  یهمه خجالتو نم نیا ی سوگند من معنپر گره از تعجب و اخم گفت:» ییها یی دار سرم رو باال بردم که با ابرو ه ی.زاو

 .ستیخب... خب دست خودم ن-

 دکتر هوم؟   شیپ م یریفرصت م ن یهست؟ اگه هست در اول یمشکل-

 ست ین یمشکل  یعنین... نه، -

 که عقب افتاده!  ی نگران یگفت شیپ ی  قه ی چند دق نیاما هم-

 دهنم رو مزه مزه کردم.  آب

 حاال. رمیخودم م ی عنیخب... خب -

با هم   یکرد چه نسبت  یم  یاداور یکه بهم  ی شد با لحن یکه سمتم خم م  ی کرد و با تر کردن لب هاش در حال  یاون حرفم نگاه با

 !« یفهم یم  م یستیگفت:»سوگند من و تو که خواهر و برادر ن  م،یدار

 داشتم.  ی ارزیخودم حس ب یقدر که از اون حرفش شرمنده شده بودم و نسبت به اون رفتار مسخره   چه

 .ستیواسه اون ن  یعنینه  -

 دکتر خب.   می ریپس فردا م-

 ...ستین ی ا ی جد  یباور کن مسئله  -

 .د یحرفم پر ی تو

 تو؟! یکش  یقدر از من خجالت م  ن یفهمم چرا ا  یهنوزم نم-
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چشم ها زل زد و با   یتر اورد. تو   کیکرد، سرش رو نزد ی زد و کنار صورتم عمودش م  یم  واریکه دستش رو باز به د  یدرحال و

چرا حرف زدن   دونم ینم ، یکرد گفت:»سوگند تو زن من  یم  یآور  اد یکه باز بهم  ی شمرده شمرده طور یو لحن محکم  د یتأک

 من.«  ا تو سخته! اونم ب  یبرا  نقدریمسائل ا  نیراجع ا

 با اون بود و متأثر نگاهش کردم.  حق

 شدم ببخش.   ی نجوریچرا ا فهم یخودمم نم خوامیبازم معذرت م-

 ابروش رو باال داد.  ه یو   د یو اخمو باز خند  یجد  یاز اون همه چهره   بعد 

 بود آره؟  نیهم پس موضوع هم یاون سر -

 !  ؟یکدوم سر-

 لبش رو با انگشت خاروند و نگاه خمارش رو بهم دوخت.   ی  گوشه

  میبر یاصرار کردم قبول نکرد یپدربزرگم، تو حالت خوب نبود و هر چ یباغ و قرار بود برم خونه  م یکه اومده بود  یاون سر -

 نا مفهموم رخساره از اصرارم!  یدکتر بعد هم که اون خنده ها

 از چه ماجراست.« هی نگاهش کردم که با جمع کردن خنده اش گفت:»سحر بهم گفت قض متعجب

  ی عنیتو!  یهست یی گفتم:»عجب بچه پرو یخنده ام رو جمع کردم و با چرخش چشم  گشاد شده بود.  یچشم هام حساب مردمک 

 !« ؟ید یازش پرس 

 کرد.   یخنده ا تک

و   شونیکم پر  ه یاونجا هم  گهیبودم د  ختهی بهم ر یاون حالت حساب دنی باشه با د  ادتیکه بهم نگفت. خب اگه   ماًیمستق  یعنینه  -

از حالت گفتم و   ی که داشتم گفتم اما وقت ی ا یمنم از حال تو و نگران  د یرس رو پ لشیمتوجه شد دل ی نگران بودم، سحرم وقت

  ی م وونه یداشتم د ی بود چون من از نگران بیرفتارش برام عج د،یمثل رخساره مرموز خند   قاًیقرفتن به دکتر اونم د  ی اصرارم برا

 .د یخند  ی م ز یر ز یاون ر ی شدم ول

 پر خنده اش ادامه داد:   یکردم که با لب ها  ینامحسوس نگاهش م ی خنده و شرم با

کتاب اورد   ه یشدم چون واقعاً کنجکاو شده بودم و همچنان نگران که بعد از شام و موقع خواب  شیسر یمنم حساب گه ید  یچیه-

 اون کتابو خوندم. گه یو بهم داد. د

 .د یسرخ و به عرق نشسته اش کش یشون یپ یرو  ی با خنده دست و
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 . دمیکش یشدم. خودم از سحر خجالت م  مونیهم از اصرارم پش ی کل-

  یپر تأسف براش سرتکون دادم که با خنده گفت:»حاال واقعاً راست م دمیخند  یکه م ی حرف هاش خنده ام گرفته بود و درحال از

 چندماهه بوده!«  شیگفت اون دختره تو عروس 

 براش رفتم.  ی زیر  یزده نگاهش کردم. چشم غره   رتیح

 .ربدخانیه ی شم از دست نداد قه ی دق  هی  یحت ن ینه آفر-

 و شونه باال پروند. د یخند  باز

  یزیچ د ینگران شدم گفتم شا د یزنی حرف م نیدار  دمید  یبعدشم ناخواسته بود گفتم که. خب وقت زدیبلند حرف م یل یاوالً که خ-

 شه.  رمیدست گ

 وگرنه...   د ینشن یا گه ید کس دخوب ش  ی ول-

  .*** 

 امروز دلتنگت بودم...  بیعج-

 دادم،** و آروم لب زدم:   رون یحبس شده ام رو ب نفس

 منم. -

 .شمیقدم م  ش یمن پ شه یهم ی ول-

 خواد« ی نم ین یچ الس یتو اصالً دلت گ ی عنیگفتم  یاش گفت:»نخند جد  یکه با لحن پرشوخ  دمیاون حرفش خند  با

 براش نازک کردم.  یرفته بود و پشت چشم نیاز ب خجالتم

 قدم شدم.  شیاتاق پ یکه من تو   یاون سر  یول  دایببخش-

خوبه، مزه اش دلچسب تره درست مثل   ش ییهویبوسه  هی چ یدونیعملش از طرف من بود. اصالً م  یتو فقط حرف زد  رم ینخ-

افته دنبالت   یکنه و بدو بدو و نفس زنون م  ی م ر یغافلگ  یصاحب باغ رو حساب شه،یم دهیچ یواشکی ه یکه از باغ همسا  یالس یگ

 ! یزنینفس نفس م  یدار ی نجوریدرست مثل تو که ا

آروم و نگاه مسخ   ی خنده ام گرفته بود و سرمستانه قهقهه زدم که با لحن الس ی به گ چش یسه پ ریهاش و گ ر یاز اون تعب یحساب

 دستِ گل رو هم به آب... «  ید ی وقت د  هی دلبرانه ات  ی خنده ها نیکننده اش گفت:»با ا
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 ام رو جمع کردم و با نگاه کردن به در، معترض عقبش زدم.  خنده

 باال. اد یم ی کیاالن  یکن  یکار م   یچ ربد یه-

 برد.  یذاشت لذت م  یسر به سر من م نکه یاز ا ی. حسابزدیقهقهه م ز یآم طنتیش 

 

  میبر یاگه بهتر گهیکرد گفت:»خب د یو مرتب مو موهاش ر  د یکش یصورتش م  ی تو  یکه دست یشد و در حال  ی جد  یکم باز

 .«نییپا

 برش دارم.«  د یهست با ی زیچ ه یاتاقم  ی به اتاقم گفتم:»باشه پس من برم تو یدفترچه ام افتادم و با نگاه  ادی ی لحظه ا یبرا

 ؟ یچ-

 هم بهت بگم. ی زیچ ه یخواستم   ی خب راستش م-

 نگاهم کرد.  پرسشگرانه

 .امیمنتظرم باش م ی کنار خونه درخت-

 شد. ق یابروهاش عم نیب نیچ

 شده؟  یزیچ-

 مگه!  ه یکم حرف دارم باهات، خب چ ه ینه فقط -

 هم بارون زد بچه ها هم جمع کردن رفتن داخل. یلباس گرم بپوش هوا سردتر شده و نم نمک ه ی ی ایخب پس م یلیخ-

 پام بلند شدم. یذوق رو پاشنه   با

 باغ تنگ شده. یبارونا یدلم برا  یل یبزنه و بباره خ یز یچ یبارون ی خدا کنه امشب برف ی وا-

زد و با باز شدن چشم هام با خنده   ی باز بوسه ا رانه یبودم که غافلگ  ستادهیپاشنه پا ا ی رو یذوق چشم بسته بودم و همون طور  با

 سالنه سالنه سمت در رفت. 

 بود. ییهوی  ی بوسه ها نیتمر  یکی نیا-

 برد.  اش ی شونیپ ک یدست نزد یجذاب ی با چشمک و خنده  و



 عشق تا جنون 

1590 
 

 باغتون آباد سوگند خانم. -

بود و با قربون صدقه   اون دلبرانه ها و اداهاش ضعف رفته  ی شده بود و چه قدر دلم برا وونه یرسماً د دم یخند  یبهش م فقط 

 هم نثارش کردم.  یا وونه یرفتنش د

  ی قهقهه و بگو بخند ها  یرفتم. صدا نییپا ع ی سر یلیکوله برداشتم و خ ی من هم به اتاقم رفتم. دفترچه ام رو از تو ربد یرفتن ه با

که   یدورهم جمع شده بودند. از حس خوب ی بچه ها باز با خوش مشرب نکه یشد و مثل ا ی م دهیبلند از ساختمون آقاجون شن 

 و اون حس خوب رو برام دوچندان کرده بود.   د یبار ی به راه افتادم. بارون نَم نَمک م ی درختزدم و به سمت خونه  ی داشتم  لبخند 

تر شدنم، دفترچه رو    کیا نزد بغلش جمع کرده بود. ب یدرخت نشسته بود و دست هاش رو از اون سرما تو  ی تنه  ی رو ربد یه

که منتظر   ی لیبه تنم از سرما گفتم:»خ  یلب هاش رو گرفت. مقابلش قرار گرفتم و با لرزش  یلبخند   دنمیپشت سرم بردم. با د

 ؟«ینشد 

 فاصله مون رو پر کرد.  ی تر شد و با برداشتن قدم قیعم لبخندش 

 منه سوگند خانم.  هی شگ یکار هم دن یانتظار کش-

 صورتم به حرکت در اومد. ی زدم که نگاه جذاب و قشنگش رو یرفش لبخند جواب اون ح در

 . نجایا ایب-

و نگاه عاشقش بهم چشم دوخت و آروم لب هاش رو    یفتگ ی ابروم رو به منظور نا مفهموم بودن حرفش باال پروندم که با ش  یتا

 تکون داد: 

 .نجایا اینافُرم بغل الزمم، ب-

که دعوتش رو به اون   ن یو قبل از ا دمیکش ی پر خنده ام نفس کوتاه ی دلم و لب ها ی تو یآب شدن قند ها نیریحس ش  با

و   ص یحر شهیبغلش جا داد. مثل هم یحرکت من رو سمت خودش کشوند تو ه ی  یدستم، تو  دنیباشم، با کش  رایآغوش گرم پذ 

نگاه کردن با جمع   قه ی بعد از چند دق و د یکش  نییمردونه اش محصور کرد، نگاهش رو سمت نگاهم پا ی محکم تنم رو با دست ها

 نامرده!«  ی لیخ یدلتنگ  ییگفت:»خدا یخوش فرمش با لحن بامزه ا  یکردن لب ها

 تر از اون چشم تو چشمش دوختم.  شهیحرفش خندم گرفته بود و عاشق پ از

 . یو بکنکه فکرش ر   یزیاز اون چ  شتر یب یحت  ،یلیخ-

 خب. م یجا بمون نیهم-
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 باال. م یبر ایب  ،یخور یحتماً سرما م  ید یکه تو پوش  ی لباس نازک ن یا اهوا سرده بعدشم ب ی ول-

 چنگ زدن موهاش رو باال زد.  با

 هم خوبه.  یل ینه بابا کجا سرده خ-

 ام، همچنان پشتم قرار داشت و دست آزادم رو دور بازوش حلقه کردم.  گهیدست د ی تو دفترچه 

 تونم بفهمم.  یلباستم م ی رو از رو زدنت  خی-

 خنده نگاهم کرد.  با

 کنم!  یحس نم  ی زیپس چرا من چ-

 ؟ یو تنت نکرداصالً چرا کاپشنت ر نم یگفتم بب یجد -

 . ارمیحوصله نداشتم برم ب گهیخونه آقاجون بود د-

 باال.   م یریپس م شهینه نم-

 . میهم قرار گرفت ی  نهیبه س  نهیرو دور کمرم حلقه کرد و س  دستش

 .یبهم بگ   یخواست ی م ی چ نم یبگو بب-

 ... یعنی... ستین  یخاص زیاوم... خب چ-

 .« یو جواب نداددفترم ر  ی رفته، هنوز نصف سؤاال ادمی لب هام رو جمع کردم و لوس گفتم:»فکر نکن   یبا مکث  و

 :د یبه دفتر پشت سرم افتاد و با خنده پرس  نگاهش

 بود!  ن یا یبگ  یخواست ی که م یز یچ ی عنی یکرد  مشیحاال چرا پشتت قا-

 . باًیتقر یه-

 !باً؟ی تقر-

 حاال.« گمیم نیبش ا یدرخت پشت سر گفتم:»ب  یتنه   و با اشاره به   دمیخودم رو عقب کش یکم
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  یشده بود و آب رو  د یبغلش جا دادم. بارون شد  ی باز خودم رو تو دهیزد و ترس  ی رعد و برق بلند  میبشن  میخواست ی که م  نیهم و

خورد و لبخندش رو پر رنگ   ی صورتش م ی بخار مانندم تو  ی زده بود و نفس ها خ ی یام حساب ی نیصورتمون راه گرفته بود. نوک ب

بغلش، با لرزش صداش گفت:»اوه   یمن تو  شتر یشونه هاش رو جمع کرد و با پناه دادن ب یبعد  فی کرد. با رعد و برق خف یتر م 

 گرفت.«  یچه بارون 

 لرزونم رو تکون دادم.  یو با باال گرفتن نگاه پر ذوقم لب ها د یلرز یهام از سرما م  لب

 تو، بارون و من. بخوام!  ی از خدا چ گه ید-

 قرار داد.    سمیخ ی شونیپ یاش رو رو  یشون یاورد، پ کیکرد و سرش رو نزد   یا خنده

 ! یمنو هم به بارون عالقمند کرد  بیعج-

 

 هم گذاشتم و آروم زمزمه کردم.  یمسخ پلک رو   یرو با حالت یا  هیثان چند 

 . شتریدوست دارم اما با تو ب یلیخ که بارنو  یدون   یم-

اون   ریتونستم ز ی اندازه بود؛ چراکه باز هم م ی ب ی و لذت ی شده بود و وجودم غرق در خوش  ی ادآوریباغ برام  یِ بارون ی  خاطره

رو لمس کردم؛ درواقع لمس   سشیمحکم، با آغوش گرمش چفت کنم. صورت خ ی پازل با بغل کیاز  ی بارون تنم رو مثل قطعه ا

نگاهم حل شد.   یبود و **. پلک باز کردم و نگاه مسخ و موج گرفته از خنده اش تو  ه باال رفت ی** ضربان قلبم حساب  یخوشبخت

 بارون رو گرفت.  یو قطره ها د یگونه ام کش ی هم جمع کردم که دستش رو رو یتو   یلب هام رو با خجالت

 *** 

افتاد که برگه هاش به خاطر  دستم   یآن نگاهم به دفتر تو  ه یدادم که  رون یحبس شده ام رو ب یمندانه لبخند زدم و نفس تیرضا

 .« یخونه درخت می گفتم:»بهتر بر  یسمت خونه درخت  تشیهم جمع شده بودند. بازوش رو گرفتم و با هدا  یتو  یسیخ

 . میباال رفت یچوب ی با هم از چند پله  یو بدون مخالفت د یلرزینازک از سرما به خودش م شرتیاون ت با

  ی. از اون وضع مون خنده اش گرفته بود با جمع کردن موهامیپناه برده بود گهیو به بغل هم د   مید یلرز ی م یسرما حساب از

 .« میآب شد  سیخ ن یکرد گفت:»رسماً زده به سرمون بب یکه آب ازشون چکه م سشیخ

تم:»ب... ب...  از سرما، گف یاش لرزون و با دندون قروچه ا  نهیبغلم جمع کرده بودم و با چسبوند خودم به س  یرو تو  زانوهام

 من ش... شد.« ر یببخش تقص
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 ابروم رو باال انداختم. ی رفت و تا د یچک  یجلد چرمش آب م  ی نگاهم سمت دفترچه ام که از رو و

 سؤالشم بپرسم ها؟ هی دفتر نابود نشده بق نیتا ا گمیم-

 خنده سرش رو سمتم چرخوند. با

 تجسس. ی برا ی دفتره که همچنان مصر  نیتو ا ی چ نمیبپرس بب-

 بپرسم و خسته ات کردم بگو. ی خوا ی باز گفت تجسس! خب نصفه موند اصالً اگه نم-

 تو.   یبود باز که اخم کرد  ی بابا شوخ یلیخ-

 خوام به زور حرف از دهنت بکشم.  یخب نم-

 بپرس جانم. ستین م یمن آماده ام زور-

مورد نظر   یکردن صفحه   دایدفترچه رو باز کردم و شروع به پ ی بغلش دکمه  یتو  یی هام از هم باز شده بود و با جا به جا اخم

 :د یکه پرس  زدم یکردم. مدام دفترچه رو ورق م 

 وقت ها؟   هی نباشه  یبد  زیسوگند چ گمیم-

  یخوا یبد نباشه م گه، ید  گمیرو م یرانش بود که خودت نگ  یانیجر نیهم زه یگفت:»خب چ  ید یگفتم که با ترد  "یهوم"توجه  یب

 .« یشد  ینجور یباره که ا نیاول  ی دکتر گفت  میفردا بر 

 .د یدفتر باال خز ی صفحه  ی از رو می مال  یبا شرم و لبخند  نگاهم

 گم خودم.  ی باشه م  ازیباشه اگه ن  ی مهم ی کنم مسئله   ینگران نباش فکر نم-

 خب؟  ،یپس حتماً بگ -

 سؤال نگاهش کردم. ی کردن صفحه   دایگفتم و با پ یچشم

 .هیسؤالت ورزش  نیخب خب اول-

 سؤال رو براش خوندم.   و

 ه؟ ینظرت درمورد ورزش کردن چ-

 گردن، جواب داد:  یرو دور گردنم انداختم و با کنار زدن موهام از تو  دستش
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 وردعالقه ام هم بُکسه. ورزش م  دم،یم تیبرام و چه قدر بهش اهم هیموضوع مهم ی لیکه خ ی دونیم-

 . یدوست دار  یلیرو خ کردم فقط فوتبال  ی دونستم فکر م ی بُکس؟! چه جالب نم-

  ییوقتا ه یخشمم  ه یتخل ی دارم که واسه   ت یسوئ یبکس بزرگ تو  هیکس  هی دوست دارم. اتفاقاً  یلیاونکه آره اما بکس رو هم خ -

 افتم به جونش.  یحساب م

 بار امتحان کنم.  هی خواد  ی. دلم میشیآروم م ی جور ن یچه خوب که ا-

 کرد.   یا خنده

 . میکن ن یبا هم تمر ی حت م یتون  یتو اتاقم که نصب کردم م  یتونم ببرمت ول  ینم ت یکه سوئ ی دونیم-

 ! امیاونجا ب یفهمم چرا دوست ندار یبدجنس نم-

 و آمد دارن اونجا.  رفت اد یطور خودم ز ن یو هم نیحس ی . دوستاستیتو ن یمشخصه اون جا جا لش یدل-

 اوهوم. -

 :دمیپرس  یلبم، با لبخند  دنیدندون کش ریسؤال با ز  ن یدوم  دنیدفتر نگاه کردم و با د  ی به صفحه  و

 اد؟ یخوشت م ای ی دوست دار  شتریرو ب صورتم  یاز اعضا یکیکدوم -

دستش رو که    د،یصورتم مرموز خند  یاجزا ز یکم نگاه کردن و آنال ه یسمت خودش چرخوند و بعد از  شتر یاون سؤالم من رو ب با

  دمینازک کردم و به منظور گرفتن منظورش خند  ی. پشت چشمد یلبم کش ی چفت گردنم بود جلو تر اورد و انگشتش رو نرم رو

 گفت:»چشمات.« زش یآم طنتیش   یو خنده ها یکه با بدجنس

 : د یکردم که با خنده پرس  ی نگاهش م ره یخ ریجوابش جا خورده بودم و خ از

 ؟یکن ینگاه م ینجور یچرا ا هیچ-

 هم فشردم. ی رو یو لب  ارمیکردم به رو ن ی م یسع

 . یچی ه... ه-

 نه؟!  یاز جوابم جا خورد -

 . دمیاخم نگاهش کردم و چونه اش رو کش با
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 ! یکن ع یضا منو  یخواست ی م ی بدجنس. که چ-

 زد.  یو چشمک د یخند  باز

 کنم فقط.  تتیکم اذ هی خواستم -

 پس باالخره کدومش؟ -

 صورتم شد. خیتبدارش م نگاه

 همش.  -

 دفتر رو ورق زدم.   یمندانه بود و با لبخند  تیرضا جواب

 دختر مورعالقه ات؟  ایاوم. . اسم پسر  -

 هان!-

 مثالً...  ی عنیخب -

 

 .دمیکش  ش یکردم لب به ن  یباز م  یرو حساب شم یفکر کردن بهش هم ن  یاندازه که حت ی ب یکردم و در ادامه با ذوق  یمکث

 م؟ یبزار ی اسم بچه مونو چ ی مثالً دوست دار-

 بامزه گفت:»اسم بچه مون؟!«  ی کرد و با تعحب  یا خنده

 مگه؟!   هی ذوق چ ی نخند ب-

 خب من آخه تاحاال بهش فکر نکردم. -

 ... یفکر نکردم ول ی لیخب منم خ-

 قشنگه مگه نه؟«   ادیخوشم م ی لیخ د یاز اسم مروار ی فکر کردم و با ذوق و شوق آشکار گفتم:»ول ی کم و

 کرد.   نییباال و پا ی مندانه با تکرار اون اسم سر تیرضا

 ! د یاوم مروار-
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 پس قشنگه؟ -

 اما مگه قراره بچه مون دختر باشه؟!  یلیخ-

 ؟ یتو دختر دوست ندار-

 ابروش رو باال انداخت. ی تا ه یچرخوند و   یچشم ی فتگ یخودش  با

 مثل خودم داشته باشم. پیپسر خوشت ه ی  خوادیدلم م  یچرا ول -

 خنده سر تکون دادم.  با

 م؟یبذار د ی با یحاال اون وقت اسمش رو چ پ یخوشت یاوهَ! خب آقا -

 کرد.   یخنده ا تک

 هنوز راجع به اسمش فکر نکردم. -

 ! شه؟یمگه م-

جز آرش تاحاال  نکهیکه و ا ی دون ی گفتم م  ی طور نیهم بهش فکر نکردم االنم هم بچه دوست ندارم تا حاال ی لیآره چون من خ-

 رو دوسش نداشتم!  یبچه ا 

 .  گهید  یگفت   یاسمو م هی  ی ول  یدوست ندار کیکوچ یبچه   ی لیخ دونم یآره م-

 و نرم نگاهم کرد.   متبسم

 قشنگه خوشم اومد.  د یبنظرم همون مروار -

 واقعاً؟ -

 بودم.  دهیاصالً نشن یعن یبودم  دهینشن یلیآره خ-

 دنشیکه منتظرش بودم و با پرس  یشدم، درست سؤال ره یکه نوشته شده بود خ  یدفتر دادم و به سؤال   ینگاهم رو به صفحه   باز

 سمتش برگشتم. یا  هی چند ثان یعمه. نفس مضطربم رو فوت کردم و با مکث یگفتن حاملگ  ی شد برا  یم  دهیچ ی مقدمه ا

 تر؟   کیخواهر کوچ ایبرادر  هی مثالً  ، یداشته باش   یا  گهیبرادر د ایکه خواهر  ی فکر کرد  نی. تاحاال به اتاحاال..  نمیبب-

 فکر نکردم.«  نمیو با حالت فکر کردن گفت:»راستش تاحاال به ا د یلبش رو داخل دهنش کش  ی  گوشه
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و  واقعاً  کمبودش ر  ی عنی. یشده تو بچگ  یحت  یو حتماً حتماً نبودش رو هم حس کرد  ی حتماً فکر کرد و یکی نی!؟ اشهیاِ مگه م- 

 ؟ یحس نکرد

برادر رو هم اصالً حس نکردم که البته حق بده چون تا چشم وا   ه ی ایخواهر  ه ی کمبود  نکه یگفتم واقعاً بهش فکر نکرم و ا یجد -

 .یمرتض ی و حت  نی. سامان، حسدمیآدم دور خودم د یکردم کل 

 ؟« یاالن چ نمی ذاشتم گفتم:»اوم... بب ی هم م یچشمم رو رو  هی  کهی و درحال دم یکش ی بلند  فسن

 شد.  یهاش پرسشگرانه کمون ابرو

 ! ؟ یهان؟ االن چ-

 باال پروندم.  یی پر استرس لب هام رو گرفت و ابرو یلبخند 

 خواد؟ یکه االنم دلت نم نیخب منظورم ا-

 بهت نگاهم کردم.  پر

 !هویسؤال از کجا در اومد  نیا-

 .گهیبگو تو هم د هی حاال مگه چ دم،یپرس  یطور  نیخب... خب هم-

 هدفم از اون حرف تکون داد:  نییتع   یلب هاش رو برا نامطمئن

 ... یعنی! هیمنظورت چ-

تونست بچه داربشه... تو   ی اگه عمه بازم م نکهیحرفش گفتم:»خب مثالً ا  یتو  دن یرو پشت گوشم زدم و با پر سم یخ یموها  دسته

 ؟« یشد یتو خوشحال م ؟یچ

 زد.  ی جی اون سؤالم لبخند کم رنگ و گ با

 بامزه ست. یلی حرفات خ یول ی کرد ی فکر ی ز یچ نیبه همچ هو یچرا  دونمیتو! سوگند نم ی گ یم یچ-

 ! گهیسؤاله د  ه یزدم  یچرا بامزه ست مگه حرف خنده دار -

 !« گهید  ی سؤال، برو سؤال بعد  نیا ی رو د یدفترم اشاره داد و عبوس گفت:»اصالً تو چرا کل  به

 جا به جا شدم.  نیزم یرو  یهم قرار دادنش، کم  ی دفتر گذاشتم و با رو ی رو ال انگشتم
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هم   گهید  یبچه   ه یکاش   گمیو با خودم م  شمیبراش ناراحت م یلیوقتا خ  ی تنهاست، بعض یلیعمه خ هی چ یدون یخب آخه م-

 . ی. گناه داره طفلستیکه ن  میعمو مهد  ی ریخونه نم ی لیداشت آخه تو که خ

 کرد.  نییسر باال و پا ش یکم و ب یتیو با رضا د یکش ششیبه ته ر یدست

 .شهیساله پ ی لیماجرا مربوط به خ نیبچه دار بشه و ا تونهینم گهیکه مامانم د ی دونیخب م ی ول  یگ یراست م نو یآره ا-

 ؟ یشد  یتونست تو خوشحال م ی اگه م یعنی-

 ؟ یمامان ییناراحت تنها نقدریتو ا  ی عنیواقعاً  ارم، یسر از حرفات درنم ی اریاز کجا درم نارویسوگند اصالً تو چت شده ا-

 بود؟  یواکنش تو چ  یعن ی... یا ی اختالف سن نیخ... خب آره. اصالً بزار واضح تر بگم اگه عمه االن بار دار بود و با همچ -

 لب هاش نشست.  یرو  ج ینامفهوم و گ یلبخند 

 ! یگ یم ی چ یفهی ... میچ یعن ی... ی-

 زدم؟  ی حرف بد -

 رو براش بخونم.  ی رفت و خواست سؤال بعد  ی چشم غره او مسخره،  یمعن  ی از نظرش ب ی اون سؤال ها دن یو اخمو از پرس  یشاک

 چرت و پرت هم نگو.  نقدریلطفاً ا ، یسوگند برو سؤال بعد -

 چرت و پرت! -

 !« ؟یکرد د یموضوع کل نیا ی قدر رو نی هم گفت:»چرا ا ی ابروهاش تو دنیو پر سؤال شده بود و با تن  یجد  یاش حساب چهره

 .دمیاز جا پر ی کم ده یزد، ترس  ی خونه درخت یکه از پنجره تو  ی رعد و برق و نور یصدا با

 

  ری درگ  یکرده بود. با فکر و ذهن   د یرو تول یها آهنگ گوشنواز  زهیُشرُشر و برخوردش با سنگ ر یو صدا د یبار ی همچنان م بارون

جستم و نگاهم   رونیاز فکر ب ربد یه یدم که با صدابو رون یبارون ب ی  رهی بدم خ حیتونم اون ماجرا رو براش توض ی م ی که چه طور

 رو گرفتم. 

 تو فکر؟   ی شده چرا رفت ی سوگند چ-

 فکر کردن به خودم جرئت دادم و نفسم رو فوت کردم. یهمراه با قدر ی د یتعلل و ترد با
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 قول بهم بده.  ه یقبلش  یول  گم یبهت م ی زی چ هی-

 .  کردیسر و ته، نگاهم م یب ی از اون حرف ها رون یو ح پرسشگرانه

 .ید یانجام نم  یمعمول  ر یاول قول بده، بگو به جون من رفتار غ-

 .یبگ  ی خوایم  یچ نم یها، بگو بب یکن   یم  وونمید  یسوگند دار -

 قول؟ -

 سوگند!-

 . یبش یعصبان د ینبا  یول ستین ی بد  زیچ-

گفتن اون    یستم گرفته بودم لپ هام رو براکه دستش رو تو د یو درحال دمیو بلند کش قیبا گفتن اون حرف دوتا نفس عم و

 باد کردم.  ز یموضوع اضطراب انگ 

 ... راستش...زهی... خب چزیچ- 

 منو.  ی بابا دق داد گهیبگو د-

 عمه...-

 اون موضوع، محکم بستم و دهن باز کردم:  ان یب یبرا یکردن جسارت دایپ ی چشم هام رو برا و

 عمه بار داره. -

شد. آب دهنش رو مزه مزه کرد و با برداشتن دستش از دور   خیصورتم م یکه پلک باز کردم نگاه شوکه و ناباورش رو  نیهم

 .د یخند  جیموهاش، گ  یگردنم و فرو کردنش تو 

 ! ؟ی چ... چ-

 داشتم بهت بگم.  ی بود که سع ی زیچ نیا-

در اومدن از اون حالت   ی هم مچاله شد. باز برا ی توباره   کیناباور صورت سرخش  ی منقلب و دگرگون شده بود و با لبخند  یحساب

 اش جمله ام رو تکرار کردم.  ی جیگ

 . ربد یعمه گلرخ بارداره ه-
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صورتم    ی و با حرکت سر و تکون دادن انگشت اشاره اش جلو د ییدندون جو  ر یاش ز ی عصب یرو با استرس و خنده ها  لبش

 د اصالً.« سوگن ست ین یخوب  هیگفت:»هه... ا... اصالً... اصالً شوخ

 کردم.  ز یچشمم رو ر هی و  دم یگز لب

 گفتم.  یهم جد  یلینکردم خ یاما شوخ-

 .د یهم گذاشت و سرزنشگر بهم توپ ی هاش رو با فشردن دندون هاش، رو چشم

 زده به سرت!  ؟ یگ یم ی چ یفهمی سوگند م-

 زدم!  ی بیحرف عج یل یمگه خ  یکن یچرا باور نم -

 تمام باز بهم تشر زد.  ی باز کرد و با آشفتگ  پلک

 دفترو تمومش کن.  نیو ا ی مسخره باز نیا-

 اش رو گرفته بودند ادامه داد: یشونیپ سشیخ یکه موها ی درحال نیبا تکون دادن سرش به طرف  و

 . شهی... نه نمتونهیکه مامان من نم  ی دونیممکنه اصالً امکان نداره. م... م ریغ-

قرار ببخشم. رو به   ی اون حال نا به سامان و متحوشش رو آروم کنم و کم یقابل قبول یها حیزدن و توج داشتم با حرف  یسع

 کرد.  ی زانو هام نشستم و و دو دستم رو قفل بازو هاش کردم. شوکه نگاهم م  یروش رو

معجزه   ه یبگم  تونم یم  ییجورا هی قبل بود چون درحال حاضر عمه بارداره و  ی برا نیکم آروم باشه. خب آره امکان نداشت اما ا  هی-

 ست.

 کرد.   یمات و مبهوت فقط نگاهم م همچنان

 تو؟  یبگو خوب ی زیچ ه ی ربد یه-

 سکوت رو درهم شکست. یعصب

 سوگند چرت نگو، چرت نگو!-

 .گه ید ی نش یعصب  یقول داد -
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  ی باز رو  ی چند لحظه ا ی . نگاه مضطرب و شوکه اش برادادیاش رو محکم با حالت رفت و برگشت دستش، ماساژ م یشونیپ

 چشم هام درمونده و ملتمس لب باز کرد. یتو  ی رگ یصورتم ثابت موند و با خ

 نکن! ی جان سوگند با من شوخ-

االن دو ماه تمامِ   ی ناراحت بود طفل یلی، به خدا عمه خنکن ینجور یاما لطفاً ا ی و جا خورد یچه قدر از حرفام شوکه شد  دونم یم-

  ن یگفته. بب  گهینگفته بود که البته تا االن د ی زیهم چ یبه عمو مهد  یموضوع حرف نزده حت   نیدرمورد ا ی که به خاطر تو با کس

 کم درکش کن براش آسون نبود.  ه یبوده  اتفاق  ن یمنتظر ا ی لیعمه خ ربد یه

شده بود. سرخ   رهیرنگ کفِ کلبه، خ یقهوه ا یو ساکت به چوب ها ری موهاش بود و با چهار زانو نشستن سر به ز ی اش تو پنجه

و معلوم بود که از من هم خجالت   دم ید یآب دهنش که مملو از حسِ شرم بود رو به وضوح م  یشدن ها و فرو دادن ها د یو سف

خودش هضم کنه.   یموضوع رو برا ی حال بود و با سکوتم بهش اجازه داده بودم کم نهمو  یتو  یا  قه یدق ستیربع، ب هی . کشهیم

و مبهوت گفت:»م... من   ج یگ کردی م ی دستش باز  یتو  ی که با حلقه   یکه آروم صداش زدم. درحال د یکش  ینفس صدا دار 

 بگم سوگند.«  ی چ دونمینم

 م لمس کردم. دست  یکج کردم و چونه اش رو تو سر

 ! یکشیتو از من خجالت م-

 زد.  ی لبش فشرد و پلک محکم ی رو دندونش

 . شهیهمه سال... ن... نم نیسوگند چرا االن... اونم بعد از ا-

  یلیعمه خ  گه، یاومده د شی. پیکن ی م ی نجوریاونا. چرا ا یواسه    هیاتفاق قشنگ  یل یخ نیا نیخب چون خواست خدا بوده. بب-

 . یدونیجوونه خودتم خوب م

 هم ساکت شد و با سکوتش ادامه دادم:  باز

تونه   یو نم  کشهیعذاب م یلیدونستم خ  یببره اما من مانع شدم چون م نیخواست اون بچه رو از ب یعمه به خاطر تو م-

  ن یا یهم رو ی لیخ . رهیحق رو از خودش بگ  نیخواست اما به خاطر تو قصد داشت ا ی اون بچه رو م ی لیفراموش کنه چون خ

 . یلیسماجت کرد خ ه یقض

 هم فشرد.  ی رو محکم چنگ زد و دندون رو موهاش 

 خواستم ناراحتت کنم.  یآخه، من نم یکن  ی بگو چرا سکوت م یز یچ هی لطفاً  ربد یه-
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 رو فقط من حرف زدم و اون هم در سکوت فقط گوش کرد.  ی ا قه ی دق ستیب

 :دمیاز اون همه حرف زدن مردد لب زدن و پرس  بعد 

 . شهیآروم م  یاگه باهاش حرف بزن ؟ یزنی مورد حرف م ن یبا عمه در ا نمیبب-

 باهاش رو به رو بشم.«  نمتو ینم یباهاش حرف بزنم چون حت  تونمینم تونم،یعاجزانه گفت:»نه... نم یسر باال کرد و با نگاه  باالخره

 خب چرا؟ -

 باهاشون روبه رو شم.  تونم یکشم. نم ی چون... چون خجالت م-

 خجالت! چرا آخه؟ -

  نیا هی بق یجلو ی . پس چه طورکشمیاز توهم خجالت م ی . من... من حتگمیم ی که چ ی درک کن یتون ینم یفهم ی سوگند تو نم-

 رو به روبشم.  ی رو هضم کنم با اونا چه طور ه یقض

بابت ازت شرمنده   نینکن از ا ی کار ه ینکن،  تشیاذ  نیاز ا شتریشده ب ت یاذ ی لیبرات سخته اما عمه خ رفتنش یکه پذ  دونم یم-

 .ستیکه مستحقش ن ی زیباشه اونم به خاطر چ

که االن چه    یبفهم ی تون یرو درک کنم و نم ی زی من هنوز نتونستم چ نو، یسوگند بفهم ا تونمینم  یبشه ول تیاذ  خوامیمن نم-

 . یکرد   یموضوع خرابش نم ن یو با گفتن ا ی جور نی دارم کاش امشب رو ا یحال

  ی کم زمان به خودت بد  ه ی ! باورکن اگه ؟یکن   یمسئله رو سختش م نی ا نقدریاما مجبور بودم بگم، آخه تو چرا ا خوام ی معذرت م-

 . ستین ی قابل هضم ر یغ ی. مسئله  شهیدرست م   زیهمه چ

 .د ینگاهش رو باال کش یجد  ی چهره ا با

 دونن؟ یبچه ها م-

 . کنهینم ی بدونن هم فرق ی نه ول-

 ؟یخت یبهم ر ن یا یواسه    نمیبب

 زد و زبونش رو دور دهنش چرخوند. یشخند ین
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 کنن!   یماجرا شوخ نیکه چه قدر با ا   ستیمعلوم ن-

 بامزه اش زدم.  یبه اون حرف و نگران یلبخند 

 ؟ یترس یم  نیاز ا یعنی-

 از اخم هاش کم شد. یلبش نشست و کم  یگوشه   ی کم رنگ  لبخند 

 .شعوریب ن یاول از همه هم حس-

 !؟یناراحت زایچ ن یواقعاً به خاطر ا-

 و اون.  ن یمضحکه ا شم یم ستن،ین ری تأث ی ب ی ول  دونمینم-

. دست  د یبار یهمچنان م  یبا گفتن اون حرف از جا ش بلندشد و به طرف پله ها رفت. بارش بارون کم تر شده بود و نم نمک و

 . ستادمیرفتن از پله ها مقابلش ا نییزانو زدم و با برداشتن دفترچه، من هم از جام بلند شدم و دنبالش راه افتادم. با پا یهام رو رو 

 باال؟ ی طبقه   م یبر ی خوا ی م ؟ یریکجا م -

 .ت یسوئ رمیگردم، م ی نه برم-

 تعجب نگاهش کردم.  پر

 وقته که کجا آخه!  ر یاالن؟ د-

 برگردم، توهم فردا با سامان برگرد.«  خوامیم تونمیتمام گفت:»نم یحوصلگ   ی رو به کمر زد و با ب دستش

 هوا بعدش... نیا ی تو  یبر  یخوا یآخه؟ کجا م یدمق شد  نقدر یچرا ا-

فرو بردن   قهی  ی کاپشنش فرو کرده بود و با تو  بیج یسامان شدم، دست هاش رو تو  ی حرفم تموم نشده بود که متوجه  هنوز

 سرش سمتمون اومد. 

 مگه؟«   ربد یه ی بر ی خوای گفت:»کجا م  ربد یپر سؤال کرد و رو به ه یتر شدنش نگاه ک ینزد با

 ؟ یرو رسوند  باران  ی برگشت  یک-

 .  د یکن ی کار م یچ  رونیهوا ب نیتو ا نم یبب امیگفتم ب   ادیم  نجایصداتون از ا دم ی:آره االن برگشتم دسامان

 برگرده.«  خواد ی م ربد یبهش انداختم و گفتم:»خب ه ی. نگاه زدیم د یساکت بود و پکر و کالفه اطراف رو د ربد یه
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 سوگند؟  گه یم یچ ربد یه نمی:کجا؟ االن؟ ببسامان

 . د یصورتش کش ی تو یدست

 .« تیسوئ رم یمن م ن، یایشما فردا ب-

قدر   نیاومدنم ا ن یهم یبود. برا  ید یبارون شد  ی لیکم لغزنده ست خ ه ی. جاده گهید  میگردی:چرت نگو فردا صبح باهم برمسامان

 . د یطول کش

 رفتن مصر بود.  ی برا همچنان

 :نه برم بهتره. ربد یه

 ؟ یکالفه ا  نقدری:تو چته؟ چرا اسامان

 : د یپرس  یدر ادامه رو به من با کنجکاو و

 سوگند؟  شدهیچ-

 نگم.  ی زینگاه کردم که با چشم و ابرو بهم اشاره داد که چ ربد یاون سؤال سامان، به ه با

 زود برگردم.  د یکار دارم و با ی سر ه ی گه یفقط م  یچیه-

  شدهیهست چ ت یزیچ ه یتو  نکه یثل اتر برد و گفت:»نه م   کیکرد سرش رو نزد یحلقه م  ربد یکه دستش رو گردنِ ه  یدرحال

 ؟« یداداش من؟ چرا پکر

 . گهیکه سوگند گفت د ن یهم ستین یز ی:نه چربد یه

 نگاهش رو سمت من کشوند.  ربد،یاون حرف ه با

 . میایتو برو داخل سوگند ماهم االن م-

به ساختمون پله ها رو آروم   دنیسامان تنهاشون گذاشتم و ازشون دور شدم. با رس  یبود اما به خواسته   ربد ی ه ینگرانم رو  نگاه

  دمیشن ی رخساره رو از اتاقم م ی قهقهه ها  یحوصله و دمغ کرده بود. صدا ی من رو هم ب یاش حساب یحوصلگ  ی آروم باال رفتم. ب

  ی م یگوشش بود مدام با سرمست ی رو  ی که گوش   یتخت نشسته بود و در حال یدر داخل رفتم. رو  ی  ره یو با فشردن دست گ

 .د یخند 
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عمه زهرا پشت خط بود، از جاش بلند شد و   ا یکه گو یگرفتن از گوش  یخنده اش باالتر رفت و با خدا حدافظ ی من صدا دن یبا د 

سوگند   یگفت:»وا  ی برق گرفته اش از خوشحال یپر خنده و چشم ها یکردم که با لپ ها ی سمتم اومد. پر تعحب نگاهش م

 شوکه کننده ست.«  شتریخبر توپ برات دارم البته ب ه یکه بازم  ا یتو ب ییجاک

اش رو خاروند و با جمع کردن   یشونیتخت انداختم. پ یپالتوم، خودم رو رو  پیحوصله شالم رو از سرم در اوردم با باز کردن ز یب

 بحثتون شده؟«  ربد یچته تو نکنه با ه هی خنده اش، گفت:»چ

 کم سردرد دارم.  ه یچراغو خاموش کن  شهینه فقط اگه م-

 باز شد.  ششیتخت نشست و با کنار زدن پتو باز ن   ی لبه 

 خواد بخوابه!  ی م نشیخب توپ دارم بب هی  گمیم-

 

 فوت کردم.   ینفس کالفه

 ندار... ید یخبر جد  دنیبه شن یلیتما چ یرخساره االن ه-

 جون بارداره.«  ی گفت:»گل  د یمانند و پر ذوقش دو کف دستش رو بهم کوب غ یج ی حرفم رو کامل بگم با صدا نکهیقبل از ا و

 تخت نشستم و پر بهت نگاهش کردم.  یرو  خیاون جمله س  دنیشن با

 ! ؟یدون یتو از کجا م-

 چشم هام شد  ره یخ زیتعحب بر انگ  یجمع و جور کرد و با نگاه ی اش رو کم خنده

 ! ؟یدونستیم-

 اوهوم. -

 به بازوم زد.  ی کرد و ضربه ا  ی و تخم اخم

 ! دوننیبهت گفت آخه فعالً فقط مامان و مادرجون م ی ک نم یبب  یدونستیعجب! پس م-

عمه گلرخ رو از عمه زهرا   یکردم. خبر حاملگ   فیرو کامل براش تعر زی و همه چ  ستیول کن ن ارهیتا ته ماجرا رو در ن   دونستمیم

عمه زهرا و   ی هم از خوشحال ی خبر نداشت و کل ی ا گه یو مادرجون کس دکه گفته بود جز اون  ی بود و همون طور دهیشن

اونجاست و   ربد یکه ه  یکرده. عمه گلرخ از مادرجون خواسته بود تا زمان  حالشون اون خبر چه قدر خوش  دن یمادرجون گفت که شن
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هاش با اون   یبا ادا و شوخو  د یخند   یرو فقط م قهی کردن ماجرا براش، پنج دق ف ینگه. با تعر ی به کس ی زیبچه ها چ یجلو

زدم و پتو رو   ی اش تشر ینشدن ومتم یمن هم شده بود. به خنده ها   یباعث خنده   یموضوع و تکرار لفظ خواهرشوهر، حساب

 . دمیپاهام کش ی رو

 !نیکش  یحالت تهوع. واقعاً خجالت نم ه یمثل قض  ی مسخره در نکن  یرفتارا نیاز ا ربد یه  یوقت جلو  ه یبسه رخساره -

 زد.  یو چشمک د یخند  زیر

 گفت نکنه واقعاً... یم  یی زایچ هی  م یمر نم ی. خب تو چه خبر ببد یبه من چه زهره اول خند -

 تخت برداشتم و سمتش پرتاپ کردم.  ی رو از رو یاز تموم شدن حرفش، بالشت قبل

 کوفت. -

 .د یخند  باز

 تو هم....  زتیاومدن خواهر شوهر عز ایه دنفکرش رو بکن هم زمان با ب  ی ول-

و سامان به چرت و پرت   ربد ی ها شده بود. تا برگشتن ه وونه یتخت غلت زد. مثل د  یبهش فرصت نداد و با حرفِ خودش رو  خنده

خواب به اتاق   یو سامان هم برا   ربد یشده بود و ه دنیخواب ی کردم. رخساره آماده  ی مضحک رخساره گوش م  یها ی ها و شوخ

راحت تر شده بود و با خاموش کردن چراغ   الم یخ ی کرده بود، کم مونشیرفتن پش از سامان  نکهیسامان رفته بودند. مثل ا یقبل

 هم رفتند.  ی و با گرم شدن چشمم پلک هام رو د ینکش ی تختم رفتم. طول ی تو

* 

  یکردند و از من هم م   یرفتن به کوه قرار گذاشته بودند و مدام اصرار م  ی . دخترا برامیبود ستادهیساختمون آقاجون ا یجلو

بهش بگم و مخالفتم رو اعالم   ی زیتونم چ ی اش نم یو اون همه کالفگ  ربد یه ت یدونستم با وضع یخواستند که همراهشون برم. م

با   نیا د ی و جمع کنر  لتونیوسا  نیبرشما  اد، یبابا م اد یمن گفت:»م  یبه مخالفت ها وجهکردم که رخساره رو به دخترا بدون ت

 من.«

 و راه افتادن. چون دوستام  میآماده بش  م یخب پس ما بر یلی:خزهره

  ی رفته بود. با رخساره همچنان به خاطر قول  د یکردن مج ی راه یهم برا  م ی داخل رفتند و مر لشونیبرداشتن وسا ی برا نایو م   زهره

اومد. چه قدر که پکر بود   رون یآقاجون ب یاز خونه   ربد یو همون موقع بود که ه  میکرد ی که سر خود از طرف من داده بود بحث م

فکر بود. کاپشنش رو تنش   ینخورد و مدام تو  ی زی اونم به اصرار من چ ی چا وانیل  هی هم جز  ه صبحون یسر سفره  ی و گرفته حت

 سوگند هان؟« گه ید ی ایم گه ید نیبا رد شدن از کنارمون گفت:»زود باش  م یشد. مرپوت هاش  می کرد مشغول بستن بند ن
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 بود و رخساره زودتر از من جواب داد.  ربد یه  یگرفته    یبه چهره   حواسم

 . تو... ادیآره سوگندم م-

  نشییو نگاه رو به پا ظ یغل یکه مشغول بستن بند پوت هاش بود با اخم ی همون طور ربد یقبل از تمام شدن حرفش ه  و

 کرده.«   خودیگفت:»سوگند ب

که رخساره دست به کمر    کردمینگاه م ربد ی به ه ره یخ ره یداخل رفت. خ  ی با باال انداختن شونه ا میکردم. مر  ینگاهش م  جاخورده

 . د یسمتش چرخ

 ربدخان؟یچه طرز حرف زدنه ه  نیوا ا-

 رو باال گرفت.  نگاهش

 س بدم! به تو جواب پ د یکنم با ی فکر نم-

 ؟ یمثل برج زهرمار شد  ی:تو اصالً چته که اول صبحرخساره

بود اما مگه ول   ختهیکه اون همه فکرش بهم ر یبهش رفتم و آروم به پهلوش زدم که سر به سرش نزاره اونم وقت  یغره ا  چشم

 .« ید یفهم اد یگفت:»سوگند با ما م یکن بود و با حاضر جواب 

 ب کرد. مرت ی جاش بلند شد و لباسش رو کم از

 .گمایبهت م یز یچ هیرو نرو من نباش  نقدر یرخساره ا-

پوش، با اون حرف بزن با اون...   نوینپوش ا نویجا نرو اونجا برو ا ن یکرده از دست تو آخه؟ ا یچه گناه چارهیب نیبابا ا ی:ارخساره

 بابا. ی کرد وونشیاوف د

 . دمیدندونم غر ی از بازوش گرفتم و معترض اسمش رو البه ال یشگونین

 داد:   یلب هاش رو تکون ی رخساره کرد و عصب یگره زد نگاه مغضوبش رو حواله    یهم با ابروها ربد یه

 . یچشمم دور ش  یاز جلو  یتونیرخساره م-

 تمام جواب داد:  ی فکر  یدراز تر و با ب  زبون

 ! ی کنیم یچرا سرما خال دونمیفقط نمدلت از کجا پره   دونم یمن که م  رمینم-
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 : د یپر خشمش پرس  یتر اومد و با خشم و صدا  کیاز کوره در بره. نزد یبود که حساب یجمله اش کاف  هی  همون

 از کجا پره ها؟ باتوام از کجا؟-

 

خواستم از    یپر خواهشم م  یلبش آب دهنش رو فرو داد. با نگاه ها دن یزده و با گز یهم تازه متوجه شده بود چه حرف  خودش 

 کرد.   ربد یه ی عصب ی به چهره  یهم اومد. نگاه د یهمون فاصله سع یاون جا بره که تو 

 شده؟یچ-

 ور دار ببر.«   نجایزنتو از ا نی لطفاً ا د یگفت:»سع د یکرد خشمش رو کنترل کنه رو به سع ی م ی که سع ی درحال ربد یه

 اصالً؟  ی کار کن ی چ ی خوا یم  رمی:نمرخساره

 :د یخبر از همه جا باز پرس  یب د یسع

 تو؟  یچرا عصب ربد یه شدهیچ-

 .« ید یفهم یسرمن داد بزن ی هوا تکون داد و گفت:»حق ندار یباز جسور شده بود انگشتش رو تو  د ی سع دنیکه انگار با د رخساره

  ه یحوصله نداره  ینیب  یگوشش آروم گفتم:»تورو خدا رخساره تمومش کن مگه نم  یتو  ی و با استرس و نگران  دمیرو کش لباسش

 .«   یشیناراحت م  گهیم یزیچ

 چپ چپ نگاهم کرد.  ه ی اون حرفم  با

 . گمیخاک تو سرت کنم من واسه تو دارم م-»گ

 صداش زد. د یلحظه بود که سع همون

 . میبر ا یرخساره لطفاً ب-

کردم که با لحن    یهم بودند نگاه م یکه هنوز هم اخم هاش تو ربد ی ما دور شدند. به ه از د یو با اصرار سع  د یدستش رو کش و

 .« رسونمتیرفتن م نیسامان و حس ام، یتا ب نیتو ماش  نی اش گفت:»برو بش ی دستور

 رو جمع کردم.   لمیکردن از مادرجون باال رفتم و وسا یکردم. بعد از خداحافظ د ییبا تکون دادن سرم تأ یحرف  چیو بدون ه ع یمط
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جر و بحث   شتریب یعن ی زدند یبودند با هم حرف م ستادهیاز باغ ا ی شدم. گوشه ا د یرفتم که متوجه رخساره و سع ی در باغ م سمت

 تا حرف!  کردند یم

شدنم بهشون، رخساره   کی. با نزدکنند   یبا هم بحث م  ربد یدونستم هنوز هم دارند به خاطر ه یرو سمتشون کج کردم م  راهم

 من؟!«   شیپ یکه اومد   یاجازه گرفت ربدجونتون ی چشم تاب داد و گفت:»از ه ز یآم  هیکنا

 بهش کرد.  یمعترض اخم د یسع

 رخساره!  -

گفت    یز یاگه چ خته یکم اعصابش بهم ر  هی  ربد یشرمنده ه خوام،یخجالت زده گفتم:»من معذرت م یکردم و با لبخند   د یبه سع رو

 .« خوامیمن عذر م نیاحت شد و نار

  یایب نییپا  نکه یچون قبل ا ستیخوب ن  ی لی. خودم متوجه بودم که خستین ی به عذر خواه یازین  ه،ی چه حرف نی:نه بابا اد یسع

اون   ی گفتم چرا وقت  یکالفه ست االنم داشتم به رخساره م  ی لیمعلوم بود که خ  یول ستین ی زیاما گفت چ شدهیچ دمیازش پرس 

 بوده باهاش کل کل کرده.  ی همه عصب

 بچه پرو.  ه،ی:به من چه که عصب رخساره

 :رخساه جان لطفاً. د یسع

 داد زد.   یکه چه طور  ی د ید ی کنیم ی همش از اون طرفدار یاز من دفاع کن  نکهی ا ی:تو هم به جارخساره

  د یبا گه یفکر کنم تو خونه جامونده د ارمیرو ب  چ یسوئ رمی االنم من م ،یذاشت  یسربه سرش م د ی:چون واقعاً کالفه بود و تو نباد یسع

 خونه زنگ بزن.  یبرم رفت

حالش   ید یتو که د  یباهاش حرف زد  یرخساره چرا اونجور یبدجنس ی ل یپر رنگ گفتم:»خ یرو به رخساره با اخم د یرفتن سع با

 خوب نبود.« 

 زورگوئه.  یلیکردم واال خ  یخ... خب منم قاط-

 . یگفت ینم  یزیواقعاً که حداقل به خاطر من چ-

 کم با لب و دهنش باز کرد.  هی

 خب من به خاطر تو گفتم.  ی کردم ول ی رو  ادهیکم ز ه ی کنم اوم... آره منم   یخب االنکه دارم فکر م-
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 ... یمنم که گفتم نم-

 زدم که نگران سمتم خم شد. یدوال شدم و پلک محکم شکمم  ر یدرد ز  یناگهان دن یچیبا پ و

 ؟ یسوگند خوب یشد یچ-

 هم فشردم.  ی گفتم و دندون رو یآخ

 دارم رخساره. ی بیدردل عج  دونمینم-

 معنادار گفت:»پس باالخره شد.«  یکرد و با چشمک  یا خنده

 آره فکر کنم.  -

 باالخره حل شد. شب، یاز د یهمه نگران بود  نیا ا یخوبه که، ب-

 مطمئن بشم.   د یو برگردم، با  ییدستشو  رمی من م-

  نانیجهت اطم شهیاز کوله ام که هم یبهداشت یبا اون حرف با درد شکمم باز باال رفتم. حدسم درست بود و با برداشتن پَد  و

رفتن به کوه،   ید و آماده  در جمع شده بودن  یاومدم. از دخترا که جلو  نییهمراهم بود بعد از حل کردن اون مشکل باز پا

 سوار شدم و حرکت کرد.   ع یسر ی لیمنتظر بود و خ نیماش   یتو ربد یرفتم. ه نیکردم و سمت ماش  یخداحافظ

ازش دلخور بودم و من هم به   می رخساره و مر ی هم از رفتارش جلو ی گفت و ساکت بود. کم ینم  یز یهم چ نیماش   یتو  یحت

 دادم.  تیسکوت رضا

 با من چته؟«  گهیباالخره نگاهم کرد و حق به جانب گفت:»تو د ی ا قهی گذشت پنج دق با

 !« رونی ب نیریکه ب  نیزاریگفت:»سربخود قرار م  ینگفتم که با اخم یزیچ

 چفت کردم.  نه یس  ی رو  ی هام رو با دلخور دست

 نزاشتم.   یمن قرار -

 . ستیذره عقل تو کله تون ن ه یاصالً!  د یکن  یذره فکر م یاونم تو جاده تنها  چهارتا دختر-

 . یاونا کنفم کرد یجلو یگفتم که قرار نبود برم اما ممنون که اونجور  ید ینشن-

 کرد سر تکون داد.   یبه جاده نگاه م  که یدر حال یو با کالفگ  د یکش  یتند  نفس
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 بودم.   یدست خودم نبود عصب ، یفهم ی م دمیاصالً نخواب شبیسوگند من د-

 . یکن یم یو سر من خالر   تتیعصبان شهیهم  ، یطور نیهم شهیتو هم-

 حق باتوئه.  خوامیسوگند لطفاً. باشه معذرت م -

  یکنم و با باز کردن سگرمه هام از هم با لحن آروم شتر یخاطرش رو با رفتار هام ب ی و آشفتگ  ارمیخواستم بهش فشار ب ینم

 .« ستین ی ازیگفتم:»ن

 . رینگ  افه یق  ینجور یپس ا-

 

به خونه باز درمورد عمه و کنار اومدنش با اون موضوع حرف زدم که باز هم در سکوت فقط شنونده بود. هرچند که   دنیرس  تا

 د. آروم تر شده بو  شبیبود اما نسبت به د ر یهنوز هم ذهنش درگ

 که به طرفم برگشت. دمیخونه رس  یجلو

  یکار  م،ین یامروز همو بب م ینتون د یشا مارستان،یبرم ب د یهم بابا ده بار بهم زنگ زده گفته با یکم کار دارم از طرف ه ی من امروز -

 زنگ بزن.  یداشت

 :  دمیپرس  نگران

 چرا؟ مارستان؟یب-

 هوا حرکت داد و شونه باال انداخت. یرو تو  دستش

اسمم   ایشرکت بودم گو ی رو تو یماه کی منم قبالً  دن یم یتمام کارکنان شرکت و کارخونه تست پزشک گه یبابا م دونم، یچه م-

 . ادین شیندن و مشکل پ ی باشم که آمار الک د یگفته منم با  کشیشر سته،ی ل  یرو خط نزدن و هنوزم تو

 ؟ یچه تست-

 اصرار کرد.  ی لیخ ی سرو ته بود ول  یکم ب  هی داد هرچند که حرفاش   حیتوض  یسر  هی البته  وردمیم سر درن باور کن خودم-

 . یباهاشون رو به روش  ی تونینم ی تو که گفت-

 بگم من؟ ی بار از خودِ شرکت فقط زنگ زده چ ستیب ی وقت-
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 رو سکوت کردم.   یا قه یدق

 ؟ یهضمش کن ی هنوزم نتونست نمیبب-

 .می سوگند فعالً در موردش حرف نزن-

 ش؟ ینیکه بب یر یخونه نم یعن ی! میهمه حرف زد  نیما ا-

 جواب داد:  ی تمسخر و پوزخند  با

 و چند سال... ستیکه بعد از ب  یبگم، هان؟ برم بگم مرس  کیبرم و تبر یالبد توقع دار  رمی چرا االن م-

 رها کرد.  مه یگفتن »ال اله اال اللّه « حرفش رو ن با

 ؟«ی کار کن  یچ ی خوا ی خب پس م یلیرد کردم و گفتم:»خ  ینفس دنیبود با کش دهیچیشکمم پ ر یز انهیکه ناش  ی ددر

 . ستیکم ذهنم آروم شه چون هنوز هم برام قابل باور ن  هی بزار  ی ول  می قبول حرف زد-

 نکن عنه سرخورده بشه.  یباشه فقط کار -

 : د یپرس  یحرفم سر تکون داد و با مکث  د ییتأ در

 ؟ ی خوب یتو چ -

. با حال ناآروم بدون توجه به  ارمیبه رو ن  ربد یه یکردم جلو  یم  ی کرد و سع ی هم فشرده م یبار صورتم رو تو  ک ی قهیچند دق  درد 

 .« گمیو م ر  شب ید ه یمنظورِ لحنش، نگاهش کردم که گفت:»خب قض

 زدم.  ی گرفتم و پلک دردناک  یهام رو به باز  انگشت

 نگران نباش. گهیاوم خوبم چون.. حل شد تو د-

 نگاهم کرد.  پرتعجب

 ... یعنینشم؟  ریگ یمن پ  یخوا یم ایجداً؟ -

 لب زدم.  نیشرمگ 

 اومدم. ر ید ن یهم ینه چون برا-
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 شد. ق یصورتم دق به

 ؟ یخوب ی مطمئن-

داشتم با ماساژ  ی شکمم گذاشته بودم و سع یباشه رو  د ید ی تو نکهیشکمم گذاشته بودم و دستم رو بدون ا یام رو رو  کوله

 ست؟«یهمراهت ن ی زیچ ی... مسکنزهیچ نم یحالم شده بود و آروم گفت:»بب یاز اون درد کم کنم. متوجه   یدادنش کم

 جواب دادم:  ریبه ز سر

 . خورمی خونه م رم یم-

  ی وصل م  یز یچ یُسرم هی درمونگاه  می ریم  یرو روشن کرد و با نگاه نگرانش گفت:»رنگ به رو ندار نیتوجه به حرفم ماش  بدون

 .« میگرد ی کنن بر م

 هم فشردم.  ی دوباره دندون رو  یدرد  با

 . ستین یازین-

  نیبا ا یمون  یتنها م گردن، یظهر برم یی. دا ی. رنگ به رو ندار ازهیگفت:»از نظر من ن  نهیآ ی عقب گرفت و با نگاه کردن تو دنده

 .« شمیحال نگران م

 **** 

مثل    ،یو پر رنگِ خوشبخت قیکه با حس عم ی قشنگ  یبود و روز ها  ده یاش از راه رس  یو سرزندگ  یبهار با تموم سرسبز فصل

  د یع التیدانشگاه برگزار شده بود و بعد از تعط ی گذشتند. دو هفته قبل از سال نو آزمون ورود یر هم برام م برق و باد پشت س 

  لیکه اوا یعروس  خیتار نییبا تع ی هم مضطرب بودم و از طرف یداشتم اما کم  تیآزمون رضا ز ا نکهی بود. با ا جیهم موعد اعالم نتا

  ی جانیذوق زده بودم و ه یحال در کنار اون همه اضطراب حساب نی فصل تابستون افتاده بود، استرسم دوچندان شده بود. با ا

 کنم. ی ربه موعِد مورد نظر لحظه شما دنیرس  ی که باعث شده بود برا ریوصف ناپذ 

دور هم بهمون خوش گذشته بود و   یحساب  ما بودند و  ش یباغ پ یتو  یخان و دختراش، سال نو رو همگ  ریاردش  ربد،یه پدربزرگ

 خوش و سرمستانه وا داشته بودند. ی قلبم رو به سر دادن آهنگ  قاًی و خنده که عم  یو پر از شاد یتکرار نشدن ی روز ها

  ی دونستم بهاره ست. چه قدر هم که دلم براش تنگ شده بود. جلو یتماس از خارج از کشور بود و م  خورد ی مرتب زنگ م تلفنم 

و چند   د ی چ یگوشم پ  یو شادش تو  جانیپر ه ی که سالم کردم صدا  نیتماس جواب دادم. هم یطالعه نشستم و با برقرار م  زیم

گوشم جا به جا   ی رو رو یما. گوش   یهر دو ق یعم یِنو گذشت و ابراز دلتنگ  الس  ک یاول به حال و احوال کردن و تبر ی  قه یدق

 رو پر کرد.  ی متعرض و پر ِشکوه اش گوش  ی کردم که صدا
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 رفت ها.  یتو اصالً سوگند خانم پاک مارو فراموش کرد  ییکجا  زنمی همش من زنگ م-

 هان؟ نمتی بب ام یب یاگه اومد  ی تهران نمی چند وقت. بب نیکم سرم شلوغ بود ا ه ی دلم  ز یببخش عز-

 گفته.   ی نجوریدکتر ا ستیمناسب ن ی لیسفر کردن خ ی برا تمیو ضع ی عنی م یاینه نشد که ب-

 :دمیو پرسشگرانه پرس  نگران

 مگه؟  شدهیچرا چ-

 کرد و گفت:   یا خنده

 . گهیگفتن د ی نجوریکه تو شکممه، ا  یِبه خاطر وروجک ی عنی... یعنیخب  ستین یبد  ز ینگران نباش چ-

 . دمیکش  یکوتاه غی ذوق زده ج ی اون خبر دنیشن با

 ؟ یبهاره تو باردار  ی وا-

  ی عروس  یخوبه راست  ربد یه یما. تو چه طور   شیسال نو رو اومدن پ  نایتهران مامان ا ام یچون نتونستم ب گهیآره سه ماهمه. د-

 ه؟ یک

 . یایب یعروس  ی واسه  گه ید  دوارمیتابستون ام ی هم افتاد واسه  یدلم مبارک باشه. عروس  زیخوشحال شدم عز ی لیاونم خوبه، خ-

 مانمیزا  کمیو دکترم گفته   شمیتر م گنیبعد سن ی بتونم آخه ماه ها ت یوضع نیکر نکنم با اف یول  ام یدوست داشتم ب  یلیخ-

 مراقب باشم. شتریب  د یبا نیهم یواسه    هیسکیر

 خوشحاله. ی لیحتماً خ کنه یکار م  ی. مسعود چادیم ایانشاهلل که سالمت بدن یچه بد ول -

 گوشم کرد و جواب داد:  یتو   یا خنده

 االنم بزور فرستادمش که بره سر کارش.  زارهیلحظه هم تنهام نم  هی  یکه فکرشو بکن ی زیاز اون چ شتریب-

 هم داره واال. یخوشحال گهیخب بابا شده د ،یآخ-

 گفت:   یخاص جانیاون حرفم پر شور و شوق و باه با

رو تجربه نکرده بودم، ناب،   یحس نیتا حاال همچ  یعنی  ،یل یخ هیباز نظرم ناحس قشنگ و   یلیسوگند مادر شدن خ یدونینم-

 اصالً.  ف یتوص رقابل یو لذت بخش. غ نیریش 
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 کردم و در جواب اون حرفش گفتم:   یا خنده

 دختر؟ ا یپسره  نم یطوره بب نیحتماً هم یتجربه اش نکردم ول -

 شازده پسره خاله جونش.  ه یدلم. کوچولومونم واال  ز یعز یکن یتجربه اش م   یان شاهلل که تو هم به زود-

 ن؟ یهم انتخاب کرد یجانم، اسم یا-

 . مینگرفت یمیدادن، من و مسعود خودمون هنوز تصم شنهادیاسم پ یکل  یحال همگ  نی با ا ی زوده ول یلیحاال که خ-

 خبر خوشحالم کرد.   نیچه قدر ا یدون ینم زمیعز-

 . وونهید نمتیبب م یحرف بزن ی ریتصو یوقت داشت گمیحالم رو خوب کرد، م  ی لیصدات خ دن یمنم شن-

 حتماً. زم یباشه عز-

 خواهر قشنگم.  زنمیبعداً باز بهت زنگ م ن، یحمام کنم و برم تمر د یمن با گه یخب د-

 بوسمت. به مسعودم سالم برسون. یباشه برو فدات شم م یزنگ زد  ی خوب کرد یلیخ-

 ونت برم.. فعالً قربزمیعز ت یبزرگ-

سرحال ترم کرده بود و چه قدر که   یحساب ش یخبر باردار دنیرو قطع کرد. حرف زدن با بهاره و شن ی با گفتن اون حرف گوش  و

  یبلور خانم، آماده  ربد،ی اومدم. سحر و مادربزرگ ه رون ی مرتب کردم و از اتاقم ب نه یآ یبراشون خوشحال شده بودم. شالم رو تو 

گفتم:»اِ کجا   ی مشغول صحبت بودند. به سمت شون رفتم و رو به بلور خانم با لبخند  ماندر با ما  یرفتن شده بودند و جلو 

 مامانجون؟« 

سحرم که   م یینجایاز صبح ا گهید  میو نرمش، گفت:»ممنونم مامان جانم بر د یسف یزد و با داخل کردن موها ی نیدلنش لبخند 

 کرده.«  ت یرو با اون حال اذ ی چه قدر گلرخ طفل  دونهیخدا م ورده یآرش رو ن

که   یداداش عل ی خونه  م یامشبم بر گهی سوگند جان. د م یهم زحمت داد یل یخ قاً،ی کرد و گفت:»آره دق  د ییحرفش رو تأ سحر

 شمال.«  میباهم بر یکه از اون ور همگ  فتن ی هم فردا راه م دهیآخه پدرشوهرِ سپ میفردا عازم ش 

 . نیموند  ی م شتر یکاش ب ی ون سحر جان ول:خوش بگذره بهتمامان
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هم جلو اومده بود گذاشت و کفش هاش رو به پا   یبزرگ شده بود و حساب گهیشکمش که د ی اون حرف مامان، دستش رو رو با

 کرد. 

  م یقول داد دهیبه حشمت خان، پدرشوهر سپ  گهید  یهفته ول  ه ی نیخوش گذشت ا یلیممنونم خ  گه،ید م یاز سال نو تاحاال اومد -

 . میاونا باش  شیهم پ یکم  هی

 موندنشون رو به بلور خانم کرد.   یاصرار برا ی متبسم بعد از کل مامان

 . د یبمون شتری. هرچند دوست داشتم ب د یهم سالم برسون رخانیبه اردش -

 و قدرشناسانه نگاهش کرد.   د یبازوش کش یرو   یچشم گفت و سحر دست  ی خانم با قربون صدقه ا بلور

 . زمیعز ت یبزرگ-

موندن اصرار کردم اما به خاطر آرش و   یشون کردم و باز هم برا  یرفتند. تا پله ها همراه  رونیگرفتن از مامان ب  یبا خداحافظ و

  کهیو سحر درحال داشتیبر مرو قدم  ادهیپ یرفتن. مامان بلور آروم تو  ی قبول نکردند و مصر شدند برا  رخان،یدکتر رفتن اردش 

داداش    یخونه   ا یب ربد یتوهم با ه  یکالمش گفت:»اگه تونست  لیزدنش، با تعج د یبه پشت سر و د یبا نگاه د یبوس  ی صورتم رو م

 .«یعل

 حوصله شده.  ی ب یل یکم سرماخورده خ ه ی ربد یآخه ه شه یم ی چ نم یباشه بب-

. دو سه روز  شهیعادت نداره کالفه م زایچ نیبه ا ی لیحوصله تر شده آخه خ یبوده ب ی شلوغ یتو اد یچند وقت هم ز نیآره ا-

 داشت.  ید یچه سردرده شد  یدون یشده بود، نم تیاذ  یکه با بچه ها آرش رو برده بودن ورزشگاه حساب شمیپ

 .  گهیاوهوم سامان گفت، معده دردشم که نگم د-

 زد.  ی زیکم رنگ چشمک ر  یبا لبخند  همراه

 بدتر.  گهیبا عشقش تنها باشه د ی لیخ میچند وقتم نکه ما نذاشت نیا-

 براش تاب دادم.  ی حرفش خنده ام گرفته بود و چشم از

 نه بابا تو هم. -

 دست جا به جا کرد.   یاش رو تو  یدست  فیک

 ش.سرجا اد یحوصله شم م ی نجوری. اد یکم وقت بگذرون ه ی رون ی ب د یفردا رو به نظرم باهم بر یحاال جدا از شوخ-
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 ن؟یایحتماً شماهم م هی فکر خوب-

 باال پروند.  ییخنده ابرو با

 از دست ما! نیخسته نشد  نیکم راحت باش  هی  د یبر ییتنها گم یمن م-

 بودم.  ی هم راض ی لیمن که خ ی چه حرف نیا-

جون و داداش   ی بگم گل نم یا م، یشیم یراه  گه یاز دوستاش بعدشم د  ی کیباغِ  می قراره بر نای. خب فردا ما با داداش ایدلم زیعز-

 . دمیم  حیتوض ه ی رو به بق بتتون یغ یجور  هی من   ن،یبر ن یهرجا خواست گه یهم هستن. شما دوتا هم با هم د یمهد 

 . دمیاز صورتش رو محکم بوس  ینگاهش کردم و با خم شدن سمتش، طرف قدرشناسانه

 .شهی خوب م ی لی، خسحر  یمرس -

  ی لیجونم خ  ی گل  هی باردار ی  هی تو قض  کنهیحالش رو خوب م یلیخ ربد یکنار ه دلم بهتون خوش بگذره، بودن تو   زیخواهش عز-

 . یکمکش کرد

 .ستی راحت ن  یلیکم معذبه و با عمه خ ه یگفت هنوزم   ی م دهی سپ ی ول  یممنون لطف دار -

 من برم مامان رفت.  زم یعز ی ندار یکار  گه یخوبه شده. خب د یلی جاشم رابطه شون خ نیبه نظرم تا هم شه یآره اما بهتر م-

 . مینی ب یکه همو م  نیاگه تا فردا بود نه برو فدات شم -

 حتماً. -

خسته بودم؛ مخصوصاً   یرفت برام دست تکون داد. با رفتن سحر، تند تند پله ها رو باال رفتم. حساب ی که عقب عقب م ی در حال و

  یما بود. خودم رو رو  ی هم که خونه  شی شد و آخر ی ه منفر گرفت  هی  یکه هرشب خونه    یشلوغ و پلوغ یِ با اون چند روز مهمون

رو بهم   میزنگ خوردن گوش  یو گلدارش صدا ر یحر ک یتون ی رو یدست  دنینشست و با کش بل م یکاناپه انداختم و مامان هم رو 

 بود و بالفاصله جواب دادم.  ربد یاز جام بلند شدم و سمت اتاقم رفتم. ه عیشد. با حرف مامان سر  ادآوری

 الو... ؟ جانم؟ -

 ؟ یسالم چه طور -

 ؟ یبهتر  نم یبب ،یخوبم تو خوب -

 گرفته اش گفت:  ی صاف کردن گلوش کرد و با صدا یبرا  یا  سرفه
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 ؟ یآره بهترم، خونه ا-

 ؟ یاوهوم تو چ-

 آره بابا، تو رختخوابم.-

 ؟ ینرفت  رون یب-

 کردم.  دایکم آرامش پ ه ی ذره خلوت شده و  ه ینه تازه خونه -

 و گفتم:  دمیخند 

 .یکالفه شد   یلیسحرم گفت خ-

 . یکن  ی م غ یتو ازم در خود  ی! رسماً داردمیتو رو ند   یهم که درست و حساب قه ی دو دق اد،یخوشم نم یخب من از شلوغ-

 گفت:   یو در ادامه با لحن بامزه و خنده دار  

 گناه دارم بابا.-

 خنده ام گرفته بود.  یلحنش حساب از

 ! یگناه دار  ی لیخ یگ یراست م یآخ-

 بغلت کنم!  ر یدل س  ه ینتونستم  یمسخره کن. واال تا چشم برگردونم دور و ورت پره آدم بوده حت  یباشه حاال ه-

 زدم.  یا  قهقهه

 . یدار ی دل پر   یل یخ نکهینه مثل ا-

 توهم که انگار نه انگار.-

 هم گفتم:  ی رو دنشیکردم و با چ   یتختم رو با دست آزادم تا م  ی رو یها لباس 

 هان؟  میبخور رون یناهارو ب رون، یب میگم چه طوره فردا باهم بر  یم-

 جواب داد:  جاخورده

 !ید ی کم منو هم د  ه یچه عجب -
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 منو راحت نزاشتن. قهی دق ه ی  یدار  ل یهمه فام ن یا هی من چ ر یخب تقص-

 .نیدوستداشتن  یل یخب البته خ 

 نره.  ادتی نو یاز من ا شتر ینه ب ی ول-

 جمع شده ام رو فرو دادم.  ی  خنده

 خان.  ربد ی بله اون که آره ه-

 .ستین یکس  ایخب االن پاشو ب-

 شده باشه واسه فردا.  ک یهوا تار گهیاالن؟ نه د-

 ! برنیم  دارنیقطعاً من و تو رو هم به زورم با خودشون ور م ، یعمو عل ی از دوستا یک یفردا صبح قراره برن باغِ -

 . دهیم  حیتوض ه ی نبودمون رو واسه بق یجور  هی نگران نباش سحر گفت -

 !نیخت یکه برنامتونم ر نم یب ی اِ م-

 . دمیخند  زیر

 نجاتت بدم.  هیاز دست بق  خوامیم گه یبله د-

 

 کرد.  یمند تک خنده ا  تیرضا

 .«؟ یهم عال یلیخ-

 عمه کجاست؟ خوبه؟  نم یخب بب-

 بود، اوهوم خوبه.  نییپا-

که   ی دو هفته ا ی کیاون  ی سرحال تر شده. باورکن تو ی لیخونه خ یبرگشت ی از وقت ی عنیخوشحاله  ی لیروزا خ نیا ه یچ ی دونیم-

 . چارهیشد ب ت یاذ یلیخ  یبود  ی و از خونه فرار  یکرد ی م  میمدام خودتو ازش قا

 کم برام سخته.   هی که هنوزم   یدون یخودت م- 
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 با خنده گفت:  و

 سبک مغز.  ی پسره  کنهیم  یشوخ ه یقض نیبا ا ره یکه راه م شعورم یب نیحس نیا-

  یکمد از رو   یگذاشتن تو   یتا شده رو برا  یرو با باال بردن شونه، به گوشم چسبوندم و لباس ها  یکردم و گوش   یخنده ا تک

 تخت برداشتم.  

 . مید یخند  ی کرده کل تتیرخساره گفت که چه قدر اذ -

 ! یخند  ی عجب! م-

 گفتم:   فیخف یداشتم خنده ام رو کنترل کنم و با سرفه ا  یسع

   د یست با خته یکم بهم ر  هی برم آخه خونه  گهی من د ی ندار یخب اگه کار -

 مامان کمک کنم. به

 نه عشقم برو مواظب خودت باش، منم آماده شم برم باشگاه.-

 مواظب خودت باش.   رونی ب ی ق کرده از باشگاه نزنعر-

 چشم سوگند خانم برو جانم، فعالً. -

 .  نمتی ب یم-

  ی زیرنگ و تم  د یسف ی تختم با ملحفه  یو بعد از عوض کردن ملحفه    دم یکمد چ ی طبقه  یلباس ها رو تو  ی قطع کردن گوش  با

جمع کردم و به   زیم  یرو از رو  وهیم یآشپز خونه مشغول درست کردن شام شده بود. بشقاب ها یرفتم. مامان تو   رونیاز اتاق ب

شسته   ی ها وهی مشغول پاک کردن م یگذاشتم شون و رو به مامان که بعد از تدارک شام با دستمال نک یس  ی آشپز خونه بردم. تو

 : دمیبود پرس 

 ومدن؟ ی بابا و سامان هنوز ن-

کم    هی . سامانم که گفت کار داره و ادیکه ب زارن یزنگ زدم گفت شام نگهش داشتن و نم ی عنیبود  دتیعمو سع ی بابات که خونه -

 . ادیم  رید

 زدم.  ه یتک  نکیزدم و دست هام رو از پشت به س   یلبخند 

 داره آخه!    ی چه کار التیتعط نیا ی باران. وگرنه تو شیالبد رفته پ-
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 ابروش رو باال انداخت.  ی تازد و  ی لبخند  متقابالً 

 حتماً.-

 از باران خوشت اومده.«  یل یدر ادامه با تکون دادن سرش، گفت:»معلومه که خ و

 بهتون گفتم ها؟ ی زیکه من چ  نینزد؟ نگفت یسامان درمورد باران با شما حرف نم ی. ببه یدختر خوب  یلیآره چون خ-

 . د یسبد چ یها رو تو  وه ی کرد و م  یا خنده

 نه مامان جان نگفتم چون خودش باهام حرف زد. -

 زده و کنجکاو چشم چرخوندم. ذوق 

 گفت؟  یچ-

 . گهیخونشون د میبر  گهیخب خواسته با بابات حرف بزنم و چند وقته د-

 هم چفت کردم.  ی و انگشت هام رو تو دم یپا چرخ یپاشنه   ی بچه ها با ذوق رو مثل

 د؟یزنیحرف م  ی بخواد. خب ک ی زیچ نیازتون همچکه  زدم یالبته حدس م شه،یخوب م یلیخ ی وا-

 . گهیکنم د دایهر وقت زمان مناسب پ دونمینم-

 پس زودتر. -

 ابروهاش انداخت. نیب ی کرد و تاب  یا خنده

 . یعجله دار شتریتو ب   نکهینه مثل ا-

 کاسه تاب دادم.   یو با کرشمه چشم تو  لوس 

 که ندارم.  شریدونه داداش ب هی خب چه کنم -

  ی م خچالی که سمت  ن یبلند شد. در همون ح خچالی یتو  وه ی گذاشتن ظرف م ی خنده باز برام سر تکون داد و از جاش برا با

 رفت سر به عقب چرخوند. 

 هان؟  ن یریکه م  ربد یتو و ه نم یقبول نکردم ب ی ول  رونیب م یفردا دعوتمون کرده که باهاشون بر  یبلور خانم واسه   یراست-
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 زدم.   یسبد برداشتم و گاز آب دار ی رو از تو یبیرفتم، س  زیم سمت

 نه. -

 چرا؟-

. حاال باز  یطفل کشهینفس راحت م هی عموش رفتن و داره  طونی ش  ی. تازه بچه هاکنهیفرار م  ایهمش داره از شلوغ ربد یه-

 دنبالشون!  م یبر م یوردار

 زدم.   ی در ادامه لبخند کش دار و

 . میو ناهار بخور می کم بگرد ه ی رون یب میری درعوضش فردا باهم م ی ول-

 از اون فکرم استقبال کرد.  یهم گذاشت و با لبخند  یرو آروم رو  خچالی در

 هم داره عموش.  یطون یش  ی خسته شده ماشاال بچه ها ی لیمعلوم بود که خ ی آره طفل ،ی چه فکر خوب-

 پاره.  ش یاوف آت-

 تهران.  اد یآخه  خاله احترام قراره فردا ب نی زود برگرد د یکن  یپس سع-

 واقعاً؟ -

 سفر.  ی تهران که مامان و بابا رو با خودشون ببرن چند روز  انیآره م-

 البد رضا هم همراهشونه! -

 !« ه؟ی باال انداخت متعجب گفت:»آره مگه چ ی ا شونه

 .د یدونیکنم با وجود رضا بخوام زود برگردم خودتون که بهتر م  یخب فکر نم ی لیخ ی ول  یچیه-

 هم همراهشون باشه.  بایفر د یبده شا-

 بزنم. یچرت  هی کم خسته ام اگه بشه  ه ی د یبا من کار ندار نمی . ببشهیم  یچ نم یحاال تا بب-

 انجام دادم همه رو.  ستین یکار  گه ینه برو مامان جان د-
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  یرفتم. اصالً حوصله   رون یاز آشپزخونه ب زیم  یبشقابِ رو  یزدم و با انداختن آشغالش تو دستم   یتو  بیگاز رو به س  نیآخر

  ی بود که م ربد یه یها تیبه خاطر حساس   شتر یخواستم با رضا رو به رو بشم ب ی هم که نم یلی دل  نیماجرا نداشتم و مهم تر

 . شهیم  یاز دستم عصبان یو حساب  کنهیدونستم باز هم بلوا به پا م

 

نرمِ الک   یزنگ زده بودم اما همون طور که پشت تلفن گفته بود هنوز آماده نشده بود. فرچه   ربد یبود، به ه  ازدهی کینزد ساعت

استشمام اون   ی لحظه ا ی بود و برا دهیچ یدماغم پ  ریز  یبوش حساب دم،یبلندم کش یناخن ها ی قرمز رنگم رو آروم و با دقت رو

بود. روز    ادآوریام رو برام  یدوران زندگ  نیتر  نیریخوش رنگ و لعابم که ش  ی برد؛ بچگ  هام یلذت بخش، من رو به بچگ   یبو

داشتم و همراه عروسک هام به خونه   یکمد برم ی از تو ی رنگارنگم رو به دور از هر دغدغه ا ی الک ها کِیکوچ یکه جعبه   ییها

. اون موقعه ها هم به  زدمیخاص الک م یو با دقت  وصله کردنشون کنار هم دونه دونه براشون سر ح ف ی رفتم... و با رد  یم  یدرخت

من به اون رنگ با خبر بود و   یاز نظرم خوش و خاصش بودم. مامان هم که از عالقه   ی عاشق الک قرمز و اون بو ی بیطرز عج

  یو داستان ریتعباون رنگ رو دوست داشتم،   یلیکه خ  یلیاز دال یکی د یگرفت؛ شا  یقرمز رو برام م  فِی ط یوقت ها الک ها شتریب

ناخن   ینشوند و همراه با الک زدن رو ی باغ م ی چمن ها یاوقات من رو رو  یبود که مادرجون از اون رنگ برام گفته بود، گاه

  ی  چمن ها دونه  ی کوچولو رو که رو یمورچه ها  طنتیبا ش  یبار هم وقت هی خوند.   یگفت و شعر م  یبرام قصه م کم یکوچ یها

  ن یریو ش   میمال یکرده بودم بهم با اخم تی اذ یکم  کمیکوچ یانگشت ها ر یکردند، ز  یحمل م دشونگندم رو سخت با خو  یها

اون لحظه ذهن   یاش که حساب گهید  یکنم و جمله   تشون یاذ ،یآزار  یبا اون همه ب  اد یدلم م  یگفت چه طور  یتذکر داده بود، م

و    د یسف یزانوها یرنگم رو رو  ی و صورت نداریچ دامن شه؟«  اه یرنگ دلت س  ی خوای کرد؛ »نکنه م یخودش م  ریرو درگ  کمیکوچ

بشه، ازش   اهیآزار س  ی ب ی کردن اون مورچه ها  تیبچگانه از اون حرفش که ممکنه رنگ دلم با اذ ینرمم مرتب کرده بودم با فکر 

 !«  ه؟یبودم »اصالً مگه دل چه رنگ  دهیپرس 

الک   یفرچه    دنیهمزمان با کش انشینشسته بود و با لحن قصه گو نشیو کم چ ک یبار یلب ها یگوشه  از اون سؤالم  یلبخند 

گفت رنگ دل درست مثل رنگ ناخن هام قرمزه؛ همون قدر گرم و   یبه ناحن هام اشاره داده بود. م  کمیکوچ یانگشت ها ی رو

  یگفت اگه کس  یم  شه،یو کدر م بازه یرو بشکنم کم کم »دل« رنگ م ی دل  و بکنم  ی گفت اگه کار بد  ی همون قدر خوش رنگ. م

زم خواسته بود خوب  . اشهیم  اهیو نفرت س  ی و درآخرم از بد  شه یشم اون رنگ کدر و کدر تر م یکنم و آدم بد   تیاذ لیدل ی رو ب

از اون موقع بود که   د ی... شابمونهخوش رنگ و شفاف  شهیهم یقلبم راه ندم تا اون قلب برا یکنم و نفرت رو تو  یباشم و خوب 

آقاجون... رژ سرخ   ی سرخ و خوش رنگ باغچه  ی باغ، رز ها یسرخ درخت انتها ی ها بیعاشق اون رنگ گرم شده بودم؛ عاشق س 

و   ن یتر وونه ید  ری بیسرخ و براق! اون هم به تع ییها الس ی و خوش طعم از جنس گ ن یریش  ییال هم بوسه هاو حا  یمامان تو بچگ 

  نه یس  ی تو ای قلب دن  نیکرده بود و خوش رنگ تر  هیو تب تند و گرم عشق رو هد   تیکه به قلبم شفاف ی کس ا،یمرد دن  نیترعاشق 

 برد... یم  شیپ م یمال یتم یرو با ر ی زندگ ان یو شر د یتپ ی ام م
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اون   ی ام خارج شد. تو نه یکه از س  ی آقاجون که لبخندم رو محو کرد و آه  ادیبعد  ی کش داد و لحظه ا  قاًیلب هام رو عم  یلبخند 

اون روز ها کنارم باشه. با پس زدن   یخواست تو  ی دلم م  یل یچون خ د یپر رنگ تر شده بود شا شهی براش از هم م یروز ها دلتنگ 

  یبرام کار سخت  شه یدست چپم مثل هم ی زدن انگشت هام شدم، الک زدن انگشت ها ک مشغول ال  و گذشته باز یخاطرات بچگ 

کرد و بعد از اون هم رخساره. کالفه از نامرتب الک زدن شصت چپم، در    یکارو برام م  نیمادرجون ا شتریب  یبچگ  ی بود و تو

رو    فمی . کدمی پالتوم رو باال کش پیکردم و ز ی رنگ نسبتاً پر  شیانداختم. آرا فمیک  یو تاب دادم و بعد از اون هم تو  چ یبلندش رو پ

کرد و   یهم نگاه یبا انداختن شالش رو  رفتن شده بود و  ی از کنار تخت برداشتم و از اتاق خارج شدم. مامان هم آماده 

 دنبالت؟«  ادینم ربد یگفت:»مگه ه

  نم یرفتن. بب یهمگ  نا یعمه ا نکه ی. مثل امی گفتم برم از اونجا بر  گهیهنوز آماده نشده د  نیهم ی از خواب پاشده واسه  ر یکم د  هی-

 ؟ ی ریشما کجا م

 اونجا. رمیدارم م نان،یبابا ا یخاله احترام اومده خونه  -

 . گهیا خب پس من برم دآه-

 ساعتش انداخت. ی به صفحه  ینگاه

 . هیرسونمت، هوا بازم بارون  یکم صبر کن خودم م  هی  یتون یاگه م-

 و خنده رو لب باز کردم: بشاش 

 اِ چه خوب. -

 جمع کرد.  یلب هاش رو تو  متعرض 

 . یایمامان جان، الاقل با آژانس برو اگه با من نم ی خوریسوگند سرما م- 

 آژانس الزم ندارم. رم یگ  یم نی ماش  ابون یکنار خ  رمی!بعدشم شما نگران نباش میچه سرماخوردن گهید  هی بارونِ بهار-

 رو فکر کرد.   یا قه یدق

 بشه.  رتون ی ترسم د  ی. مرسوندمتیچون قبلش دو، سه جا کار دارم وگرنه م-

 گونه اش سمت در رفتم.    یرو  ی کنارش گذشتم و بعد از بوسه ا از

 . رمیممنون من خودم م-
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 قشنگ لب هاش رو گرفت.  یتکون داد و تبسم می به اون نشاط و زنده دل یسر

 . ربد یدلم سالم برسون به ه ز یباشه برو عز-

 

 هوا براش فرستادم.  یتو  ی غنچه کردم و بوس  می هام رو با همون سرخوش  لب

 .نمتونیب یفعالً مامان جون م -

 رو آروم برام تکون داد. دستش

 . زمیبه سالمت عز-

هم گذاشتم و طراوت اون   یبود؛ پلک رو یر یدلپذ   یزدم. هوا رون یرنگم رو به پا کردم و از خونه ب  یاسپرت و گلبه ا ی کفش ها 

و پر شاخه و برگ    یرو ها شکوفه داده بودند و سرسبز  ادهیپ یدرخت هاهام کردم.  هی و وارد ر دمی باره بلع کیرو  ی بهار یهوا

نَمه   ی خوش و مست کننده  ینشست و بو  یم  نیزم یبارون آروم آروم رو  یبود. قطره ها ده نما دا ابون یبه خ یبودنشون حساب

  ی کنم و ب ی رو ط ریمس  ادهیپخواست  یبود که دلم م  یر یخوب و دلپذ  یسرخوش و سرحالم کرده بود. اون قدر هوا  یبارون حساب

 گرفتن شدم.  یتاکس الیخ

که   یپرنشاط و خوش از سرزندگ یبردم و حس ی لذت م یصورتم و قلقک نرمشون، حساب یبارون تو  ی فرود اومدن قطره ها از

بود.    یبهار یفصل بهار و بارون ها  یها تی از مض یکی  نیسرد نبود و ا  ی لیاما هوا خ د یبار یشد. بارون م  یوجودم منتقل م  ی تو

داشتم. اون قدر غرق لذت بردن از اون بارون و هوا بودم   ی رو قدم بر م  اده یپ ی بغلم گرفته بودم و آروم آروم تو ی دست هام رو تو

بود  ن ید یبودم هم نشدم. هرچند که بارون شد  ده یعمه رس  یخونه   یتا جلو ی که چه طور ن یگذشت زمان و ا ی که اصالً متوجه 

 شده بودم.  دهیآب شده بود و مثل موش آب کش سیکرده بودم سرتاپام خ  ی که ط ی ریاما به خاطر مس

که در   نیاز پله ها باال رفتم. هم ع یشسته شده از بارون رفتم. سر اطیدر باز شد و داخل ح قه ی در رو فشردم و بعد از چند دق زنگ

  یدوشش بود، سمتم اومد. سرتاپام رو نگاه ی که رو  یکه به تن داشت و حوله ا یرنگ   د یسف یبا رکاب ربد یرو باز کردم ه  یورود

 زده چشم گرد.  رتی کرد و ح

 ه؟ یچه وضع نیسوگند ا-

متأثر سر   کهی تر اومد و درحال ک یباال پروندم که نزد ی زدم و شونه ا یلبخند   د،یچک ی صورتم م ی از موهام راه گرفته بود و رو آب

  یبچه   ه یکه انگار با   یمقابلم زانو زد. دستش رو سمت کفش هام برد و طور  ن یزم ی رو یناباور نی خم شد و در ع دادیتکون م

 تکون داد.   نیسر به طرف  زد،یتخس و خطاکار حرف م
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 کفشاتو.  ار یاز دست تو، درب-

 زود باش.«  گهید  اریکردم که نگاه باال گرفت و باز گفت:»در ب ی جاخورده ام نگاهش م ی ذوق و نگاه ها با

پشت سر   یبخار گرفته   یها شه یبه ش  ی. دست به کمر زد و به نگاهستادیکه کفشم رو از پا دراوردم از جاش بلند شد و ا نیهم

 :د یپرس 

 ! ده؟یبارون شد  نقدریا یعنی-

 تکون دادم. نیپر برق و خوش حالم سر به طرف  یچشم ها با

 نه. -

 پس...-

  یلی نبود فقط من خ د یبارون شد  ی عنیکردم و گفتم:» ی با لب و دهنم باز یکه کم د یسؤالش رو با حرکت ابروهاش پرس  یادامه   و

 آروم آروم اومدم.« 

 کردم و گفتم:»خب هوا خوب بود.«  یدست ش یتوهمش نگاهم کرد که پ ی به کمر با اخم ها دست

 باال انداختم. ی کرد که شونه ا  یمعترض بهم نگاه م  ی جورهمون   همچنان

 مگه؟    هیچ-

 گره خورده اش غر زد.  یدستش گرفت و باز با اخم ها  یدستم رو تو   تکون دادن سرش  با

درست   گهید  ی دنبالت، لجباز  امیکار کنم! مگه نگفتم خودم م ی از دست تو چ دونم ینم گه یشده واقعاً  د سیچه قدر خ نشیبب-

 . شهیمثل هم

  گهیباال برد. با هم د  ی انگشت هاش من رو دنبالش خودش کشوند و با باال رفتن از پله ها به طبقه  یبا قفل کردن پنجه هام تو  و

  ینگاه به لباس ها هی نگاه به من و  ه یبود  ستاده یدست به کمر ا کهیو بالفاصله سراغ کمد لباس هاش رفت. درحال  می به اتاقش رفت

  ی نگاهش م رهیخ رهیهم، خ یو با حس سرما و جمع شدن شونه هام تو هم گره زده بودم  ی رو تو امداخل کمد انداخت. دست ه

 سر تا نوک پام گفت:»لباستو درار.«   یِ و بعد از نگاه کردن و وارس   د یکردم که با همون حالت دست به کمرش سمتم چرخ

و با قدم   د ی کش رون یکمدش ب ی و قرمز از تو  یمشک ی رو با چهار خونه ها ی رهنیکه پ  کردمیگشاد شده نگاهش م ی مردمک با

 باال پروند. یی برداشتن سمتم، ابرو
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 ! یبچرخ سیخ  یلباسا ن یکه با ا ی خواینم-

 شد. دهی لبم برچ ی تا د یدستش رو نگاه کردم و با ترد ی تو رهنیپ

 بپوشم؟!  نویا یعنی-

 باال انداخت. ی ا شونه

  زیکنم سا ی بپوش آخه فکر نم نو یدرار ا  پالتتو  ،ی خوری سرما م ی نجوریکار کنم ا ی ! چیازم دار  یخب سوگند جان چه انتظار -

 مامانم بهت بخوره!  یلباسا

بودم و به   ستاده یحرکت سرجام ا یبه جلو برداشتم و لباس رو ازش گرفتم. همچنان ب  ی سردم شده بود و مردد قدم یحساب

تو   یداستان خجالتا ن یا نکهیل اگفت:»نه مث ه یپر کنا یپشت کله اش برد و با لحن و پوزخند  یکردم که دست   یاطراف نگاه م 

 نداره.«  یتموم

 اشاره داد. یاومد و به اتاقک لباس  ییدر ادامه چشم و ابرو  و

 برات خشک شه.   نه یشوم یتو اتاقک پرو اونجا عوض کن. فقط لباستو بده بندازم جلو   یبر  یتون یخب م-

  ی تو رهنِیپ یرنگ رو رو  ی طوس  یاش باز سمت کمد لباس هاش رفت و شلوارک ی جد  ی  افهیکردم که با ق نییباال و پا یسر

 دستم گذاشت که متعجب نگاهش کردم. 

 خشک شن.  نه یشوم  یبده همه رو بزارم جلو سه یپاچه اشم که خ ی شیم ت یاذ یستیشلوار راحت ن نیخب با ا-

 

بهش برخورده و بعد از   ی کردم از اون رفتارم کملحظه احساس  هی .  ستادیا یکردم که کنار  د ییهم فشردن لب هام تأ  ی رو با

رو که بهم داده    ی و شلوارک  رهنیو آروم درش اوردم. پ  دمیکش نییپالتوم رو پا پیرفتم. ز ینگاه کردن سمت اتاقک لباس  یا قه یدق

برام گشاد بود و   یشدم؛ حساب یقرمز مشک  یاون چهارخونه   یمشغول بستن دکمه ها نه یمقابل آ ستادن یو با ا دم یبود پوش 

اش محکم   قه ی  ی که با فرو رفتن تو  ظ یازش خوشم اومده بود مخصوصاً اون عطر مست کننده و غل یطور هم بلند اما حساب نیهم

  نیو خودم هم خنده ام گرفته بود، هم  بودمخنده شده  ی . البته که با اون شلوارک قشنگ سوژه دمشیبلع ی کردم و م ی بوش م

رو پشت گوشم زدم و باالخره از اتاق   سمیخ  یرفتن از اتاق مردد شده بودم. موها رون یب  یو برا دمیکش  یم خجالت م ه ی طور کم

. با  کردمپشت هم پنهان  ی هم فقل کرده و ** رو با گره ا یتو  رهن،یبلند اون پ یها نیآست  ریرفتم. انگشت هام رو از ز رون یب

بست،   یو در همون حال که لپ تاپ گش رو م   د یو لپ تاپ بازش به طرفم چرخ ز یمکه کردم از سمت  ی بلند و ابراز وجود ینفس

 : دمینگاهش کردم و لب برچ ی خنده که با دلخور ریزد ز یپق دنمیبا د
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 برام بزرگن!  نقدریکه ا ه یمن چ ریبپوشم! اصالً تقص نارویا یخب خودت گفت ی خند یاِ چرا م- 

تو   یکه قند رو حساب تمش یخوش ر ی چشم هام شده بود و خنده ها خی تبدار و پر برقش م یلبش و نگاه ها  دنیدندون کش  ریز با

 براش دراوردم.  ییادا  یزدم و با حاضر جواب کهیدلم آب کرده بود. دست هام رو از هم باز کردم و به کمر ت 

 من، اون وقت بخند!   یو قواره   نگاه به قد  ه یو بعدشم   ینگاه به خودت بنداز هی بهتره اول  یول  دایببخش-

و   حیانداخته بود. سر باالگرفتم که لبخند مل ه یزد و به سمتم اومد. نگاه قشنگ و جذابش روم سا  یاون حرفم پلک خمار با

  ی وارید  نهی آ  یجلو  ،یصندل  یبرام بلند بود چند تا زد و با گرفتن دستم من رو رو  یرو که حساب رهنم یپ نیزد و آست ی نیدلنش

  ی . پرسشگرانه بهش چشم دوختم که سرش رو توکردینگاهم م نهیآ  یبود و از تو  فته قرار گر  یکنار تختش نشوند. پشت صندل

 فرو کرد و آروم کنار گوشم نجوا.  سم یخ یموها

 دوست دارم.  ی لیخ ستویخ یموها-

از موهام رو لمس کرد. پلک بستم و اون حس لذت   ی زدم و دستش کنار گوشم حرکت گرفت و با بو کردن شون، دسته ا  یند لبخ

سر بلند کرد و گفت:»اما سرما  یا ه یبخش و قلقلک دهنده رو کم کم به خورد وجود سرتا پا مضطربم دادم که بعد از ثان

 .« یخوریم

و با روشن کردنش    د یکش رون یب  زیم  یکردم؛ سشوار رو از کشو ی اج با نگاه هام دنبالش مو هاج و و جی فاصله گرفت. گ  یاز صندل  و

تر    قیو عم  قیشد. واقعاً از کار هاش جا خورده بودم. لبخندم عم سمی خ یخاص مشغول خشک کردن موها یبا دقت و وسواس 

  یآروم و خمار که حرارت هوا  ی از کارش ذوق مرگ شده بودم. مسخ و با پلک زدن ها یتونم بگم اون لحطه حساب ی شده بود و م

آرومش که حکم نوازش رو برام داشتند، نگاه   ی دست ها و شونه زدن ها  ق یحرکات دق نه ی آ یسشوار خمار ترشون کرده بود، از تو 

 کردم.   یم

 قرارش داد.  زیم  یو تمام شدن کارش، سشوار رو خاموش کرد و رو رو   قهیاز چند دق بعد 

 .نیاز ا نمیا-

تخت رفت. از جام بلند شدم و   ی و با جمع کردنش سمت کشو د یکردم که سشوار رو از برق کش  ی پرذوق نگاهش م همچنان

  یبوسه ا  رانهیغافلگ  یطاقت  یپام بلند شدم و با ب یپاشنه   ی رو د،یکه کشو رو بست و به طرفم چرخ  نیدنبالش قدم برداشتم. هم

بغلش   یتخت من رو هم با حرکات آروم و شمرده اش تو ی و با نشستن رو رد ک  ینه اش نشوندم. جاخورده خنده ا چو ی رو رو

به ستوه اومده   ی و باز با حالت د یاوردن صورتش لپم رو محکم بوس  ک ینشوند. از پشت دست هاش رو دورم حلقه کرد و با نزد

 .د یخند 

 ! یرام بلد کا  نیعجب! نبابا تو از ا نیخانم کوچولو رو بب-
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 آروم شونه باال پروندم.   یاش چسبوندم و با خنده ا ی شونیرو به پ میشونیپ

 ! یخودت گفت  گه یکنم د  یم  نیدارم تمر-

 دستش فشرد.   ی که انگار با بچه طرفه، چونه ام رو تو ی رو پشت سرم جمع کرد و متبسم با لحن موهام

 شما! یشد  ی چه خانم حرف گوش کن ن، یآفر-

 اش زدم. ین یب یاومدم و انگشتم رو رو  ییو با عشوه براش چشم و ابرو دمیچرخ سمتش

 جناب.  یبله پس چ-

قرمز رنگِ انگشت هام به حرکت در اومد و   ی الک ها ینگاهش رو  یلحظه ا  ی زد که برا ی صورتش لبخند  حیحالت آروم و مل  با

 دوست دارم.«  ی لیخ نمی . اادیمبهت  ی لیلبش گفت:»خ  یهمراه با تبسم قشنگ گوشه   تیپر رضا ید ییبعد از تأ

  شو یکیدستمو نتونستم بزنم فقط   نیا ی گفتم:»ول  زونم یآو ی ام نگاه کردم و با لب و لوچه  گهیاون حرفش ناخواسته به دست د با

 تونستم بزنم که اونم خراب شد.«

 زد. ی صورتم شد و بعد از اون لبخند  ی  رهیقشنگ و کشنده اش خ  یبا نگاه ها یا قه یدق

 همراته؟ -

 هوم؟ -

 . گمیالکت رو م-

 زده و ناباور نگاهش کردم. ذوق 

 ...یخوا ینکنه... م-

 هم گذاشت و سر کج کرد.  ی که پلک رو دمیدندون کش ر ینصفه گذاشتن جمله ام پرذوق لب ز با

 .ارش یب-

 

  ی از رو فمیورجه و وورجه کردم و با برداشتن ک یزرگ و گشاد کم ب  ی و با اون لباس ها دمیاون حرفش مثل بچه ها از جا پر با

پر برق و خوشحالم سمتش، گرفتم. از   یاوردم و با چشم ها  رون ی ب فمی ک  یالک رو از تو  ی  شهیتخت نشستم. ش  یباز رو  ن،یزم
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الک   ی  شهی. ش د یخند  یم  یشونیپ ی رو یکرد و با تکون سر و موها ینگاهم م  فتهیاون ذوق بچگانه ام خنده اش گرفته بود و ش 

همچنان پربرقم بهش زل زدم. با   یو با چشم ها دمیجلو کش یتخت کم  ی. خودم رو رو نمیجلو تر بش یرو گرفت و خواست کم

مردونه و   یانگشت ها ر یپوستم ز مدستش گرفت بعد از فشار و لمس آرو   یاندازه نرمم رو تو  یو ب   د یسف ی دست ها  یلبخند 

ناخن هام   ی آروم رو ی الک رو بعد از فوت یالک، سرش رو سمت ناخن هام خم کرد و فرچه   ی ه شیضمختش، با باز کردن ش 

بودنش   خی و کوه  ی برخوردم سرسخت ن یاول ی که تو ی سابق باشه؛ پسر ربد یشد که اون واقعاً همون ه ی . اصالً باورم نمد یکش

 ! زدیشسته بود با دقت و ظرافت ناخن هام رو برام الک مرو به روم ن ا یمرد دن  نیتر شهیکرده بود و حاال عاشق پ دمیناام یحساب

  قه ی انگشتم رو هم الک زد و بعد از چند دق ن یالک، آخر ی فرچه  ی اش انداخته بود و با فوت کردن دوباره  ی شونیبه پ ینیچ

 :د یزدم و لب هام رو جمع کردم که با خنده پرس  ضی عر ی لبخند   جانیباالخره سرش رو باال اورد. با ذوق و ه 

 تو؟! ی کنینگام م ینجور یچرا ا-

 . دمیزانوم کش ی شلوارک باال رفته رو رو یو بر نگاهش کردم و با دستپاچگ  بر

 با کارات. ی منو شوک کرد  ییجورا ه ی خب... خب تو امروز واقعاً -

 گرفت و من رو هم بلند کرد. تخت گذاشت و از جاش بلند شد. دستم رو   یالک رو رو  ی  شهیش 

 ؟ یدوست ندار   هیچ-

  خوادی تو دلم م ی کارا نیو با ا  ینجوریا هی چ یدون یکارا بدش اومده! اصالً م ن یکه از ا  هیی آدما ه یمن شب ی  افه یبه نظر تو ق-

 بشم!  سی بارون و خ ر یبرم ز شهیهم

  یو جاذبه دار، دست هاش رو دور کمرم قفل کرد و با فشار فته یش  یوا داشت و با نگاه  یقلبم رو به تپش تند  نش یدلنش ی  خنده

 نرم به کمرم، من رو سمت خودش کشوند. 

 منم.  میراض-

 باز شد.  یاش قرار گرفت و لب هام به خنده ا  نهیس  یدست هام رو  

 .ی... منم که راض یخوبه تو راض-

تب دار و    یزد و با نگاه کردن ها د ی د ی ل خنده هامون بهم، لباس هام رو کمشده بود انتقا یکه انگار مسر   یاز خنده ا  بعد 

 .« ادیبهت م رهنیپ  نیمسخش گفت:»چه قدر ا

 واقعاً؟ -
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 ذوق کردم.   یکل  دمتی. تازه د یبامزه و خوشگل شد  یلیاوهوم خ-

 .دمیدندون کش ر یهم گذاشتم و لبم رو ز یچشمم رو رو  هی

با   لمیدخترِ ف  تیداره که شخص یبرام سؤال بود که  چرا و چه لذت شهیرو و هم ی زیچ نیبودم همچ دهید  لمایراستش تو ف-

 شه و البته خوشحال!  ی لباس مردونه اون همه ذوق زده م ه ی دنیپوش 

 چشم هاش شدم. ره یخ ی ادامه با مکث در

 . دونمیو مر  لش یدل  گهیاما االن د -

 ابروش رو باال انداخت. ی. تاد یتپ ی قرار م ی ه بود و ب گرفت   یبه باز  یقلبم رو حساب  بشیدل فر تبسم

 اون وقت؟   ه یچ لش یدل  نمی! خب بگو ببیعاشقونه ا یلمای ف ر یگ یپ نقدری ا ینگفته بود -

که آدم لباس   ده یم ف یک  یلینگاهش، گفتم:»خب آخه خ ی  رهیخ یتاب دادم و با غمزه ولوند  یرو جلوتر بردم و چشم   صورتم

 عشقشو بپوشه.« 

 !« ایسر داد و با لحن کش دارش گفت:»بابا سوگند خانوم کوتا ب یقهقهه ا ی رارادیاون حرفم غ با

 دهن چرخوندم. ی زبون تو سرتق

 . هی خب حس خوب هیچ-

 چشهاش افتاد. ی گوشه   میمال  ی نیخنده اش رو جمع کرد و چ یکم

 رو داشته باشن! ی حس نیکر نکنم پسرا هم همنه آخه ف گه یحس فقط تو دختراس د ن یا نمیبب-

 حواله نگاه پرخنده اش کردم و چونه اش رو معترض فشردم.  نیشر یکه اخم  د یباز خند  و

 .ربدخانیه برم ی رو باخودم م رهن یپ نیا ه یچ ی دونیخوشحال و راحتم اصالً م یلیمن که خ یتو مسخره کن ول -

از   دونمی ابروش گفت:»واقعاً نم یتا  هی لب و باال انداختن  ی دندون هاش رو  دنیداشت خنده اش رو کنترل کنه و با کش یسع

 با کارات.« یکنیم  وونمیکه هربار رسماً د گم یکار کنم باز م یتو چ  یایزبون نیریش  نیدست ا

حاال   نم یحرفا کن بگو بب نیگفتم:»خب ول ا  واری د ی شدن نگاهم سمت ساعتِ رو ده یزدم و بعد از اون با کش ی قهقهه ا تیرضا با

 م؟« یکن کاریچ
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 دست هاش رو محکم تر.  ی بغلش جا به جام کرد و حلقه  ی تو یکم

 .  میش  ال یخیب د یرو با امروز  نکه یهم برنامه داشتم اما مثل ا ی کل رون یببرمت ب خواستمیواال م-

 هان؟  گهید ستی از ناهار ن ی االن خبر یعنی-

 ؟ یدوست دار ی چ نمی بگو بب ارن، یب ییزایچ هی  زنم ینه خب زنگ م-

 

 و مغرور چشم چرخوندم.  فتهیخودش 

 . یدرست کنم که انگشتاتمم بخور میزیچ  هی . کنمیام! خودم درست م کارهیچ نجایپس من ا رم ینخ-

 تو خودتو، تو زحمت ننداز.«   زمیو با خنده گفت:»نه عز  د یگفتن اون حرف صورتم رو بوس  با

 هم گذاشت. ی چشمش رو بدجنسانه رو ه یبا همون خنده  و

 دندونم مونده.  ر یقبل ز ی سر ی  مه یق ی هنوز مزه -

 حاال هر دفعه به روم بزن.  ،یبد  ی لیخ- 

 سر سمتم کج کرد.  انه یبرگردوندم که بالفاصله دلجو ی با گفتن اون حرف قهرآلود صورتم رو طرف و

 . یتو بگ  ی کنم قربونت برم باشه اصالً هرچ ی م یشوخ-

 محکم دورم، سمت دست هاش بردم.   یباز کردن حلقه   ی و دستم رو برا دمیتوهمم خند   یاخم و سگرمه ها ونِیم

 . رشدهیکم د ه یبزار برم، فکر کنم  گه یخب حاال د-

 نگاهم براق شد. یخنده دار تو  ی و با لحن  مصر

 و نداره. ار شدم. بنظرم ارزشش ناه الیخیب ًًولت کنم! نه نه اصال -

 ! امیبغلت نم گهید ی اصالً دفعه  هی چ یدونی. م یکنیکارو م نیهم شهیمنو نخندون بزار برم هم ربد یه-

 بابا خورد شد کمرم!«  گهی گفتم:»ول کن د ی کرد که معترض و با فشار  یفقط نگاهم م طتش یپر ش  یخنده ها با

 صورت هامون، زورگو و خودخواه لب زد:  یمتر  ی لیم ی شد و با فاصله  شتریبه کمرم ب فشارش 
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 هان؟  ی ایمگه دست خودته که ن- 

 ؟ یکارو بکن نی با زور ا یخوا ینکنه م هیچ-

 بله.   یمجبورم کن-

 ؟«ی عن یبرم  یزار یگونه اش گفتم:»نم یرو   یخودم رو لوس کردم و با زدن بوسه ا یکم

 بود.«  ی حرکت اثرگذار نکه یچشمش گفت:»نه مثل ا ه ید و با خنده و بستن اون حرفم دست هاش رو آروم باز کر  با

 کردم.   یا خنده

 نه بابا! -

 متأسفانه بله.-

کردم   ی سرم جمع م یکه موهام رو با باال یتخت افتاده بود برداشتم و درحال  یموهام رو که رو  ی  ره یخم شدن گ  با

 که!«  ید یلباسم نپوش  ی اما حت یشی آماده م  یدار  ی بهت زنگ زدم گفت ی وقت  یگفتم:»راست

 رنگ تنش اشاره دادم.   د یسف یبا چشمش به رکاب و

 نه!  ی شده بود داریتازه ب -

 اومدم دنبالت.  ی م ی کردیصبر م گه یکمه د  هی خواستم صورتمو اصالح کنم. اما  یبودم م داریب ی نه بابا زنگ زد-

 و با اخم لب چرخوندم.  دمیکش  شش یته ر ی رو رو دستم

 دوست دارم.  شتر یب ینجور یمن ا یاصالح کن  ی حق ندار رم ینخ-

 کرد.   ینگاه نهیآ یهمون فاصله خودش رو تو  از

 ؟ یاون جور ادیبهم نم ی عنی ؟یجد -

 بهتره.  ی نجوریا یچرا ول -

 .دم یخند  یدلبرانه با چشمک و

 واال.  ی قشنگ  نیبه ا شیته ر-
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 . د یخند  زیر طنتیباال انداخت و با ش  ییابرو

 سوگند خانم!   ی نش تیاذ الستون ی واال منم به خاطر تو خواستم بزنم گفتم موقع سر زدن به باغ گ-

 کردم.  ی دهنم بردم و تک خنده ا  یرو جلو  دستم

 هان؟  ی و باغش بش الس یگ  نیا الیخی ب یتو انگار قصد ندار ربد،یاز دست تو ه -

 مال منه.«  گهیباغ د نیبه لب هام گفت:»نه چون ا طونش یا دوختن نگاه ش اورد و ب کی رو نز صورتش

 جانم.  یکنینکن رو دل م  ی رو ادهیز ی طوره ول  نیبله جناب معلومه که هم-

 به عقب برداشتم و دست هام رو به کمر زدم.  ی با خنده قدم و

 سراغ ناهار.  میبهتره بر گهیمسئله هم که حل شد پس د نیخب ا-

که با خنده   رفتمیم  نییرفتن از اتاق دنبال خودم کشوندم. پله ها رو تند تند پا  رونیبار من دستش رو گرفتم و با ب نیا و

 آروم تر.«   ی افت ی نکن عشقم  االن از پله ها م ،یکن یکار م ی گفت:»سوگند چ

 جواب دادم:  ض یعر یبه عقب چرخوندم و تخس و با لبخند  سر

 . تونمیکه نم ییتنها  یکمکم کن  د یشم توام بابعد  ی افتم چون تو هست ینه نم -

 خانم!  ار یبشم دست یعنیمن! آها -

 ها.  هیما  نیهم ی تو  یز یچ هی  یه-

جواب دادنش   یهمون موقع بود که تلفنش زنگ خورد و برا  ی . تومیسمت آشپز خونه رفت گه یو با هم به د  مید یپله ها رس  نییپا 

 وند.سر به عقب چرخ  نیرفت و درهمون ح ییرایسمت پذ 

 . هیک  نمیبزار جواب بدم بب-

 صدا بلند کردم.  د یتأک با

 چشمم باش. ی جا جلو ن یها هم یباال نر-

 . گهیبکن د ش یکار ه یخودت  ستم ین  شیب ی اریمنکه دست-

 تا زدم و وارد آشپزخونه شدم.   شتر یب یهام رو کم  نیآست
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منم نباش   یخان.  اصالً برو لم بده رو مبل و تو دست و پا ربد ی. باشه برو هیکار دربر  ری از ز ی خوایاز همون اولم معلوم بود که م-

 بهتر باشه. ی لیخ ی نجوریفکر کنم ا

 زد.  ی ا قهقه 

 کارو.   نیچه جورم بلدم ا-

 بود حاال؟ ی ک  نمیبب-

 واال.  دم،یمزاحم امروز اصالً جواب تلفن نم ه ی ی عنی یشکیه-

 مبل انداخت. ی با گفتن اون حرف خودش رو رو و

کردم و    یرو بررس   خچالی پشت کمرم زدم.  یو با انداختنش دور گردن، گره ا  دمیکش رون یب  نتیکاب  یرو از کشو  شبند یپ

ها مشغول رنده   ینی زم بیگرفته بودم کتلت درست کنم و بعد از شستن س  می . تصمدمیچ نتیکاب ی رو  رو  ازیمورد ن ییموادغذا

در    شهیکرد. مثل هم ی ماهواره رو عوض رو م ی کاناپه لم داده بود و شبکه ها  یرو  ربد ی گ شدم. هنسبتاً بزر ی کاسه ا ی مواد تو ی

 و رو کرده بودم.  ر یساعت آشپزخونه رو ز م یعرض ن

 

باالخره از جاش بلند شد و با فرو کردن   ربد یو فلفل ها بودم که ه  یاجاق بود و مشغول خورد کردن گوجه فرنگ  ی ها رو کتلت

 تکون داد.  ی روش انداخت و سر یبه اجاق و تابه   یشلوارکش، داخل آشپز خونه اومد. نگاه بیج یدست هاش تو 

 !یراه انداخت   ییچه بو یکرد  شرفتیکم پ ه ی  نکهینه مثل ا-

 . دمیهم تن ی گذاشتم و ابروهام رو تو  زیم  یرو رو  چاقو

 ها گفته باشم. ید یاز چشم خودت د ید ید  یهرچ یبگ   ینجور یا گه یبار د ه ی ربد یه-

پشت سرم قرار گرفت و با بغل کردنم از پشت سر و چفت کردن دست هاش دور کمرم، کنار گوشم زمزمه وار   یدر لحظه ا 

 دارن!«   فیکدبانو تشر نقدریدونستم عشقم ا ی گفت:»نم

 گفت:»به موقع بود.«  ی و با چشمک  د یخند  زیکه صورتم رو به سمتش چرخوندم،**. ر  نیزدم و هم  یلبخند 

 !« یشیمزاحم کارمم م ی کن ی کمک که نم ه یمعترض گفتم:»چ  یخنده ام گرفته بود با خنده ا یحساب

 االن مزاحمم؟  ی عنیاِ -
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 . یکن یخب حواسمو پرت م یمزاحم که نه ول-

 جواب داد:  خودخواه 

 غذا درست کردن.  نیهم ی حت یبد  ی ا گهی حواستو به کار د  ی اصالً به جز من حق ندار ه یچ ی دونیم-

 شکمم چفت شده بود، گذاشتم. یدستش که رو  ی رو رو دستم

 . یبرام نزاشت یحواس  گهیکه د ی دونیم-

 طور باشه.  نیه د یهم با قاًی دق-

  یکه حساب  ییایهم گذاشتم و تصورات قشنگ و رو یبه رو به رو، پلک رو یرگ یلبم رو پر رنگ کرده بود و با خ ی انحنا لبخند 

 گرفت.   تمیگوشم ر یصداش تو زده ** و  جانیه

 تو فکر؟   یشد، رفت یچ-

 پر برقم شد. یچشم ها  خی. نگاه پرسشگرانه اش مدمیسمتش چرخ کامل

 کردم؟  ی کردم چه تصور  یم  یاالن که داشتم آشپز ی دونیم-

 ؟ یجونم چه تصور -

...  میخودمون یخونه   ی تصور کردم که تو ا،ی لحظه رفتم تو رو ه یبودم  یمشغول آشپز  نجا یو منم ا یمبل لم داده بود   یتو که رو-

 بود. یقشنگ   الیچه خ یدونینم

 ندون فشردم.  ر یدر ادامه با ذوق لب ز و

 . شهیم ی چ یمن و تو! وا  ی فکرشو بکن خونه -

 ک بزرگ!« مهد کود  هی  دونم،یپرواش گفت:»آره م یگستاخانه و ب  ی کرد و با نگاه ها  یز یآم طنتیش  یاون حرفم خنده   با

 هم خوابوندم.   ی رو یاز حرفش نخندم پلک کردم یم  یسع که یپر خنده نگاهش کردم و درحال یاخم با

 .ربدخانیه  یدار  ی ذهن منخرف  یلیخ-

 .د یو بدجنسانه خند  ز یر زیر

 شاهکاره. واال. ه ی. من تو رو بزرگ کنم خودش کاریچ خوامیکردم بابا اصالً بچه م  یشوخ-
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 م؟ یبچه داشته باش  ی دوست ندار  یعن یخوبه.   ی لیبچه خ ه یچه حرف  نیاِ -

مادرا قطعاً   هی منو تو فاصله بندازه. چون توهم مثل بق ن یکه ب ادیب  ی کیگفت:»نه، دوست ندارم   یاون سؤالم با لحن بامزه ا  با

 !«یدوست داشته باش  شتر یاونو از من ب د یشا نکهیوحشتناک ترش ا  یو حت ی شیسرگرم بچه م

 بهش گفتم.  یا  ونه یخنده و د ریزدم ز یپق

 گفتم.   ینخند جد -

 ! شهیمگه م  کنهیخودش حسادت م یآخه آدم به بچه    ،یا  وونهیتو د ربد یه ی وا-

 . ادین ایکه بخواد تو رو از من جدا کنه همون بهتر که بدن  ی. اصالً کسشهیآره م-

 پشت چشم نازک کردم.  یساختگ  یاخم با

 که.   ؟واقعاًیکه مال من باشه رو دوست ندار ی تو بچه ا  یعنی-

 .... یخب...خب چرا ول -

 دوست دارم.«  شتر یپرخنده گفت:»اما قطعاً مامان بچه رو ب یحرفش با چشمک ی در ادامه  و

 تو.«  یبش یپر لذت گفت:»چه مامان خوشگل یاز لپم کرد و با حرص  یکردم که ماچ آبدار ی تک خنده ا 

 ! میکن ی بحث م ی نجوریبچه، اونم ا ومدن ین ایسر اومدن  می االن دار از مایشد  وونه یما رسماً د-

 که فقط مامانه بچه تمام شد رفت.  گم یندارم بازم م یواال من با بچه کار -

از   شهینگاهم کرده بود. مثل هم ره یتاب تر نگاهش رو خ  یاش شدم و ب شهیخمار تر از هم یاون چشم ها ره یو عاشق خ  متبسم

هول کرده بودند و به قفسه   یپر تب و تاب حساب ی نامنظم قلبم که با اون نگاه ها ی بودم و تپش ها ری ناپذ  یر ینگاه کردن بهش س 

  یکوتاه غیج  یسوختن ی تابه و بو  یکتلت ها تو  ز یو ول  زیجل ی که با صدا م یکردن بهم بود اهاوردند. مسخ نگ  یام فشار م  نه یس  ی

جذقاله شده بودند و با لب و   ی. با پس زدنش سمت اجاق رفتم که دنبالم اومد. حسابدمیکش رون یب  و خودم رو از بغلش دمیکش

 . دمیکوب نیزم  یپا رو  ن، ییدهن کش اومده رو به پا

 توهم!  یاورد  ری سوخت. بفرما وقت گ-

 . د یپشت گردنش کش یدست

 واقعاً سوخت؟   یعنی-
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 . میمونیراحت شد حاال گشنه م التیبلکه سوخت خ-

 شدم.« ر یکرد و با سر به سر گذاشتنم به لب هام اشاره داد و گفت:»من که س   یا خنده

 شد.  یکم جد  ه ینگاهش کردم که  ظ یغل یاخم با

 هوم؟  می کن ی بازم درست م گه ینداره اصالً ناراحت نباش با کمک هم د یبیمن شد اما ع  ریآره حق باتوئه تقص-

 ؟ یعنی ستیاالن گشنت ن -

 .ستین  یچاره ا   میکن  ی هم صبر م گهیکم د  ه یخوردم. فوقش  ی و چا تی سکویب ه یصبحونه  یل ینه خ-

 . میزودتر دست به کارش  ایخوبه پس ب-

 کردنم فشار داد.   تیانگشت هاش با لذت از اذ یاون حرف دماغم رو ال  با

 من.  یچشم عشق کوچولو -

 به من نگو کوچولو!  گه ید-

 .د یکم... کم ارتفاع  هی فقط  شاتونیچشم چشم. بله شما طبق فر-

 

هارو   یهم گوجه فرنگ  ربد یکردم و ه یمونده رو سرخ م  ی باق یروغن تابه شدم. کتلت ها ض یخنده نگاه گرفتم و مشغول تعو با

بامزه تمام   یلیکه خ  ربد یچشمم به ه هی د و داخل تابه بو   یچشمم به کتلت ها هی بودم و  ستادهی. کنار اجاق اکردیخورد م

رفتار و   یبیاون همه دلفر یو چه قدر که دلم برا  کردیخوردشون م  یو با دقت خاص  دحواسش رو به خورد کردن گوجه ها داده بو 

 حرکاتش ضعف رفته بود. 

مندانه انگشت تو هوا   تیگذاشتم و رضا زیم  ی . ظرف غذا رو رومید یچ یمختصر  ز یم گه یها آماده شده بود و با کمک هم د کتلت

 چرخوندم.

 .د یی از نارها ما. بفرما نمیخب ا-

 زد و با حرکت سر موهاش رو باال داد و دستش رو به سمتم دراز کرد.   یلبخند 

 خانم کدبانو.  نم یبب ایب-
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 .د یپاش  گونه ام محکم رو بوس  یرفتم که با نشوندنم رو سمتش

 خانم خوشگلم. یخسته نباش -

 تاب دادم.   ییپرخنده ابرو ی لب ها با

 . اریجناب دست یشما هم خسته نباش -

شم چنگال   گه یدستش من رو گرفته بود و با دست د هی کرد که خواستم غذا رو زودتر مزه کنه. با  ی از لحن حرف زدنم خنده ا 

 .د ی خند  زیرو و در همون حال ر 

 رحم کنه فقط.  مون یخدا به جوون-

 زود باش امتحانش کن. مزه، یب-

دهنش، گذاشت. کنجکاو و مضطرب بهش    ی بشقاب گذاشت و بعد از خورد کردنش چنگال رو توش فرو کرد و تو یرو تو   یکتلت

 لب جمع کرد و کله تکون داد.   تیپر رضا یچشم دوخته بودم که با لبخند 

 . یهم عال یل یاوم خ-

دهن من گذاشت. واقعاً هم خوشمزه شده بود و با    یرو هم تو  ی ا کهیگفتن اون حرف چنگال رو به سمت دهنم اورد و ت  بعد از  و

 رم؟« یبرات لقمه بگ  یخوایگم م ی هم شده م یعال ییتمام گفتم:»خدا یفتگ یذوق و خودش 

از خدا هان تو   خوامیم ی چ گهیدارم د یی و مدبانو ی سرآشپز نیبه ا ی باشه ماشاال عشق و خانم د ی اوهوم چراکه نه از خدامم با-

 بگو؟

اشم رو   ه یگاز خودش زد و بق  هی رو برداشتم و براش لقمه گرفتم که  یو نون  دمیپرعشوه تن یی خنده دارش ابرو د یو تمج ف یتعر از

بودم چراکه با دست اون  عمرم خورده   یبود که تا به حال تو ییغذا نیدهن من گذاشت. از نظر خودم که خوشمزه تر  ی هم باز تو

 بود.  دهیهم بهم چسب یغذا خوردن واقعاً برام لذت بخش بود و حساب

شستم چون  معلوم بود که   ییالبته  که ظرف هارو به تنها میکرد زیآشپزخونه رو مرتب و تم ربد یاز خوردن ناهار با کمک ه بعد 

 .اد یکار خوشش نم  نیاصالً از ا

  ز،ی م یاز رو  ی کردم و با برداشتن ظرف بادوم هند   زونیآب چکن آو ی کردم. دستکش هارو رو اد یپ  ییاز آشپز خونه رها باالخره

بود. آهسته صداش   دهیآروم هم بسته بود. انگار که خواب ی بود و چشم هاش رو با حالت دهیمبل دراز کش ی رو ربد یرفتم. ه رون یب

 پلکش رو باز کرد.  ی کم کم ال  یا  قهیزدم که بعد از دق 
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 ؟ یبود  ده یخواب- 

 .د ی اش کش یشونیپ ی رو یدست

 بودم.  ده یکم معده درد داشتم دراز کش ه ینه فقط -

 سمتش خم شدم.  نگران

 االن؟  ی خوب ؟ ییهویچرا -

 .شهیبابا نگران نشو مثل هم یچیه-

 هل داد و با باز کردن دستش بهم اشاره داد.  ز یم ی رو ازم گرفت و رو یبادوم هند  ظرف

 . نجایا ایب-

  ی بازوش گذاشتم. نگران و دلواپس به صورت سرخ و تب دارش نگاه م ی و سرم رو رو  دمیزانو کنارش دراز کش ی خم شدن رو با

 تر برد.   کیکردم که بازوش رو جمع کرد و صورتم رو نزد

 تو سوگند.  ی حاال؟ باز که نگران هی نجوری چرا ا افتیق-

 . نمیتونم درد رو تو صورتت بب ی قشنگ م کنهی معده ات درد م  یخب گفت-

من اصالً   ست یقرار ن ی عنی! قربونت برم ی شیو نگران م ی زیریبهم م  زی چ نیتر ک یآخه! با کوچ یکنیم ینجور یسوگند تو چرا ا-

 بشم!  ضیمر

 . دمیکرده لب برچ  بغ

 . زمیریمن کالً بهم م  یضی حوصله و مر یب  ی نشو، وقت ضیآره اصالً مر-

 زد.  ی موهام و بوسه ا یرو  

 اما من خوبم. -

 .« رهیکن که خوابم بگ   یکم با موهام باز  ه یلبش گفت:»حاال هم   یدل گرم کننده گوشه   ی با لبخند  و

لب هاش   یگرفتم. لبخند رو  یخوش حالت رو به باز  ی موهاش بردم و با حرکت آرومش، اون موها ی رو آهسته و نرم ال دستم

 بازو هاش بغلم کرده بود آروم چشم هاش رو بست. ونیکه محکم م  یشد و درحال قیعم
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از دور گردنم،   ربد یدست ه  یچشم هام رو با پشت دست ماساژ دادم و با باز کردن حلقه   ی پلک باز کردم، کم فونیآ یصدا با

سالن رفت؛ عقربه ها   ی ره رنگِ گوشه نق ی  ستادهیبه صدا در اومد. نگاهم سمت ساعت ا فون یآروم پاشدم و نشستم که باز آ

 ! می بود دهی دادند. چه قدر هم که خواب ی ساعت پنج عصر رو نشون م

صداش زدم که باالخره چشم هاش رو باز   یدو سه بار  ی آروم ینگاه کردم که هنوز هم غرق خواب بود. با تکون دادن ها ربد یه به

 شده؟« یآروم و خواب آلودش گفت:»جانم چ یبا صدا  دش،یکردن د دایپلک زد و بعد از وضوح پ یکرد. چند بار

 باشن. نای پاشو در زدن. فکر کنم عمه ا ربد یه-

 پاشد و نشست. عی سر یل یزد و خ هی مبل تک  یاون حرفم آرنجش رو رو  با

 

سرم انداختم. از جام بلند   ی مبل برداشتم و رو  یبودند جمع کردم، شالم رو از رو  ختهیموهام رو که دورم ر فون ی زنگ سوم آ با

 که متعجب نگاهم کرد.  دم یصدام کرد. سمتش چرخ ربد یباز کردن در برم که ه  ی خواستم برا یشدم و م 

 ! یدرو باز کن ی بر ی خوای م ی نجوریا-

بود   تنم شده بودم. از تعجب و بهتم خنده اش گرفته ی لباس ها ی و شلوارکم انداختم؛ تازه متوجه  رهن یبه پ یو نگاه دم یگز لب

  یرو  رهنی کردم که موهاش رو باال جمع کرد و به پ  یبودم و نگاهش م  ستاده ی. همچنان هاج و واج ادادیو با خنده سر تکون م

 مبلش اشاره داد. 

 . زود باش.  گهیزحمت، بعدم برو لباستو تنت کن. پالتوت خشک شده فکر کنم د  یمبل بده ب یمنو رو  رهنیاول اون پ زهیچ-

 باال انداخت. ی یابرو ه یبا کنا و

 ! مثل اونشب تون تو باغ! نیخوب قصه بساز نیوقت باز داستان نشه، ماشاال شما دخترا که بلد   هی-

ام گفتم:»خب داستان بشه   ی و پر شوخ زی آم طنت یو با لحن  ش  دمیخند  زی مبل برداشتم و با دادن دستش، ر ی رو از رو رهنشیپ

 حاال!« ی مگه چ

 .د یلبش کش  یو زبونش رو رو   د یاون حرفم خند  با

 !ینکن  یبعداً گلگ  یکن یم طنتیش  یسوگند خودت دار  نیبب-
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لباسم رو عوض کردم   ع یسر ی لیخ ربد یبرداشتم و با خنده پله ها رو تند تند باال رفتم. با ورود به اتاق ه نهیشوم ی رو از جلو پالتوم

سرم شدم.    ی  ره ینبود گ ی کردند جمع کنم متوجه  ی م تم یهم اذ یدورم رو که حساب  شونِ یپر یخواستم موها  ی که م  نیو هم

  رون یباز از اتاق ب نه یآ یبه خودم تو  یو به ناچار همه رو پشت سرم جمع کردم و بعد از نگاه بودم جاش گذاشته  نییبِگونَم که پا

رفتند. ساناز با   یم ییرایدر رو باز کرده بود و همراه ساناز سمت پذ   ربد یشدم. ه ریسراز نییخارج شدم. از پله ها به سمت پا

 .«میخسته شد  ی مبل انداخت و با غر زدن گفت:»اوف حساب یشالش رو رو  کردیم دادیچهره اش ب یکه تو  یا یخستگ 

سحر   ن،یاومد  یک  ن یما گفت:»سالم چه طور ی به هردو یمبل نشست و بعد از نگاه ی پله ها سالم کردم که رو نییپا دنیرس  با

 در رو باز کنه.«   ادیجون ب یگل  م یمنتظر شد  می زنگ زد ی! واال شانسرونیب  نیگفت رفت

 زدم. یو دستپاچه لبخند  هول

 کوشن؟ ه یبق نمیخوش گذشت؟ بب یشما چ م یناهارو خونه خورد ی ول  میبود  رون یآ... آره ب-

 براش اومدم.  ییکه گفته بودم نگاهم کرد که چشم و ابرو  یبه خاطر دروغ زی ر ی متعجب و باخنده  ربد یه

  ه یجون و بق  یگل  زدن یحرف م  یداشتن با داداش عل  دهیهم که واال سحر و سپ ه ی. بقنیومد یبود، کاش م یخال یلی:جات خساناز

بدو بدو   ربد یه دنیهم داخل اومدند. آرش به محض د دهیسالن رفتم سحر و سپ ی که تو نیهم تو راه، پشت سر ما بودن. هم

چه   نیبب ختمیر د یفوتبال جد  ربد یگفت:»داداش ه ی زبون ن یریبا ش  دادیم  نشون ربد یکه تبلتش رو به ه  یسمتش رفت و درحال

 باحاله.«

 .د یو با خم شدن سمتش لپش رو بوس  د ی تو موهاش کش  یدست ربد یه

 خب؟  رم یگ یبرات م شو یباز یکن اگه خوب بود و دوست داشت  یباحاله پس تو باز یل یاوم معلومکه خ-

 گفت.  یآخ جون د یپر ینییذوق باال پا با

رو به آرش   ذاشتیمبل م ی رو رو فشی ک که ی. سحر درحالمیمشغول سالم و حال و احوال شد  دهیرو با سحر و سپ ی ا قه ی دق چند 

 کن.«  ی و عوض دستاتم بشور بعد بازآرش جان برو باال لباست ر بود گفت:» رهیو خ  ریکه همچنان با تبلتش درگ 

با فوت   دهیباال رفت. سپ کش یکوچ یپله ها رو با قدم ها یکه سرش تو تبلتش بود از جاش بلند با گفتن چشم  یطور  همون

  ی بود گفت:»وا ده یحوصله و رنگ و رو پر ی که همچنان ب ربد یانداخت و رو به ه ربد یمبل کنار ه  ی خودش رو رو ی کردن نفس

 .« ربد یه نیومد یخوب بود کاش تو سوگندم م یلیخ

 پس مامانجون و باباجون کجان؟  نم یبهتون خوش گذشته، بب ی لی:معلومکه خربد یه

 زد.   هی شالش رو ازهم باز کرد و به مبل تک سحر
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. آخه فرزاد هم با  گهیشمال د م یبر م یفتی که بعدش راه ب م یجمع کن لمونویوسا نجا یمارو رسوند ا یعن ی م یاومد  یما با داداش عل-

 خودشون شام. یهم مامان و بابارو برد خونه   یو خانواده اش توراهن. داداش عل نیآر

 مگه؟  ن یریم ی :آهان، کربد یه

 . گهی:فردا دسحر

 نی ایسوگند شما دوتا نم نمیخسته ام. بب یل ی:من که خساناز

 بهتون خوش بگذره. زمی نه عز-

 ن؟ یاینم دهیشوهر سپ ی:نکنه به خاطر خانواده  ساناز

 براش اومد.  ییچشم و ابرو ده یزدم که سپ یاز اون پرسشش لبخند  معذب

 سؤاالت. نیتوهم با ا گهیراحت نباشه د د یخب شا-

 :د یپرس  یبدم سحر با لبخند  ده یبه حرف سپ یجواب نکهیقبل از ا و

 ن؟یت خب چه طور بود کجا ها رف-

 رفت.   یاش ور م یکردم که با گوش   ربد یبه ه ینگاه 

 . میبود زود برگشت ی کم بارون  هی خب هوا -

 بند اومد. عی سر یکم بارون زد ول   هی:اِچه بد راستش تو راهم  سحر

 بود.  یخوب  یدرکل هوا  ی :ولدهیسپ

 . میکرد و گرم صحبت شده بود ی م ف یچه قدر بهشون خوش گذشته بود تعر نکه یباغ رفتنشون و ا یاز ماجراها ساناز

 

گشتم چراکه باز بودن موهام    یسرم م  ی   رهیبا چشم دنبال گ دادمیدخترا گوش م   حاتیکه به حرف ها و توض ی درحال همزمان

  فشیظر ی ابروها نیب یز تابکه سانا  زدمیم  د یکرد و باعث قلقلک نرم گردنم شده بود. مبل رو به رو، رو د  یم  تمیاذ یحساب

 :د یانداخت و با گرفتن رد نگاهم پرس 

 تو؟  ی گردیم ی دنبال چ-
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 نگاهش کردم.  جیگ

 کجاس...  دونمیسرم افتاده اما نم ی  ره ی خب گ زه یها؟ چ-

برش داشتم   نکهیمشتش بود. هم  یسرم تو   ی  ره یدستش رو با کش اوردن، سمتم دراز کرد. گ  دهیقبل از تموم شدن حرفم سپ و

 روش نشسته بودند اشاره داد.  ربد یکه خودش و ه  ی زد و به مبل ی و تشکر کردم لبخند مرموز

 بالشتِ مبل افتاده بود!  یرو  نجایا-

محو پر اضطراب بسنده کرد و از جاش بلند    یکم معذب شده بود و به لبخند  هی دستپاچه سر باال کرد، انگار  ربد ی اون حرفش، ه با

 تر کرد.  یشلوارکش فرو کرد و لب  بیج ی رو تو یشد. گوش 

 بزنم.   ی دور ه ی رون یب رمیم... من برم باال آماده شم، هوا خوبه م-

. ساکت بودم که ساناز خنده  ارمیخودم ن  یبه رو  کردم یم یپرخنده شون معذب شده بودم و سع یاز نگاه ها ییجورا هی هم  خودم

 م؟« یماکه نبود  نیکرد ی کارا م  یاش گفت:»خب سوگند خانم چ گهی د ی پا یپاش رو  هیکرد و با انداختن  ی زیآم طنتی ش   ی

 باال پروندم.  ی ا شونه

 . گهید نایو ا م یغذا خورد یچی ه... ه-

 صدا زد.  انهیبهش رفت و معترض از پرسش نا به جاش اسمش رو شاک ی چشم غره ا سحر

 :ساز!سحر

 ن؟« یخواب بود نیدرو باز کرد   رید و گفت:»دز ی زیبدون توجه به سحر با لحن پر خنده و معنادارش چشمک ر اما

  ی اش رو هم دور، با حالت گهید یبدم و فکرها ح یداشتم سر بسته ماجرا رو براش توض ی که سع یزدم و در حال  ی لبخند  معذب

 گرفتم.  ی به باز ی مضحک و دستپاچه انگشت

 خوابم گرفت.  هو یمنم  گهیبود د ده یزودتر از من خواب  ربد یه ی عنیخوابم گرفت،  ی... اصالً متوجه نشدم ک زهیچ-

 ساناز بتوچه اصالً!«  ییگفت:»چه قدر تو فضول و پرو یرو به ساناز با اخم د یخند  یم  ز یر زی که ر ی درحال دهیسپ

 رو بگو.  نی:همسحر

 جواب چشم چرخوند.  حاضر
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 !دم؟یپرس  ی حاال! مگه چ هیچ-

  یکی رهنشمیپ ی دکمه ها  یهول  بود حت  یل یکه خ ربد ی گفت:»واال ه  طنتیجمع شده و پر ش  یدر ادامه رو به من با خنده ا  و

 !« یبسته بود طفل ونیدرم

 .  دنیبا گفتن اون حرف شروع کرد به خند  و

 بهش کرد.  ی ضیغ سحر

 . گهیاِ ساز زشته بس د-

 دهنش برد.  ی کنترل خنده اش جلو ی چپ چپ نگاهش کردم که دستش رو برا هی

 کرد. دایمبل پ  یرو  ده یگلِ سرتو  سپ یبود مخصوصاً وقت ی دنید یلیاش خ افه یخب ق ی ببخش ول-

 قدر منو نخندون.  ن ی:کوفت ساناز، ادهیسپ

فقط ما دخترا   گه، ید  گهیراست م  چارهی ب ربد یبه نشونه تأسف گفتم:»واال ه نیباال انداختم و با تکون دادن سرم به طرف ییابرو

 !« مییداستانا  نیدنبال ا

 گوش نکن.   نیا یو پرتالش کن تو به چرت  :وسحر

اومد، واقعاً خوب   یبود به نظر خوب نم  ی جور ه ی  ربد یه نم یبب گه، یم اد یساناز اصوالً چرت و پرت ز  گهی:آره سحر راست مدهیسپ

 احساس کردم؟  ی نجوریمن ا ا ینبود 

 کم حال ندار بود.  ه ینه  -

 که روش نشسته بود اشاره دادم.  ی در ادامه به مبل و

شده بود و   رهیاش خ یگوش  ی به صفحه  کهیدر حال ی. ساناز باز با بدجنسد یمبل گرفت خواب ی اون جا رو گه یمعده درد داشت د-

 یبود که رنگش حساب نیواسه هم شتر یکرد و گفت: »بچه مون معذب شده بود ب ی کرد، خنده ا ی م پیبا انگشت هاش تند تند تا

 بود!«  دهیپر

 . ستی:نه بابا معلوم بود که خوب ندهیسپ

 مبل از جاش بلند شد. ی دسته ها یزدن دست هاش رو  که یبا ت و

 سر بهش بزنم. هی من برم باال -
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 .  میرفتن ش  یآماده    گهیکه د رم یدوش بگ  ه ی بعدشم برم  امی:منم مسحر

 ششیکردن ن پ یاش مشغول بود و با هر بار تا ی رفتند. ساناز همچنان با گوش باال ی هر دو ازجاشون بلند شدند و به طبقه  و

از جام بلند شدم و سمت آشپزخونه   ربد،یه ی بردن مسکن واسه  یسرتکون دادم و من هم برا  یشد. با خنده ا  یباز م یحساب

 باال رفتم.  ی آب وان یو همراه با ل  رداشتممعده اش رو ب  یدونه از قرص ها  هی رفتم. 

  یخودم م  ی خوب کرد یدستم گفت:»اِ سوگند   یتو  وانِ یقرص و ل دنیبا د دهیاتاق باز بود و بدون در زدت داخل رفتم. سپ در

 براش.« ارم یب نییپا امیخواستم ب

  د یکن  یم  ینجوریمن شما چرا ا زی عز خورمی و کالفه گفت:»نم د یاش کش ی شونیپ ی رو  یو قرص رو سمتش گرفتم که دست  وانیل

 خوبم بابا.« 

  د یدستش رو گرفت و با اصرار گفت:»با دهی صورت ملتهب و سرخش لب هام رو داخل دهنم جمع کردم که سپ دن یاز د ناراحت

 و.«  سوگند زرد باش بهش بده قرص  ی بخور

 زد.  یو پلک خمار  د یخند  یحوصلگ  یب با

 نکن قربونت برم حوصله ندارم.  دهیسپ-

 : دمیکرده پرس   بغ

 ؟ یعنی یخوب نشد -

 . ستین م یزیبابا چ ادا،یرفتارتون م نی:بدم از اربد یه

 بخورش. گهی. لوس نشو د ادیتو بدم م  یرفتارا نی:منم از ادهیسپ

 کرد.   د ییفوت کرد و ناچاراً با حرکت سر تأ ینفس

 لباس عوض کنم.  خوام یکه م رون یب  د ی. حاال هم برزیم ی خب سوگند بذار رو یلیخ-

 مندانه گفت:»چشم من که رفتم.«   تیکرد و رضا یپاشنه صورتش رو ماچ ی با بلند شدن رو ده یاون حرفش سپ با

 

که    کردمیبودم و نگاهش م ستاده یا زون یآو ی با لب و لوچه ا یرفت. همون جور  رونیاز اتاق ب ز یر یبا گفتن اون حرف و چشمک و

 و جمع کن.« ر  لتیچه وضعش بود! مگه نگفتم وسا نیکرد و دست به کمر گفت:»سوگند ا یاخم
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 گفت.   یگلِ سرم رو م ی منظورش شده بودم و ماجرا ی  متوجه 

 شده؟ یکار کنم! حاال مگه چ  یخب از سرم افتاده بود چ -

 بره!  مسائلمونم نی تر ی مونده فکرشون سمتِ شخص ن یشدم هم ی! داشتم از خجالت آب م ؟یچ گه ید-

 نگفتن که.  ی زینه بابا توهم. چ-

  د یسف رهنینصب شده پشت درِ اتاقش رفت و پ یسمت چوب لباس   ی برانداز کرد و بعد از نگاه پرِشکوه ا نه یآ ی رو تو خودش 

بستن دکمه هاش   ی رو که دستش بود به تن کرد و برا یرهنی رو باز کرد و پ  رهنشیپ ی رو برداشت تا تنش کنه. دکمه ها یرنگ 

در مرتب کردنش داشت، با برداشتن چند   یجمع شده بود و سع رهنیداخل پ سشلبا  ی  قهی. ستادیا وارید  یرو  ی  نه یمقابل آ

بود،  گردنش زده شده   نییکه پا یی تتو  ینگاهم رو یلحظه ا   یلباسش شدم که برا  قهیسمتش رفتم و مشغول مرتب کردن  یقدم

 کردم:   زمسخ لب با  یزده با لحن رتیو ح دمی کش  نیالت ی اون تتو ی موند. انگشت هام رو آروم رو رهیخ

 تتو!  نی.. انیا-

کردم. انگار   ی زد بود، نگاه م نشییپا نی پر ذوق لب هام رو کش داد و همچنان به گردنش که اسم من رو به صورت الت یلبخند 

 :د یکرد و پرس  یج یبهم نگاه گ نه ی آ یکه متوجه حرفم نشده بود و از تو 

 ؟ ی گفت  یز یچ ؟یچ-

 اون تتو ثابت بود.  یهمچنان رو  نگاهم

   ؟ یزد  ی تتو رو ک  نیتتو... اما ا نیا-

 هم گذاشت. ی چشمش رو رو هی تکون داد و با شرم   یبا خنده سر زدیرو تا م رهنشیپ نیآست  کهیاون پرسشم در حال با

 تتو از من رفت. ن یسر ا یچه شرف ی اوف سوگند اگه بدون-

 نگاهش کردم.  نه ی آ یاز تو  پرسشگرانه

اصالً حواسم   میکه باهم بر  نجای. اومد انهی رو بب ی باز م یورزشگاه و آرش رو ببر  می بر میخواست ی . همون موقع که مدش یسامان د-

 گردنم.  ی رو یشده به تتو  رهیخ نه یآ یاز تو  دم یکردم که د  یاالن داشتم لباس عوض م  نیمثل هم نهیآ ی نبود، جلو

 و خجول پلک زد.    د یدر ادامه لب گز و
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از خجالت قرمز شده بودما، قرمز! البته احساس   یعنی. میآن بدجور چش تو چش شد  ه یبود واسم آخه  یبد  ی لحظه  ی لیخ- 

 . رونیبهونه از اتاق رفت ب هی زودم با  یل یخ اره،یروم نکرد به   ی م یشده و سع یجور  هی کردم اونم 

 خوشگله.«  یلیخ ی کم بد شد ول ه یرو کردم آره  گفتم:»االن که تصورش  یز یر ی دندون بردم و با خنده  ر یرو ز لب

  ی مسئله  ی لیداشتم چون خ  ینبود اما حس بد  ینگاش کنم. هرچندکه موضوع مهم شد یتا خوده ورزشگاه روم نم ه یبد چ-

 من بود.  ی برا ی ا یشخص

تتوش زدم که با    یرو  ی پا بوسه ا ی پاشنه  ی کردم با بلتد شدن رو ینگاهش م  نه یآ  یکه از تو  یمند و پر خنده در حال  تیرضا

 خوشت اومده ازش، ها؟«  نکه یخنده گفت:»نه مثل ا

 چفت کردم.  نه یس  ی و دست هام رو رو  ستادمیمقابلش ا  نه،یآ کنار

 بودمش.   ده یمن که ند  نویا  ی زد یحاال ک  نمی. ببیلیخ-

 جواب داد.  نشیآست یبا بستن دکمه ها لکسیر یلیخ

 . یقبل نامزد-

 واقعاً؟! -

 ؟ یآره، چرا تعجب کرد -

 نگاهش کردم و معترض لب زدم.  یاخم با

 . یدار  فیتشر لکسیر  یلی تو خ  ربد یه یوا  ی چ د ید یم ی خب اگه کس-

 .د یخند  که یت  کهیت

 شد که!  ی مشخص نم نه، ییپا یلینبود آخه خ  دنیخب قابل د-

اونم چون باهم   دونستیم  نیزد گفت:»البته فقط حس ی موهاش م  یهوا، رو یمو رو با حرکتش تو  ی که اسپر  ی در ادامه درحال و

 زد.«  ی سینوشته انگل ه ی. اونم میزد

 اون وقت؟  ید یخب چه طور از اون خجالت نکش نطور یآهان که ا-

تونم تو موضوع تو،   ی و نم  ایقضا ن یوجود داره درمورد ا  نایو ا کم حرمت   هی به هرحال  یتو خواهر سامان گه، ید  کنهیخب فرق م-

 کشم.  یخجالت م  ییجورا ه ی راحت باشم.  یلیخ ششیپ
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و دخترا که معتقد بودند به من مربوط   دهی سپ یآرنجش رفت و حرف ها ی رو ی شدن موضوع تتو فکرم سمت تتو ده یکش شیپ با

بودم که موضوع باران و تماسش باعث شده بود همه   ده یکش شیپ دنی پرس  ی. همون روز انتخاب لباس عقد، حرف رو برا شهیم

 چرخوندم.  یلب و دهن  "یاوهوم " ن کردم و بعد از گفت زیرو فراموش کنم. چشم ر  زیچ

 هم بپرسم؟  گهید ز یچ هی  تونم یم  زهیچ-

 جونم؟  یچ-

 باال بردم.  یابروم رو کم یو تا  دم ییلبم رو جو  ی  گوشه

 ه؟ ی آرنجت چ یرو  ی نوشته  ی اون وقت معن-

 گفت:»عشق نافرجامِ من.«  د یمال  یکه به صورت و گردنش م ی دستش زد و در حال یتو  شه،یش  یاز ادکلن تو  یکم

شم خوشم    یمعن  گه یبه خاطر مدل نوشتنش دوست داشتم، د شتریتتو رو ب  نیچرخوندم که گفت:»راستش ا یچشم جاخورده

 اومد زدم. چه طور مگه حاال؟«

به   د یگفتن شا ی و دخترا م ده یسپ نکهی رفت و ا یم  ادمیخواستم بپرسم ولس  یم  یکنجکاو بودم بدونم، ه  یلیفقط خ  یچیه-

 مربوط به من باشه! 

 اش انداخت. ی شونیجذاب به پ ینی سمتم اومدم. چونه رو باال داد و چ ض یعر یزدن لبخند  با

 به تو مربوطه.  ی لیآره درسته چون خ-

و نافرجام فقط و   انیپا ی عشق ب ن یشد و گفت:»چون ا ره ی چشم هام خ ی دلبرانه و قشنگ تو  یدر ادامه شمرده شمرده با لبخند  و

 .« ییفقط تو

 

  ی دستم گرفتم و با بغض ی شده بودم. دستش رو تو یهم احساسات یدندون فشردم و اون لحظه حساب  ریلبم رو با ذوق ز  ی  گوشه

 لرزونم لب زدم:   یگلوم نشسته بود و چونه   یکه تو 

 همه دوست داشتن ب... باشم.  نیا ق یکه... که ال دوارم یام-

 هاش رو به جلو بود و **زمزمه کرد:  قدم

 .یهست-
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  ی کرده بود. صورتش رو جلو اورد و رد اشک هام رو رو  دایلرزش پ یکه حساب  یند و چونه ا شد  ر یخنده اشک هام سراز ونیم

 ***   د یصورت بوس 

اشک هام رو گرفت و لحن   نیدلنش یبال زدن و پرواز جدا کرده بود. با اخم ی برا نیکه پاهام رو از زم ی ***و حس خوشبخت

 عاشقانه اش که گوشم رو پر کرد. 

 نکن. تم یدورت بگردم من. نکن قربونت برم اذ  یکن  یم  هی باز گر یچرا دار -

 . دمیام رو باال کش ین یرو فرو دادم و ب بغضم

 . ستیدَ... دست خودم ن-

به من و تو   یزندگ نی. انمیرو بب اشکات خوام ینم گه ینداره از االن به بعد د ی ا یمعن  ه ی. گریکنینکن. ناراحتم م ینجور یلطفاً ا-

 نره.  ادتی نویبدهکاره ا ی ادیز یخنده ها

دهنده کرد و با جدا شدن ازم متبسم گفت:»حاال هم   نیهام باز به خنده باز شد و تند تند اشک هام رو پس زدم. بغل تسک لب

 .« میرو بردار و آماده شو که بر لتیوسا

 کجا؟ -

 به جبران امروز.  رون، یببرمت ب خوام یم-

 م. تر شد و قدرشناسانه نگاهش کرد ق یعم لبخندم

 من بود.  یروز زندگ  ن یامروز بهتر ی ول-

   ؟ ینکرد  یتو هوس بستن نم ی. ببمیکم دور بزن ه یو  م یطور اما دوست دارم باهم بر ن یمنم هم  یبرا-

 زده چشم گرد کردم.  ذوق 

 بردارم.  فموی پس من ک ، یهم عال یلیخ-

کوله ام شدم که    یتنم بود، تو  شیپ ی که کم ی قرمز مشک ی با اون حرف سمت تخت رفتم و مشغول چپوندن همون چهارخونه  و

 :د ینگاهم کرد و با برگشتن به سمتم پرس  نه ی آ یمتعجب از تو 

 ؟ ی کن ی کار م یچ-

 و حاضر جواب، شونه باال انداختم.  تخس
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 .برمشیگفته بودم که با خودم م -

 دمیخند   ی م  کهیگفت. خودمم خنده ام گرفته بود و درحال یی از کارم خنده اش گرفته بود و با ستوه اومده از دست تو یحساب

 اومدم. رونیکوله ام رو برداشتم و پر ذوق و خوشحال از اتاق ب

  یطبقه   یتخت ولو شده بود. بعد از وارس  ی تمام رو  یخستگ  هم کنار آرش با ده یدوش گرفتن به حمام رفته بود و سپ ی برا سحر

 :د یدوشم پرس  ی رو یکوله    دنیبود و مشغول اتو زدن لباس هاش بود. با د ستادهیاز سالن ا یرفتم. ساناز گوشه ا  نییباال پا

 تو؟  ی بر ی خوایکجا م -

 رفتم.   نییپله رو هم پا نیآخر

 . رونی ب میر یم ربد یبا ه-

 رو با ما باش. ی شب آخر  نیالاقل ا میری م می دار گه ی. آخه ما که دنایدادشم ا ی خونه  یایخواستم بگم با ما ب  ی:اِ مساناز

 . نیفتی راه ب نجایخب از ا د،یمون ی نم نجایاصالً چرا ا نمی. ببمیگرد یزود برم -

 کرد.  زونیکه دستش بود آو  یا  رهیو لباسش رو به گ د یرو از برق کش اتو

 اصرار کرده آخه.  یل یخ یداداش عل دونم یچه م-

 کرده؟  ر ید نقدریعمه چرا ا یآهان راست-  

هم رسوندتش اونجا و خودشم رفته. گفت زود   ی داداش مهد   گهیجون زنگ زد، گفت زهرا خانم کارش داشته د یگل ی:راستساناز

 گرده.   یبرم

از پله ها   ربد یو همون موقع بود که ه   می بر یعل عمو  یو همچنان اصرار داشت که همراهشون به خونه   م یزدیساناز حرف م با

 :د یخودش پرس  یدوباره   یکنسول و بررس   زیم  ی  نهیآ یجلو  ستادن یاومد و با ا نییپا

 ومده؟ یمامانم هنوز ن-

 عمه زهرا.  یسر رفته خونه   هی  گهیساناز م-

 ؟ یگ یم ی ها چ یداداش عل ی خونه  اد یبزار سوگند با ما ب ربد ی گم ه ی:مساناز

 قاطع جواب داد:  ی لحن با
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 الزم نکرده. -

 حاال.  شه یم ی :اِ چرا؟ مگه چساناز

نرفته که   ادمی خونه عمو. هنوز  اد یقبلم اشتباه کردم گذاشتم با تو ب  یگفت:»دفعه   یظ یرو سمتمون چرخوند و با اخم غل نگاهش

 برگشت.« ی و با چه حال  یچه طور 

  اد ید و دلخور گفت:»خب حاال انگار مقصر من بودم! از عمد که نبود. بزار بکش اوم نییرو به پا ربد،ی و دهنش از اون جواب ه لب

 .« گهید

 زد.  ی زیبه من کرد و چشمک ر ینگاه و

 . یبزنه طفل  یکنه حرف   یاز دست تو که جرأت نم یخودشم دلشه ول-

  پرند یم  گهیهم به هم د و آخرش  ده یدونستم اجازه نم ی بهش اصرار نکنه چون م ی لیبراش اومدم و خواستم که خ یی و ابرو چشم

 من باز سماجت کرد.   یاما بدون توجه به اشاره   اد یم ش یپ یو باز هم دلخور 

  کتاتورید ی. اشتباه کرده زنِ تو گهید ادیبزار ب چارهیبابا گناه داره ب ربد،ی ه یبدجنس ی لیتو خ ه یچ یدون یتو هم. اصالً م  گهید  ادیب-

 شده!

بار اخمش پر رنگ تر شد و با نگاه   نیرو مرتب کرد که باز با اصرار ساناز رو به رو شد. ا رهنش یو پ د ی به کمربند براقش کش یدست

 آدم... «  بیاه عج  گه، یگفت:»گفتم نه د  یمغضوبش کامل سمت ساناز برگشت و شاک

 

 هوا تکون داد.  یو انگشت تو  د یهم کش یابروهاش رو تو  ربد یاز لحن ه   تیحرفش رو خورد که ساناز با عصبان ی تکون دادن سر با

 گفتم.   ادیباز شروع نکن ها. بزار ب ربد یه-

  اد یب ییاصالً دوست ندارم با تو جا ه یچ یدون یکرده بود گفت:»م  یساناز رو عصب ی که حساب ی هاش رو به کمر زد و با لحن دست

 هست؟«  یحرف

 کرده با جمع و جور کردن لب هاش پر حرص گفت:»چرا اون وقت؟«   بغ

 هست هنوز؟   یبره مشکل ییبدون من جا خوادی :چون زنمه و دلم نمربد یه

 که.«  شیشناس یشو اصرار نکن، م  ال یخیطرف ساناز رو چرخوندم و آروم گفتم:»ب به
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 دراورد.   ییش گرفت و با کج کردن لب و دهنش اداهاش رو تو بغل دست

 و زور گو.  کتاتور یآدم کامالً د ه یبله  -

 منم اومدم.«  نیبهم اشاره داد و گفت:»سوگند تو برو تو ماش  ن،یماش   موتیساناز و با زدن ر ی توجه به حرف ها یب

 . دمیگفتم و با بغل کردن ساناز صورتش رو بوس  یچشم

 . زمیفعالً عز-

 برداشت. نهیس  یتوهم دست هاش رو از رو  یی سگرمه ها با

 هست برشون دارم.  ربد یه نیتو ماش  لهیوس  ی سری امیخب پس بزار منم باهات ب یلیخ-

هام کردمش.   هی باره وارد ر ک ی قیعم ینفس  دنیبود و سرمستانه با کش ی و لذت بخش ی بهار ی. هوامی رفت رون یب گهیبا هم د و

  یرنگ درخت ها یصورت  ی باعث به رقص در اومدن شکوفه ها کی تمیر یآواز پرنده ها مثل آهنگ  یکه صدا  نیدلنش  یعصر

  د یپوستم دو ر یاز نشاط و لذت ز یخوردند. حس ی و اون آواز خوش آروم آروم تکون م م یمال  سمیدر شده بودند و همراه با ن  یجلو

صندوق عقب فرو کرده بود و مشغول    ی هم سرش رو توزدم ساناز   هی تک نیلب هام شکوفه زد. منتظر به ماش  ی رو  یو لبخند 

در رو باز کرد و    نیدور زدن ماش  بااومد.   یا قه یهم بعد از دق ربد یگفت. همچنان منتظر بودم که ه  یبود که م  یلیبرداشتن وسا

 خواست که من هم سوار شم. 

 معترض لب باز کرد: ساناز

 .دارمیرو بر م لم یصبر کن حاال توهم، دارم وسا قهیدق ه یخب -

 توهمش داد.  ی  افهیق   لیتحو یپوزخند  بدجنسانه

 که بزنم لِهت کنم خانم زشت! امینگران نباش دنده عقب نم-

دستش،   ی تو  یگذاشتن ساک و پاکت ها نیزم  یبه دماغش انداخت و با رو  ین یحرفش خنده ام گرفته بود و ساناز چ از

 !« یرو داشت ی قصد  نیمعلومه همچ گفت:»آهان پس 

 . قاًی:دقربد یه

  ی فاصله م  نیاز ماش  که یو ساناز درحال م ینشست نیذاشت. داخل ماش   یهم مدام سر به سرش م ربد یو ه  زدیهمچنان غر م ساناز

 .« گهیسوگندو با خودت نبر د ، یبد  یل ی خ ربد یه یگرفت گفت:»ول 
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 چشم زد.  ی اش رو رو یطب نک یتوجه به حرفش ع یب

 تو ساناز، سرم رفت.  یکن یم ز یو ز یبابا چه قدر و یا-

عقده   ی لیخ یدونست یگفت:»م ربد یهمچنان درهم و اخموش رو به ه ی  افهیخم شدن و ق یاومد و با کم نیماش  ی  شهیش  سمت

 !« ربدخانیه یدار  ف یتشر یا

  ی کن، وقت  یکار  هی مش در جواب گفت:»اصالً خنده دار و آرامش خاص کال  ی و با لحن  بردیاز سر به سر گذاشتنش لذت م انگار

 ... « فتهیب  تو  ر یقراره پس کله اش بخوره و گ ی ا چاره یکدوم آدم ب دونمیکه حاال نم ی شوهر کرد

 زد.   یچشمک نکش،یدادن ع نییپا ی بهش دادم که با خنده حرفش رو خورد و در ادامه رو بهش با کم یا اشاره

 هان؟ چه طوره؟  رون،یب اد یبا من ب  ا یامروز نزار اون شوهر بدبخت و فلک زده ات با بنده بگرده  ی باشه، توهم به تالف ی ول-

 در اورد.  یی اش ادا یمچاله شده بود و با لحن حرص ت یاز حرص و عصبان صورتش

 .مید یبانمک بود خند  ی لیهههه، خ-

 در ادامه رو به من کرد. و

 ! ؟یکن  ی تحمل م نویا ی فهمم چه طور ی واقعاً نم-

 رو باال بدم.  شهیحرص دار خواست ش  ی هم با خنده ا ربد یو ه  دمیخند  ی بهشون م فقط 

 داخل اورد.  شه یانگشتش رو از ش  ز یآم د یتهد  ی لحن با

 .ینی بیم  ارمیکاراتو سرت درم نیا  یتالف   ربد یه ی ادب ی ب یلیخ-

 کم کنم.  تشیکردم از عصبان  یزدم و سع یرو بهش چشمک  یبا لبخند  همراه

 بابا.  کنهیم یشوخ-

 حرکت کنم. خوام یساناز جان بکش کنار م  گهی:خب دربد یه

 مثالً؟  یبکن  یخوایکار م ی چ ه یاصالً، چ رمی:نمساناز
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  گهیدفعه د  نیکنم که ا ی م ی کار ه یتمام گفت:»خب اون وقت   یساناز اشاره داد و با خونسرد یو سرسره ا ک یدماغ کوچ  به

کردن نباشه   ی قابل جراح گه یکه د  زنم یم ن یچون همچ یکن  یبارسوم جراح  ی رو، برا و کَجو کولَت   یدماغ عَمل  نیا ینتون

 حاال؟« ید یفهم

واسش اومدم و خواستم که    یینقطه ضعفش گذاشته بود. چشم و ابرو یدست رو  قاًی دق  ربد یرو به انفجار بود و ه تیفرط عصبان از

 . دمیدندون هام غر یسر به سرش نزاره و از ال گهید

 ! یکنیم تش یچرا اذ گه یبسه د ربد یه-

  رونیب شهیسرش رو از ش  یهم عصب  ربد یو ه  د یکوب نیبه ماش  یحرکت محکم لگد  ی و دنده عقب گرفت که ساناز موقع  د یخند 

 سرش انداخت. یاش صداش رو رو  یو شاک د یپر تهد  برد و با لحن

 . یوحش ی مگه دستم بهت نرسه، دختره -

 . دمیداخل اوردنش، عقب کش ی رو برا نشیآست

 ربد؟ یه ی کن ی م کاریچ-

 انگشت هاش چرخوند. نیهم فشرد و فرمون رو ب یلب رو  یعصب

 .گهید شه یم نیخندم هم یبه روش م  ی وقت-

 زشته مثالً عمته ها!  ی لیخ ربد یه-

 کنه!   یکه چه طور رَم م  ین یب ی م ی کنم ول تش یکم اذ ه ی خواستم  ی واال من فقط م-

 . یباهاش کرد  ی بد  هیشوخ گهید شه یخب ناراحت م-

 خوب کردم اصالً. -

 نگاهش رو سمتم چرخوند.  و

 ؟ یخواست باهاشون بر  یحاال نکنه واقعاً دلت م  نمیبب-

 شد که بگم.  یساناز نم ی خب جلو ی نبودم ول لیما ی لینه بابا. اتفاقاً خودمم خ-

اصالً چه طور   ستین اس یکاملش گفت:»واقعاً هم قابل ق ی فتگ یچشم مرتب کرد و با لحن خنده دار و خودش  ی رو رو نکشیع 

 !« یو با اونا بر ی رو، ول کن یپیخوشت نیمنو پسر به ا ادیدلت م 
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 نازک کردم.  یزدم و دلبرانه پشت چشم یا  قهقهه

 رو نداشت. طوره چون اصالً ارزشش نیهم هم قاًی دق-

 تکون داد.  ی رو باال داد و سر نکشیع د یخند  ی که م  یدرحال

 که پشت فرمونم. ف ی... حفیح-

  یشده بود و از رو به رو به سمتمون م  ی بلند و پرش  ی سوار موتور م؛ی شد  نیآن متوجه حس ه یخنده که  ر یز م یزد گهیبا هم د و

موتور خراب شده بودند مرتب کرد   ی آشفته اش رو که رو یتوقف کرد. موها نیجلوتر اومد و کنار ماش  ربد، یاومد. با ترمز و بوق ه

 حاال؟« نی ریعاشقمون، خب کجا م رگفت:»به به دو کفت  یو با لودگ

 :د یسر پرس  ی رو نکشیع ییهم با جا به جا ربد یکردم و ه سالم

 ما؟!  یسمت خونه   یرفت یم ی داشت ؟ یریتو کجا م  نمیبب-

 .« یمرتض شیبرم پ خوام ی... مزهیجمع و جور کرد و گفت:»نه بابا چ ی هول شده بود  خنده ا یکه انگار کم نیحس

 زد.   یدر ادامه پوزخند  و

 تو محلتون بچرخم هان؟!  د یو نبا یشد  ی رتیاز االن غ دمینکنه غَدغنه! شا هیچ-

 کرد.  یخنده ا  ربد یاون حرفش ه با

 . زیخب مزه نر یلیخ-

 خوبن؟«  شونم یا یجون چه طوره خوبه، خواهر محترمه چ ی گل ی گفت:»راست طنتشیزد و با لحن پر ش  یچشمک

 نگاهش کرد. یچپ چپ  هی  ربد یحرفش خنده ام گرفته بود و ه  از

 تو پسره... ی بابا، باز شروع کرد یا-

 .یمن کامالً حساب باز کن   یرو  ی تونیبگم از االن م  نمی. ادمینو پرس ب حالشو خ خورهیچرا بهت برم هی:چنیحس

 نگاهش کرد.  جیگ ربد یه

 اون وقت؟  یچه حساب-

 زد.  ی و باز چشمک د یخند  ز یر زیر
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 خواهر محترمتون.  یخاستگارا ستِیاول ل  یو بزارمن  ی تونیم  نکهیمنظورم ا-

 .دمای دستت م ی کار ه ی نییپا امیگمشو به خدا م  نی:حسربد یه

 . کنهیم یحرف زد، همش سرمن خال شهی بابا با توهم که نم ی:انیحس

 که به خودش گرفته بود سر تکون داد.  ی خنده دار و حالت مظلوم ی در ادامه روبه با لحن و

 !دهیم  ر یوسط همش به من گ نیجون کردن، ا ی و گل ی تو رو خدا! کارو آقا مهت  شینی ب یم-

 چشم چرخوند.  ضی بهش نگاه کرد و پر غ تیبانبا عص ربد ی و ه  دمیخند  یپق

 کم چرت و پرت بگو. که یگمشو د-

 .  دمیخند  یبه اون کل کلشون م  ز یر زیر

 در اورد.   ییادا یکرد تعادل موتور رو حفظ کنه دو دستش رو جلو اورد و با مسخرگ ی م ی که سع ی حال در

 باشه بابا آرام. -

 واسه چرت و پرت گفتن. یدهنتو باز نکن گه یکردم که د یوگرنه دوتا فحش آبدار بارت م نجاستیسوگند ا فی:حربد یه

 خدارو شکر کنم واقعاً.«  د یگفت:»پس با دنش یخند  زید و با ر  وری ن کم

 .دند یباز شروع کرد به خند  و

 نکردم.  یبرو تا قاط ن،ی:اهلل اکبر. برو حسربد یه

خودشه قسم جون،   ری به نظرم تقص یا تمسخر و لحن پر خنده اش گفت:»ول کرد رو به من ب یموتورش رو روشن م  کهیدرحال

تنها گذاشت که باالخره کار دستمون دادن و آخرشم لَکا لَکا به   نارویقدر ا نی. اگهید  شهیم  نمیهم رفتیسال تاسال خونه نم ی وقت

 جون.«  یمحترمه رو گذاشتن تو دامن گل  ی  شره یبعدشم که هم گهیکردن. بله د جرتمها ی آقا مهت ی سمت خونه  ی بیطرز عج

خواست   یکه م  نینثارش کرد و هم یراهیبد و ب  ربد یهم سرخ شده بودم. ه یخودم رو گرفته بودم که نخندم و کم ی زور جلو به

شد. از خنده    ک یم شلنتونستم تحمل کنم و خنده ا گه یزد با سرعت از کنارمون رد شد. د ی قهقهه ا نیبشه حس اده یپ نیاز ماش 

 نگاهم کرد.  یساختگ  یو با اخم  رهیخودش رو  بگ  یجلو  کردیم ی هم خنده اش گرفته بود اما سع ربد یمن ه ی

 ! یبر یلذت م یل یکه خ نمیب یسوگند خانم م  یمرس -
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 . گهیخودتم خنده ات گرفته د ی حت ه یمن چ  ریتقص -

 سبک مغز.   ی پسره  گه یم ییچه چرت و پرتا یکرد! اگه بدون  تیتو رعا  یواال مثالً جلو -

به ستوه   یانداخت و با حالت  شیبه گوش  یاش زنگ خورد. نگاه یبا گفتن اون حرف حرکت کرد و همون لحظه بود که گوش  و

 االن رفت که!«  ن یهم شعوریب  نی! باز چشه انهیاومده گفت:»حس

 کار داره.  یچ  نیخب جواب بده بب-

 گوشش گذاشت.   ی تو رو  ی رو وصل کرد و گوش  تماس 

 ! یاالن گورتو گم کرد  ن یباز؟ تو که هم هیچ-

-... 

وقت، حوصله شو    هی  یآمار ند  نینباشه، جان حس تیبگو کار نو یآره تو ا دونم، یبگو رفته مسافرت چه م گه،ید ستیاِ خب بگو ن -

 که چه قدر بدحسابه. ی دونیندارم م

-... 

 جمع و جورش کن آره.  ی جور هی باش پس - 

رو تا آخرکم   ی گوش   یبه من نگاه کرد و با حرکت تأسف بار کله اش، صدا ینگاه ربد ی از پشت تلفن گفت که ه ی دونم چ ی نم و

 کرد. 

 . گهیبه خدا! ببند د ستیذره عقل تو کله ات ن ه ی . نیحس یشعوریب  یلیخاک برسرت، خ یعنی-

 :دمیرو قطع کرد و راه افتاد. با خنده پرس  یگوش  و

 گفت باز؟  ی م یچ-

 کنه.  ی م ی شوخ هیقض  ن یبا ا ی چه طور ی نیب یچرت و پرت، م  شه یمثل هم-

 کنه.  تتی اذ خوادی م گه، یخودت م ی گه بابا جلو  یهمه که نم یحاال جلو-

 گفت.  یچرت و پرتارو باز داشت م نیسامانم هم یجلو  شیباشه، دو روز پ ینطور یکاش ا-
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 زدم.   یخنده ا تک

 گفت؟   یم  یخب سامان چ-

 . امی. واال اصالً از پس زبونش برنمد یخند  یبگه اونم م  ی خواست ی م یچ-

 ! یایاز پس زبونش بر ب یخوایتو م ومدهیعموم برن  ی وقت گه یآره د-

 ! یگ یآره واال راست م-

و   ی سونوگراف ینظرش رو درمورد بچه بدونم. تو  خواستیشدن اون موضوع دلم م دهیکش  شیو با پ زد یغر م نیبه حس همچنان

شده بود. با    هی بق یهم باعث خوشحال یبچه مشخص شده بود و طبق جواب هم بچه دختر بود که حساب ت یآخر جنس یغربالگر

 :دمیپرس هم گذاشتم و ازش  یچشم رو  ه ی ی ا قه ی چند دق یمکث

 ؟ ی دار  یبچه دختره چه حس نکه یحاال از ا نمیبب-

 تفاوت و با طفره رفتن جواب داد:   یکرد و ب ینگاه

 بابا.  دونمیچه م گه یبچه، بچه ست د-

 کنه!  ی نم یبرات فرق یعنی-

 شنوم.  یموضوع م  نیدرمورد ا نیاز حس یکاف  یروزانه به اندازه   می راجع بش حرف نزن شهیسوگند م-

  یاون تحت فشار قرارش بدم و با پروندن شونه ا از شتر یب خواستیهضم اون ماجرا براش سخت بود و دلم نم ی هنوز هم کم انگار

 گم.«  ی نم یزیچ  گهید ی خب حاال که دوست ندار ی لیرو به باال گفتم:»خ

 . شمیممنون م-

رو   ی بردم و آهنگ  توریمان یلمس  یدستم رو سمت دکمه ها ن،یروشن کردن پخش ماش  یاز اون جمله اش ساکت شدم و برا  بعد 

رو   اده یپ ی عمه و رخساره شدم؛ تو یمتوجه  ابونیرو و خ ادهیزدن پ د یبار با د  ن یکه ا م یجلوتر رفت ی کردم. کم ی به دلخواه پل

اومدند.   رون یکامالً ب  ابون یکنار خ یکردم، از پشت شمشاد ها  زیکرد. چشم ر ی بودند و عمه با کمک رخساره آروم آروم حرکت م

 اشاره دادم.  رون یبرگشتم و به ب د ربیسمت ه ع یسر یلیاومد و خ ی بنظر که خوب نم

 عمه! -

 و واج نگاهم کرد.  هاج
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 ؟ یچ-

 . ادیروئه بنظرهم که خوب نم ادهیپ ینگه دار عمه تو -

 انداخت. یرو نگاه رون ی ترمز کرد و ب  بالفاصله

 کجاست؟  -

 که عمه و رخساره بودند اشاره دادم.  یی رو جا ادهیپ به

 .ششهیاوناهاشون رخساره هم پ-

 

هر دو نگران رو به رخساره   مید یشون رس  ک یکه نزد ن ی. هممیرو رفت ادهیو سمت پ  میشد  ادهیپ ع یسر ی لیخ نیتوقف ماش  با

 :مید یپرس 

 شده؟یچ-

بازوش بود. با اون پرسش   یهم مچاله و دست به کمر دوال شده بود و دست رخساره هم حلقه   یدرد، تو  دنیچیعمه با پ صورت

 رخساره متعجب نگاهم مون کرد. 

 ن؟ یشما کجا بود-

    شده؟یچ نمی:بگو ببربد یه

 دردش گرفت.    هوی ی راه بره ول خواد یشما، گفت م یخونه   تمیرف ی م م ینگران نباش باهم داشت یچی:هرخساره

 کرد، بردم.   یهم گذاشتن پلک هاش رد م  ی بود و درد رو با رو دهیدندون کش ریسمت عمه که لبش رو ز سرم

 ن؟ یعمه جون خوب-

 کم معذب شده بود و با لحن آروم و خجولش جواب داد.   هی  بنظر

 .ستین  میزی خوبم، چ-

 شما مامان جان؟«  نیکرد و با خم شدنش گفت:»خ...خوب یبود، نگاه نگران نیبا عمه سر و سنگ  ی هم که هنوز کم ربد یه

 هم فشرد.   یحرفش پلک رو  د یی بود و به منظور تأ ریبه ز سر
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 دکتر؟  م یخوان بر ی:مربد یه

 . د یحرفش دو نیمخالفت ب با

 .  ستین ی ازین ربدجانی نه ه-

بود در آخر هم با کمک   ده یفا ی رفتن به درمانگاه، ب ی برا م یرو به کلنجار رفتن با عمه گذشت و هر چه قدر اصرار کرد قه ی دق چند 

که در   ی کم بهتر شده بود و درحال  هی . میشد  اده یخونه پ یبعد جلو ی . کممشیبرد نیدن، سمت ماش سوار ش  ی رخساره برا

بود   دهیچیکه دور موهاش پ  یسحر با حوله ا  م یکه وارد خونه شد  نی. هممی گه داخل رفتیبا هم د می داشتیکنارش آروم قدم بر م

 :د یعمه نگران پرس  ی  دهیزرد و پر ی رنگ و رو  دنیسمتمون اومد. با د

 بچه ها؟  شدهیچ-

 زود تر از من جواب داد:  رخساره

 کم درد داشت فقط.   ه ی ستین  یزیچ-

 دکتر حاال؟ نش ی:چرا نبردسحر

 به شکم بزرگش رو به عمه سر کج کرد.  یدر ادامه با زدن دست و

 جون؟  یگل  یخوب-

 .«ستیمامان گفت الزم ن  ی گفت:»واال من گفتم ول ذاشتیسالن م  زیم  یرو رو  چش یاومد و سوئ ی که داخل م ی درحال ربد یه

 امروزه.   هیکم دراز بکشه فکر کنم بخاطر خستگ   هیباال   نشی خب ببر یلی:خسحر

 بهمون کرد.  یاومدند و ساناز پر تعجب نگاه نییو ساناز هم از پله ها پا دهیسپ

 ن؟ یاِ چرا برگشت-

کم    هیباال   نیو ببرجون ر  یگل نیایو ساناز گفت:»دخترا ب  دهیسپسرش رو عقب چرخوند و با گرفتن دست عمه رو به   سحر

 استراحت کنه.« 

 :چرا مگه چشه؟  دهیسپ

 کم درد داره.    هی  نکه ی:مثل اسحر
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لب هاش رو تر    یقی نفس عم دنیگفت و عمه هم که تا اون لحظه ساکت بود با کش  ییچرا یگرد شده اش وا ی با چشم ها دهیسپ

 گفتم که خوبم.«  د ینکرد و آروم گفت:»شلوغش نک 

 خاله جون؟  ی:مطمئنرخساره

  یباال همراه یبه طرف پله ها  ییقدم تند کرد و سمتش اومد و با کمک سحر دوتا  دهیکرد سپ د ییکه با حرکت سرش تأ  نیهم

 اش کردند. 

و    د یرس  یکرد. هنوز هم نگران بنظر م یبود و باال رفتنشون از پله ها رو نگاه م  ستادهیمضطرب ا یدست به کمر با چهره ا  ربد یه

 آشکارش گفت:»بنظرت دکتر خبر کنم؟«   یسیرو به من با دلواپ

 که خوبه.   ید ینه بابا د-

 :آره بنظرم که نگران نباش.رخساره

  ی  افهیبا بغل گرفتن دست هاش و قکه رفت ساناز  ن یرفت. هم رون یب نیداخل اوردن ماش  یبرا الشیبا آسوده شدن خ و

 شما؟«  نیسوگند خانم پس چرا نرفت نمیگفت:»بب داد، ینشون م ربد یرو از دست ه  شیدرهمش که دلخور

 . گهید  میبرگشت می د یعمه و رخساره رو د یخب وقت -

 :آها که...ساناز

باره حالت چهره اش رو عوض   کی که چشم هاش گرفته بود و  ی اش زنگ خورد و با برق ی هنوز حرفش تموم نشده بود که گوش  و

 جواب بدم.«  د ی باز، گفت:»با اجازه با شیکرده بود رو به من و رخساره با ن

که بالفاصله باال رفت. همراه رخساره به سالن    میباال انداخت یو شونه ا  م یبهم کرد یاون رفتار مرموزش من و رخساره نگاه با

 مگه؟«  نیبر نیخواست ی مبل انداختم و نشستم. کنارم نشست و گفت:»کجا م ی . کوله ام رو رومیرفت

 . میبزن ی دور ه ی رون یب می بر م یخواست یم-

 . یزنگ زدم برنداشت ی خاموشه حاال؟ امروز هرچ تیچرا گوش  ی آهان، راست-

 . وردمیدرش ن   فمی ک ی خاموشه؟! اوف باور کن اصالً از تو-

 باال انداخت. ییابرو  یتا

 سرت شلوغ بوده!  یلیخ پس حتماً-
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 . مینبود نایو ا ی گوش  اد یبه  یل یخ گه ید م یبود ربد یآره آخه امروز همش با ه یی جورای-

 باهاشون؟!  نینرفت یعنیبودن   رون یکه ب نا یاما عمه ا-

 . مینه خونه موند -

  ی مرموز م  که یدرحال  جانیگرفته بود و با ه ظ یغل یچشم هاش برق د،یمبل جا به جا شد و کامل سمتم چرخ ی اون حرف رو با

 .« نمیکن بب  فیسوگند خانم! تعر نیخونه بود ییگفت:»خب پس تنها د یخند 

 نگاهش کردم.  جیگ

 رو؟  یچ-

 ... یعنی گهید  نینبوده تنها بود ی شکیه یگ یخب م-

 کرد.  زی به اطراف چرخوند و نگاهش رو ر یدر ادامه چشم و

 ! فتادی ن یاتفاق  چ یه یعنی-

 :دمیپرس  ی جینداشتم و با همون گ د ی شن یکه گوشم م  یی حرف ها ی رو یتمرکز   چیموضوع عمه بودم که ه ر یقدر درگ اون

 مثالً؟  ی چه اتفاق-

 گفت.  ییگرفتن برو بابا  افهیبه با زوم زد و با ق ی ا ضربه

 ؟ یتو؟ منظورت چ یگ یم  یوا رخساره چ-

 ! شهیمگه م  فتادهی هم ن یو اتفاق  نیخونه بود ییما دوتا تنهاش   ی بگ  یخوا  یم  یعن یاحمقاست سوگند؟  هی من شب افه یق-

 ام فشردم.  ین یب  یکردم و انگشتم رو رو یض یچشم بهش غ یکه داشت از گوشه   ی گرفتن منظور با

 آروم بابا. س،یه-

 

 نشده.«  یزی گفتم:»باور کن چ ی باال، با لحن آهسته ا ی به طبقه  یکرد که با نگاه ی ناباور با لب و دهن کجش نگاهم م همچنان

کردم که بعد از تموم شدن حرفم با خنده   ف یرو براش تعر مونیاش،  خونه موندن و آشپز یرفع اون کنجکاو  یادامه هم برا در

 تکون داد.  یسر
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 ! هیچه پسر خوب ربد یه  نیا گمیم-

 . یکن ی وا دار م یی زایبه گفتن چه چ بابا رخساره آدمو  ی چون... ا یعنی-

 بود... ی ا گه یتفاوت! واال هرکس د  یهمه هم ب نیو ا ن یتنها بود گه، یخب تعجب کردم د-

 دهنش بردم.   یتشر نگاهش کردم و دستم رو جلو  با

 !  یاشو بگ   ه یبق ستیشنوه الزم ن ی م یک یاوف رخساره بسه به خدا -

 رو کنار زد.  دستم

 . یخب بابا توهم. خفم کرد-

  ی رخساره کم یاورد. با حرف ها  رون یب فشی ک  یچک کردن از تو  ی اش رو برا ی از گفتن اون خضع و بالت ساکت شد و گوش  بعد 

 بود!«  ب یبرات عج نقدر یواقعاً ا یعنیبا همون حالت غرق در فکرم آهسته گفتم:» ی فکر فرو رفته بودم و بعد از لحظه ا ی تو

 باال گرفت.  سر

 ؟ یگفت یچ-

 بود؟  ب یچرا برات عج-

 رو که.  لش یگفتم دل-

 .دمیلبم سمتش چرخ  یگوشه   دنییمکث کردم و با جو ی لحظه ا یبرا

 . شهیناراحت م یلیمن خ   یاز رفتارا ی سریاز  ربد یکنم ه یرخساره، راستش احساس م ه یچ ی دونیخب م-

 کدوم رفتارا؟ -

کنم، تازه    یمن مثل احمقا برخورد م  می زنیمسائل حرف م  یسریدرمور   یوقت گه، یموردم د  یب ی خجالتا نی... همزهیخب چ-

رو عوض کنم. گمون کنم که بهش برخورد اما دست خودم   نتونستم جلوش لباسم دمیکش ی خجالت م نکه یامروزم به خاطر ا

 کار کنم.   ی چ دونمینم ستین

 رکت داد. پر بهتش رو بهم دوخت و کف دستش رو، به جلو ح نگاه
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نه، حاال هر چه قدر هم دوست داشته باشه باالخره خب اونم   ی گ یم ید یم ی رو فرار چارهیب گم یم گهید  نیخاک. خب هم یعنی-

 به تو بگم.  د یرو که من نبا زایچ ن یخواهر من ا گهیکم وا بده د  هی مرده ها!  هی

 ... یمسائل نیدوست داره فکر نکنم به خاطر ا ی لیاون منو خ ی ول-

 چرخوند و حرفم رو قطع کرد.  یغضب گرفته اش چشم ینگاه ها با

کم رو   ه ی حتیاز من به تو نص  ن یموضوع. ا  نیا ستین ی انکار رقابلیغ ز یچ یمن هر چندم که عاشقت باشه ول  ز ینداره عز ی ربط-

 . گمیم ی چ ی دونیرفتارات دقت کن. خودت بهتر م

  یدرست و منطق ی رخساره که حرف ها  ی اش مشغول شد. همون طور که به حرف ها یعد از گفتن اون حرف ها باز با گوش ب و

مطلع شدن از حال عمه باال رفتم. با فکر کردن به اون حرف ها ناخواسته دچار   ی کردم، از جام بلند شدم برا  یهم بودند فکر م یا

کرد. سمت اتاق عمه رفتم که سحر   ی م تمیاذ یمعقولم حساب ر یغ یخاطر رفتار ها که به   یعذاب وجدان شده بودم؛ عذاب وجدان

 .«  هی گفتم که از خستگ   د،یاومدند. سحر در رو آروم بست و رو به من گفت:»خواب رون یهمون لحظه ب  ده یو سپ

 طور باش. نیآره فکر کنم هم-

 تونم تنهاش بزارم. ی وضع نم نی:با اسحر

 ادامه داد:  یبا دودل ده یرو به سپ و

   ه؟ ینظرت چ ده یها سپ یداداش عل  یخونه   م یریآخرشبم م م یو بمونامشب ر  گمیم-

 .« انیو فردا م  هم که گفتن هُتلن نایا نیحرفش گفت:»آره آخه آر د ییلب و دهنش رو چرخوند و در تأ یکم

 . مونمیخب پس منم م-

 شام درست کنم.   ی واسه  ی زیچ ه ی دلم، من برم  ز یعز ی کن ی :خوب مسحر

 رفت. نییمحتاط و آرومش پا یبا گفتن اون حرف با قدم ها و

 وقت نشه.«  د یشا گه یداد گفت:»منم برم قبل از شام حمام کنم آخه د ی که به اتاق مهمون اشاره م ی هم درحال دهیسپ

 تنم انداخت. ی تو  یبه پالتو  ینگاه و

 راحت باش. ستینجانیکه ا  یکس  ،یریتو درار حاال که نم توهم پالتو -
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هم جز همون پالتو طبق   ی نبود گرمم شده بود و واقعاً توش راحت نبودم، از طرف م یهم ضخ یل یاون پالتو که خ ی تو یحساب

  ی کیبعد با تون ی فت و کمکه چمدون هاش بود ر یبه تن نداشتم و با متوجه شدن اون موضوع به اتاق  یلباس  امیشگ یعادت هم

 و راه راه برگشت.   یمشک د یسف

 .باًیتقر م یزیفکر کنم هم سا-

رفتم. شالم رو از سر برداشتم موهام رو محکم تر   ربد ی به اتاق ه ضشی تعو ی تشکر کردم برا نکه یرو ازش گرفتم و بعد از ا لباس 

  یراراد یباره داخل اتاق اومد و غ کی ربد ی ه دمیکش نییپالتوم رو پا پی که ز  نیو هم  ستادمیا نهیسرم سفت کردم. مقابل آ ی رو

  کهیهول شده بود و درحال یمن اون هم کم  یِدستاچه شده بودم و از دستپاچگ  یحساب اش  ی. از ورود ناگهاندمیسمتش چرخ

 ... « ری راحت باش من م ،یینجایا  دونستمیچرخوند گفت:»من نم یم  واریروش رو سمت د 

رو انجام بده که دوست   یباعث شده بودم که اون هم اجباراً به خاطر من رفتار  یخنده ام گرفته بود حتاز اون رفتا هامون  واقعاً

 فکر کردن هرچند که برام سخت بود لب باز کردم.  ی ا قه ی و با دق د ی چیسرم پ یرخساره باز تو  یها ت ینداره. حرف ها و نصح

 نه... بمون. -

خب   ی عنینداره  یب یپا و اون پا کردن گفتم:»ع نیا یکه با کم   کردینگاهم م اون حرف صورتش رو به طرفم چرخوند. متعجب  با

 .« یبمون ی تونیم

 

 لبش رو آروم حرکت داد.  ی تا ی زیبست به سمتم اومد. بعد از نگاه تعجب برانگ  یکه درو پشت سرش م  یدرحال

 تو...   ی ول-

 هم فشردم.  ی در پنهان کردنش داشتم لب رو ی که سع یا یو با دستپاچگ  دم یکش ی بلند  نفس

تو   یه...هرچ  یعنیو...   یازمن دار  یکه تو...که تو توقعات  دونمیم نم یو ا  ستنیکه رفتارام واقعاً قابل درک ن  دونمیمن... خب من م-

 . یبخوا

سرخ شده بود.   یصورتم کمبودم. معذب بودم و  ستاده یاز نظرم ناجور، مقابلش ا ت یپالتوم همچنان باز بود و با اون وضع پیز

نگاهم شده بود که با پته تته   ی  رهیخمار شده اش خ یو چشم ها حیمل  ی . با لبخند دمیو نگاهم رو آروم باال کش دمینشن ییصدا

 تو... «  یخب... خب گفتم که هرچ ی کنینگام م ی نجوریگفتم:»چ... چرا ا

 لبم گذاشت و ی حرفم تموم بشه  انگشتش رو رو نکه یقبل از ا اما
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 .شیه-

کردم که دستم رو گرفت و   ی نگاهش م رهی . خد یپالتوم رو آروم باال کش پ یتأسف، ز ی بعد از نگاه و تکون دادن سرش به نشونه  و

 زد.  یو آرامش بخش لبخند   نیدلنش ینشوندم، بعد از نگاه ی تخت م ی رو که یدر حال

 ته؟ رو بهت گف زایچ ن یا یک-

 جاخورده بودم.  یبود، حساب ده یموضوع رو فهم  نیاز کجا ا نکهیحرفش و ا از

 . یشکیه... ه-

 تر نشست.   کیتخت جا به جا شد و نزد ی رو  ی شده بود، کم ی که چهره اش جد  ی تر کرد و درحال  یلب

  زایچ ن یا یکه ک  دونمیرو هم نم نم یبکنم ا ی کار  نیهمچ تونم یقرار بدم، نم یت یموقع یتو رو اجباراً تو   خوامیسوگند من نم نیبب-

 . ستیکارا ن نی به ا ی ازین ی رو بهت گفته ول

سرم رو   یماجرا شده بود. با خجالت و شرمزدگ  یمن و رخساره اون بود چراکه کامالً متوجه   یحرف ها نیکه نفر سومِ ب  انگار

  خواد یت صورتم گفت:»همون طور که گفتم واقعاً دلم نمتر اورد و با خم شدن سم ک یگرفته بودم که در ادامه سرش رو نزد نییپا

 !« یفکر کرد  ینجور یچرا ا دونمینم ستم ین ی آدم نیهمچکنم چون من  یتو رو مجبور به کار 

تونم بگم، آره. دوست دارم با    یگفت:»خب... خب دروغ نم ی و ساکت بودم که بعد از مکث و تعلل دمییجو ی دندون م  ریرو ز  لبم

 .« خوادیهم دلم م یلی سراسر عاشقونه داشته باشم، خ یرابطه   ه یدوستش دارم   همه نیکه ا ی دختر

 . دمیدندون گز ر یگفتن اون جمله ش لبم رو آروم ز با

  ی خوایعشق باشه نه اجبار و من هنوز حس نکردم که توهم م ی که فقط از رو ی رابط ا ه ی که گفتم  یهمون طور  ، ینجور یاما نه ا-

 ! ینجورینه ا یطرفت ول  امیحس کنم خودم م ی اما وقت

 گوشم نجوا کرد.   یهم گره شون زده بودم، قرار گرفت و لحن عاشقانه و پر مهرش تو  ی دست هام که مضطرب تو  یرو  دستش

  نیچون ا یبخوا د یکنن. تو هم واقعاً با  ریتو درگبا حرفاشون ذهن  ه ی. من دوست ندارم بق خوادی دلم عشق واسطه نم ز یسوگند، عز-

نخواستم و   زای چ نیبدون که من تو رو به خاطر ا نمیاما ا ی من بخوا یکه تو هم به انداز  خوام یرابطه دو طرفه ست و من فقط م

تونم   یو نم نیمسائل مهم نای. آره ادمیکش  ینم  یهمه سخت نیجسمت تسلط داشته باشم ا ی ور  خواستم یچون اگه م خوامینم

 .گم یم  یکه چ  یدرک کن  دوارمیام ست ین تیتو اولو زایچ نی من ا  یاما برا  ی عیطب ازهین هی مهم بودنشون رو انکار کنم، 

 باره فرو دادم. ک یشد. آب دهنم و  شتریبه دستم ب  فشارش 
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خب   یول   گمیم نارو یراحت ا  نقدریکه ا خوام یذرت م. معدمیبه خودم نم ی اجازه ا نیهمچ ینکن دایشو پ یباور کن تا آمادگ -

 . یش  تیاذ  خوامینم

ام نشستند. چونه ام رو باال داد و   یشونیپ ی عرق رو ی تونستم تو صورتش نگاه کنم و دونه ها  یاز گفتن اون حرف ها اصالً نم بعد 

 زد.   یچشم هام لبخند محو  ی با نگاه کردن تو

اصالً اگه خجالت   نم یبب ،یموردتو کنار بذار ی ب ی خجالتا نیتوهم ا خواد یدلم م نکه یبه خاطر ا زنمیراحت حرف م نقدر یاگه ا-

 ...  یخواستیم  یشون اصال؟! پس چطور  یبود! چرا گفت  یقبل چ ی  قه ی چند دق یپس حرفا  یکشیم

 فوت کرد. با سکوت ادامه دارم اسمم رو باز صدا زد:  ینداد و نفس ادامه 

 .  زنمیتو حرف م  سوگند نگام کن دارم با-

که برام داشت مونده بودم و چه قدر که با حرف هاش خوشحالم کرده بود. باالخره سرم رو باال   یاز اون همه درک و احترام واقعاً

قلبم   یرو  ی خوشحال و قدرشناسانه، خودم رو تو بغلش انداختم. حرف هاش بدجور ینگاه کردن ها  قهیگرفتم و بعد از چند دق 

که حرف هاش درست و به   دم ید ی کردم م ی فکر م ی رفته بود چون هر جور  نیباره از ب ک یانگار که خجالتم نشسته بودند و 

هم   یو مسخره بود. از طرف ی معن ی کامالً ب دمش،یپرست یعاشقش بودم و م تینها یکه ب  ی جاست و اون همه خجالت من، از مرد

  نون یشرم ب یمعنا  ی ب یاون پرده ها  ستیبا ی م یی جا هی لمس تن عشق و  یاون کمتر نبود؛ برا  یدلِ من از خواسته  ی خواسته 

 چشم هاش حل کردم.  ی ام رو تو فتهیاندازه  ش  یشد. نگاه عاشق و ب  یم  دهیدر

 ... ی... هر وقت تو بخوایلیدوست دارم خ  یلیمن... من خ-

عاشقانه کنار گوشش   یبغلش انداختم و زمزمه کردن دوست دارم ی تولبم قرار گرفت که خودم رو   ی گرانه باز رو  خیتوب انگشتش

 . د یموهام کش یکه دستش رو نوازشگر رو 

 هم گوش نکن.  ی خاله زنک ی به حرفا ینکن تیرو اذ خودت  زایچ نیبه خاطر ا گه یاما قول بده د دونمیخانم خوشگلم، م دونم یم-

 

 لحن و کالمم مصمم شده بود، آروم لب زدم:  کهیعطرش درحال  دنی** و با بلع

من رو   ی کمرم گذاشت و با فشار آروم  یگود ی . دستش رو روخوامیتو م  یبه اندازه   قاً یدو طرفه باشه. االن... االن منم دق خوام یم-

 . د ینفس کش قاًیکرد و با حالت مسخش موهام رو عم کی به خودش نزد شتریب

 عجله نکن، عجله نکن... -
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و داشتن   ی قرار داده بود و وجودم لبالب از حس خوشبخت ر یاش تحت تأث ده یو سنج ر ینظیب یمن رو با رفتار ها شه یهم مثل

 شده بود.  ز یلبر تینها ی ب ، ینیاون چن ی محبوب

  یی قیرفته بود و حرف هاش حس آرامش عم نیاومدم. عذاب وجدانم از ب رون یبه روش از اتاق ب یلباسم با لبخند  ضی از تعو بعد 

براش   ی کم ت یرفتنم بالفاصله به آشپزخونه رفتم تا به سحر کمک کنم چراکه با اون وضع نییوجودم حل کرده بود. با پا ی رو تو

 سخت بود. 

کاهو ها رو  نشسته بود و   ز یپشت م دهیزود رفت. سپ ی لیخ ل یدل نیدعوت شده بودند و به هم د یپدربزرگِ سع ی خونه  رخساره

.  میزد ی حرف م گه یبا هم د م، یکه مشغول پخت و پز شده بود ی کرد، من و سحر هم در حال ی م زیر  زیدرست کردن ساالد ر یبرا

 جمع کردن و بستن چمدون ها باال رفته بود. ی اعمه هنوز هم خواب بود و ساناز هم که بر

که   ییجا ن،یی اومدم و سمت سالن پا رونیب  ،یچا ی فنجون ها دنیآشپزخونه نبود و بعد از آب کش یبه حضورم تو  یاز ین گهید

 نشسته بود رفتم.  ربد یه

  ی دکمه ها یخاص جان یبا ه ربد یبودند و ه یغرق باز  یبود نشستم. حساب شن،یاست یپل ی که با آرش مشغول باز  ربد یه کنارِ

 خوندند!  ی هم م یکر  گه یهم د یبود که برا نیبامزه تر ا ی داد و حت  یدستش گرفته بود، فشار م  ی رو که محکم تو یدسته ا 

و با خنده**باز   د یسمتم چرخ عاًیزدم که سر ی صورتش بوسه ا ی رو  طنت یکه کنارش نشسته بودم **و با ش   یطور  همون

ردن دکمه  به آرش که گردنش روجلو برده بود با فش  یشده بودم و با نگاه ر یغافلگ  یداد. حساب  ونی زیتلو  ی نگاهش رو به صفحه 

کرد. آروم   یم  ی باز جیکرده بود و مه  زی. چشم ردمیخند  زیفرو رفته بود، ر ی هم تو عمق باز یخورد و حساب ی ها، تکون تکون م

 ربدخان؟« یه  یکن  ینگاهمم نم ی جذابه که حت یباز نیقدر ا نیا ی عنیگفتم:» ی بچگانه ا یکنار گوشش با دلخور 

  ینگاه م یاورد ن ی تر م ک یکه سرش رو نزد  یکرد و درحال ی دوخته بود، با اون حرفم خنده ا ون یزیتلو  یهاش رو به صفحه   چشم

 کرد و آروم گفت:»مگه جذاب تر از توهم هست اصالً؟!« 

کرد بردم و دکمه   ی م یکه باهاش باز  یدستم رو سمت، دسته ا ینگاهش کردم و بعد از لحظه ا  طنتمیپر از ش  یچشم ها با

 اومد.  یی چشم و ابرو زش یه با خنده و لحن اعتراض آمهاش رو، فشار دادم ک

 !هیحساس   ی چه مرحله  ینی ب یقرربونت بشم، مگه نم  گهیاِ نکن د-

 دستش چفت کرد.   یحرکت، دستم رو تو  هی  یدادم که تو  ی دسته رو فشار م ی توجه به اعتراضاتش، مدام دکمه ها بدون

 !  بازمیسوگند نکن عشقم، االن م-
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  ده یفا یاما ب ارمیب رونیدستش ب  یکردم دستم رو از تو  ی م ی خنده اش گرفته بود. سع یحساب طنتمیهم از اون همه ش  خودش 

اش هم دستِ من رو قفل خودش کرده بود. در همون حال   گه یکرد و با دست د ی م ی دستش، دسته رو گرفته بود و باز ه ی بود. با 

 .د یخند  نیبا تکون دادن کله اش به طرف 

 کار کنم؟  ی من از دست تو چآخه  -

من   ز یعز ریدستم رو خونده بود گفت:»نخ  که یاز ابروش و طور ییگفتم و خواستم دستم رو ول کنه که با باال پروندن تا ی ادا آخ با

 کنم.«   یکه اصالً باور نم اریهم ادا و اطوار درن ی جور ن یکنم، ا ی ولت نم

 پر خنده نگاهش کردم.  یاخم با

 نه؟  یکیپس ول نم-

 .د یخند  که یت  کهیت

 . گهید ی کنیم  تیخب اذ-

 کردن ها؟  ت یاذ یگ   یم  نی! پس که به اتیاذ-

داده بود که بعد از چند   ون ی زی. حواسش رو باز به تلودمیسرم افتاده بود مرموز خند  ی که تو ی ا ثانهیخب  ی . با فکرد یخند  یم  فقط 

  یتخس دستش رو با فشردن دندون هام رو  ی سرم خم کردم و مثل بچه ها ت، یموقع دنیاطراف و سنجبا نگاه کردن به  قه، یدق

 اش دستش رو تکون داد.  ین یو دستم رو ول کرد. با جمع کردن ب گفت   یو خفه ا  واش یگرفتم. آخ  ی هم گاز

 آخه!  ه یچه کار نی ا ؟ یکن  یکار م ی سوگند چ-

 چشم تاب دادم.  ی خنده و کرشمه ا با

که عوض داره گله    یز یبعدشم چ گه، یدردم گرفت د ی کرد ی تازه دستم رو هم که ول نم ه، یخودته حواست که به باز ر یخب تقص-

 نداره!

 :د یپرس  ربد ی رو به ه کشیکوچ ی و با جمع کردن لب ها  کردیدرشتش، متعجب نگاهمون م  یمتوجه شده بود با چشم ها آرش 

 مگه؟  هشد یدستت چ ربد یداداش ه-

 . د یاومد و سمت آرش چرخ یی به من چشم و ابرو رو

 بکن.  تو یداداشمَ، شما باز ی چیه- 
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 باز رو به من کرد.  و

 بچه؟!  ی جلو میبد  گهیگاف د ه ی ی خوا ی م ایب-

 گه ی. بسه دنمیمن به خاطر تو اومدم، پاشو بب  ؟ یخب چه خبره همش باز-

 دلم.   زیعز گه یآخرشه د-

 چفت کردم.  نهیس  یتو همم، رو  ی و دست هام رو با سگرمه ها  ختمی بهم ر ی ام رو با دلخور افهیق

 ! دوارمیام-

 نکن، گفتم که آخرشه.  ی اون جور افتویلطفاً ق گه ید-

 باشه بابا.-

 

 : دمیپرس  یا  قهیبعد از دق و

 امروز؟   ی با سامان حرف نزد یراست-

 داشتن.«   فیپدر بزرگت تشر ی تون، خونه   ی گرام  یبا پسرخاله   ی جا ول  نیا ادیکرد گفت:»زنگ زدم گفتم ب  ی م  یکه باز  یدرحال

 خواست که منم  ی اونجان، اتفاقاً مامان م ناهم یآره مامان ا-

 همراهشون برم.  

 خب!«  یبرد  ی م ف یاش گفت:»تشر ده یدرهم کش  یکرد و با ابروها ینگاه م یاون حرفم، ن با

 نرفتم که!  ؟یکن  ی نگاه م یجور  نیچرا ا-

 مزخرف.   یواقعاً اه پسره   ستیشم، دست خودم ن ی م ت یشنوم اذ  یپسره رو م ن یاصالً اسم ا-

  یمهال چرا واسه   نیا ی ده! راست ی بهم دست م یشنوم حس بد  یرو م   زتیعز ی اسم دختر عمو ها ی طعنه گفتم:»واال منم وقت با

 ها؟«  نایعموت ا یشب خونه  اون   هی نکنه بهش برخورده سر قض ومد؟ یشما ن یسال نو خونه  

 خورد.  یدست هاش، باز تکون  ی تو  یحرکت دسته   با
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 حاال؟!  ی دلتنگ ش  ه ینکن سوگند، اصالً بهتر چ یخاله زنک یبحث ها نیخواهشاً منو وارد ا-

 احمق.    یخواد اسمشو بشنوم، دختره   ی دلم نم ی وا حت-

 !« افنیمن تو ق ی روزا همه واسه  نیگرفته بود. کالً ا افهیواسم ق یکل  دمش یعمو هم که د یو درجواب گفت:»خونه   د یخند 

 همه؟! -

.  کردیبهم نگاه م  ی با چه تنفر ی مرتض یهم، همراهش بود. اگه بدون یمرتض  دم،یرو د یهم داداش مصطف  شیاوهوم، دوسه روز پ-

به زور داد، بعدش هم   که جواب سالمم   هم یبود. مصطف ی هم بر خورد بد  ی لیو عقد  بود، خ  یبرخورد مون بعد از نامزد نیاول

 و از کنارم رد شدن.   د یاد کشیخواستم سمتم ب یرو که م  یدست مرتض

 خواست تو رو بزنه؟«  یم  یعنیبهت گفتم:» پر

بهش   یگفت مرتض ی م نیواال حس گه،یبارم کنه د  راهی خواست بد و ب  یالبد م  ه،ی معلوم بود که از دستم عصبان یدونم ول  ینم-

رضا و مامان   یی. تازه گفته به خاطر داگهیحرف ها د نیو از ا صار یباشم و فالن و ب یقدر آدم پست نی کرده که من ا ی نمگفته فکر 

 گه!   یبهم نم یچیه

 نده. ت یتو هم اهم ست، یمهم ن-

 بودم تو دهنش.  ختهیکه زده بود، دندوناشو ر  ییداده بودم که االن به خاطر حرفا  تیخب اگه اهم-

 کردم.  یاخم

 .نیبود ک یبهم نزد یلی! شما قبال خ هی چه حرف نیاِ ا-

 کنه.   یتو صورتمم، نگاه نم یحت  ینی ب یاما االن که م م،یبود-

 .نا ینگو خب؟ زشته به خاطر عمو ا ی زیحال بازم چ نیبا ا-

 اوهوم. -

 ؟ یآخه، بچه شد   د ینک ی م ی من حوصله ام سر رفته تمومش کن چه قدر باز گه یحاال هم بسه د-

 .د یزد و خند  ی دلبرانه ا چشمک

 آخراشه عشقم. حرص نخور.  گه ید-
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 شدم.  شونیدادم و منتظر تموم شدن باز  هی فرستادن نفسم به مبل تک  رونیتاب دادم و با ب چشم

چند ساعته   یو عمه هم بعد از خواب  م یبود  ندهیرو چ زیو ساناز م دهی. با کمک سپمیشام نشست زِ یهمه سر م ،یاومدن عمو مهد  با

  ی قرار بود بعد از شام برا ربد یه ی. بهنام پسرعمومیمشغول خوردن شد  ی اومده بود. با تعارف عمو مهد  ن ییپا یو دوش آب گرم

مشغول خوردن بودند که بهنام رو معطل نکنند و قبل اومدنش جمع و جور کنند. دستم رو   ند و تند ت اد یبردن سحر و دخترا ب

  نیسرخ و مچاله شده اش شدم همچن یچهره   یلحظه متوجه  یبود، دراز کردم که برا ربد یه یکه جلو  ی وانیبرداشتن ل یراب

 تمام سر سمتش کج کردم.  یانهم بذاره. با نگر یحالت درد که باعث شده بود پلک هاش رو محکم رو  دنیچیپ

 ربد؟ی ه یخوب شد،یچ-

  دنیاز آب خورد و با نفس کش یکه کم  ختمیآب ر وانی ل ی . براش تود یسمت ما چرخ ز یدور م ینگاه ها یاون حرفم، همه   با

 .«ستین ی زیگفت:»چ ی تند  یها

 کرد.   ینگران و مضطرب بهش نگاه م عمه

 زم؟ یعز یجان چت شد مامان، خوب ربد یه-

 گذاشت. ز یم ی آب رو رو  وانیل

 کم معده درد دارم، اما االن خوبم.   هی-

 دکتر؟«  م یبر ی خوا ی دستپاچه گفت:»م د،یرس  ی دلواپس به نظر م  یهم که حساب یمهد  عمو

حد   نیچرا؟ قبالً تا ا ی معده درد دار یل یخ دایشده بود، اصالً جد  یجور  ن یدکتره بره آخه امروز دوباره هم ه ی:آره بنظرم سحر

 نبود! 

 :د یآب دهنش رو آروم فروداد و با حالت نگران صورتش، پرس  یاون حرف سحر، عمو مهد  با

   ن؟یبه من نگفت ی زیامروز هم حالت بد شده بود! پس چرا چ یعنی-

 .ستین م یزیچ د یکن یبابا چرا شلوغش م  ی:اربد یه

 بهش نگاه کردم.  کالفه

 ؟ یقرصت رو خورد-

 آره. -
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 و خوبم.   ستین ی زیچ یگ یبرو اما همش م یدکتر درست و حساب  هی :صدبار گفتم عمه

 آخه؟  د یکن  یقدر شلوغش م ن یفهمم چرا ا  ینم ست،ین  ی:چون واقعاً مشکلربد یه

بود،   بیهم برام عج ی اش کم یکه از همه نگران تر بود و واقعاً رفتارش و اون همه دلواپس  یگفتند و عمو مهد   یز یکدوم چ هر

 بهتره.«  ی لیخ ی جور نیا مارستانیب م یگفت:»پاشو، پاشو باهم بر ربد یشد روبه ه  یکه از جاش بلند م  یدرحال

چشم هاش رو بست و با   ی لحظه ا ی کالفه اش کرده بود و برا یدکتر رفتنش حساب ی و اون همه اصرارمون برا ز یسر م یها رفتار

 بود تموم شد رفت.«  ییهویدرد  ه ی  گه،ید  ست ین یعنی ستین م یطور گمیم ی ! وقتستمیتمام گفت:»بابا جان من که بچه ن تیجد 

 

ابروهاش گفت:»آره بابا ولش   نیب  یچرخوند با تاب ی و الک زده اش م دهیکش ی انگشت ها نیدوغ رو ب  وانیکه ل  ی هم درحال ساناز

 .« د ی. لوسش نکنگهیخوبه د گهیخب م  د یکن

 از قبل هم دلواپس تر شده بود و نامطمئن نگاهش کرد.  ی بیبه طرز عج یمهد  عمو

 ؟ یمطمئن-

 تون راحت.  الی:بله پدر من، خربد یه

. هر چند که همچنان نگران بودم و مدام حواسم بهش بود. بدتر از  میمشغول خوردن شد  یدادن از حالش باز همگ   نانیبا اطم و

با   هی فکر فرو رفته بود درآخر هم که زود تر از بق ی تو  یحسابو  د ی بار یاز سر و روش م  یبود که دلواپس یمن هم عمو مهد 

  ی رفتن شده بودند. سحر درحال یآماده   گهیبردن سحر و دخترا اومده بود و د  ی برا هنامبلند شد. ب زی از سر م ،یآشکار ی کالفگ 

 .د ی ذاشت، سمت عمه رفت با بغل کردنش، صورتش رو بوس   یدر م  یرو جلو  لشیکه وسا

 . زیجون، ممنون بابت همه چ یگل  م یزحمت داد یلیخ-

 خوش گذشت.«  یلیدلم به ما که خ  زیعز ه یچه حرف نی زد و گفت:»ا ی آروم پلک عمه

 تو برو داخل هوا سرده.  گه یطور بازم ممنون، خب د ن ی:به ما هم همسحر

 . امیدر همراهتون م ی :نه تا جلوعمه

 داخل.   میرو کرد مون  یحافظماکه خدا ست، یالزم ن تیوضع   نیبا ا زم یعز ی:مرس سحر

 زد.  یدون نما چشمک  یدر ادامه با لبخند  و
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 . خورهیجون دخمل مون سرما م ی برو گل-

و ساناز رو هم صدا بزنه. آرش   دهیداخل رفت که سحر ازش خواست سپ  یمجدد  ی زد و بعد از خداحافظ  یهم متقابالً لبخند  عمه

مشغول    یاومد، حساب ی هم م اطیح ی که صداش تا تو نیپخش ماش  یکردن صدا اد یرفته بود و با ز رونیزودتر از اون ها ب

 .« یاز توئه سوگند  یناراحت گفت:»قسمتِ سختش خداحافظ ی لحنبود. با رفتن عمه رو به من کرد و با   طنتیش 

 دلم.«  ز یعز شه یدلم برات تنگ م ی لیو کنار گوشم گفت:»خ م یرو بغل کرد گهید هم

 منم. -

ازم   یهم حساب ده یشده بودند. سپ یهم احساسات یکردم که کم  یمفصل  یو ساناز هم باالخره اومدند. با اون هم خداحافظ دهیسپ

شون کردم.   ی به در همراه دنیو رس  اط یح ی . تا تومیبه اصفهان بر ربد یاش حتماً با ه یقول گرفت که دو هفته قبل از عروس 

من از االن دلم واسه همتون   ی بغ کرده اش گفت:»ول ی  افه یباز بغلم کرد و با ق ذاشتیم  نیزم  یکه ساکش رو رو یساناز درحال

 تنگ شده.« 

 زدم. یکردم و رو بهش چشمک ی زیر ی  خنده

 ن؟ یحس یاز همه هم واسه   شتریالبد ب-

 .« قاًیگفت:»دق  ی هم خنده اش گرفته بود و با حاضرجواب خودش 

 ابروش رو باال داد.  یتا  دهیو سپ دند یخند  یاش م  یی و پرو یو سحر هم به اون حاضرجواب دهیسپ

 تو!   یدار  فی چه قدر هم که پرو تشر-

 پس دروغ بگم!  هی:چساناز

 :دمیلبم پرس  دنیدندون کش ری حرفش خنده ام بود و با ز از

 جا؟  نیاومده بود ا ن یامروز حس یراست  نمیبب-

 گرد شده اش نگاهم کرد.   یو با چشم ها  متعجب

 نکنه؟  دهیفهم ربدمی ه ی! وایدون یتو از کجا م-

 نترس.  دهینه بابا نفهم-

 نه؟ یاومده بودم منو بب ید یاصالً از کجا فهم ؟یدون ی:پس از کجا مساناز
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  ی موقع تلفن زدنات نم بازت  ش ینگم ن گهی کم دستپاچه شد، تورو هم که د   هی  رهیگفت کجا م ربد یه  ی وقت مش،ید یعصر تو راه د-

 . طونیگرفت ساناز خانم ش  د یشه ند 

 خانم.  دنیرو دور د ربد یچشم ه گه، ی:بله ددهیسپ

 .ربده یفقط تو نه تاش اسم ه گه،یهم که م یبهم زنگ بزنه، از ده تا جمله ا  یکنه حت  یجرأت نم چارهی:نه بابا بساناز

 بهش کرد و خنده اش رو جمع و جور کرد.  یاخم سحر

 دختر.  ی ریاز دست تو ساناز که از رو هم نم-

 مارموز.  ی پس ا دم یکارش داشت حاال؟ چرا من ند  ی:خب چدهیسپ

 هم خوابوند.  یرو  یپلک  یفتگ یو با خودش  د یخند  زیر

  دونه دونه موهام   خواستیدلم م گه یاش به جون کندن گفت، د یی البته با اون همه پرو نتم یبب  خوادی خب واال گفت قبل رفتن م-

 گفت و ترسش از ناراحت کردنش.  ربد یگفت درمورد ه م یمستق ریبار غ هی رو از دستش بکنم. البته خب حقم داره 

 کار کنم آخه؟«  ی شوهر غول تشن تو چ ن یگفت:»اوف سوگند من از دست ا  نیزم  یرو  ییپا دن یدر ادامه با حرص و کوب و

در منتظرمونن بسه ساناز  ی جلو نیدست جا به جا کرد و با اشاره به کوچه گفت:»بچه ها زود باش  یاش رو، تو  یساک دست  سحر

 .« زیکم زبون بر

 خانِ بد عنق.   فتهیخودش  گردمیکار کنم اصالً بگو تو رو سنن که من با م  ی:خب چساناز

 . دمیبازوش کش یبهش زدم و دستم رو رو  ی زیر  یاون حرف چشمک با

زنم، فقط خواستم   ی حرف م ربد یفرصت مناسب درموردتون با ه هی  یمونه. تو   ینم ی جور ن یکنم. ا  ینگران نباش، من حلش م -

 مطمئن بشم که عالقه تون دوطرفه ست.

 و محکم بغلم کرد.   د یگفتن اون حرف ذوق زده و مثل بچه ها پر با

 سوگند جونم.  ی مرس  ،ی عنیعاشقتم -

 نثارش کرد.  ی راه ی و بد و ب د یرو کش نشیآست دهیسپ

 سبک سر.   یجلو در منتظرن. دختره   گه ید  ایبابا ب یخفش کرد -
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بهم عادت    یشده بودم چون حساب ر یماچ و بغل کردن با سوار شدن، حرکت کردند. واقعاً از رفتن شون دل گ  یبعد از کل باالخره

با باال   یعمو مهد  م یداخل بر  میخواستیکه م  نیو هم م ی. پله ها رو باال رفتمیداخل برگشت  یو عمو مهد  ربد ی کرده بودم. همراه ه

 .« می کم باهم حرف بزن  هی  یندار ی جان بابا اگه کار ربد یگفت:»ه ربد یگرم کنش رو به ه  پیز دنیکش

 

 ابرو هاش افتاد.  یچهره اش تو  یاز حالت پرسشگرانه   یا گره 

 در چه مورد؟ -

 .د یکش  ششیته ر ی رو ی کرد و دست ی با لب و دهنش باز یکم

 کم هم حرف، ها؟  هی طور  نیو هم م یبزن ی دور ه یگفتم با هم  ست،ین  یمهم زیچ-

 کرد.    زیکم جا خورده بود و نگاهش رو ر ه ی 

 شده؟  یزیچ-

 م؟ یو با هم دور بزن  رونیب م یبر ی پدر و پسر میکه بخوا ه ی بیعج زیچ ی :چرا تعجب کردیمهد  عمو

 .ام یافتاده! باشه پس برم لباسمو بپوشم و ب ی شده و اتفاق یز یچ د یگفتم شا ی :نه ولربد یه

 خونه؟«  د یگفتم:»شه منو هم سر راه برسون   ربد یاون حرف روبه ه با

 به داخل انداخت. ینگاه

 رسونمت. یبمون اومدم م ششیشه پ ی مامان تنهاست، اگه م-

 گلرخ بمون.«  شیفوت کرد و گفت:»آره سوگند جان شما پ ی حرفش نفس صدا دار د ییهم در تأ یعمومهد 

 

خوابم   ی. حسابمیشده بود لمیف یداخل برگشتم. با عمه مشغول تماشا  ربد یو ه یگفتم و بعد از رفتن عمو مهد  یچشم ناچاراً

پرخوابم مدام   ی کرده بودند و چشم ها ری د  یو عمو حساب  ربد ی. هدمیکش  ی ا ازه یدهنم، خم ی گرفته بود و با گذاشتن دست جلو

گفت:»خوابت   ز یم  یپاش برداشت و با قرار دادنش رو ی رو از رو وه یکه عمه ظرف م دم یکش ی دوباره ا  ی  ازهیبه ساعت بود. خم

 گرفته سوگندجان؟« 

 که هنوز برنگشته!  ربدم یوقته، ه ر یآره د-
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 ؟ ی بهش زنگ نزد-

 که جواب نداد. هم  یرو با خودش نبرده، عمو مهد   شیآخه گوش -

 دستش بود زد.  ی که تو ی بیس  که یبه ت ی تو فکر گاز  یو حالت جیگ

 شب!   یموقعه    نیداشتن اونم ا گه یبا هم د یدونم اصالً چه حرف  ینم-

 .د یچرخ سمتم

 نگفتن؟  ی زیبه تو چ-

 دونم.   ینه منم نم-

 گفت.   یهان جیو گ د یفکر فرو رفت که آروم صداش زدم. نگاهش سمتم چرخ یتو  از

 ! هویتو فکر   ن یشما عمه جون رفت یخوب-

 . د یکش ی جا به جا شد و نفس بلند  ی مبل کم ی رو

 .ره یکم فکرم درگ ه یراستش -

 شده؟  ی زیچ ؟ یچ ری درگ-

 .د یدستش، باال خز  یکند و نگاهش آروم از رو   ی ناخنش رو با انگشت هاش م ی گوشه   میمال یاضطراب با

بار بهش گفتم   ن یاول یکرده... خب وقت  شونیذهنمو پر  یلیخ یمهد  ی نشد. راستش رفتارا یخواستم زودتر بهت بگم ول  یم-

منقلب و دگرگون شده    یتازه اون لحظه حس کردم ناراحت شده. حالش حساب دمیتو چشماش ند   یخوشحال چ یباردارم اولش ه

 بچه رو؟  نیا خوادینم کنه . نگرانم سوگند نهیجور ه ی بود. کالً هم چند وقته 

خوشحال نشه. تازه   شه یرو کرده وگرنه مگه م  ربد یاونم مثل شما فکر ه د ی! خب شاد یکن  یکه شما م ی چه فکر ن ینه بابا ا-

البته حق   نیحساس شد  یخود ی بغضش گرفته. ب ده یضربان قلب بچه رو شن ی صدا یدکتر و وقت   نیباهم رفت ن یخودتون گفت

 . نیهست یدوران سخت   یچون تو  دمیم

 هم فشرد. یرو  ی قانع شده بود و لب ی که با حرف هام کم انگار

مز  قر یچون چشمات حساب زمی خب پس تو پاشو برو باال بخواب عز یلیحساس شدم. خ  یل یهم من خ د یآره انگار حق با توئه شا-

 . یخواب ی شده از ب
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 که برم خونه.  ادیب ربد یکنم ه  یصبر م گه ینه د-

 شه مگه؟  ی م ی جا بمونه چ  ن یامشب رو ا ه ی. حاال یمونی خب به مامانت زنگ بزن بگو که م  ان،یب رتر ید  د یآخه شا-

 بزنم.  نا یزنگ به مامان ا هی  نیپس بزار دونمینم-

خسته بود و به اتاق خوابش رفته   یباال رفتم. عمه هم حساب ی به طبقه  دنیخواب ی موندنم رو به مامان اطالع دادم برا نکه یاز ا بعد 

موندن   یکه سحر و دخترا م   ییکرد و به اتاق مهمون، جا ی معذبم م  یبمونم کم ربد یاتاق ه ی تو  یعمو مهد  یجلو  نکهیبود. ا

شده بودند و    نیسنگ  ی. پلک هام حسابدمیمهمون  خز  یتخت دونفره   ی نداختم و رواتاق بود ا هکه ت ی مبل  یرفتم. شالم رو رو 

 هم گذاشتم. یرو  ی آروم چشم هام رو با خواب آلودگ

 

  ی تخت بلند شدم. شالم رو از رو یزدم و از رو  ی به خودم دادم. پلک خواب آلود یتخت جا به جا شدم و کش و قوس  ی کم تو  هی

شدم.   ریسراز نییباال رفتم و بعد از شستن دست و صورتم، از پله ها به سمت پا یبهداشت سیرومبل برداشتم و سر کردم. به س 

دمَق   ی ا افهی . با ق د یخونه مشغول آماده کردن صبحونه بود. سالم کردم که سمتم چرخ زآشپ ی ساعت از ده گذشته بود و عمه تو

 کردم.  شیباال انداختم و پر تعجب وارس  یجواب سالمم رو داد که شونه ا  زدی چشم م یرو تو  یکه دلواپس

 شده؟  ی زیعمه جون چ یخوب-

 :د یاجاق گاز پرس  یرو  یِ چا یو کتر   یو نشست. من هم رفتم و نشستم که با نگاه کردن به قور  د یرو کنار کش ی ا یصندل

 ؟ ی خور ی م ییچا-

 کجان خوابن هنوز؟   ربد ی عمو و ه یراست ه؟ یجور  نیاتون   افهیچرا ق شدهیعمه جون ازتون سؤال کردما چ-

  ومدهیاصالً خونه ن شبید ربد یزد گفت:»ه یموج م   یکه از نگران  ییاش رو ماساژ داد و با صدا یشونیکم پ  هی اون حرف  با

 سوگند!« 

 ومده؟« یهم ن ی! عمو مهد ؟یچ ی عنیگفتم:» عیحرفش جا خورده بودم و سر از

 . بیحال عج ه یتنها برگشت، اونم با  شیکم پ ه ی خب  یعن یچرا اومده، -

 :دمیپرس  یباره حرارت گرفته بود با دلواپس کیکه   یو صورت  یو با نگران  د یاز صورتم پر رنگ

 خوبه که هان؟  ربد یه  نمیبب  شده،یچ... چرا مگه چ-
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 .  شونهیپر ی لیشده چون خ ی زیچ ه ی کنم یگفت که خوبه اما حس م  یمهد  یعن یخوبه،  ربد ی نگران نشو ه-

 کجاست؟ ربد ینگفت ه نمیواقعاً؟ بب -

کنم باهم بحث شون   ی چرا حس م دونمینم ی ول تیرفته سوئ  دنیاز کانادا رس  شب یچرا، خب گفت با دو سه تا از دوستاش که د-

  شتریب ربد یاطالع بده! ه  هی  ی خونه حت ادین یتو هست   یداره وقت  یلیشده از خال و وضعش معلومه که دعوا کردن، وگرنه چه دل

دوستاشو   یطور شده و مهد  نیبارهم هم نیفکر کنم ا ت یسوئ رهیو م  ادیخونه نم شه یبحثش شون م ی که با مهد   ییموقعه ها

 حرف زدن که هردو از کور دررفتن.  یدرمورد چ   شبید ستیوم نبهونه کرده. معل یالک

 باال انداختم. ی شونه ا جمی شده و حالت گ کیبار یذهنم رو مشغول کردع بود و با نگاه  یعمه حساب ی ها حرف

 تونه بحثشون شده باشه؟ اوناکه باهم خوب بودن! بعدشم پس عمو خودش کجا بوده تا االن؟  ی م ی خب آخه سر چ-

امروز رو جلو   ی عقب افتاده  ی سر هم رفته شرکته و کارا ه یکرده   تیسوئ ی رو راه ربد یه یمهمونا نکهیواال گفت بعد از ا-

 باش باز ها؟  نکنه درمورد بچه گمی... مگمیدونم.  م یانداخته، گنگ بود حرفاش... نم

 عمو االن خونه ست؟  نمیبب  رفته، یپذ  گهیرو د هی اون قض ربد یکنم، ه ی نه بابا فکر نم-

 . شهیگفتم باز کالفه م  یز یمن چ یاتاق کارشه. فقط نگ  ی آره تو -

  ی م که   نیاتاق کار بودم و هم یاومدم. جلو رونیاز جام بلند شدم و از آشپز خونه ب ع یسر یل یسر تکون دادم و خ د ییتأ در

 زد.  یاومد. سالم کردم که لبخند کم رنگ  رون ی موها و سر و ضع آشفته اش ب ی  دهیبا حالت ژول  ی خواستم در بزنم، عمو مهد 

 .ری سالم سوگند جان صبح بخ-

 . ریممنون صبح شماهم بخ-

که   ی کرد و درحال ینگاه ده، یسرخش که معلوم بود اصالً هم نخواب یکردم. با چشم ها  یمضطرب نگاهش م یو با حالت   دلواپس

 :د یکرد پرس   یساعتش رو از دستش باز م

 ؟ یداشت  یسوگند جان کار-

 تونم بپرسم کجاست؟   ی! مد یبرنگشته شماهم که االن اومد  شبید ربد ی که گفت که ه دمیاز عمه پرس  یعنی آ... آره، -

 گفتم که با دوستاشه!«  ، ینگران شد   یخودیم که مثل عمت بگفت:»توه یو باکالفگ  د یصد دار کش ینفس

 چهره اش چرخوندم. ی شونیصورت و پر یاجزا ی رو رو نگاهم
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 ومده؟ یشده،  کجاست، چرا همراهتون ن یچ  نیکنم بگ   یشما؟ خواهش م  د یقدر آشفته ا  نیپس چرا ا-

خودش   یگفتن موضوع یکه انگار برا  یبه اطراف کرد درحال یو با نگاه  د یصورتش کش یتو  ی دست د،یاون همه اصرارم رو د ی وقت

سوگند جان،    ستیخوب ن ش یروح تیکم وضع  هی  ربد یفکر کردن و تعلل آروم گفت:»خب راستش ه ی کرد با قدر ی رو آماده م

 ... « یعنی

 لب و دهنش شدم. ره ی خ یثابت شده از بهت و نگران ی مردمک با

 .نیراستش رو بگ  شده مگه؟ ت.... تورو خدا یچ... چرا چ-

 حرکت داد.  نییصدام، رو به پا یکم کردن بلند   یدستش رو برا   دو

 . ینیب یرو که م  تش یخوام گل رخ بشنوه، وضع یسوگند آروم نم-

 که خوبه عمو تو روخدا...   نیباشه، باشه فقط تورو خدا بگ -

 . د یموهاش کش  یتر کرد و دستش رو محکم تو   یلب

خونه بهش   م یگشت ی برم یوقت شبی. دیل یخ خت،یبهم ر  ی لیاز دست داد، خ شبیرو د کشینزد  ی لیخ یاز دوستا یکیخب -

 . ختیبهمش ر یزنگ زدن و اون خبر بدجور 

 دهنم بردم.  یجلو  یکوتاه ن یرو با ه دستم

 ؟ ی نه؟ چه طور ییوا-

 تصادف کرده.  ایاوم خب گو -

 باشم.   ششیپ د یکجاست؟ من با  ربد یخب االن ه-

هم به   شبی. د ادیتنها باشه تا اول بتونه با خودش کنار ب د یناراحته با ی لیخ یوقت  ی عنیجور موقع ها  نی. استین ی ازینه نه، ن-

 باشم. ششی و منم مجبور شدم پ اد یخاطر حال گلرخ، نتونست خونه ب

 لب تر کردم.  ی استرس و ناراحت با

 حالش بده؟  یلیخ-

 هم فشرد از اون پرسشم. ی لب رو  جاخورده
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کم تنها باشه   هی تو ناراحت نباش فقط بزار  ی ناراحته ول یلیبوده معلومه که خ کش یو نزد یمیباشه دوست صم  یخب هرچ-

 .نیهم

 دش؟یشناس  یبوده شما م  کش یک... کدوم دوست نزد-

 

 کرد.   نییباال و پا یسر  متأثر

رو هم نداره   ی پسره دمانده و کس یبود. خونه   شیمیقد  ی لیخ یز دوستاا ی کی ی عنی ،یاگه بگم فکر نکنم تو بشناس  یآره، ول-

هم   ی طور نی نفهمه آخه هم یز یخونه تو نگران نباش فقط گلرخ چ ومد یبره اون جا پس اگه ن د یفقط کارش تهران بود. شا نجا،یا

 نگرانشه پس بهش نگو.   یکل

 کنه؟  ی آرومش م یی تنها د یشما مطمئن-

 تر شده بود.  م یمال لحنش

 نگو.  یز یهم چ ی به کس زم، یآره عز-

 :دمیپرس  نامطمئن

 ها؟ د یکن   یرو که پنهون نم  یزیچ-

 پنهون کنم؟!  د یرو با ی معلومه که نه آخه چ-

  قاًی دونم دق یآخه من تا حاال اونجا نرفتم، نم نیرو بد   تیآدرس سوئ شهی ... مشهی. منمشی نگرانشم. کاش بشه بب یلیمن خ ی ول-

 کجاست! 

 تکون داد. نیبه طرف  یکم هول شده بود سر   هی که  ی اون حرفم درحال اب

 .ستینه نه، الزم ن -

 چرا آخه؟ -

  ی لیخ ی نجوری دونم که ا  یشناسمش، م یاز تو م  شتر یبراش بهتره، من پسرم رو ب ی جور نیگم ا یخب سوگندجان من دارم م -

 راحت تره. 



 عشق تا جنون 

1683 
 

اون   ی برا یکه حساب  شیپرتشو یبود و دل دهیفا ی ب دنشید  یمن برا  ی اصرار ها م، یرو با عمو مشغول حرف زدن بود قه ی دق چند 

 که داشت سر تکون دادم.  ی از خواسته ا ع یگفت، براش آشوب شده بود. مط یازش م  یکه عمو مهد  یحال

 ونم بعداً بهش زنگ بزنم. که بت  نیرو براش ببر  ش یگوش  ن یفقط الاقل اگه تونست د یشما بگ  یباشه هرچ-

 هم قرار داد.  یرو  پلک

. بگو حق با  یکم هم آرومش کن  هی کن  ی نگو و سع ی زیگفتم به گل رخ چ ی نره که چ ادتیاگه نرفته باشه دماند، حتماً. فقط -

 . ومدهیکه خونه ن ن یو دوستاش از خارج اومدن و واسه ا  هیعمو مهد 

 راحت.  التون یچشم خ-

  ی م زیسفره رو تم یبود و با دستمال زی به م رهیدادن به حال نا آروم عمه به آشپز خونه برگشتم. خ نیتسک  یبا اون حرف برا  و

. حال خودم  ختیر ی م ن یزم ی رو بدون توجه رو زیم  یرو  یاصالً هوش و حواسش جمع کارش نبود و آشغال ها یکرد. از نگران

خاطر.   شونی خاطر داده بود اما همچنان دل نگرون بودم و پر نانیعمو بهم اطم هاز حال عمه نداشت هرچند ک یهم دست کم

که استرس براش کمتر از سم نبود، آروم کردم و نبود و    تشیدادن به عمه با اون وضع ی و دلدار دنیقرار بخش  ی خودم رو برا یکم

راحت   الشیجلوه کرده بود که واقعاً خ ی اقع ام و یو ظاهر   یتصعن ی. اون قدر لبخند ها حیبراش توج یجور  هی رو  ربد یه بتیغ

 از هم باز شد.  ی کم رنگ از سر آسودگ ی شده بود و باالخره لب هاش به لبخند 

  رون یناراحت نباشه از خونه عمه ب یخود  یب  نکهی مراقبت از خودش و ا یبه عمه برا  یی ها هی رفتن شده بودم و بعد از توص ی  آماده 

.  دمیخونه رس  ی تا جلو ی و چه جور ی حوصله که اصالً متوجه نشدم ک یاون قدر نگران بودم و ب گرفتم.  ش یاومدم و راه خونه رو پ

  ی نم یترم کرده بودند. کالفه بودم و مشوش؛ حت شون یاز قبل هم پر ی و حت دند یچرخ ی م رم س  یمسموم تو  ی ها الیفکر و خ

در چرخوندم و باال رفتم. بابا و مامان    یمغز  یرو تو  د یام رو دوچندان کرده بود. کل ی موضوع کالفگ  ن یتونستم بهش زنگ بزنم و ا

اوردم و آروم سالم کردم که جواب سالمم رو دادند و بابا   نییدوش پا یرو از رو  فم ی بودند. ک ی آشپز خونه مشغول خوردن چا ی تو

 : د یاز همون جا پرس  تمیوضع ی و بررس  یبعد از نگاه

 دخترم؟   یخوب-

 لب هام نشوندم.  یحفظ ظاهر رو  یبرا یلبخند 

 بله بابا جان خوبم. -

 ؟ ی که به خودت گرفت  هی ا افهیچه ق نی:پس امامان

 .ستین  میزی نه چ-
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 شد.  دهیبابا سمت در کش نگاه

 ؟ یاومد  ربد یبا ه-

 کم کارداشت، خودم تنها اومدم.   ه ینه اون -

 :د ی پرس  د،ینوش  یم  وانی ل یتو  ی که از چا ی هم درحال مامان

 ؟ یصبحانه که خورد  نم یبب ی رخویم یچا-

کم خسته    هی  میموند   داریب ی ادیرفتن ز ریکم د  هی نداشتم. با اجازه تون من برم اتاقم. سحر و دخترا  ل یم  یعمه هم اصرار کرد ول -

 ام.

رو گوشه   فمی به اتاقم رفتم. ک یو بهونه قرار دادن خستگ  ی حیاون حالم که با اوردن توج ل یدونستن دل ی بودند برا ریگ یپ همچنان

چونه    ری پا، ز یآرنجم رو  هی و تک شونمیتخت نشستم و دست هام رو با حال پر ی پرت کردم و بعد از دراوردن پالتوم، رو یا

داشت   الیکر و خرو ازم پنهان کنه. سرم از ف ی زی چ هی  یکردم عمو مهد  یبود و مدام احساس م ری گذاشتم. ذهنم همچنان درگ 

 به در وارد شد و سامان داخل اتاق اومد.  یساعت ضربه ا  میدست فشارش دادم که بعد از گذشت ن ی و محکم تو  د یترک یم

 سمتم اومد. میمال  ی کردم که با لبخند  سالم

 سوگند خانوم!  ی اورد فیباالخره تشر ر، یسالم صبح بخ-

 تشک تخت نشست.  یزدم که کنارم رو  ی لبخند   یحوصلگ  یب با

  ش یزنم گوش  یزنگ م  ی بحثتون شده؟ آخه اونم هرچ ربد یبا ه  نمی بب ،یناراحت بود  یز یکه از چ نیگفتن مثل ا یم نای:بابا اسامان

 . دهیرو جواب نم

 سر دادم. یو بلند   قیعم نفس

 نه. -

 بازوم قرار گرفت.  ی شد و دست هاش رو ی جد  لحنش

 ه؟ یچه حال نیپس ا-
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دوباره    ی شناخت. نفس ی رو که فوت شده بود م د یریبودند و حتماً سامان دوست ه ک یبهم نزد یلیفکر فرو رفته بودم. خ به

به فکر فرو   یق ی دقا ی جاخورده بود و اون هم برا یکردم. از حرف هام کم ف یمردد بودن ماجرا رو براش تعر ی و بعد از کم دمیکش

 رفت.

 

 و دو دل ازش سؤال کردم:  دمییدندون جو ر یرو با اضطراب ز لبم

 ؟یشناس ی که فوت شده م ربدویدوستِ ه ن یسامان حاال تو ا نمیبب-

 ؟ید یشو نپرس اسم  نم یدونم، بب ینم-

  نیهم یکردم دوست مشترکتون باشه، واسه   ی قدر براش ناراحته. فکر م ن یا ربد یبودن که ه یمیصم ی لیمعلومه خ ی نه ول-

 . یتو بدون د یشاگفتم 

 داد.  ه یزانوش تک یهم چفت کرد و آرنج دو دست رو، رو  یهاش رو تو  دست

 بدونه.  نیحس د یالبته شا ید یپرس   یشناسم اما کاش اسمشو م  ی دوستاشو م   شتریواال من ب-

واال خودمم   دم، یپرسم بهت خبر م ی موهام زد و گفت:»تو نگران نباش از بچه ها م ی رو  یبوسه ا الم یآسوده تر کردن خ ی برا و

 بدونه.«   نیحس د یهمون طور که گفتم شا یموندم که کدوم دوستشه! ول 

 به منم بگو.  ید یفهم ی ممنون، فقط لطفاً هرچ-

 . د یبه کمربند و شلوارش کش ی جاش بلند شد و دست از

  ستین یزی! چادیم هو ی رهیم هو ی به،یو غر  ب یکم رفتارهاش عج ه ی یشناس  ی رو که م ربد یناراحت نکن ه یخود ی توهم خودتو ب-

 قربونت برم. 

 رو هم با خودش نبرده.  گفت البته تلفنش   یبره به من م  خواستی هرجا م شه یخب هم ی ول-

 بهت زنگ بزنه.  گم یکردم م  داش یپ ست، ین ینگران یجا-

 رفت.   رونی با گفتن اون حرف از اتاق ب و
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بود و منتظر تماس   ی . چشمم مدام به گوش دمیتخت دراز کش  یو تاب داده بودم، رو  چیکه حوله رو دورشون پ سم یخ یموها با

  شونم یرفته بودم حمام سراغم رو از مامان گرفته و اون هم از حال پر ی وقت  ایبار رخساره زنگ زده بود که گو ک یاما فقط  ربد یه

  ی ناراحت و متأثر شد. اون همه ب یحساب  ربد یفوت شدن دوست ه یماجرا  دنیکرد و با شن  چمیسؤال پ  ی براش گفته بود. کم

که اصالً آروم و قرار   ی از شب قبل تا همون موقعه حال و روزم رو درست مثل مرغ سرکَنده کرده بود و دل دنشیو ند   یخبر

 نداشت.

  ربد یشده بود و خبر فوتش رو به ه دایباره پ کی که  ی راجع به اون دوست یز یت و اون هم چتمام برگش  یخبر  یسامان با ب شب

  حیشدنش رو حتماً توض ب یغ لیو دل  گردهیخاطر داد و گفت که باالخره برم نانیدونست اما باز هم بهم اطم  یداده بودند، نم

کردم خودم رو آروم کنم   ی م ی باز سع یقرار ی صحبت کرده بود و با وجود اون همه ب باهامماجرا  دنی. مامان هم بعد از فهمدهیم

 بد رو از ذهنم دور. یو فکر ها

 **** 

 بهم زنگ هم نزده بود!  ی حت ی نا باور ن یگذشته بود اما هنوز هم برنگشته بود و در ع  یروز   دو

  یِباز حرف زده بودم که گفته بود با گوش  یبا عمو مهد برام گذشته بود.   یخبر یجنون آور از اون همه ب یکه با حس  یروز   دو

که به تهران برگرده. مثل   ی زنگ زدن نداره تا زمان ت یموقع  یلیهنوز هم دماونده و خ ایاز دوست هاش به عمو زنگ زده و گو یکی

اون دو   ی م نگران نشه، تووضع و حال  دنیعمه با د نکهیا یبرا  یبودم از طرفش. حت یها شده بودم و مدام گوش بزنگ تلفن وونهید

 روز اصالً خونه شون نرفته بودم. 

. تنها بودم و  د یعمو حم  یبه خونه  یکار  یاومده بود رفته بود و باباهم برا  ران یاز دوست هاش که تازه به ا یکی دن ید ی برا مامان

شده بودند.   ج یبس ربد یکردن ه  دایآروم کردنم و پ ی من اون هارم نگران کرده بود و برا یها ی تاب یکه ب  نیمنتظر سامان و حس

به طرف شون رفتم و با   ع یداخل اومدند. سر  نیو باالخره سامان و حس د یدر چرخ ی تو د یکه کل رفتمی سالن مضطرب راه م ی تو

 :دمیزدند و منتظر خبر، پرس  یدو دو م   یکه از نگران ییچشم ها

 ن؟یری بگ  ی خبر ن یستشد تون یچ-

 داشت به آرامش دعوتم کنه.  یبا حرکت دست هاش سع سامان

 آخه؟!   هی چه حال نی کم آروم باش سوگند، ا  هی-

خبر   یب ربد یه به یبه خدا که عج ینگران نشو ول   یگ یخبر رفته ها؟ م ی کجاست کدوم دوستشه اصالً، چرا ب  گه،یسامان بگو د-

 ! زدیبره الاقل به من زنگ م زارهینم
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  شتر ی. ساکت بودنش بد ییجو یبود و م  دهیلبش رو داخل دهن کش  یگوشه   ری که سر به ز  دمیکش نی مضطربم رو سمت حس نگاه

و سر و ته    زد یهاش باز قسم صدام م یو مسخره باز  یبا شوخ د یجور موقعه ها با ن یا نیدلهره به جونم انداخته بود چون حس

 .دمیچرخ تش سامان باز سم یاورد. با صدا یماجرا رو هم م 

 دوستش بوده نتونسته به تو زنگ بزنه و حالش خوبه.  یِگوش   نکهیحرف زدم، گفت به خاطر ا یراستش با آقا مهد -

 لب زدم:   یاز التماس رنگ گرفته بود و با لرزش  صدام

 گه؟ ید  ادیخ... خب دو روز گذشته پس چرا نم-

 فکر کنم برگشته.«  ی فرارش کرد و گفت:»ول  یه هاو نگا ن یبه حس یاون حرف نگاه با

 ! ؟یگ یپس چرا نم  نش؟ ید یمگه د ؟ ی... کیچ -

 .تیسوئ  می. ماهم بالفاصله رفتدتشید ت یسوئ یاز دوستاش گفت امروز جلو یک یاما  مشید ی:هنوز ند سامان

 هم فشردم.  یلب رو  ی حرص و نگران با

 خب؟-

 لب باز کرد.   ی ا قه ی گفتن بعد از دق یکه مردد بود برا  ی کرد و در حال ی با لب و دهنش باز یکم

 گم اما فقط قبلش آروم باش و نگران نشو خب؟  یبهت م یز یچ هی سوگند -

  وار یحفظ تعادلم دست لرزونم رو به د یفرو دادم و برا  ی کنم. آب دهنم رو به سخت ی بود که قالب ته یجمله اش کاف  هی  همون

 پشت سرم گرفتم. 

 . گهید  نیشده، جونم به لبم کرد یت... تورو خدا بگو چ-

 در آروم کردنم داشت.  یاون حالم نگران نشده بود باز سع دن ید از

 باشه قربونت برم آروم. -

 

تکون   ی رو بگند. به دهنش چشم دوخته بودم که سر  تیکه باال رفته بود خواستم که واقع ییو با تن صدا  دنیشن ی بودم برا مصر

 لبش رو باز کرد.   یداد و تا
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 خون بود!   ی قطره ها  نیزم  ی... رونمیزم  یرو شکسته و رو  ئتیسو ی ها شهیخب... خب تمام ش -

 هان باتوام؟«  ، یچ یعن ی ! یگ یم ی گفتم:»چ... چ د یبر  ده یبر ، ینیه دن یزده نگاهش کردم و بعد از کش وحشت

 .د یسرش روبه سامان توپ یرو  دنی و با دست کش یشاک نیحس

 ! یکن  یهول کرده! چرا شلوغش م  ین یب یچه وضع خبر دادنِ آخه، مگه نم نیسامان ا-

 رو به من کرد.  ن یتوجه به حس یب

 فکر کنم.  یعنیخوبه  ست، ین یکن  ی که فکر م ی سوگند اون جور نیبب-

  یحرف نم یملتمس و پر خواهش گفتم:»چرا درست و حساب د یلرز یکه چونم از بغض م  ی سرم گذاشتم و درحال ی رو رو دستم

 فکر کنم خوبه؟!«  یچ  ی عنیشده؟  یخب چ د یزن

  نقدریبعدشم تو چرا ا گهیخوبه د یعنی   دهید  تیسوئ ی جلو دوستش اونو  ی نشده که. خب وقت یز ی:سوگند آروم باشه چنیحس

 ؟ یخود یب یش  ی نگران م

 خته؟ یو بهم رر  ت یشده چرا سوئ یچ  د یگ  ی پس چرا مثل آدم نم-

 هام آروم بغلم کرد. ی تاب ی برداشت و با اون پرسش ها و ب ک ینزد یقدم سامان

 فقط...   فتاده،یبراش ن ی قربونت برم من، اتفاق-

 :دمیو داد مانند پرس   دمیرو کنار کش  خودم

 ؟ یفقط چ -

بُکسشم   ی  سهیو ناراحته، رو ک ی عصب یلیکرد و قبل از اون گفت:»فقط معلومه که خ  ی دست شیپ نی کرد که حس ی آشفته ا نگاه

 بود.«  یخون  یمشتا یجا

گرفتم و    وار یدستم رو باز به به د ستمی پاهام به ا یکردم رو  ی م یکه سع ی . درحالیزانوهام خال ر یسست شده بودند و ز پاهام

 د. اوم کمیباز نزد یچنگش زدم که سامان با نگران

 دلم؟  ز یعز ی سوگند خوب-

 لب هام رو از هم باز. یکردم و با بغض خفه کننده ا  نگاهش
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 کنم.  یکن، خواهش م  داش یتورو خدا سامان پ نمش، یبب د یمن با-

 . شهینکن، حالت بد م ی جور نی:سوگند انیحس

 خب.  م یزنیتوهم خونه باش بهت زنگ م م، یگرد ی رو که ممکنه رفته باشه رو م ییو جاها می ریاالن م نی:من و حسسامان

 . امینه نه منم م-

 نو گوش کن. لطفاً حرف ساما   شهیحال! نه نم نی:با انیحس

 اونجا هان؟  ادیب د یعمه شا یخونه   رم یپس م-

  یکرد لب رو  ی که نفسش رو محکم فوت م  یام قبول کردند و ساما درحال یو ناآروم  ی قرار  یب دنی قدر اصرار کردم که با د اون

 هم فشرد. 

  ی رفت دنشیرفتار کن عمه فکر کنه برا د ی جور ه یبه سر و صورتت بزن.   یآب  هی نکن که عمه بفهمه. برو  یکار  هی باشه فقط -

 خب؟

  ی هوا گفت:»حت یو ب   د یاش کش ی شونیپ یرو   یدست  یبا کالفگ  نیکردم که حس  د ییسر وگردنم رو تکون داد و تأ عی سر یحرکات با

  ه یچ شیهمه ناراحت نیا لیدل  دونم ی! نمشناختمیدوستاشو م  یمن همه    ادیم  ادمیواال تا اون جا که  ه، ی اسم دوستش چ مید ینفهم

 کارو کرده؟«  نیآخه که ا

 زد.  ی با چرخوندن چشم بهش تشر سامان

 معلومه!  شمیناراحت ل ی. دل میکن داش یپ د یفعالً با-

 به من ادامه داد:  رو

 . میسوگند تو هم زودتر آماده شو که بر -

 و تنم کردم.  دمیکش رون یکمد ب یلباس ها  نیرو از ب ییمانتو ی به اتاقم رفتم و هول هولک ع یسر یلی و خ  یاو حرف بدون معطل با

و    ربد یکردن ه  دایپ یان بعد از رسوندن من، برا و سام نی. حسمید یعمه رس  یخونه   یبعد جلو  ی  قه ی چهل، چهل و پنج دق حدود

در باز شد. داخل    یا  قهیرو زدم که بعد از دق فون ی حرکت کردند و رفتند. آ ع یسر ی لیگنگ و مبهم، خ  یاز اون ماجرا یسرنخ

 دوتا کردم.  ، یکیچندتا پله رو هم  همونرفتم و با دست گرفتن به نرده ها  اطیح
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شکلش رو   یل یو مستطل  فی ظر نکیمن ع  ی  ده یمضطرب و رنگ پر ی  افه یق  دنیبود و با د ستادهیا  ی در ورود  یجلو  یمهد  عمو

شلوارش، آروم   بیج ی دستش تو ه یجا به جا کرد و با بردن   ، یخواب یخسته و به قعر نشسته اش از فرط ب ی چشم ها ی کم رو  هی

 :د یپرس 

 ه؟ یچه حال ن یسوگندجان، ا شدهیچ-

 تازه کردم.  ینفس

 کجاست؟  ربد یه... ه-

سالن که   ی سرش با شماتت و تأسف داخل رفت و من هم به دنبالش. تو یهم رفت و با تکون دادن ها ی تو  یهاش کم اخم

  ن یپس ا یدونی م  زویگفت:»سوگند جان تو که همه چ یی و با ترش رو د ی رو گرفتم که سمتم چرخ ربد ی. باز سراغ هستادیا مید یرس 

االنم بردمش اتاقش که   ده،یاصالً نخواب شبی من گل رخ رو بزور آروم کردم، د خه؟ آ شده یدادم باز چ حی ! خوبه برات توضهی چه سؤال

  جیکه بس  نمیگفتم من؟ تازه سامان و حس ی ! چنجایا یایم یشیحال پام ن یو با ا  ینجور یکم استراحت کنه. اون وقت تو ا  هی

شده بود   ش یزی بنظرتون اگه چ د؟ینگرانش شتریکه پدرشم ب  یاز من  ی عن ی ؟ی چ ینع ی نایا رنیگ ی! اومدن سراغشو از من میکرد

 من... « 

شدم.   ریدست فشردم و از لحن پر شماتش سر به ز ی بلند همراه با فروخوردن حرفش فوت کرد. بند کوله ام رو محکم تو ینفس و

 فرستاد. رون یکالفه تر نفسش رو ب

 درک کن.  یاون بارداره دخترم کم ی نیب یم  ی دار  تشویها؟ وضع یچ د ید یحال تو رو م ن یا یاگه تو -

که امروز   ییزای تونم هضم شون کنم. اونم با چ  یواقعاً نم ضه یضد و نق  یل یکار کنم نگرانم عمو، شما هم که حرفاتون خ  یخب چ-

 .دمیشن

 مگه! ید یشن ییزایبشه، چه چ داریخوام گلرخ ب ی آروم تر نم-

 ن؟ی بهش گفت  یافتاد چ  ی ه اتفاقاون شب چ  نیو بگ ر  قت یحق-

 آخه؟   قتی فهمم کدوم حق ینم-

 

 سرخش. یهم به چشم ها یو دست د یکش  نییپا ی چشم کم یرو از رو   نکشیبا گفتن اون حرف ع و

 ! د یکن ی و پنهون م د یگ  یرو نم  ییزایچ ه یکنم  ی پس چرا من حس م- 
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 داد.   هی مبل تک یآرنجش به دسته   ه یبه ستوه اومده سر تکون داد و دستش رو با تک یحالت با

 !  به؟یعج ه یقض  نیا ی کجا  نمیگم؟ اصالً بگو بب یدروغ م  ی کن ی فکر م ی عنیبگم،  ی چ دونمینم گهیواقعاً د-

 اما االن...  زدینگ مکه ساعت به ساعت به من ز ی خبر؟! اونم کس یبزاره بره؟ چرا ب  هوی  د یبا ربد یهمه جاش، چرا ه-

 رو فرو خوردم.  بغضم

 گم!  ی م  ی که من چ  د یهم شما درک نکن د یشا دونمینم ست؟ین  ب یعج نیگذاشته رفته، ا یخبر  چیاالن دو روزه بدون ه-

 اشاره اش رو سمتم گرفت. انگشت

 گلرخ هم درست مثل تو.  ، یاز اندازه بهش وابسته ا  ش یچون ب بهیاز نظر تو عج-

 د؟یکن  یرو پنهان نم  یز یچ یعنی-

 .ستادیجاش بلند شد و مقابلم ا از

قدر   نیافتاده بود، من ا  ی. بنظرت اگه اتفاقستیپنهون کرد ن یبرا  ی زیکنم چون چ  یرو پنهون نم یز یدخترم من چ نیببب-

 نشستم؟ یم نجایراحت ا

 باال انداختم و نامطمئن جواب دادم:  ی ا شونه

 . دهیرفتنشه که داره منو آزار م ییهوی... یب نه ول خ-

دوستش بوده نتونسته بهت زنگ بزنه    هیگفت بهت بگم که خوبه و چون گوش  یاومد، اما به من زنگ زد، حت  ش یپ ییهویآره -

 به سامان هم گفتم.  نو یا ، یدونیرو که م اخالقش

 ؟ یچ یعنی نای خون ا ی پر بوده از قطره ها ن یزم ی س؟ سامان گفت رو خته ی اون قدر بهم ر تیچرا سوئ د یاما نگفت د یآره گفت-

 انداخت.  نییچشم هاش نشست و سرش رو پا ی تو یغم ی لحظه ا یبرا

 . دونمیم-

 ! د؟یدونیم-

 زد و سرش رو باال اورد.   یمحکم پلک

 بودم.  تیدونم، چون امروز صبح سوئ ی آره م-
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 گشته! که بر  د یدون  یهم م  نویپس ا-

 هوا چرخوندم.  ی و دست هام رو تو  دمیو پر حرص خند  ی سکوتش عصب با

همه نگران بودم   ن یمن ا ی که برگشته، چرا وقت  نی! چرا نگفتنشید یکه انگار ند   د یکن  یرفتار م یجور ه یپس چرا از صبح تاحاال -

 شما. ب یعج یهمه سؤال و رفتارا ن یترکه از ا یواقعاً مغزم داره م  ن؟ ینگفت یز یکردم چ  یو از تون سؤال م

 نشدن عمه باز من رو به آرامش دعوت کرد. داریب  یباال انداخت و برا ی به طبقه  ینگاه

 لطفاً آروم باش. -

 د؟ یدار ی هم جواب نایواسه ا  گهید نیخب بگ -

که بهش   نی ا قبل از اام تی. آره رفتم سوئیکن  ی سؤال م یهمش دار  ، ید یبعدشم مگه تو اجازه م دم،یخب خوده منم تازه فهم-

 واضحه.   یلیخ لشمیست. دل ختهیبهم ر یحساب  تیسوئ دم یشد و رفت. بعد هم که د نشیبرسم سوار ماش 

صورتم خم شد و شمرده شمرده با لحن مغموم و ناراحتش گفت:»سوگندجان، دخترم، من اون شب داغون شدن تنها   سمت

. حال  کنهیکنه، آبت م یم  وونهیپدرم! غم بچه آدم رو د هی . من دمیخودم د یرو بهش دادن با چشما  یاون خبر لعنت یپسرمو وقت

  ن یا گه یو خودار باشم پس تو د ارمیگلرخ به رو ن ی کنم جلو  یم  ی. دارم سعمهپسردونه   هی و روزم فقط به خاطر حال و روز داغون 

  تیسوئ لیوسا ختن یو با شکستن و بهم ر یرو اونجور  تش یو از دست داده خب عصباندوستش ر  نیتر ک ینکن. اون نزد تم یقدر اذ

  ی خود آزار ادی کنار ب  یبا درد و ناراحت ستی ن لد اون ب ست،یو بلد نکه غصه خوردن ر  ی کس ی برا یِعی امرِ طب  ک ی نیکرده و ا یخال

 ! بهش فرصت بده.« یشیم  یچه حال نیاون بب ی رو بزار جا لحظه خودت  هی لحظه، فقط  ه ی.  کنهیم

  ینم یاندازه تلخ رو حت یضعف داشت و اون اتفاق ب یروبه رو شدن با درد و ناراحت ی تو  ربد یبود و ه یهم حق با عمو مهد  واقعاً

هام، شهرزادم رو،   یبچگ  ی که هم باز یتونستم تصور کنم چراکه خوده من هم، دو سه سال قبل تجربه اش کرده بودم. همون زمان

 رو پشت سر گذاشته بودم.  ی بد  یکرده بودم و چه روز ها  خاک میدوست دوران دبستانم رو تقد 

 هم فشردم.  ی لب رو ت یاون موقع یدن عمو، تو و سوهان روح ش   یافراط ی از رفتار ها شرمزده 

خبر و دل    یبزاره و بره منم که ب هو یکار کنم سابقه نداشته  یخب چ ستیدست خودم ن  د یاما باور کن د یگ  یم  یچ فهمم یم-

 ن؟ یبهش گفت  ی... اون شب... پس اون شب چیزیچ  هی درکم. فقط  ی ب یلیمن خ  د،یگ  یدرست م ی نگرون ول

ازش خواستم در   شتر، یهم نبود، درمورد کار بود ب یخاص ی لیکه حرف خ  می کم باهم حرف زد  هیبگم، خب   ی خواست ی م یچ-

 .نیهم گهی د  یشرکته و حرف ها یجزئه سهام دارا ربد یتو شرکت هم کار کنه چون ه  کیکنار بوت 

 ست.  ختهیذهنم بهم ر یلیگفتم که خ ی خوام ول یعذر م-
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  ستین یخوب  ط یشرا ی اون تو ،یکن  یناراحتش م  شتر یکارات ب نیبدون که تو فقط با ا نو یا یول  ست ین یبه عذر خواه یازین-

 موضوع رو درک کن.  نیلطفاً ا  میتحت فشارش بزار  د ینبا

از اندازه حساس شده بودم.   ش یب اد،یز  ی آرومم کرده بود و بنظر خودم هم به خاطر وابستگ  ی کم ی به حقِ عمو مهد  ی ها حرف

. موندنم  میتحت فشار قرارش بد  تیاون وضع ی تو د یکنم و همچنان معتقد بود که نبا ی صبور یکم ربد یازم خواست تا اومدن ه

در آروم کردن روح و    یمعقولش سع یهمچنان با حرف و صحبت ها  ی. عمو مهد دمبود و عزم رفتن کرده بو ده یفا ی اون جا ب

 و ناآرومم داشت.  ختهیروان بهم ر

 

  رونیکنم از اتاق ب  جادیا یی سر و صدا  نکهیباال رفتم و به عمه سر زدم. هنوز هم خواب بود و بدون ا یاز رفتن، به طبقه   قبل

ام خارج شد  نه یاز س  یباز بود و آه مهیافتاد؛ در ن ربد ینگاهم به اتاق ه ی لحظه ا ی که از کنار اتاق عمه رد شدم برا  نیاومدم. هم

  نهیاز س  یبرام سخت بود و با هر نفسم آه  ربد یکه تحمل کردن اون جا بدون ه به اطراف انداختم؛ چه قدر یو داخل رفتم. نگاه

که عمو ازش گفته بود بغض گلوم   یتیحال و وضع یادآور یتختش که مرتب و دست نخورده بود نشستم. با  ی اومد. رو ی م رون یب

زده بود اما باز هم فکر   یکه عمو مهد  ییدست هام گرفتم، با وجود تموم حرف ها  ونی خاطر سرم رو م شون یرو فشرد. آشفته و پر

شدن در سالن شدم. مثل برق گرفته   دهیبلند و ضرب دارِ بهم کوب  یصدا یفکر بودم که متوجه   یذاشت. تو  ی راحتم نم الیو خ

نرده ها زدم و   یخارج شدم. دست هام رو رو  رون یباشه بالفاصله از اتاق ب ربد یفکر که ممکنه ه نیاز جام بلند شدم و با ا عیها سر

شدم که از اتاقِ کار   ربد یه یصدا ی متوجه   ی در کمال تعجب و ناباور یلحظه ا   یکردم و برا   زیبردم؛ گوش ت نییپا ی سرم رو کم

 اومد!  ی عمو، م

بود   پله ها رسوندم. باالخره برگشته نییخودم رو تا پا ی چه طور دمیپر ذوق باز شد و اصالً نفهم یبه خنده ا یا ه یهام در ثان لب

  ی که م نی باز بود و هم مهیپله ها بود قدم برداشتم. در اتاق ن ر یاتفاق ممکن بود برام. سمت اتاق کار که ز نیبهتر ن یخونه و ا

شد اما انگار  ی . باورم نمستادمیکه گوشم رو پرکرده بودند، شوکه سرجام ا یی پر حزن و حرف ها ی داخواستم داخل برم با ص

 کرد!   یم  هی داشت گر

رو   ی گنگ  یکند جمله ها ی پر بغض و محزونش که قلبم رو از جا م یبه دلم شده بود. با صدا یشیده بود و غم صداش آتز خشکم

 به زبون اورد. 

 کار کنم...م... من... یبابا حاال چ-

زدم؛   د یبازِ در، داخل اتاق رو د ی  مه یبود فرو خورد. از ن دایصداش هو  یکه تو   ینتونست ادامه بده و حرفش رو با بغض  گه ید اما

 . هیبه گر  کی نزد ی داشت آرومش کنه و باز هم همون لحن پر غم و غصه و بغض  یبود و عمو سع یآغوش عمو مهد  ی تو

 بابا، االن وقتش نبود... وقتش نبود بابا...-
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دلم بلوا به پا کرده    یتو یحسابکه   یذهنم در حال شکافتن اون جمله ا  یبودم و تو  جیکرد. گ یمرتب اون جمله رو تکرار م  و

 مفهوم!  کیبه   دن یرس  یبود، اون هم برا 

 تر لب باز کرد.  نیغمگ  ربد یه  یشونه ا  یمردونه اش رو  یبود و با نوازش دست ها  یآغوش عمو مهد  یهم تو  هنوز

 نزن.  ش یقدر با حرف هات قلب منو آت نینکن ا یجور  نینکن باباجان نکن پسرم، تورو خدا با من ا-

 !  زدند؟یحرف م یکرده بودند. اما اون ها راجع به چ  دایسست پ ی و پاهام باز حالت  د یترک یداشت م  سرم

  ی شد، دستم رو رو ی م ده یام کوب نه یو به س  زد ی که قلبم از اضطراب تند تند م  یدادم و درحال نییاز گلو پا یدهنم رو به سخت  آب

  ی بهشون نگاه م رهیخ ره یتونستم صبر کنم و بالفاصله با کامل باز کردن در، داخل اتاق رفتم. خ ی نم گهیگذاشتم، د  رهیدستگ 

 کرد.  ی جا خورده بود و بهت زده نگاهم م یحساب دنمیاز د ی کردم. عمو مهد 

 ؟ ی سوگند جان، ش... شما  هنوز نرفت-

که تند، تند و دستپاچه اشک هاش   یو درحال د یشکنار ک  عی بغل عمو بود، خودش رو سر ی که هنوز هم تو ربد یاون سؤالش، ه با

که از غم مچاله شده بود، از تنم    یا  افهیاون حال و روز آشفته و ق دنیسمتم برگشت. روحم از د نم،ییکرد تا من نب ی رو پاک م

  یگونه ام ب  یکه رو   یشده اش افتاد و قطره اشک یچینگاهم به دست باند پ یلحظه ا ی ر. برایو ته دلم از ضعف و درد ت د یپرکش

  ی کرد. غم از ته و عمق نگاهش رو ی قرمز شده بودند بهم نگاه م یحساب ه یگود افتاده اش که از گر یسر خورد. با چشم ها  اریاخت

که زبونم قفل  بزنم انگار   یتونستم حرف  ی و واقعاً نم  مکه چشم هام رو تر کرد. همچنان شوکه شده بود ی قلبم نشست و سوزش 

سمتم برداشت بعد   ی چند قدم نش،یبه نشونه تسک ربد یه  یبا فشردن شونه   ی بودم که عمو مهد  ستادهیشده بود. مات و مبهوت ا

 : د یبرگردونده بود، پرس  یکه ساکت بود و صورتش رو به سمت ربد یدوباره به ه  یاز نگاه

 دخترم؟   یخوب-

 کردم و باز صدام زد.  ی نگاه م فقط 

 ؟ییجا نیا  ی از ک نم یبب ، یبگو خوب یزیچ  هی نگران نکن  سوگند منو-

بلند از اتاق   ینفس  دن ینزد و بعد از کش یا  گهیرفتم. حرف د ربد یکردم و بدون توجه، از کنار عمو رد شدم و سمت ه ی جیگ نگاه

کرد. چه قدر دلم براش تنگ شده    یبودم اما هنوز هم صورتش رو ازم برگردونده بود و نگاهم نم ستادهیرفت. رو به روش ا رون یب

دست گرفتم و صورتش رو سمت خودم چرخوندم. چشم هاش از    ی. با دست چونه اش رو تو ودمب یبود و چه قدر هم ازش عصبان 

 بودمش! ده یند  یاشت، تا حاال اون جور د  یب یکرد. حال عج ی م وونه یمن رو د یپر بود و اون حالش حساب ظ یغل یغم
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لبش رو    یکرد، گوشه  ی آشفته اش بهم نگاه م ی که با نگاه ها  یصورتم پشت سر هم سر خوردند و در حال یاشک رو  یها قطره 

 و به جون کندن با بغض لب زدم:  دم یصورتش کش یدندون فشرد و چشم هاش رو بست. دستم رو رو   ریآروم ز

 ها؟  یچه حال  ن ی.. ا.یت... تو چت شده... ا -

دادم،   ی که با دست به عقب هلش م یدر حال ی شدت گرفته بود و با لحن سرزنشگرانه ا امه ی گفت و ساکت بود. گر ی نم یزیچ اما

 زبون به ِشکوه باز کردم.  خته، یافسارگس

 چرا...  یخبر رفت یچرا ب یکن  ی کارا با من م نیها، چرا ا ی کجا بود-

من رو با گرفتن بازوم سمت   ی آن ی لحظه ا یهم فشردن دندون هاش، تو   ینگاهم کرد و بعد از رو  نشیسراسر غمگ  یچشم ها با

  دن یو مشغول نفس کش م یبود ستادهیا یرو همون طور یا  قهیفقط هق زدم. پنج دق  ی خودش کشوند و محکم بغلم کرد. با دل پر

. اشک هام  دمیبود. باالخره آروم خودم رو کنار کش ده یور از تنم پر کشعذاب آ  یِر اون دو روز و اون دو یشده بودم که تو  یعطر

 نگاهش. یرو پاک کردم و با دلخور 

چرا   ،یساکت  نقدر یتو چت شده چرا ا دم،ی کش ی دو روز چ ن یا یتو  یدون یم چیانصاف. ه ی ب ید یقدر زجرم م نیا آخه چرا من -

 تحمل ندارم، حرف بزن، ح...حرف بزن، لطفاً.   گهیعذاب نده، من د نیاز ا شتریسکوتت ب  نیمنو با ا  ربد یه ؟ یگ ی نم یزیچ

  تور یمان زی که کنار م  یمبل  ی رفت و رو اند، یدرب شه یحس کردم ممکنه از ر یلحظه ا   یموهاش که برا ون ی م یو چنگ  ی کالفگ  با

بود ناراحت بود و  اون همه سکوتش رو بفهمم درست  لیتونستم دل ی دست هاش گرفت. اصالً نم یبود نشست و سرش رو تو 

نشستم و   ن یزم ی کرد. روبه روش، رو  ی فقط من رو شکنجه م شیو خودآزار  سکوتدرناک اما با اون همه   یاتفاقِ افتاده، اتفاق 

شده قربونت برم به   یپر محبت گفتم:»چ  ی دستم گرفتم و آروم و با لحن  یصورتش، تو  ی و برداشتن از رو دن یدستش رو با کش

  نیمنظورت از ا نیزدیحرف م ی بگو، ب... با عمو راجع به چ یز یچ هیکنم   ی خواهش م ربد یه ،یشد  یور ج نیمن بگو، تو چرا ا

 بود؟«  یجمله که االن وقتش نبود، چ... چ

 لب از هم باز کرد.  یرفته ا  لیتحل یو باالخره آروم و با صدا د یکش ی و پر حزن  قیعم نفس

 ...نی جوون بود، اون... او جمله رو هم ب... به خاطر هم یلیشده... خ ی بابا که بهت گفته چ-

 . د یکش ی نتونست ادامه بده و باز هم آه اما

 .یلیخ ربد یه دمیترس   یل یبودم، خ دهیند  ی جور نیحالِ بدت فقط به خاطر از دس...، من تاحاال تورو ا نیتموم ا ل یدل  یعنی-

بلند شدم و   نیزم ی. از رو نمیتم دراز کرد و خواست کنارش بشنشسته تو گلو فرو داد و دستش رو سم یدهنش رو با بغض  آب

 ؟« یدوسش داشت ی لیشونه اش گفتم:»خ ی دادن سرم رو ه یمبل نشستم. دستش رو دورم حلقه کرد که با تک  یکنارش رو 
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 لب زد:  ی سخت به

 ...یل یخ... خ-

رو از دست دادم و   دوست هام  نیاز بهتر یکیکه منم  ی دون  یکه چه قدر برات سخته. م  دونم یناراحت شدم، م ی لیباور کن خ-

 از تو بدتر بود.  یل یحالم خ یحت

 رو باالگرفتم و نگاهش کردم.  سرم

 ه؟ یاسمش چ ی نگفت یراست-

 : د یپرس  فشیضع  یرو به رو زل زده بود با صدا واریکه به د   یانگار اصالً حواسش به من نبود و درحال-

 ؟ یسم کا-

 ؟ یحرف هام شد  یاصالً متوجه   نمیبب  گه،یاسم همون دوستت د-

 ، حامد بود.« خوام، نه متوجه نشدم. اسمش...حامد  یکش دار، گفت:»معذرت م  ی نفس دنیکم جابه جا شد و بعد از کش  هی

 ازدواج کرده بود؟ نمیآهان، بب-

 . د یاز ته دل کش ی آه قاًی لب هاش نشست و عم  یتلخ رو  تینها یب  یلبخند 

 نامزد داشت...-

 و محکم پلک زدم.   متأثر

 االن چقدر ناراحته.  دونه ینامزدش خدا م چاره یخدا ب ی وا-

از   یکرد و حساب  یم  تشیاذ یل یدست هاش گرفت. انگار حرف زدن در اون مورد خ ی تمام، صورتش رو تو یاون حرفم با کالفگ  با

صورتش کنار بردم. صورتش   ی بودم. آروم صداش زدم و دست هاش رو از رو یناون سؤال ها عصبا دنیدست خودم به خاطر پرس 

 بهتم زده بود.  یتونستم درک کنم و حساب  ی. واقعاً اون حالش رو نمد یزلر  ی سرخ شده بود و چونه اش از بغض م یحساب

 خواستم حالت رو بد کنم.«  یگفتم:»ب... به خدا نم ده یبر دهیبر

شده بودند. اون بغض کرده   ر یشرد و دومرتبه صوتش رو ازم برگروند. اشک هام، باز هم سرازلبش ف  یهاش رو محکم رو  دندون

 . مشیبود و هر دو به سکوت گذرونده بود یتلخ  ی . حال و فضاختمیر یفقط اشک م  قراریب ی بود و من هم با بغض اون مثل بچه ا
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هم سوزش  ی متورم و سرخ شده بودند و کم یحساب اد، یز ی  ه یشونه اش گذاشته بودم و چشم هام رو که از گر یرو رو  سرم

  یچیکه دست باندپ  دمیکش  ینفس پرآه ار یاخت ی آروم تر از قبل شده بود. ب  یهم کم ربد ی. هدادمیداشتند، آروم با دست ماساژ م

گوشم   ی اش تو انه یپر غم و لحن دلجو یصدا یا  قهیزد و بعد از دق هیسرم تک یرو و چونه اش رو  د ی موهام کش  یشده اش رو رو 

 .د یچیپ

 نداشتم. ی خوب ی روح تیاما باورکن وضع یشد  ت یاذ یلیخ  دونمیخوام، م ی معذرت م-

 کرده با سوزش چشم هام آروم لب زدم:   بغ

 ؟ یبهم گفته بود  ی باغ چ یتو ادتهینرو،   یجور  نیا گه ید-

رفتند بهم نگاه کرد.   ی هم م یرمق با پلک زدن، رو   یخسته اش که ب یسرخ و حساب یگرفت و با چشم ها نییرو پا نگاهش

 همراه با آب دهنم فرو دادم. زدیکه گلوم رو چنگ م  یبغض

 . به روز بکشه.. یحت  ایها بشه،  قه ی از ساعت و دق شتر یمون ب ن یفاصله ب  یزار ینم ی... گفت یر یبدون من نم ییوقت جا چ یه یگفت -

 

مبل جا   یرو  ی چشم هام رو پر کرده بود کم ی که باز کاسه   یکرد و ** ملتمس و با اشک  د ییآرومش تأ یبا پلک زدن ها  متأثر

 تو دستم گرفتم.  ی نگاه پر غمش شدم و دستش رو محکم تو رهیبه جا شدم و خ

 نرو...  گه ید  ربد،یه ترسم یم ییهوی یکارو نکن، من از رفتن ها ن یوقت ا  چیه گه یپس د-

 شد. ره ی و به روبه رو خ د یکش  یسخت و پردرد  نفس

 ازت بپرسم... یز یچ هی  خوام یم-

 زدم.  ه یاش تک نهیگرفتن دستش، سرم رو باز به س  با

 ؟ یچ-

 اش قرار دادم.  نهیسمت چپ س  یقراریقلبم رو به درد اورده بود و دستم رو با ب  یسوزناکش، حساب ی ها دنیهمه آه کش اون

 ...ربد ی لطفاً ه رمی میغصه نخور که من با هر نفس پردردت م ی نجوریا یغم داره ول  یلیقلبت خ دونم یم-

 نداشت. یکه تموم   ظ یغل ی دور بازم حلقه شد و باز هم آه دستش
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  ده یکش شونی هر روز زندگ یو نقشه برا  ایرو یدوست داشت کل  ی لیکه نامزدشو خ  دونمی... م یجوون بود، با هزارتا آرزو... م  یلیخ-

 بودن... 

 جونم شده بود.  شیو لحن مغمومش که باز آت  دمید یدادن سخت بغضش رو از گلو م  فرو

 ... تو اگه من نباش...یسوگند تو... تو چ-

 لب هاش گذاشتم.  یگرانه و با غضب رو  خ یاش برداشتم و دستم رو توب نهیس  یثابت شده سر از رو   یضرب با مردمک کی

 ...یچینگو ه... ه ی چیه س یه س،یه-

 پرشماتتم باالتر رفت.  یهم گذاشت و صدا یرو  پلک

  ی لیخ نکهیاون پسر نامزد داشته و ا دونمی ! آره میترسونیقدر منو م  نی تو چته چرا ا ربد ی بود سؤالت؟ خون کردن دل من! ه نیا-

 شکنجه رو تموم کن.  نی ا ربد ی... تمومش کن هیلحظه ا  ی...ح...حق نداریتو حق ندار ی هم دوسش داشته ول

 : د یتوجه به اون حرف هام با فرو دادن صدا دار آب دهنش پرس  بدون

 ؟ یطیهر شرا یتو  ؟یمون یم شمیپ شه یتا هم  یعنی-

 !  ؟ید یقدر ترس  نیتو چرا ا ه یمنظورت چ یچه حرف  نیمونم ا ی م...معلوم که م-

 دست چنگ زد.   ی دست هاش گرفت و موهاش رو تو ی سرش رو تو کالفه

 فقط... فقط..   نمدوینم-

 سر کج کردم و پر التماس خواهش. سمتش

  ی دار  یچ ی فهم ی تو نم م، ینترس ما با هم  یول ی اتفاق تلخ ن یا ریتحت تأث ی لیحرفارو، تو خ نیجون من تمومش کن ا ربد یه-

دو روز چقدر نگران و    نیا یکم به عمه فکر کن که تو   هی حرفا  ن یا ینگو. به جا یز یچ گهیکنم پس د  یخواهش م یگ یم

 . تشیوضع  نیا یمضطرب بوده، اونم تو 

 رو به رو شد.   واری د ی  ره یزدن به مبل باز خ هی رو باال گرفت با تک سرش 

 دارم؟   اد،یب ایکه قراره به دن  یبه اون بچه ا  یچه حس  ید یازم پرس  ادته ی-

  ی سراسر تلخ، رو به نگاهم زد. سخت و با فشردن دندون هاش رو یدم که لبخند و جاخورده از اون حرفش نگاهش کر پرسشگرانه

 هم لب باز کرد: 



 عشق تا جنون 

1699 
 

 کاش...  یطور فقط ا نیاومدن اون بچه هم هم ا یداره به دن  لیدل ه ی یه.... هر اتفاق   یدون یا... االن.... االن از بودنش خوشحالم، م-

مغشوش در   یو با ذهن   جیاوردم گ ی . از حرف هاش سر درنمد یتو صورتش سرخ و مچاله شده اش کش  یفروخوردن حرفش دست با

 لب زدم:  ی جیبودم که از دهنش خارج شده بودند. با همون گ یکردن کلمات  یحال کالبد شکاف

 ه؟ یمنظورت چ یچ ی عنی شم  ی متوجه نم ربد یه-

 خارج شد.  یاش با پرش  نهیتر از قبل از س  ظ یتر و غل نیسنگ  یآه

 ولش کن...   یچیه-

 هان؟  ی د یاتفاق تلخ ترس  نیشده بگو به من نکنه بعد از ا یچ-

 شد. نیزم  رهیموهاش خ ی تو یپنجه ا  دنیمبل جا به جا شد و با کش ی رو ی و حرف زدن که کم دنیپرس  ی بودم برا مصر

 برو... نجای سوگند از ا-

 و واج چشم چرخوندم.  هاج

   ؟یچ-

هم   یبا لب و دهنش، محکم پلک رو  ی پا و اون پا کردن و باز نی ا ی. بعد از کمد یگرفت و سمتم چرخ  نیرو از زم نگاهش

 گذاشت.

 جا برو. نیگ... گفتم از ا-

 لب هام نشست. ی رو یلبخند کج ناباورانه

 ! هی چه حرف ن یکجا برم؟ ا-

 چشم هام براق شد.  یتو   یو جد  ی عصب ی لحنبار با حالت و   ن یاون پرسشم ا با

 برو سوگند. نجایبرو، از ا گمیدارم م-

 لب باز کردم.  ن یو با حرکت سرم به درطرف  د یبر دهیبر

 زارمیتنهات نم  رم،ین... نه... نم-

 ! ؟یخوای رو ازم م ی زیچ نیهمچ چرا
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 خشم!  ا یاز بغضه  دونستم یکرده بود و اون لحظه نم دایپ یلرزش  صداش 

 طاقتم. ی دل ب ی زخم تر و تازه  یبود رو  یرفتنم نمک  یداشت که برم و اون اصرارش برا اصرا

 سوگند برو... برو... -

 شه...  یبرم، به من؟! نه ب... باورم نم ی گ یبه من م یتو چت شده؟ دار  ربد یه-

کردم.   یاباورم نگاهش مو ن ج یگ یحرارت گرفته و لبخند ها یسرم و با صورت ی بودند تو یهاش و خواسته اش مثل پتک حرف

 .  د یبا سرخ شدن صورت و گردنش کش ی اش رو باز کرد نفس تند و سخت قهی ی دکمه 

 کنم.   یسختش نکن برو، سوگند خواهش م شتر یب نیاز ا-

 

تنهاش  د یداشت اما نه، نبا   یو خودآزار  ی درخودخور  یو سع نمشیاون حال بب یو تو  ی اون جور خواد یکردم دلش نم  یم حس

. مصمم و با  کردیو شکنجه م  تیتوش نداشت، اذ  یر یتقص چیکه ه  یی خودش رو به خاطر ماجرا  دادمیاجازه م د ینبا ذاشتمیم

 گفتم.  ی رفتنم لب از هم باز کردم و نه ا یدر برابر اون همه اصرارش برا   یبلند  یصدا

بشم و واسه   تی من اذ یخوا یکه نم  دونمیم  . یکن  یخودآزار  ی . تو حق ندارزارمیتنهات نم  تیوضع نی ا ی تو رم،ینه، گفتم که نم-

 برم اما نه...  ی خوایم  نیهم ی

 هم مشت شد.  ی و دست هاش تو د ییهم سا ی ضرب از جاش بلند شد و با خشم دندون رو ک یگفتن اون حرف،  با

 . رمیخب پس من م یلیخ-

 به خشم نشسته اش زوم کردم.  یچشم ها  ی نگاه ناباورم رو رو ، یو بهت زدگ رت یاز رفتارش شوکه بودم و با ح یحساب

 ، یکنیم کار یچ یدار  یفهمی م ربد یه-

 ... من... من

 خوام تنها باشم لطفاً. یم-

 اشک نگاهش کردم.  ی پرشده   یو کاسه    یبه چشم هام هجوم اورده بود و از جام بلند شدم. با دلخور  اشک

 . یدار  ازیکه به زمان ن  دونمی. میتو بخوا  ی آ... آرومت کنم اما...باشه ه... هرچ خواستم با بودنم کنارت،  ی من... من فقط م-
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 .ختیفرو ر  یزدم و قطره اشک پلک

 تحملشو ندارم...   گهیچون من د ایبه خودت ب ا، یتوروخدا به خودت ب ی ول  رم،یاالن م-

مبل چنگ    یاومدم. کوله ام رو از رو  رونیب  از طرفش باشم، از اتاق یمنتظر واکنش  نکهیبدون ا عیسر ی لیبا گفتن اون حرف خ و

طاقت   یکوچه ب  یتو   دنیرفتم. با رس  ی اومد، سمت ورود  یم نییکه از پله ها پا ی عمو مهد  یتوجه به صدا زدن ها  یزدم و ب 

  ه یلرزونم و تک  یشروع به زنگ خوردن کرد. با دست ها م یشد و هق هقم اوج گرفت و همون موقع بود که گوش  ریاشک هام سراز

  یکه با پشت دست اشک هام رو پاک م   یسامان بود و درحال ی . شماره دمشیکش  رونیکوله ام ب  یاز تو  ،یسنگ  وار یزدن به د

 :د یگفتم که نگران و جاخورده پرس  یی لرزونم الو ی کردم به گوشم چسبوندمش و با صدا

اما   میهمه جارو گشت نیخونه؟ من و حس ومد ین  ربد یه نمیافتاده بب ی اتفاق ه ینجوریصدات چرا ا ه؟شد یچ ی الو... سوگند؟ خوب-

 !ستین

 :دمینال  ،ی هق هق افتاده تو گوش  با

 ب... برگشته...  -

 ؟ییاصالً هنوز اونجا ییمن  نترسون کجا  ؟یکن  ی م ه یگر  یچرا دار ؟ یخوب زم یسوگند عز-

  یلی. خادی هاست و ازم خواست که همون جا بمونم تا خودش دنبالم ب ی کیگفت همون نزد  یزدن برام سخت شده بود، م  حرف

رفتم.   نیکم جون سمت ماش  ییبلند شدم و با پاها نیزم یعمه، از رو  ی خونه  ی نگذشت که باالخره اومد. با ترمز کردنش جلو

دستش رو    عی سر ی لیاون رنگ و حالم خ دن یو د ی صندل ی. با نشستنم رو نمیبش نیماش  یرو باز کرد که تو  نیبالفاصله در ماش 

 :د یکه آروم تر شدم پرس  یرو باز کردم و چند قلپ خوردم. کم   یرو سمتم گرفت. بطر  یآب  یبرد و بطر نیسمت داشبورد ماش 

 خوبه آره؟   یگفت  شمیم وونهیبگو به خدا دارم د ی زیچ ه یتو سوگند  یکن یم  هی خوبه؟ چرا گر ربد یه-

 . دمیدندون گز  ری گلوم نشست و لب ز ی بغض تو بازهم

 هم داغونه سامان.  ی لیداغونه... خ ی از نظر روح ی عنی ست، ینه خوب ن-

 خب آروم باش. یلیخ-

 ؟« یباهاش حرف بزن  ینتونست یعنیگفت:» یرو جلوم گرفت و با کالفگ  یدستمال کاغذ   ی  جعبه

 .دمیگرفته بودم، باال کش  اد یز ی  هی که به خاطر گر ی م و دماغم رو با سکسکه ابرداشتم و اشک هام رو پاک کرد یدستمال

 که ن... نخواست... نخواست کنارش بمونم...  ن یتر ا  بیو عج وردم یشده بود، من... من اصالً سر از حرف هاش در ن ب یعج یلیخ-
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  ، یصندل یشدنش رو  ز یخ می و ن نیبهم انداخت و با باز کردن در ماش  ینگاه یبا آشفتگ  د،یفرمون کوب ی رو یاون حرف دست با

 :دمیبشه که پرس  ادهیاز پ خواستیم

 کجا؟ -

 هم قرار داد.  یتو موهاش زد و پلک رو  یو حال ناآرومش چنگ  یناراحت با

  ی جور نی و رو ادونم حالش بده اما حق نداره ت  یکنه، م   یم  یجور نیچشه چرا ا  نم یخوام بب  یباهاش حرف بزنم م رم یم-

 . یهمه براش نگران بود  نیکه ا  یناراحت کنه اون هم وقت 

 . میتحت فشار قرارش بد   د ینبا ستیلطفاً سوار شو. اون حالش خوب ن ست یکنم نرو، الزم ن ی سامان خواهش م-

 .گردمیو برم  رم یم نیتو ماش  نی. تو بشنمشیبب خواد ی خودمم نگرانشم دلم م یول  دونم یم-

 نگاهش کردم.  ملتمس

 خونه.  م یلطفاً بر-

اش رو دراورد   ی گوش  م یرو که رفت ریاز مس ی و نشستن سر جاش، به ناچار راه افتاد. کم نیتکون داد و با بستن در ماش  یسر

هم نگران دلواپس بود.   یگشت و حساب یم  ربد یهمچنان دنبال ه ای. گوارهیدرب یرو گرفت تا اون رو هم از نگران  نیحس یشماره 

شده بود و پلک هام رو بزور   د یداده بودم. سر دردم تشد   هی تک نیماش  ی  شه یرو به ش  ردردم به خونه ساکت بودم و سر پ دنیتا رس 

 سمتش برگشتم.  ده یترس  یگوشم، پلک باز کردم و با چشم ها  ی سامان تو یصدا دنی چی کردم. با پ  یباز و بسته م

 شده؟  ی چ... چ-

 روم گرفت.  ی از اون حالتم دو کف دستش و جلو متعحب

 شو.  ادهیدلم، پ ز یشو عز ادهیپ م ید یچته تو، خواستم بگم که رس  ستین ی زینترس چ-

 

 بود، گرفتم و آروم لب زدم: میشونیپ ی رو که رو ی سرد عرق

 باال؟ یای. تو نمخوامی معذرت م-

 نکن.  تیاذ نیاز ا شتری حرف بزنم. تو هم خودتو ب ربد یه با د یبا نکه یبرم و مهم تر ا د یمن چند جا کار دارم با-
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نداشتم و آروم   ارمیدر ب  فیک  یرو از تو  دم یکه کل  نیا ی نا یشدم. حت اده یپ نیتکون دادم و از ماش  د ییتأ یبه نشونه   یسر

باز بود و با دراوردن   مه یباال رفتم. در ن ی در باز شد. پله ها رو با جون کندن ی ا قهی زنگ فشار دادم که بعد از دق ی انگشتم رو رو

به چشم   ینکیمبل نشسته بود و با ع ی گرفتم. مامان رو شیاتاقم رو پ ر یمس ، یجا کفش ی تو  دنشونکفش هام بدون جا به جا کر 

 زد.   بیم برم که با صداش بهم نهخواستم به اتاق یکردم و م ی دستش بود. سالم آروم  یمشغول خوندن کتاب قطور تو

 سوگند؟  ی کجا بود-

 جواب دادم:  یفی ضع یکه برگردم با صدا  ن یبدون ا-

 عمه.  ی خونه -

 عمه ات خوب بود؟  -

 اتاقم.  رمیکم خستم م  هی آره خوب بود، من -

 و باز صدام کرد.   موضوع شده بود نیرو پنهون کنم و انگار که متوجه ا یز یبود که بخوام چ یو حالم تابلو تر از اون  وضع

 تو رو.  نمیسوگند برگردم بب-

 طفره رفتن جواب دادم:  با

 شدم خسته ام لطفاً.  داریزود ب یل یمامان صبح خ-

 گفت:»سوگند جان با شمام!« د یشده بود و با تأک ی جد  لحنش

مبل و کنارش   یچشم ابرو ازم خواست که برم رو  یچشمش برداشت و با اشاره   ی رو از رو نکشیکه ع دمیبه عقب چرخ آروم 

تلفن گذاشتم، سمتش   ز یم ی رو رو فم یکرد. ک  یدلم رو سبک تر م  یهم حرف زدن با مامان حالم رو بهتر و غم رو  د ی. شانمیبش

 کرد.  یگرفت و نوازش   ستشد  یمبل نشستم. دستم رو تو  ی رفتم و کنارش رو

 ؟ یقدر گرفته ا  ن یشده؟ چرا ا یحاال بگو چ-

 کرد و چونم رو باال گرفت.   یتر  ق ینگاه دق و

 ؟ یکرد   هی تو گر-

 .دمیمبل دراز کش  یپاش گذاشتم و رو  ینگفتم و سرم رو  یزیچ

 صداش هم موج انداخته بود.  یچشم هاش پر رنگ تر شده بود و تو  یتو  ی. نگراند یموهام کش ی رو یدست
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 زم؟ یشده عز ی چ یبگ  ی خوا ینم-

 پاش قرار دادم.  ی شکمم جمع کردم و دستم رو رو ی رو تو پاهام

 جا بخوابم.  نیخوام ا یم-

 برگشته؟   ربد یه نم یبب ؟ یرو از من پنهون نکن ی زیمگه قرار نبود که چ ی ش  یآروم م ی جور ن یسوگند با من حرف بزن ا-

 :د ی گفتم که پرس  یواش ی  ی  آره

 ها چه طور حالش خوبه؟  فتادهی که ن ی اتفاق-

کرد با حرف هاش   ی م ی هم متأثر شد و سع یگفتم که حساب ربد یاز حال و روز ه ی کم  شونمیو با حال زار و پر دم یکش یآه

 هم رفتند.  یتر، آروم رو  نیسنگ  ی خواب یمن برا  ی و پلک ها زد ی بده. مامان با نوازش موهام حرف م نیقرارم رو تسک ی دل ب یکم

 

که   یبود و نگاه ماتم زده ام به قفسه کتاب ربد یه ش یکتابخونه بودم. فکرم  پ  یکتاب هام تو  دنی حوصله و دمق مشغول چ یب

 تر شده بود!  خته یکتاب ها رو توش جا دادم چرا که از قبل هم بهم ر یا  یو با کدوم حواس درست و حساب  یمعلوم نبود چه طور 

رخساره داخل اتاق   ی ا قهیهم جمع شدند و نگاهم سمت در رفت. بعد از دق  یتو   دهیترس شونه هام   ی رارادیبه در، غ یضربه ا  با

هاش رو شروع کرده بود. حالش به حال و روز زار   یو شوخ یی بود و سر زنده و در بدو ورود بذله گو یپر انرژ  شهیاومد. مثل هم

 ظ باهم داشتند!یپارادوکس غل هی و   زدیمن طعنه م

هاش من رو از   ی ها و مزه پرون یداشت با شوخ  یکرده بودم و مثالً سع  ف یو ماجرا رو براش تعر یند بارچ م یحرف زده بود ی تلفن

  یکتاب ها رو تو  ن یکه آخر  یام رو عوض کنه. آروم جواب سالمش رو دادم و درحال هی روح  یبکشه و کم رونیاون حال غم زده ب

  ی عوض کردن حال و هوام ب یبود کارهاش برا دهیو خودم رو روش رها کردم. فهم  تمذاشتم سمت تختم قدم برداش  ی قفسه م

 کج کرد و لبخندش محو شد. نییست و لب و دهنش رو سمت پا دهیفا

 ! ه؟ی چ گهیکه برگشته د ربد ی ه شده؟یباز چ ؟ یا افه یچه ق  نیاَه سوگند ا-

تخت کنارم    یگذاشت و رو  تور یمان یصندل  یرو رو   فشی بود و متأثر پلک زدم که ک هام از دستم در رفته  دن یآه کش تعداد

 شونه ام گذاشت. ینشست. دستش رو رو 

بهت بزنم   یسر  ه ی ام یمن هم گفتم ب گهید  ، یحوصله ا ی پکر و ب یلیبود، گفت خ  یهم از دستت شاک یی تو چته باز؟ واال زن دا-

 . امینشد ب گهید  میداشتهمش مهمون   التیچند روز آخر تعط  نیببخش ا
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 دستش گرفت.   ینشست، دستم رو تو  ی که چهار زانو م ی تخت جا به شد و در حال  ی کم رو ه ینگفتم که  یزیچ

 شنوم.  ی خب م-

 .د یساکت بودم که ابرو هاش رو توهم کش همچنان

 دنش؟ ید  ینرفت گهیچه طوره؟ د ربد یه نمیاصالً بگو بب گه یخب حرف بزن د ؟یسکوت گرفت  ی روزه -

 گرفتم.   نییزدم و سرم رو پا  یکرد که لبخند تلخ یمنتظر جواب بود و بهم نگاه م 

 زنگم بهم نزده!   هی  یبرگشتم حت ششیاز پ یشه از وقت  یباورت م -

 سوزوند،  یبد جور گلموم رو م بغض

 لحن مغموم شده بود.  ی. بغض چاشندمیصورتم کش یتو  یدهنم رو قورت دادم و دست آب

 ازم گرفته...  یکه نه زنگ زده و نه سراغسه روز تمام -

 ! بهیکم عج  هی رو جمع و جور کنه اما خب... آره  تنها باشه تا خودش  خواد ی که م  یخب گفت-

 زدم.   یخند  زهر

 و وجود ندارم!  ستم ی! اصالً انگار که نرهیگ  یم  دهیچه قدر راحت منو ناد ینی ب یم-

 داشت اون   یسع همچنان

 کنه.   حیرو برام توج ربد ی ه ی گرفتن ها ده یو ناد رفتار

  ی حاال که اون تو ؟ یتو چرا زنگ نزد نمی. ببشینیاون وضع بب یخواد تو  ی نم د ینداره، شا یخوب ت یهنوز هم وضع د یخب شا-

 ؟ یتو چرا بهش زنگ نزد  ستین یخوب ط یشرا

 تخت رو چنگ زدم.  یرو  یحرص و بغض مَلحفه   با

 ! نهیخواد منو بب یهنوز هم نم یعنیزنه   یزنگ نم یچرا زنگ بزنم؟ ها؟ خب وقت -

شه اگه تو زنگ   یم  یچ  شش،یپ یداره و منتظره که تو بر ازیبهت ن د یشا ستیالبد خوب ن ،یکن  ی فکرو م ن یسوگند چرا ا-

 ! یهمه دوستش دار نیکه ا  یاون هم در حال یکردم هنوز هم در برابرش، غرور داشته باش  ی ! فکر نم؟یبزن

 .دمیو نگاهم رو باال کش  د یلرز  یام از بغض م  چونه
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ناتوان و    ی لیتونم هم داشته باشم چون که در برابرش خ ی در برابر اون ندارم... چون نم ی غرور چ یه گهیرخساره من... من د-

 . فمیضع

 . دمیکردم و  لبم رو داخل دهنم کش ی حس م د یچک یگونه ام م ی چشمم رو ی رو که از گوشه  ی اشکقطره  یِ گرم

ها   وونهیمثل د ومد، یگذاشت رفت من دو روز تمام خواب به چشمم ن  هوی ی ... و... وقتید ینبودش د  یتو که حال و روز منو تو -

هنوز   ستیاما اصالً براش مهم ن دمیهمه عذاب کش نیرخساره، من ا ستی حق من ن نی! ایبود نایا یشده بودم، تو که شاهد همه  

  یناراحت د یکارش کردم چرا با ی کنه؟ آخه مگه چ  یم  یجور  نیچش شده چرا با من ا ون! استین الشمیخ نیهم همون طوره، ع

 !شناختمیکه من م  ی ربد یبکنه؟ اونم ه ی رو سر من خال تش یو عصبان

 دستم گرفتم.  ی و ناآرومم تو ی برخساره رو با حالت عص یدست ها و

  هی ... ییجورا هی چشمش دور بشم از من خواست که برم و تنهاش بزارم!   یاز جلو  یا ه یکه حاضر نبود ثان ی ربد یشه ه یباورت م -

  ی درک کن ینتون  د یدوستش داره! رخساره شا  شتریکرد از جونشم ب یکه ادعا م  ی اون هم منو! کس ؟ یفهمی کرد م  رونمیب ییجورا

 خواد خودمو بزنم...  ی ... اون قدر حالم بده که دلم میل یحالم بده، خ ی لیخدونم.... به خدا   یگم، نم  یم  یکه چ

 زد. ی هم مدام گلوم رو چنگ م  یبرم سخت شده بود و اون بغض لعنت یزدن حساب حرف

  یسراغم رو گرفته، حت یشه که نه زنگ زده نه حت  یباشه؟! با امروز سه روز م تفاوت ی قدر ب نیتونه ا   یم  یآ... آخه چه طور -

 نداشته.  ی بر خورد خوب یلیبا اون هم خ  ینگفته و حت  یز یگفت چ  یول دمیو از سامان هم پرس سؤال  ن یمثل احمقا ا

 

 دست هاش فشرد.  ی دهنده اش تو ن یداشت آرومم کنه و دستم رو با لحن تسک یسع

قدر    نیتا قطع شدن قرصات نمونده پس ا یزی چ ست، یتو خوب ن  یهمه تِنش برا نیکه ا یدون   یکم آروم باش م  هی سوگند لطفاً -

 آخه؟!  ینگران چ یترسو شد  یلی! توهم خ یکنینشده که چرا شلوغش م یز یشه. چ یخودتو ناراحت نکن باز حالت بد م

 عجز لب زدم: دست هام گرفتم و با  ی تو  یرو  سرم

  ستیحساس شدم اما دست خودم ن یلیدونم که خ ی رو ندارم... ندارم... م ی تفاوت  یهمه ب ن یکار کنم؟ آخه من تحمل ا  یخب چ-

 گم رخساره. ی م ی چ یکاش بفهم

 موهام زد.  یرو  یبغلش گرفت و خواهرانه بوسه ا  یسرم رو تو  پرمحبت
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رو   نکردم اما حالت  یتو عاشق نبودم و عاشق ی فهممت قربون اون شکل ماهت برم. درسته به اندازه  یمعلومه م  هی چه حرف نیا-

که به   ییها ی نرفته، تمام سخت ادم ی یرو که پشت سر گذاشت ی تلخ و مشقت بار  یفهمم چون هنوز هم اون روزا  یخوب م یلیخ

نفهمم؟ سوگند   نیاون همه عاشق هم بود یو وقت تون ر تونم حال یچه طور م گند، سو ادمه یرو هنوزم  ی د یخاطر داشتنش کش

خواد   یبودم و دلم نم نید یکه کش ییها ی سخت  یتونه شما دوتا رو درک کنه چون شاهد همه   یمن نم ی کس به اندازه  چیه

دوست   یل یخ یل یدونم که خ  یکم تعجب کردم و جاخوردم اما م   هی  ربد ی ه ی. آره منم از رفتاراد ی ریاز هم فاصله بگ  ی جور نیا

 ! نتتینداره که نخواد بب ی لیوگرنه دل یخواد تو ناراحت بش ی داره قطعاً نم

با   دادم،یدست فشار م ی دستش رو که دور شونه ام گذاشته بود تو  کهیشده بودند و درحال ریصورتم سراز یهام باز هم رو  اشک

  ی لیخ نو یتونم، تو که ا  ی... من بدون اون نممیترسم که باز از هم دور بش  یترسم، م  یم  ی لیگفتم:»رخساره من خ  یتلخ  ی  ه یگر

 .« یدون ی خوب م

 دونم.   یدلم م ز یدونم عز  یم-

 دنیجوش   ی و با فشردن قلبم چشم هام رو برا د یچیدهنم پ ی شورش تو ی لبم افتاد؛ مزه  یصورتم سرخورد رو  یاز رو  اشک

 مشتاق تر کرد. 

که   یبشم طور  ی حد بتونم وابسته کس نی رو دوست داشته باشم و تا ا ی حد بتونم کس ن یتا ا کردم که   یوقت فکرش رو نم چیه-

  هی فقط  ه،یثان ه یرو بهم بدوزم که فقط  نی شه که اون لحظه حاضرم زمان و زم ی خبرم حالم جور یساعت ازش ب م ین ی برا ی وقت

رو   یز یچ هیانگار  ست ین یکنم... وقت   هی... گررمیاحمقانه انجام بدم، مثل بچه ها بهونه بگ  یا مثل احمقا کار ه ای...ای نمشی بب هیثان

  ن یا ای! ن؟یطور ن یدوست داشتنا ا ی واقعاً همه  ی عنیشه تو.  ی گم کردم رخساره، تمام وجودم اون لحظه پر از ترس و اضطراب م

 ! رمیآروم و قرار بگ   یتونم لحظه ا  یفقط منم که نم

  ن یگفت:»سوگند چرا ا  ریاون حال من قرار گرفته بود دلگ  ریتحت تأث یو با لحن پربغضش که حساب د یصورتم کش یرو رو  دستش

و جمع جور  کم بهش فرصت بده خودش ر  ه یباشه!  یجور  نیا شهیهم یبرا  ستیاون که قراره ن ؟ی کن ی م ت یقدر خودت رو اذ

ازت فاصله گرفته   ستیکنه، االنم چون حالش خوب ن ی وقت تو رو ول نم چیکه اون ه ی دون  یداره. خودت م   ازیکنه اون به زمان ن

  همه عذاب نی خودتو ا ی خود یب  یکنه مطمئن باش. بنظرم دار  یتونه زندگ ی رو هم نم یا  قهیوگرنه اون هم بدون تو دق ن،یهم

مرده،    هی اون  اد،یکم درکش کن بزار با غمش کنار ب  هی کشه، فقط  یوقت از تو دست نم  چیآخه اونه که ه یکن  ی م ت یو اذ  ید یم

.  ننیغم و شکسته شدنشون رو بب کنیکه بهشون نزد  ییآروم شون کنه، دوست ندارن آدما ه یکه فقط گر  ستند یمردا مثل ما زنا ن

 نکن خواهر قشنگم ناراحتم نکن با حال و روزت.« 

 هم فشردم.   ی کردم لب رو ی که با پشت دست اشک هام رو پاک م یو درحال  دمیرو کنار کش  خودم
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طور هم   نی داره و هم  یهم  شاد  یدونم که زندگ ی هم م ون یفهمم و ا ی و مکنم؟ به خدا من حالش  ی درکش نم  یکن  یفکر م -

حرف هامون و دوست   ریز  ستیقرار ن  رم، یبگ  ده یرو ناد گه یهم د یافته و با درد و ناراحت  ی م یاتفاق  ی وقت  ستیغم اما قرار ن

 . میباش  گهیکنار هم د  د یبا فتهی هم که ب یهر اتفاق م،ی داشتنمون بزن

 چشمش رو گرفت. ی گوشه  اشک

فهمم واقعاً چرا   ی خوام و نم یترد بشم نم ی جور  نیها ا ت یموقع  نیا یخوام تو  یناراحتت کنم. من فقط نم خواستمیببخش نم-

  ن یا یو تو  یجور  نیموقع مرگ آقاجون هم ا یتونم درک کنم حت   یو نماون قدر با من سرد رفتار کرد؟! من اصالً اون حالش 

  اون  یکردم کنارش باشم و آرومش کنم، ول  یم  یکه من سع  یکنه اونم وقت ی م ی صافان ی داره ب یل یبودمش! اون خ دهیحال ند 

 تمام ازم خواست که برم!   یو سرد ی رحم ی کار کرد؟ با ب یچ

و با   ینیچشمم فرود اومد که با لحن غمگ  ی دومرتبه از گوشه  یزد. قطره اشک ی انداخت و پلک آروم نییسرش رو پا متأثر

 هم فشردم. یلب رو  ی درموندگ

 شه؟  ی درست م  یگ یتو م  یعنی-

 کرده بود.  تیهام به اون هم سرا دنیکه آه کش انگار

 

 و قطره اشکم رو با سرانگشت گرفت.  د یو با خم شدن سمتم، صورتم رو بوس   د یکش یآه

  ن یهمچ یموردت کم کن، تو  ی ب یها تیحساس  ن یکم از ا ه یشه، تو هم  یدرست م   زیزود همه چ ی لیکه خ دم یبهت قول م-

مورد تا   نیا  یرو هم بگم که تو  ن یالبته ا  خت،ی بهم ر ی جور نیمسئله ا نیقدر زود جا زد و با کوچک تر ن یشه ا ینم یی رابطه ها

اون   یدون  یکه م  ی اون هم وقت ، یکن ی خود آزار یجور  نیکه ا  یو ندارن حق ر یاما ا ی گ  یحق با تو بوده و درست م یحدود

بهت گفت؟    ی که خانم دکتر چ ادته ی یباز قرص بخور د یدوست داره، نکن قربونت برم تو نبا شتریو همه کس ب ز یتورو از همه چ

 . یکن  ی دور یعصب  یاز تنش ها د یگفت با

 کرد.   دایپ یام پرش   نه یو س  دمیکش  یق یعم نفس

 بده.  یل یکه حالم بدون اون خ  ی نیب ی گفتنش آسونه اما م-

 دندون فشرد.   ری، لبش رو زپلکش هی هم قرار دادن   ی به روم زد و با رو یلبخند 

 کنم که حالت بهتر بشه هان؟   ی م ی کار ه یخب پس من -
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 .د ی بگم از جاش بلند شد و دستم رو کش یز یچ نکه یبدون ا و

   ه؟ی هوم؟ نظرت چ م یهم کرد د یخر د یشا م، یکم هوا بخور  هی و   رونیب م یبر گه یو تنت کن که باهم دپاشو، پاشو لباست-

 ام جواب دادم:  ی نیآب ب  دنیدل دماغ با باال کش یب

 نه بابا ولش کن حوصله ندارم.-

  یباهات حرف نم  گهید ی ایاصالً اگه ن نم،ی چه وضعشه! پاشو بب نیبه خدا حال منم گرفته شد، آخه ا گه،یاِ سوگند شروع نکن د -

 زنم.

 خب آخه... -

 .االی م یآخه ماخه ندار-

 کمد لباس هام رفت.  بدون توجه به مخالفت هام سمت و

 ارم؟ یکدوم مانتو رو برات ب  نمیزود باش بگو بب -

 اوف رخساره لطفاً. -

 کمد برداشت و سمتم گرفت.  ی رو از تو یکرم رنگ  ی مانتو  قهیکمد شد و بعد از چند دق ی باز هم بدون توجه مشغول گشتن تو اما

 . ادیبهت م یلیخ نیا-

 کرد.  یمتفکرانه نگاه و

  نیصورت به ا یکن یم  ی جور ن یچاله کندن! آخه تو چرا ا اهیانگار س  ن،یو ببچشماش  ر یز یبه خودت برس  د یکم هم با ه یفقط  -

 ! ؟یرس  ی اما اصالً به خودت نم ی دار یخوشگل

 کرد.   یهاش حال من رو عوض کنه خنده ا  یکرد با شوخ ی م ی که سع ی حال در

 کنه.  ی م نگاه نمپشت سرش  گهید  رهیم نتت یبب ی جور ن یو ا اد یب ربد یباورکن اکه ه-

 .«ادی زدم و آروم گفتم:»نگران نباش اون هم نم ی کم رنگ  لبخند 

 .د یهم کش ی نگاهم کرد و سگرمه هاش رو تو پرِشکوه

 . مینشده برگرد کیتو حال خودت! زود باش آماده شو که تا هوا تار  یزن  یکنم باز گند م  یخوام شوخ یمن م -
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مجبور شدم   ادش یز یشدم. با اصرار ها دنیقدر اصرار کرد که باالخره قبول کردم. ناچاراً مانتو رو ازش گرفتم و مشغول پوش  اون

که حاضر شدم سرتا پام رو بر انداز کرد و   نیام رنگ و لعاب بدم. هم دهیبه صورت رنگ پر یهم بکنم و کم  یم یمال شیآرا

 . فتجلوم گر ن یانگشتش رو به نشونه تحس

 . میبر گهی خب پس د ، یشد  ی اوم عال-

 

  شنهادیاز پ یام کنه، حساب یرفتن راض رونیب  یبرا کردیم یاون سه روز بود و مدام هم سع ی هم که شاهد حال و روزم تو مامان

 تونسته بود از بند اتاقم نجاتم بده. نکه یا ی هم ازش تشکر برا  ی رخساره استقبال کرد و کل

  ینسبت به قبل خلوت ترشده بودند. آروم تو  ی ها کم ابونیپاساژ ها و مغازه باز بودند هرچند که خ شتریبود و ب الت یتعط آواخر

در   جانیداد و باه  ی. رخساره مدام به مغازه ها اشاره ممی کرد  یمغازه هارو نگاه م نیتری و شهیو از پشت ش  م یرفت یرو راه م  ادهیپ

اون قدر ذهنم رو مشغول کرده بود که اصالً حواسم به   ربد ی زد. فکر ه  یها حرف م نیتریپشت و  یهاو  لباس  د یمورد مُد جد 

وع شده بود و مدام  موض  نیکردم که متوجه ا ی م د ییتأ ی بار با تکون دادم سرم الک کی قه ی زد نبود و چند دق ی که م  ییحرف ها

از اون حالش دور   ی بردارم اما ذهنم لحظه ا هوده یب الیرو نکنم و دست از فکر و خ ی زیفکر چ گهید  خواستیو م  زدیبهم غر م

به   دنشید   یبرا  خواستی. دلم مشد یهم فشرده م ی قلبم دردناک تو  شیو اون همه نامهربون تیوضع ادآوردن یشد و با به  ینم

بخواد که برم و اگر   ازم قبل  ی دوباره مثل دفعه  د یممکنه نشون بده و شا ی دونستم با رفتنم چه واکنش ی عمه برم اما نم یخونه  

و    ستادیا یو ترد شدن از کار م   یمتیاون همه نامال دنیاورد و با د ی بار طاقت نم نیخواست قطعاً قلبم ا ی رو ازم م نیباز هم

 ! دادیت خوده اون آدم بود، از دست مضربانش رو که بسته به وجود و محب

 

  ی با ابرو ها ی  ه یو بعد از ثان د یکه نگاه رخساره سمتم چرخ دم یو صدادار کش  ظ یغل یو قلب ناآرومم، آه  شون یپر ی اون فکر ها با

 گره خورده و نگاه سرزنشگرش نگاهم کردم. 

تو    یفکر  یو حالت عوض بشه اما هنوز هم تو   یکنن ی خود یکه فکر ب   رونیچه وضعشه مثالً اوردمت ب ن یگَندت بزنن سوگند، ا-

 . رهیگ ی منم دلم م هی جور ن یحالت ا یآخه خوبه گفتم که وقت یکن  یم  ی جور نیکه دختر! تو چرا ا

عابرها که گاهاً باخنده، استرس و عجله از کنارمون رد   ونیرو و م اده یکه آروم آروم تو پ  یبغلم گرفتم و در حال ی هام رو تو دست

کنم فکرش از سرم   ی م ی هرکار ستیخوام  دست خودم ن  یبغ کرده و پرتأسف گفتم:»معذرت م م، یداشت ی شدند، قدم برم یم

 ه ها؟« من برم خون  یخوا یشه م ی . خب اگه حالت گرفته میندارم خودت اصرار کرد ه تازه من که گفتم حوصل ره، ینم رون یب

 کج کرد.   ینگا هم کرد و لب و دهن  یچپ چپ
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 گم.  ی تو دارم م  یخره من واسه  وونه،ی د شیه-

 خونه؟!«  ی بر ی خوا ی گفت:»اونوقت م  وردیکه اَدا درم ی در حال و

 خوام روز تو رو هم خراب کنم.  یخب نم-

 کرد.   تیبه جلو هدا د یاون حرف دستم رو کش با

 کنه.   یحالت رو بهتر م  د یخوب، خر یجا ه یبرمت   یشه االن م یخراب نم-

 ندارم.  ی د یاما من خر-

 !  ؟یکه به من کمک کن  ی تون ینکن اما م  د یپوف از دست تو، باشه خر-

 راه رفتن و  ی ناراحت نشه قبول کردم و بعد از کم نکه یا ی و برا ناچاراً

تموم شده بود از کنار   دشون یکه خر ییاه  ی و قشنگ بود. با ورود ما مشتر ک یهم ش  یکه حساب میشد  ی لوکس یعطر فروش  ارد

  بیترک گهی باهم د حهیخوش را ی عطر ها یهم خلوت تر شد. بو  یرفتند که کم رون ی ب یعطر فروش  ی مون رد شدند و از مغازه 

و به دکور    ستادم یا ی کنار ب یپروندند. دست به ج ی هم هوش از سر آدم م یو حساب  خوردند یدماغم م ی شده بودند و بشدت تو

  یکردم. رخساره هم در حال ی هم داشتند، نگاه م یقشنگ  ی بلور یها شه یبود و ش  یرنگ  ی مغازه که پر از عطر ها یا  شهیتمام ش 

به   ی ا قهیحرف زدن بود و بعداز دق رم کرد با فروشنده گ  یانتخاب بو م ی اش، برا ی نیکردن به ب کی عطر رو با نزد ی ها شهیکه ش 

بده، چرا  اون جا   ی نظر ه ی جا  نیا این مؤدبانه که به خاطر حضور فروشنده بود گفت:»سوگند جان شماهم بمن اشاره داد و با لح

 ؟« یستادیا

 باال انداختم. ی ا شونه

 ! ؟یچه نظر گهید  یرو بخر  یشگ یهمون عطر هم یخوا  یخب مگه نم-

 .رهیهم قراره بگ  یکیجشن کوچ هی و   خوام کادو بدم، آخه امشب تولدعدختر عمومه یخوام، م  یخودم نم ینه بابا واسه  -

عطر بود لبخند دندون   ی ها شهیکه مشغول بستنن در ش  ی بود، در حال  یاون حرف رخساره، فرشنده که پسر قد بلند و بور با

 .« رنینظ ی جا ب نیا یزد و گفت:»عطر و اُدکلنا یینما

 کرد.    ی به رخساره اشاره ا و

  ی خودتون عطر ی برا د یتون  ی م د یخرند، شما هم اگه بخوا ی جا  م نیعطرشون رو از ا شهیهم که لطف دارند و هم یر یخانوم ام-

 .  د یانتخاب کن
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 زد.  یدرجواب لبخند  رخساره

 . یمراد یممنواز شما آقا -

 روبه من ادامه داد:   و

 بو و برندن. جا واقعاً خوش  نیا  ی چون عطرا شونه یحق با ا-

 ندارم.«  ید ی گفتم:»نه ممنون من خر  یتکون دادم و با لبخند ظاهر یذوق سر  ی دل و دماغ  و ب یب

  ن یگفت:»هم  ی مراد یبهم رفت و روبه آقا ی کرد چشم غره ا  یدماغش گرفته بود و بو م ر یعطر رو ز شهیکه ش   یدر حال رخساره

 .« د یو کادوش کن   د یخوبه لطفاً تو جعبه بزار

داده بودم و   که یت  واریبه د ی کرد. همون جور  قیتشو  قهیزد و با زبون چربش رخساره رو از اون سل یهم لبخند گشاد  یمراد  ی آقا 

خواست که از   یزد به خودم اومدم. با حرکت سر از م  یرخساره که اسمم رو صدام م  یکردم که با صدا ی داخل مغازه رو  نگاه م

  رونیب یکه پامون رو از عطرفروش  نی. هممیاومد  رونیب ی باهم از عطر فروش  یمراد  ی اروبه آق یند و بعد از لبخ  م یبر رون یمغازه ب

 بهم نگاه کرد.  یغضبب آلود و شاک  میگذاشت

که سوگند   ی! وا ستادهیگوشه ا  هی اونوقت مثل مجسمه   ، یسرم تورو با خودم بردم که تو انتخاب کمکم کن ریخوابت برده بود؟ خ-

 ! یش  ی وقتا چه قدر اعصاب خورد کن م  یتو بعض 

تونم    ینم یرو درست و حساب  ی کار چیحوصله ندارم ه ی که وقت ی دون  ی ابروم رو باال دادم و خجول گفتم:»خودت بهتر م یتا  هی

 انجام بدم.« 

 هم فشار داد.  ی هاش رو با حرص رو  دندون

 .  رمیبگ  د یم مونده که باه گهید یزا یچ ه یهنوز  ه ی م یکه بر فتی دونم، حاال هم راه ب ی بله م-

کرد.   د یخر ی و رخسار هم کل م یها گشت ابون یخ ی رو با رخساره تو یدوساعت یک ی. میشلوغ به راه افتاد  یها ابون یخ ی باز تو و

 اورد. رون یرو ب شیگوش   فشی ک ی داد از تو  یاش م گهیبه دست د ی رو از دست دش یخر ی که پاکت ها  یدرحال

 که مامانم تا االن زنگ نزده.  به یعج-

 کرد.  ینگاه شیگوش  ی به صفحه  و

 زنگ زده انگار!  ی پاسخ! اِ مامان توهم چندبار ی چه قد تماس ب نیاوه بب-
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 مامان من؟! -

 باال انداخت. ی ا شونه

 !یبه تو زنگ زده متوجه نشد  د یشا-

 .  لنتهیسا یرو  میافتاد، آخه گوش  ادم یآره تازه -

 قدر زنگ زده، بزار بهش زنگ بزنم.  نیه که ا دار ی مهم ی معلوم کار-

 

 و درهمون حال مشغول حرف زدن با تلفن شد.  میگوشش گذاشت. بازهم به راه افتاد یرو رو   یاون حرف گوش  با

 . گهید دمیشلوغه نشن  ی هم کم ابونیافتاده بود و خ فمیشرمنده ته ک  ن، یزنگ زده بود یداشت  یجانم کار ،ییالو... ؟ سالم زندا-

 به من کرد.  یدر ادامه نگاه و

 .د یچشم چند لحظه صبر کن لنته،یسا یرو  ش یکه گوش   نیچه طور مگه؟ مثل ا مم یآره هنوز هم باه-

 رو به سمتم گرفت. یگوش  و

 با تو کار داره.  هییزندا-

 رو ازش گرفتم و جواب دادم:  یگوش 

 الو جانم مامان؟ -

 شم خب. ی نگران م ید یجواب نمزنم  یزنگ م  یتو؟ چرا هر چ  ییسالم سوگند جان کجا-

 . امیم گه یکمه د هی  میخونه ا  ک ینزد ابونیسر خ ارم،یدر ب لنتیرو از سا میخوام فراموش کردم گوش  ی عذر م -

 دنبالت؟  میایب  یی باغ، کجا م یریم  می خونه آخه ما دار یخواد بر  ینه نم -

 باغ؟! -

خواد مادر جونت رو قبل   ی گفت م  گهیرو رفته بودن مشهد د ی اورده، گفتم که چند روز نارویآره خاله احترامت اومده مامان ا-

 . یایوقت بهش سر نزده. خواست که تو هم ب  یل یو خ  نهیرفتن بب
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 گوشم جا به جا کردم.  ی رو رو یگوش 

 . ادیتونه ب یداره و نم کار   د یاصالً حوصله ندارم، بگ  ی عنی ام یتونم ب ی اما من نم-

 از مخالفتم گفت:  معترض 

بده   یومد یکه ن   شمیچند روز پ ی. مهمونگه ید ا یب زمیمونن عز  ینم یلی اِ زشته سوگند جان، چرا دروغ بگم شب قراره برگردن خ-

 مامان جان.

 : دمیپرس  دودل

 باباجون و مامان جونم هستن؟-

 دنبالت. م یایکه ب ییگو کجارفتند خونه، االن هم ب  گهیراه بودند د ینه خسته  -

 ام؟ یشه که ن ی نم یعنی-

   ؟ییحاال بگو کجا  م یگرد ی گفتم که زود بر م-

 . دمیکش ی پوف ی کالفگ  با

 . میخونه ا کینزد  ،یاصل ابون یگفتم که سر خ-

 نرو.  ییخب همون جا بمون و جا یلیخ-

 رو قطع کرد!  ی باشه گوش  یمنتظر جواب نکه یبدون ا و

 :د یرو سمتش گرفتم که پرس  شیدرهم به رخساره نگاه کردم و گوش  ی ا افه یق با

 گفت مگه؟  ی چ یچرا وار رفت  هیچ-

 هم فشردم.   یحوصله لب رو  ی و ب یعصب

 اوردند، آخه چه موقع اومدن بود حاال!  ر یهم وقت گ نایا-

 ؟ یگ ی م ارو یک-

 باغ!  می باهم بر می خوا یم  گهیرو ندارم، تازه مامان م . اصالً حوصله شون گهیگم د  ی م نارو یخاله احترام ا-
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 به کتفم زد.  ی ضربه آروم ی لبخند  با

رو سرو   ختتیکم افکار به هم ر  هی آرامش مطلق  ی تو  یتون ی شه تازه اون جا م ی باغ حالت بهتر م ی. بر وونهی خوبه که اتفاقاً د-

 . یو متمرکز کن   یسامون بد 

 . مردد و دودل نگاهش کردم. می ستادیحرکت ا از

 ؟ یکن  ی فکر م ی جور ن یتو ا-

 خونه االن؟ یر یم نمیآره بنظرم واست خوبه، بب-

 ؟ یای ی تو نم نمیدنبالم بب اد یجا منتظر بمونم، م  نیمامان گفت هم گه، ینه د-

 اومدم.  یو آماده بشم وگرنه حتماً م  رمیبرم دوش بگ  د یبا می دختر عموم دعوت  یگفتم که امشب خونه  -

 نشه.  رت یخب پس تو برو که د ی لیآها، خ-

واموندتم   یگوش  ی . راستیندار ی راحت تره، واال تو که حال و روز درست و حساب الم یخ یجور  نیدنبالت، ا ان یمونم که ب  ینه م-

 باغ بتونم بهت زنگ بزنم.  یکه رفت لنتیدرار از سا

 کردم.  د ییتکون دادم و تأ یسر

 اوهوم. -

که سرم رو   نی کنار مون ترمز کرد. هم یکم  یبا فاصله   ینیکه ماش  میزد   یو باهم حرف م می بود ستادهیا ابونیرخساره کنار خ با

 خاله احترام!  یبرگردوندم متوجه رضا شدم، نوه  

هم جا خورده بودم.   یداد رو به من و رخساره سالم کرد. خشکم زده بود و حساب  یم  نییماشن رو پا ی  شه یکه ش  ی حال در

با پته   ی ا قهی شدند. من هم بعد از دق یمشغول احوال پرس  گهیبه من کرد و جواب سالمش رو داد و باهم د یجی رخساره نگاه گ

 ؟« یمنتظر نشد  که ی لیزد و گفت:»خ یگشاد  یکردم که لبخند  ی مختصر یِتته کردن سالم و احوال پرس 

 بهش نگاه کردم.  متعجب

 !د؟یکن یم  یکار  ی جا چ نیدنبالم شما ا اد یاما مامان گفت خودش م-

  ی هام کار دستم داده بودند. سرش رو کم ی باز ج یموضوع نبود که رضا هم همراه با خاله احترام اومده و گ  نیحواسم به ا اصالً

 سمتمون خم کرد.  شتریب
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  ی عنیمامان احترام و خاله گفتن تورو هم با خودم ببرم اون جا  گه یکارداشتم د  یسر  هی باغ چون من خاله آرزو و مامان رفتند -

 . میخب سوارشو که بر یلی. خامیکه مامان گفت حاال که من هستم، من ب ادیاول خاله خودش خواست ب

 منتظره.«   گهیرخساره نگاه کردم که آروم گفت:»برو د به

 دندون هام زمزمه کردم:  ی آهسته و از البه ال 

 کم داشتم!   نویفقط هم-

 رو پشت شونه ام قرار داد و به سمت جلو سوقم داد. دستش

 . گهیزشته سوگند برو د-

  ی عنی د،ید یم  نیو با امن  ربد یدرصد فکر کن ه ه ی و آروم تو گوشش با اضطراب گفتم:»فقط   دمیصورتش رو بوس  دم،یچرخ سمتش

 لرزونه!«  یهم تن و بدنم رو م فکرش  یحت

 کرد.  ی زیر ی  خنده

 .ستینگران نباش فعالً که ن ی امروز اصالً روز توئه ول-

دوستت رو هم سر راه   ی خوا ی اورد و گفت:»م نییکله اش پا  یرو از رو   نکشیکردم و سوارشدم که رضا ع  یرخساره خداحافظ از

 م؟« یبرسون

تکون دادو با حرکت   ی اره اشاره داد که سوار شه و رخساره هم در جواب دستکه منتظر جواب من بمونه به رخس  نیبدون ا و

دستپاچه بودم و    ی. حسابمی براش دستم رو تکون دادم و راه افتاد شهی. از پشت ش میو منتظر اون نباش  م یسرش خواست که بر

 نداشتم. ی اصالً حس خوب

 

  گه یشد، بود، گفت:»بعداز برگشتن از اصفهان د یکه کم کم  شلوغ م یابون یرو به رو و خ ی  ره ی کرد و خ  یم  یکه رانندگ  ی حال در

 .«دمتیند 

 انگشتم بود کرد.  ی که تو ی به دستم و حلقه ا ی دار  یسرش جا به جا کرد و نگاه معن ی رو باز رو نکشیبعد از اون حرف ع و

کسالت داشتند و نشد که    کمیمامان احترام   یدون   یور که مهمون ط ره،یکم د هی گفتن   کیتبر یمبارک باشه، هرچند که واسه  -

 . میایعقد ب یواسه  
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زدم و   یو تصنع ی زورک ی بود نسبت به اون ماجرا. لبخند  ن یهم دل چرک ینبود و انگار که کم یمند   تیلحن رضا کش،یتبر لحن

 هم فشردم.  یلب رو 

 بله مامان گفتند، ممنون. -

 .«  ادیکه ب  یزد  یکجان؟ کاش به اون هم زنگ م   ربد یآقا ه یکرد و باز گفت:»راست  یبودم که نگاه ساکت

 با لبخند پهنش ادامه داد:  و

 .میباش  دهید  گرویهم د یبار  کیالبته فکر کنم  م،یشد  یبا آقا داماد هم آشنا م ی جور نیا-

با   ی خوب یل یخ داریکه د مارستانیب ی گفت:»تو ه یپر کنا یزدم که با حرکت چشم و تکون دادن سرش با لحن   یلبخند  پراسترس 

 نباشه!«  یقبل داریمثل د دارید  نیا د یاما شا میهم نداشت

 اون حرفش مضطرب به سمتش برگشتم.  با

 نه...  -

کار داشت فکر نکنم بتونه   ی لیاون خ زه ی... چیعن یسرخ شده از خجالت گفتم:» یکرد که با گونه ها یو جاخورده نگاهم م   متعجب

 ... اوهوم.« ادیب

 . نمشیشد پس، چون دوست داشتم بب فی ح یلیاِ خ-

رو   شیمسخره و الک لیشوق و تما کردی زدم. فکر م یبا اون حرف حواسش رو دوباره به رو به رو داد و ساکت شد. لبخند کج و

 کنم!  یباور م ربد یه دنید  یبرا

 . یکه نگاهش پر بود از دلخور  ی هم وقت اون

ها، فرمون رو    نیماش   نیزدن و عبور از ب د ی د ی برا ی چشمش و سر سر کردن یرو  نک یباال برده بود و با ع ی رو کم ک یموز یصدا

  ربد یکه در نبود ه ی و اون حس عذاب وجدان نیماش  ی خفه کننده  یدلشوره داشتم و فضا  ی. حسابچرخوند یانگشت هاش م نیب

بغل گرفته بودم و   یو استرسم رو دوچندان کرده بود. کوله ام رو سفت و محکم تو  بود ته بودم مثل خوره به جون مغزم افتاده گرف

  یشده بود رو ی که سوهان ک یموز یصدا  دنیشن ی و حت نیداخل ماش   زیاضطراب انگ  ی جاده بودم. تحمل فضا ی  ره ی مضطرب خ

  ی بودم؛ فقط کاف ربد یمدام تو فکر ه  گهی. از طرف دمیبه باغ برس  عیسر  ی لیخ خواستیاز اندازه برام سخت بود و دلم م یمغزم، ب

بود.   زیفکرش هم دلهره انگ  ی به پا کنه. حت یی ممکن بود چه بلوا دنشیدونست با فهم  یرضا شدم و خدا م  نیبود بفهمه سوار ماش 

  یارمنظور مدام خودم رو دلد   نیآروم کنم، به هم ی ام رو سرو سامون بدم و کم هخت یداشتم ذهن و فکر مشوش و بهم ر یسع
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که   یسخت ط ی شرا یخواست بفهمه اون هم تو  ی واقعاً از کجا م  یکردم. ول ی م ن یو محال بودن اون اتفاق رو به خودم تلق  دادمیم

 اون قرار داشت؟!

و   ی با اون فکرها آروم تر شده بودم و با فوت کردن نفس یخودم رو اون همه نگران کرده بودم. کم یخود ی ممکن نبود و بنظرم ب نه

رو   م یکشوند، دستم رو داخل کوله ام بردم و گوش  یبار نگاهش رو سمتم م  کی  قهیرو به رضا که چند دق  ی زورک ی زدن لبخند 

دست فشردم شروع به زنگ خوردن کرد.   ی رو تو شیکنار  یکه دکمه    نیاوردم. هم رونیب لنت،یخارج کردن از حالت سا  یبرا

 . د یچیگوشم پ ی مضطربش تو  یدوباره به رضا جواب دادم. به محض جواب دادن صدا یرخساره بود و بعد از نگاه

 ؟ ییالو سوگند کجا-

 !د ی پرس یچرا م گهیباغ پس د رمی دارم م  دونستیسؤالش تعجب کرده بودم آخه اون که م از

 :دمیپرس  آروم 

 شدم! نیچشمات سوار ماش  ی جلو ش یپ قهی پنج دق نی کجام؟ خوبه هم ی چ یعنی-

 تک تک کلمه و جمله هاش قابل فهم بود.  ی صداش، تو یدستپاچگ 

 بگم... ی... اوم... سوگند... اوف خب چه طور زهیبود آخه چ گهید   زهیچ هی دونم منظورم   یم-

 باره گفت: کی ی که معترض اسمش رو صدا زدم با مکث نیهم

 زنگ زد...   ربد یه-

 که از کنترلم خارج شده پرتعجب گفتم:  ی نسبتاً بلند  یاون حرفش جاخورده با صدا با

 ؟ یچ-

  ی زدم و با چسبوندن گوش  ییکرد. لبخند دندون نما  یرضا شدم که اون هم جاخورده و متعجب نگاهم م  یمتوجه   ی لحظه ا یبرا

 گوشم با لحن آهسته و مضطربم لب زدم:  ی ور

 گفت؟   ی چ نم یزنگ زد بگو بب  یک-

که    نیخب مثل ا یجواب نداد  ی رو گرفتم ول مدام شماره ات  ی راه افتاد  یواال از وقت ی کرد ی و چک مر  تیخب بهتر بود گوش -

از دسترس  ایباز نکرده، سامان هم که گو ی بعدشم که رفته خونه دنبالت و کس ، یبهت زنگ زده اما جواب اونم نداد یاونم کل

 که...  ن یرو از من گرفت و ا تبه من زنگ زد و سراغ ی چیخارج بوده ه 
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 ام فرو دادم. ی شونیپ ی سرد رو ی دهنم رو با نشستن عرق آب

 ؟ ی چ... چ-

 . بنظر که اون هم مضطرب بود. د یکش  یگوش  یتو   یکرد و نفس بلند  یمکث

 االن هم تو راهه باغه.  نکه یکه... ا ن یو ا-

 جا خورده بودم. یاندازه گشاد شده بود و حساب ی هام ب چشم

 

 لرزونم رو تکون دادم.  یناباور لب ها ی مِن مِن و لحن با

 ! ؟یتو راهه؟ نکنه تو بهش گفت یچ  یعنی..ینکن رخساره...   یش...شو... شوخ-

  گهیبود و د ختهیهم آشفته و بهم ر یل یخ چاره یباهات حرف بزنه، ب یدرمورد موضوع مهم د یاصرار کرد گفت با یل یبه خدا خ-

رو هم بگم که نگفتم با   ن یکنه ا  ییخواد ازت دلجو یباغ، فکر کنم م  یو بهش گفتم، گفتم رفت رمیخودم رو بگ  ینتونستم جلو 

 نگران نشو پس. ی رفت یک

بلند بود اما همچنان   کیموز یهم فشار دادم. هرچند که صدا یپرش گرفته بود و با حرص دندون هام رو رو  تیاز عصبان پلکم

 داده بود.  شیداشتم آروم حرف بزنم و رضا هم که حواسش رو به رانندگ یسع

 ؟ یچ گه ید ، یبهش گفت یچ گه ید-

 بفهمم گفت:  تونستمی ماش رو کامالً یمونیپرتأسف که پش یداشت خودش رو تبرئه کنه و با لحن  یسع

 . د یمنم گفتم با خاله احترامت رفت د یفهم ی خب باالخره که م گه، ید  نیه... هم-

 :دمیدست، پرس  یمانتوم تو   یبهم قالب شده بود و با مچاله کردن لبه   ی و ترس بدجور استرس 

 گفت؟  یچ  یبهش گفت  نویا یخب وقت -

 ها؟  یازم عصبان ی لیسوگند فکر کنم خ-

 هم قرار دادم.  یکنترل خشمم پلک رو  یبرا

 گفت؟  ی بگو چ ینکرد  م یعصب ن یاز ا شتر یپس تا ب-
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زنگ زد،   عی پشت سرتون سر ی دونم. باورکن همون موقع که رفت یخب گفت... گفت پسر خاله ات هم همراهتونه که گفتم نم-

.  نتتیباغ که بب اد یاونم گفت م گهید  ،یبوده متوجه نشد  لنتیسا یرو   تی. منم گفتم گوش ید یو نمگفت چرا جواب تلفناش ر 

 هم کالفه.  یبود و حساب بیرفتارش عج یلیخ

رضا و در   یو مضطرب که جلو  ی عصب یو حالت   زدیم ی شتریکه داشتم دامن ب ی و دل شوره ا یرخساره به دلواپس  یجمله   هر

لب   ی رو رو یحفظ ظاهر لبخند مضحک و مسخره ا ی در کنترل داشتم و برا  یسع ، یتنگ شده اش از کنجکاو یمقابل چشم ها

رو آروم   زیداشتم همه چ ی کرد و همون طور که گفتم سع ی م م یوارس  ؤالش و پر س  ب یعج یهام نشونده بودم. همچنان با نگاه ها

رنگ گرفته از   یروم و همچنان باحالدادم آ  یرو ماساژ م میشونیکه پ  ی باره سرم به درد اومده و درحال کیجلوه بدم.  ی عیو طب

 دندون هام گفتم:  یاضطراب و دلشوره از ال به ال 

 کار کنم؟!   یاوف رخساره حاال من چ-

 گفت:  نانیپر اطم یداشت آرومم کنه و با لحن یسع

 باغ.  د یو برسونن رزود تر از اون خودتو  د ی کن ی نگران نباش فقط سع-

 کردم.  شهیم بردم و رو به ش دهن  یبه رضا کردم و دستم رو جلو  ینگاه

 که داره!   یطیشرا ن یا یکنه اونم تو   یبه پا م  امت یق نه یبب نشیماش  یکه اگه من تو   یدون   یخودت م-

  یب ی لیکه توهم خ ن یو ا دم یباورکن فقط چون اصرارش رو د اد،یب شی پ یبحث و ناراحت نتونیخوام باز هم ب ی سوگند منم نم-

 بهش گفتم.  ی قرار بود

 فوت کردم و راه نفسم رو باز کردم.    یرو با پشت دست گرفتم، نفس صدا دار می شونیپ یسرده رو  عرق

 حرف بزنم.  یلیتونم خ  یقطع کنم چون نم  د یب... باشه فعالً با-

 بهم زنگ بزن. ی د یباشه پس رس -

سر به عقب چرخوندم و جاده   قراری دستپاچه و ب ی گفتم و تماس رو قطع کردم. با قطع کردن تلفن بالفاصله سرم با حالت  یا باشه

نگرانم   یو با چشم ها  دمیترس  ی واقعاً م می شاخ به شاخ بش تیاون وضع یتو  ربد یوقت با ه   هی که  نی زدم. از ا د یرو از پشت سر د

با   د ید ی دستاچه و نگران م ی. رضا که تا اون لحظه ساکت بود و من رو حسابدمییپا ی رو م  اطراف یفرع  ی مدام پشت سر و راه ها

 هم، بهم دوخت.  ی ابروهاش تو دنیو کم کردنش، پرسش گرانه نگاهش رو با تن نیدست بردن سمت پخش ماش 

 سوگند؟  ی شده؟ خوب یزیچ-
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 خواهش بکنم؟«  هی شه  ی کم سر درد دارم م  هیفقط  ی عنیکم هول شده بودم و با مِن مِن گفتم:»ن... نه   هی

 نگاهم کرد.  منتظر

 کم تندتر برو.  ه یشه   ی اگه م-

 چرا؟-

 . شهی. ح... حالم بد مزمیر ی شه و کالً بهم م یم  دتریشد  نمی ش  یم  نیماش  ی سردرد دارم و تو یخب چون... چون وقت -

 رو برخالف حرفم کمتر کرد و نگران بهم نگاه.  نیسرعت ماش  ش یخبر یو ب   یفکر  یب با

   ؟یکم هوا بخور  ه یبزنم بغل که  ی خوا ی م ی رنگم به رو ندار-

 مانند و پر از استرسم لب باز کردم.  غ یج ی با صدا زیو هول انگ  دهیترس 

 نه اصالً...-

 :د یپرس  یتعجب کرده بود و با سردر گم  بمیعج یاز رفتار ها  یحساب

 خب نگه دارم؟  یست یکه شد مربوطه آره؟ اگه که خوب ن ی نشده؟ نکنه به تلفن ی زیچ ی تو مطمئن  نمیبب-

هم گره   یو دست هام رو تو   دمیرو داخل دهنم کش نم یری لب ز ینامحسوس  ی بودم و با شرمندگ دهیاز رفتارم خجالت کش  یحساب

 زدم. 

  هی فقط اگه  ستین  ینشده تلفن هم که دوستم بود مشکل  یزی چبد جور کالفه ام کرده... نه خب  یسردرد لعنت ن یخوام ا یعذر م-

 شه.  یخوب م ی لیخ د یکن  شتریرو ب نیکم سرعت ماش 

 تکون داد.  د ییتأ یبه نشونه   یسر

 ش... ی بهتر م یجور  نیبده و چشمات رو ببند ا هی تک ی به صندل میتا برس   یخوا  یباشه، توهم م-

هم   ی شونه هام تو ده یترس  زش، یت یصدا دن یچیباز شروع به زنگ خوردن کرد و با پ م یحرفش تموم نشده بود که گوش  هنوز

 راه گرفتند.  میشونی صورت و پ یقطرات سرد عرق رو   یگوش   یجمع شد. همزمان با نگاه کردن به صفحه  
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به رضا کردم که حواسش کامالً به من بود.   یاهفرو دادم و نگ   یآب دهنم رو به سخت  یگوش   یصفحه   ی رو د یریاسم ه دنید با

اون   یتونستم جلو ی اما نم د یکش ی صداش پر م دنیشن ی که دلم واسه   نیو با ا لرزه یدست هام م  یکردم تلفن تو   یحس م

که جواب بدم با رنگ به رنگ شدن صورتم    نیحضورش بشه و بدون ا ی  وجه رضا، مت یصدا دنیجواب بدم چون ممکن بود با شن

 :د یباز پرس  ی کوله ام چپوندمش که همون لحظه رضا با کنجکاو ب یج یتو  ع یسر یلیخ

 ؟ ید  یشده؟ چرا جواب نم  یزیچ-

 به روش زدم.  یپر اضطراب لبخند 

ده رفتم باغ خودم بهش  ترش  د یتونم باهاش حرف بزنم چون واقعاً سردردم شد  ی نه گفتم که. ه...همون دوستمه آخه. االن نم-

 زنم.  ی زنگ م

 . یکنم هرجور راحت ی خواستم فضول یآها، نم-

 . هی چه حرف ن ینه بابا ا-

 ها؟  م یگرد  یبرم یاگه بخوا  ی که بهت بدم ول  ستیمسکن همراهم ن-

 تکون دادم.   نیگشاد شده سر به طرف ییبا چشم ها هول

 ممنون.  گه ید میرس   ی االن م ست ینه... نه الزم ن-

و استرس   یترشده. از نگران ی طوالن ر یمس شهیکردم نسبت به هم  یبه جاده داد که احساس مباال پروند و باز نگاهش رو  ی ا شونه

 کردم.    یبار عقب رو نگاه م کی قه ی کارکنم و چند دق ی دونستم چ ینم

  نه یاز آ ی ا قهیکه بعد از دق دم ییجو ی دندون م ر یلبم رو ز ی گوشه   یو خسته کننده شده بود و با استرس کشنده ا  یطوالن ریمس

افتاده بود اما بنظر   ر یجاده، گ یتو  گه ید نی چندتا ماش  ن یبود و ب ربد یه نیماش  ه یهم شب یافتاد که حساب ی نیبغل، چشمم به ماش 

  ی فاصله گرفتم و خودم رو تو نیماش  یاز پنجره   اطیبودم و محض احت دهیترس   یحال حساب نیا ا ب یاومد که اون باشه ول  ینم

 :د یپرس  ، یحرکتم شده بود پر تعحب تر از قبل با نگاه نیا یفرو کردم. رضا که متوجه   یصندل

 تو؟!   یخوب-

 زدم.  یاز شدت اون همه فشار عصب  یرمق  یب پلک

 تر.  عی کم سر ه ینه... لطفاً -

 قدر حالت بده؟!  ن یا یعنی-
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 خب... آ... آره. -

حالم بد بشه چون... چون   نجایا خوام یتر. نم ع یکم سر  هی گفتم:»تورو خدا   جشی رو به نگاه گ یو پرخواهش  زیبا لحن التماس آم و

 کم هم حالت تهوع دارم.«   هی

کردم   شیراض  ی حاتیتر شد و باالخره با اوردن بهانه و توج چیبرگشت و رفتن به درموندگاه پاپ ی گفتن اون حرف، از قبل هم برا با

از اون   یزدم خبر  ی د یشده بود. عقب رو د شتر یب گه ید یها نیکرد. فاصله مون از ماش  شتر یکه سرعتش رو طبق خواسته ام ب

  زیهول انگ  یا  قه ی دقکه داشتم چند   یراه به خاطر حالت تهوع ن یگم شده بود. ب گه ید  ین هایماش  ن یب یی جورا ه ینبود و   نیماش 

که بهم داده    یآب یشده بودم. با بطر  ریباال اومده بود و عاله بر سردرد با درد معده هم درگ  یرو توقف کرد. دل و روده ام حساب

 نشستم.   نیماش کردن لباس هام باز داخل  ز یبود، صورتم رو شستم و بعد از تم

رضا مجبورم شدم   ی کنجکاو و پر معنا یشده بودم و با نگاه ها  یعاص ی حساب لم یزنگ موبا یو از صدا  زدیهمچنان زنگ م ربد یه

 قرارش بدم.   لنتیحالت سا یکه باز رو 

و بدون   یو بدون معطل   دمیکش ی از سر آسودگ ی. نفسمید یباغ رس  یجلو  ، یبعد از اون همه اضطراب کشنده و دل نگرون باالخره

زد؛   بینرفته بودم که رضا با صداش بهم نه شتریب  یشدم. چند قدم  اده یپ نیرو برداشتم و از ماش   فمی ک ، یحرف و تشکر چیه

که داشتم ازش    یکه از رفتار  نیبودم و هم ی. هم از دستش عصبستادم یا محرکت سر جا ی هم فشردم و ب یپرحرص لب رو 

 داخل اومدن هم بهش تعارف نکرده بودم!  یبرا  یحت  دمیکش ی خجالت م

 باغ اشاره دادم.  نیو با دست به درآهن  دم یدندون کش ر یو با خجالت لبم رو ز دم یش چرخسمت به

 داخل.  د یی... شما هم بفرمازهیچ ست،یکم حالم خوب ن ه یمن   د یببخش-

 اورد.  نیماش  ی  شه یش  کیرو از چشمش برداشت و  سرش رو با خم کردن نزد نکشیع

 درمونگاه.   می و حالت بده بگو که بر  یبهتر نشد   یمن فقط خواستم بگم هر زمان حس کرد هی چه حرف ن ینه بابا ا-

 بشه.  یازیفکر نکنم ن یممنون حتماً ول -

 کم داغ کرده.   هی فکر کنم  امیبندازم بعد م نیبه موتور ماش  ینگاه ه یخب برو منم  یلیخ-

به ساختمون، با تلوتلو   دن یرو تا رس  یرشنی ل باغ رفتم. مسداخ ع یسر یل یتکون دادم و با تند کردن قدم هام خ یاون حرف سر  با

  زیم  یرو رو  فم ی کم کردم. پله ها رو تند تند باال رفتم و به محض ورود به خونه، ک ی ط اد،یکم جونم از استرس ز ی خوردن و پاها

 قدم برداشتم.  یی رایپذ  ی  گهیبه سر د رس  ک یانداختم و با استرس از 
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رو ممکن   ی حیتوض چیدونستم ه یکه م  یتونستم بدم وقت ی م یباهاش رو درو بشم و چه جواب   یدونستم چه طور   ینم واقعاً

 ! رهیبپذ  ستین

مون خراب بشه و حتماً با   ونهیخواست باز به خاطر موضوع رضا م یطاقت بودم اما دلم نم  ی ب یحساب دنشید  ی که برا نیا با

 شد! ی هم با رضا رو در رو م د یشا ای د یفهم  یمن، موضوع رو م یاون دستپاچگ  دنید

 ! یاون نشستم چ نیماش  ی گفت تو ی و م د یپر یاز دهنش م  یز یچ اگه

ام رو سمت   ده یترس  ی دستم رو برداشتم و چشم ها ع یباز شدن در سر  یسرم گذاشتم که با صدا یدست هام رو رو  جیو گ  کالفه

 در چرخوندم. مامان بود. 

 .« رهیگ ی خاله احترام سراغت رو م  نیی پا یایکردم که گفت:»سالم پس چرا نم ی سالم مضطرب

 

 رفتارم مشهود بود و با لکنت جواب دادم:  یتو  ی جیگ

 . امی.... آره م امیم گهیکم د ه ی...  هی ... زهیها... چ-

 نگاهم کرد.  نانهی زبیدستش گرفت و ر ی دستم رو تو تم یوضع  دنیسنج یاون حال مضطربم، برا دنید با

با رخساره   رونیب یمامان جان؟ رضا هم گفت حالت بهم خورده چرا نکنه مسموم شد  ی کرده خوب  خ یقدر دست هات  نیچرا ا-

 د؟ یخورد یزیچ

 سرم بردم.  یو کالفه ام رو   جیرو با حالت گ دستم

 .نییپا امی... بعدش مرمی گ ی آره دوش م رمیدوش بگ   هی  رم ینه... من... من م-

 و جاخورده نگاهم کرد.  سردرگم 

 چه وقته دوش گرفتنه آخه؟!  نیا-

 اشاره دادم.   یلباس هام و بو  به

اومد و   ی... ش... شما هم هرکزهیخواد حمام کنم. چ ی دارم دلم م یبد  یکم حالت تهوع داشتم و باال اوردم حس ه یخب آخه -

 .  رهیسراغم رو گرفت ب... بگو رفته دوش بگ 

 اد؟ یقراره ب ی ک ؟ یمنظورت چ-
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 کالً گفتم منظورم خاله احترام و مادرجونه. -

شدن هوا قراره   ک یچون قبل تار ایکه هنوز هم از رفتار من متعجب بود گفت:»باشه پس زود ب  یباال انداخت و در حال ی ا شونه

 برگردن.« 

 نبود!  ی کردم اما خبر یباغ رو نگاه رون یپنجره رفتم و برفتن مامان سمت  با

 هم رخساره اشتباه متوجه شده بود و اصالً قصد اومدن به باغ رو نداشته! د یشا

بود، نشستم.   ون یزی تلو ی که جلو یمبل چرم یکرده بودند، رو  دایسرم چرخش پ ی که تو ی و آشفته کننده ا ی واه ی فکر ها با

  کیشدن گوش خراش الست دهیکش یکه با صدا دم یکوب  یم  نیزم  یو با استرس پام رو رو  زدیانگشت هام چرم مبل رو چنگ م

از جام بلند شدم و سمت پنجره رفتم. وحشت زده عقب گرد   عی. سرد یپر سرمباز، برق از  مه ین یاز پنجره   ن، یزم ی رو نیماش 

به پا   یی دلم بلوا  ی اومد. تو ی رضا، داخل م نی ماش  ی کننده اش رو یو نگاه بررس   نیماش  ی درهاکردم خودش بود که با قفل کردن 

با اون   دونستمیشده بود و قبل از باال اومدن و رو درو شدن باهاش سمت حمام رفتم و با ورودم فوراً درو از پشت قفل کردم. م

گرفتم و به   یاز خودم بکنم و مطمئناً مورد سرزنش و شماتت هاش قرار م  یحال و روز و اون همه استرس عمراً بتونم دفاع خوب 

 . زدمیشده دامن م جاد یا یاون فاصله  

در مقابل   یز یچ هی  ی جی. واقعاً هم قصدم حمام کردن نبود و باگستادمی ا ینشم کنار  سیکه خ نیا  ی آب گرم رو زدم و برا دوش 

دلم   ی انگار تو یکندم و از نگران ی ناخنم رو م ی پرونده بودم. مضطرب گوشه  ون ر ینرفتن، از دهنم ب  نییپا ی مامان برا یاصرار ها

 . فتهی ن ی بگذره و اتفاق بد  ری کردم فقط به خ ی م دعالب   ر ی. مدام ززدند ی رخت چنگ م

بودند البته که  رفته و حتماً تا االن هم با رضا رودرو شده   نییاومد و معلوم بود که اول پا ینم ییرو منتظر موندم اما صدا ی قیدقا

  یرو  نیپاورچ  نیو پاورچ ی آسوده خاطر بودم. به نرم ی بود کم دهیاون ند  نیماش   یمن رو تو  نکهیبود و از ا یشکرش باق یجا

 شد!   ینم ده یشن ییبردم همچنان صدا ک یقدم برداشتم و سمت در رفتم. گوشم رو نزد د یو سف س یخ یها یکاش 

هم   یحمام از بخار پر شده بود و حساب کی نسبتاً کوچ ی زدم. فضا هیسرد حمام تک یها ک یو سرم رو به سرام ستادم یا واری د کنار

  یو نگران کننده ام بودم که با ضربه ا   شونیهم فشردم. غرق افکار پر یپلک هام رو رو  ی ا قه یچند دق  یعرق کرده بودم. برا 

آدم   ه یکه شب  ربد یه ی دورگه   یشد و صدا  ده یبه در کوب ی م. باز هم ضربه افاصله گرفت ی . از در کمد ی محکم به در، برق از سرم پر

 گوشم اکو شد. یسرماخورده شده بود، تو  یها

 سوگند با توام...؟ ؟ییسوگند اونجا-

 : د یپر از خشم غر ییو با صدا  د یبار محکم تر به در کوب ن یعقب رفتم که ا یقدم چند 

 درو... بازکن سوگند... ن یباز کن ا-
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. صداش از شدچ خشم  دهیرو فهم ز یو معلوم بود که همه چ دمیشن ی اش رو به ضوح از پشت در م یتند و عصب  ینفس ها  یصدا

تندم   یبودم و نفس ها ده یزد. ترس  ی محکم و کوبنده م ی شد بهم تشر  ی که از دهنش خارج م ی لرزش گرفته بود و با هر کلمه ا

خفه   ییبه اون ترس و استرس، به خودم جرئت دادم و با صدا یشدن رهیبا چ یقه ا یود، باال خره بعد از دقبه شمارش افتاده ب

 جواب دادم: 

 ...رمیگ ی م...من دارم دوش م-

 :د یبا خشم بود باز غر خته ی بلندش که آم ی که حرفم رو تموم کنم با تن صدا نکه یقبل از ا اما

 رو تا نشکوندمش. یدر لعنت نیکنم باز کن ا یتکرار نم  گه ید-

 شده؟  ی! اصالً چیفهم ی م ست یل... لباس تنم ن ؟یگ   یم  یم... معلوم هست چ-

  ای یکن   یدرو باز م  نیداشت خشمش رو کنترل کنه بخش بخش و شمرده گفت:»ا  یکه سع  یاز قبل در حال یآروم تر  یبا لحن  

 نه؟« 

 

 هم فشردم.  ی لرزونم رو رو یب هاهم گره کردم و ل ی و دلهره دست هام رو تو تیعصبان از

 گفتم که دارم...  ی ستیتو چرا متوجه ن- 

  ی و در باز شد و قامت بلندش تو د یمحکم چفت در باال پر ی لحظه با ضربه ا ک ی ی باره و تو کی قبل از تمام شدن حرفم  و

  ستاده یچهار چوب در ا ی که تو کردم. همون طور   یبهش نگاه م  دهیترس  یی شد. خشکم زده بود و با چشم ها داریچهارچوب در پد 

کردم   یحس م که یسست شده بود و بخار گرم هوا حالم رو بدتر کرده بود طور پاهامشده بود.  رهی بود، با خشم و انزجار بهم خ

خواستم که بهم فرصت     ی پر از التماس و خواهشم ازش م یهرآن ممکنه از حال برم. قدرت حرف زدن نداشتم و فقط با چشم ها

  تیعصبان یکه از رو ی گذاشت و در حال مه  ی رو  یلحظه ا ی و خشمش رو برا  یخمار و پر از ناراحت  یدادن بده. چشم ها حیتوض

 نم دارم اشاره داد. یبه لباس ها ی کرد با زهرخند   یکم با لب و دهنش باز  هی  د یخند  یم

 ... م... ممنون... واقعاً ممنون.  نمیرو بب نیخواستم هم یفقط م-

و    د یراهش رو کش یا  هیدستش به در با تاًسف نگاهش رو ازم گرفت و بعد از ثان دن یلبش فشرد و با کوب یهاش رو رو  دندون

 رفت!

 کار کرده بودم!  ی زانو هام نشستم. من چ  یرو  ی برام سخت شده بود. با عجز و ناتوان دنیسوخت و نفس کش یاز اشک م  صورتم
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 کنم!  کهیت که یغرورش رو ت یاون جور یزننده ا  یدروغ نیتونسته بودم با همچ  یطور  چه

پرتاب کردم و   وارید  یرو  ی بخار گرفته  یقد  نه یدستم اومد برداشتم سمت آ   یرو که جلو   یزیچ نی و اول  دمیکش  ینیخشم  ه  از

ضربه   میشونی پ یرو  ی باپشت دست چند بار ی . از شدت خشم و ناراحتخت ی به اشک نشسته ام فرو ر  ی چشم ها ی آن جلو ک یدر 

با   یشد و قطره اشک نیزم  ی رو  ،ی  نهیآ  ی ها کهیت ی  ره یسرخ و پر اشکم خ ی ازدم و خودم رو مورد شماتت قرار دادم. چشم ه

دادم که اون   ی اجازه م د یاما نبا دمید یخودم رو م ی و قلب مچاله شده   ربد یه ی غرور له شده  اش   که یهر ت  ی . تود یدرد فرو چک

 ذاشتم...  ی م د یبره، نبا یجور

شده بودند و با   س یخ یشلوارم حساب یزدم و از جام بلند شدم. پاچه ها که یآب گرفته ت یها  یکاش   یکف دستم رو رو   دو

اومدم.   رونی برام سخت شده بود. دستپاچه و هول آب پاچه هام رو با دست چلوندم و از حمام ب یشدنشون راه رفتن کم نیسنگ 

 بودم...  دهیجنب  ریبود و انگار که د فته رو نگاه کردم اما ر رونیسمت پنجره رفتم و ب

 لوم ظاهر شد. ج یمگ یو  سمت در رفتم که مامان همون لحظه با سراس  دم یکش تیرو با عصبان  پرده

 زده لب باز کرد:  رت یپام رو نگاه کرد و ح سرتا

 ؟ یچه وضع نی... ایشده... ا ی سوگند چ-

 تندم لب زدم.  ی که سؤالش رو جواب بدم، با نفس زدن ها نیبدون ا 

 بده...  وچت ی مامان لطفاً سوئ-

 بهم چشم دوخت. ینگران با

و گرفت  در سراغت ی بود نکنه دعواتون شده ها؟ اومد جل  یقدر عصب ن یچش بود چرا ا ربد یه نمیشده؟ بب یچ  یگ  یچرا نم-

 رفت!  رون ینداد و با عجله از باغ ب  یصداش کردم جواب  ی االنم که هرچ ییگفتم باال

 هم قرار دادم و دست لرزونم رو سمتش دراز کردم.  یرو  پلک

 .. برم. د یرو بده با چییتورو خدا... سو چیم... مامان سوئ-

 دست گرفت.  یهام رو که باز دچار لرزش شده بودند تو  دست

 ؟ یبر  یخوا  ی سوگند آروم باش مامان جان چته تو کجا آخه م-

  ی زی چ هی د یبده من با  وچ یمامان، لطفاً سؤال نکن، فقط سوئ ستیزدم گفتم:»االن... االن وقتش ن یحرف م یکه به سخت  ی حال در

 کنم... «  ی هش مبدم خوا حیرو براش تو... تو... توض
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 : د یهم تن ی نگاهم کرد و ابروهاش رو تو یبود. با درموندگ  خته یهم بهم ر یاون حالم شوکه شده بود و حساب از

 دم؟  ی اجازه م ی ! فکر کرد؟ینیبش نیپشت ماش  ی خوا ی م ی جور نیا-

 بهش نگاه کردم و با عجز لب زدم:  ی زیآم التماس 

 و بهش برسونم. خودم  د یکه بره با ن یدم... قبل از ا ی آروم برونم، قول م دم یتو رو خدا مامان خواهش کردم! قول م-

 خب؟«  یکرد و گفت:»قول بده که آروم برون   نییگرفتن سر باال پا م یتصم یبرا  یا  قهیداد و بعد از دق رون ینفسش رو ب کالفه

 دستم گذاشت و باز بهم تذکر داد.  ی اورد و تو رون یمانتوش ب بیج رو از  چشیسوئ د ی کردم با ترد د ییکه تأ نیهم

 هان؟  ام یزود هم برگرد خب. اصالً بزار باهات ب ، یسوگند مواظب باش قول داد-

 فوت کردم.   یبه خودم مسلط شدم و نفس یآسوده کردن خاطرش کم یبرا

 خاله احترام.  شی شما برو پ ست ین یازینه ن -

 اما...-

رفتم. اون قدر هول و   نییدستش، باالفاصله پا  یاز تو چیحرفش گوش کنم با چنگ زدن سوئ یبخوام به ادامه   نکه یبدون ا و

 کرد.   یبخورم. مامان همچنان صدام م  نیبود از پله ها سقوط کنم و زم  کیآن نزد  ه یدستپاچه  بودم که 

  یلرزونم در رو باز کردم و رو  یبا دست ها دن یرس مامان رسوندم. به محض  نیاومدم و خودم رو به ماش  رونیعجله از باغ ب با

  د یو د  نهیهول و دستپاچه ام از آ یچرخوندم و با دنده عقب گرفتن و نگاه ها نیماش  ی رو تو چیپشت فرمون نشستم. سوئ یصندل

 . داختمجاده ان یرو تو  نیزدن پشت سر، ماش 

 

رو تار کرده بود   دم یکه د  ییاشک ها ختنی در فرو ر ی سع تند   یکه با پلک زدن ها یی زده بودم و با چشم ها هی فرمون خم ی رو

  یم یگشتم. آب دهنم خشک شده بود و گلوم رو حساب ی م ربد یه نیجستوجوگرانه به دنبال ماش  ی جاده با نگاه ها یداشت، تو 

کردم. با پشت هم فشار دادن بوق، از   یدهنم خال   یتو  دنش،یو با باال کش برداشتم بود  نیماش   یرو که جلو یآب  یسوزوند؛ بطر 

از اون شتاب   ی لحظه ا   یکه برا ی طور روندم؛یجاده م  یخواستم که کنار برند و راه بدند. با سرعت تمام تو  یم  گه ید یها نیماش 

 بود از جاده منحرف بشم.  ک یمجازم، نزد ریغ ی بار هم به خاطر سبقت ها نیو چند   دمیاندازه، خودم هم ترس  یب
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رضا رو هم مورد   یکردم و حت  ی . مدام خودم رو سرزنش مدمیفرمون کوب  یرو  ی نبود و با خشم ضربه ا ربد یه نیاز ماش  یخبر اما

دونستم با    ی. م د یفهم یماجرا رو نم   یخودم بهش گفته بودم و اون جور  دنشی. کاش قبل از فهمدادمیقرار م نیلعن و نفر 

 شد. ی درمورد خراب نم  یاون جور  تش یبود که ذهن نیا حداقلششه اما  یم یاز دستم عصبان یگفتنش حساب

 ! دمیعمه رس  ی خونه  یجلو  یو ک  یچه طور ،یو کالفه بودم که اصالً متوجه نشدم با اون سرعت و دستپاچگ  ی قدر عصب اون

  ی انگشتم رو رو دن،یبا رس سمت در رفتم برداشتم و  یتند   یشدم. قدم ها ادهیپ نیاز ماش  ع یسر یلی و خ دم یکش رونیرو ب چیسوئ

 :د یعمه که پرس  یبعد هم صدا  ی زنگ گذاشتم و پشت هم با فشردنش زنگ زدم. لحظه ا

 د؟ ییبله بفرما-

 .  ستادمیا فونیپاک کردن رد اشک، مقابل آ یبه صورتم برا یدست  دنیکش با

 . د یمنم عمه جون باز کن-

 .زمیداخل عز ایسوگند جان ب یی تو-

 بود!  ومده یو انگار که خونه هم ن دم ید یرو نم ربد یه نیبعد در باز شد و داخل رفتم. ماش  ی ا لحظه 

خودم   یکم سر و وضعم رو مرتب کردم و رو ه یکه   نیبشه و بعد از ا ی زیچ ی خواستم عمه متوجه  یبرگشت نداشتم و نم راه

دادم و داخل شدم. عمه   ی رفتم. در سالن رو نرم فشاررفت، رو باال  ی م ی اصل ی رو که سمت ورود یکردم چندتا پله ا  دایپ یتسلط

کرد سمتم اومد و با لبخند و    یبه خاطر ورزش عرق کرده بود، پاک م ایرو که گو تش رنگ صور یصورت  ی که با حوله ا ی در حال

 !« ست؟یازت ن ی تو چند روزه خبر  ییکجا  ؟یدلم خوب  زی گشاده گفت:»سالم عز  ییرو

 به روش زدم.  یساختگ  ی کردم و لبخند  بغلش

 د؟ یخوب د ی. شما چه طوردنتونید ام یبودم نتونستم ب ریدرگ   کمی د یببخش-

 تکون داد.  یسر

 منم خوبم.  یه-

برداشت و   زی م ی آب پرتقالش رو از رو ینصفه   وانی مبل نشستم که ل ی . رومیبا اشاره دست خواست که سمت سالن بر و

 منم تنها بودم.«   زم،یعز  یاومد  ی گفت:»خوب کرد

 سالن  اشاره کرد.  یگوشه   ل یبه تردم و
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  یکیرخساره  ایگفتم کاش تو   یبا خودم م ی هم حوصله ام سر رفته بود ه ی لیکردم راستش خ یکم ورزش م  ه یاالنم داشتم -

 بود.  رونیب ی به زهره هم زنگ زدم ول ی . حتادیتون ب 

حواس پروندم. انگار واقعاً خونه نبود، البته که کامالً مشخص بود چون   ی رو ب یی جواب ها یجی حرف زد و من هم با گ یکم

  ادش، یاز همون شربت پرتقال برگشت. با اصرار و تعارف ز ی وانیبود. به آشپزخونه رفت و با ل اطیح یدر و نه تو  ی نه جلو نشیماش 

 بزار... « ارم یرفت ب ادم ی رو  کیرو گرفتم که گفت:»اِ ک  وانیل

 قرار دادم و حرفش رو قطع کردم.  زی م یرو رو  وانیل

داشتم،   یکار  هی  ربد یکه با ه ن یو هم ا نمیشما رو بب امی. خب گفتم بست ین یاز ین د ینیخورم عمه جون ممنون، بش ی نم یزیچ-

 اصالً؟ ومدهین ست یخونه ن نمیبب

 مبل روبه رو نشست و متعحب نگاهم کرد. ی اون حرفم رو با

 تو!  شیمن فکر کردم اومده پ ن؟یباهم نبود یعنی-

 زدم.  ی لبخند   مضطرب

 . دمیبوده نشن لنتیسا یزنگ زده بود اما چون رو  م یکه به گوش  نیمثل ا گه ید  میبود رونیخب نه آخه با رخساره ب-

 . یا یکه م  یداد  ی خب بهش خبر م-

 ر کنم متوجه نشده.جواب نداد فک  یزنگ زدم ول -

 خودش رفت که سرم رو سمتش خم کردم.  یساکت شد تو  ی لحظه ا یبرا

 د؟یشد عمه جون خوب یچ-

شده،   یجور  هی برگشته  ی دونم چشه از وقت  یمبل گفت:»نم  یدسته    یآرنجش رو   هی پا و تک یو با انداختن پاش رو   د یکش یآه

  نن یبب یو م تا من  ی در حال پچ پچن ول یبا مهد  نمیب ی موقع ها هم م یشده. بعض  بیکم هم رفتارش عج ه یرفته تو خودش 

 کنن!«   یشن و بحث رو عوض م  یساکت م

 و مغموم لب زد:  د یتر از قبل باز آه کش  متأثر

 ؟ یدون یم  ی زیتو چ نم یبب شونه،یکالفه و پر  یل یروز ها خ نیا ربد یه-
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  ی فوت دوستش رو برا  یماجرا ربد،یعمه از حال و روز ه یبودم بالجبار با شدت گرفتن نگران دهیشن  یطور که از عمو مهد  اون

  ی که با انگشت هام باز ی موضوع غصه خورده بود. در حال نیا ی برا تش،یکرده بود و البته که چه قدر هم با اون وضع ف یعمه تعر

 جواب دادم:  یکردم با دستپاچگ  یم

 اتفاقه.  نیا  ر یهنوز هم براش سخته به هرحال دوستش رو از دست داده قطعاً هنوز هم تحت تأث د ی دون ی خب همون طور که م-

 هم فشرد.  ی رو یلب

 ی گ  یآره درست م-

 . زمیر ی بهم م نمشیب ی حوصله م یدمق و ب  یجور  نیا ی کار کنم وقت  یچ ی ول

  ی دلدار  یا گه یکه به کس د ی به پا شده بود و حال و روزم، حال روز آدمبزرگ  ی دلم آشوب  یتو  ادی ز یکه خودم از نگران هرچند 

خاطر دادم. همچنان نگران و مشوش بود.    نانیبهش اطم یکم  انهیدلجو ی که عمه داشت با لحن یت یبده، نبود اما به خاطر وضع

 .د ینگاه متالطم و نگرانش رو باال کش

 .  یکنارش باش  شتری کن ب یحالش خوبه، سوگند جان سع یل یبا توئه خ یخواد مثل قبل باشه، وقت ی دلم م-

آب پرشده بود،   ی شلوار کِرم رنگم که از لکه ها ینگاهش به پاچه ها ی لحظه ا ی کردم که برا د ییهم تأ یفشردن پلک هام رو  با

 :د یافتاد و متعجب پرس 

 ن؟ یزم ی نکنه خورد سهیاِ چرا شلوارت خ-

 جواب دادم.  هول

 ...  یعنینه  -

 کردم.  سم ییخ یبه پاچه ها یه  نگاهدر ادام و

 شد. سیخ ی جور نیکردنش ا  زش یموقع تم گه یشد د فی کم کث  هی و شلوارم   نیباغ خوردم زم ی تو زه یآها خب چ-

 :د یپرس  پرتعجب

 ! یبود رونی ! گفتب ب؟یایمگه از باغ م-

 که؟!    نشیشناس  ی. منهیخواست مادرجون رو بب یآ... آره خب بعد از اون رفتم باغ. آخه خاله احترام اومده بود و م -

 مبل جا به جا شد. یرو  یپلک زد و کم ی لبخند  با
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 که بده! ی جور ن یا یکرد   یخونه عوض م  ی رفت یکاش م  یول  دمشون، ید  یشناسمش. چند بار یآره معلومه که م -

 . رمیم ادیکه ب   ربد ی. هنیکم نم داره هم  هی فقط  ی عنیه نه بابا خشک-

 . یبر زارم ینم یبمون د یشه شام رو با یکجا؟ اصالً نم-

 از جاش بلند شد. و

 . میکه درست کردم بخور  یبیس  کیبزارم با ک  یی االن هم برم چا-

دونستم اونجا  ی . نمدمیکش  یدست هام گرفتم و پوف  یسرم رو تو  ی جواب نشد و سمت آشپز خونه رفت. با کالفگ  منتظر

که با گذشت زمان    فشردمی دست هام م ی و ناآروم سرم رو تو  ریدرگ ی . مشوش و با ذهنتیبرم سوئ نکه یا ایمنتظرش بتونم  

کم جا به شدم و منتظر با دل    هی مبل  یحبس شده بود. رو  نه یس  ی توشدن در سالن شدم. نفسم   دهیبهم کوب ی متوجه   یکوتاه

سالن ظاهر   ی پله  ی آشفته رو یبا ظاهر ،ر ینفس گ ی  قهیسالن چشم دوختم که بعد از چند دق ی ه به ورودانداز ی ب یآشوبه ا 

دندون فشرد    ر یبا خشم لبش رو ز وهم رفت   ی باز هم ابرو هاش تو ره،ی خ ینگاه ها یا  هیجا خورده بود و بعد از ثان دنمیشد. از د

 . د یبه سر و صورتش کش ی و دست محکم

دادم. عمه متوجه   یکه کرده بودم آب دهن فرو م  ی کردم و با شرم از کار یمغضوبش، نگاهش م  یاز چشم ها دهیو ترس   مضطرب

 جان؟ سوگند هم منتظر تو بود.«  ربد ی ه یپرذوقش گفت:»اومد  یآشپز خونه با باال بردن صدا ی اومدنش شده بود و از تو  ی

اومد. با رد    نییمحکم و کوبنده پا ییپله ها با قدم ها یاز رو که همچنان بهم داشت، گرفت و  یتفاوت و با خشم ی رو ب نگاهش

مبل بلند    ی به عمه داد. با حرص از اون رفتارش، از رو  یلب سالم ری باال، ز ی طبقه  ریگرفتن مس  ش یآشپز و پ ی شدن از جلو

  قهیرو سد کردم و بعد از دقراهش  ستادم،یپله روبه روش ا ی نامطمئن سمتش رفتم و رو ییاشدم و قبل از باال رفتنش، با قدم ه

 . د یلب غر ر یز نیاز کارم بهش نگاه کردم که خشمگ  شمونیعاجزانه و پ ی با نگاه ها یا

 برو کنار... -

 لرزون لب زدم:   ییو صدا  دهیبر دهینرده زدم و بر  یرو از پشت رو  دستم

 ...  میحرف بزن د ی... ب... باربد یگ... گوش کن ه-

 هم قرار داد.  ی کرد و با حرص دندون هاش رو رو نگاهم

 ساکت... ساکت.  شیه-
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بود و   ستادهی آشپز خونه ا  یجلو یچا ینی عمه شدم؛ با س  ی متوجه  یلحظه ا  ی باز کرده بودم که برا ی گفتن حرف  یرو برا دهنم

تفاوت نگاه   یاومدم. ب  نییپله پا روبه عمه، از یساختگ  یو با لبخند  میعمه با هم بحث کن  یخواستم جلو  یکرد. نم  ینگاهمون م

 خارج کرد و باال رفت.  ی رو با فوت رخشمشسردش رو از صورتم گذروند و نفس پ

 و بهتش باال داد.  ی ابروش رو با همون جاخوردگ ی تا ه یکرد رفتم.   ینگاهم م  ربد،یعمه که جاخورده از رفتار ه سمت

 کرد؟!  ی جور ن یشده؟ چرا ا یزیچ-

  نشیگزیسراسر تظاهر رو جا ی دادم و لبخند  ی که بغضم رو فرو م یقلب دردناکم و درحال  یشده بود تو  ینسوز زش، یتند و ت رفتار

 هم فشردم. یکردم لب رو  یم

 برم.  گهینشده، فقط... فقط ... من... من با اجازه تون د  یزی نه چ-

تلفن که کنار ستون آشپزخونه بود، گذاشت و چونه   ز یم ی رو رو ینیس  ،ی شده بود و با فوت کردن نفس میناراحت ی متوجه  بنظر

 . د یچیگوشم پ ی دستش باال گرفت. لحن آروم و مهربونش تو  یام رو تو 

 هست.   ی مشکل هیکه    دمیفهم تیاز دست پاچگ  ی همون موقع هم که اومد -

 .د یبازوم کش یادامه داد و دستش رو پر محبت رو  یمکث با

 .  یباهاش حرف بزن یافتاده اما بهتره بر  نتونیب یدونم چه اتفاق   ینرو، نم یجور نیبرو باهاش حرف بزن ا-

 بهتره.«  ی لیچشم هام بود بغض آلود گفت:»ب... بنظرم برم خ یکه تو   یاشک یرو باال گرفتم و با هاله   سرم

 . دمیانگشت هاش قفل کرد. سمتش چرخ ونیبرداشتم و عزم رفتن کردم بازوم رو م ی که قدم  نیهم و

باهاش حرف بزن و   نیشه برو بش ی داغون تر م  یلیخ ره یاگه از تو هم فاصله بگ  ی حال خوبش لیبمون سوگند نرو، تو تنها دل -

 پس درکش کن.  ستین  یخوب تیوضع ی تو  ی دلم. خودت گفت  زی قدر زود جا نزن عز نی. اد یکه هست حل کن ی مشکلتون رو هر چ

 نگاهش کردم.  یو دو دل  د یترد با

 برم و باهاش حرف بزنم؟  د یگ  یشما م  یعنی-

 

 کرد.   نییباال و پا یصورتش نشوند و سر  ی رو  یلبخند 

 نباشه باشه؟  نتونیب یمشکل  چیه گهید د یاومد  نییپا یوقت خوادیکه دلم م  نیبهتره و ا  یلیخ ی جور نیآره بنظرم ا-
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و اون   دادمیم حیرو براش توض ز یهمه چ د یبا زدم، یجا م د یهم حق با عمه بود نبا د یبه اون حرفش زدم. شا ی کم رنگ  لبخند 

  قیعم یدادن نفس  رونیو ب یی مژه ام رو گرفتم و با صاف کردن صدا یکردم. اشک نشسته رو   یسؤتفاهم ها و فاصله ها رو رفع م 

 به خواست عمه باال رفتم. 

. هنوز هم  دمیبعد خودم رو پشت در اتاقش د یدستم رو از نرده جدا کردم. لحظه ا  م، یاون تصم  نامطمئن از  ی و حس  د یترد با

چندتا   دنیپا و اون پا کردن و کش  نیا یممکنه نشون بده اما باالخره بعد از کم یدونستم چه واکنش  ی مردد بودم چون واقعاً نم

هم گذاشتم   ی فشارش دادم. پلک رو  نییدر بردم و به سمت پا ی  گرهیرو به طرف دست  تم به خودم جرئت دادم و دس  قینفس عم

  زش ی هم قالب کرده بود با ر ی تخت نشسته بود؛ دست هاش رو تو ی که ضربانش تند شده بود داخل اتاق رفتم. رو  یو با قلب

باال اورد. باز هم  به داخل اتاق سرش رو  نم ی شده بود. با باز شدن در و قدم ها رهیخ نیبه زم  ،یشون یپ یرو  شونش یپر یموها

تخت   ینگاه پر از خشم و غضبش رو بهم دوخت. جسور تر شده بودم و با باال گرفتن سر و گردنم سمتش قدم برداشتم و رو 

 ! تاز اخالقش شده بود، ازم فاصله گرف یجزئ  داًیکه جد  ی ا یو نامهربون  یناباور  نیکنارش نشستم. صورتش رو برگردوند و در ع

اشک هام دوباره   دادمیکردم و اجازه م یم  ه یباز گر  د یتارش قلبم رو به درد اورده بود. بغض داشتم اما نه؛ نباقدر که با اون رف چه

رنگ   ی گلبه ا ی به ملحفه   یکنند. صدا دار و سخت آب دهنم رو قورت دادم و چنگ   لیدست و پا تبد   یو ب   فیضع ی من رو به آدم

  یدماغم خورد و محکم تر از قبل استشمام کردم و لبخند پرلذت  یتو ی لتنگ و بعد از چند روز د  کبارهیعطرش  ی تختش زدم. بو

  ی بود و حاال باز برگشته بود. ب ده یلب هام پرکش  یکه بعد از اون شب و رفتنش از رو  ی ماتم زده ام نشست؛ لبخند  ی لب ها ی رو

تفاوت    یخواست به آغوش بکشمش. ب یو پردردم، دلم م  زردهقلب آ یطاقت  یامون دلتنگش بودم و چه قدر که اون لحظه ها با ب 

  یرفتارش، تو  یو سرد  ی متیخشم از اون همه نامال ، یقیکرد که با گذشت دقا  یو اصالً هم بهم نگاه نم رفت یور م  شیبا گوش 

  ی رو برا هامتر رفتم و لب   کیکه نزد نی آروم باشم و خشمم رو کنترل کنم و همهمچنان  کردمی م  ی. سعد یوجودم زبونه کش

رو گرفته بود، سمت چوب   یکه شماره ا  نیگوشش گذاشت و درهمون ح   ی رو رو ی باز کردم از جاش بلند شد؛ گوش  ی گفتن حرف

 نصب شده پشت در، قدم برداشت.  یِلباس 

که دکمه   یطاقتم رو طاق کرده بود. در حال  شیتوجه ی و ب ی تفاوت یهمه ب  بود و تحمل اون ی اندازه تلخ و غذاب آور یب سکوت

زد اما   یزنگ م  ی دونم به ک یانداخت. نم ینگاه ش یگوش  ی کرد، به صفحه  یرنگ تنش رو دونه دونه باز م  د یسف رهنیپ یها

صفحه   یابروهاش انداخت و باز انگشتش رو رو  نیب ی. تابدمیشن یم   یبه خوب د،اشغال بو  ایممتدد رو که گو ی بوق ها یصدا

 که همون لحظه تلفنش زنگ خورد و بالفاصله جواب داد:  د یکش

 .امیخواستم بهت بگم که م یچی ها؟ ه یدعوت   یمهمون ه یامشب  ی گفت  نم یآره، بب ؟یهمه اشغال نیتو؟ چرا  ا  ییکجا-

 زد و پر طعنه گفت:  ی حرصبا گفتن اون جمله نگاهش رو سمت من سوق داد. لبخند کج و پر  و

آدرس   نی. فقط حسامیمنم ب کارم یگفتم حاال  که ب  گهیندارم حوصله امم سر رفته، د یآره نظرم عوض شد چون االن کار خاص-

 رو برام بفرست.
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-... 

 اون جام. گه یساعت د م یباشه ن-

 بودم ناباورانه بهتم زده بود!  ده یکه شن  ییکردم. از حرف ها  یگشاد شده نگاهش م  ی و ناباور با مردمک  شوکه

 ! ستمیاون اتاق ن ی انگار اصالً وجود ندارم و تو کهیگرفته بود، طور  دهیمن رو ناد رسماً

تخت زدم و محکم و   ی گرفته بودند. دستم رو لبه  ف یخف ی سوخت و از شدت خشم لب هام لرزش  ی پرسوز م یاز بغض  گلوم 

کرد و   ینگاه ی شدم. سرسر رهیسردش خ یچشم ها یو تو  ستادمیابلش اپرحرص از جام بلند شدم و سمتش رفتم. جسور مق

  یتنش کرد. کامالً متوجه شده بود که ب  ، یقبل  رهنیو با دراوردن پ شتبردا رهیاز گ  ،یو سورمه ا   د یسف ی با راه راه ها یرهنیپ

  یبه سرش، مشغول بستن دکمه ها یو تکون آروم ز یآم  هیکنا یکنه و با لبخند  ی م تم یهاش چه قدر اذ ی ها و کم محل یتفاوت 

 بودم!  نستاده یاورد و انگار که اصالً جلوش وا یبه حسابمم نم یشد. حت رهنشیپ

  ،ی کوفت یو رفتنش به اون مهمون نیماش   چ یبرداشتن سوئ ی کنارِ تخت، برا  زیاشک با پس زدنم و رفتنش سمت م ی قطره  نیاول

 .د یسوخت، چک یعاشقانه م  ی که از حسرت بوسه و نوازش ها  داغ دارم ی گونه   یمحکم و کوبنده رو 

 

کردم    یغم و اندوه. احساس م دن یتر از قبل بغض فرو دادم؛ درست مثل همون چند روز که کارم شده بود به دل کش  دلشکسته

 بره!  شی پ ی جور ن یقرار بود ا  ی. اما تا ک رمیغم باد بگ  ختنش،یدل ر  یکم کم ممکنه از اون همه فرو دادان درد و بغض و تو 

کردم. لپ هام رو باد کردم و با فوت کردن    یم  ین یبز دل عقب نش یمثل ترسو ها و آدم ها د یاومده بودم حرف بزنم پس نبا من

  ه ی ی در ببره، تو ی  ره یکه خواست دستش رو سمت دست گ  نیفرو کرد و هم بش یج ی رو تو شیاشکم رو پس زدم. گوش  ینفس

باال انداخت که سر باال گرفتم و   یی و پر پرسش ابرو ظ یغل ی . از اون حرکتم جا خورده بود و با اخمستادمیدر ا ی جلو ع یحرکت سر

 ! هان؟« ؟یکاریبرات شده ب گهیبغض آلود و دلخور گفتم:»با.... با من بودن د

 هم فشردم.  ی پلک رو پردرد

 قدر واست حوصله سربرم؟!  نیا ی .... نگفته بودین... ن... نگفته بود-

 .دمیاش کوب  نه یبه س  یگرفت. دست ی آب دهنش لب هاش رو تر کرد و نگاهش رو سمت با

 !  ؟ ینیب ی جا نم نیمگه منو ا  ؟ید یبا توام چرا جواب نم-
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در برد و در رو باز کرد که با وارد کردن   ره یچرخونده بود، دستش رو سمت دست گ وار یحال که نگاهش رو، رو به د درهمون

 نگاهم کرد.  نیو باز مانع رفتنش شدم. از کوره در رفته بود و خشمگ  دمش یبهم کوب ،ی ضربه ا

 شه!  ی م رم یبرو کنار د-

 برام سخت شده بود لب زدم:   یکه حرف زدن حساب  یدر کنترلش داشتم و در حال یبود و سع دن یدر حال ترک  بغضم

 بدم.  حیبرات توض زویچم... من فقط اومده بودم... او... اومده بودم ازت معذرت بخوام... خواستم همه -

 ادامه دادم:  ز یالتماس آم ی با لحن و

دونم که    یدونم، م  یرو ندارم، م ی تفاوت  یهمه ب ن یطاقت و تحمل ا گه یشکنجه رو تمومش کن چون من د نیلطفاً ا ربد یه-

 لطفاً... ربد یه م، یزنمثل دوتا آدم حرف ب  ای... بای! خ... خب بستی گرفته شدن ن   دهیهمه ناد نی اشتباه از من بوده اما حقم ا

دورگه از خشم    یفشار داد، باز هم مانع شدم که با صدا ره یدست گ   یباز کردن در رو یبار مصمم تر از قبل دستش رو برا نیا اما

 زد.  ادیبلندش رو سرم کوبوند و فر یصدا ،ی محکم ی کشوند با تکون دادن ها ی که من رو به سمت خودش م یدر حال   تیو عصبان

 رو؟   ی چ ؟یبد  ح یتوض ی خوا یرو م  ی چ گهید ؟ یریگ  یرو ازم م   یفهمم حساب چ  یرفتار تو نم  نیا یهان؟! معن  هیچ-

حرکت فقط   ی ب یبودم و با بهت زده و مردمک ده یازش ترس  یکرد. حساب  یزده اش نگاهم م رون یسرخ و از کاسه ب یچشم ها با

  ی همون حالت شوکه و ناباورم رو یاشک تو  ی. قطره هاشد یهم جمع م یشونه هام تو  زد یکه م یو با هر داد کردم  ینگاهش م

  ره یلرزش گرفته بود، خ  تیکه از عصبان یبا حال دگرگون و چونه ا  یلحظه ا  یرا صورتم سرخوردند. به نفس نفس افتاده بود و ب

 آروم رهام کرد.  ی ا قهی راه گرفته ام شد. انگار که خودش هم از رفتارش جا خورده بود و بعد از دق یو اشک ها   دهیصورت رنگ پر

 بود!  ربد یهمون ه  نیسوخت اما ا ی م قاًیکه عم  یاومد و قلب یصورتم فرود م  ی محابا رو ی بود که ب اشک

 کشوندش! ی م ی وونگ ی قطره اشکم تا مرز د  هی که  ی ربد یه همون

 بود!  ستاده یروم وا یجلو  گهید  یکیاون نبود انگار  نه

 احساس... ی و ب  خیکوه   هی

طول اتاق رو    یو آشفتگ  تی. دست به کمر و با عصباند یبار خودش در رو که برگشت خورده بود، محکم بهم کوب ن یبود و ا کالفه

لبم افتاد. شور بود و نمکش باز زخم   یو رو  د یگونه لغز   یتلخ رو  ،یدر قالب قطره اشک م یدلخور ،ی . با پلک زدن آروم زدیقدم م

خشمش خاموش نشده بود و   ی و باز به طرفم اومد. انگار که هنوز شعله ها ستاد یبود. از حرکت ا هدلم رو تازه کرده بود و سوزوند 

 و سرش رو سمتم خم کرد.  د یسرخش کش  ی شونیپ ی رو یپنچه محکم
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 ! ؟یحرف بزن  یومد ی مگه ن ؟ یچرا الل شد  هیچ-

 تر اورد. ک یرو نزد سرش 

 رو از من پنهون نکن اما...  یی هچ چیوقت ه چیبهت گفته بودم؟ هوم؟ گفته بودم که ه  ی چ ادته ی-

 ادامه داد:  یبا زهر خند  ی لبش خورد و بعد از مکث  یپرحرص رو  یدندون  دنیحرفش رو با کش و

 بود که من به تو کردم؟!  یاعتماد نی ... ایبد  یهمه زشت و زننده منو باز نیا ی نجوری... ایجور ن ینبود که ا نیقرارمون ا-

 پرتأسف تکون داد و دست هاش رو به کمر زد.  یدندون بردم. سر  ر یرو با حرکت پلک هام ز  لبم

! منو  یکار کرد ی اون وقت توچ نمیبعد از اون حال خرابم ور داشتم اومدم تو رو بب شعور یرابطه گند... من ب  نیتو ا یزد   یگند -

 ! آره؟  ؟ی قرار نبود بگ   دمتید  یآشغال نم که یاون مرت نیماش  ی اگه تو ی عنی ی احمق فرض کرد

 بوده!   ربد ی بودم خوده ه دهیجاده د یکه تو ی نیزدم و آب دهن فرو دادم؛ پس ماش   یمحکم پلک

که با   ختم یر  یم  . ساکت بودم و فقط اشکشد یکه کنارم با حرص مشت م  ییو دست ها  یحماقتم شرمنده بودم و عصب از

 سرم زد.  یپرحرص داد بلند 

 ... با توام جواب منو بده... یکارو کرد   نیو ا ی دونست ی که من چه قدر از اون آدم منتفرم م یتی دونس ی قرار نبود مگه نه؟ م-

 

 بلندم باالخره لب باز کردم.   ی و صدا ه ی طاقت از اون همه سرزنش و شماتتش با گر یب

آدم خود   ه ی  یکرد. چون تو   ینم ی فرق  ،یکرد   یرفتار رو م  نیدونستم نگفتم... چون بازم هم یدونستم و چ... چون م ی آره م-

  دهیهمش منو ناد ؟یکار کرد   ی! اما تو چیفهم ی تماس از توام م  هی ها منتظر  وونه یخودخواه... من چند روز مثل د ،یخواه

 ؟ یلهم کن  ،یکن تمیو با حرف هات اذ ی و از خودت برونمن  یکه هر وقت خواست ن یابود اون عشق پر تب و تابت؟  نیا ، یگرفت

 هم گذاشت. ی چشم هاش رو رو یلحظه ا   یکرد و برا  ینگاهم م یدرموندگ  با

 شد پس!  یکه خوب بود... چ ز ی! ه... همه چم؟ید یجا رس  نیشد؟ چرا ما به ا ی جور ن یچرا ا ؟یکن  یکارو با من م  نیتو چرا ا-

اندازه سرخ و ملتهبش شدم و با   یصورت ب ره یتلخ و پرسوزم خ هیزدم. با همون گر  ی حرف م یو به سخت  د یلرز ی ام م چونه

  یبفهمم؟چرا چه طور  یکرد   جادی مون ا  نیرو که ب  ی فاصله ا نیا لیو حرکت دست هام گفتم:»من هنوز هم نتونستم دل  ی جیگ

 صالً؟«شد ا
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رنگ و خمار، دوچندان   یاون دو چشم قهواه ا دن یبلند پر کردم. قلب دلتنگ و ناآرومم همچنان با د ی رو با برداشتن قدم فاصله

 . دمیصورتش کش ی اشک هام سمتش کج کردم و با حسرت دستم رو رو  زش ی. سرم رو با رکردیم یتابیب

 ... دلتنگتم بفهم...شد یکه پناه هق هق هام م  ی... دلتنگ عطر تنت، دلتنگ اون آغوش یلی خ ربد یدلتنگم ه ی لیمن خ-

 رفته لب زد:   ل یتحل یی فرستاد و آروم و با صدا  نییاورد، آب دهنش رو از گلو پا نییرو آروم پا دستم

 سوگند لطفاً... -

  زیخوام همه چ  یاغون شدم، م... من فقط  مد ت یمن از دور ربد ی ه ؟یکن  یرو از من پنهون م یتو چت شده چ ی انصاف ی چقدر ب-

 کنم..  ی فاصله ها نباشه... خواهش م  نیمثل قبل بشه، ا

دورگه از   یگرفت با صدا  ی دستش م یکه بازوم رو تو   یهم گذاشت و در حال یچشم هاش رو رو  یا ه یثان  یاون حرفم برا با

 ؟« ید یم ی منو باز ف یقدر کث نیو ا ی جور نیا ی وقت  یمثل قبل بشه ها؟ چه طور زیهمه چ ی خشم گفت:»چه طور

 بلندتر داد زد.  و

 ! ؟یچه طور  -

 . دمیهقم اوج گرفت و  ملتمس نال هق

 و ول...  نکن دردم گرفت، دستم ربد یه-

ضمخت و مردونه اش با خشمِ خارج شده از   یدست ها  یو همچنان با خشم بازوم رو تو  دادیحرف زدن بهم نم یاجازه   ه یگر

  ر یبه عقب هلش دادم و با گرفتن نگاه دلگ  ع یسر ی و حرکت ه یو با گر  ختمیدست هام ر ی داد. تموم توانم رو تو  یکنترلش، فشار م 

ون همه  رمق از ا ی انگشت هاش کرد. ب  ریبرم که باز مچ دستم رو رو قفل و اس  رون یب خواستم از اتاق  یپراشکم، م ی و چشم ها

معده اشه،    یشگ یهمون درد هم دونستمیخمار از دردش که م یبه چشم ها یبا دلخور  دم؛یکلنجار و کش مکش سمتش چرخ

. با  دمیشن یبود کنار گوشم م  ص گرم و تندش رو که از خشم و حر ینفس ها یبود که صدا کیکردم. اون قدر بهم نزد  ینگاه م

و در صدم   شترینگاهم شد، چنگ دستش دور بازوم ب رهیترسناکشون کرده بود، خ ی خشم کم یکه رگ ها نشیغمگ  یچشم ها

. در همون حال که  دند یکش رون ی من رو سمت خودش کشوند ** و جون رو از تنم ب رانهیهم، غافلگ  ی رو  ی با پلک محکم یا  هیثان

 گرفته بود...  انیاش پاه  یسرداد، انگار که ناکام ی تندش قهقهه ا ی سرمستانه با تپش ها بم قل ختم ی ر یاشک م

از اندازه خمار از   ش یرنگ و ب یقهوه ا  ینفسش به شماره افتاده بود با چشم ها که یهاش از دور بازوم شل شد و درحال انگشت

  و  رفت عقب از کارش، ون یپشم یکردم ** اما اون هاج و واج بود و مثل آدم   یشد. شوکه و مسخ نگاهش م  رهیدردش، بهم خ

تخت نشست.   ی باز رو ز، یم  یرو  لشیو موبا  چی. در آخر هم با پرت کردن سوئد یآشفته اش کش یموها یتو   محکم  رو هاش  پنجه
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  ری هم و قراردادنش ز یلبخندم کم کم محو شد و با چرخش سرم به عقب نگاهش کردم؛ ناآروم بود و با گره زدن انگشت هاش تو 

مچاله و سرخ بود و اون حال   ،شدن حالت درد  ده یچی. صورتش همچنان با پد یکوب ی م نیزم  یپاش رو رو  یچونه، با کالفگ 

 :دمیلرزش گرفته ام پرس  یطاقتم کرده بود. سمتش قدم برداشتم و با نشستن کنارش، با صدا یب یحساب شونشیپر

 ؟ی چ... چت شد تو... خ... خوب-

  و  عجز با  و  گرفت  دندون به  رو  لبش معده اش گذاشت و سرش رو باال گرفت. ی رو با حالت دردناک صورتش، رو دستش

 زد، دردمند لب زد:  ی چشم هاش موج م ی که تو ی ا ی درموندگ

 ؟یکن  ی کار رو با من م نیچرا ا-

 :دمیپرس  جیکردم و گ ی مبهوت نگاه

 ک... کدوم کار؟  ه؟یمنظورت چ-

 .د یصورتش کش یدست هاش رو رو   کالفه

 تونم...  یبگذرم نم یکه امروز کرد  ی کار نم ازتو  یم... من نم-

 

 هام رو حرکت دادم:  لب

 ...ش یپ قهیاما... چن... چند دق-

 کرد.  نییباال و پا یصورتش، قد و محکم سر یاجزا  ی مکث کردن با فشردگ هیو بعد از چند ثان د یچرخ سمتم 

 ... نیشد... ا هو ی... یآره اما... خب  -

 فوت کرد.  ی نیسنگ  نفس

  ی فهم یم  یکه بهت داشتم رو خراب کرد  ی! تو اعتماددمتیکردم و بخش یکارت چشم پوش   یرو که ستیمعنا ن نیبه ا نیا-

 ! ؟یچ یعنی

 نیم... من فقط... فقط به خاطر ا ؟ یگ ی م ی چ یفهم  یم چی ه... ه  یحرکت دست هام و با پته پته گفتم:»تو.... تو چ با 

 نگفتم!«  یزیچ  یو ناراحت نش  یعصبان که

 هم فشرد.  یکرد و و دندون رو  یظیغل اخم
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 من نده!  لیمزخرفات رو تحو  نیسوگند ا-

و بحث و جدل رو نداشتم و با    یمتیتوان و کشش اون همه نامال  گهیدستم گرفتم. د ی رو به طرفش بردم و دستش رو تو دستم

 و التماس لب زدم:  یمون یگرفته از پش  رنگ یلحن

 کنم تمومش کن.  یمن که گفتم اشتباه کردم. خواهش م-

رفتارش مشهود   ی تو  یجی و گ ی تنومندش حلقه کردم. دو دل ی با اون حرف سرم رو به بازوش چسبوندم و دستم رو دور بازور و

رو به جسم و  پر حسرت  یمردد بودن، با فرو دادن صدا دار آب دهنش، دستش رو دورم حلقه کرد و آغوش   یا قه یبود و بعد از دق

  نهیزدن به اون س  ه یبهش چسبوندم. چه قدر به اون آغوش و تک شتر یخنده فرو دادم و خودم رو ب ونی . بغضم رو مهی هد  فمی تن نح

شده ام رو با اون بغل، بهم بند زده بود و به   کهیداشتم. انگار که روح ت از یرو بهم برگردونده بود، ن تمیستبرگ که حس امن ی

 .دم یو بلع  دمیکش  ینی ب ینفس و محکم تو  ک یبود. عطرش رو با  ده یبخش ی آروم و منظم  تمیقلبم رنامنظم  ی تپش ها

 که افتاده بود از نهادم بلند شد...  یاتفاقات تلخ  ی ادآوریبا  ی ظیشد و آه غل دهیبازوم کش ی نوازش وار رو دستش

و اون رو   اره یرو از پا در ب  ی آدم هی تونست در صدم ثان  یبزرگ که م ی لیضعف خ ه ی ضعف بزرگ بود؛  ه یدوست داشتن   درنظرم 

کدوم از    چیباشه که ه ی تونست قو  یبرقصونه. اون حس اون قدر م  یو با هر ساز رهیدست بگ  ی تو یشباز مه یعروسک خ هی مثل 

کور و کر و   یبکرد و اون آدم رو حسا یجلوه نم فته یچشم عاشق ش  یداشت، تو   یمکه معشوق به عاشقش روا   ییها ت یآزار و اذ

گرفت. دوست داشتن عذاب   یها گوش م  قتی حق دن ینشن یو برا  د یبر یبست، زبون م  ی چشم م کهیکرد؛ طور  یالل م  نیهمچن

کنه؛ درست مثل   لیتبد   ایموجود دن نیتر  چاره یراسخ رو به ب یباصالبت و با اراده ا  ی تونست آدم یبود و درد و اون ضعف بزرگ م

 من... ! 

خوش رنگ تنگ شده بود.   یبه اون صورت و چشم ها ر،ینگاه کردن س  ه ی ی کردم. چه قدر دلم برا یو مغموم بهش نگاه م  دلتنگ 

  د یکش یاش نفس بلند  قه ی  ی کرد و با باز کردن دکمه   یکردم. سرفه ا ک یبه بازو و سرشونه اش نزد شتریزدم و سرم رو ب یپلک

دست گرفته بود ثابت    ونیرو م ش، یسورمه ا د یراه راهِ سف  رهنیپ یکه دکمه    ستشد ی . نگاهم رودمیباال پر ی که من هم کم

 !  یجز مشک ی رنگ تنش کرده بود و االن هم که رنگ  د یسف رهنیپ هی جا خورده بودم چراکه قبل از اون هم  ی موند. کم

کردم با   یکه سرم رو باال گرفته بودم و نگاهش م   یزد. باالخره سکوت رو شکستم و در حال ینم یبود و همچنان حرف  ساکت

 :دمی پرس  یو لحن آهسته ا   د یترد

 بپرسم؟  ی زیچ ه یتونم   یم-

 تنش اشاره کردم.  رهنیحرکت چشم هاش منتظر شد که به پ با

 !؟ید ینپوش  ی.... اما پس چرا براش مشکیدوستش دار ی لیخ یگفت -
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گفت:»مگه رنگ لباسه که دوست داشتن آدما رو نشون   ی ا یشد و با لحن جد  رهیکم جا خورده بود، به رو به رو خ ه ی سؤالم  از

 مالک دوست داشتن باشه!«  تونهیرنگ مگه م  هی ! ده؟یم

 فکر کردن جواب دادم:  یا  قهیگفت و بعد از دق ی که درست م  بنظرم

 . یگ  یآره حق باتوئه درست م  یعن ی... یخب نه ول -

 .د یبهم مال ی و دست هاش رو با کالفگ   د یکش ی سخت نفس

 ندارم... یاعتقاد  زای چ نیمن به ا-

 و آروم گفت:»تو هم نپوش... «   رلبیز و

  یکه به زبون اورد، شوکه ازش جدا شدم و جا خورده و پر بهت نگاهش کردم. انگار که مرگ دوستش بدجور  یآخر  ی جمله  با

 بود.  خته یگذاشته بود و کالً بهمش ر  ریأثروش ت

 م... متوجه نشدم...  ؟یچ-

 اش رو با حالت رفت و برگشت دستش، ماساژ داد.  ی شونیکرد و پ ی با لب و دهنش باز یکم

 ندارم تو هم نداشته باش. ی گفتم که اعتقاد  یعنی یچی ه... ه-

 شد. دهیبا گفتن او حرف از جاش بلند شد. نگاهم دنبالش کش و

 ؟ یریا م کج-

درهمش و لحن متذکر و پرهشدارش گفت:»همون طور که گفتم هنوز نتونستم تو رو    یهم برام گارد گرفته بود و با اخم ها باز

خوام   یکه نم  ن یا فقط  .نییپا یایم  یش  ی ! االن هم پا مید یفهم  فتاده ین ی اتفاق چینکن که انگار ه  رفتار یببخشم پس طور

 پس درست رفتار کن.«  م یمامانم بحث کن یجلو

. آخه چرا  دمی کش  ین یو ه  دمیتخت کوب یرو  ی مشت محکم  یرفت. با خشم و حرص، عصب رونیبا گرفتن نگاه سردش از اتاق ب و

 کرد؟!   یرفتار م یاون جور 

 

  ن یهاش بزرگ تر یتوجه ی دونست که ب ی هم م قاًی دست هام فشردمش و چنگش زدم. دق  یرو به انفجار بود و محکم تو  سرم

از اتاق خارج شدم و   یحوصلگ  ی اتاق موندم و بعد از اون با ب ی رو تو قهیداد. چند دق  یمن و مدام اون کار رو ادامه م ی برا ه یتنب



 عشق تا جنون 

1742 
 

نشسته بود و   ونی زیتلو  یکاناپه جلو  ی رو  ربد ی رفتم. ه نییرو قدم برداشتم و پا ی چوب یها ه پل ی رو  آروم  آروم سمت پله ها رفتم.

بود که با اون   ال یاومد. چه خوش خ یکرد. عمه هم که صداش از آشپز خونه م  یو رو م   ری دستش شبکه ها رو ز  یبا کنترل تو 

 همه شور و شوق در تدارک شام بود! 

به داخل   یو سمتم اومد. نگاه د یمن دست از کار کش  دنیبود و با د ازیآشپز خونه قدم برداشتم. عمه مشغول سرخ کردن پ به

 ن؟« یکرد  یآشت ن؟ یشد حرف زد یسالن انداخت و آروم گفت:»چ

منتظر   اد، یز  ی ه ی کدر شده ام از گر  ی. چشم هاد یچشم جوش  ی کاسه  یو اشکم تو   د یکش ر یرفتار و حرف هاش قلبم ت یادآور ی با

عمه   الیراحت کردن خ ی وردم و برابهونه رو بهشون بدم، بغضم رو فرو خ نیخواست باز ا ی بارش اما دلم نم ی بودند برا ی بهونه ا

 لب زدم:  ی ساختگ  یبا لبخند  د، کر یکه نگران و پر پرسش نگاهم م

 حلش شد شما نگران باش. می اوهوم حرف زد-

 :د یباز پرس  نامطمئن

 طور!  نیتو هم هم  یجور  هی هنوز  ربد یاما ه-

 .د یشما نگران نباش  ستین ی زیچ ی کم ازم دلخور ول ه یخب هنوز -

 زد.  یتبسم

 . رهیم ادش یان شاهلل که تا فردا کال -

نگران   یلیخ  یدونم چرا ول  ی سوگند جان مامانت چند بار زنگ زد. نم  ی کردم که گفت:»راست د ییلب تأ ی مسخره رو ی لبخند  با

 !« ید یگفت جواب تلفن هاش رو نم ی اومد م یبنظر م 

 تلفنم رو هم جا گذاشته بودم و همراهم نبود.  ی گوش  ی فراموش کرده بودم و از طرف  یمامان رو با اون همه دلواپس یحساب

مامان اومدم فکر کنم   نیماش  با آخه  بزنم  زنگ بهش  کردم  فراموش   که بعدشم .ستیرو جا گذاشتم و همراهم ن م یآره چون گوش -

 نگران شده.

  یدوش جا به جا کردم و لب رو   یرو رو  فم یک  ربد،یه ی الیخی تلخ از اون رفتار و ب  یبه سالن و نشستن لبخند  یدر ادامه با نگاه و

 فشردم. 

 برم عمه جون. گهیراستش قرار بود زود برگردم پس من د- 

 کنم.«   یمن دارم شام درست م ؟ یکجا بر ؟یکرد و پرشکوه گفت:»چ یاخم
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 برم بهتره مامان نگرانه.  یممنون ول -

 . شهیاصالً نم-

رو اونجا بمونم. دستم رو پشت    یلحظه ا خواستیرو نداشتم و اصالً دلم نم ربد یتفاوت ه  یو رفتار خشک و ب   یاون سرد  تحمل

 . دمیشونه اش کش

 مامان منتظره.   گه،یتعارف ندارم عمه جون باشه واسه به وقت د-

دلخورشده بود اما   ی کردم، هرچند که از رفتنم کم  شیعذر و بهونه راض یشام بمونم و باالخره با کل  یاصرار داشت برا همچنان

حاال که مامانت منتظره برو. بهش سالم   زمیاصرار نکرد و ناچاراً گفت:»باشه عز گهید د، یرفتن د یاون همه مصر بودنم رو برا ی توق

 برسون.« 

  رو پاش  توجه  ینشسته بود و ب ون یزیتلو یهنوز هم جلو  ربد یاومدم. ه رون یو تشکر کردم. از آشپز خونه ب دم یرو بوس  صورتش

 شده بود. رهیبزرگش خ ی پاش انداخته بود و به صفحه  ی رو

هم   ی پلک هام رو رو ه یچند ثان یچشمهاش، با حرص برا ی گرفتنم جلو ده یتفاوت و ناد  یاندازه ب ی دوباره اون رفتار ب  دنید با

 فوت کردم.  یگذاشتم و نفس پرخشم

، عمه با  بردم رهیباز کردن در سمت دستگ  یرو براکه دستم  نیبدرقه کردنم اومد. هم ی سالن رفتم. عمه هم برا یورود  سمت

 !« اد؟یهمراهت ب ربد یه یخوا  یصورتش، گفت:»نم یباتعجب نشسته شده تو  ش،یالیخ ی و اون ب ربد یبه ه ینگاه

 کردم.  یسالن رو نگاه ی زدم و تو یپوزخند 

 . رمینه خودم م-

  ی شد. کنترل رو رو دهیسمت ما کش ییرایپذ  ی از تو بد ریمن و عمه، نگاه ه  نیرد و بدل شده ب یگفتن اون جمله و حرف ها با

 نگاهم کرد.  ی ظینگاه کردن از جاش بلند شد سمتمون اومد. دست به کمر و با اخم غل قهیپرت کرد و بعد از چند دق زیم

 کجا؟ -

 جواب دادم:  یو خشک  یجد  ی لحن با

 خونه.  رم یدارم م-

 به من و در ادامه هم به عمه کرد.  ینگاه
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 مامان جان شما برو به کارت برس.-

که نگاهش   یدرحال ی دوباره ا یگفت و بعد از خداحافظ ی کرد باشه ا  ی که هاج و واج از اون رفتار مون، نگاه م  یهم در حال عمه

صورتش    یرو کامالً تو   یابه و نگرانمون همچنان شکر ونه ی بود م دهی همچنان سمت ما بود، به طرف آشپزخونه رفت. انگار فهم

باال نره و کنترلش کنه، سرش   کردیم یکه سع  ییکه عمه به آشپز خونه برگشت، نگاهم کرد و با حرص و تن صدا نی. همدمید یم

 هم فشرد.  یاورد و لب رو  کیرو نزد

  یو دار  نییپا  یسرت رو انداخت ی جور نیکه هم  ی بر دادم  اجازه من  اصالً !اریادا و اطوار درن ی جور ن یمامان ا ی مگه نگفتم جلو-

 ! یریم

 و مغضوب نگاهش کردم.  یعصب

 !ستمیتو ن   یمن منتظر اجازه   ی ول-

اومدم. بالفاصله پشت سرم از خونه خارج شد و قبل از   رون یب  گه،یحرف د چیبا گفتن اون جمله در سالن رو باز کردم و بدون ه و

 چنگش شد. ریبازوم اس  ع، ی حرکت سر ه ی ی رفتنم از پله ها تو نییپا

 رسونمت. یخودم م ی بر ی خوا یحاال که م  هی چ ایبچه باز نیا-

 اوردم.« نی! خودم ماش ستیگفتم:»الزم ن  یلحن کوبنده ا با

 

 .د یدور دهنش کش ی خشم دست با

 هان؟   ینشست نیپشت ماش  ی به چه حق-

 و حالت ناباورش ادامه داد:  ی عصب ی با خنده  و

 ! ؟یاومد  نیبا ماش  یبه اون شلوغ ی جاده  ی تو  یعنی-

 لب زدم:   ریخشن و خشکش، به گلوم هجوم اورد و دلگ  یو رفتار ها  ی انصاف یاز اون همه ب  بغض

 بوده از جاده خارج بشم؟! بپرس چرا؟   کیچند بار نزد ام یجا ب نیتا ا ی دون ی م چیمگه واست مهمه هم هست؟ ه-

 گلوم ادامه دادم:  یاندازه   یو سوزش ب  یمکث با

 بدهم!  حیانصاف توض یب ی که بهت برسم و به تو ن یا یفقط... فقط برا-
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گفتم    زیم نراعصاب منو به نیاز ا شتریدندوهاش گفت:»سوگند ب  یپرخشم از ال به ال ی نفس دنیرو برگردوند و بعد از کش سرش 

 رسونمت.«   یخودم م

 باال بردم. ی دادم معترض صدام رو کم ی به عقب هلش م تی که با عصبان  یو در حال دمیکش  رونیرو از دستش ب بازوم

 خوام...  ی خوام، نم ینم-

 سر تکون داد.  ی عصب ی خنده ا با

 ! ؟ی هنوز هم طلبکار یکه کرد  ی با کار هیچ-

 . دمیدندون گز ر یچشمم رو پر کرده بودند، ز  یکه کاسه   ییاشک ها زش یاز ر یر یجلوگ یرو برا  لبم

زنم اما تو    یپروانه مدام دور و ورت بال بال م  هی . مثل دمییمن خستم شدم، خسته شدم از بس دنبالت دو   ربد ینه... فقط...  ه-

...  یحت از تو، ییکارم شده دلجو ... منه احمق شب و روز یسوزون یرو م خشم و حرصت بال و پرم   ش یآت  نیفقط با رفتارت و ا

 کنم؟   یم  روکدوم کارم   ییدونم دلجو  ینم یحت

 : دمیگونه نال  یرو یرو سمت خودم گرفتم و با سماجت قطره اشک انگشتم

تو... من فقط   ی رفتارا  نی... م... من... خسته شدم از ایکن  یلهم م  ،یکن  ی باهام رفتار م ی جور نیکه ا ه یمن چ ر یوسط تقص نیا-

کم درکت کنم و تنهات بزارم... م...  مدام به خودم گفتم اگه بد    هی که سوهان روحت بشم  نیا ی جا به گفتم حالت بده دم ید ی وقت

 اما... یگذشت داشته باش   د یطرف با هی رابطه  ه ی ی باشه تو ی کنه تو گذشت کن...ه... هرچ  یم  یخلق

و حالت   یچر خونده بود با زهره خند  یکه سرش رو به سمت ی و فرو خوردم. درحالدهنم حرفم ر یو گذاشتن دستم جلو  ه یگر با

 جواب داد:  شیعصب

 باشه مثالً اعتماد!  د یهم با یا گه ید  یزای رابطه چ هی  ی تو-

  یدونیگفتم:»خوب م   یسرزنشگر یلباسش و برگردوندنش سمت خودم، با لحن   دنیاش بودم و با کش هی کنا ی متوجه   کامال

  ن یا یفهمم چرا تو  ی ! من... من هنوز هم نمم؟ید یو پوچ به کجا رس  چیبه خاطر ه ی نیب ی امروز نبود! م یماجرا فقط  ما  مشکل که

دلم   ی و تو عشق ر  نیچ...  چرا ترس از دست دادن ا یدلم انداخت ی تو که ه یچه ترس  نی! اختمیهمه اشک ر ن یچند وقت ا

 چرا... «  ؟یانداخت

زدم. دست    یزد حرف م یبزرگ تر و تلخ که گلوم رو چنگ م یو با بغض ده یبر ده یسخت شده بود و بر برام یزدن حساب حرف

 انداخته بود.  نییشلوارش فرو کرده بود و سرش رو متأثر پا بیج ی هاش رو تو
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الاقل   دمیرو دارم پس م ی من تاوان چ ربد ی! ه ؟ یش  یشون م ل یکنن پس چرا خودت دل ی م تت یکه اشک هام اذ  یم... مگه نگفت -

  ی نم یز یو چ  یکن  ی م ی فاصله انداخته چرا خود خور نمون یب ی جور نی که ا ه یچ ن یکنم بگو ا ی بگو! سکوت نکن خواهش م نویا

 ؟ یگ

بد شده بود و دست هام باز   یحالم حساب ی عصب ی کرد. تحت اون همه فشار و تنش ها ی ساکت بود و فقط گوش م همچنان

پله نشستم. با ساکت شدنم سرش رو   ی گرفتم و با حفظ تعادلم رو  ی فلز یبود. دستم رو به به نرده ها کرده  دن یشروع به لرز

هم   یزدن و حساب  یدو دو م اد یز یسمتم اومد. چشم هاش از نگران ع یجاخورده سر یبا حالت ه ی سمتم چر خوند و بعد از ثان

 بود!  دهیترس 

 کرد؟!  یقدر شکنجه ام م  نیکالفه بودم؛ اما اگه اون همه براش مهم بودم پس چرا ا واقعاً

 قورت داد.  ی دهنش رو به سخت آب

 چت شد؟  ی خوب زم یسوگند عز-

 در پنهون کردنشون داشتم افتاد. ناباورانه نگاهم کرد.   ینگاهش به لرزش دست هام که سع ی لحظه ا یبرا

 ن؟باز شروع شده ها یا...از... از ک -

 فاصله ها شروع شد... «   نیکه ا ی گفتم:»از وقت ی رو بهش دو ختم و با لبخند تلخ نگاهم

اومدم و وارد   رونیب اط یاز جام بلند شدم و با پس زدن اشک هام، از ح نیآزرده و غمگ  یبعد از نگاه یا گه یحرف د چیبدون ه و

  ی و احساس ضعف م رفت یم  جیگ یو نداشتم و سرم حسابرسوندم اما توان نشستن پشت فرمون ر  نیکوچه شدم. خودم رو به ماش 

 . کرد  دراز  طرفم به رو دستش .د یکفش رو باال کش  ی اومد. خم شد و پاشنه  رونی کردم. پشت سرم از خونه ب

 . نمیش  ی بده، من م چویسوئ-

دستش گذاشتم و که با دور زدن   ی آروم سوئچ رو تو یمخالفت  چینداشتم و بدون ه ی مخالفت و جدال دوباره ا  یبرا ی رمق یحت

دکتر    یبرا  ینگران بهم و اصرار ییبعد از انداختن نگاه ها ن،یمن هم باز کرد. با نشستن داخل ماش  یسوار شد و در رو برا  نیماش 

 گرفت.  ش یمخالفتم، راه خونه رو پ  دنیرفتن و شن

 یشده بود و سر دردناکم رو به پشت  د یبود و خفه کننده. سردرم تشد  نیسنگ  یمثل سکوت هر دومون حساب  نیماش  یفضا

 انداخت.  نی و گوشم طن  نیماش  یلحن آرومش تو  ی طوالن سکوت اون زدم که بعد از هی تک یصندل

 . میبا هم حرف بزن  یدر مورد موضوع د یبا رون، ی ب م یدنبالت که بر  امیفردا م-
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 .« امیتونم ب ی هام گفتم:»فردا نم قهی نگاهش کنم با فشردن و ماساژ شقکه   نیا بدون

 اون وقت چرا؟! -

 

 زدم.   ی و پرزهر ز یآم هیکنا لبخند 

 . رمیبگ  رم یمدرک دارم اون جا، م یسر ه یو آموزشگاه فردا بازه.  می نوروز رو تموم کرد رینظ یب الت یتعط  گهیباشه د  ی هر چ-

 . می زن ی دنبالت بعد از آموزشگاه هم حرف م ام یخب پس خودم م یلیخ- 

 لجباز و مصر شده بودم. یحساب

 تونم برم.  یخواد خودم م ینم-

 زد.  یبهم تشر  زش یاون حرف با نگاه تند و ت با

،  دنبالت تمام شد رفت امیفردا هم هول و حوش ساعت چهار م ید ی جمله رو بشنوم فهم نیا گهی بار د کی خواد ی اصالً دلم نم-

 نشنوم!  یز یچ گهید

بغلم گرفتم و با   یکه جوابش رو بدم دست هام رو تو   نینکردم و بدون ا ی مخالفت گهیقدر لحنش قاطع و کوبنده بود که د اون

 شدم. ره یمثل برج زهرمار و ماتم زده ام، به روبه رو خ  ی  افهیق

کم جونم    یشدم. با قدم ها  ادهیپ نیتوجه از ماش  ی. کوله ام رو برداشتم و بدون حرف و ذره ا مید یخونه رس  یبعد جلو  یکم

رو به طرفم   چی رو زد و سمتم اومد. دستش رو دراز کرد و سوئ نیشد. قفل ماش  اده یپ نیسمت در رفتم. اون هم پشت سرم از ماش 

 . تمو مغموم رو رو گرف ده یگرفت. نگاه رنج

 باشه. شتیپ-

سردم باعث شده  ی مشتم گذاشت. برخورد دست هاش با دست ها یرو تو   چیبازم اورد و سوئ مهین  ی سمت پنجه هارو  دستش

اول اون عشق پرحرارت و   یبود و انگار که به گذشته و روزها بیکنه. عج   دنیرگ هام شروع به دو ی بود خون با سرعت تو

رو    فمی ظر یدست ها  د یمردونه و پرهُرمش، پوست نرم و سف یادست ه  که ی اول یپرشعله رفته بودم؛ به همون تب و تاب روزها

 باال برده بود...  یاندازه که ضربان قلبم رو حساب یب  یجانیضمختش لمس کرده بود و ه یدست ها  ریز

  یبرا مارستانیکه بعد از مرخص شدنم از ب یبار دستم رو گرفته بود؛ همون روز  نیاول که ی و حرارت  جانیهمون ه ه یشب درست

قدم   ابونیخ ی هم تو یکه شونه به شونه    یبرام شده بود... همون روز  یو چه روز قشنگ   میرفته بود رون ی ب یخوردن بستن
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  یکه نبضشون دل دل م  یی مردونه اش چشم دوخته بودم و دست ها بتیبه ه رمیناپذ  ی ریتشنه و س  یو با نگاه ها  م یبرداشته بود

از دست هاش بودم، با   ی ا ه یتب و تاب لمس ثان ی که تو ی انگشت هاش و درست همون لحظه درحال ونیچفت شدن م یکرد برا

 در لحظه انگشت هام رو چفت انگشت هاش کرده بود.  رانه یغافلگ  یحرکت

  نیروز بخوام حسرت اون روز ها رو بخورم و همچن ه یکردم   ی وقت فکرش رو نم چیه د یام خارج شد؛ شا نه یاز س  ظ یغل یآه

 افسوس گذشته رو...   ی اونجور

بهش نگاه کردم. چشم هاش رو بسته بود و   یلحظه ا   یشد و برا دهیباال کش ن، یزم ی نگاهم از رو الیاومدن از فکر و خ رون یب با

 .  فشرد  یدستش م   یدستم گذاشته بود، محکم دستم رو تو   یرو تو  چ یکه سوئ ی در حال

 بودم و کالفه!  جیگ

وجودم با اون    یکه تو   یجانیکردم و حرارت و ه  یکه دلتنگم بود حس م ییقرار دست هاش رو درست مثل موقع ها  یب فشار

 کرد!   ی م ر ییکرد چرا باالفاصله رفتارش تغ  یرفتار م یشده بود اما پس اگه اون قدر دلتنگم بود چرا اون جور  ق یلمس تزر

.  د یباز کرد و مثل برق گرفته ها دستش رو عقب کش ع یآن به خودش اومد. چشم هاش رو سر ه یدادم که  دستش رو فشار متقابالً 

 بهم نگاه کرد و بعد از اون هم آروم گفت:»م... مواظب خودت باش.« ی ا قه ی چند دق

خواست بره صداش  یکه م  ن یو هم  میبد  انیاون فاصله ها پا یگرم به همه  ی + ه یبغل و   ه یمانع رفتنش بشم و با   خواستیم دلم 

 کرد جواب داد:   یم  وونمید  یکه حساب یو با لحن   د یزدم. به عقب چرخ

 جون دلم؟ -

جوابش بودم که انگار   ری کلمه بودم. اون قدر تحت تأث  نیا دنیاندازه به اشک نشست؛ چه قدر دلتنگ شن یب  یهام از ذوق چشم

 قدرت تلکمم ر از دست داده بودم. 

 ه کرد. گرانه نگا پرسش

 ؟ یبگ  یخواست یم  یزیچ-

 به زور از دهنم خارج شد. ی ا نه

 ن... نه... -

  یبود گفت:»م ستاده یکه پشت به من ا ی در حال  یا  قهیو بعد از دق  ستادیبار خودش ا ن یخواست بره که ا یتکون داد و م یسر

 حالم رو؟«  نیا  لیمگه نه؟ دل ی رفتار هام رو بدون ی همه  ل یدل یخواست
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 ادامه داد:  یو سخت ن یدادن نفس سنگ  رون یبا ب و

 گم.  ی ها رو بهت م  ن یا یهمه   لی دل ی اومد  یفردا.... فردا وقت-

رنگش فرو کرده بود و آروم   ی مشک نیشلوارش ج ب یج یبودم. دست هاش رو تو  ستادهیدر ا  یکه زده بود جلو یی از حرفا شوکه

بود؟ چه   ی. با حسرت به رفتنش چشم دوخته بودم. اما اون چه حالتداش ینور کم رنگ ماه قدم برم ری خلوت و ز ابون یخ یآروم تو 

 براش   یاتفاق

 بود؟  افتاده

 داد احساساتش رو بروز بده؟!  ی کرد و اجازه نم یم  تشیبود که اون همه اذ یچ

درموردش حرف بزنم چون هنوز خودم هم   ی تونستم با کس  ینم یبود. حت دنیاز اون همه سؤال بدون جواب در حال ترک سرم

 گه!   یرو بهم م  لشیدونستم اما گفته بود فردا دل  ی رفتار هاش رو نم  لیدل

 خواست بگه!   ی م ی چ یعنی

 شده بود؟!   ب یو غر  بیهمه عج نیا چرا

 زدم.   هی تمام زنگ در رو فشردم و به در تک  یو کالفگ  خته ی افکار بهم ر با

 :د یو لحن پرشکوه اش پرس  تی با عصبان دنم یدر بود و به محض د  ی. مامان جلو دمیکشجونم رو از پله ها باال  یب بدن

 ؟ یرو چرا با خودت نبرد ت یچه قدر زنگ زدم؟ گوش  یدون ی م ؟یی سوگند معلوم هست کجا-

 

  ر یز ی دل و دماغ سالم  یحوصله و ب یزد. ب ی بهم غر م ی خبر یسرزنش گرانه به خاطر اون همه ب یکرد و با لحن   یسؤال م  مدام

رفتم و خودم   ییرایبگم از کنارش ردم و سمت پذ  ی ا گه ید ز یکه چ نی گذاشتم و بدون ا ی جا کفش  یلب گفتم، کفش هام رو تو 

 :  د یرفتارش، مشهود بود، پرس  ی که تو  یا ی و نگران ظ یبه کمر با اخم غل دستکاناپه انداختم. دنبالم اومد و   ی رو رو

 ه؟ ی چ هی سوگند با توام؟ قض  ؟ یله کجا رفتبا اون همه عج نم یبب ی گ  ینم ی زیچرا چ-

سوزناکم ماساژ دادم. درهمون حال درمند و با عجز   یصورتم رو همراه با پلک ها یچشمم گذاشتم و کم یهام رو جلو  دست

 :دمینال

 کنم ازت نپرس. ی نپرس، خواهش م یزیمامان جان، تو رو خدا چ  یچیه-
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باال؟   ومد یچرا ن  ی اومد  ربد ی که با ه دمینپرس؟ از پنجره د  یز یچ یگ  ی ماون وقت  یرفت یگذاشت ی نپرس اون جور ی چ یعنی-

 اصالً چرا اومده بود باغ و چرا با اون عجله گذاشت رفت؟!  

آه مانند از   ی و صدا دار نیو نفس سنگ   دمیصورتم کش یتو  ینداشتند و مدام سؤال کرد. دست محکم یمامان تموم  یها چرا

 دادم.  رون یب نهیس 

 مامان از تون خواهش کردم، کار داشت رفت. -

دادم رضا   لیحرف سرهم کردم و به خاله احترامت تحو  یاومده بود؟ باور کن کل شیپ ی مامان جانم خب نگرانت شدم چه مشکل-

 خوب نبوده.  ی لیگفت حالتم خ  یهم نگرانت شده بود، م  ی جاخورده بود، کل ی لیهم خ

براش گفتم   ربد یه بیعج  یاز حال و روز آشفته و رفتارها یو حال زارم کم  یداد و با کالفگ مامان جواب    یها ی ها و پافشار اصرار

کارم باز هم   نیدونستم که ا ی خواست باهاش حرف بزنه که مانع شدم. م یم  یحت  کهیمتأثر شد و جا خورد طور یکه حساب

 اوضاع رو خراب تر.  د یو شا  کنهیم شیعصب

هم کنارش.    یتخت بود گوش  ی حال به اتاقم رفتم. کوله ام رو یبه فکر فرو رفته بود و با ماجرا در کنکاش بود، سست و ب  مامان

بود که دو سه   نیحس ی شماره هم شماره  نی انداختم. چه قدر هم که زنگ خورده بود. آخر یرو برداشتم به صفحش نگاه یگوش 

 بوق جواب داد.   هی و شماره اش رو گرفتم. بالفاصله بعد از خوردن  ستادم یا یقد   نهیآ یزنگ زده بود. دست به کمر جلو  یبار

 :الو... سوگند؟ نیحس

 و معترض گفت:   یگفتم که شاک  یفوت کردن نفس پر آهم سالم با

 ؟ یسالم چه عجب تو جواب داد-

 . یزنگ زده بود  یبار  ؟چند یکار داشت  یحاال چ نم یو خونه جا گذاشته بودم ببخش، ببر  م یگوش -

جواب نداد رفتم خونه شونم که عمه گفت با   ربد ی که زنگ زدم به ه نی رو بپرسم و ا خواستم حالت  ی نداشتم فقط م یکار خاص-

 تو بوده، آره؟ 

 و پرتعجب گفتم:   دمیکش  میشونیپ ی رو یدست

 خونه نرفته؟   ی عنی نمی آره اما منو رسوند و رفت بب-

  نمیباز چش شد؟ بب هو یدونم   ینم دهیاما جواب نم  می خودش زنگ زد گفت بر میبر ییجا ه ی گهینه نبود، واال قرار بود با هم د -

 اوضاع که خوبه؟ 
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 به خودم، جواب دادم:  نه ی آ یتلخ تو  یمون بشه و زدن با لبخند  ن یدعوامون ب ی خواستم متوجه  ینم

 هم خوبه.  ی لیآره خوبه. خ-

خب   یکدوم دوستشه ول دمی. واال من که هنوز نفهمریبه دل نگ  اشویگذره بدخلق ی روزاشم م نیباش ا ششیپ خب خدا روشکر.-

 سر برم اون جا.   هی بهتره  تیرفته باشه سوئ د یشا گمیهم نداره بگه و حال و روزشم مشخصه، م ی دروغ

 . گهیاوهوم البد د-

 :د یباز پرس  نامطمئن

 انگار! ستیصدات که خوب ن ؟یواقعاً خوب   نمیبب-

 طفره رفتن جواب دادم.  با

 . نیکم خستم هم ه ینه نه خوبم فقط -

 فدات شم؟  یندار یبا من کار نمی خب پس برو استراحت کن بب یلیخ-

 . ینه ممنون که زنگ زد-

  زی م یکه رو   یفه ا آب نص وان یبرداشتم و همراه با ل فم ی ک ی از تو یتخت انداختم. قرص یرو رو  یکرد گوش   یکه خداحافظ نیهم

شد. بدنم هم چنان داغ و خسته بود. دلم   می باعث دل بهم خوردگ یلحظه ا  ی . چه قدر هم که گرم و تلخ بود و برادمیبود سر کش

اندازه بدنم کم. با برداشتن لباس و   یشد و از تب و حرارت ب  ی قطعاً حالم بهتر م  یهوس دوش آب سرد کرده بود و اون جور 

 اق خارج شدم و خودم رو به حمام رسوند.از ات ی تن  یحوله 

خنک شده بودم البته بدنم از   ی. حسابستادمیآب سرد ا ر یسرد آروم و سست قدم برداشتم، دوش رو زدم و ز ی ها کیسرام ی رو

هم گذاشتم و    ی حال، حالم رو بهتر کرده بود. چشم رو ن یشده بود اما با ا ی مور مور م  یسرد آب با پوستم، کم ی برخورد قطره ها

 ختم. یر  رونی رو از تن کوفته ام ب  یخستگ 

  ال یکردم و مغزم از اون همه فکر و خ یگفته بود فکر م  ربد یکه ه یحرف  به مدام تخت نشستم. یبعد از خشک کردن موهام رو 

 خواست بگه؟!  یم  یچ ی عنیاما  د یکش یداشت سوت م   یحساب یواه

 بود؟!  خته یهمه ذهنش رو بهم ر اون  یچ

چون ذهنم   نم یحرف هاش بش یخواست زود تر صبح بشه و پا ی مغزم نداشتم و فقط دلم م  یکدوم از سؤال ها  چیه ی برا یجواب

 شده بود.  ریدرگ بیعج
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  یچوب ی از قفسه ها یبشه کتاب نیسنگ  یها آزاد کنم و پلک هام کم یر یکم از اون درگ  هی ذهن و فکرم رو نکه یمنظور ا به

  ی داخل ایب ی آروم یبه در زد. با صدا یزدم که کس  یکتاب رو ورق م یحوصلگ  یبا ب  یطور  نیبرداشتم و مشغول خوندن شدم. هم

 دستم نگاه کرد.   یبه کتاب تو   ی گفتم. سامان بود. با لبخند 

 ؟ یخوند  ی کتاب م  یداشت-

 کم بخوابم.  ه یو بتونم که چشم هامو خسته کنم  نیبه خاطر ا  شتر یاوهوم البته ب-

 

گفتم   دهیشام رو چ زی االن! مامان م دنهیگفت:»چه وقت خواب  داد یکه ساعت نه رو نشون م ی واریبه ساعت د  یبا نگاه جاخورده

 خودم صدات کنم.« 

 بره!  یخوابم نم ی دونم چرا حت  ینم ی خب چون خستم ول-

گفت:»پاشو قربونت برم، پاشو    یصورتم کنار زد و با زدن بوسه ا  ینم دارم رو از رو  یهم گذاشت و به طرفم اومد. موها  ی رو رو در

 .« نینش نجایا

 ندارم.  ل یم ی ول-

 :د یپرس کرد و مردد   ینگاه

 اوضاع خوبه؟  نم یبب ، یاومد  ربد یمامان گفت با ه-

هم گفت بهش    نیحس روز، یزد و گفت:»من باهاش حرف زدم د تیپر رضا ی هم گذاشتم که لبخند  ی پلک رو یساختگ  یتبسم با

 .« کنهیدرست م  زوینباش گفته بودم که زمان همه چ ی زی. پاشو تو هم نگران چشهیفکر کنم داره بهتر م رون یگفته برن ب

ما   ن یبود برو نتونسته   یز یچ چیدونست زمان تا اون لحظه ه  یدلم خنده ام گرفت؛ چون نم  یاز اون حرفش، تو  ی لحظه ا یبرا

  یحوصله بودم و توان مخالفت هم نداشتم  و با اصرار ها ی اومد. ب  یبرام مسخره م هی بق یالیدرست کنه و اون همه خوش خ

 رفتم.   رونیسامان باالخره از اتاقم ب

کردم. بابا و    ی ور و اونور م  نیحوصله ا یبرنج رو ب  ی و دونه ها دمیکش  یانگشت هام گرفته بودم و کف بشقاب م ن یرو ب قاشق

کرد و قبل از    یدست  شیبودنش گفت که سامان پ دایرو گرفت و از کم پ ربد یحرف سراغ ه نیسامان گرم حرف بودند و بابا ح

سکوت و   لی ناراحت شده بود و دل دنشی از شن یکرد. حساب  فیبابا تعر ی رو برا  ستشفوت شدن دو  ی بدم ماجرا یمن جواب نکهیا

از اون حال   یهاشون کم  ی کردند با حرف و شوخ ی م ی کرده بود و خودش و سامان سع  یرو هم همون موضوع تلق  پکر بودن من 
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و متعقد بود رنگ به صورت ندارم و    رمبخو یز یکرد و مدام اصرار داشت چ  یگرانه نگاهم م  خ یو هوام عوض کنند. مامان هم توب

 کم جون شدم. 

رفتارم که دو سه بار هم بهم تذکر داده بود، زود تر از    یِجی پرت و گ یمان با حواس کمک کردن به ما ی کم از خوردن شام و بعد 

کرد، درکنارش    ینشسته بود و مستند تماشا م ون یزیتلو ی به سالن انداختم؛ بابا جلو یگرفتم. نگاه  ش یراه اتاق خوابم رو پ ه یبق

سالن با لپ تاپش   ی خورد. سامان هم که تو یبشقاب گذاشته بود، م  یکه مامان براش تو   رو یپوست گرفته ا  ی ها وهیهم م

 ... خواستیراحت م ال یخ یمشغول بود؛ چه قدر که دلم مثل اون ها کم

که از   ییها شی و تشو  یداشت از نگران یحرف زدن به اتاقم اومد و سع ی مامان باز برا دنم یبعد، قبل از خواب یاتاقم رفتم و کم به

 رفت.   رونیچراغ رو خاموش کرد و از اتاق ب یی دلجو ی و کم  یم کنه و بعد از ابراز همد درد بود ک موردینظرش ب

  ز یم ی که رو م ی. دستم رو درهمون حالت سمت گوش دمیتشک به پهلو دراز کش ی رو از سر بر داشتم و لبه تخت گذاشتم. رو شالم

اما تا اون موقع که زنگ نزده بود و   نم یصفحه بب یرو  ،ربد یاز ه یخواست تماس  یبه صفحه اش انداختم، دلم م یبود بردم و نگاه

رو نداشتم   ی حرف زدن با کس یدل و دماغ بودم که اصالً  حوصله   یرخساره بود؛ اون قدر ب ، که شماره اش افتاده بود  یتنها کس

  ربد یه ی . حرف هادمیخودم کش ی زنم و پتو رو رو  یکه فردا بهش زنگ م ن یرو سر جاش گذاشتم و با فکر ا  یرخساره. گوش  یحت

اوردم و همراه   رون یجعبه اش ب ی رو از تو یراحت و بدون فکر قرص  یداشتن خواب ی کابوس بسته نشدن پلک هام شده بودند و برا

 آب خوردم.  

 *** 

ول و حوش ساعت چهار ام نگاه کردم. گفته بود ح یمدام به ساعت مچ  شیبود و مضطرب و پرتشو ریدرگ یمشوشم حساب ذهن

بلوار، با دلهره   یخونه تو  ی که خوره مانند تموم وجودم رو گرفته بود، جلو  یا کشنده  منتظرش باشم. دل تو دلم نبود و با استرس 

منتظر   قهی. باالخره بعد از گذشت ده دقدمییجو یدندون هام م   ریکه با استرس ز  ینرفتم و ناخ یم  گه یطرف به طرف د کیاز 

گوشش گذاشته بود، با حرکت چشم و   یرو رو  ی که گوش   یپام ترمز کرد و در حال یآب گذر کردم که جلو ی از جو شدن، اومد.

  نیجلو جا دادم. هم یصندل ی در رو فشردم و خودم رو رو ی  ره یبهم اشاره داد و خواست که سوار بشم. دستگ  شه،یابرو از پشت ش 

بود اما   بی پدال گاز گذاشت و بالفاصله حرکت کرد. هنوز هم مشغول حرف زدن با تلفن بود. عج ی که سوار شدم پاش رو رو

 کرد!   یاومد. مدام هم پشت تلفن بگو بخند م  ی بنظر سرحال تر م گه ید  ینسبت به روز ها

  المیخ یاشتم و کمد  تیموضوع رضا نی حال از ا نیکرده بود اما با ا  غی از منه محتاج، در یاون چند روز حساب یکه تو  یزیچ

  یکردم و منتظر قطع شدن تلفنش بودم که با خنده   ی مورد بود. رو به رو نگاه م ی آسوده شده بود؛ انگار که اون همه اضطرابم ب

 شد.  فنشکه زد حواسم جمع تل   یقهقهه مانند 

 . هی حرف چه نیکنم نه بابا ا ی خب باشه خودم حلش م ی لیخ ؟ ید یاِ از کجا فهم-
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 بود؟!  نیکنه، نکنه حس ی همه باهاش بگو و  بخند م ن یکه ا ه یست بدونم اون آدم کخوا یدلم م یلیخ

 هم سحر! د یشا

 به من گفت:  یتر کرد و با نگاه  کیکردم که تلفنش رو به گوشش نزد  یو کنجکاو بهش نگاه م پرسشگرانه

 من قطع کنم آخه پشت فرمونم.  ی ندار یمهال جون اگه کار گه یخب د-

 کردم. مهال جون؟!   یگرد شده بود و شوکه نگاهش م یهام حساب چشم

 . نکنه منظورش همون مهال، دختر عموش بود؟! زدمیپلک م جیهم نتونسته بودم هضم کنم و گ هنوز

 

 کردم.  ی نگاهش م ریبهت زده و پرتح یطور  همون

 افظ.کنم، قربانت خد  یباشه حتماً گفتم که حلش م -

 بهم کرد.   یمخصوصش گذاشت و نگاه گذراه  ی جا یرو کنارش تو  یگوش 

 کار داشتم.   ییجا هی  آخه دونم ی کردم م ر یکم د  هی-

 :دمیپرس  تیبا عصبان ختهیآم یشدت خشم رو به انفجار بودم و با حرص  از

 بود؟   یک-

 بود؟«  یک  یابروهاش انداخت و با نگاه کردن به رو به رو گفت:»چ نیب یتاب

شدم  د ی کل  یدندون ها  ی تکون دادم و از البه ال ی کنترل کنم سر  یکردم آروم باشم و خشمم رو قدر  ی م ی که سع ی حال در

 گم!«   یگفتم:»تلفن رو م 

 تفاوت ابرو هاش رو باال پروند و با آرامش تمام لب هاش چرخوند. یب

 ! ست؟یطور ن نیا ی فکر کنم متوجه شده باش -

بود و انگار نه انگار که   الیخ ی از قبل شده بود، چه قدر هم که ب شتری کالمش ب  ی از اون صراحت و آرامش مسخره  م یجاخوردگ

 ! زارمیدونست من از اون دختر تا چه اندازه ب یم

 نگاهش کردم.  جیگ
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 ؟ یاون وقت؟ چرا به اون زنگ زد ی چ یعنی-

 هم رفت. یاندازه تو  یهاش ب اخم

 ت؟هس  ی مشکل هی نداره چ یعنی-

 کردم.  ی نامفهوم یدست هام، ناباور و شوکه خنده   جیو با حرکت گ دمیچرخ سمتش

 هست؟! یمشکل  یگ  یاون وقت م مانهیو با اون لحن صم ی ... اونم اون جوراون یزد یبا مهال حرف م-

 کردم.   نییاورد و با فرو دادنش همراه با آب دهنم، سر باال و پا ی به گلوم فشار م بغض

 م... مهال جون؟! -

  یرو از من م  ی حساب چ یلحنش گفت:»االن دار  ی صورتش و تشر کوبنده  ی تر شد و با مچاله کردن اجزا قیهاش عم اخم

  ر یموضوع بزرگ و غ یل یکنم خ  ینم تازه فکر ی د یزنم فهم ی که بخوام حرف م ی که بخوام و هر جور  یهان؟ من با هرک ؟ یریگ

 .« زدممنه دلم خواست زنگ   یباشه اون دختر عمو یقابل هضم

اون حرف ها   گه یکنارم نشسته بود و کس د ی ا گه یهاش و اون لحن حرف زدنش اصالً برام قابل درک نبود. انگار که کس د رفتار

دندون   ری و لب ز  دمیخند  تیرضا رو داره و با عصبان یجراما  یکردم با اون رفتارش قصد تالف یاورد. احساس م ی رو به زبون م

 فشردم. 

 خوبه!  ی لیخوبه خ یکن  یم  یتالف ی آهان پس دار-

 . د یداد مانندش بهم توپ ی هم فشرد و با صدا یرو  رو  هاش  دندون  که زدم  یحرف با

 کم فکر کن... فکر!   هی و قبل حرف زدن  یگ   یم  یچ بفهم  پس داره یبر نم ی کارا تالف  نیا  هان؟ قبال هم بهت گفتم ی چ یتالف -

 ... « ربد یه ن یکرده بودم و با مِن مِن و لنکت گفتم:»م... من...بب  شیبودم چون بد جور عصبان ده یکم ازش ترس   هی

 . د یخشم ناکش باز بهم تشر زد و غر یهمون تن صدا با

 و مر...  ربد یه-

سوزش   قاًیکه عم ی رو خورد. چه قدر که از اون لحن حرف زدنش دلم شکسته بود و قلبفوت کردن نفس پرخشمم حرفش رو ف با

رو   نمینگاه غمگ  ی ام رو کنترل کنم. با همون بغض و دلخور هی کردم گر  یم  یو سع د یلرز ی کرده بود. چونه ام از بغض م دایپ

 بهش دوختم. 
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 مگه نه؟  ی بگ  یخواست یرو م  نی... همیو مرگ... هم  ربد یبگو راحت باش... ه... ه-

و چونه اش رو از    د یاش کش ی شونیپ یکرد. با خشم دستش رو رو   ادیرو ز نیپدال گاز فشار داد و سرعت ماش  ی رو محکم رو پاش 

 منقبض کرد.   تیشدت حرص و عصبان

 ؟ یرو تا چه اندازت بزرگش کرد  ک یموضوع کوچ هی  ی چه طور ن یببب یرسون ی و به کجا مآدم ر  نیبب-

رفتند، از طرف   ی هم م یخفقان آور، رو  یو فضا  یرمقم از اون همه فشار عصب  ی ب ی فس کم اورده بودم و چشم هاکه ن  انگار

دندون   ر یلبم رو ز ی قطره اشک زش یراه گلوم رو بسته بود و حرف زدن رو برام سخته کرده بود. با ر یهم اون بغض لعنت  گهید

 لب زدم:  ی فی خف ی و با صدا  دمیگز

 نگه دار.-

 دادم.   رونیداشبورت نفسم رو محکم ب   ی دستم رو  دنیکوب با تر کرد که ادیرو از قبل هم ز نیجه به حرفم سرعت ماش تو بدون

 نگه دار.  -

 داشت به آرامش دعوتم کنه.   یتر از من نفسش رو فوت کرد و با تر کردن لب هاش و کنترل خشمش، سع یعصب

 آموزشگاه؟!  یر یم ی نگفت شبیخب آروم باش م... مگه د یلیخ-

 رو سمت در بردم.  دستم

 گردم خونه.   یالزم نکرده بر م -

 . د یفرمون کوب  یمحکم رو  یضربه ا  د ییجو ی لبش رو م تیکه با عصبان ی حال در

 پس شروع نکن باز.  یشناس ی تو که اخالق منو م  زیبهم نر قدر اعصاب منو   نیسوگند ا-

 بلندم رو سرش کوبوندم.  ادیهاش، فر یطاقت از اون رفتار و نامهربون یب

 ....یستیتو ن ن ینه... ا یستیشناختم ن یکه من م  یربد یشناسم تو اون ه یتو رو نم   گهیمن د -

 لرزونم از بغض و حرص ادامه دادم:  یافسوس و صدا با

 شد... یجور ن یتو افتاده اصالً چرا ا یواسه    یچه اتفاق  ؟یهمه عوض شده باش  نیمدت کم ا نی ا ی چ... چه طور ممکنه؟ تو-
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  یبرخورد م شهیش  ی چسبوندم و اگر کمربندم رو نبسته بودم حتماً با سر تو ی کرد که خودم رو محکم به صندل ی وحشتناک  ترمز

فرمون   یسرش رو رو  یتندش و کالفگ   ی نفس ها دادن رون یسرخ شده بود و با ب ینگاهش کردم؛ صورتش حساب ده یکردم. ترس 

اون رفتار   یمعده اش گذاشته بود؛ معلوم بود باز هم درد داره. با همه   ی دستش رو هم رو  هی بود و  ختهیبهم ر یگذاشت. حساب

 : دمیهمچنان لرزونم پرس  یصدا با آروم  و بردم کیو سرم رو نزد نمشیاون حال بب  یتونستم تو   یهاش اما اصالً نم

 ؟ یوبخ-

 

رو پر   نیماش  ی فرمون، فضا ی اش و تکون خوردنش رو نهیتندش بود که با پرش س  ی نفس ها یو فقط صدا دم ینشن یجواب اما

 پر التماس شده بود.  ی به بعد لحنم، لحن یی جا کیکرده بود. از 

 مگه  ه؟ یچ ی ریهمه بهانه گ ن یا لیدل ی کن ی رو پنهون م  یشده چ یبگو چ-

   ؟ی گ یرو بهم م  لش یامروز دل ینگفت

 ... ف... فقط حرف بزن. دمیساکت باشم و فقط گوش کنم قول م  دمیم  قول

 نیفرمون برداشت و با روشن کردن ماش   یسرش رو از رو  قه ی بگه و به حرف هام توجه کنه بعد از چند دق ی که کلمه ا  نیا بدون

ساعت چهل  می رو گرفته بود. با گذشت ن نی ماش  ی فضا ی رحمانه ا یهم نگفت و سکوت ب ی کلمه ا یحرکت کرد. در طول راه حت 

ست چون تمام تالشم   ده یفا یحرف زدن ب   یدونستم اصرارم برا  ی بشم. م ادهیو ازم خواست که پ می د یخونه رس  ی جلو ، یا قه یدق

پر بغضم   یلحن و صدا ی که برگردم، با دلخور نینشده بود. دستم رو سمت در بردم و بدون ا د ی عا یا  جهیرو کرده بودم و نت

 نه؟«  ی بر ی لذت م ی د یعذابم م ی فیتکلهمه بال  نیو با ا ی جور نیکه ا ن یا ؟ینگفت  ی زیپس چرا چ م یزن ی حرف م ی گفتم:»گفت

 گوشم پژواک شد.  ی رفته اش تو ل یآروم و تحل یصدا 

 .نییامروز نه... برو پا-

و آن چنان با سرعت گاز   دم یکوب هم  به  محکم رو  در  دووندنم  سر تمام به خاطر اون همه تیشدم. با عصبان اده یفرو دادم و پ بغض

خواست   یکرد. دلم نم جاد یرو ا یزیانگ  گوش خراش و رعب  یصدا نیزم ی رو ن،یماش  یها کیشدن الست ده یداد و رفت که کش

و بعد از اون   دم یرمقم چرخ ی ها با حالت مسخ و ب ابونیخ یتو  ی داشتم. کم  ازین آزاد  ی هوا دنیخونه برم و همچنان به نفس کش

خسته شده   ربد یکلمه از اون همه کلنجار رفتن با ه  یواقع  ی تونم بگم به معنا یعمه زهرا کج کردم. م  ی هم راهم رو سمت خونه 

و واقعاً رفتار    ی انداختن بحث راه  یبهونه بود برا  یداد. مدام هم که پ یم   یح یگفت و نه توض  یم  یزی چ یبودم. نه درست و حساب

 حالم. یتونستم درک کنم و مغزم رو به انفجار بود از اون همه فکر و درموندگ ی هاش رو نم
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رخساره خودش   ی کم جونم فشردم. صدا  یانگشت ها ری ز رو . زنگ دردمیعمه رس  ی خونه  ی فکر، جلو  یغرق کردن خودم تو با

با سر   اطیح یاش تو  گه ید  یبا دوست ها ی عل ری دکمه در رو زد در رو باز شد. داخل رفتم. ام  فون،یآ  یجلو رمیتصو  دنیبود و با د

  میحوصلگ   یرو رها کرد و به طرفم اومد، پر ذوق سالم کرد. با با وجود ب   یمن باز دن ید اکردند. ب ی م  یفوتبال باز  ادیز  یو صدا

 خونه تونه؟«   یو گفتم:»ک   دمیبه روش زدم زدم، لپش رو بوس  یلبخند 

هم   یآبج  یلفته خونه خاله گل یگفت:»مامان نش یریزانو زد و با لحن بچگانه و ش  یرو رو  کشیکوچ ی باال کرد و دست ها سر

 داخله.« 

شونه اش گذاشتم و به طرف بچه ها   ی رو رو دستم  ش، یزبون نیریاز اون همه ش  یکردم و با لبخند  یلپش رو ماچ محکم  دومرتبه 

 هلش دادم. 

 جون.  یرعلیرو بکن ممنون ام  تیبرو باز- 

  با و  مبل نشسته بود  یقدم برداشتم و داخل رفتم. رخساره رو   یدوست هاش برگشت. سمت ورود ش یزد و باز پ ی نیریش  لبخند 

گذاشت و با طعنه گفت:»چه عجب   ز یم یدستش رو رو   یتو  ی مجله  د ی کش ی اش رو سر م وهیآب م  وانی که ل  یمن در حال دنید

 سوگند خانوم!«  یاورد فیهم تشر ی ور نیشما ا

مبل نشستم که با   ی کردم و کنارش رو یحوصله سالم  ی کردم و سمتش قدم برداشتم. ب زون ی آو یجا کفش  ی  ره یرو به گ فم یک

 ؟« ینداد ی و نمجواب تلفنم  شبیچرا د نمیبب .یاز صورتم گفت:»سالم قربونت برم خوش اومد  یطرف  دنیبغل کردن و بوس 

 .دمی کش  رونیرو از بغلش ب  خودم

 خب خواب بودم. -

 ؟ یپس امروز چرا زنگ نزد-

 بود نتونستم زنگ بزنم.  ری بعدشم ذهنم درگ یچه زنگ  گه یحاال که اومدم د-

 نگاهم کرد.  پرسشگرانه

 . میحرف بزن مینتونست گهید د؟یشد؟ فهم یچ  باغ ی  هیقض  ی شده راست ی چرا باز چ-

 به روش زدم.   یتلخ لبخند 

 باشه!  دهیدرصد فکر کن از شانش گند من نفهم ه ی تو -

 و چشم گرد کرد.  د یکش ینیه
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 ؟ یعنی د ینبابا؟! فهم-

خوام سوگند تازه داشت رابطه تون   ی من شد معذرت م ر یکردم که خجالت زده و شرمسار گفت:»تقص  فیرو براش تعر   زیچ همه

 ه من گند زدم.« شد ک  ی خوب م

 دادم.   هی مبل تک به

رو به اون   نیبه طور کل از ا ی عنیدونم چش شده  ی نم کردن  بحث واسه ست بهونه  دنبال  همش  کالً  اون  نداره ی نه بابا به تو ربط-

 رو شده. 

دست هام گرفتم. رخساره هم تو فکر فرو رفته    یسرم رو تو  یمبل گرفته و با کالفگ  ی ام رو از پشت  هی با گفتن اون حرف ها تک و

 گرفته مگه؟!«  شیخواست بهت بگه رو نگفت باز یرو که م یحاال چرا حرف نمیگفت:»بب ی بود و بعد از لحظه ا

کرد و   ادهیخونه پ ی جلو رو بفهم اما همون طور که گفتم باز بحثمون شد بعدش هم که منو  نیدونم، منم رفتم که هم  یواال نم-

 .رفت

 خل. چشه آخه؟  ی شده پسره  بیرم کرده؟ واقعاً رفتارش عج هویزده به سرش چرا  یانگار نم یوا ا-

 هم فشردم.  یرو  یهام رو با درموندگ پلک

چه قدر داغونم، همش تو خودم   یدون   یرو ندارم نم ی بحث چیکشش ه  گهی قدر خستم که نگو د نیبگم، رخساره به خدا ا یواال چ-

 . ارمیرو به رو ن  یزی م چکن  ی م ی و سع  زمیر یم

 

 . د یشونه ام کش ی رو پر مهر رو دستش

 . نمیبگم بب ی دونم چ ی واال منم نم-

 . زمیر یچون واقعاً بهم م  می در موردش حرف نزن گه یولش کن د-

 ؟ یچا ای یخور  ی شربت م نم یخب بگو بب ی لیاوهوم، خ-

 زدم.  که یشالم رو باز کردم و باز به مبل ت یتا

 شربت خنک باشه خوبه. ممنون.   وانی ل هی کم گرم بود  هی هوا -
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رو   وان یبرگشت. ل یخوش رنگ  یشربت آلبالو  وان یبعد هم با ل ی  فهیاون حرف از جاش بلند شد و به آشپز خونه رفت. چند دق با

در   ی مردد بودن گفت:»گفت یاش بعد از کم گهید  یپا ی انداختن پاش، رو برداشتم و تشکر کردم. کنارم نشست و با ی نیس  یاز تو 

تونه سر از کار   ی بگم، بنظرم به مامانت بگو باهاش حرف بزنه باالخره روانشناسه بهتر م یز یچ هی خوام  ی اما م میموردش حرف نزن

 ... «ییدا  یحت ا ی هیمشکلش چ  نهی. بهش بگو که باهاش حرف بزنه و ببارهیآدم در ب نیا

 . دمیحرفش پر ی از شربت خوردم و با پاک کردن دور دهنم، تو یقلپ

و    دونهیم ییزای چ هی بفهمم. البته که مامان  ی زیکه خودم هنوز نتونستم چ  یبفهمن اونم وقت یزیچ  هی خوام بق ی نه نه اصالً نم-

دونم که   یموضوع بشه بعدشم م   نیوارد ا  یخوام کس ی نم خوامیوقت م گه یکم د  هی مانع شدم،  یه ول خواست باهاش حرف بزن

 شه که چرا به مامانم گفتم.  ی م ی نکنه و ازم عصبا یاصالً قبول نم  ربد یه

 !« هیاعصاب و آدم قاط ی ب یلیخ نی کالً ا ه یحرف نمیسرشونه اش به عقب گفت:»آره ا یفکر کرد و با پس زدن موها یقدر

 :دمیبه اطراف پرس  یاز شربتم خوردم و با نگاه گهید  یکم

 ست؟ یعمه گلرخ چرا نکنه عمه خوب ن یگفت مامانت رفته خونه   ی رعلیام یراست-

 هم گذاشت. یرو  ی پلک مطمئ

قبل بهش گفته   ی که دکترش دفعه  نینه خوبه فقط امروز چکاپ داشت مامان هم گفت همراهش بره که تنها نباشه آخه مثل ا-

که    ییبه مامان زنگ زد و گفت وقتا شبیهم د یو غذا نخوردن خوب بوده. عمو مهد   ادیاز استرس ز ایبوده رشد بچه کمه و گو

 حواسمون به  خاله باشه.  شتریب ستین

 . ربدهی هم حق داره خب، همش نگران ه چاره یب  اون-

 سحر بهت زنگ نزد؟  یراست-

 نگاهش کردم.  پرتعجب

 نه چه طور؟ -

 کنه.  یکار م یگفت سوگند چه طوره و چ  م یحرف زد روزیآخه د-

 ! زدیاِ چرا به تو زنگ زده خب به خودم زنگ م-

 زنه.  ی گفت بعداً باز زنگ م  یول  ی زنگ زده در دسترس نبود ی گفت دو سه بار-
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 رو حلش کنم.  ه یقض  نیا د یاول با تیوضع ن یا یرو ندارم تو  یحرف زدن با کس یواقعاً حوصله  -

 حلش کن اما بدون دعوا و بحث کردن. -

  یکه انگار راض ال یکوسن مبل گذاشتم و باز هجوم فکر و خ  یرو رو  نمیسر سنگ  یحرف چیو  بدون ه  دمیشربتم رو سر کش وانیل

 شدم. یرفتن به آموزشگاه راه  ی رخساره موندم و بعد از اون برا شی رو پ یساعت کیشدند.  یآرامش خاطرم نم  یا قه ی ه دقب

 

 **** 

کردن   الیقبلش برام گذشته بود و از اون همه تو خونه موندن و فکر و خ  یو سخت تر از روز ها ی طاقت ی هم با ب گه یروز د  دو

که    نیزدم و هم رونیاز خونه ب ی از افکار درهمم و حال و هوا عوض کردن ییخسته شده بودم و به منظور رها ی حساب ادیز یها

حفظ   یاون دو روز برا ی بدم. البته بماند که تو ل یکه از موعدشون گذشته بود، تحو خونه گرفته شده از کتاب   عهیود  یکتاب ها

قلبم که نفس   ی پنهون کردم غم بزرگ رو ی برا یساختگ  ییدم و خنده هاکرده بو  یبابا و سامان خود خور  ی ظاهر چه قدر جلو

خودم داشتم، مامان هم باورش شده بود که   ادننشون د ی در عاد یکه سع   ییبا رفتار ها ی کرده بود. حت نیسنگ  یهام رو حساب

 کرد.  یم  ی بابت اظهار خوشحال نیمون حل شد و از ا  نیموضوع ب

با   تیزدم و در نها یکوچه، پس کوچه ها گشت  یتو  ی حال شونیو پر  یدم و باز با سرگردونکتاب خونه دا ل یهارو تحو کتاب

تو   ینیمتوقف کردن ماش  ی و دستم رو برا  ستادمیا ابونیهدف، کنار خ  یب ی اندازه ام از اون همه پرسه ها یب ی و کالفگ  یخستگ 

زنگ تلفنم    یشده بود. صدا شتریاز قبل هم ب م یو کالفگ  دند یبا سرعت عبور م ارم توجه از کن ی ها ب نیهوا تکون دادم. ماش 

به صفحه اش انداختم. رخساره   یو نگاه  دمش یکش رونیکوله ب بیبودم، بلند شد. از ج ستاده یا ابونیدرهمون حال  که کنار خ

 و جواب داد.  ستادم یبود و قبل از اون هم سامان زنگ زده بود. عقب تر ا

 رخساره؟ الو جانم -

 ؟ یتو خوب  یسالم چه طور -

 باشم؟!  یخوا  یچه طور م -

 ن؟ی رو حل نکرد هنوز مشکل تون  ی عنی ؟ ینرفت ربد یه شیپ-

  یگوشم گذاشتم و با لبخند مسخره ا  یدستم رو رو ه یشده بودم،  یعاص یها حساب نیماش  یشلوغ بود و از صدا یحساب ابونیخ

 کنج لبم، گفتم: 

 هست؟!  یدونم مشکلمون چ ی نم یکدوم مشکل آخه؟ من احمق حت-
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  ه ی د یبشن د یدفعه رو برخالف دو روز قبل بدون جر و بحث. بر   نیباهاش حرف بزن اما همون طور که گفتم ا گهیبار د ک یسوگند -

 ! ؟یکن یم  یجور  نیبهش بگو آخه چته تو؟ چرا ا د،یو با آرامش حرف بزن د یبخور ی زیچ ه ی ییجا

 

 جواب دادم:  یهرخند ز با

 نگفت.  ی زیهم که خودش با بهونه دعوا رو شروع کرد آخرشم که چ شی! دو روز پدم؟یانگار تاحاال نپرس -

  ی م دایکش پ  یاد یداره ز  گهیموضوع د نیبه خدا ا  یمثل دوتا آدم منطق د یدفعه بدون بحث کردن حرف بزن  نیا ی دونم ول  یم-

 و پوچ!   چیکنه اونم سر ه

 دونم.   یم-

 داره.  یشتری برش ب ششیبه سامان بگو، حرف سامان پ ی خوا ی م ای-

 نگو.  ی زیچ ی ماجرا کنم. توهم به کس نیا ی خوام اونا رو قاط ینه گفتم که نم-

 توئه.  شیخب فکرم همش پ  یباشه ول-

 شدم.  ابونیخ ره یخ ی سرم بردم و با عجز و درموندگ یرو رو   آرنجم

براش   گهیاصالً بود و نبودم د ستم یکنه که انگار ن ی رفتار م یجور  ه یعوض شده  ی لیچه قدر کالفه ام، خ یاوف رخساره اگه بدون-

 تو رو خدا؟! شی نیب ی هم ازم نگرفته م یسراغ یزنگ نزده و حت  گهیاز اون روز به بعد هم د ستیمهم ن

 کرد و گفت: یمکث

 . یمنطق ،ی هم نش  ی کن عصبان  یباهاش حرف بزن سع گهیبار د  هی-

 قدم بشم!  ش یپ هیچ  دونستم یکه همچنان نم یرفع مشکل  ی بار من برم و برا ن یمدام ازم خواست ا رخساره

تونستم خود   ی نم گهیچون د  دادمیم انیپا یاوردم و به اون همه فاصله و دور  ی سر از کارش در م  د یبا اون بود و باالخره با حق

 و پوچ!  چی. به قول رخساره اون هم سر هیکنم و اون همه صبور   یخور

 رو به گوشم چسبوندم. یهم فشردم و گوش  یلب رو  مصمم
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  ی حرفش حرف نم ی رو گهیکنم و د  یکه بگه قبول م  یکنم هر چ  ی امروز تمومش م نیکار رو بکنم. اصالً هم نیهم د یآره با-

بزاره!   ر یو روابط مارو تحت تأث ی همه زندگ  نیاتفاق تلخ ا ه ی ستیهمه فاصله واقعاً خسته ام. قرار ن نی کنم چون از ا ی زنم بحثم نم

 کم حال و هوامون عوض بشه نه؟  ه یو  م یدور بزن ه ی م یبر گهی از اون جا هم باهم د شش،یپ  ک یگم چه طوره برم بوت یم

 قدر غصه نخور. نیشه تو هم ا یزود حل م یلیدونم که خ  یم  هی فکر خوب یلیخ-

 سر ذوق اومده بودم.  یکم

 . زمیحرف بزنم فعالً عز ن یاز ا شتر یتونم ب ی نم ابونمیقطع کنم االن کنار خ گه یممنون پس من د-

 

حل   ی رو متوقف کردم، سوار شدم و مصمم برا ینیماش   ابونیدستم کنار خ ی گذاشتم و با تکون داد دوباره  فم ی ک ی رو تو یگوش 

مقنعه ام شروع به باد زدن خودم کردم.    یگرم بود و با تکون دادن گوشه   یوا حساببه راه افتادم. ه کیکردن ماجرا سمت بوت

 .«د یش  ی نگاهم کرد و گفت:»خواهر کولر رو زدم االن خنک م  نهین رو زد و از آیاون حرکتم کولر ماش  دنیراننده با د 

. پولش رو حساب دمیرس  ک یبوت یکم بعد جلو هی . دمیکش یقیخنک شده بودم و نفس عم یزدم و تشکر کردم. کم  یلبخند 

 عبور کردم.  ک، یرفتن سمت بوت ی برا ابون یشدم. از خ ادهیپ نیکردم و از ماش 

هم مشغول بگو و   یرو با دو تا دختر جوون که حساب  نیبه داخل انداختم که حس ینگاه شهیبودم و از پشت ش  ک یبوت یجلو

کم کردن    یبرا  زی م یمن شد و خودش رو از رو  ی م. سالم کردم که متوجه بعد داخل رفت ی  قهی. چند دقدمیبخند بودند، د

باز سرشون رو چرخوندند.  ،ییسرتاپا  یو بعد از نگاه د یهم سمتم چرخ تر. نگاه اون دوتا دخد یفاصله اش از دخترا عقب کش 

 ؟« یکن  ی کار م  ی جا چ نیگفت:»تو ا  عیصورتش جمع کرد و سر یگشادش رو رو  ی هم خنده  نیحس

 دوشم جا به جا کردم.  ی تر رفتم و کوله ام رو رو  کینزد

 کار دارم هستش؟  ربد یبا ه-

  بیدل فر ی هم داشتند کرد و با لبخند  یتند و زننده ا  ش یو آرا  بیعج ی اون سؤال روبه اون دو تا دختر، که سر و وضع با

 .« شتونیپ امیم  د یبزن کی تو بوت یدور   هی گفت:»شما 

 زد و با عشوه جواب داد:  ییشون لبخند دندون نما یکی

 جون.  نیچشم حس-

 .«نیباور کن مشتر ؟ یخند  یچرا م  هی زدم که با خنده گفت:»چ نیروبه حس یخند  پوز
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 !« ؟ یکن ی رو تحمل م نیا ی چه طور ییتر بردم آروم و با لحن پرخنده ام گفتم:»خدا کی رو نزد سرم

  زایچ نیکه من از ا  یانیداده در جر وبی راه به من صبر ع نیگفت:»خدا در ا  یخنده اش گرفته بود و با لحن خنده دار  خودشم

 !« یگ ی م ی چ ینیرو بب  هی خوباشن بق نایشه تازه ا ی کم نم  یشم و طاقت و تحملم ذره ا  یاصالً خسته نم 

 کردم پرتأسف سرتکون دادم.   یا خنده

 کجاست نکنه خونه ست؟  ربد یه نم یخب بگو بب یلیخ-

 کم بخوابه.  ه ی خواد  یگفت م  تیسوئ رفت  نداشت حوصله نرفته که  خونه :نهنیحس

خورد اما    ی و شماره اش رو گرفتم. بوق م دم یکش رونیرنگم ب د یسف ک یکوچ  یکوله    یرو از تو   م یگوش  ن، یاون حرف حس با

 کجاست؟«  قاًی دق ت یسوئ نیکوله انداختم و گفتم:»ا  یرو تو  یداد. گوش  ی داد. دوباره گرفتم اما باز هم جواب نم  یجواب نم

 نگاهم کرد.  متعجب

 اون جا؟ ی بر ی خوا ی هان! نکنه م-

 ؟ یکن  ینگام م  یجور  ن یچرا ا ه یآره خب چ-

 اون جا.  ی دوست نداره بر  ربد یکه ه  یدون   یآخه م-

 ادامه دادم:  ی ظیاخم غ گفتم و با ی کش دار "یوا"

 چرا دوست نداره؟! -

 .د یخند  زیر

حساسه،   ی جور نیا یمسخره   ی موضوع ها  یرو  ، یدون ی گندشو که م ی اخالقا ی پرس  یدونم با شوهر توئه از من م   یچه م-

 اون جا.  ی ایخواد تو ب ی چون دوستاش اون جا رفت و آمد دارن دلش نم گهیم

 آدرس رو بگو.«   نیانداختم و محکم و مصمم گفتم:»حس یاطراف نگاه به

 . یگم که اومد  ی حاال، اصالً تو برو خونه خودم بهش م اد ی ی شو م الیخ ی سوگند ب-

 

 باهاش حرف بزنم.  د یبا ی کنم آدرسو بده موضوع مهم ی خواهش م نیحس-
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 ی بهم کرد و در حال ینگاه

 ... خب باشه.« یشه ول  ی م یاز دستم شاک  یکه حسابدونم   یدو دل گفت:»م د یکش یدستش رو پشت گردنش م که 

 آدرس رو روش برام نوشت.  ی فلز  یقرداشت، برداشت و با خودکار  زیم  ریکه ز ی دفتر  ی از تو یبا اون حرف کاغذ  و

 گم که خودم اصرار کردم.«  ی پر تشکر گفتم:»ممنون م یبرداشتم و با لبخند  زیم  یرو از رو  آدرس 

 زد و سر تکون داد.   یلبخند  یبا چشمک همراه

 برو، مراقب خودتم باش.  الیخ ی نداره ب یبیع-

 بازم ممنون. -

زدم.   که یعقب ت یشدم و با گفتن آدرس به راننده، به صندل ینیاومدم. سوار ماش  رون یب  کیکردم و از بوت یخداحافظ نیحس از

و باز هم شماره اش رو    دمیکش  رونیکوله ام ب ی رو از تو م یبود و چندان باهم فاصله نداشتند. گوش  کیبوت  ک ینزد  باًیآدرس تقر

 داد. یگرفتم اما هم چنان جواب نم 

به   یشدم. با نگاه اده یرو حساب کردم و پ هی کرا  عیسر ی لیخ م،ید ی کاغذ نوشته شده بود رس  یکه رو  ی ابونیخ ی بعد تو یکم

آدرس نوشته شده بود پالک   ی هم به پالک خونه ها. تو یدستم انداختم و نگاه ی به آدرس تو یرو رفتم. نگاه اده یاطراف سمت پ

 یآپارتمان ی افتاد که جلو ربد یه نیچشمم به ماش  ی لحظه ا یکردم که برا   یطور با چشم هام جست و جو م  نیچهارده. هم

  هی احاطه کرده بودند و  ی فلز یها که اطرافش رو نرده  یآپارتمان سنگ   ه یدادم.  یشر یلوکس پارک شده بود. به قدم هام سرعت ب

  کیکه   یباز کردم و وارد محوطه ا  و در ر  یفلز  ی . با فشار دستم به نرده هایشد  یم  کشیکوچ یکه وارد محوطه    کیدر کوچ

  ی قینفس عم دن یرفت. از پله ها باال رفتم. بعد از کش ی خورد و باال م یم  یسنگ  ی بود، شدم. سه تا پله  یسنگ  ی سمتش باغچه ا

  ی ا قهی رنگ کار گذاشته بود بردم و فشارش دادم. چند دق ی و طرح دار قهوه ا  یخودِ در چوب  یرو به طرف زنگ در که تو  دستم

  دنمیچهار چوب در قرار گرفت. از د  ون یکرد و مجدداً زنگ رو فشار دادم. باالخره در باز شد و م ی رو منتظر موندم اما باز نم

  خته یاش ر یشون یپ یو نامرتبش رو  شونی پر یبه تن داشت و موها یرنگ  د یکوتاه و سف نیآست شرتیجا خورده بود. ت یحساب

به اطراف انداخت   یاورد و نگاه رون یگود شده بود، سرش رو ب  یکم  رشونیکه ز یشده بود. سالم کردم که هاج و واج با چشم ها 

 . کرد نگاهم بهت پر  و  پرسشگرانه  دستش رو به کمر زد و ه ی  یا ه یزد. بعد از ثان د ید  یخلوت رو کم ابون یو خ

 ؟ یاومد  ی ب...با ک-

 تکون دادم و شونه ام رو باال پروندم.  یسر

 . گهیخودم تنها د -
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 لب هاش رو جمع کرد.  یهاش تو هم رفت و عصب  اخم

 ؟ یجا؟ چرا اومد  نیا ی ایبهت گفت ب  یک-

 جا.  نیاومدم ا گهی د  ینبود  کیخب رفتم بوت-

 لبش فشرد.  ی خشم پلک زد و دندونش رو رو با

 جا رو بهت داده؟!  نیاحمق آدرس ا نیآهان پس حس-

نداره خودم اصرار   ی ربط  نیبعدشم به حس ؟ یکوچه نگهم دار ی تو یخوا  یاالن م ه یکج کردم و با حرص گفتم:»چ ی و دهن لب

 کردم.« 

ن نگاه مغضوبش داخل رفت. پشت سرش داخل رفتم و در رو  اون حرف در رو کامل باز کرد و خودش هم زود تر از من با گرفت با

  د یسف ی ها یوار یبود. کاغذ د یو قشنگ  کی نسبتاً کوچ یخورد. خونه    یم  کشیدر تا هال کوچ  یاز جلو یکیکوچ  یبستم. راهرو 

شلوار   بیج یبود. دست هاش رو تو  خته یبهم ر  ی شده بودند. فقط کم ی ست قشنگ  د یسف یها یرنگِ راه راه که با راحت ی و مشک

زدن    د یکردن اطراف و د ی نشست. بعد از وارس  کش یهال کوچ یها یراحت یآروم رفت و رو  یرنگش فرو کرد و با قدم ها یطوس 

رو چرخوندم و اطراف رو باز   رمس . نشستم کنارش   و گذاشتم ی ا شهیگرد و ش  زی م یخونه من هم سمتش رفتم. کوله ام رو رو 

 :د یزدم که بدون نگاه کردنم پرس  د ید  یکم

 ! ؟یجا اومد  ن یکه به خاطرش تا ا ه یچه کار واجب ن یا یخب چرا اومد -

مبل جا به جا شدم و گفتم:»خب   یرو  ی بهش داشتم کم ی دوباره ا  یکیدر نزد ی که سع ی و با لحن بچگانه ا دم یرو برچ لبم

 آخه؟!«   هیچه سؤال ن یا نمیاومدم تو رو بب 

 با اخم نگاهم کرد. . د یسمتم چرخ نگاهش

 جا؟! نیا ی اومد  یم د یحتماً با-

 ؟ یخودته خب، چرا جواب تلفنام رو نداد  ریتقص -

 ؟«ی اطالعه گفت:»مگه زنگ زده بود ی انگار از زنگ زدن هام ب که یکرد و طور ینگاه مین

 تر کردم.  ی کردم و لب  یز یتمسخر آم ی  خنده

 کنم؟  یباور م  ی! فکر کرد ؟یکه متوجه نشد   یبگ  ی خوا ی االن م-
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 نکردنش با خودته.«  ا یباور کردنش  دمیاندازه کلماتش گفت:»آره نشن یب  یِو با لحن طلبکارانه و سرد   د یسمتم چرخ کامل

  یشکل یاف هالل  ی د  ام اُپن و  بود  هال و راه رو نیکه ب  یا  ینقل یبا گفتن اون جمله از جاش بلند شد و سمت آشپز خونه   و

 بلند شدم و باز دنبالش رفتم.  یراحت ی رو داشت، رفت. از 

  شه یو البته دو تا هم ش   یدنینوش  ی و پفک و چندتا بطر  پسیچ ی باز شده  ی بسته ها تزا،یپ ی پر بود؛ جعبه ها یحساب اپن ی رو

کردم   ی*نگاه میدنینوش  یها شه یکه به ش   یهم تا نصفه. بهت زده در حال ی کیبود و اون  یکامالً خال  یکی* که  یدنینوش  ی

 !« ؟یر خو ی* م یدنیتو هنوز هم نوش  ربد یگفتم:»ه

لبش    یرو  یبا بستن درش، سمتم برگشت و لبخند کج  د یکش  یآب رو سر م یبود و بطر  ستادهیا خچال یدر  ن یکه ماب ی حال در

 نشوند.

 ! ؟یومد یجا ن نی تا ا ن، یا دنیپرس  یقطعاً برا -

 درهم بهش نگاه کردم و پرشکوه و معترضانه لب باز کردم.  ی ا افه یق با

 عوض شده! زی که ورق برگشته و همه چ  نمی ب یم  یول  ی زن یلب نم گه ید  یاما گفته بود-

 .د ییدندون جو  ریرو با اخم پر رنگش ز لبش

 ؟ی اومد  یچ  یسوگند بگو برا-

 تو، خب با خودم گفتم...  دن ید ی گفتم که برا-

بغض، پر حسرت   ون ی م ینشست و با کج کردن سرم و لبخند  ی گلوم م  خیب شتریرفتارش ب  یمتی و نامال  یبا هر نامهربون بغض

 ... م... مثل قلبنا... « می بخور ی بستن میبر  د یگفتم شا ی حت م یخور یم  ییهوا هی و  رونیب  میری م گهیو باهم د  امیگفتم:»گفتم م

 رون؟« یب می اشک، ملتمس گفتم:»بر زش یاز ر  ی ریجلوگ ی لبم برا دنیچشم و گز کیبا بستن   و

 ناآشنا با گوشم، از دهنش خارج شد. ی زد و سردتر از قبل لب هاش رو تکون داد و کلمات کهیهاش رو به اُپن ت دست

 جور کارا رو ندارم. ن یحوصله ا-

ستون سخت و پر  زم ه ی ر یتفاوت، خشک و سرد... انگار وجودش درگ ی ب یکالمش تا عمق وجودم نفوذ کرده بود. رفتار   یسرد

  ی پلک رو ده یکرده بود. آزرده خاطر و رنج لیتبد   خی ی بسته بود و وجودش رو به کوه لیبرف و بوران شده بود؛ احساساتش قند 

 تیبا جد  د یبود و با دهیفا ی آروم حرف زدنم ب ی خارج کردم. انگار که اون جور نه یاز س  یظیهم گذاشتم و نفسم رو با آه غل
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و با    ستادمیبغلم گرفته بودم، با دور زدن اپن، مقابلش ا یکه دست هام رو تو   یکردم. در حال یم  ی ریگ یموضوع رو پ یشتریب

 :دمیتمام و لحن محکمم لب باز کردم و پرس  تیجد 

 ؟ یبهم بگ  یخواست ی م ی چ شیدو روز پ نم یچه طرز رفتار؟ اصالً بگو بب نیخب پس بگو چته؟ ا-

شدن هات   چمیتو و پا پ ی رفتارا  نیفقط ا  ستین م یزیهم گفت:»من چ  ی با فشردن دندون هاش رو  ی ا قهی بست و بعد از دق پلک

 .«زهیر  یداره اعصابم رو بهم م

 نگاهش کردم و عاجزانه و درمونده لب زدم.  ناتوان

 بره؟  شیپ ی جور نی ا شه یرابطه قراره هم نیا یعنی... عنی ، یکن یم  وونم ی د یخب بابا حرف بزن چرا دار -

 اپن رو چنگ زد.  یو لبه   د یخشم غر با

 بره.  شیقراره پ یطور  نیآره هم-

 چشمم بود، نگاهش کردم و ناباور زمزمه:  یکه تو   یاشک ی با هاله  مستأصل

 .. .یعوضت کرده؟ چ... چ یجور  نیتو رو ا ی چ ،یستیسابق ن  ربد یه اون تو ..یل ی...خیعوض شد  یل یتو خ-

لحظه    هی  ینگاه کردم. انگار که تو  نیو خشمگ  د یرو سرم کوب  ادش یفر  یبلند  یگفتن اون حرف ها بروافروخته و مغضوب با صدا با

 شده بود.  وونهید

 هم نخواه انتخاب با خودته. یخوا  یبخواه  نم ی خوا یم ین یب ی که م ینم یهم نم،یآره من هم ؟ی مونینکنه پش هیچ-

شوکه بودم و قلب پردردم با هر جمله    یخمارش قرار گرفت، از لحن حرف زدنش حساب یثابت اما مبهمم امتداد چشم ها نگاه

تونست اون حرف ها رو به زبون    یکردم. چه قدر راحت م یکه زده بود نگاهش م ی از حرف ریکرد. متح ی م دایپ قیعم یسوزش 

 !ارهیب

 لرزونم زبون باز کردم.  یدست هام و لب ها ج یبا حرکت گ دهیبر دهیتمام بر ی توس دلم افتاده بود و با ناباور ی بیعج ترس 

 ...  ایکه بخوام  نیا ه یم... منظورت چ-

اون صحبت ها   نکهیاز ا دم، یترس  ی اون بحث م یزدن برام سخت شده بود و ادامه جمله رو با بغض فرو دادم. واقعاً از ادامه   حرف

قرمز   ی که هاله ا ییشد. با چشم ها یجونم م ی خوره  شتر یب ی و هر لحظه اون ترس لعنت دمیترس   ی ختم بشه م ی بد  یبه جاها

  ید یکه شن نی گفت:»هم ی انصاف ی محکم و در اوج ب  ت،یمنقبض شده اش از عصبان ی چونه  بادورشون رو گرفته بود نگاهم کرد و  

 ادا ها رو ندارم.« نیا ی من حوصله 
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  نیتونم بگم که ناباورانه تر  ی م ربد یشده چون خارج شدن اون حرف ها اون هم از دهن ه شیزیچ  ه یباورم شده بود که  گهید

شوکه و بهت زده ام کرده بود. با تأسف و حالت هاج و واج و متوحشم، سرم رو به چپ و راست   یموضوع ممکن بود برام و حساب

 تکون دادم. 

حرف   یجور  ن یوقت با من ا  چیحالت شده وگرنه... وگرنه تو ه نیباعث ا یز یچ هی  که مطمئنم  هست... من... من ی زیچ ه ی نه تو -

 قدر سرد و خشن...    نی... ایا یزد  ینم

چه مرگمه هان؟   یبدون ی خوا ی گفت:»پس م  شونشیپر ی موها ی از خشم ال به ال ی محکم ی پنجه  دن یادامه بدم و با کش نذاشت

 خواستم بهت بگم؟«   یم  یکه چ  ی بدون ی خوا یم

 تبدارم سر خورد.  یگونه   ی رو  یهم فشردم و قطره اشک یاز حرف هاش پلک رو رو  دهیرنج  یو دل  ی دلخور با

 خوام بدونم... یآ... آره م-

حرکات و رفتارش   ی رو تو یف یو بالتکل ی جیطول و عرض آشپز خونه رو قدم زد. گ  یو کم  د یکش  یقی اون جمله، نفس عم با

بود با   ستادهی که پشت بهم ا  یپا و اون پا کردن در حال نیکم ا ه یشده بود. بعد از  شتریاز قبل هم ب م یقرار  یو اضطراب و ب  مید یم

 که...   «  نیرفتارم ا نی ا لی... دللی:»دل تگرفته بود گف ی فی که لرزش خف ییصدا

کردم نفس کم اورده، حرفش   ی صورتش که حس م ی اندازه  یبودم اما جمله اش نصفه موند و با برگشتن و سرخ شدن ب منتظر

کردم با پلک   ی که سرم رو به سمتش خم م ی تر رفتم و در حال ک یاون هم سخته. نزد ی. معلوم بود که حرف زدن براد یرو باز بلع

 .« نکن وونم ی گفتم:»ب... بگو د ی مضطرب ی زدن ها

 زدند.   رونیپوستش ب ر یدستش از ز ی برجسته  ی رگ ها ادیهاش سفت و محکم جمع شدند و از فشار ز انگشت

 

هم فشار دادن دندون هاش   یهم قرار داد و با رو  یرو  ی بودم، پلک محکم ره ینگاه مبهوتم، بهش خ یِ حس یو ناباور با ب  جیگ

 سخت لب زد: 

 چون...  -

 :دمیاپن گرفتم و نال ی ون ترس و شکنجه دستم رو لبه تموم شدن ا ی طاقت تر از قبل برا یب

 تو...   ی کن  یرو پنهون م ی چ... چ  ی کن ی نگرانم م ی دار شدهیچ ربد ی... ه... هگهیخب بگو د-
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  یدماغش از نفس ها ی که پره ها یتمام سر باال کرد و درحال تیو با جد  د یرو ساکت بود و بعد از اون سمتم چرخ  یا قه یدق

 چشم هام زل زد.  یرحم و سنگدل تو  ی خورد، ب ی تندش تکون م

...  گهیمثل قبل هم د ی ... حتیحت  یفهم یسابق رو برام نداره م  جانیرابطه اون ه ن ینداره... ا یجانیبرام ه  گهیرابطه د ن یچون ا-

 دوست ندارم...   گهید

که باعث شده بود    یا ی حس یزد و ب  خی شد. تموم تنم در لحظه   یم  دهیسرم کوب  یتو   یحرف هاش مثل پتک ی به کلمه  کلمه

. آب دهنم خشک شده بود و با پلک زدن  رند یچنگ بگ  ی اپن رو محکم تر از قبل تو یاز سقوطم، لبه   ی ریجلوگ یانگشت هام برا

ام   دهیصورت رنگ پر یگرمم رو   یکه در حال منفجر شدن بود. اشک ها دمیکش  می شونیپ یرو  یمحکم   یرمقم پنجه    یب یها

 کردند:   یبشدت لرزونم جمله هاش رو آروم تکرار م یو لب ها دند یچک یم

 گفت؟   یداشت م  یدو... دوستم نداشت... اون چ -

 دو.. دوست نداشتن من... ! گفت...  ی مزه و وحشتناک... اما داشت از دوست نداشتن م  یب ی شوخ هی بود،  یشوخ ه ی... نه قطعاً ن

و دندن هام با نگاه   د یلرز یمرگ بار داشتند. چونه ام م   یاون جمله ها رفتنیدر نپذ  ی تند قلبم سع  ینامنظم و تپش ها ضربان

  یاشک یشدند. مسخ و شوکه نگاه تار از اشکم رو به ستون کنار اپن دوخته بودم و قطره ها ی م دهییهم سا ی حسم رو ی منگ و ب

صورتم راه گرفته بودند. حرکت برام سخت شده بود با جون کندن قدم   یصدا و آروم رو  ی ب بم سوزش قل و  یناباور ی تلخ  که از رو

که نگاه کنم دستم    نیاشک و بدون ا دنیهال رفتم. با چک حسم سمت   یسست و تن و بدن لرزون و ب  یاز قدم برداشتم و با پاها

مرددش سمتم    یحال دگرگون و منقلبم با قدم ها ون ا دن یانگشت هام چنگ زدم. با د ونیو کوله ام رو م دم یکش ز یم ی رو رو

 صداش از گلو خارج شد.  ی گرفته بود به سخت ر یکه سرش رو به ز  یدر حال ی اومد و بعد از مکث

 . یگوش کن د یاشم با ه ی پس بق د یجا کش نی... ح... حاال که به ا میحرف بزن  د ی... تموم نشده با ... تمومسایوا-

  دمیصورتم کش ی شدن درد قلبم، دست هام رو محکم رو الیخی و با ب  ختهیها افسار گس وونه یآن مثل د هی پرش گرفته بود و  پلکم

 و اون شوک بزرگ لب باز کردم.  ی درموندگ ی از رو ی و اشک هام رو پس زدم. با خنده ا

 خونه خب تو هم استراحت کن. رمیم... من... م-

سمت در بر داشتم   یزدم. قدم ی گفتم و پرت حرف م ی داشتم چرند و پرند م  گهیو رفتارم از کنترلم خارج شده بود و د حرکات

بود با لکنت   فتاده ی ن یکه انگار اتفاق   یطور  ی و ذوق زدگ  جانیه با ها وونهی د مثل   رم رو برگردوندم و. س ستادمیآن سر جام ا ه یکه 

 هوا تکون.  ی تا شده ام رو به زور از هم باز کردم و تو یدست باال بردم انگشت ها م،حرف ها و رفتار  یو ناهماهنگ 

 ها؟  نما،یس  م یفردا باهم برگم چه طوره   یم  مینرفت نمایما تا حاال با هم س   یرا.... راست-
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  یسوزوندند. با نگاه ها یمسخره و عاجزانه ام، صورت پر هُرمم رو م ی کرده بود و همزمان با خنده ها  دایراه خودش رو پ اشک

کنم    رونیرو که زده بود از مغزم ب  ییکردم حرف ها  یم  یرو باور کنم و سع یز یخواستم چ ی کرد. نم  یمتأثرش فقط بهم نگاه م

 شدند. یمسرم تکرار   ی شد و مدام تو یاما نم

  یرو اصالً نم  شیکه معن ی ا ی پرتأسف و درموندگ ی اندازه قرمز شده بود و با حالت یو منگم بهش افتاد؛ صورتش ب  جیگ نگاهم

 تونستم درک کنم آب دهنش رو فرو داد. 

 رو که داشتم گفتم...   ی حس س... سختش نکن... سوگند من... من فقط -

که باعث شده  ینفس دنیتمام بعد از کش  یرحم ی . در ادامه با بد یچک  ی صدا اشک فرو م ی چشم هام ثابت شده بود و ب مردمک 

 قلبم، رها کرد.    ی ریخالص رو با نشونه گ ری هم فشرد و ت ی بود مصمم تر بشه لب رو

  ی تونم ادا  یخوام تموم شه... چون نم یخوام ... م  ی ت داشته باشم. متونم مثل قبل دوس  یکنم نم  یم  یشه... هر کار ینم-

 ... انگار که اون عشق فقط هو... ارمیعاشق رو در ب  ی آدما

حس شده بود   ی ب یاندازه اش حساب یصورتش که دست خودمم هم از شدت ب یتو  ی محکم یلیاراده باال رفت و با س  ی ب دستم

  نیسرم سنگ  ب یو عج  دادمیچشم هاش رو بست و چونه اش رو منقبض کرد. ناباور با مچاله شدن قلب دردناکم، فقط سر تکون م

  یدست هام گرفتم. صدا  نیشده ام رو ب نینشستم. سرم دردناک و سنگ  نیزم یو زانوهام درمونده ر  ریشدن ز یشده بود و با خال

 . یکه به تالطم افتاده بودند از اون همه سنگ دل  ییو نفس ها دمی شن ی خورد شدن قلبم رو م

 

و با درد چشم هام رو محکم    فتهیکردم قلبم هرآن ممکنه از کار ب  یو احساس م ختم یعمرم رو اون لحظه ر یاشک ها ن یتر تلخ

... اون همه ظالم نبود...  رحم نبود یمن ب ربد یتمام... ه ی و سنگ دل  یرحم ی زد... با ب ی هم فشار دادم. هنوز هم حرف م ی رو

 نبود... 

گوش هام گذاشته بودم که   ی که محکم رو یی ها دست خودم مچاله شده بودم و یتو  ن، یزم ی حالت ممکن رو نیتر گنیغم با

  ی شده بود اما دلم م د یهم کل یکنه، دندون هام رو  ی م ینیقلبم سنگ  ی رو یز یچ هی کردم  ینشنوم. احساس م ی زیالاقل چ

  نیزم  یپارکت ها هی دست، دو کفشون رو تک  یتموم قوام تو  ختنیر اداشتم و ب  ی بیعج ه یبزنم چراکه حس خفگ  ادیخواست فر

زدم و   یمانند   غی ج ادیفر یعاد  ریغ یوار و با حالت وونه یانفجار، د یشده بودم و آماده   یکردم و از جا بلند شدم، مثل کوه آتشفان

سوخت و قلبم   ی گفتم. گلوم م یم  راهی بهش بد و ب  ی بلند  یکردم و با صدا ی م  هی . گردنیکوب نشیبا مشت به س شروع کردم 

لبش، سخت و    یمچ دست هام رو قفل انگشت هاش کرد و با فشار دادن دندون هاش رو  ی . با تله خوردند یکش ی م ر یهمچنان ت

 لرزون لب زد: 
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 سوگند آروم... آ... آروم... -

 زدم.  ادی باز فر زیخونم رو بهش دوختم و اشک ر  ی قرمزِ مثل کاسه   یتنفر و خشم، چشم ها با

 ... یبود بگو لعنت یشوخ  هی  ی که زد یی حرفا یب... بگو که دورغه بگو همه  -

. روش رو ازم برگردوند و  شتریب صورتش،  ی کبود شده بود و فشار دست هاش به مچ دستم ناخواسته با جمع شدن اجزا  صورتش

که به هق هق   ی ا ه یبا گر و  دمیکوب نشیو باز مشت به س  دم یکش رونیهم گذاشت. با تقال دست هام رو از دستش ب یپلک رو 

 قلبم...   نیکه جونم شده بود، نفر  ی ن کسیباز کردم. نفر نی شده بود زبون به نفر  لیتبد 

 ...یآدم پست  ه ی... تو خدا لعنتت کنه خدا ..ل... لعنت کنه... ت-

نزنه. بهم   یداد که حرف ی هم فشار م ی شد و لب هاش رو محکم رو یاز قبل کبود م  شتریهر لحظه ب  یاز شدت ناراحت صورتش

 کرد...!   یچشم هام نگاه نم ی بود چرا تو ختهیبهم ر یجور  اون چرا نداشت دوستم  اگه پس کرد... ینگاه نم

 زد.  یکه زدم پلک تند   یداد بلند  با

 هان؟ چرا؟  یکن  ی پس چرا نگام نم-

جون و آروم با   ی بار ب نیبه بدنم هم منتقل شده بود. محکم مشتشون کردم و ا ی دست هام باز شروع شده بود و حت  یلعنت  لرزش 

  یته دلم ضعف م شد یکه از دهنم خارج م ی نداشتم و با هر کلمه ا یقدرت  چ یه گهید  دم،یکوب نشیرفته ام به س   لیتحل یانرژ

 رمقم رو ازش گرفتم و با التماس و عجز تمام لب باز کردم:  یحس. نگاه ب ی و ب ودم ب  جیو گ دمیفهم  یرفت. حال خودم رو نم

 ... یری ... بگو نمیکن  یبد بگو که ترکم نم  ی لیخ یشوخ  هی بود  ی ب... بگو شوخ-

 بود!  ساکت

ناباورم زدم و مثل   یاشک ها ونی م یمعمول و شوکه ام لبخند پهن ریو با همون حالت غ الیخ ی و باز هم ب دمیکش  یق یعم نفس

 ها سر تکون دادم.  وونهید

 دونم...  یم ... م بود... ی دونم شوخ  یم-

  رمی د ی کردم، چشم گرد کردم و با پاک کردن تند تند اشک هام گفتم:»وا یرفتارم ساعتم رو نگاه ی و ناهماهنگ  یبا دستپاچگ  و

تو انتخاب کن ها چه چه طوره؟ پس... پس من    لمشویاصالً ف نمایس  میر ینره خب.... باهم... باهم م ادتیفردا رو  زه یگم چ  یشده م

 بر...  گهید
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که رگ    یو با خشم تمام در حال د یو غضبناک بلند غر  نیخشمگ   ی ریاز تمام شدن حرفم با شکستن سکوتش، مثل ش  قبل

 کرد.   زده بود هوار زد و غرش  رونیگردنش ب

 نگو نگو نگو.... ی چیه گه ید-

افتاد و هزار    ن یزم ی رو یب یمه یانداختش. با صدا نیزم  یبرد و رو  یکنار جا کفش  ی حرکت دستش رو سمت مجسمه  هی با  و

 من...  ی  چارهی شد؛ درست متل قلب ب کهیت

 پرت کرد.   نیزم یدستش رو  دنیکه روش بود رو با کش  یهرچ و رفت اپن سمت خشم همون با از کوره در رفته بود و  یحساب

و خشمناک خونه رو   ی سرم گذاشتم. عصبان  یکرده بود. دستم رو باز رو   دایاپن تو سرم انعکاس پ یرو  یها شهیشکستن ش  یصدا

زانو هاش   یصورتش رو  کیمیصورتش و عوض شدن م ی تو  قیعم یرد د  دنیچیزد در آخر هم با پ یو داد م  خت یر ی به هم م

حس تر از قبل نگاهش کردم و بدون پلک زدن   ی. ب د یچیپ ی خودش م  به معده اش گذاشته بود و از درد   ینشست. دستش رو رو 

 سمت در رفتم. یا  قهیخوردند، راه کج کردم و بعد از دق  یصورتم سرم  یاشک هاس مسخ و گرمم هنوز رو  کهیدرحال

  ی. م دمیکوچه د ی بعد خودم رو تو ی  قه ی زدم. فقط چند دق رونیکفش هام رو به پاکردم و از اون جا ب ی چه طور دمینفهم اصالً

دور و    یبودم. مثل آدم  ی خنث یِخنثا  ختم،یر  ی اشک هم نم گهید یبه بعد حت ییجا ه یاز اون جا دور شم. از  د یدونستم که فقط با

خوردم.   ی رو تلو تلو م ادهیپ یرفتم. زانوهام سست شده بود و مدام تو  ی راه م ابون یخ ی تو هوتاز عالمِ اطراف مات و مب  دهیبر

 کردند.   نثارم  یراهیلب بد و ب ریگذشتند بر خورد کردم و هر کدوم هم ز یکه از کنارم م  ییهم به آدم ها  ی چند بار یحت

. در زدم که  دمیتا خونه رس  یمتوجه نبودم چه طور  ی . حتدمیخونه د  ی و باز کردن چشم، خودم رو جلو  ییمایراهپ ی از کل بعد 

  قه یخواب عم  ه ی خواست که فقط بخوابم.  ی شده بودند و دلم م نیسنگ   هی باز شد باال رفتم. پلک هام از شدت گر یا  قهیبعد از دق

 ...قیعم

 

که به اطراف نگاه کنم و    نیآروم کامل بازش کردم و داخل رفتم. بدون ا ی باز بود و با فشار مهیدر ن  م، د یرو از پله ها باال کش تنم

پخش شدم و نگاهم رو به در   نیزم ی تخت رو  نییسمت اتاقم رفتم. با ورود به اتاق، پا میخونه ست، مستق یک  نم یبب یحت

وجه امکان نداشت، امکان    چی. به هزیکابوس تلخ و رعب انگ   هی  خواب باشند برام، ه ی تونست  ی امروز فقط م یدوختم. اتفاق ها

 کردم...   یباورشون م  د یمن رو دوست نداشته باشه... من نبا گهینداشت د

  ی خودم رو م د یشم. پس نبا دار یازش ب یخواب که قراره به زود  ه یخوابند؛  ه یکردم که اون اتفاقات فقط  ی م ن یبه خودم تلق مدام

شده،   مونیتا االن هم حتماً از گفتن شون پش  نکه یاون حرف ها رو زده و ا تیو عصبان اد یباختم و با اون فکر که حتماً از فشار ز
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  یعنیروز نابود بشند...  ه ی  یدادم. امکان نداشت اون همه خاطره، اون عشق و دوست داشتن تو یم   نیو تسک ی خودم رو دلدار

 ذاشتم...  یم د ینبا

  رون یلباسم رو عوض کردم و از اتاق خارج شدم. مامان از اتاق خواب ب عی با اون فکر ها مثل برق از جام بلند شدم. سردر آخر  و

  ی اومد  یدست هاش گرفته بود با رفتن سمت اپن، روش قرار داد و گفت:»ک  یرو که تو  یچا یخال  وانیمن ل دنیاومد و با د  یم

 .« یومد ی. فکر کردم هنوز باال ن شتممتوجه نشدم. در رو برات باز گذا

 شه اومدم.«  ی م ی ا قه ی زدم و گفتم:»چند دق ی ضیلبخند عر فتاده ی ن  یاتفاق چیکه انگار ه  یطور

 ؟ یخب کجا بود -

 بابا و سامان کجان؟  یجا ک... کتاب خونه. راست چیه-

 باال پروند.  ی ا شونه

باهاش  ی موضوع مهم ه یدر مورد  د یآخه زنگ زد گفت با ید آقا مه ش یکجا رفته اما بابات رفت پ قاًی دونم دق ی سامان که نم-

 رفت.  عی حرف بزنه اونم سر

معمول و مسخره   ریغ ی جلوتر رفتم و با ذوق  ی داد نبود و چند قدم  یکه م   ییکردم اما اصالً حواسم به جواب ها ی مامان سؤال م از

 هم قفل.  ی کردم و دست هام رو تو  یخنده ا

 من درست کنم هان؟ گم چه طوره شام امشب رو   یم-

  خچالیکه منتظر جواب باشم داخل آشپز خونه رفتم. سمت   نیا بدون ابروش نگاهم کرد. یچرخوند و با باال انداختن تا یسر

 درست کنم؟«  ی گفتم:»چه طوره ماکارون  ینگاه از بعد  و رفتم

سر آشپز خونه   ک یکرد انگار که از اون رفتارم جاخورده بود. از  ی متعجب فقط نگاهم م نشییو رو به پا  زونیآو یبا لب ها مامان

بود که مامان بعد از   یعاد  ریغ م یکردم. اون قدر حالت رفتار یها رو تند تند باز و بسته م  نتیرفتم و در کاب ی اش م گه یبه سر د

 رو گرفت و نگران نگاهم کرد. رو که باز گذاشته بودم آروم بست و دست هام ی نتی. در کابومد ا سمتم کردن  کم نگاه  هی

 شده تو چته مامان جان؟ ی سوگند چ-

 تمام بهم چشم دوخت.   یلرزش دست هام شده بود و با دلواپس ی  متوجه 

 صورتت...  ه یچه حال نیلرزه؟ ا ی با توام چرا دستات م-

 : دمیونم غرلرز  ی و با خشم و چونه  دمیکش  رونیدست هام رو از دستش ب ع یسر یحرکت ی و با خشم تو ناخواسته
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 ب... به من دست نزن...دست نزن -

رو از داخلش برداشتم.    یماکارون ی رو باز کردم. بسته  نتیتوجه کاب یب  کرد. یم اش نگاهم دهیشده بود و با چشم ها ترس  شوکه

آب رو باز کردم و داخل قابلمه   ری. ش ختی ر ن یو زم ز یم ی هم رو شترش یکه نصف ب ختم یر  یقابلمه ا ی تو  و  کردم بازش  بالفاصله

باالخره جواب داد، اجاق رو روشن کردم و   ش یناموفق که آخر یزدن ها تیبا کبر دستپاچه و  یرو پر از آب کردم. هول هولک 

پخش   زیها، همه چ ک یسرام یخواستم قابلمه رو روش بذارم لرزش دست هام شدت گرفت و با افتادن قابلمه رو  ی که م نیهم

به طرفم   ع یو سر د یکش  یکوتاه غیج  زدهگوشم رو محکم گرفتم. مامان وحشت  ن یبر خورد قابلمه با زم یصدا شد. با نیزم

چه   نیتو چت شده ا زم یعز شده یبه شمارش افتاده بود گفت:»سوگندم مامان جان بگو چ یکه نفسش از نگران ی حال در اومد.

 ه؟« یحال

خشکم رو با آب   یکه لب ها ی بلند شدم و در حال ن یزم ی سرم تکرار شدند. از رو یباز تو  ربد یه یرو باال گرفتم. جمله ها  سرم

 دونم... «  یدونم.... م  یبود م  یگفتم:»همش... همش... ش... شوخ دهیبر ده یکردم بر ی م س یدهنم خ

 سرم ادامه دادم:  ی وار و تکون دادن ها وونهید ی با قهقه ا و

 قبول کردم...  ع یسر ی لیخ هم من البته   ... خودش گفت... آره خودش گفت... نمایس  م یبا هم بربود.... آخه ما قراره فردا  یشوخ-

 باورانه لب زد.  نا

 ؟یینمای چه س  ؟یزن  یحرف م  یدر مورد ک  ی گ ی م ی سوگند چ-

 ه کردم: سر کج کردم و پر بغض و لکنت وار زمزم ی رمق ی ب ی  خنده با دادم،  قورت  کننده   خفه بغض اون  با  همراه  دهنم رو آب

 ... مامان خودش گفت باور کن... باورکن... نمایس  میگم... گفت بر ی رو م ربد یه.. ه-

لب با    ریبابا بود چرا که ز یشماره   ایگرفت که گو ی برداشت و شماره ا ز یم ی رو از رو ش یگوش  یاون حالم بدون معطل  دنید با

 :د یغر یو دست پاچگ  ینگران

 آخه؟  یدار  یتو رضا چرا بر نم  ییکجا-

تو رو   ستیخونه سوگند اصالً حالش خوب ن  ا یزود ب  ییگفت:»ا... الو سامان کجا   یا ه یرو گرفت و بعد از ثان  یا گه ید  ی شماره

 شد؟«  ی... الو سامان... سامان چایخدا زود ب
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زده بودم چشم به   ه ی آشپز خونه تک یستون جلو که به  ی خودم رفته بودم و در حال ی مشغول شماره گرفتن بود، باز تو دستپاچه

پرت کرد و باز به طرفم اومد. دست هاش    زی م یرو رو   یخبر کردن بابا و سامان، گوش  ی تالش برا یا  قه ی دوختم. بعد از دق نیزم

 . می و سمت سالن رفت  میاومد  رون یرو دورم حلقه کرد، از آشپز خونه ب 

گرفت و   یبابا رو م ی نشوند و خودش هم آشفته و دل نگرون با حرکات مضطربش مدام شماره  ونیز یتلو ی مبل، جلو  یرو رو  من

  ون یزیتلو  یبه صفحه   وارید  یسرد و سخت شده حاال به جا یفرستاد. با تن ی اش لعنت م جه ینت ی ب ی درآخر هم به تماس ها

نگران کرده   شتر ینشست که مامان رو از قبل ب یم  تلخ و نامفهموم کنج لبم ی بخند بار هم ل  کی  یا قه ی شده بودم و چند دق رهیخ

  یمامان چند بار  د،یکم طول کش ه یرفت. تا اومدن سامان   یسالن م ی گه یسر د ک یسر به  کی تمام از  یدستپاچگ  بود و با

قدم   یرو به هم زد. سامان بود. صدا  نهشدن در سکوت خو د یکوب یشماره اش رو گرفته بود اما جواب نداده بود و باالخره صدا

  ی خورد ظاهر شد. با سر و وضع یسالن م یکه تو   یتک پله ا ی بعد هم رو ی  قهی. چند دق د یچی خونه پ یشمرده اش تو  یها

تو    ییبه من، روبهش گفت:»کجا یسمتش رفت و بعد از نگاه مهیداد. مامان سراس   کهیت وار یمبهوت و منقلب به د  یآشفته و حالت

رو   شی. بابات هم گوش د یخند  یها شده بود خود و به خود م  ونهیم... مثل د  ختیبهم ر هویدونم چش شد   ینم ؟ یکرد رید چرا

 انگار بهش شوکه وارد شده.«  مارستانیب مشی بهتره با هم ببر دهیجواب نم

م چش شده بود اما حال  دون  یسر خورد و نشست. نم نیزم یسامان ساکت بود و با قورت دادن صدا دار آب دهنش آروم رو  اما

 که به من زده بود به اون هم گفته بود!  ییحرف ها ربد یه د یاومد. شا یداشت و بنظر خوب نم یبیعج

لرزونش گفت:»شما    ینشست و وحشت زده با صدا نیزم  یبود، جلوش رو  ده یهم ترس  یبود و حساب  دهیاز صورت مامان پر رنگ

رو خدا من رو نترسون سامان بگو   تو د یزن  ی نم ی چرا حرف ؟ یشد  یحال ن یشده؟ سوگند چشه تو چرا ا یچتون شده؟ سامان چ

 شده... «  یچ

 . د یکش ی کوتاه نیکه کرده بود، ه یدهنش با فکر   یبا گذاشتن دستش جلو  و

 خدا حرف بزن...  افتاده؟ سامان تو رو ی بابات اتفاق ین... نکنه... نکنه برا -

 ر یکه با خ  یدر حال ی آروم یداد و با صدا  رونیحال بد مامان شده بود نفس متالطمش رو ب یکه متوجه   سامان

 کرد گفت:»ن... نه... بابا خوبه.«   یبه من نگاه م  ی

افتاده   ی برام مهم نبود بدونم چه اتفاق یکردم. اون لحظه حت ی داده بودم و نگاهشون م  هی تفاوت سرم رو به مبل تک ی حس و ب یب

  رو نگاهم. بود سامان جواب  و  سؤال مشغول مامان  تونه تا اون اندازه من رو شوکه کنه. ی نم گهید یخبر  چیدونستم ه ی چرا که م

از جاش بلند  انداختم، مامان بالفاصله  ینگاه م ی. ند یچیگوشم پ  یتو  فونی بلند آ ی شدم که صدا لند مبل ب یرو  از  و  گرفتم  شون از

گرفتم   شیتوجه به اوضاع نابسامونه خونه، راه اتاقم رو در پ  یهم گذاشتم و ب  ی رو برداشت. پلک رو  فون ی شد و سمت در رفت و آ
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دست هاش    ن یرو کامل به عقب چر خوندم. سامان سرش رو ب اهماز دهن مامان سر جام خشکم زد. نگ  ربد یاسم ه  دنیکه با شن

 .د یتمام نگاه اش رو سمت من کش ین جا نشسته بود. مامان با کالفگ گرفته بود و هنوز هم همو

 جا چه خبره؟ صداش خوب نبود، چرا اومده؟ نیبود... ا ربد یه-

رو   ره یبه اتاق، دستگ  دن یسمت اتاقم قدم تند کردم. با رس  عیبه خودم اومده بودم. قلبم به تپش افتاده بود و مثل ترسوها سر تازه

  کینشستم. انگار که ت  نیزم یبغل گرفتم و همون جا پشت در رو  ی. زانو هام رو محکم تو دمیرو بهم کوبفشردم و با ورودم در 

  یصدا ی متوجه   یا قه ی دادم. بعد از دق یام رو همراه با حرکت زانو هام، به عقب و جلو حرکت م  هگرفته بودم و مدام کل  یعصب

و    دهیترس  ها  بچه  به در که باعث شد مثل  ی بود و در آخر ضربه ا دهیچی هم پ یمامان و سامان تو  یشدم که همراه با صدا  ربد یه

همون موقع در   یمرطوب و ترسون به در نگاه کردم که تو ی لرزونم رو با آب دهن کم  یبرق گرفته از پشت در عقب برم. لب ها

  ی چهار چوب در ظاهر شد. درحال یخونش، تو  ی مثل کاسه  یو چشم ها  ختهیبهم ر یبا سر و وضع  ربد یبعد ه ی باز شد و لحظه ا

به عقب برداشتم. انگار که ازش وحشت داشتم. پشت سرش مامان   یزدم و چونه ام لرزش گرفته بود، باز قدم  ی که نفس نفس م

 سؤال کرد.  ربد ی روبه ه  ی هم اومد که با نگران

 ؟ یگ  ینم  یز یا چچر هیچه حال نیا ؟ یشد  یجور  نیچرا ا گهیشده؟ تو د یچ ربد یه-

صدا دار و   ینفس  دن یدست مشت شده اش رو به طرفم دراز کرد و با کش ی مامان سمتم اومد و بعد از نگاه ی توجه به سؤال ها یب

 کبودش رو تکون داد.  ی زد لب ها یکه سخت حرف م  ی در حال نیسنگ 

 ... شهیهم ی رو تموم کنم... برا ی او... اومدم همه چ-

مشتش   ی رنگ عقدمون تو د یسف ی حلقه   دن یهم گذاشت و آروم دستش رو باز کرد. با د یرو  یبعد از اون حرف پلک محکم و

  ی دار ربد ینگاه کرد و گفت:»ه... ه  ربد یبه ه  ی. مامان که تا اون لحظه ساکت بود با نا باورد یگونه ام چک ی تلخ کوبنده رو یاشک

 افتاده؟«  ی چه اتفاق ه؟یتمومش کنم چ  ه ک  نیم... منظورت از ا ؟ یکن  یم  یچه کار 

 

چشم هام و    یتمام سنگ شد تو  یرحم  ی ب با زدند  ی قرمزش دو دو م ی که چشم ها  یباز بدون توجه به حرف مامان در حال اما

 لب زد. 

 شه.  ی جا تموم م نی... همنیرابطه هم نی... امیخودمون رو گول نزن گه یبهتره د-

پا لهش   ریانداخته بود و ز نیزم ی بود و رو ده یکش رون یب نهیس  یافتاد. انگار که قلبم رو از تو  نیزم ی پام رو یکه جلو   یحلقه ا و

 کرد!  یم
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 ؟«ی چ ی عنیکارا   نیا ؟ یگ ی م ی ناباور گفت:»معلوم هست چ یا  قهیباز و شوکه نگاهش کرد و بعد از دق  یبا دهن  مامان

  ی برداشتم. هم زمان با سوزش قلب دردناکم قطره ها نیزم یرو و شوکه نگاهش کردم و بعد از اون خم شدم و حلقه رو از  مسخ

  ی با فشردن صورتش تو ریدستم افتادند. روبه مامان که منتظر جواب بود کرد و سر به ز ی تو یحلقه   ی اشکم سر خوردند و رو

 .«نیهم ییخوام زندا ی هم گفت:»معذرت م

دستم    یتو یجلوتر رفتم. حلقه   یکرد. چند قدم ی سؤال م ربد یاز اون اتفاق ها سرزنشگر از ه جیمشغول مجادله بود و گ  مامان

 . دمیخفه ام نال یاشک شده بود سمتش گرفتم، بغض آلود و با صدا سیخ یمساب قه ی اون چند دق یرو که تو 

 ب... ب...باشه؟  اریدرش ن ه گ ی... دیبود... د  نیزم  ی... فکر... فکر کنم از دستت افتاده...  رو رش ینه... ب... بگ -

 هم فشرد.  یو متأثر لب رو  ر یلبش سر به ز دنیصورتش و گز یدستش محکم رو  دنیکش با

 منو ببخ....   ی فق... فقط... اگه تونست-

بره   رونیخواست از اتاق ب ی نتونست ادامه بده و حرفش رو با آب دهنش فرو داد، حرف زدن براش سخت شده بود و م گه ید اما

 شده به هق هق اعتراض کردم و ناله.   ل یتبد  ی ا ه یخفه ام رو آزاد کردم و با داد و گر یکه صدا

 ...  د ی...نبایبر د ی... نبایتون  ی... نمیبر ی... حق نداریبر  ی ح... حق ندار- 

متأثر سرش از اتاق   ی و با تکون دادن ها د یفهم  یبود؛ قلب سنگ شده اش حرف هام رو نم ده یفا یموندش ب ی التماس هام برا اما

  ی در بودم؛ واقعا رفته بود... رفت و با ب ی  ره یداده بود. خ ه یشوکه شده بود و مبهوت به در اتاق تک یرفت. مامان که حساب رون یب

 دادم بره اون حق نداشت بره...   ی اجازه م د یتمام حلقش رو پس داد... ر.... رفت... اما نه، نبا یرحم

بهت زده   یجور  همون  که   مامان کنار با پس زدن اشک هام، از یا  هیتوش محکم بهم فشار دادم و بعد از ثان  ی رو با حلقه  مشتم

بود سکوت سامان بود و دخالت ندادن خودش   بیکه برام عج  یزیرفتم. چ رونیبود رد شدم و از اتاق ب ستاده یکنار در ا ج یو گ

 ! دچش شده بو  گه یماجرا اما اون د ی تو

پله نشسته بود و   ی گرفته بود هنوز هم رو نییگذاشته و سرش رو پا ش یشونیپ یکه دستش رو رو   یتر از قبل در حال  فهکال

سامان قرار داد و با فشار دادنش   یشونه    ی نگاه کردن دستش رو رو قهی بود و بعد از چند دق ستادهیازش ا یهم با فاصله ا  ربد یه

مچ    یبه سمتش رفتم و با حرکت عیسر  یلیخواست بره که پا تند کردم و خ ی و م کرد داشت، عزم رفتن    نیحالت تسک کهیطور

  ی م ر یقلبم ت ختم، یر ی صورت اشک م یانگشت هام گرفتم. جا خورده به سمتم برگشت. به پهنا ونی دستش رو از پشت، محکم م

 :دمیانه و با التماس بهش چشم دوختم و ملتمس نالو عاجز د یکش
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... بعد اون همه  میرو شروع کن   زیهمه چ میخواست  یتونم... نرو ترکم نکن... ما تازه م   ی.. م... من بدون تو نمربد یتو رو خدا نرو... ه -

 کنم نرو...   ی... التماست مستیحق مون ن نیا یسخت

  رون یلب، دستش رو از دستم ب ی تمام بعد از فشردن دندونش رو یرحم ی طور که گفتم قلبش مثل سنگ شده بود و با ب همون

دوخته بود و مامان    نیشد. سامان نگاهش رو به زم ی و سمت در رفت. انگار که قلبم با هر قدمش داشت از جاش کنده م د یکش

تر    کیشده بود، نزد یاشک یاورد و صورتش هم حساب یم  نییگوشش رو پا  یتلفن رو   کهیاومدن از اتاق و درحال رونیهم با ب

 شده بود!  شون یحرف زده بود اما چرا اون همه پر  یبا کس ی اومد. انگار که تلفن

ام کرده بود   وونهید  یحساب ختیر  یوقفه اشک م ی دهنش گذاشته بود ب  یکالفه سامان و اون حال مامان که دستش رو رو  حالت

 هم تموم شدن اون رابطه رو باور کرده بودند! یهمگ  و  بود شده تموم   زیم رو دوچندان. انگار که واقعاً همه چدل  یو ترس تو 

 نگاهشون کردم و تلخ و دردناک هق زدم.  هی با عجز و گر 

 ان نزار بره...  ... سامرمیم ی کن بره من از دست م یکار  ه یمامان نزار بره... س... س... سامان تو  د یبکن  یکار  هیتو رو خدا شما -

دادن نفسش در رو باز کرد. انگار خودش هم   رون ی در گذاشت و بعد از ب  رهیدستگ  ی کردم. دستش رو رو ی زدم و ناله م یم  زجه

  ی تونستم بفهمم اما پس چرا م ی پا و اون پا کردنش، م ن یو ا  یآروم و اون همه معطل  یرو از قدم ها نیرفتن و ا یمردد بود برا 

 ! درفت اگه اون همه دو دل و مردد بو

خواستم مانع رفتنش بشه و باالخره زجه ها و التماس هام اثر کرد و از جاش بلند شد و بعد از   ی کردم و م  یسامان التماس م به

گرفت با   ی بش رو به دندون مکه ل  یگذاشت و در حال ره یدستگ  ی رفت. دستش رو رو  ربد یموهاش به سمت ه ونیمحکم م یچنگ 

 .« میکن درستش هم  با رو ز ینه... بزار همه چ ی جور نیا ربد یترکش نکن... ه ی ن جورینه... ا یجور  ن یتکون دادن سرش گفت:»ا

 

 لبش رو باز کرد.  یتا بست ی که چشم هاش رو م  یلرزونش و در حال ی چشم دوخته بودم که با صدا ربد یدهن ه  به

 ...  میحرف زد نکن داداشم نکن... ما-

 !  ؟یگفتن چه حرف   یداشتن م ی کردم اما اونا چ  ینگاهشون م ریو متح  جیگ

 . دمیغر ادیاندازه سمتشون رفتم و با داد و فر یب یخشم با

 کدوم حرف!  ن؟ یزن ی حرف م ی از چ- 

 اندازه و حرکت الرزون انگشت هام ادامه دادم:  ی ب یروبه سامان با خشم و تنفر  و
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  نیگفت یها چ  ن؟یبا هم زد یحرف بمونه؟ چه یکن  ی لحن ازش خواهش م نیکنه اون وقت تو با ا  یاون داره من رو ترک م-

 ا؟یلعنت

رفت.   رون یبنداشت دست سامان رو کنار زد و بالفاصله با ملتهب و گداخته شدن صورتش از خونه  دنیتحمل شن  گهیکه د ربد یه

و حال خارج    یوونگ یشده بود و با د که یت که ی. انگار که قلبم تد یسمت در رفتم که سامان مانع ام شد و در رو با حرص به هم کوب 

کردم   ی بغلش گرفت. مامان هم به سمت مون اومد. تقال م یکه محکم من رو تو  دم یکوب  یاش م نهیشده از کنترل، مشت به س 

زدم و از پشت در    یپخش شدم. زجه م نیزم  یسنگ فرش ها یهلش دادم و رو  یبکشم و به سمت رون یبغلش ب ی خودم رو از تو

 زدم اما اون رفته بود... واقعاً رفته بود!  یم رو صدا ربد یه

سامان رو که دست هاش رو دورم حلقه   ی  قه ی کردم.   یهق بهشون التماس م  و هق   هی و مامان هم کنارم نشستند. با گر سامان

 و با هق هق و التماس باز خواهش کردم. دم یکرده بود چسب

 تونم...   ی... من بدون اون نمرمیم  یسامان بگو برگرده.... بگو برگرده به خدا من م-

برگشتم و رو به اون هم با   ختیر  یمن اشک م یپا به پاسمت مامان که  د، یلرز ی هم مچاله شده بود و چونه اش م ی تو صورتش

 التماس کردم.  ی و زار ه یگر

 . رمی م یمن بدون اون م رم، یم  یکن مامان من م   یکار  هی مامان تو -

 دلم. بسه.« ز ینکن عز ه ینکن دخترکم گر هی گفت:»گر  هی بغلش گرفت و با گر یرو تو  سرم

 تکون دادم.  نیرو بهش دوختم و ناباور سر به طرف  میاشک یها چشم

  یشون کنم چه جور  دن یبه ند  یاز اون چشما بگذرم؟ چه جور یبدون اون سر کنم... چه جور  ی مامان... من... من چه جور -

 مامان...

  ی آروم رو یوسه ا کنه. ب  ی م ه ینگاهش رو ازم گرفته بود اما از تکون خوردن شونه هاش معلوم بود که اون هم داره گر سامان

 لب زد:  ه ی گر  ونی تلخم، دردمند و عاجزانه م ی اشک ها زش ی سرخ و شوکم بهش نگاه کردم و با ر ی موهام زد که با چشم ها

 تونم نفس بکشم.. برش گردون...  ی نم هیثان  یبرش گردون داداشم، برش گردون... سامان من ... من بدون اون... بدون اون حت -

رفتن صدام از خواهش و التماس، بدنم   لی هم افتادند و با تحل یبود که از دهنم خارج شد. پلک هام رو  ییجمله ها نیآخر  نیا و

 شدم. ن یشل شد و آروم نقش زم
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  یجونم رو باز و بسته م  مهین یرمق پلک ها یشده بودم. ب  رهیخ بود  روم که رو به  یبودم و به پنجره ا  ده یتخت دراز کش ی رو

آوردن   اد یکرد. با به   یخورد و آروم صورتم رو نوازش م ی صورتم م یباز رو  مهین یپنجره   یاز البه ال  ی میمال م یکردم. نس

  ن یاول قاً یکنم دق ی لبم جا خوش کرد. فکر م ی گوشه   یکیتبسم کوچ  ال یخ هی  ایدونستم خواب بوده  ی که هنوز هم نم یر یتصو

کم قرار گرفته    هی آرام بخش  یبا کل  یتاب  ی ب همه که بعد از اون ی زشده بودم، رو یبستر مارستانیب  ی بود که تو ی روز نیدوم  ای

شده بود و هم زمان صورت   رهیبهم خ شی اشک یها چشم و   یبودم. با نگران دهیرو د رش یبود که تصو یداریخواب و ب یبودم و تو 

 !تیواقع ا یبود  الیخ ه یکرد اما  یو دست هام رو غرقه بوسه م 

 د یقشنگ ناپد   الیخ ه یاونجا نبود و مثل  گه یچشم باز کردم د ی وقت اما شده بود ادیز نم، یسنگ  یباز کردن پلک ها یبرا  تالشم

  کیکه عطرش رو هم چنان بعد از گذشت  ی و وَهم! اون هم در حال الیخ هی  ایبود  ت یدونم واقع یشده بود و هنوز که هنوز نم 

  ی پنجره بودم که تو ی  ره یمحو همچنان خ ی آروم شدنم بود. با لبخند  لیل د ن یو ا  دمکر  ی حس م مارستانیاتاق ب یهفته تو 

سرم   یسُرمِ باال یرو تو  ی که سوزن  یموقع مامان همراه خانم پرستار داخل اتاق اومد. پرستار بالفاصله سمتم اومد و در حال نیهم

 جواب نداد.«   گه یآرام بخش هم د یکرد حت  یم  یار قر ی ب یلیخ شبیکم بخوابه د ه ی د یکرد رو به مامان گفت:»بزار  یفرو م

 :د یکرد پرس   یچشمش رو پاک م  یدستش اشک گوشه  ی که با دستمال تو  یهم در حال مامان

 ان؟ یدکتر امروز نم  یآقا-

 . انیتون م  ضیمر  دنید  یبرا  گهیکمه د  هی کردن   ی:چرا اتفاقا اومدن، داشتن لباسشون رو عوض مپرستار

بغض   یو با صدا  د یام کش آشفته  یموها یرفت. مامان کنار تختم اومد. دستش رو آروم رو  رونیتاق ببعد از گفتن اون حرف از ا و

 اسمم رو صدا زد.  یآلود 

 کنم.  ی بگو خواهش م یز یچ هی دلم با من حرف بزن  ز یسوگندم... عز-

رفتارش سالم   یبا دستپاچگ  ع یبه در وارد اتاق شد و مامان سر ی بعد دکتر با تقه ا یزدم. لحظه ا   ی و مبهوت فقط پلک م مات

تخت   ی به من که رو یجواب سالمش رو داد و نگاه ییو هفت هشت ساله بود با خوش رو   یحدوداً س  ی دکتر که مرد ی کرد. آقا

 بودم انداخت.

 .دارهیب ضمون یکه مر  ن یمثل ا-

مامان با تکون   روبه  نهیمعا ی سر ه یچشمم انداخت. بعد از  یتو  یراغ و چ د یبا اون حرف به طرفم اومد. پلک هام رو باال کش و

 بهترشده.«  ی لیاش کردم خ نه یکه معا  شیپ ی دادن سرش گفت:»نسبت به هفته 

 پر بغضش سؤال کرد.  یو صدا یاون حرف مامان بالفاصله با نگران با
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 ! وردهیهم به زبون ن ی کلمه ا ی هفته شد اما حت هی گه؟  ینم  یز یزنه چرا چ یحرف م  ی دکتر پس ک  یآقا-

  یشوکه بزرگه، برا ه ی  یانداخت و در جواب گفت:»من که بهتون گفتم اون االن تو  یدستش بود نگاه ی رو که تو ی پرونده ا دکتر 

  یاما تفاوت  گهی د  یها ز یچ یلی و خ ده یحافظه اش رو موقتاً از دست م یک یزنه  ی حرف نم یکیباشه   گهیجور د هی ممکنه  یهرکس

 د یها نگران نباش  نیا ی دارو هم داشته اما با وجود همه   یطور استفاده    نیو هم ی سردگاف ی که دختر شما سابقه  نیکه هست ا

. دارو هاش رو به موقع بخوره و تشنج  د یتحت فشار قرارش ند  ی لیشه. در مورد حرف زدنش هم بگم که خ یبه مرور زمان بهتر م 

 قبال دکتر داشته؟«  د ی. گفت هم کامالً ازش دور باشه

شون گفت خانم دکتر   یکه منش م یرفت مطب روان پزشک اما زنگ زد یبار م  ک ی ی خب چند وقت ی:به اون صورت که نه ول مامان

 تون بزارم. اریدر اخت ی شتریتونم اطالعات ب  ینم ن یهم یبهشون ندارند فعالً. واسه  یرفتن خارج از کشور و دسترس 

  ی لیپس خ د یدونم خودتون روانشناس هست  یروانشناس باهاش حرف بزنه و همون طور که م د ی. فقط باستین ی :نه مشکلدکتر

دونم که کارتون رو    ی. مد یو باهاش حرف بزن  د یرو بشن یخسته نشه ساعت ی لیکه خ ی . در روز طورد یبهش کمک کن د یتون یم

 .نیبهتر از من بلد 

 کنم.  یکه بتونم م ی هر کاردکتر،  ی :ممنون از شما آقامامان

 رمقم زد.  ی هم رو به من و نگاه ب  ی میفشرد و لبخند مال د ییتأ ی به مامان لب به نشونه  رو

 . ریروزتون بخ  ضایمر  یبرم سراغ  باق گه یخونه. من د دش یببر د یتون  یهم م گه ید-

که آروم آروم    یداد. در حال  حیتوض براشون که دکتر گفته بود رو ییها  ز یچ یسر دکتر بابا و سامان اومدند که مامان همه   پشت

شده بودند؛   شون یاون چند وقت همه شون پر ینظرشون داشتم. چه قدر که تو  ر یحسم، ز یتفاوت و ب ی ب یزدم با نگاها ی پلک م

و   ی تاب ی زد و ب ی دو دو م  یچشم ها  یکه تو  ی بزرگ یبابا و نگران یع آشفته اش، کالفگ سامان و سر و وض یگود رفته   یچشم ها

 مامان.  ی ها یقرار  یب

رو که از خونه   یرفتند. مامان با کمک خانم پرستار لباس  رون ی. بابا و سامان از اتاق ب میرفتن شد  ی ساعته، آماده  مین ی از خواب بعد 

که بالفاصله سامان به طرفمون اومد و دستم رو   م یاومد  رون یب اتاق از پرستار همون و  مامان  کمک  با برام اورده بود رو تنم کرد.

 کرد کمکم کنه.  یشونه اش قرار داد و سع  ی رو

 

و از    میرفت  مارستانیب ی ورود  یو تا جل ، یلچر یو با و  ستمیپاهام با یتونستم رو   ینم ی حس بودم که حت یجون و ب ی قدر ب اون

 جا داد.  نیعقب ماش  یصندل  یبغلش گرفت و رو  ی اون جا به بعد هم سامان من رو تو
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قدرت   ی حت که  رو جونم یب  یکردم. مامان کنارم نشسته بود. دست ها ی رو نگاه م رونیدادم و ب  هیتک نیماش  ی  شه یرو به ش  سرم

  د یگرم تر که روش چک  یدستم و قطره اشک  یبوسه اش رو  ی گرم ی لحظه ا  دست هاش گرفت و بعد از  یحرکت نداشتند رو تو 

منظورش   ی کرد که کامال متوجه  یمامان شده بود، سرفه ا  ی  هیگر  یتفاوت. بابا که متوجه   یحس بودم و ب  ی اما همچنان ب

تونم به   ینم  گه یحسم که د ی و ب یخنث  قدر  اون دونستند   یبشند اما نم میخواستند باعث ناراحت ی خودشون نم الیشدم، به خ

  ریز کنه. با کمک مامان و سامان که بازخونه توقف کردند. بابا زود تر از ما باال رفت تا در رو  ینشون بدم. جلو یواکنش  یزیچ

 . میبغلم رو گرفته بودند پله ها رو باال رفت

دوش    یکه بابا خواست راحتم بزاره و حاال فرصت برا رم یاصرار داشت اول دوش بگ  کردند. مامان  میورود به خونه، تا اتاقم همراه با

زود    یلیکه برام زده بودند خ  ییآرام بخش ها ر یخودم جمع شدم و چشم هام رو بستم و تحت تأث یتخت، تو  یگرفتن هست. رو 

 خوابم برد. 

 

  ی قشنگ تو الیباز همون خ د یکه شا نیا تصور اموهام پلک از هم باز کردم. ب  یرو  ی شدن دست دهینرم و کش یبوسه ا  با

هم فشردم؛ کامل   یپلک رو  ی تارم چند بار د یکردن د دایوضوح پ یلبم نشست و برا ی کم رنگ گوشه   یباشه، لبخند  مارستانیب

 آروم آروم جمع شد.   م هم نبود و لبخند  الشیخ ی چشم باز کردم اما حت

اشک هاش   زش یاز ر نکهیا ی. برا زد یبهم زل زده بود و با باز شدن پلک هام لبخند پر بغض شیاشک  ی بود که با چشم ها رخساره

 :د یلرزونش از بغض پرس  یصورتم زد و با صدا ی رو  یهم فشرد و سمتم خم شد، بوسه ا ی کنه محکم لب هاش رو رو ی ریجلوگ

 ؟ی خواهر  ی ... خوبیخ.... خوب -

تخت   نیی پا نیزم ی شدم. رو ره یخ وارید  به مجنونم حالت همون ش گرفتم و بامحو شده بود و بالفاصله نگاهم رو از  لبخندم

رخساره   یتو... اله   یشد  ی قشنگت برم چ یچشما اون  قربون یکرد بغض آلود گفت:»سوگند  یکه نگاهم م ی نشست و در حال

 « دلم.  زی عز نهینب یجور  ن یکه تو رو ا ره یبرات بم

 دست هاش گرفت.  ن یتخت رو ب ی و لبه  د یسکوت ادامه دار من، لب گز با

  چاره ی. سوگند ه... همه نگرانتن. بریتفاوت نگاهتو ازم نگ   یب ی جور نیبزن تو رو خدا ا ی حرف هی کنم   یسوگند به خدا دارم دق م-

  نیبراش سخته. بعد از ا نتتی و بب  دایکه ب  نیا ی کرد. حت ی م ه یکه زنگ زده بود مدام پشت تلفن گر شیساعت پ م یمادر جون ن

بچه ها... سوگند   ی دلواپستن همه  یلیحالش بد شد. همه خ یلیخ د ی د  مارستانیب یتو  ت یوضعاون  ی و تو  یکه تو رو اون جور 

 بگو خواهرم منم ر... رخساره... حرف بزن...  یز یچ هی



 عشق تا جنون 

1784 
 

که تند تند اشک   نیرو سکوت کرد و بعد از ا ی ا قه ی . چند دقد یچک یصورتش م یمحابا رو  یگفت اشک ب ی که م  یهر جمله ا با

بغض گفت:»تو   ونیداد، م  یم  یخودش رو دل دلدار  شتریکه ب  ی کرد و با لحن نییکرد سر باال پا یهاش رو با پشت دست پاک م 

...  یبخند  ی بازم  بتونبازم...  د یگذره، شا ی برات سخته اما م یلیخ  یلیخ که  دونم  یگذره، م  یم  نای... ه.. همه ایش  ی خوب م

 ..د یشا

  قیتزر یچشمش رو گرفت و پوست کبود دستم رو که از جا  یبا فرو دادن بغض سختش قطره اشک گوشه   ی بعد از مکث و

 لرزونش فشرد.  یانگشت ها ری سرنگ و سرم، پر شده بود، ز

.  امی یباز هم م ام، یامروز اما م ی جا بمونم حداقل واسه  نیا نیاز ا شتریتونم ب  یکنه نم  یم  وونهیمنو د دنتید  یجور  نیا- 

 خواهر قشنگم...  ذارمیذارم... تنهات نم یتنهات نم

از   هی رمقم، با گر یب  یو چشم ها  یبه حالت خنث یو با نگاه ورد یطاقت ن کهیشکست طور شتریاز گفتن اون حرف بغضش ب بعد 

تونستم نه قدرت حرف   ی که آرومش کنم اما نم ن یا یحت ا ینشون بدم به حرف هاش   یخواست واکنش یرفت. دلم م رون یاتاق ب

 اطرافم!  یها  آدمدادن   نیتسک یبرا  ی ا زهیزدن داشتم و نه انگ 

 

 *** 

  ن یبهتر شده بود البته ا یقبل کم یمرخص شده بودم. حالم نسبت به روز ها مارستانیشد که از ب  ی م ی سه چهار هفته ا باًیتقر

  اتاق یغذام رو تو ین یمامان س  ی که وقت ن یا ایزدم و  ی حرف م رو  یحد بود که در طول روز فقط چند کلمه ا نیبهتر شدن در ا

 بود.  یبهداشت سی اتاقم تا سرو ر یرفتم مس یرو هم که م  یراه  تنهاگردوندم و  ی برش نم گه یاورد د یم

شدند.  یم  ی حالت ممکن برام پشت هم سپر نیحس تر ی اوت و با بتف ی ب یا  زهیانگ  چیکه بدون ه ی تلخ و عذاب آور یی ها روز

که بعد از اون    ییمتحرک و چشم ها  یمرده  هی  قاًی دق  د؛یکش ی روح و مرده شده بودم که فقط به اجبار نفس م  یب ی مثل آدم

  ی خودم م ی و تو  ختمیر ی م اشک تلخ  و صدا یازشون گرفته شده بود و شب ها رو تا خوده صبح ب  یاتفاق ها خواب حساب

 سوختم.

 

  گهید ی زهره و بچه ها  میمر حال خودم نبودم و ی اول که اصالً تو ی  هفته جز به  البته  بودم دهیرو ند   یکس باً یاون مدت تقر ی تو

  رونیاز اتاق ب هی گراون حالم با  دنینشستند و با د  یتخت م  یرو کنارم لبه   قهی اومده بودند و هر کدوم چند دق دنمید  یبرا

  گهیبه خودم اومدم د ی هم که کم یمنقلب و آشفته اتاقم رو ترک کرده بود. زمان یبا حال نیبار حس نیآخر ی حت رفتند  یم

پر بغض و التماس هاش رو از پشت در اتاق   یاومده بود که فقط صدا دنم ید ی بار هم سحر برا کی ی حت نمیرو بب ی نخواستم کس
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هم که نتونسته بودم   ی مامان رفته بود. تنها کس ی ها اراصر با بودم و بعدش هم که ده یخواست در رو براش باز کنم شن یکه ازم م

رو که مامان    ییااون غذ  یزد رخساره بود و با اصرار ها  یهر روز بهم سر م باًیهام تقر یتفاوت  یاز خودم دورش کنم و با تمام ب

 کردم.  یاورد تموم م ی اتاق م یبرام تو 

  یبغلم گرفته بودم با باال اوردن مشتم به حلقه ا ی که زانو هام رو تو ی نشسته بودم و در حال نیزم  ی رو کم یاتاق نسبتاً تار ونیم

  کی به  کینزد باًیتقر   شده بودم. رهیشد، خ ی داشتم و اکثر اوقات هم غرق اشک م ی دست محکم نگهش م ی که شب تا صبح تو

کردند من رو از اون و    یم  یسع ییجورا  هی و همه  دمیشن ی نم یرو هم از کس اسمش یحتخبر بودم و  ی شد که ازش ب ی ماه م

کرده بودند من رو از خاطراتش دور کنند اما افسوس که    یاوردند دور کنند. در واقع سع یم  ادمی به که خاطره اش رو  ییها زیچ

و   نه یدست به س   یمیمراسم ترح  یام کنارهم جمع شدند و مثل حضور تو قلب مچاله و مرده  یدونستند تمام خاطراتش تو  ینم

 کردند. ی احترام م یسوگ دار به قلب مرده ام ادا

 افتاده بود؟!  ی بودم و سر در گم؛ چه اتفاق ج یها گذشته بود و هنوز هم گ هفته 

 بودم؟!  ده یصفر رس  یبه اون نقطه   یجور  چه

  یرحمانه چ یب  ییاون جدا لیکردم. چرا ولم کرد؟ دل   یسرم دوره اشون م  یسؤال بود که هروز تو  ی ذهنم کل  یهنوز هم تو  و

 بود؟! 

 ؟! شده بود رمیدامن گ  ی اون جور یک  نینفر

 کدوم گناهم بود؟!   تاوان

کرد و قلب شکسته و    یکه هرشب موقع مرور خاطرات احساساتم رو شبانه قتل عام م  ی زیبراشون نداشتم و چ یجواب چیه اما

که اون حس    رمیتونستم بپذ  ی نکرده بودم و هنوز هم نم دایرفتنش پ ی برا ی لیبود که هنوز دل نیسوزوند ا  ی شده ام رو م کهیت

 رفته باشه!  ن ینابِ عاشقانه اون قدر راحت نابود شده و از ب

 رحمانه باور نکرده بودم!   ی رفتنش رو اون جور ب هنوز

عقل درمونده و عاجزم مشغول شده بود و بعد از رفتنش، شبانه روز عقلم رو   یتلخ تر از اون هم قلب شکسته ام بود که به دلدار و

 که خودش هنوز هم داغ دار عشق بود...   یش فکر نکنه، درحالبه گهیکه د  دادیم  یدلدار

 دوستم نداره!  گه یکه گفته بود د ن یرو تونستم باور کنم جز رفتنش رو، جز ا ی زیچ یو هرچ  د یلنگ  ی کار م ی جا هی اما

 آسون بود!  ی عشق نیامکان نداشت... مگه دست شستن از عشق اون هم همچ نه

 زدم!   ی فقط خودم رو گول م ی جور نیهم ا د یشا
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  یاشک لیاوردم و س  ی م اد یدر حقم کرده بودند به   یرحم ی ب تیدر نها  ه یرو که بق ی مشتم مدام کار ی نگاه کردن به حلقه تو با

. اما چرا  د یکش  ی م ر یت ی و دردناکم حساب چاره یگرفت و با سوزش چشمم، قلب ب  یصورتم راه م یچشم هام، رو  دنیکه با جوش 

 و با من کرده بودند؟اون کار ر

 از من رو امضاء کنه؟!  ییجدا  یتونسته بود با اون همه عجله برگه   ی اون چه طور اصالً

 رحم و سنگدل باشه!  ی تونست اون همه ب  یم  یطور  چه

و مرگ   ییجدا نیبه ا دنیبخش میتحک  ی ازم اثر انگشت گرفته بودند برا ط یشرا ن یبدتر یکه تو   هی رحم تر از اون بابا و بق ی ب و

 گناهم...!  ی صدر صد قلب ب

 خواست!  یمن رو نم گهید  ی کرد وقت ی م ی چه فرق اما

  ی عشق بودم هر لحظه مثل پتک یکه پس زده   ت یواقع نیا به دست مشعوق پس زده شده بودم... و ی کرد وقت  یم  یچه فرق واقعاً

 و اشک. ختم یر  یخورد و با درد و ناله اشک م یسرم م ی تو

گونه   ی پر درد رو یهم رفتن پلکم قطره اشک یخودم جمع شدم. با رو   ینشسته بودم، آروم آروم تو  نیزم یکه رو  یجور  همون

رحمانه   یب  یِ کرد و دلتنگ بودم... عاجز و ناتوان در برابر اون احساس دلتنگ   یوجودم عطرش رو تمنا م  یام راه گرفت؛ ذره ذره  

شد و طاقتم   ی م  دهیبر خنده هاش... صداش... صداش و صداش، نفسم  مقابل چشم هام، اش اوردن چهره  ادیکه هر لحظه با به 

  یم  ریتلخ اشکم سراز ی کردم و همراه با لبخند  یآرزوم بود، حس م  تیمردونه اش که نها  یبازو ها  ن یطاق. هر لحظه خودم رو ب

که هر   یصورتش... و امان از دلتنگ  کرد و حس لمس  یم  رمیغافلگ  شه یکه هم یی شد. حس گرفتن دست هاش، حس بوسه ها

 کنه...  ی کشه و زنده م ی هزار بار و با همون شدت آدم رو م ی لحظه و برا

از   زنه،یم واریکردن مواد و آروم شدن به در و د دایپ ی و برا ره یدرگ ادی که با اعت  یطاقتم کرده بود و مثل آدم یب  یحساب یدلتنگ 

 شده بود، خودم رو به کمد لباس هام رسوندم.  فی هم ضع یسابکه ح فم ی جا بلند شدم و با کشوندن بدن نح

 

تمام کمد   ی و با درموندگ شون یپر. کردم لرزون شروع به گشتن ییزانو هام نشستم. با دست ها  یکمد رو باز کردم و رو  بالفاصله

از   ی کی یگشتن، تو  ی کمکردم و باالخره هم بعد از   یم داش یپ د یزدم، با  یداخلش رو چنگ م یو لباس ها  ختمیر ی رو بهم م

خوشم باهاش  ی خنده ها و روز ها نی که آخر  یقرمز مشک  ی  چهارخونه همون  .ردمک  داش یپ گه،ید  یلباس ها  یطبقه ها رو 

بچه گربه   ه یکه مثل  یکرد، همون روز  یم  ی آور اد یرو برام  می زندگ یخاطره   نیو قشنگ تر نیکه آخر ی رهنیشده بود. پ نیعج

موهام رو برام خشک   ف یآروم و لط ود؛ باال برده ب  یآب شده بودم و کشون کشون من رو دنبال خودش به طبقه   س یپناه خ ی ب ی

کردنمون... خواب آرومم   ی بود... آشپز دهی ناخن هام کش یالک قرمز رنگم رو رو  ی فرچه  ی کرده بود، شونه زده بود... با چه دقت
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خوش رنگ و خوش طعم از   ی السایگ دنیخودش دزد  ی بامزه  رییبه تعب ا یو پشت هم  یی هوی ی آغوش امنش و اون بوسه ها ی تو

 ... هیهمسا اغب

رو چنگ زدم و   رهنیها پ وونهیسوزوند. مثل د یو اشک صورتم رو م  د یکش ی م ر یت  شهیشون قلبم مثل همهر کدوم  یادآور ی با

لب   ری اشک بود و ز سیصورتم بردم و محکم بو کردم؛ محکمِ محکم... صورتم خ کی نزد ی بغلم گرفتم و بعد از لحظه ا ی محکم تو

 لحظه به خدا... ن کردم و التماس و ِشکوه هام او  یناله م 

اصالً چرا ازش متنفر   د یلرز  یکه با هام کرده بود هنوز هم قلبم براش م ی با وجود کار یکردم وقت  ی فراموشش م  یچه طور  آخه

 شدم؟! چرا؟  ینم

  کهیو با ت ختم یزانو هام ر  یتابم نداشت. توانم رو تو  ی دادن به قلب ناآروم و ب ی برا ی جواب چیه یار عقلم با سرافکندگ هرب مثل

بغلم گرفته و محکم به خودم چسبونده   یرو تو   رهنیکه پ ی از جام بلند شدم و سمت تختم رفتم. در حال نیزم یکردن شون رو 

بود، چشم هام رو بستم و صورتش رو   دهی اومونم رو بر یحساب دنشیمچاله شدم. عطش د  دمخو  یتخت رفتم و تو   یبودم باز رو

  نم یتونستم عکس هاش رو بب ی نم یبخش قلب داغ دارم باشه؛ حت یتونست تصل  ینم ی ا گه ید زیچ  ن یمجسم کردم و جز ا یکم

دست    یآلبوم بودند، از جلو ی وعقدمون رو هم که ت ی عکس ها یرو پاک کرده بودند و حت میگوش  ی عکس ها ی چون همه 

هم که شده   قه یچند دق یبرا خواست ی گرفتند. دلم م ی خبر نداشتند وگرنه همون رو هم ازم م رهنیبرداشته بودند فقط از اون پ

  نمشیمحال و مطمئن بودم اگر باز هم بب  ه یآرزو بود،  ه یروم گرفتنم فقط اما آ ره یکم آروم بگ  هی قرارم  ی و حداقل قلب ب نمشیبب

کردم   رهنیتر شروع به بو کردن اون پ صیکنه. حر   یم  یقرار  ی شم و باز قلبم ب ی تاب تر م یاز قبل هم ب  چ، یشم ه ی آروم که نم

تک تک شون خونه کرده   ی که عشقم تو ییچهارخونه ها د،یچک ی م شی قرمز مشک  یچهارخونه ها  ی که رو  یاشک یو قطره ها

 بود. 

  ی اتاق شدم انگار که کس رونیاز ب ییصدا  ی متوجه   یکردم که با گذشت زمان کوتاه ی و ناله م دمی چیپ یتخت به خودم م  ی رو

اون   ی تو  کرد.   ینشستن تعارف م  یبرا یسامان شدم که انگار داشت به کس ی صدا یاومده بود. خوب که دقت کردم متوجه  

کردند و   یحرفشون رو قطع م  دند ید یطور سامان بودم که تا من رو م  نیهممامان و بابا و  یشاهد پچ پچ ها یمدت هرز گاه

  زیت  گوش  زد.  یحرف م یاورده بود و با کس نییآروم سامان که عمداً تن صداش رو پا یبار هم صدا ن یموضوع رو به کل عوض و ا

تخت   ی زدم و آروم رو  س . با پشت دست اشکم رو پد یچیگوشم پ  ی گفت تو ی که سالم نیحس  یبعد صدا ی کردم و لحظه ا

حتماً ازش   نیگرفتم. آره حس  یم ربد یاز ه یخبر  ی طور نیا د یشا یاوردم و حت  ی سر از کارشون در م د یبار اما با نینشستم. ا

  دهیچیشکمم پ  ی که تو ی تخت سمت در کشوندم. ضعف داشتم و با درد  یز رو ا خودم دنبالم   رو دردم  پر و ف یخبر داشت. تن نح

هم گذاشتن پلک هام با   یو با رو  دمیکش  قینشستم. چند تا نفس عم نیزم یسوزناکم گذاشتم و آروم رو  همعد   یبود دست رو 

همه   نیکه گفت:»چرا ا دم یسامان رو شن یبه در دادم، گوشم رو بهش چسبوندم و همون لحظه صدا  که یفشار، درد رو رد کردم. ت

 باال؟« ی ومد ی اصرار کردم ن
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  یکاف  یبه اندازه   نم، یوضع بب  نیا ی خوام سوگند رو تو یو آروم در جوابش گفت:»چون... چون نم گنیغم ییکه با صدا  نیحس و

 .« نمیرو نب یکی نیکشم حداقل ا ی از اون ور دارم زجر م

کرد و    یم دای لرزش پ ی که گاه ییم و گوشم رو محکم تر به در چسبوندم. سامان با صداکه زده بود نشد   یمنظور و حرف  متوجه 

 بغض کامالً توش مشهود بود ادامه داد: 

  ی ها هی کرد و با دادن زدن اسمش و گر ی چشممه. چند روز اول که شبا تا صبح ناله م  یکه هروز جلو  ی بگم؟ من ی پس من چ-

 . د یپر ینصف شب از خواب م 

 .د یکش ی بلند و پرسوز آه

کار    یچ نیچشماش نگاه کنم حس  یتونم تو   یبودم. نم یچند وقت همه اش از خونه فرار  نیکم اوردم، باور کن ا گه ید نیحس-

کار کنم من    یپر از اشکش... چ شهیهم  یشده اش، با چشما کهیکار کنم؟ با قلب ت  یقرارش چ  ی کنم تو بگو، تو بگو با دل ب

 کار کنم...  یچ ن؟یحس

 

 خواستم ناراحتت کنم.«  یکه متأثر گفت:»شرمنده داداشم نم نیپر از غمِ حس یکرده بود و صدا دایباز از بغض لرزش پ صداش 

 .د یکش  یپوف

 . نیشه کرد، بش ی نم شیکار-

 اسم سامان رو ناله وار زمزمه کرد:  نیسکوت بود که باالخره حس ی ا قه ی دق چند 

 ...یسام-

 جانم؟-

 سامان.  یلی، خداغونه  یلیبشه؟ خ... خ  ی چ تهش قراره-

  یتونم کار ینم  ی کشم وقت  یم  یچه عذاب  یدون   یگفت:»نم ی آه دنیبغض آلود سامان که در جوابش بعد از کش  یباز هم صدا و

 خفه.«  ن،یشم حس یبراش بکنم، دارم خفه م 

 ... امیحال خراب در ب نیتو که از ا شینگو من اومدم پ یجور  نیحرف نزن تو رو قرآن ا ی جور نی ا گه ید ی کی:سامان تو نیحس

 ادامه داد:  یبا مکث  و
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 همه لج کرده.  نیدونم چرا ا ی بشه، نم یراض د یبا  میباهاش حرف بزن  د یما با-

 کنه.  یاست گوش نم دهیفا ی:بسامان

 باهاش حرف بزن.  گه یبار د هی  کنم  ی خواهش م گه،یبار د هی :سامان تو باهاش حرف بزن، نیحس

که هنوز   یموضوع   یگفت در جواب اصرارهاش برا ی سامان که کالفه باشه ا ی و بعد از اون هم صدا ی ا قه ی چند دق یباز سکوت  و

 . هیچ دونستمینم

  د یبار هرجور شده با ن یداداشم. ا  یو درجواب سامان گفت:»مرس  د یکش  یشده بود و آه بلند  یهاشون انگار که مسر دنیکش  آه

 .« میکن شیراض

  رون یخواست منتظرش باشه که لباس عوض کنند و باهم ب نیصحبتشون عوض شد و سامان از حس ن،یبعد از اون حرف حس و

نکنه   ؟یزدند؟ راجع به ک  ی حرف م ی هم جاخورده بودم اما راجع به چ یبودم و حساب جیبرند. واقعاً از حرف ها شون گ 

 ود! ب  ربد یمنظورشون ه

 چرا حرف هاشون اون قدر مبهم و گنگ بود؟!  ی کردن ی چه راض اما

  ی چرا حرف هاشون رو نم ایدست هام گرفتم، خدا ن یرو ب نمیرو به انفجار  بود و محکم سر سنگ  الیاز اون همه فکر و خ مغزم

 رو آخه؟!  یکردند، چ  یرو از من پنهون م  ی... اون ها چدمیفهم

  می کردم. ن ی و سامان فکر م نیحس یبه حرف ها ر یدرگ ی . با ذهندمی تختم خز یتو  و کالفه چند ضربه به سرم زدم و باز یعصب

و ترسون شونه هام رو جمع کردم   ی اراد ری به در غ  یکردم و با ضربه ا ی و شوکه ام سپر یهمون حالتِ سرگشتگ  ی رو تو یساعت

که اون رو هم ازم   نیبعد مامان داخل اومد. از ا ی بالشتم گذاشتم که لحظه ا ری رو ز تخت یرو  رهنِی زدم. بالفاصله پ ی و پلک تند 

 ...دمیترس   یواقعاً م  رند ی مونده رو ازم بگ  ی باق یرو، تنها خاطره    شیادگاریکه تنها  نیاز ا دم،یترس   یم رند یبگ 

  ی و غم نشسته تو شون یپر حالت با دوشش. ی هم رو فشی ک تنش بود و رون ی اومده بود چون لباس ب رون ی که از ب  نیا مثل

 زد.   یبوسه ا م یشونیپ ی صورتش سالم کرد و سمتم اومد. خم شد و رو

 ارم؟ یبرات ب ی زیچ یستی مامان جان؟ گرسنه ن یخوب-

م  بمونه االن شتیپ امیکار داشتم از سامان خواستم تا ب  ییجا ه یاومدم  ری تکون دادم که گفت:»ببخش د ی منف یرو به نشونه   سرم

 تو اومده بود؟« دن ید  یبرا نیحس  نم یرفتن. بب نیکه با حس

 . د یبالشت گذاشتم که از جاش بلند و شد و پتو رو آروم روم کش ی بدم سرم رو باز رو ی که جواب  نیا بدون
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 . یکه بخور ارمیم  درست کنم بعد هم دارو هاتو  یز یچ هی شام  ی برا رم یم-

از جام بلند شدم و دو   ع یسرم افتاده بود سر یکه تو   یکه مامان رفت با فکر   نیرفت. هم رون یحالت مغموم و ناآرومش از اتاق ب با

 اوردم.  یسر در م هی از قض د یتخت نشستم. هر جور بود با ی مرتبه رو

حرف   یدوش گرفتن از اتاقم خارج شدم. مامان لباسش رو عوض کرده بود و بعد از کم ی کمد برداشتم و برا  یام رو از تو  حوله 

  ی رو که تو یدر حمام بالفاصله  قاشق   یجلو دنم یآشپز خونه مشغول شده بود. با د ی دکتر، تو  یزدن با من طبق گفته و خواسته  

حمام؟ خوبه    ی ریمحو گفت:»م  ی رد و  با لبخند ک یدستم نگاه ی تو یاومد. به حوله   رفم قابلمه گذاشت و به ط ی دستش بود رو

 کمکت کنم مامان جان؟«  ی خوایم  یایم  رونیب ضی مر ی رنگ و رو نیکم از ا  هی

  یخب برو مامان جان منم غذاتو حاضر م یل یتکون دادم که گفت:»خ ی منف ی به نشونه  ی تلخ دهنم رو آروم فرو دادم و سر آب

 .« یکنم کنار داروهات بخور

آب سرد   یقطره ها نیگرمم ب یسرد زدم. اشک ها یدر حمام رو باز کردم و داخل رفتم. تن خسته و رنجورم رو به آب ی حرف یب

  دنیو نفس کش اد یشده و باال نم نیکردم نفسم سنگ   یقطعاً همون بود و حس م  ه یحالت گر نیو بدتر دند یچک ی صورتم م ی رو

 و اشک...  هی گر  ونی سخت م یها

که سرش رو   ی آب سرد قرار گرفتن از حمام خارج شدم. مامان پشت اوپن نشسته بود و درحال  ر یز یا  قهیاز گذشت پونزده دق  بعد 

بود و   نیهم انم یاطراف ی خوب نبود. اون روز ها حال همه  ی لیسنگ اوپن گذاشته بود چشم هاش رو بسته بود. انگار که خ ی رو

تر دور موهام، سمت   کیکوچ ی حوله ا دنی چیام و پ ی تن ی هم قرار دادم و با بستن حوله  یو داغون تر. آروم در رو ر ی کیاز  یکی

 اتاقم قدم برداشم. 

 

قطره   دنیبا چک سمیخ ی برش داشتم که موها ی و با حرکت  دمیسرم عقب کش ی رو از رو نشستم، حوله  ی صندل یرو  نه یآ یجلو

چند   ی دوختم؛ برا نهیبه غم نشسته و ماتم زده ام رو به آ  ی. چشم هاختند یبازم، دور و ورم ر یو سر شونه ها ز یم ی آب رو یها

  ی پژمرده تو ر یاون تصو دن یو شکسته شدم. از د ریچندسال پ ی کردم به اندازه  ی کردم، حس م رتیخودم ح دنیاز د ی لحظه ا

  ینداشت. دستم رو رو  یی آرزو گهیجز مرگ د د یو دل مرده که شا ری دختر جوون اما پ  هیلبم نشست؛   یتلخ رو  یلبخند  نه، یآ

رحمانه به قلبم هجوم   یکه ب  ی انگشت هام لمس شون کردم و باز هم همون حس دلتنگ  ر یز یو به نرم  دمیکش سم یخ یموها

عاشقانه و پر   ییدلتنگ نوازش هاشد،  ی م ده یموهام کش ی زمخت و مردونه که نوازشگرانه رو ییاورده بود؛ دلتنگ دست ها

کوبوندند و اون لحظه   ی صورتم م ی تو  یمحکم  یلیمثل س  ی هم خاطرات رو به شکل دردناک سی خ ی اون موها ی محبت... حت

 شد. ی داغ و سوزان م  شیآت یصورتم مثل کوره  
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که   یینوازش دست ها ارم؛ یب د اینوازش هاش رو به  نیکردم آخر ی م یو سع  دمیکش  یموهام م  یچنان آروم آروم دستم رو رو  هم

  ی که قلبم برا  ینمونده بود و باز هم همون روز پر خاطره، روز  یازشون برام باق یز یکه جز حسرت لمس کردن و گرفتشون چ

که قلبم   ی شده بود؛ روز نییباال و پا یقیعم یِزده اش با شاد جان یمست ضربان ه ربار خنده سر داده بود و سرخوش و س  نیآخر

 ...د یکش  یزنده بود و نفس م 

پر ماجرا   یکه قرار بود شاهد جوونه زدن عشق  یاز فکر کردن به اون روز، آروم آروم لب هام رو باز کرد؛ همون بارون بهار یلبخند 

تر   قیش عماوردن هر لحظه ا  اد یو ذوبش کرده بود. لبخندم با به  دهیاون عشق بار یمذاب رو   یو سخت باشه اما انگار که مواد

اون وضع بعد از باز کردن بند کفش هام که از ذوق نفسم به شماره افتاده   ی تو  دنمیو با د  بودمشده  ده یشد؛ مثل موش آب کش

نشونده بود و موهام رو با دقت مثل   یصندل یرو  نه یآ یباال برده بود. من رو جلو  ی بود، دستم رو گرفته و همراه خودش به طبقه 

 شک کرده بود... بچه گربه برام خ هی

  یاشک یدرد و حسرت به چشم ها ی قلبم احساس کردم. هجوم دوباره  ی رو د یشد  ی قطره اشکم سوزش  ختن یزدم و با فرو ر پلک

شده بود و باز اشک   ریو باز هم بهونه گ د یکش  یم  ریاندازه ت  ی طاقت بودم، قلبم ب ی ب دنشید  یکه چه قدر واسه   "آخ"و مغموم و 

پر درد   یشدند. با عجز و دل  ی م  دهیصورت داغم کوب یگرفته بودند و مثل شالق رو  قت رحمانه از لبخندم سب ی گرمم که ب یها

 سوزناک دلم رو سر دادم.  یخدا نجوا شیپ یناله کردم و با گلگ 

  نهیآ ی با نگاه کردن به خودم تو ی حت یجور نیکه ا ی کرد ی پردرد پاک م یکاش الاقل حافظه ام رو از اون همه خاطره   ای»خدا

  یو ب   رهیکم قرار بگ   هی که حداقل  یانداخت یاز کار م  ی لحظه ا یقلب نا آرومم رو برا  ن یکاش ا یا ای  فته ی قرارم ن ی به دلم ب شیآت

 نکنه...«  یتاب

تر از   فیاون مدت الغر و ضع یکبود شده بود و چه قدر که تو  یهم حساب رشون یو ز ز یاون مدت، ر ی تو اد یز هی هام از گر چشم

اون وضع من   یو تو ی خواست اون جور ی زد. دلم نم یم  یشل شده بود و رنگم به زرد  نییشده بودم. گونه هام رو به پا شهیهم

 . د ید ی م ی من رو اون جور د ی... نه نبانهیرو بب

از جام بلند   عاً یبرداشتم و با حرص موهام رو شونه زدم و بعد از اون سر زیم  یرو با لرزش دست هام و حرکات تندم از رو  برس 

که از   یتند  یجستجوگرانه و نفس ها  یها  نگاه  با رو کمد  کردم. ی رو انتخاب م نشی تر کیش  د یرفتم. با یشدم. سمت کمد لباس 

کار شده بود، همراه با شلوار   ی و لبه هاش نوار مشک قه ی که دور  یرنگ  د ی سف ی و در آخر مانتو م و رو کرد ر یشد، ز ی خارج م امینیب

 و لباسم رو عوض کردم. دم یکش رونیمچ پا بود از داخل کمد ب یکه تا رو  یو نود سانت  یخی نیج

  دم یسف یمچ پام ثابت موند؛ مچِ پا ها ینگاهم رو  ی لحظه ا ی خوب بود و برا ز یبه خودم انداختم همه چ ینگاه ی قد  نه یآ ی تو

شد چون    ی م ی حتماً ازم عصبان د ید یمن رو م  ی کردند اما نه اگه اون جور ی اندازه جلب توجه م یشم بود و ب چ ی تو یحساب

که   نی. همدمیکش  ن ییشلوارم رو پا ی و مجنون، با وسواس پاچه ها  یمعن  ی ب ی شلوار کوتاه رو اصالً دوست نداشت و بعد از خنده ا

لب هام   ی بود برداشتم و محکم رو ز یم یرو که رو  ی کردم. رژ قرمز رنگ   ی میمال ش ینشستم و آرا شی آرا ز یم ی جلو دمیلباس پوش 
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  ی رو هم م  ن یبالفاصله پاکش کردم، ا زی م ی ور  یاز جعبه   یدستمال  دن یکش رونیشدم و با ب  مونیپش ع یسر ی لیاما خ دمیکش

  ه یو تصورات احمقانه و تو خال الیکردم. با خ ی ناراحتش م د یپس نبا ادینم خوشش غ یدونستم که اصالً از رژ پر رنگ و ج

کار   ن دادم و همو  یانجامش م د یکار مونده بود که با هی ابر ها به رقص درم اورده بودند، حاضر شدم. فقط  ی تو  سرمست که خودم

  ز یم یکشو   یماه بهم داده بود از تو  ک یام رو که مامان باالخره بعد از گذشت  یخروج از خونه. گوش  یبرا یآخر بود؛ بهانه ا

راحت بهم پسش   ال یبودم که چرا با خ دهی رو گرفته بودم که خاموش بود و تازه فهم ربد یه یشماره   ی دو بار  یکی ی برداشتم. حت

 داده بودند! 

 

 ناباورانه لب زد:  که برداشت، د ینکش هی از ثان یرخساره رو گرفتم، به کسر ی شماره

 ؟ ییالو... سوگند تو-

 پر ذوق و بغض آلود گفت: یگفتم که ب  "ی آره ا" آروم 

 رو بهت داد؟  تیگوش   یک نمیبب زمیعز یقربونت برم خوب  یاله-

 که جواب سؤالش رو بدم گفتم:   نیا بدون

 . رونیب م یخوام باهم بر یم-

 :د یکرد و پر تعجب پرس  یمکث

 ؟یرون یب چه متوجه نشدم یچ-

 و خوب نشون دادن صدام، گفتم:   یمصنوع ی ا خنده با جلوه بدم یکردم خودم رو عاد ی م ی که سع ی حال در

 ؟ یایکم هوا بخورم م  هی خواد  یدلم م رون، یخونه برم ب ی همه حبس بودن تو نی خواد بعد از ا یخب دلم م -

 گفت:  عاً یسر یلرزون ی زد و با صدا ی صداش موج م ی تو  یخوشحال و ذوق 

 دلم.  ز یعز ام یم گهیکمه د ه ی... ی م، ایباشه م-

دوشم انداختم و بعد از    یرو رو  کم یرنگ و کوچ ی مشک ی رو قطع کردم. کوله  ی گوش  ش یکج به اون همه زودباور یزدن لبخند  با

 خارج شدم.   رون یاز اتاق ب قیچند تا نفس عم دنیکش
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  یِشونیرو با پر  ییها زیکاغذ چ  یکه خودکار رو گرفته بود رو   یبود با دست زیم  یچشمش به لپ تاپِ رو  هی که   یدر حال مامان

لپ تاپ سمتم   ی صفحه  یآشپزخونه و از رو  ی در اتاق و بهم خوردنش، نگاهش از تو  ینوشت. با صدا یچهره اش تند تند م 

 :د ین جا پرس پرسشگرانه و متعجب از همو ی ا قه یکرد و بعد از دق  ی و جا خورده نگاهم م  ریشد. متح  دهیکش

 ؟ یر یم ی کجا دار ی عنی... یسوگند کجا؟ -

هم به جون   اش ی تصنع  یکردم با همون لبخند که حت  ی م ی که براش نقش باز  یلبم نشوندم و در حال ی رو یساختگ  یلبخند 

 اومد، جواب دادم.  ی لبم م ی کندن رو

 .رونیب م یریبا رخساره م م یدار-

و   ج یشدنش، گ ک یاپن رها شد و با خارج شدن از آشپزخونه به سمتم اومد. با نزد ی رو یبرگه ها  ی دستش، رو  یاز تو  خودکار

رخساره رو   ی دونستم شماره    یگرفت. م  یرو برداشت و شماره ا  یتلفن رفت. گوش  زی نامطمئن نگاهم کرد و بعد از اون سمت م

رو به   یگوش  ی من بود که بعد از لحظه ا. نگاهش به ستادمیا یمنتظر کنار ال یخ یاز حرفم مطمئن بشه. ب خوادیو م ره یگ  یم

 گوشش چسبوند. 

 جا؟  نیا ی ایم ی خواستم... خ... خب آره، دار ی م ؟یالو... سالم رخساره جان خوب -

-... 

 ...  گهی د زه ی چ هی خواستم مطمئن بشم و  یباشه، نه نه فقط م-

 گفت:  ی خواست بزنه، خورد و بعد از مکث ی رو که م یبه من حرف یدر ادامه با نگاه و

 آره. باشه رخساره جان فعالً خداحافظ. ه، یمنظورم چ یدون   یخودت که بهتر م-

از اون حالم شوکه و ناباور بود.   دنیالزم رو به رخساره بکنه که مواظبم باشه چون همچنان از د یها  د یخواد تأک  ی دونستم م یم

 به سمتم برداشت. مردد لب زد:  یقدم  و  گذاشت جاش  سر تلفن رو

 رخساره تو راهه... فقط مراقب خودت باش خب.-

 گرفت.  ی کردم که مضطرب انگشت هاش رو به باز د ییتکون دادن سرم تأ با

 ام؟ یخودمم باهاتون ب ی خوا ی اصالً م-

 .« رمیخب پس منصرف شدم اصالً نم یلیو قهرآلود گفتم:»خ دم یهم کش یاون حرفش اخم هام رو تو  با
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 گرفتم که گفت:»باشه صبر کن.«  شیکردنم راه اتاقم رو پ یبا گفتن اون حرف و نقش باز و

شد تا اون   یکه داشت فرو داد. باورم نم یرو بهم دوخت و آب دهنش رو با استرس  دش ی. نگاه مشوش و پر ترددمیچرخ سمتش

 شون شده باشم و اون همه ترسونده باشم شون.  یگرانحد باعث ن

 مگه نه؟  ی کن  ینم یکه کار اشتباه دونم یدونم که... م  یم-

  ی ب تونینگران د یحال بد دور باشم، باور کن  نیخوام از ا یبخش و آرامش خاص کالمم گفتم:»منم م نان یاطم یجواب با لبخند  در

 مورده.« 

 هم فشرد.  ی رو یلب

 باشه.-

 دوشم جا به جا کردم.   یام رو رو  کوله

 . نییخونه ست، برم پا که یرخساره برسه گفت نز گهیپس من برم. االنه که د  گه یخب د-

 هم نگران بود.  هنوز

 . یبخور د ی. بعدشم داروهاتو باد یریباال بعد م  ادیخب بزار ب-

 به چپ و راست تکون دادم.  ی کنم سر رفتار  ی کردم به خودم مسلط باشم و عاد ی م ی که سع یکم دستپاچه شدم و در حال  هی

 . گردمیدر منتظر بمونه. مونده تا ساعت داروهام زود برم ی گفتم که جلو  یعنینه.. نه  -

  ی کردم. هنوز از خوب بودن حالم مطمئن نبود و تا جلو یازش خداحافظ ی هول هولک ی با اون حرف سمتش رفتم و با بوسه ا و

  ها پله از و و اسپرتم رو به پا کردم  د یسف  ی بود بهم نگاه کرد. کتون یه سراسر دلواپسنگرانش ک یدر همراهم اومد و با چشم ها 

از اون جا   ع ی اومد سر ی که رخساره م نی قبل از ا د یانداختم، با ی. به چپ و راست نگاهندمکوچه رسو  یرفتم. خودم رو تو  نییپا

  دهیکامالً از خونه دور شدم قدم هام رو آروم تر کردم. مثل آدم ند   یکردم و وقت دن یبلندم شروع به دو ی شدم و با گام ها ی دور م

بودم   ومدهین  رونیکه از خونه ب یماه  کی ی کردم. تو  یم یشد نگاه ی که از کنارم رد م  یها جا خورده و کنجکاو به هر کس

  یام مدام زنگ م یداشتم. گوش   یدم بر م کردم و ق   یرو نگاه م  ه یبق  رونیشده بود، سر گشته و ح ب یبرام عج  ز یهمه چ یحساب

  بمیج  ی خاموش رو فشار دادم و باز تو ی که به صفحه اش نگاه کنم دکمه  ن یاودمش و بدون ا رون ی ب بمی ج یخورد، از تو 

 گذاشتمش.
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  ی تو  یربلندِ پسر و دخت یرو و عبور عابر ها از کنارم، خنده و قهقه ها اده یپ ی سنگ فرش ها یبا برداشتن قدم هام رو  همراه

 و سر باال گرفتم.   ستادمیو ناخودآگاه ا د یچیگوشم پ

 

انگار  دنشونیو با د   کردمیرو  نگاه م  یا قه ی چند دق ره ی خ رهیکه دست تو دست بودند خ  یخودم نبود و به هر پسر و دختر  دست

ها رو قدم زده و   ابون یشدند؛ دست تو دست با هم خ ی چشم هام مرور م یرفتم و خاطرات جلو  ینه چندان دور م  یبه گذشته  

 درست مثل اون ها... م یدبلند و سرمستانه سر داده بو  ییخنده ها

 حلقه رفته بودند!  د یخر ی برا د یبودند؛ شا ستادهیا ی طال فروش  ی محو لب هام رو گرفت، جلو  یلبخند 

گوش دختر   کی سرش رو نزد د یخند  یکه م  ی در حال هم بود؛ پسر جوون  یمحکم و چفت شده شون تو  یحاال به دست ها نگاهم

رو که از حالت و حرکت   ی دوست دارم عشم ی دست گرفته بود برد و با لوند   یکه کنارش بود و دستش رو تو  ی فی کوتاه قد و ظر

  یب ی لبم جا خوش کرد اما بالفاصله محو شد و تنفر یکم رنگ گوشه   ی ند باز لبخ ی لحظه ا یگفت. برا  دم،یفهم ی لب هاش م

از کنترل   یوجودم شعله ور شده بود و انگار که حالم دست خودم نبود و حساب  ی بزرگ تو یاندازاه تمام وجودم رو گرفت. خشم

که    یو در حال کردند  ی نگاه م بهم پرسش پر  و  جاخورده .ستادمیروشون  ا ی که جلو  دمیآن خودم رو د  ه یخارج شده بودم و فقط 

دست اون   ختهیها افسار گس وونه یمثل د  یشد بعد از نگاه ی م نییام باال و پا نهیپر تنفر و صدا دارم، س  ی از خشم و نفس ها

متعجب و   ی و مغضوب به چشم ها نیخشمگ  یو دست هاشون رو از هم جدا کردم. با نگاه دمیکش  رونیدختر رو از دست پسر ب

شده بود بعد    یهم شاک یاز همه اون دختر. پسره که حساب شتر یشوکه شده بودند و ب یه کردم. حسابو واج پسر نگا  هاج ی  افهیق

 .د یغر تیبا عصبان ی ا قهی از دق

 شده؟!  یچ خانم ه یچه کار نیا-

بغض آلودم که حرص و تنفر توش موج   یگرفته بود. با صدا ی شدند و قلبم تپش تند  یم دهییهم سا ی هام با لرزش رو دندون

خفه کننده و لکنت لب   ی با بغض دادم یانگشتم رو لرزون حرکت م کهیدختر دوختم و درحال  ریمتح یزد نگاهم رو به چشم ها  یم

 زدم: 

 . رن.. یرن..م  یو م   ذارنیداغونت کردن م ی ... همه شون... وقتنی طور ن یگه ه... هم شون هم ی گه... دروغ م  ید... دروغ م-

که کرده بود لب    یو فکر   تیکه با عصبان  ی زده و در حال رت یشد به قلب دردناکم. دختر ح شتریتلخ صورتم رو گرفت و ن یاشک

کرد، چشم   ی گرد شده از تعجبش نگاهم م  یبه اون پسر که با چشم ها جشی فشرد، پرسشگرانه با نگاه گ  یهم م ی هاش رو رو

 رو به دختر کرد. ر یتح ی از رو ی دوخت. ناباورانه و با خنده ا
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  ا یولش کن ب دمشیشناسمش تا حاال ند   ی من که گفتم همه رو گذاشتم کنار باور کن نم  یکن ینه عشقم به خدا اشتباه فکر م-

 نداره.  یست به نظر که حالت عاد  وونهید  کنم فکر ی نیب یمگه وضع و حالش رو نم  میبر

نفس فوت کردم و   ط یتوجه به اون مح یدر حال حرکت به سمتمون برگشتند و ب  ی که چند تا از عابر ها ی نسبتاً بلند  یصدا با

 . دمیسرش داد کش

 ...ستمی ن ونه ی... د ستمین وونهیمن د -

 تکون دادم.   نیبه سمت دختر برگشتم. ملتمسانه و با بغض بهش نگاه  کردم و سر به طرف ی با عجز و درموندگ و

  چیکه ه  رنی گ ی م ی کنن، د... دستاتو.... دستاتو جور ی .. عا... عاشقت متیذارن تو زندگ  ین، آ... آروم پا م گ  یهمه شون دروغ م -

  یم  ی... دستاتو خالرنیذارن و م  یحسرت و خاطره م  یکل  با رو  تو ولشون کنن اما... اما بعدش  یروز  هی  ی کن ی وقت فکرشم نم

 کشتت...  یم  دنشیکشتت، هروز حسرت د  ی مرده تو قلبت... م ی دستت... خاطره ها  یمونده تو  اعطر ج ه یو  ی مون  یذارن و تو م

و نگاه غضب آلودش    تیکرد که پسره با عصبان ی تمام بهم نگاه م  ی. دختر با دلسوزد یچک ی صورتم م ی محابا و تلخ رو یب اشک

 بهم تشر زد. 

 زده به سرش! گه یم یچ ستی کارت اصالً معلوم ن ی برو پ-

رو به پسر   یا  قهیرنگ گرفته از تأثر بهم زل زده بود و بعد از دق یهمچنان با ترحم و نگاه زد، یهم صداش م لوفر یدختره که ن  اما

 .« ستیحالش خوب ن ین یب ی لطفاً، مگه نم د یبود گفت:»ام د یاسمش ام  ایکه گو

 رو به نامزدش کرد.  یبه من انداخت بعد از گفتن ال اال اهلل ا  ینگاه

  وونه ید نیا  ارم، یب رم یجا گذاشتم م یطال فروش  ی پولم رو تو فی منتظر باش من فکر کنم ک نیعشقم تو برو تو ماش خب  یلیخ-

 رو هم ول کن. 

هنوز   کهیدر حال ی و تکون سر ی ا «ی من بود با گفتن »آخ یکه نگاه پر ترحمش هنوز رو  یتکون داد و در حال ی سر دختر

 ها شده بودم؟!  چارهی ب هی تا اون حد شب ی عنی "ی آخ"رفت. گفته بود  ابونیمن بود، سمت خ  ینگاهش رو

که از جنس رفتنن... از جنس مرگ...   یی جهت خاطره نسازه، خاطره نسازه با آدما یخود و ب  یخواستم ب ی... اما من فقط ماما

نگه داشتنش   یهم التماس برا  د یشا ایبدرقه کردن  ی برا ستادیا ی قلب م  شد،یمحسوب م ی قلب ستیاوقات ا یآدم گاه هی رفتن 

  یکه  عزم رفتن کرده بودند خاطرات یرحم خاطرات ی ب یزانو نشست و چنگ زد به پاها ی نشست، رو ستادنیاما قلب من بعد از ا

شعله ور تر    ی جون من از تن، برا ی ذره ذره  دن یکش رون یب یتکرار بشند، فقط قرار بود مرور شند و مرور برا  گهیکه قرار نبود د

 حسرت...  ش یکردن آت
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 آن قلب را برگردان ایبرگرد  ای

 آتش را بنشان... نیا ای نیبنش ای

روح مرده شب رو صبح   ه یو  ی خال ی  نهیس   هی مثل من با   گهیدختر د  هی بمونه و الاقل  اش نه یخواسته بودم که قلب اون تو س  فقط 

 پر از تأثر....  ییبودم جز نگاه ها دهیند  ی زیحم چو صبح و رو شب نکنه... اما جز تر

تند و فرو دادن آب    یمضدرب شده بودم و پلک زدن ها ی کردم تازه متوجه کارم شده بودم، کم  یزدم و به اطرافم نگاه پلک

  که شد، چه قدر ی م ده یسرم کوب یاون دختر همچنان تو  "یآخ"کردند.  ی متعجب نگاهم م ی عابر ها کم ی که بعض ی دهنم وقت

رو که افت فشارم رو   یعرق  یو دونه ها  دمیام کش ی شونیپ یرو  محکم رو ستم کرده بود. د  تمیاذ  لحنش  و  دختر  اون نگاه طرز

و    نیهم قرار دادم و زم ی خورد و پر حرص لب رو ی که داشتم حالم بهم م  یگرفتم. از اون حال و روز احمقانه ا  داد، ینشون م

 تم. آخه چرا اون کار رو کرده بودم! گف  راهیزمان رو بد و ب

  یصدام م یکه کس ن یشدم مثل ا ییصدا یبرداشتم که از پشت سر متوجه   ی کردم چند قدم ی که خودم رو سرزنش م ی حال در

اومد. متعجب   ی م  رونیب ی بود که راهشون رو سد کرده بودم و از مغازه ا شیپ ی  قه ی . همون پسر چند دقدمیزد. به عقب چرخ

رمق پلک هام، نگاهش  یتر شد. پرسشگرانه و با حالت ب  کیاومد و نزد ن ییپا ینگ س  یزدن اطراف از پله   د یخورده. با دبودم و جا

  ی کارت ز یر یمضحک و چشمک ی که از اوضاع مطمئن شده باشه با خنده ا ی به اطراف انداخت و طور ی کردم که نگاه مضطرب یم

دستش    یکه تو   ی. به کارترمیرو بگ  رتنگاهش کردم که ازم خواست کا جیاوردن دستش، سمتم گرفت. هاج و واج و گ  نییرو با پا

  رت،یح  از گشاد شده ام تینها ی ب ینامرتب روش نوشته شده بود. با چشم ها  یلیو خ ی با رنگ آب ی بود نگاه کردم شماره ا

 منه حاال که تو هم خوشت اومده... «   یشماره   نیها، ا یگلداد و گفت:»خوش  لم یتحو یچندش  ی نگاهش کردم که خنده 

داشتم   یلرزونم سع  ی . مثل مرغ سر کنده شده بودم و با لب هاد یجوش  کبارهیخواست عق بزنم و معده ام  ی رفتارش دلم م از

 تونست اون همه پست باشه؟!  یم  یآدم چه طور  هی و چندشش ثابت موند، آخه  ه یکر  یخنده ها  یبگم. نگاه متأثرم رو  یزیچ

رو به روم   فی موجود کث هی و حالم بدتر شد. انگار که  د یجوش  شتر یدستش افتاد، معده ام ب ی تو یچشمم به حلقه   ی لحظه ا یبرا

بودنش باعث شده بود حالم از جنس مخالف بهم بخوره. با   فی و کث یشد و اون همه پست  یازش چندشم م یبود حساب ستادهیا

 زدم.  لبخشم  تینگاهش کردم و با نهاشدتِ تنفر 

 خدا لعنت تون کنه... خدا ازت... خدا از تون نگذره... -

دستش با همون تنفر و حرص    یتو  یدو رگه و لرزون شده بود و با نگاه دوباره به حلقه   تیاز شدت خشم و عصبان  صدام

 پست.«  هی گفتم:»خدا ازت نگذره عوض
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  ینم گهی شده بود. د یر یاش بزنم و اون رفتارم براش سوء تعب نهیکرد دست رد به س  ی فکر نم د یکرد شا  یخوره نگاهم م جا

  یکه رو  یعرق سرد  ز یرکردم. مجدداً قطرات   دنییرو شروع به دو ادهیپ ی تو نمیتونستم اون جا بمونم و با گرفتن نگاه خشمگ 

رو    یا قه یرو بود رفتم. چند دق اده یپ ی که تو  یزدم و به سمت درخت بزرگ ی م نفس نفس  یام نشسته بود گرفتم. حساب یشونیپ

رفتم و با حرص دندون   ی م یوونگ یکه کرده بود تا مرز د  ی. با فکر کردن به اون پسر و کار ادیکم جا ب  هی زدم تا حالم  ه یبهش تک

 چشم داشته باشه!  گه ید کس . آخه چه طور تونسته بود با وجود اون دختر باز هم به دمییسا یهم م ی رو

 شد؟! ی ... مگه مم

 داشت؟!  یحیاون همه پست بودن چه توج اما

ا پروندن ابرو و شونه رو به باال از  باشند، ب دهید  یب یعج زیکه انگار چ  یمتعجب از اون حالم طور یتفاوت و گاهاً با نگاه یها ب عابر

نازک بود. به   ی کردم و لباسم کم  یکم احساس سرما م ه ی که بهتر شدم دوباره راه افتادم.  قه ی کردند. بعد از چند دق ی کنارم گذر م

رعد و برق    یصدا یلحظه ا   یکه آسمون هم دلش مثل من تنگ و گرفته بود. برا   نیبود و پر ابر؛ مثل ا ره ی ت م آسمون نگاه کرد

  یر یصورتم نشستند. چشم هام رو بستم و تنها تصو یسرد بارون آروم رو  یقطره ها ی ا ه یو بعد از ثان د یچیگوشم پ  یتو  ی فیخف

که    یلعنت یو باز هم اون همه خاطره   میبارون داشت ری که با هم ز ییااون بود و عاشقانه ه ری صورتم نقش بست، تصو ی که جلو

باغ که به خاطر قهر   ی تو ی مرتض یهام... و همون روز نامزد  ی ونگ یهاش، د ی وونگ ی رفتند؛ د ی چشم هام رژه م ی جلو لمیف  هی مثل 

  یها دنیببخشمش... به آغوش کش کهبود و منتظر بود   ستادهیا د یاون بارون شد  یاتاقم تو  ی پنجره  ری بودنم تا چهار صبح ز

 مردونه اش... ی حصار تنگ بازو ها  ونیحلقه شده اش دور کمرم و بودن م یاون بارون و سرما.... دست ها ی گرمش تو

 

  ی . اون لحظه براد یچک ی صورت م یاشکم، رو  یزالل بارون، قطره ها  یکرده بود و همزمان با قطره ها  دایراه خودش رو پ اشک

لب دردمند و با عجز زمزمه ناله   ر یبودند. ز ده یکش ش یباره به آت ک یکه قلبم رو  ی اطراتبار مردم و زنده شدم، مردم از خ نیهزارم

 کردم: 

رو که دست اون توش   ییدستا  ریبدون اونو ازم... بگ  یزندگ  ریجوونمو، بگ  نیا ریبگ  ایتحمل کنم... خدا د یبا  نارویا ی تا ک ای»خدا

 جوونمو...«  ریبگ  ایتپه... خدا ی نم یا  گهیکس د چی ه ی ارو که جز اون بر یزده ا  خینباشه... از کار بنداز قلب 

  یم  یعشق باز رش یها ز  وونهی مثل د شهی که هم  یبار نسبت به بارون نیهام رو از هم باز کردم و باز هم همون حس تنفر، ا پلک

خودم توش خالصه کرده بودم...   ی رو برا  ایدن ی بردم و تمام لذت ها ی لذت م رش ی شدن ز سیو خ ستادن یکه از ا  یکردم، بارون 

 و گرمم شده بود...   عاشقانه  یبوسه ها نیکه شاهد اول  یاون بارون 
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رو   اده یو پ ابونیخ ی اون بارون، تو ر ینشدن ز س یخ یبا عجله و برا  یشده بود. عده ا  لیتلخ و سوزناک تبد   یام به هق هق ه یگر

شد و   ی طرات محاصره شده بودم. انگار که قلبم داشت از جاش کنده مخا نیو رفت و آمد بودند و من تک و تنها ب دن یدر حال دو

 و باز به خدا گله کردم...    دمیو نال دمی به نفس نفس افتاده بودم، نال

  اده یپ ی که تو ی مغازه ا ن یاون بارون و هجوم اون همه خاطره رو نداشتم و بالفاصله خودم رو داخل اول ر یز ستادن یتحمل ا  گهید

  واریپناه برده بودم. به د ی لباس فروش  ی در حال فرارند به اون مغازه  یکس  ای ی زیکه از چ ده یترس  یرو بود، رسوندم. مثل آدم ها

به   مهیاون حالم سراس  دنیو پنج ساله بود با د ی حدوداً س  یشنده که مرد اول سر خوردم. فرو ی  ه پل ی دادم و رو که یت یسنگ 

 :د ی سمتم اومد و هاج و واج پرس 

 اومده؟ شیپ ی دنبالتون کرده مشکل ی شده خانوم کس یچ-

دست هام    ی. سرم رو تود یکش  رونیبه ب یمغازه رفت و سرک   یا شهیدم سمت در ش   ینم  یجواب د ید  یکردم و وقت ی م ه یگر  فقط 

اشکم   یبا پلک زدنم قطره ها دم یو پرحسرت از ته دل کش ظ یغل ی. آهختمی ر یتمام اشک م   یِچارگیگرفته بودم و درمند و با ب

نداشت و قلبم   ی اشک هام تموم ی و سرسره باز د یلرز یچونه ام م  دند،ی بغلم، چک ی جمع شده تو یِکوله و دست ها  ی تند تند رو

 کشنده بود!  یمشت خاطره   ه یفقط  امی و جوون ی سهم من از زندگ ی عنیبود...  ی چه مجازات نیا ایسوخت؛ خدا یم داًیشد 

حق  نیا ایو زنده بشم...! خدا رم یرحمانه بم  یقرار بود صد بار ب  شون یادآوریرفتم با   ی معرفت که هر جا م ی ب ه یمشت خاطره از  هی

منه جوونِ پر آرزو که   ی آرزو تیسنِ کم مرگ بشه نها نیا ی تو ستی... انصاف نستیخودت که انصاف ن ی من نبود به خداوند 

  ی نداشت، طاقت مقابله با اون همه خاطره  ی طاقت نیمن همچ  فیبچشه... نه... قلب ضع سته رو کامل نتون یهنوز هم طعم خوش 

 درد آور رو نداشت...

 د؟«یکن ی فرار م ی از کس د یگ ی نم یز ی:»خانوم چرا چهام گفت ه یاز اون همه گر  ریباز به طرفم اومد و متح فروشنده

 دادم!  ی م یگرفت اما چه جواب ی شتریام شدت ب ه یکه کرد گر یسؤال با

 و پا به فرار گذاشتم!  زونمی گر دمشیپرست ی عاشقانه م  ی روز هی که   یتونستم بگم از خاطرات کس  یم  یطور  چه

از به   یزدم... چه طور ی سفت و سختش نبود حرف م ی استخون ها ونه یم  یقلب  گه یکه د  یخال ی   نهیس  هی از نبود  یطور  چه

 گفتم... !  ی سوگ  نشستن عشق و زنده به گور کردن احساسم م

 

 د یلرزی آسان نم نیچن ن یمن ا قلب

 ...د یارز ینم شیاما به غم ها عشقت
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زده و   رتی من ح دن یازه شدند و با دکردم که همون لحظه دوتا خانم هم وارد مغ ی م ه یگر  یآروم و با عجز و درموندگ همچنان

  یباال انداخت و گفت:»نم ی شونه ا یخبر  ی رو سؤال کردند که اون آقا هم با ب  لشیفروشنده دل یاز آقا یا  قهیمتعجب بعد از دق

 .«د یدون  ی بهتر م د یبه هر حال شما خانوم د یگم چه طور شما ازش بپرس  ی داخل، م اومد  هیبا گر  هوی  دمیدونم واال فقط د

چرا   زمیشده عز یچهره اش بود گفت:»چ  یکه تو  یو تأثر  یاز اون دو تا خانم مسن به سمتم اومد و با ناراحت ی کیاون حرف  با

 شما؟«  یکن  ی م ه یگر

هم گذاشتم و مثل برق گرفته   ی درد پلک هام رو محکم رو تیشد، با نها ی م نییام از هق هق باال و پا نه یو س  د یلرز ی ام م چونه

زدند اما پا تند   یزدم. فروشنده و اون دوتا خانم مرتب صدام م  رون یصبر کردن از اون جا ب یم بلند شدم و بدون لحظه اها از جا

 و از اون جا دور شدم.    دمیآب فقط دو یجمع شده   ی چاله ها یرومحکمم    یکردم و با قدم ها

  یو شاهد قدم ها م یکه وجب به وجبش رو با هم راه رفته بود ییها  ابونیرفتم، خ ی ها راه م ابونیخ یو سرگشته تو   رونیح

نگاهشون   یو شوم د ینی ما رو بب ی دونفره  ینحس که از حسادت نتونسته بودند قدم ها ی ها ابونیعاشقانه مون شده بودند، اون خ

 فته بود. و زوال ر ی حسد گم شده و رو به نابود یها  هیسا ونه یم مون انداخته بود و حس ه یقلب هامون سا ی رو

 یهمراهت به نابود  ی را برد ایدن

 ...! یغم شد، مگر تو چند نفر بود ایدن

 

و خشک شدن اشک هام، سردرد    هی بعد از اون همه گر شهیبند اومده بود. مثل هم گهیشده بود و بارون هم د کیتار  کیتار هوا

  یتو  رفتن  راه کردم.   یاطراف، مات و مبهوت فقط رو به رو رو نگاه م  ی  ا یاز دن دهیرفتم و بر یبه سراغم اومده بود. راه م  ید یشد 

که خشک شده بود باز از   یبغلم گرفتم و اشک یو لرزونم رو محکم تو  فی نح یبشه، بازو ها ردم س  یاون هوا باعث شده بود حساب 

  ی لحظه ا یشتند صورتم رو براکه دا یبسته ام غلغل کرد و با حرم خی صورتِ  یجوشان شد و رو  ی چارگ یو ب ی کس ی اون همه ب

باره دلم گرفت؛ دلم   ک یاومدند.  ی صورتم فرود م یرو   یلکبلندم االکلنگ اون اشک ها شده بودند که با هر پ ی گرم کردند، مژه ها

اون   یمردونه  ی که فقط به دست ها  ییخودم گرفت، از حصار شدن دست هام دور بازو ها یِکس  یو ب ی پناه یاز اون همه ب

 ده بودند،  عادت کر

امنم شده بود، دلم گرفت و دلتنگ دست ها و   یخونه   ی روز هیکه    یاون آغوش  یگرما یخودم به جا دنیبه آغوش کش از

  ی تو  جانیشدند و از ه یمحکم دورم حلقه م  وار ید ه ی که مثل  ییدست ها ی من بودند فقط من؛ برا  ی روز برا ه ی شدم که  یآغوش 

 اوردم.  یاون آغوش پر حرم نفس کم م
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 بعد از تو  ی لعنت به شب ها لعنت،

 که ماند از تو   یدرد   به

 ی رس یدادم نم  به

 بانه یآواره شد خانه، ماندم غر  یرفت

 ... یکس ی به ب لعنت

رش رو  سر تا س   یکیخلوت و سوت کور شون که تار ابونیخ  یتو .دمیعمه رس  ی خونه  یکیاون حال متالطم و متوحش تا نزد با

کش داد. به قدم هام   نیاز سر ذوق لب هام رو به طرف یفاصله داشتم. لبخند  دنش یو فقط چند متر تا د  داشتمیگرفته، قدم بر م

که   یز یاز چ رتیو ح  یرگیبا خ دند؛یمحکم شدند و چسب نیزم  یو پاهام رو  ستادم یا امباره سر ج کی دادم و اما   یشتریسرعت ب

 رو باور کنند...  ی زیخواستند چ ی کوب شدم. ماتم برده بود و چشم هام نم خ یرو بود م اده یپ ی که تو ی همون جا کنار درخت دم،ید

 

  ی که از کام گرفتن ها ظ یغل ی بود و دود  یگاریدستش س   هی  ی داده بود؛ تو  کهیت نشیعمه به ماش  ی خونه   ی بود که جلو سامان

پاش رو با   ر یفرو برده بود و سنگ ز  بشیج ی اش رو هم تو گهیدست د خورد، یو تاب م  چیسرد پ ی اون هوا یمحکمش، تو 

 !گاریکرد. سامان و س  ی رفتارش بود، لگد م ی که تو ی مشهود ی کالفگ 

موضوع بحثش   نیسر ا ربد یبار هم با ه کی  یکرد حت  ی منع م دنشیکه همه رو از کش  ی شد؟! اونم کس یخنداره بود مگه م  هه

 !تونسته بود برخالف حرف هاش عمل کنه  یشده بود پس چه طور 

 کرد!   یکار م ی جا چ نیاصالً ا  نکهیتر ا  بیبود و عج بیعج

هنوز هم باهاش در ارتباط   ی عنیبودم و مشوش؛  رون ی پا له کرد. ح ری انداخت و ز ن یزم ی رو بعد از تموم شدنش رو گاریس  لتریف

 بود؟ 

تمام در حق من روا کرده بود، چه   ی رو با نامرد ییظلم و جفا نیکه همچ یوقت   هم اون  تونسته بود،  یر چه طو ، یچه طور ی ول

 کرده بود هنوز هم حرف بزنه و رابطه داشته باشه...!   کهیت  کهیکه قلبم رو ت   یتونسته بود با قاتل قلب من، با کس  یطور

شد از اون فاصله نگاهش   یم  نییو نفرت باال و پا  تیکه از شدت عصبان یی و با نفس ها د یوجودم زبونه کش  یتو  ید یشد  خشم

افتاد. قلبم تپش گرفته بود و دست و پاهام   ن یزم ی بلند رو ی ا ه یباز شد و سا یآروم   یکردم که همون لحظه در خونه با صدا یم

  ه یبود و جز   ک یزدند. کوچه تار  یدو مدو   ی که ناباورانه حساب ییافتاده و چشم ها اره به شم یشروع به لرزش کردند و نفس ها

اون   ستیبا  یاما اول م دمشید  یم د یزده... با جانیقرار بودم و نا آروم، دلتنگ و ه  ی . بنمیتونستم بب  ینم ی زیبلند چ یا هیسا



 عشق تا جنون 

1802 
 

شد   ینم  کردم. باالخره قدم از قدم برداشتم. باورم ی م اجد  ده،یچسب ن یام رو که انگار فلج شده بودند و به زم یلعنت یپاها

 خودش بود، آره خودش بود! 

خورد اما از اون فاصله   یاون نور کم آروم تکون م ی سامان تو یبود و لب ها ستاده یسر، پشت به من ا ی نقاب دار رو ی کاله با

از   یکسی که به زور تعادلش رو حفظ کرده بودم، جلو رفتم. خنده و اشک با هم م یو با بدن  زونی . اشک ردمیشن ینم ییصدا

افتاد   نیزم ی و کوله ام رو  د یپام غلت ریز ی برداشتم و تکه سنگ  جیرو گ  یقرارم شده بودند. قدم بعد   ی ضربان تند و نامنظم قلب ب

  ک یاسمم تنش  دنیبود که با شن ربد ید، نگاهم سمت هبرده اسمم رو صدا ز  دهیآن سامان سمتم سر چرخوند. ناباورانه و بر ه یکه 

 !د یلرز  بتیخدا که با اون ه  یکرد، به خداوند  دایپ ی باره لرزش 

اندازه داغ   ی ب یجان یبود، تپش قلبِ متوحشم گوشم رو پر کرده بود و صورتم از ه ستاده یکه به سمتم برگرده همون جا ا  نیا بدون

  ینگاه م  ری و تح  ی رگیشده بود. سامان که فقط با خ قیوجودم تزر  یذره ذره   ی رو تو دارید یروز ها نیو همون تب و تاب اول

 بود!  ال یخ هیفقط  ایداشت   تیواقع اماکردنش بودم  ی کرد. در حال بررس 

  بلند و صدا دار و لرزش شونه هاش پا به فرار گذاشت و بالفاصله ی نفس دنیصدا زدن اسمش با کش یکه لب باز کردم برا   نیهم و

شده بود اما   ری سراز هام اشک کردم  یم نگاه فقط  مسخ و  مات رسوند. اطیرفت خودش رو داخل ح اطیح نیسمت درِ بزرگ و آهن

 چرا ازم فرار کرد چ... چرا؟! 

بودم   ده یکه با چشم د  ییها ز یبشدت نا آرومم رو به سامان دوختم که آب دهنش رو سخت و صدا دار فرو داد. هضم اون چ نگاه

دستم سر خورد و    یچنگ زدم که باز از تو  نیزم یاز رو  یبه عقب برداشتم و کوله ام رو با حرکت  یت بود و نا باور. قدم برام سخ

از   یجلو قدم برداشتم. همچنان شوکه به سامان چشم دوخته بودم و باالخره بعد از نگاه سمتشدم و  الش یخیافتاد، ب نیزم ی رو

  ینفس ها یبالفاصله سمت در رفتم. صدا نیسرم به طرف یثابت شده، با لرزش لب هام و تکون ها  یو مردمک ی ناباور ی رو

 بود!  ستاده یپشت در ا دم،ی شن یتندش رو از پشت در م 

تندش آروم و قرار رو   ینفس ها  یصدا کرد و ی باره شست. در رو باز نم کیکه صورتم رو  یاشک ل یو س   دمیمشت به در کوب با

 .دمیمحکم به در نال   ینشستم و با ضربه ها ن یزم ی و عجز پشت در رو هی ازم گرفته بود. با گر

 درو بازش کن.  نیب... باز کن، تو رو خدا در و باز کن... ا-

مانندم پشت در داد زدم و التماس   غیپر ناله و ج یو صدا  هی . با گرد ی کش یسوزش زبونه م  سوخت و از درد و ی از بغض م گلوم 

در بلندم کنه که با   ی و جلو ن یزم ی کرد از رو ی م ی به طرفم اومد  سع ع ی سر یل یاون حالم خ دن ی. سامان با دکردیکردم اما باز نم

 و پردرد هق زدم.   دمیپسش زدم و محکم تر به در کوب هی خشم و گر
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  رم، ی م یدا... دارم م  نمتی بب قهیخوام ترو خدا بذار چند دق  ینم ی چیه گه ید  نمتیبب قه یتورو خدا بازش کن... ف... فقط چند دق -

تونه ازت   یفقط مرگ م   یکه گفت یباز کن منم، من سوگندت باز کن قربونت برم باز کن م... منم کس ربد یکنم ه یالتماست م

 چرا... باز کن در رو...   ی لعنت  یچرا رفت  ی شد چ... چرا ولم کرد یپس چ میا هزند  که االن اما .جداش کنه، ا..

 

کرد آرومم کنه و با حصار کردن   یم  یزدم. سامان سع یو زار م  دم یکوب ی رمق سرم رو به در م یرفته بود و ب  ل یتحل صدام

  یملتمسانه و با اشک رهنشیپ ی  قه ینگاه کردم و با گرفتن بهش  یبلندم که با درموندگ نیزم یخواست از رو  یبازوهاش دورم م 

 تلخ لب زدم. 

سامان، دادا... داداشم تو بگو، تو بگو داداشم تو بهش بگو   رمی به خدا م نمش یبب قه ی در رو، فقط چند دق ن یت... تو بگو باز کنه ا-

 بازش کنه. 

 که چونه اش رو لرزون کرده بود عاجز تر از من نگاهم کرد.  یو با بغض  نیغمگ 

 . گهیپاشو د داغون نکن منو  ی جور ن ینکن... المصب ا یجور  نیدلم نکن ا زیپاشو دردت به سرم پاشو عز-

سست و لرزونم قدم برداشتم. آروم   یبا پاها دهیخم ی رمق و با اندام  یدستش گرفت و از پشت در بلندم کرد. ب  ی بازوم رو تو و

دونستم، چرا   یاومدنش رو به اون جا  نم  لیموهام زد که چشم از در گرفتم و به سمتش برگشتم، هنوز هم دل   یرو  ی بوسه ا

 کار داشت!   یاومده بود اصالً باهاش چ

  دهییهم سا یکه دندون هام بشدت رو  یانداره در حال یب  یخونم نگاهش کردم؛ با حرص یمثل کاسه   ی م هاو با چش نیخشمگ 

هم گذاشت و با حفظ   ی محکم چشم رو شون یو به عقب هلش دادم. ناراحت و پر دم یاش کوب نهیشدند با کف دست به س  یم

تا االن   نایمامان ا م یبر ایقربونت برم، ب   م یبر ایگفت:»سوگند ب نشیو غمگ  س و با نگاه پر التما ستادیکردن تعادلش باز مقابلم ا

 .«مهیگوش   یصفحه   یپاسخ از مامان رو  یتماس ب  ینگرانت شدن چون کل یحتماً حساب

چرا؟   نشیبب یگفتم:»چرا اومده بود   ونیگر   یو چهره   اد یو با داد و فر  دم یوباش ک نهیکه داشتم باز به س  ی همون خشم و تنفر با

کار ممکن روبا منِ خواهرت    نیبدتر یکه باهاش در ارتباط ی اون آدم ،یهست  ی ت... تو چه جور برادر  ی کار داشت  یجا چ نیا نیا

 کرد... « 

 و با هق هق ادامه دادم:   ختمیاشک ر تلخ

 ! شینیب ی او... اون وقت تو هنوز هم م ، یفهم یم منو نخواست پسم زد، پسم زد -

 باز به عقب هلش دادم.  و
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 خدا ازتون نگذره... نیپاره کرد  که یو تقلبم  ن ینابود کرد ومیخدا ازتون نگذره که زندگ  ،یواقعاً تو چه طور برادر هست -

  یتو  محکم رو   هام دست مچ. شدم جون  ی نفس کم اوردم و ب گهی گفتم که د راه یو بهش بد و ب   دمیاش کوب نه یقدر به س  اون

 اش گذاشتم و هق  نه یس  یکرد آرومم کنه و باز با درد سر رو   یم  یسع د؛یبغلش کش ی باره تو  ک یدستش گرفت و 

 . زدم 

سامان و   یحت زدم. پر از نفرت و انزجار بودم نسبت به همه  ه یبود و سر دردناکم رو آروم بهش تک شهیش  ی رو  یبه بخار ها نگاهم

گفت   یتونستم بفهمم البته خودش که م  یرو نم  یواشکی داریاون د ل یخواست نگاهشت کنم چون هنوز هم دل ی اصالً دلم نم

 محضر جا گذاشته بهش بده!  یو روز طالق تو  دهبو ل یاومده شناسنامه اش رو که دست وک

لحظه به سمتش برگشتم اما باز هم با تنفر چشم ازش گرفتم و فقط صداش رو   ه یسر بلند کردم  و  لشیزنگ موبا یصدا با

 زد.  ی باران زنگ زده بود و با اون حرف م ایکه گو دمیشن

مامان    یجواب تلفنا ی بود حت نیماش  ی تو  می. نه گوش یدون یخودت که بهتر م  ستم یبدک ن ی ه زم،ی سالم باران جان ممنون عز-

 زده بودند ندادم.  و بابا رو هم که اون همه زنگ 

-... 

خونه اگه خواب   رم یم تونم حرف بزنم، یمن االن نم ن یباشه، بب نهیرو بب  یکه بتونه کس  ستین یطیشرا ی چون تو ستین ی ازین- 

 ممنونم خداحافظ. زمی زنم فعالً عز ی زنگ م ی نبود

  رونیب ی . نفسدمیکوب  یم  شهیاون سکوت به ش  یساعتم تو  ی آروم عقربه ها ک یت ک یت ی هام رو بسته بودم و سرم رو با صدا چشم

 داد و سکوت رو شکست.

 . ینیرو بب یدلت نخواد کس د یاما گفتم شا نتتیخواست بب یباران بود دلش م-

طور رخساره که   نیمامان زنگ زد و هم ی به خونه چند بار دنینگاهشم نکردم. تا رس  یحت  بودم که گنیقدر ازش خشم اون

  یخونه توقف کرد و با صدا ی نباشه. جلو یز یداد و از رخساره خواست که برگرده خونه و نگران چ نانیلم بهشون اطمسامان از حا

 .« مید یشو رس  ادهیکنار گوشم گفت:»پ ی آروم

و به سمت در رفتم. زنگ رو محکم فشار دادم که بعد از    دمیرو بهم کوب  نیشدم و با حرص در ماش  ادهیپ نیماش  از تفاوت یب

نگران بابا و مامان سمت اتاقم   یو با ورود به خونه بدون توجه به نگاه ها  دم یرو از پله ها باال کش فمی در باز شد. بدن نح ی ا لحظه 

که داخل رفتم با پرت کردن کوله ام به    نیو پرسون دنبالم اومد. در اتاقم رو باز کردم و بعد از ا  نرفتم. مامان نگران و پرسو 

باز کردن   یو التماس هاش برا  دمیشن یمامان رو از پشت در م یو قفلش کردم. صدا دم یدر رو پشت سرم محکم بهم کوب  ،یطرف
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از اون همه افکار متوحش و اون هم اتفاق   د یترک  یداشت م زم رفتم، مغ یاتاق م  ی  گه یسمت به سمت د کی از  ی در. با گالفگ 

  م یاوردن ن ادیشده بود و از قبل هم کالفه ترم کرده بود. با به  د ی. سردردم تشد ارمیتوتستم ازشون سر در ب ینگ و مبهم که نمگ

اما   نمشیبود تا بب مونده  گه یکمه د  هی کم فقط    هی سوزناکم خارج شد، فقط  ی نه یاز س  یظیآه غل ربد یه دن یساعت قبل و د

 نشد... نشد...

 

  ی رو اون همه با ب یسرنوشت ن یو طالع نحسم که همچ یدو دستم محکم چنگ زدم و به اون همه بدشانس نیحرص موهام رو ب با

طور   نیمامان و هم ی دوباره. همچنان صدا  یدنیبار ی جوشانم برا یبرام رقم زده بود، لعنت فرستادم و باز هم چشم ها یرحم

خواست صداشون رو بشنوم و دست   یدلم نم ی داشتند که در اتاق رو باز کنم. حت ار و هنوز اصر دمی شن ی سامان رو از پشت در م

  یبابا که اون هم م یبعد هم صدا یشد و لحظه ا ی گوشم گذاشتم اما هر لحظه صداشون بلند و بلند تر م  یهام رو محکم رو 

  دهییهم صدا دار سا ی دندون هام رو  یکالفگ   و شد و از اون همه صدا یم  ده یام کوب نهیس  به تند  تند   نفسم خواست در رو باز کنم.

که    یاز دست داد نداشت، آدم  ی واسه  ی چیه گه یآدم مرده که د کی  ر یتصو  دم؛ید نه یآ ی خودم رو تو ریآن تصو  ک یشد و  یم

  د؛یکش ی م ر یسوخت و ت ی م ی وحشتناک طرز  به قلبم. بودند  کرده  جدا  عشقش از  و اون رو از قلبش کنده زاش یخانواده اش و عز

بود بردم و محکم و   زیم  یکه رو   یعطر  ی  شه یش  طرف  به  رو  دستم  و دادم  رون یرو تار کرده بود و با خشم نفسم رو ب  دمیاشک د

پشت در نگران تر از قبل به گوش   ی. صدا هاختیباره فرو ر کی یبیمه یبا صدا نهیپرتابش کردم که آ ی  نهیبا ضرب به سمت آ

کف دست هام و    دنیداد. به سمت در رفتم و با کوب  یصداشون آزارم م  دنیچون شن م خواست ساکت شون کن ی دلم م  د یرس  یم

  وونهی بلند خواستم که ساکت بشند و از اون جا برند. کنترلم رو از دست داده بودم و حالم دست خودم نبود و مثل د یداد یداد و ب

کرد که در رو براش باز کنم اما همچنان با   ی م س االتم ه ی. مامان با گرختنشیاتاق و بهم ر لیها شروع کردم به شکوندن وسا

ضرب و با هل دادن بابا و سامان باز شد. هر   ک یدر  یشکوندم و بعد از لحظه ا  یو م   ختمیر ی رو به هم م زی و خشم همه چ  ادیفر

همه   نفرتکردند مانعم بشند. پسشون زدم و وحشت زده به عقب قدم برداشتم؛ اشک، ترس،  یم   یسه به سمتم اومدند و سع

برند. بابا آروم سمتم قدم برداشت و با لحن آروم و   رون یداد زدم و خواستم که از اتاق ب  ه یشده بود، با گر بیبا هم ترک  زیچ

 محتاطانه اش گفت:»آروم باش آروم باشم سوگندم آروم.«

کردم سعد داشتم خودم رو از    یتقال م یکه حساب ی بغلم گرفت که با خشم و نفرتم درحال یآن تو  کیر شدنش ت ک یبا نزد و

 زدم. غی وج دم یداد کش ه یبکشم، با انزجار و گر رونیبغلش ب

 متنفرم.  ایاز همه تون منتفرم متنفرم لعنت نم یکدومتون رو بب چیخوام ه ینم به من دست نزن ب.. به من دست نزن-

 بابا آغوش  و  حصار از  رو خودم بالخره داشت.  یچهار چوب در قدم بر م یتو  و سامان مثل مرغ سر کنده خت یر ی اشک م نماما

زجه   یچارگیکردم؛ با عجز و ب  نشونیو نفر ختمیزار زدم و اشک ر نی زم  یسر خوردم. با نشستن رو  ن یزم ی و رو  دمیکش رون یب

زد.    یم  رونی داشت ب  گهید ه یجون تر از قبل شده بودم و چشم هام از اون گر ی . بودچشم هاش تر شده ب گهیبابا هم د یزدم. حت 
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بار چنگ   ک ی قه ی و موهاش رو چند دق د یکوب ی و سامان با مشت محکم به در م  ختند یهر دو کنارم نشستند و پا به پام اشک ر

 . زدیم

 

سوخت   یکرد و م   یام که گز گز م یشونیپ  یرو  رو  دستم  کم بخوابم.  هی ودم کرده بود تونسته ب  زیکه دکتر تجو  ییآرام بخش ها با

  فیتختم نشسته بود. خف  یدست هاش گرفته بود لبه   ی که سرش رو تو  یگذاشتم؛ چشم هام رو آروم باز کردم. سامان در حال

و نا آرومش رو بهم دوخت و با لحن   یپر از نگران ی . چشم هاد یگرفت و سمتم چرخ  االسرش رو ب عی و صداش کردم که سر دمینال

 زمزمه کرد:  یگ یغم

 جونم؟ -

کنم که دستش رو سمتم اورد و با گذاشتنش پشت سرم بهم   ه ینشستن تک یکردم به بالشتم برا یتخت جا به جا شدم و سع ی رو

 ؟«ییجا  ن یوقته ا  یلیکم جون گفتم:»خ ی قرار نگاهم کرد که با لبخند  ی کمک کرد. منتظر و ب

بمونم   شتیکم استراحت کنه و من پ  ه یتا حاال مامان باال سرت بود گفتم اون بره   شبیدستش گرفت و گفت:»از د ی رو تو دستم

 قربونت برم؟«  یخوب

 ازت بکنم؟«  یخواهش هی تونم  ی شد گفتم:»م ی تکون دادم و با همون لبخند که کم کم محو م یسر

  ی جواب م ای کردم  ی خودم رو م یتالش ها  نیآخر د ینداشتم و با ی. راهکرد  د ییکالفه اش رو فوت کرد و با تکون سرش تأ  نفس

  یادامه   یبرا  یا  زهیانگ  گه یاوردم تمام فکر هام رو کرده بودم؛ د ی دلم رو به زبون م  یخواسته   د یبار با  ن یآخر ینه...  برا  ا یداد 

کردم. بغض راه   ی مرگ سقوط م ی  دره ته   به و شکافتم ی م د یرو هم با د یاز ترد ک یطناب بار هینداشتم و فقط همون   یزندگ

کنه و راه اشک رو باز    یداره و خفه ام م ی گلوم بر نم ی نشه دستش رو از رو لیدونستم تا به اشک تبد   یگلوم رو بسته بود، م 

 لب زدم.  تش لب هام، ملتمسانه با گرفتن دس   یاشک رو  یو شور  ه یگر  ونیکردم. م

 برام آ.. آره؟  یکن یکارو م  نی... انیبرش گردون... ا ،یخوام که برش گردون  یم  بار ن یآخر ی سامان ازت برا-

 

مردونه اش بشه و با منقبض کردن چونه اش،   یاشک ها  زش یلبش فشرد که مانع از ر ی و دندونش رو رو د یاش از بغض لرز چونه

 گذاشت.  یچشم هاش رو رو 

 : د یدردمند نال 

 سوگند تمومش کن، لطفاً تموش کن. -
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 سقوط کرد و تمام! نیزم ی آخرم بدون برخورد به هدف رو ریت

که   دمیخند  ه یگر ونیکرده بودم. م دای نجات پ د یبودم باالخره از اون همه ترد دهیمردد نبودم؛ انگار که به آرامش رس  گه ید اما

 و کنار گوشش زمزمه کردم.  دمشی و بوس  دمشیکش  آغوش  به و متوحش نگاهم کرد.  رونیح

 . یداداش   دوست دارم  یلیخ-

 ی بغلم کرد اما بعد از لحظه ا  محکم

 از خودش جدام کرد.  نگران

 ه؟ یکارا چ  نیا ی معن ی ازم کرد یدر خواست   نیچ... چرا همچ-

 . د یگونه ام چک ی رو یاشک یزدم و قطره   ی رمق ی ب لبخند 

 ...نیبشه هم د ینگران نباش فقط... فقط با خودم گفتم شا-

 کم بخوابم.«  ه یخوام  یم  یشه بر  یکرد که آروم گفتم:»م  ی گاهم مپر از ترس ن یی قرار و با چشم ها یب

  یاشک یرفت. همچنان همراه با چشم ها رونیکه نگاه نگرانش هنوز به من بود از اتاق ب ی کرد و در حال د ییحرکت سرش تأ با

  یسود  چیاون سؤال ه دنیدونستم که پرس   ی کرد. م  یقرارم نم  یتاب و ب  ی ب گه یکه د ی به آرامش دنیلبخند به لب داشتم؛ از رس 

تالش خودش    نیآخر شدن دواریام یو برا د یکش ی آخرش رو م یجونم که نفس ها مه ین قلب برام نداره اما تمام تالش قلبم بود، 

 شد! ی که به مرگ ختم م  بود یپوچ و خال ید یرو کرده بود اما تهش فقط و فقط ام

اش   یعمل د یرفت رو با ی کرد و رژه م یسرم مغش م  یتو  ی وقت چند  که  یمیتصم  رم؛یبگ  میتونستم راحت تصم یم  گهید حاال

  یبستم رو  یچشم م  د یبا مونده بود،  یجون ازش باق مهین ی مرده که تنها کالبد  یو روح  ی ته یدادن به اون زندگ  انیکردم؛ پا یم

 بدون اون... ی زندگ ی رو ،یزندگ

  هم یدردناکم رو رو   یباز پلک زدم و چشم ها می و با اون تصم دم یتخت دراز کش  یرو  د یخزی سرم م ینرم نرم تو   یفکر با

 گذاشتم.

 

 **** 
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حمام شدم. تن خسته و   ی دوش گرفتن راه ی هم باعث تعجب مامان شده بود برا یاز خوردن ناهار به طور کامل که حساب بعد 

که گرفته    یمیحسم، به تصم ی و ب فیهام دور تن نح  و با حلقه کردن دست ستادم یدوش ا ر یولرم سپردم؛ ز ی رنجورم رو به آب

 دلم قدم برنداشته بود!   یتو  ی ترس  چ یبود اما ه بی. عجکردمی بودم فکر م

شده ام   یدل و ذهن ته یتو  یای دلبستگ   چیرحم پاره شده بود و رد ه  ی سرد و ب یایواصلم به اون دن  ی رشته ها یکه تمام انگار

رو بدون   ی و برگشتن به اون زندگ دهیمادرش رو از دست م  مانیکه موقع زا  ین ی.  درست مثل جنشد ی نم دایپ ال، یاز فکر و خ

و همه به   شهی م ی محنوس و نادرست تلق ا، یقدم هاش به اون دن ی و حت  نهیبیم  زهیانگ  ی ببخش مادر،  پوچ و  ی حضور  وجود هست

رو   یکه بهش هست ی هش جون داده بود... قاتل وجودبود، ب دهیکه بهش نفس بخش  یقاتل کس کنند؛ی قاتل نگاهش م کیچشم 

 داده بود....  

بفرستمش اما نه چون قطعاً   رون ی از خونه ب ی حمام خارج شدم، مامان مشغول حرف زدن با تلفن بود و منتظر بودم که به بهانه ا از

 شد و با پس زدن اون فکر به اتاقم رفتم. یم  ختهیشکش برانگ 

قاطع که به   م یتصم  کیخودم رو گرفته بودم.  م یچون من تصم کرد ینم  ی خونه چندان برام فرق ینبود مامان تو  ایکه بود   البته

  ی تو  رو د ی. کل یپوچ و واه ی زندگ ک یبه  دنیبخش ت یحتم یبرا  یجرأت و جسارت داد، ی م انیهام پا د یها و ترد یدودل ی همه 

رنگ لباس   د ی و سف ی و بعد از خشک کردن موهام سمت کمد چوب  ستادمیا نه یپرت کردم. مقابل آ  یدر چرخوندم و گوشه ا  یمغز

با   راهنیهمون پ یو در آخر رو د یکمد و طبقه هاش چرخ  ونیشب قبل، م یها ه یمتورم و دردناکم از گر  ی هام رفتم. چشم ها

افتاده بود، ثابت موند؛ لبخند   گهید یها باس ل  نیو ماب د یکشی که هنوز برام نفس م  یتنها خاطره ا ،ی قرمز و مشک  یچهارخونه ها

دست هام برش داشتم.    فیکمد و لرزش خف ی طبقه  یهام جا خوش کرد. با همون حالت مچاله از تو لب  ی رو یحس ی مبهم و ب

  زقرم یطور اون چهارخونه   نیلباس هام رو و هم ن، یزم ی حوله و سرخوردنش رو ی و با باز کردن گره  ستادم یا نه یآ  یباز جلو

اومد، درست مثل   یچه قدر بهم م کردمینگاه م  نه ی آ یکم رنگ خودم را تو  ی و لبخند   تیمحبوبم رو به تن کردم؛ با رضا یِمشک

 رو زمزمه کرده بود!  "عشقم ادیبهت م یلیخ"جمله رو که   نیاتاقش، کنار گوشم ا ی که تو ی همون روز

 لباس من...  ن یو از اون روز به بعد شده بود محبوب تر اد یبهم م شتریاز خودش هم ب یگفت حت  یم

خسته ام، آروم و نرم   یهم قرار دادن پلک ها یسفت دست هام گرفته بودم و رقص کنون با رو  ی بغل و گره   ون یرو م رهنیپ

رقص دونفره   نی شدن اول یبزرگ و مردونه اش رو دور کمرم حس کردم و تداع ی دست ها  یچند لحظه ا ی برا خوردم، ی تکون م

 زنونه...  یهمهمه و پچ پچ ها ون ی به عشق گداخته و پرتب و تابمون، م دن یبخش تیمون روز محرم
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سر دادم؛ چه قدر که اون روز   یاخنده اتفاقات اون روز یادآور یوار با  وونه ی. دگهیما بهم د  یهمه به ما بود و نگاه تشنه   نگاه

  گه ید م، یمال  ی اون هم رقص قهیرقص بهش اصرار کرده بودند جز چند دق یبرا  هی بود و هرچه قدر که سحر و بق  دهیخجالت کش

 جلف بودند و اصالً هم مناسب مردها نبودند. یادی رقص ها ز ی نظرش مابق  ازبود و  رفته یاصرارهاشون رو نپذ 

  زیم  یو محو شد. لبخندم رو آروم آروم جمع کردم و نگاهم رو  د یپلک باز کردم و اون تصور قشنگم از مقابل چشم هام پر کش 

  ی داختم. نفستولدم از طرفش بود برداشتم و دور گردنم ان یکادو   نیرو که اول یی حرکت دادم و گردنبند بهتر بگم عشق نما شیآرا

رنگ و پر برق که اسم   یی طال ی رو باز کردم و با برداشتن دو حلقه  ز یم ی کشو نه یآ یتو  ودم به خ یو بعد از نگاه  دمیبلند کش

  یزدم و رو  ی کارها رو انجام داده بودم. پلک نرم ی همه  گهیمشت گرفتم. حاال د ی شده بود، تو ی هر دومون روش حکاک یها

جدا کردم. پر حوصله   قاتش یرا از از آمپول و تزر قرص   یبرداشتم و جعبه ها ی کنار  زیم  یها رو از رو دارو   کیتخت نشستم؛ پالست

  یکه مقابل چشم هام رو  ی مشت قرص رنگ  ک یجعبه ها خارج کردم؛ حاال من بودم و  یو با دقت دونه دونه قرص ها رو از تو 

و    د کردن  ی پرحسرت رو مدام بهم گوش زد م یایدن  کیدادن به  انیکه پا یرنگارنگ  ی شده بودند، قرص ها دهیتشک تخت چ

 .دمیتلخ و گرم سر کش  یها، دردها و حسرت هام رو همراه با آب یناکام  یبعد که تمام ی لحظه ا

با لرزش حرکت کرد. قصد جواب   ز یم یشدم که رو  امی که خواستم دراز بکشم متوجه گوش  نیتخت جا به جا شدم و هم ی رو

کنار تخت دراز کردم   ز یخاموش کردنش دستم رو سمت م یمنظور برا  نیحرف بزنم. به ا ی با کس خواستی و دلم نمدادن نداشتم 

دونه   ه ینبود...  ی مردد شدم؛ رخساره بود، هرکس ی صفحه چند لحظه ا یاسم رو  دن یبرش داشتم، با د یبا چنگ زدن زی م یو از رو 

و کر شدن گوش هام صداش رو چند   شهی هم یز بسته شدن چشم هام برا خواست قبل ا یدرد و غمم. دلم م ک یخواهرم بود شر

و تاب   چ یگوشم پ  یتو  گرانشن یاتصال رو فشردم و بالفاصله صدا ی مغموم و پردرد زدم و دکمه   یبشنوم، لبخند  ی لحظه ا

 خورد. 

 الو...؟ سوگند؟ -

 رو زمزمه کردم.  ی آروم سالم

 قربونت برم حالت بهتره؟   یخوب-

که   ی دست ها لرزونم سقوط کرد. با حال و لحن ی کنار لبم، از چونه ام رو  شیو با حس کردن شور د ی گونه ام لغز   یرو یاشک قطره 

 بودم آهسته لب زدم:  ده یانگار به آرامش رس 

 .یلیبهترم، خ  ی لیممنونم، آره خ-

 بود جواب داد:  لرزش گرفته   یکه از بغض و خوشحال  ییذوق و با صدا پر

 خدا را شکر خواهر قشنگم. -
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 دادنش سرزنشگر گفت:  ب یو فر شبید  ی ماجرا یادآور یدرادامه با  و

 دختر؟  ید یگوش نم ی چرا به حرف کس وونهی د نقدریآخه تو چرا ا-

خودم به  رو با   دنشیحسرت شن شه یهم ینگرانش رو که قرار بود برا  یصورت، صدا ی رو یو من فقط با اشک ها  زدیحرف م مدام

 آهسته جواب دادم:  ی ا قه ی اسمم رو دومرتبه صدا زد. بعد از دق یگفتم که بعد از مکث ی نم یزیکردم. چ ی گور ببرم، گوش م

 . نجامیا-

 ؟ یزنیپس چرا حرف نم-

 .د یلرز ف یخف ی ا از بغضلبم جا خوش کرد و چونمه  ی رو نیسراسر غمگ  ی دردناکم لبخند   یاشک ها زش یبا ر همراه

 رخساره...؟-

 جون دلم قربونت برم؟ -

 تا حاال بهت گفته بودم که چه قدر دوست دارم؟ -

 جواب داد.  ج یخورده و گ جا

 !؟ی چ یعن ی... یمتوجه نشدم  -

 .ن یدوستت دارم فقط هم ، یکنارم بود شه یهم یدونه خواهرم  ه یدوست دارم، تو   یلیخ-

 واقعاً؟   یخوب یگ یکه  م  هی چ نایشده ا ی چ سوگند -

 .دمیصدا و آروم خند  ی ب ی ا ه یگر  ونیهام رو پس زدم و باز م  اشک

 . یلیخ ونمیبهت مد  ی لیازت ممنونم، خ زیخوبم، فقط بابت همه چ ی لیآره گفتم که خ-

 : د یپرس  دهیدلواپس و ترس   یینگرانش کرده بود و با صدا یحرف زدنم کم لحن

 .شدهی تورو خدا نترسونم بگو چ   یخواهر  یسوگند؟ خوب ه یحرفا چ نیمنظور از ا  گه؟ ید ه یچرت و پرتا چ نیا-

 کنم.  یبود دارم باهاش وداع م  دهیفهم  ییجورا ه ی که  انگار

 باز زمزمه کردم.   آروم 
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 دوست دارم. -

 زد. ی صداش موج م یاندازه تو  یب ی گوشم بود و اضطراب و نگران ی تندش تو ی ها نفس

 ... ب... باشه؟ یکن  ی نم یاشتباه دونمینه... نه ن  ؟ی بکن یخوا یم کاری چ ه یچ ه ی س... سوگند... سوگند قض-

 بدنم آهسته گفتم:  ی رمق شدن پلک هام و ست یکردم و با ب  یا خنده

 خوام بخوابم... خدافظ. یفقط م-

از پا و جفت    ی طب ی ها ییصداش، قطع کردم. با درآوردن دمپا یاندازه   یها و ترس ب داد یرو بدون توجه به داد و ب یگوش 

حس شدن بدنم   یکه آروم با ب   ییشدم و پلک ها ره یبالشت گذاشتم. به سقف خ یو سر رو  دمیتخت، دراز کش نییکردنشون پا

 . رفتند یهم م ی رو

 

خودم لج کرده بودم؛ عمرم رو تمام   یبار با خودم و خدا نیکرد کنج لبم نشست. انگار ا ی م هیکه آرامش رو بهم هد   یلبخند 

با   د یبا داد،یالتماس و دعاهام رو جواب م د یبا گرفتم، ی رو ازم گرفته بود و من هم درمقابل با لجاجت جون خودم رو م امی زندگ

 اما برنگشت و برنگردوند... و جون در برابر جون... ردوند گ  یکرد و برش م  یجونم معامله م

 از کنارم اما رفتنت پر از معما! یرفت

 از نگاه آخر...   ی از عشق و باور گفت گفتمت

 رود یدل مرو که جانم م  نیاز ا راحت

 زنم، ی م تیکجا روانه شوم صدا هر

 تو شد...  یمن رها به سو  جان

 

 *** 

زخم   یو انگار که حساب سوختی اندازه م یفرو دادم، ب  یگلوم بود به سخت   نیمابرو که  یدهنم خشک شده بود و تف تلخ  آب

بهتر شدن   یآروم باز کردم و برا   یشده ام رو با حرکت نیسنگ  یآب دهانم رم برام سخت کرده بود. پلک ها دنیشده بود و بلع

هام نبض گرفته بود و صدا   قهیحرکت دراومد. شقناآشنا به  یاتاق  یواری چهار د ون یبم میپلک زدم. نگاه غر گه یبار د نیچند  دمید
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شدن دکتر ها همراه با همهمه   جیپ یشدند؛ رفت و آمد ها و صدا یم  دهیسرم به شدت کوب ی نداشتند تو یکه وضوح چندان ییها

 بخش.  یمارایهمراهان ب

هوا، داخل   ی تو  یرو با چکوندن قطره ا  یکه سوزن  ی زد و در حال یوارد اتاق شد. لبخند   یلحظه بود که پرستار جوون همون

  یکار کرد  ینگرانت بودن چ ی لیخ دمیاالن به خانواده ات اطالع م ،یگفت:»پس باالخره به هوش اومد  کرد ی پوست دستم فرو م

 رو سر.«  ن به خاطرت گذاشته بود مارستانویتو دختر ب

ضعف   یو با اون درد ته دلم حساب سوختی اندازه م یب  رفت. دستم رون یزود از اتاق ب  ی لیحرف زدن اما خ ی تکون دادم برا لب

شون، داخل اتاق   شونیاندازه پر ی بد و ب  یو حال و روز  ی اشک یمامان و بابا، با چشم ها ی . با گذشت زمان کمد یکش ر یرفت و ت

دست و   یپشت سر هم رو  یصورتش راه گرفته بود به طرفم اومد و با بوسه ها یاشک رو  لیکه س  ی اومدند. مامان در حال

بود و   ستادهیا ی کنار  شونشیلرزون و صورت اصالح نشده و سر و وضع پر یو هق زد. بابا هم با چونه   ختی اشک ر امیشونیپ

ضعف داشتم و   کردم؛ ی نگاه م شونو منگ به  جی. گزدیبا دست پس م خت، یر ی رو که با برگرداندن صورتش ازم م ییاشک ها

حس بودم؛ هم   ی حس ب یسخت بود و ب ی. حرکت کردن برام کم د یکشی م  ریتر از قبل ت  د یت و شد سوخ یمعده ام م  نباریا

بود و فقط باعث سردردم شده بود و باز چشم هام رو با   جه ینت  یو ب ارم یب اد یرو به  ی زیچ کردم ی م ی جسماً و هم روحاً.  سع

 بستم.   یخستگ 

 

زبونم جمع شده بود رو فرو   ی که رو  یپلک هام رو باز کردم. آب کم یسرم ال ی تو د یدرد شد  دنیچی از خواب چند ساعته با پ بعد 

اتاق چرخوندم که   ی تو یتشنه شده بودم. چشم یاتاق نبود و حساب یتو   یزدم. کس ه یبه بالشت پشت سر تک ی دادم و به سخت

تر کردم. پلک   ی خشکم رو کم یها بود افتاد، عطش داشتم و با چرخوندن زبون لب   زیم  یتخت، رو  نییکه پا  ینگاهم به تنگ آب

در اتاق باز شد و همون لحظه   کبارهیدر بر داشتن تنگ آب داشتم که   یزدم و با خم شدن و دراز کردن دستم سع یخمار

  مهیبه چونه اش، سراس  د یشد  یلرزش راه گرفت و با  دنم یخونش با د یکاسه   ی چهارچوب در قرار گرفت. چشم ها ونیرخساره م

گونه ام    یآروم رو  ی با خشم کنترل شده ا خت یر ی که اشک م  ینثارم کرد در حال راه یبد و ب ی و شماتتگر کل ون یگر به طرفم اومد.

  ی نکردم و با لبخند و پلک زدن ها یکردم. اعتراض   یکه داشت بهش نگاه م   یاز حال ریاحساس نکردم و فقط متح  یزد، درد 

 و پرخشم باز شماتتم کرد.   یصورت عصب یرو  یهانگاهش کردم که با پس زدن اشک   ی آروم

 اگه... اگه...  ی کارو کرد نیاحمق... چرا ا ه ی  یاحمق ه ی تو -

از اون هق هق تلخش متأثر شدم اما فقط   یلحظه ا   یرو بغلم کرد. برا ضمیادامه بده و با هق هق محکم تن رنجور و مر نتوست

بند   د یق یب  ی خودشون رو به اون حالت تأثرم داده بودند؛ مثل آدم ها  ی که جا ی حس یب  یبود و خنده ها لحظه  ه یهمون  یبرا

تخت   ی کردن و سرزنش ازم جدا شد و لبه  ه یگر  یشده بود. بعد از کل  دهیبر ا یدن اون ارتباطم با  ی شده بودم و انگار رشته 

 :د ینشست. اشک هاش رو محکم تر از قبل پس زد و با بغض نال
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...  یلیخ دمیترس  ی لی. خیتلفن رو قطع کرد  یجوراون  یتو سوگند، به خدا مردم از ترس و استرس وقت  یکن  یکار م   یچ ی دار-

فوراً    گهینبرده بود، د شمیگوش  رهیرو از همکارش بگ   لشیرفته بود سر کوچه وسا نکهیزنگ زدم نبود، خونه نبود و مثل ا یی به زندا

  نجا یاوردنت ا ی و نم دنیرس یبه موقع نم یی اگه سامان و زندا ی دونیخودشو برسونه خونه. م عی سامان رو گرفتم و خواستم که سر

  شد؟ی م یچ

 باال رفت.  ه یبا گر صداش 

دروغ؟!   ه یاطر ... به خیهان؟ به خاطر چ یکار کنم... به خاطر چ  ی من بدون تو چ ی دونه خواهر من  هی احمق... سوگند تو  ی دونیم-

چپوندن تو سرت؟ التماس کردم که راستش رو بهت بگن اما   ه یبق یبه خاطر  دروغ ؟یدروغ خودتو بکش ه یبه خاطر  ی خواست یم

  د یکردن... گفتن زوده اول با یبهت خوب ی نجوریا کردنی ازت مراقبت کنن فکر م خواستنی خودشون م  الیگوش نکردن، به خ

 ...یباهاش بسوز  زارهینم  زاره، یسرم داد زد و گفت نم یبه خودشم گفتم ول یآماده ات کنن آرومت کنن... حت

فوت کرد   یو شوکه نگاهش کردم که نفس تند و صدا دار جیگفت گ یم   هی گر ون یمبهم و گنگ که م ی از اون حرف ها ی ا لحظه 

 دستش گرفت.  ی سردم رو تو یو دست ها

  فتهی برات ب یخوام باز اتفاق  ینم شه ینم ینجور یزو درست کنه  ا یزیچ  ستیچون زمان قرار ن ،یبدون زویهمه چ گهیبهتره که د-

 کار کنم...  ی کار کنم سوگند هان چ یمن چ  یاری سر خودت ب ییاگه دوباره بال 

. آب دهنم رو سخت فرو دادم و  زدیبغض بزرگ به گلوم چنگ م کیکه مثل  ی دوباره تار شده بود و زخم  ی  جهیهام از سرگ چشم

 ثابت شده بهش چشم دوختم.  ی با مردمک

 

 ربد« ی»ه

 

دلم بلوا و   یو محنوسش شده که باز تو  ر یاندازه دلگ  ی روبه رو و غروب ب ی پنجره  ی  ره یخسته و نگاه تار و کدرم خ یها چشم

 آشوب به پا کرده... 

آسمون جسم   ظ یو غم غل  یر یدلگ  ر یخفه، ز ی هوا نیا ی به سرش زده؛ مرور خاطرات تو یاطره بازداغ دار که باز هوس خ  یقلب  و

  یخاطره ها  یهزار بار مردن و زنده شدن با لحظه به لحظه قدم گذاشتن رو  ی مقاوم تر برا یجسم و روح خواد،ی م تری و روح قو 

لحظه    یجون کندن و جون دادن پا یآماده   شدم؛ی آماده م د ی. باشد یم  که یت  کهیت ورشون شده که هربار قلبم با مر ی گذار نیم

که تمام   ییعسل خوش رنگ چشم ها ادآوردنیهامون و به  ی دل دادن و دلدادگ  ی ه یبه ثان هی ثان یادآور یگذشته...  یبه لحظه  

 بودم...  ا یمرد دن ن یبا داشتن شون ثروت مندتر یزمان هی بود و  ایمن از اون دن ییدارا
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انگشت هام قرار داره ثابت   نیکه ماب یعکس یو نگاهم دومرتبه رو  فرستمی م  رونیخشک و کبودم ب ی رو از کنار لب ها ظ یغل دود 

پرخنده که با   ی. عکسشهیم اش ی و باز هم همون عکس باعث ناآروم   بخشهی قرار م ی که قلب ناآرومم رو کم ی زیتنها چ  مونه؛ی م

 ...! یقیپررنگ و عم یبراش بوده و چه خوش  یز خوب چه قدر اون روز، رو  د یفهم شد ی نگاه اول م

 بود؛ چون روز عقدمون بود!  ی که روز خوب معلومه 

  ی برا ی و فقط دو تا بال کم داشت و کمتر از فرشته کلمه ا شه یدرست مثل فرشته ها شده بود؛ ماه تر از هم د یاون لباس سف ی تو

  یشده   یو سنگ کار  د یلباس سف یبه قشنگ  اش یی بایکه اون همه ز ی و خواستن بایاونقدر ز  کردم،ی نم دایپ ییبایاون ز فیتوص

  ی که تا سر حد مرگ م شهی م  ییچشم ها ظ یغل یعسل پر برق و شاد خکوبیم ی حرکت از . نگاهم بعد زدیطعنه م  یتنش حساب

که از نگاه معصوم و    یای شادکرده بودم و   میغم، اندوه و اشک رو بهشون تقد  البی رحمانه س  ی که ب یی چشم ها شون،دمیپرست

 بود... ده یپاکش پر کش

 

 دار و ندارم بود  چشمانت

 و ندارم کو... !  دار

 دل بستم به آنکه دلدارم بود  من

 نازم کو...؟!  دلبر 

 

  دن یو چک دنی بار یاندازه شون برا یب لیو تما نند یش ی تلخ و پرحسرت م ی طاق شده به اشک یبار با طاقت ن یمغرورم ا یها چشم

 دلم...    یزخم تازه   ی رو

هم   ی... اشک بعد شهی م ده یصورتم چک  ی رو "مرد"سخته  یبا به سخره گرفتن طاقتم و واژه   ختهیلجوج و افسارگس ی ا قطره 

که هنوز   یقطعه عکس یقلبم رو  قیدلم و سوزش عم ی و غرورمردونه ام رو نشونه گرفته و محکم تر با گذر از زخم ها  یدلتنگ 

اشک،   ونی . همچنان م کنهی قرارم بود، سقوط م  یتند قلب ب یتپش ها  یو بان ثتنها محبوبم که باع یهره  چ یدستمه، رو  ی تو

که کار هر روزه ام    ییخاطرات و افسوس خوردن ها یادآور یقلبم که با   یِو باز همون درد لعنت   زنهی صورت و خنده هاش برق م

 . شساکت کردن  یبرا  ییضربه ها دنِ یکوب ی واسه   کنهی امونم م یو ب شه یشده، دو چندان م
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عکس   ی دخترِ شاد تو  یمونده   ادگاریبه  یکنم و خنده ها یرفع دلتنگ   یبهتر  د یتا بتونم با د زنم یاشک رو پس م ی قطره ها آروم 

ام رو   نهیکه س  ی آخر عمرم شدم و افسوس   یروز ها ن یا یها دنینفس کش  لیتنها دل یرو به جون و دل بکشم... محو تماشا

 . سوزونهی م بیعج

  ی... آروز ها نهیتونست او خنده ها رو بب  ینم  گه یکه د ی ناکام ی  دهی. نگاه و دشهیکنم؛ پرحسرت تر از هم یخوب نگاهش م  خوب

محکوم شده بود به کام   ی اجبار قیتوف  هی شهد و شکر لب هاش رو از خاطر نبرده بود اما با  یناکام تر که مزه   ی ناکام و لب ها

 هم.  پشت یها  گاریاز س  قیعم ی گرفتن ها

  ی لحظه به لحظه   ظ،یاون دود غل یجمع شده تو  یها  یو ناکام گاریدود س  ی دادن دوباره   رونیو با ب ذارم یهم م یرو  پلک

 کنند...  ی خاطره توقف م نیاز آخر  ریتصو ن یآخر یکنند و درآخر رو  ی رحمانه دوره م  یخاطرات، ذهن و قلبم رو ب 

  یو موها د یچکی کرد. از سرتاپاش آب م  یبچه گربه بغ کرده با جمع کردن شونه هاش، بهم نگاه م  ه یآب شده بود و مثل  سیخ

که به   ی شده بود، لبش تا به تا شد و با حالت بامزه ا خته ی صورتش ر یزده بود و رو   رونیو تاب از شالش ب  جیرنگش با پ ییخرما

دلم   یام کرده بود و اون لحظه حساب وونه ی اما معصوم و بچگانه اش باز د طونیش  ی... اون چهره  کردی صورتش گرفته بود نگاهم م

تپش   شهیتاب تر از هم ی ترش کرده بود و قلبم که ب  یخواستن شهیبراش ضعف رفته بود، اون نگاه و صورت معصومانه که از هم

و با خم شدن کفش    دمیهم کش ی جمع کنم، ابرو تو انمکشب یداشتم خنده ام رو از اون نگاه ها یسعکه  ی گرفته بود. با سرزنش

اندازه   یقربون صدقه اش رفتم. شور و شوق ب یدلم حساب  یذوقش از اون کارم شده بودم و تو   یهاش رو از پا در اوردم. متوجه  

شدن شوقش،   دایاز هو ز یر ز یزودتر لو داده بودند و ر یلیدر پنهون کردنش داشت عسل پر برق چشم هاش خ  یاش رو که سع

 .د یخند ی م

 

دود    یفرار از درد و گم کردن خودم تو  ی. نابلد بودم و فقط برافرستمیم  رون یو دود رو سخت ب شهی از قبل م دتریهام شد  سرفه

کرده بود و بعد    دایپ نمیماش  ی رنگ که سامان تو ییطال یاز همون جعبه   گاریس  ی گوشه لب هام گذاشته بودمش؛ نخ ظش،یغل

ازش پس گرفته بودم، اما فراموش کرده بودم و   شد ی م  نیصاحبش که همون دوست حس ه برگردوندن ب ی قسم و قرآن برا ی از کل

اما  کرده بودم که باز هم فراموشم شده بود  ی ادآوری نیدو سه بار به حس  یکنار تختم افتاده بود حت ی کشو  یهمچنان تو 

 ! دودچشم هام  ی ازش استفاده کنم و خاطرات رو جلو یقراره اون جور  ی روز ه ی دونستم ینم

نزنم. بهش قول داده   گاریوقت لب به س  چی در اتاقش ازم قول گرفته بود که ه   یجلو  یشاک ی همون روز بعد از سامان، شاک ادمه ی

  ه یپا گذاشتن بق ر یمرد قول و عمل نبودم... درست مثل ز گه یمن د بمونه اما نه... به یبا لب هام غر شهیهم ی برا گاریس  لتر یبودم ف

بار کنار گوش هم، عهدمون رو زمزمه کرده   نیکه روز عقد کنار گوشش زمزمه کرده بودم... چند  یسم پا گذاشتن ق ر یقول هام، ز

 م؛ یبود
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 "...خورمی... قسم مخورمیباهاتم قسم م  شهیهم"

  رونیمجدد خاطرات همزمان با ب ی ادآوری که با   نیتلخ و سنگ  ی**و اشکگاریتر از قبل با نگاه پرغمم به اون عکس، از س  قیعم

 . خورهیصورتم سر م ی رو گاریدادن دود س 

وجودم   ی خورد شده  ی ها کهیحفظ ت یلرزونم رو برا   یو چونه    زنمیبه چشم هاش، محکم تر از قبل م  ی رگی رو با خ یبعد  پُک

حلقه   ونیکنم. م ی م ی ریوجودم در لحظه جلوگ  ی دوباره   یکنم و از فروپاش   یکه به زور کنار هم نگهشون داشته بودم، منقبض م

  یجلو شند،ی م قش یعم ی ها دنیکش ر یو هزار بار باعث ت  زنند یخورده ام ترکش م خمکه به قلب ز یدود، خاطرات کشنده ا یها

کنم؛ چه قدر اون   ی نگاه م اش یبرق گرفته از خوش  ی . به چشم هاشمی م  دهیو باز به عمق خاطرات کش رند یچشم هام رژه م 

  یو ب   دادیدوباره م  یبهم جون دنشونیو نم دارش رو که نفس کش سیخ  ی خوشحال بود. آروم و با حوصله موها قاًیلحظه  ها عم

بود و با به    دهیرت اون همه ذوق بچگانه اش شده بود؛ لب برچکرد، براش خشک کرده بودم. نگاهم پ ی م  وونمیاندازه موحش و د

دستش رو با دقت و حوصله   یشده بود که انگشت ها شتریب  یکرد. ذوقش زمان ی نگاهم م نه ی آ یلب هاش از تو  دنیدندون کش

ترم   صیحر ییاجور هی لب هاش...  ی رو  یِالک زده اش بودم و اون رژ سرخ و خواستن یبراش الک زده بودم. عاشق انگشت ها

سر خورده    کشیخوش فرم و کوچ یلب ها ی . نگاهم روکیخوش رنگ اون باغ سرسبز و کوچ یها الس یگ دن یچ یبرا  کردی م

انگار که از کشتن و زنده کردنم به   داد، یو قهقه سرم زد یحرف م طنت یمن رو بکنه با ش  ی  چارهی فکر دل ب  نکهیبود و بدون ا

عطر تن و   دنی بلع ی تشنه و عطش بارم کرده بود برا یو حساب  بردیقشنگش لذت م تینها ی و ب تمیخوش ر  ی خنده ها یواسطه  

  ر یکامالً درتخس م دست گرفته بود و وجود  یو ضربان قلبم رو تو  تمیاون خنده ر  تمیسرخش. ر یموهاش و شهد و شکر لب ها 

 کننده اش بود...   وونهی د ی ها یلبر نگاه و د

ناقص و نصفه اش از ذوق و شرمش... ذهنم، عقلم داغ دار بود، داغ   یدوست دارم ها  دنیاما حاال قلبم داغ دار بود، داغ دار شن و

 براش نذاشته بودند... ی ا گه ید زیکه جز خاطره شدن و افسوس تکرارشون چ  ییدار لحظه ها

 و نفس هاش رو ببره...   ارهیغرور و قدرتش از پا درب یمرد رو با همه   ه یتونست  ی که م  یدلتنگ لعنت و هزارن بار لعنت به   و

تمام برام گذر   یکه با خوش  یی حسرت و افسوس، افسوس روزها ایدن  هی داشت، خاطره درد داشت و حاال من مونده بودم و  درد 

کردم با خاطرات اون روز هام سر کنم اما برگشت،    یوقت فکرش رو نم چ یه د یقلبم. شا ی تو  یروز بشند خنجر ه یکرده بودند که  

رحمانه بُر زده    یو وجودم رو ب امی زندگ ی و خوش  ی دلدادگ ی رو رو کرده بود رو اش ی رد ام برگشت و روزگار تَک نام یورق زندگ 

 ناجوون مردانه و تلخ....  ی باز ه یشروع  یبود برا 

و ازش   د ی کش ی مدام لباسش رو م دهیاورد و سپ  ی برام زبون درار م طنت ی. ساناز با ش می دکرده بو ی راه  یو دخترا رو با عل سحر

باعث خنده ام شده بود و   یهاش دست برداره. ادا ها و شکلک هاش حساب ی و لودگ ی عاقل باشه و از اون بچه باز ی کم خواستیم

باز همراه سحر برامون دست تکون دادند و با   مهین  ی  شهیبا خم شدن سمت ش  یو عل م پرتأسف براش تکون داد ی با خنده سر

 اجازه از بابا حرکت کردند.
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بود. قرار بود که برسونمش خونه. لپ هاش رو که از   ستادهیا یورود  یسمت در رفت و پشت سر بابا داخل رفتم. سوگند جلو  بابا

شونه ام قرار داد و همون لحظه   ی باد کرده بود که بابا دست رو یحرفگفتن  ی سرخ شده بوند، برا یکم  ی بهار فیلط  ی اون سرما

پدر و   یکه کردم حرف زدن ها ی. از درخواستش جا خورده بودم و با پرسشمیحرف بزن ی و کم میری ب  رونیازم خواست که باهم ب

  م یاون رو هم سر راه برسون حرف مون اومد و خواست ون یکم رنگ به روم زد. همزمان سوگند م یرو بهانه کرد و لبخند  یپسر

 مامان بمونه که تنهاست. ش یمون پکه بابا ازش خواست تا برگشتن

 

همراه بابا از   ن یماش  چیبردنش به خونه، زود برگردم. لباس عوض کردم و با برداشتن سوئ ی کرد و از من هم خواست که برا  قبول

  یحی توض ی نگاهش کردم که ب یرفع اون همه کنجکاو  ی برا یسؤال  دنینشست که با پرس  نی . داخل ماش می زد رون یخونه ب

و    یکردم. ساکت بود و با رفتار و حالت مستأصل چهره اش به کنجکاو رکت ح یو طبق حرفش با دنده عقب  فتم ی خواست راه ب

ساکت  اما همچنان  می و گشت م یو تمام کوچه پس کوچه ها رو دور زد  می کرد  یگرد   ابونیکم رنگم دامن زده بود. خ  ینگران یحت

و   م یزدی ها رو دور م ابون یهدف خ ی. بمیبر ابون یگفت از فالن جا و فالن خ ی و م داد یرو به رو اشاره م ر یبود و با هر سؤالم به مس

اندازه ام که ذهنم   یب ال یو فکر و خ یتر و پر حرف تر شده بود و کالفگ  نیکالفه ام کرده بود. سکوتش سنگ   یموضوع حساب نیا

  ین. از حال منقلب و دگرگودادیاش حرکت گرفته بود و محکم ماساژش م ی شونیپ ی کرده بود. دستش رو اندازه مشغول  ی رو ب

صحبت پدر و   کیمهم تر از   یز یچ هی بودم که موضوع  دهیفهم شد یمن سرخ و ملهتب م  یچهره اش که با سؤال و جواب ها

 ...هیپسر

 

به سرفه   عاًیدهنم سر ی تو ظشی و با محبوس کردن دود غل زنمیم یانگشت هام، پک محکم نیب گاریبا فشردن س  ق ینفس و عم هی

رو   یپنجره   ییباال وار ید  ی. با عمود کردن دستم رو دارمی و سمت پنجره قدم برم شمی تخت بلند م  ی افتم. سرفه کنون از رو یم

انگشتم، از دستم   یخاکستر روشن و داغش رو  زش یرو با  چرخونمی انگشت هام م نیب  رو گاریس  یشده  کیکوچ لتر یف اط، یبه ح

  وار ید  یکنم. دست مشت شده ام همزمان رو  یپا خاموشش م یانگشت ها ر یبندم و ز یپلک م شه،یکنار پام رها م  نیزم ی رو

 .  گمیو ناسزا م   فرستمیو سرنوشت رو لعنت م  یو همچنان اون زندگ  رهیگی قرار م

  یکه باز خاطرات رو تو  ییکنند و صدا  ی اصابت م شه یبارون کوبنده به ش  ی درست مثل حال من؛ قطره ها  یناآرومه و ابر  هوا

  ی و متنفرم؛ بارون  زارمی. از اون بارون هم بشه یهم فشرده م یسخت تو  شونی ادآور یدردمند که با  یقلب  کنه، یم  داریذهن و قلبم ب

 . ختیری ده مون اشک مخاطرات مر یرو حاالشاهد عشقمون بود و  ی زمان ه یکه 

دارند. سخته   اش ی قراری در سرکوب کردن اون همه ب ی که سع یی و ضربه ها  رهیگ ی قلبم قرار م  یبار رو نیمشت شده ام ا دست

 بده...  یخاطرات باز  ونیو م ره یاجازه بدم اشک باز من رو به سخره بگ  د یاما نبا
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که چشم هاش   ی ... دخترامی کنن؛ خاطرات تنها محبوب قلبم... تنها عشق زندگ ی کُشم مست و هر لحظه زجر  ده یفا ی که ب  البته

 . کردمی عبادت و پرستش شون چشم باز م یرو بُت کرده بودم و هروز برا 

 هام بود و... هنوز هم هست... دن ینفس کش ل یبود، تنها دل امی بود، همه زندگ  جونم

خواستند که سمج و تخس تر از قبل   ی از جونم م یچ امی لعنت  یاون اشک ها گهید ی اون همه درموندگ اون وسط با دونستم ینم

هم دومرتبه منقبض   ی لرزونم رو با فشردنِ پر حرص دندون هام رو  یو چونه  ذارم یهم م ی از کنار لبم راه گرفته بودند. چشم رو

رو که حکم   یرو، اول از همه هم نابود کردن کس  امی ود کردن خودم و زندگ اوردم ناب یم  ادیب د یانب ارند،یبه خاطر ب د یکنم، نبا یم

که جون کندم تا هق هق و التماسش  ی کس ، یاون زندگ یتو  امیسرخوش  ل یتپش قلبم رو داشت... سوگندم... عمرم... تنها دل

تمام قلبش   ی رحم ی و ب  یکه هربار با بدخلق  ی نشکنم... کس و  ارمینگه داشتنم نشنوم و دربرابرش طاقت ب یهاش رو به سامان برا 

که زجه زد و اشک    یچشمم زجه زد و آب شد... جون کندم و مردم اون لحظه ا  یرو شکوندم تا دل بکنه اما نکند فقط جلو 

 کشوند و سوزوند...  شیاشکش به آت یسخت بود تحمل کردن و قلبم رو هربار با هر قطره قطره   خت،یر

رو   امی زندگ  یجون کندم نه دل، نبودم، مرد دل کندن نبودم؛ فقط و فقط جون کندم و جون تا دل بکنه و بتونم پروانه   درواقع

..  تلف نکنه. ده یمنه به بن بست رس   یرو پا اش ی که خودم توش افتاده بودم حراست کنم و حفظ شه... که جوون   یشیدر مقابل آت

 سوخته نشه... شیاون آت  ی توبه خاطرم خطر نکنه و بال و پرش 

 ی دار  ی زندگ فرصت

 خاطرم خطر نکن  به

 شکسته دل  نیا ی پا به

 هدر نکن...  تو یجوون

 با غمه  ی بمون فه یح

 خانمان  یمنه ب عشق

 شعله ها نگاه بکن به

 جون...  مه یشمع ن هی  منم

چه مرگم بود چرا اون قلب   گه یپس د خواستمی رو م  نیهم قاً یبود بسوزم و خاموش بشم و اون فکر کنه سوزوندم... دق قرار

 ! گرفتی المصبم آروم نم
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 رحم...   ی ظالم و ب یاینه تموم دار و ندارم از اون دن امی بود شعله شم و فقط خودم بسوزم، خودم نه عشق زندگ قرار

رحم    یچشم هام زجه زد و ب یبود نداشتم... زجه زد، جلو  دنم ینفس کش  لیرو که وجودش تنها دل یطاقت آب شدن کس  نداشتم؛

  دونستی ... نمشد ی پر شعله تر م  ششیسوخت و آت  ی خودش م ی تو یدونست که اون لحظه ها قلبم چه طور  یخطابم کرد اما نم 

آن   کیکرده بودم در   یسع ی به چه جون کندن کردم و  یر یهاش جلوگ چشممردونه ام درمقابل  بت یه دن یاز لرز یچه طور 

 چشمم رو پر کرده بود گرفتم...  ی دردِ دلم رو که کاسه  یجلو  ی... چه طور و به چه سخت زمیمقابل اشک هاش فرو نر

 

  ون یبود، خواستم م ده یبخش ی که نفس هاش بهم نفس زندگ  یدختر یها  هی گر  ی. سوختم به پاد یکدومش رو نفهم چیه د؛ینفهم

رو که تازه   میزندگ  یو حفظش کنم اما همزمان سوخت و با دست خودم پروانه   رمشیدست هام بگ  ی که به پا شده بود تو  یشیآت

موند،   ی بود که وجودش سالم م نینازکش سوخت اما حداقلش ا یکردم... بال ها ش یآت م یاومده بود تقد  رونیعشق ب ی  له یاز پ

 گرفت...   ی خره قرار مگذشت و باال  یبراش م

 

 خوب من  یا شناسمتی م

 مثل خودم  ی وابسته ا 

 نیا ر یدرگ خوام ینم من

 که من شدم ی بش ی درد

 قدرو بهت بگم  نیهم

 و وامونده شدم  خسته

 گه یوفا م  یب  ریتقد 

 ناخونده شدم...  مهمون

 

تا قطره   دوختمی رو واسش بهم م ایرو که دن یاون عشق  یو اون فکر کنه کشتم؛ احساسش رو، وجودش رو و حت   رمیبود بم قرار

 نشه... ر یاز چشم هاش سراز یاشک
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کردنم ازش و اون فکر کنه زخم به دلش زدم اما نه زخم نبود من کشته بودم، هم خودم رو هم   ی بود زخم به دل بزنم با دور قرار

 ... دمیبخش یبا دور کردنش از خودم بهش زندگ  کردمیکه فکر م  ام رو  یعشق زندگ

  ی هامون لحظه به لحظه داشتند سرزنشم م ی چرا دلدادگ ؟ینبود؟ پس چرا حاال زده بودم به خاطره باز دنیمگه هدفم دل بر  اما

 کردند؟ 

اش رو باخته   یکه همه چته خط   یدونستند که من رهاش کردم که رها شه، خواستم پاسوز آدم  ی خب لحظه ها چه م ی ول

 نشه...

که   یی ایدن است؛یشدن بند جون و اتصالش از دن دهیو منتظر بر شه یم ده یکه آروم آروم داره به کام مرگ کش یشه از بند من  رها

 ...شد ی خالصه م یچشم عسل ینگاه دختر  ی تو

شد؛ دلم وفادار بود نخواست، نخواست تنها محبوبش چله داره غم و غصه اش بشه و جوون مرگ شدن مرد   یتموم م  د یبا

 ... نهیگاهش رو بب ه یرو، تک شیزندگ

 قاتل!  هی قاتلم  ه ی من

  یشد... ب یدادم و پشتش خال  یرحمانه جا خال یگاه خودش کرده بود، ب   ه یرو که شونه هانم رو تک یکشتم احساس دختر   کشتم،

  یسرد د ی ... باد یبری دل م د یخدا که راحت نبود، با ی رو رنگ زدم تو نگاهم، راحت نبود به خداوند   ی تفاوت ی شدم و ب ن یحم ترر

 شد... یم  زاری و ب د ید یم

  شدمی سرد م  د ی... بایکوه سرد و سنگ  ه یتونست مثل خاک نرمش نکنه...  ی نم گهید  یاحساس  چیشدم؛ اون قدر سنگ که ه سنگ

 ... زدمی اون عشق رو م شه یر د یبود، با  ختهیرو که به پام ر یاون همه احساس  کردمی سرد م  کردم،ی و سرد م

مشتش گذاشتم...   ی کرده بودم تو یرو روش حکاک  میرو که جونم بهش وابسته بود و عشق زندگ یرحم شدم و حلقه ا  یو ب ظالم

چربه به اون همه  ... خواستم حس تنفرش به زاریتردد شه و ب میندگکه احساسم رو باهاش دار زدم تا وجودم، عشق ز   یحلقه ا

 که خالصانه بهم داشت... ی احساس پاک و عشق

 

 برو  گمیبهت م  نکهیا

 نکن که راحته  الیخ

 که بعد رفتنت  بدون
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 ته یفکر شکا دلم 

 تفاوتم  یب نگاه

 از برگشتنت  هیترس 

 از سرت  فتهیب خواستم

 دلتنگ شدنت عادت

ها به اون سرنوشت و طالع   ن یلعنت و نفر ن،یاز زمان و زم تیو باز گله و شکا  شهیم  دهیکوب  وار ید  یهام با حرص و خشم رو مشت

 نحس...

 قلبم...   یاندازه و دوباره   یپر درد اشک و سوزش ب یقطره ها دنیاو همه خشم، چک ونی م و

  د ی، مرد با "کنه ی نم ه ی مرد گر"جمله که   نیا ایمرد قباحت داره   یبرا ختن ی گفتند که اشک ر  یم  شهیبودم و هم دهیشن شهیهم

 بود؟!  یچ  کردی و دود م د یکشی م گاریو نخ نخ پشت هم س   زدیکه هق م ی محکم باشه و... اما پس حکم مرد

 گذشتن از همون   سخته

 ست ین یکه پوچ و خال  یعشق

 کرد  شه یسرنوشت چه م با

 ... ستین یمجال  گه ید ی وقت

 

رمقم که   یب  یشد و پلک ها یانگشت هام چنگ زده م ون ی از نظرم نامفهوم رخساره م یحرف ها دنیتخت همزمان با شن  ملحفه

لرزونش رو سمت تنگ آب   ی به زور باز نگهشون داشته بودم. دست ها  یی جورا هی هم برند و  ی داشتند رو ی سرکش و سرتق سع

از آب بخورم. نفس هام تنگ شده بود و با گرفتن   یز شد و خواست قلپ درا  مبلند، دستش سمت یوان یل  یآب تو ختنیبرد و با ر 

  قیخشکم حرکت دادم. چند نفس عم  ی آب داخل گلو ی که لرزشش به من هم منتقل شده بود جرعه ا یی از دست ها وانیل

رنگم   ی آب یپتو  یرو و  رد سرخو اش ینیو باز نگاه ناتوانم رو به دهنش دوختم. سر کج کرد و تلخ قطره اشکش از کنار ب  دمیکش

 افتاد.

نه تو و نه اون... از اولشم قرار نبود تو   یعنی  ی بال نبود نی... سوگند تو... تو مستحق استین ی کن ی اون جور که تو فکر م ز یهمه چ-

لج کرده بود، خودشو باخته   ی چون... چون بدجور م یبگ  می نتونست یول م یو تالشمون رو هم کرد می ... من و سامان خواستیندون
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جز   یکه اجازه نداد کس یخودش ساخت... جهنم ی که خودش برا یجهنم ی رو باخت و رفت تو  دش جمله، خو ه یبود اونم با 

 خودش ازت جدا نشد...  ی سوگند اجازه نداد... اون به خواسته  م یبر شیکیخودش واردش بشه، اجازه نداد نزد 

  یصورتش راه گرفته بودند.  بغض  یکه همزمان رو  ییکردم و اشک ها ی حسم نگاهش م  ی و بآروم   ی با پلک زدن ها جیو گ مسخ

شون شده بود   ی باعث چسبندگ ملیفرو داد و پلک هاش رو که اشک و ر ی اش رو لرزون کرده بود به سختاندازه چونه  یرو که ب

 هم گذاشت. ی محکم رو

 ... ضهی... سوگند اون مرربد ی... هیسوگند ه-

شم   یاون جمله اش م ل یو تحل ه یمعنا و مستأصل مشغول تجز  ی ب ییو با خنده ها  کنمیشم، سر کج م ی رد قلبم مد  الیخ یب

 ! ستمیهم قادر به درکش ن ی که ذره ا ی جمله ا

رخساره در کنکاش و جنگ بودم.   ی با حرف ها ی جیاون گ ونیهم رفتند. همچنان م ی پلک هام خمار رو یا قه یاز گذشت دق بعد 

دستش    یاش، دستم رو محکم توبه اشک نشسته یچشم ها یروحم تو  ی و ب یچشم باز کردم و همزمان با قفل شدن نگاه اشک

گنگ از ترس، اضطراب،   یی حس ها ونی سرم م یاراد  ریتند و غ یها  کونزدم و آروم با ت یحس ی و ب   یروح یگرفت. لبخند ب 

 لب باز کردم.  تیدر مقابله با واقع ی تدافع یتلخ با حالت ییو خنده ها یناباور

شده ه...   ضیکه مر  نه یهم ی ... ب... براخوردیهم زود به زود سرما م  شهی وقت حواسش به خودش نبود... ه... هم چیاون... اون ه -

 ...نیهم

 : د یغر هی گر ون یدندون هاش م ی به دستم اورد و از ال به ال ی و فشار محکم د یگز لب

 ... گهیبسه د ا یها نخند به خودت ب وونه یمثل د ی نجوریرو به رو شو ا قتی سوگند با حق ایبه خودت ب-

خودم با حرف ها و   ی بعد از مرتب کردن پتو رو جم یکشم و با حرکات گ ی م رون ی دستش ب  ونی خشم، برق گرفته دستم رو از م با

 . زنمیقب پسش مبدون نگاه کردن بهش، به ع گه،یناهماهنگ با هم د  یرفتار ها

 برو پس...  گهیبخوابم د خوامیب... برو م-

 و باز صداش رو باال برد. د یدستم کش ی پتو رو از تو ی لبه  

 ... ارویمسخره باز  ن ی.. تموم کن اضهیمر ربد یه  گمیبس کن سوگند دارم م-

بار   نیبار... سوگند ا نی... اضهیو ناله وار گفت:»اون بدجور مر د یلب کش  یدندون رو   یبغض آلود و حرص ، یطوالن ی بعد از مکث و

 !«ستین ی سرماخوردگ هی فقط 
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صورتم بکوبونه،   ی رو تو اش ی رحم یداشت ب  یکه سع  یقت یفرار از اون حرف ها و حق  یو برا   دمیکش ی بچه ها لجوج پتو رو م  مثل

هم   یو قلبم سخت تو  د یهق هق زد تنم لرز  ونیکندن و مکه به جون   یکه با حرف   رفتمیکردم و باهاش کلنجار م ی مقاومت م

 مچاله شد. 

 ... خب... خب اون... اون س... سرطان داره.. شمیماریو ب  ضهیمر  ربد یسوگند ه-

 نگاهش کردم؛ گفته بود سرطان! د،یگونه ام چک  ی شالق مانند رو یام اشکحرکت مونده بود و با مردمک ثابت شده  ی ب دستم

 !  شهیمن نم ی زایعز کی وقت نزد  چیو ه استهیمال همسا کردم یفکر م  شهیکه هم  ی ! همون درد و مرضسرطان

 و چه نا آشنا! ی بیغر ی چه واژه  اما

چشم ها رو در لحظه پر کرده بود و بدون حرکت   یاشک کاسه   دند،ید یرو تار م ز یرفت و چشم هام انگا همه چ ی م  جیگ سرم

امکان نداشت مگه   یبود ول ز یگالو فیام همچنان با اون واژه سخام فرود اومدند. ذهن شوکه زده  خیصورت   ی پشت هم رو ،یپلک

 شد؟!  یم

 افکارم جا گرفته بود، سرطان...! ی نقطه   ن یدور دست تر ی که تو ی... اما همون بود همون مرضاما

و حرفش رو رد و به سخره گرفتم. دست هاش صورتم رو قاب گرفت و   دمیخند  ن یها با تکون سرم به طرف وونهیمثل د هی گر  ونیم

 لب زد:  ز،یراشک

 ...ضه یداره.. اون مر  قتی اما حق-

هم   یزدم و محکم چشم رو  ی دست چنگ م ونیکردم و هر بار موهام رو م  یسرم سپر م  ی هربار تکررار اون جمله دست رو با

  ی من خوب بود و حرف ها  ربد یپر شعله گرفته بود اما نه قابل باور نبود ه ی شیو وجودم رو آت د یکش ی م ر ی. قلبم تذاشتمیم

 بود!  ی فقط... اما هدفش از اون دروغ مزخرف و مسخره چ استخو ینبودند و فقط م  ش یب ی رخساره قطعاً دروغ

 

شد که با تمام حرص  و خشم   دهیو دور از باور به قلبم کوب بیغر یماری خر، با تکرار اسم اون بتر آ نیسخت تر و سهمگ  ی  ضربه

 زدم.  غ یبا دست باز به عقب هلش دادم و ج

 ساکت شو... ساکت شو... -

 کرد.   یم  هی دهنش برده بود و فقط گر ی رو جلو دستش
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بره که با خشم دندون   رومیپسش زدم و خواستم از اتاق ببه طرفش رفتم و محکم تر به عقب  ختهیاومدم، افسارگس نییتخت پا از

 هم قرار داد.  ی رو

 ...ربد ی ه رونیب ایشوکه مسخره ب  نیتمومش کن... از ا-

گوشش زدم، آنچنان محکم که با بهم خوردن تعادلش    ری تلخ و دردناک رو تکرار کنه محکم ز یباز اون جمله   نکهیقبل از ا و

گرفت. سمتش خم شدم و همراه    وارینخوره دست به د نیزم  نکه یا یجا به جا شد و برا  ن یرنگ زم  د یسف ی پارکت ها ی رو یکم

 .  ردمو داد زدم و سرزنشش ک دمیکش  غی ج ه،یبا گر

  ضی اون مر یگ یمن خوبه و تو دروغ م ربد ی من خوبه... ه ربد ی... ه... هیحرفو بزن  نیا گه ید  ی... گمشو... تو حق نداررونیگمشو ب-

 ! ستین ید ی... فهمستین

به اشک نشسته ام نگاهش کردم و   ی. ملتمس و با چشم هاد یلرز ی م ه یسرخش بود و شونه هاش از گر یگونه    یرو  دستش

 سخت و با لکنت لب زدم: 

 .. بگو دروغه خواهرم بگو... یکن ی ب... بگو... رخساره بگو که اشتباه م-

حفظ   یباشه برا  یز یدست آو نکه یجون شده بود و بدون ا یتکون داد. بدنم سست و ب  نیهم قرار داد و سر به طرف  یرو  پلک

 دستش گرفت.  یام رو تووار رفته و شل شده ی نشستم. رو به روم نشست و شونه ها نیزم ی تعادلم زانوهام خم شد و رو 

 آروم...  زم یسوگند آروم عز-

 گفت آروم باشم! ی کنده شده بود و م نه یاز س  قلبم

 خواست آروم باشم!  یرو با درد و غم بهم زده بود و م یلیس  نیبدتر

که   حس بهش چشم دوخته بودم  یو ب دهی صورتم راه گرفت. رنگ پر یصورت رو  یقلبم چنگ زده شد و اشک به پهنا ی رو دستم

حبس   نهیس   ی که پشت هم تو ییکه خواست جداش کنه محکم پسش زدم و نفس ها  نیدستش رو به طرف دستم اورد و هم

 کردم. 

 :د ینال مستأصل

بعد از   ،ییجدا نیداغون شد بد از ا ربد ی ما؟ به خدا که نبود... ه یآسون بود برا   یهان؟ فکر کرد  یفکر کرد ی سوگند تو چ-

چشماش زد و التماسش کرد که خودشو نبازه و زودتر   ی سامان خودشو بارها جلو یطالق... ح... حت  ی لعنت  یاون برگه ها یامضا

حرف خودش رو باخته بود، حق   هی کنه اما لج کرد بدم لج کرد... انگار که با همون   روعش  عتر یشه تا درمان رو هرچه سر یبستر
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و    ستیخوب ن تتیبهت بگه وضع  یدکتر   نکهی انداخت چه برسه به ا یه به تن م لرز یض یاسم اون مر شم یجور نیداشت خب هم

... 

 حرف زد.  ونیم ی هق هق

رو بره، باخت خودش رو... قبول نکرد و سوخت سوگند... آب شد اما  ی بهتر یمارستانایو ب گهی د  یحاضر نشد دکترا  یحت-

سه بار خطر    چاره یب  یمدت، عمه  نیتمام ا یتو  م یا سوختم  یکه توش افتاده حفظ کنه... سوگند همه   ی شیخواست تو رو از آت

التماس کرد اما گوشاش   ربد یو دکتر چشم باز کرد، چشم باز کرد و زجه زد و به ه  مهفته تمام با زور ُسر هی سقط رو گذروند و  

  یمعجزه   کشه یزنده ست و نفس م کمش یش  یعمه رو... اون بچه هم اگر هنوز تو  ی مون رو حت شکدوم یه ی زجه ها د ینشن

نگران کننده بود   شتریحال عمه ب ی حت شهیخواست اون بچه از وجود عمه کنده بشه... باورت م یخداست انگار... انگار که خدا نم

  هی چشمش خون بود و  هی غون شد، که عمه دا ی ! چون خدا نخواست اون معجزه نابود بشه در حالکمشیش  یتو  ی تا بچه 

و باعث شده   اد یبال سرمون ب نیتو نخواستن اون بچه باعث شده ا شیکرد که ناشکر ی چشمش اشک، مدام خودش رو سرزنش م

دادن و باهاش حرف    شیشبانه روز دلدار ه یاما مامان و بق  ده یداره پس م  ربد یمتعقد بود تاوان کار اون رو ه  و  رهیخدا قهرش بگ 

 به درمان کنه...  یراض  ربدو یبجنگه... بجنگه که ه خوادیکم سرپا شده و م هی النم به خاطر اون بچه باز زدن و ا

 رو تار کرده بود پس زد.  دش یرو به رو بودم، اشک هاش رو که د ره یخ رون یو ح مسخ

که آب تو دل تو تکون    میآروم جلوه بد  زوی بود که همه چ ن یمون ا میاز حال کدوم مون برات بگم ها از حال کدوم؟ که تمام سع-

رو با دادن اون   ی و عاطف ی ضربه روح نیعود کنه و ممکنه سخت تر تی ماریرضا گفته بود ممکنه ب یی نخوره... چون دکترت به دا

... گفتن  می بگ  یز یکه خودش داشت اجازه ندادن بهت چ ی لیربد هم از همه مصر تر با دالی دکترت خواست و ه م یخبر بهت بزن

 راه اومد...  یبا کس ربد یو نه ه ی بدتر کرد نه تو آروم شد  زوی اما زمان همه چ می و آماده ات کن  میبه زمان اجازه بد  د یبا

 بودم.  وارید  ره یخ نیزم  یشسته رو ن ره ی سرگشته با حرکت سر و شونه هام بغ کرده و ناتوان همچنان خ رونیح

 

 اش شدت گرفت و پشت هم اشک پس زد.  ه یگر

هاشو...   قه یشق  ید یسف شویشدن واقع رینگم برات... پ  گهیبگم که د چارهی ب یبگم؟ از حال عمو مهد  ی تو بگو من االن از حال ک-

اما همون طور که گفتم باخت،   م یکن یراض ربدویکه ه م یهم... همه تالش کرد م، ید یخودمون د یمدت همه با چشما هی  نیا ی تو

  دنیاش که با شن چارهی ... پدربزرگ بمید یما درد کش ی مطلع شد خودشو باخت و خورد شد.. سوگند همه  ش یماریکه از ب نیهم

  ی که شبانه روز رو ی بگم؟ مادرجون مرخصش کردن... از حال مادرجون  شیدو روز پ نیشده بود و هم  ی قلب ی اون خبر دچارحمله 

  یجمعش م ابونایآدم و عمو هرشب از تو خ  نیتربگم که شده البات  ین ی! از... از حسزهیریپهمن نشسته و فقط اشک م یسجاده  

  ی نیب یم  ی ... سامانم که دارد یند  یبیآس   یلیخودش خ نیکنه دو بارم با همون حال تصادف کرده بود که خداروشکر جز ماش 
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  کنه یکه فکر م  یربد یکنه ه  ش یبه درمان راض کنهیم ی سع هی با التماس و گر ربد یه ی و سفت و سخت باشه و جلو  د یتو با یجلو

که براش سفره    ییتا زن دا ر یبگ  یبرات بگم هان؟ همه داغون شدن از همون مرتض گهید ی ... از حال کد یته خطه و از همه بر

  ی بدون نکهیخواست قبل از ا ، یشیکنارش داغون م ی گفت بمون ی نخواست... م یاما نخواست تو بدون  میگرفته... همه داغون شد 

خواست تو رو باخودش همراه کنه... ازش   یدر انتظارشه نم  ی چ دونهیگفت نم ی دونست و م  یچون خودشو ته خطه م نیجدا بش

بارها بارها بهش  ی مرگ قدم بذار یجاده   یپا به پاش تو  خواد یاما سرم داد زد، گفت نم یو کنارش باش   یخواهش کردم تو بدون

خودتو    یشینم حداقل مجبور  گه ید ی ور گفت اون ج ی باالخره قرار بفهمه اما م یتهش چ شهینم  یجور  نیا ربد ی گفتم که ه

 راحت تر دورت کنه...  تونه ی بهتره و م ینجوریگفت ا ی م یپابندش کن

  یاشک رو  لیاندازه ناتوان و درمونده به رخساره که س  یناباورم و ب  یچشم هام بود و مسخ و بدون پلک زدن با نگاه ها ی تو اشک

بود و باعث   دهیکه از بدن به چونه ام رس  یو لرزش  راه گلوم رو بسته بود   ی کردم. بغض سخت و خفه کننده ا ی صورتش بود نگاه م

  یبودن اون م ض یاز مر زد یحرف م ربد یگفت؟ درمورد ه  یداشت م  یبشه اما اون چ  دهییو سا ل هم قف یشده بود دندون هام رو 

 من! ربد یبودن ه ضی گفت از مر

نفس هام باعث کبود شدن صورت و دست هام شده   ی و حبس و تنگ  رفتیم جیسفت و سخت شده بود، سرم گ یو بدنم حساب تن

چشم چرخوند و بعد از رد کردن اشک هاش با حرکت تند دست، پرستار   دهیاون حال نگران کننده ام ترس  دنیبود. رخساره با د 

 رو صدا زد. 

 :د یالتماس نال و  هی دست هاش قاب گرفت و با گر ون ینفس بکشم، صورتم رو م  خواستی ازم م زدی که پرستار رو صدا م همزمان

 کن...  هی کن خواهرم گر  هی تو رو خدا گر  یشیکنه خفه م ه یسوگند تو رو خدا گر-

که با ورود   یگونه ام زد و بغض   یبار رو  نی چند  ی . با نگرانشتریو لرزش بدنم هم ب شد یمنقبض و کبود م شتر یهر لحظه ب صورتم

و هق هق و زجه زدن هام باال رفت و اتاق رو پر کرد. تمام وجودم اون لحظه    د یمامان و بابا و پشت سرشون پرستار ترک مهیسراس 

 سوخت.... ی و م د یکش یم  ر یکه با هر زجه زدن ت ی و قلب ختن یر ی اشک شده بود برا

 

 ربد« ی»ه

 

شده بود با تموم دردام دود کرده   ده یجعبه چ ی رو که تو ییگارهاینبود، دونه دونه س  ی گاریس  گهیرو آروم تکون دادم اما د جعبه

رو به اتمام بودند   د،یکش  یم  رونیو از تنم ب  کردیزدن دود م ش یبودم، تمام شده بودند؛ مثل عمر من که کم کم روحم رو با آت

 رحم که خنجر از رو برام بسته بود.  ی از اون روزگار نامرد و ب ی سطو ق یقرض  ی ها دنیاون نفس کش
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به سمتش   دنیانداخت. با چرخ ی دلهره رو به جونم م  شتریبودم و حال بابا هر لحظه ب  جیرو متوقف کردم، گ نیماش   یا  هگوش 

  یرو  ینگفتن ها کبود شده بود. پلک ونی بار فرو خورده و صورتش م ن یچند  ریکه در طول مس یحرف دنیشن ی منتظر شدم برا

 لب باز کردم:  ی از اون همه کالفگ  یخالص  ی برا مون فر  ینا آروم رو  یاهم قرار دادم و با ضربه  

  ریگلوتون گ  خ یکه ب ه ی چه حرف نیاماا  د؟ یبگ  نیخوایم  یچ م یشهر رو دور زد ی ابونایتموم خ د یگ  ی نم یز یچرا چ شدهیبابا چ-

 د؟یگ  ینم ی زیهمه براتون سخته؟! چرا چ نیکرده و گفتنش ا

  رون یب اش یورزش   وریپل بیاز ج یو با رنگ به رنگ شدن صورتش دستمال  د یکش ش یشونیپ یرو  یحال دست  شونیو پر مشوش 

و باالخره با چند سرفه آروم و با   دنیشن ی سر و صورتش نشسته بود، گرفت. مصمم بودم برا یرو کباره یرو که   یو عرق د یکش

  کرد یکه انگار داشت حرف هاش رو مرور م که یرو طور ی ا قه ی و چند دق  رد. لب تر کد یهمون حال سرتا پا مضطربش سمتم چرخ

ترمز بود، قرار گرفت و   ی مشتم که رو ی و بعد از ممتتظر شدن دستش رو  دمینفهم یز یلب زمزمه کرد. چ ر یسر تکون داد و ز

 ؟ بود  ی به دست هام منتقل شده بود اما اون چه حال شیقرار  یدش. انگار تمام لرزش و ب محکم فشر 

 و درمونده اش کرده بود؟!   شونیاون همه پر یچ

 

فرستاد   رون یب  ی و صدا دار  قیلبم اسمش رو تکرار کردم که نفس عم یگوشه   دن ییبه من هم منتقل شده بود و با جو اضطرابش

 و باالخره لب باز کرد. 

 باهات حرف بزنم فقط... یخواستم راجع به موضوع ی خواستم.... م یم-

 .د یکش  یباز نفس بلند  و

 خوب بهم گوش کن و عجول نباش... یز یفقط قبل از هرچ-

 و لب تر کردم.  دم یدهنم رو نگران و سرگشته بلع آب

 بگو لطفاً طفره نرو.  نو یشده ا یبابا چ-

گوش کنم. با لحن  پرخواهش   ق یکنترل خودم رو از دست ندم و دق  زنهی که م یی خواست آروم باشم و با حرف ها ی زم ما همچنان

 هم قرار دادم و پلک بستم.  یشدن بود لب رو  وونه ی که رو به د شونمیو حال پر

 ...ریبابا اردش  ینکنه برا  نم ی... ببشمیم وونه یدارم د  گه یلطفاً چون واقعاً د د یبگ -

 تکون داد.  ی منف یرو فرو خوردم که سر به معنا حرفم
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 . گهیشده د یچ د یپس بگ -

  ی به لب هاش و نشستن عرق سرد یفیگرفت با لرزش خف   یهر دو دستش م ی دستم رو تو کهیو درحال د یبه سمتم چرخ یکم

 کرد.  نیی سر باال و پا د ییتأ یهاش به معنا قهیو شق  یشونیپ ی رو

 چون...  ی خودتو بباز  د یباشه... فقط بدون که نبا-

 بابا!-

دست هاش   جی. حرف هاش با حرکت دستپاچه و گکردیاز دهنش خارج م یزدن براش سخت بود هر کلمه رو به سخت  حرف

 همراه شد.  

و خواستن که  زنگ زدن  ن یبه حس مارستانیخب آروم باش خب... خب سوگند چند وقته قبل باهام حرف زد و گفت از ب یلیخ-

 ..رمیخواست من... من خودم برم و بگ  ی ندازیگفت تو مدام پشت گوش م ی م ، یریبگ  ی رو که داد ییشایو جواب آزما  یبر

 سرد داد و آب دهنش رو با چرخوندن زبون جمع کرد.  ی بلند  نفس

 دکتر...  ش یگرفتم و بردم پ شارویج... جواب... جواب آزما-

  ی . با چهره ادادمیکه پشت هم از گلو مضطرب فرو م ی کرده بود و آب دهن  دایپ یزش دست هاش لر  ریمشت شده ام ز دستم

  ی و ترس  دادند یرو نم ی خبر خوب د یلحن مردد و نگرانش نو یکدوم از حرکات، رفتار و حت  چیدهنش بودم؛ ه   رهیمنقبض شده خ

کردم و منتظر ادامه حرف هاش شدم  نییکنم. سر باال و پا یقالب ته ی حساب ه دلم نشسته بود و باعث شده بود ک ی تو  کبارهیکه 

 مشتم محکم تر شد.  یکه فشارش رو 

  ه یاول  صیتشخ ه یفقط   نی... افتهی برات ب یاتفاق  زارم یمن نم ی عنینشده  ی زیچون چ ی خودتو بباز ی... حق نداریتو... تو حق ندار-

 دکتر ب... باشه؟   شیپ میبعدش... بعدشم بر  م یتکرار کن شارویآزما گهیبار د ک یو  میباهم بر  خوام ی م ست پس ازت

 پلک زدم.  اندازه  ی ب ینشست کرد و با سوزش گلو از خشم و اضطراب می شونیپ یرو  ی سرد عرق

 بوده؟!  ی مگه... مگه جواب چ ؟ یص یچه تشخ ش؟ یبابا... حرف بزن کدوم... کدوم آزما-

 خارج شد. نهیو نفسش آه مانند از س  د یبلندش کش ی شونیپ ی رو یدست-

  د یبا یخودتو نباز خوامیازت گرفته شد، ازت م مارستانیب یشدن تو  یمعده و بستر   یز یکه خاطر خون ر ییشایهمون آزما-

 دکتر فقط.... فقط...  شیپ  م یبر ازه یپس ن م یمطمئن بش

 ام زدم و محکم لب.به شماره اش افتاده  ی اه با تپش تند قلب و نفس هاهمر یمحکم پلک
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 بگو؟  نویبود؟ من چمه بابا... ا یجواب چ-

باز   ی اراد ریبلند و غ ییداشت که با صدا شمیدر آروم کردن و دور کردن تشو یاش سعبا نگاه فرار و حرکات دستپاچه  همچنان

و تار    رهیت کبارهی  امیزبونش اورد که دن  یرو رو  ی که باالخره به خودش جرأت داد و با محکم تر کردن گره مشتش کلمه ا دمیپرس 

  بتیبه اون ه یدر لحظه لرزش  دنشیتونم بگم شن یشوکه و بهت زده ام رنگ انداخت. م  یچشم ها ی که جلو یای اهیشد و س 

بار لفظش رو   کیدادم تا بتونم فقط   رونی ان که بارها بارها پلک زدم و نفس بترسناک سرط ی ام انداخت؛ کلمه بزرگ و مردونه 

 ...دمیشن ی بابا رو نم یحرف ها  ی ه یبق  گه یشده بود و د نیدرکش کنم. انگار که گوش هام سنگ  ی و کم ارم یزبون ب ی رو

حبس شده، باز کردم و   ی با تنگ شدن نفسم و کبود شدن صورتم از اون نفس ها یکی ی کیرو  رهنمیپ ی دکمه ها  یحس خفگ  با

 زدم.  رون یب نیاز ماش  زدیهمچنان حرف م که یدست بابا، در حال  ریدستم از ز دنیبا کش

  یدستم رو   هی . کردمیم  یط نیپشت هم و تند نفسم، رفت و برگشت کنار ماش  یفرستادن ها   رونیرو با ب ی کوتاه ر یکالفه مس 

  ی دستش قفل شد و از حرکت کردن ها یشد. بازوم تو  ادهیسرم. پشت سرم بابا هم پ یرو  گه یب تپش گرفته ام بود و دست دقل

 دو بازوم شد و من رو به سمت خودش چرخوند.  ر. دست هاش قفل هستادمیا جم یوار و گ  وونهید

پسر   وونهی کنم تو فقط آروم باش منو د یدرستش م خودم... خودم  ستی ن ی نگران یبرا یز یآروم باش باباجان آروم... گفتم که چ-

 نکن...

 

  یگم شده م  ی لرزون و خشکم دنبال واژه ها ی کردم. لب ها یو با صورت به خون نشسته، ناباور و درمونده نگاهش م زدم یم  نفس

 گشتند.

 من... ی عنی د؟یدونیاز اون روز م ی عنیاون شب تون ق.. قبل عقد...  یها ه ی پس... پس گر-

 سر تکون داد.  متأثر

  یبرا  د یکش ری کنم... قلبم ت ف یاون حالمو برات توص ی رو سرم خراب شد چه طور ایانگار تمام دن دمی فهم ی آره، خب... خب وقت-

داشتم نه   یمن از اون شب نه خواب درست  ،یلعنت  ماریب  نیگفت مشکوکه به... مشکوک به ا  یدونه پسرم که دکتر م   هی  ی تو... برا

نتونستم   یعا... عاشق شده بود  ی دل بسته بود د یخند  ی م یترسناک گذشت... تو.... آخه تازه داشت ی االیم بدون فکر و خروز

  ز یچ شیمشخص نشد چون راه تشخص یز یچ شیدوباره اما با اون آزما  یشیدکتر و آزما ریگ یشدم، پ  ر یگ یبگم... اما خودم پ یزیچ

شبانه روز با   د،ینرس  جای ترفند پوچ که به ه  هی بود  فند تر  ه یاما فقط  ، یبد  ی شیشرکت آزما یبود... خواستم با کارکنا یا  گهید

...  یکه اون همه خوشحال بود  یی اون روزا یخراب کنم تو  تویبشه اما بازم نتونستم خوش  ر ید دمیترس  دم، یخودم کلنجار رفتم ترس 

  نهیشدم تا بتونم زم ی ماریب نیبا ا ر یدرگ یضا یمر ریگ یرو نقض کنه پ یتونه حرف دکتر قبل در به در دنبال دکتر خوب گشتم تا ب
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فرصت باهات   نیگشتم تا بتونم تو اول نای دنبال بهتر ی جا نزن ی کنم که نترس   دایدرمانت آماده کنم خواستم اول راهشو پ  یرو برا 

 حرف بزنم. 

اون   ی مون تو  نیاز کنار ماش  ی نیماش  راژیاز بازوم رها شد دور گردنم قرار گرفت و سرم رو  سمت خودش خم کرد که با و دستش

داشت. حالش    ف یخف ی رنگش نشسته بود و لب هاش لرزش  یطوس  یچشم ها ی لغزنده تو یهمه سکوت شب نگاه باال گرفتم. اشک

 از حال من نبود.  ی دست کم

  ع یسر یل یدکتر خوب ازش برات وقت گرفتم و خ ه ی  شیپ میبر د ینشده فقط با ر یگوش کن پسرم د ربد، یگوش کن به من ه-

 .مید ی که الزمند رو انجام م ییکارا

  یداشت برا ی و سع  زدیدهن بابا بودم فقط حرف م ره یخ ی از هر حس دهیخشک یی ثابت شده و نگاه ها ی و شوکه با مردمک مات

 جابم کنه. که وقت گرفته بود م ی پزشک شیرفتن پ

  ابونیخ ی زانو تو  یرو  عصر یچهار راه ول ی که تو ی شب هی بود، نم می زندگ یشب ها ن یتر یو طوالن نیاز ترسناک تر ی کی قطعاً

  ن یشد به قلب و چشمم و اول یشتریمهلک که ن  ی که کمرم رو شکست و ضربه ا  یعابر خم شدم و اون خبر تلخ ی ساکت و ب

زده بودم و منتظر برگشتم به خونه بود،   شیکه ماه ها براش به آب و آت   یر قاب گرفته از دخت ریتصو  ون یقطره اشک مردونه م

باز مثل   نیبغلم کرد و اول  یطاقت  یزانو نشست و با ب ی و خوردم کرد. مقابلم رو د یبابا فرو چک یبه غم نشسته   یمقابل چشم ها

به اون آغوش   شد یو زانوش زخم م  ردخو  یم  نیزم  یهام که وقت  یبچگ  ربد یم مثل همون هو شد  ختم یبچه تو بغلش اشک ر هی

هفت ساله و   ربد یقلبم نشسته بود... هق زدم و شدم همون ه ی بار اون زخم درست رو نیتفاوت که ا  نیبا ا برد یپدرانه پناه م 

 ناتوان!

 

ماتم زده   ی و حال زارم که مثل آدم ها  یاون آوارگ  یها بودم و بابا هم پا ابون یخ یصبح بود و تا همون لحظه آواره   ی دما  دم

گرفتم و موهام رو    یدست م  ی نشستم و درمونده سرم رو تو یم نی زم  ی رو  قرارم،یب ی بار بعد از راه رفتن ها کی قه ی چند دق

رو   ی رو به رو شدن با کس یی بودم با اون وضع و حال داغون خونه برم؛ چون نه توانا نتونسته ی زدم، کنارم مونده بود. حت ی چنگ م

. تا  فتادهین  ی رفتار کنم که انگار اتفاق یتونستم راست راست راه برم و طور   یو حفظ ظاهر کردن. نم  ستادنیداشتم و نه قدرت ا

مقابله   یبرا دم یاز دست ندادن باور و ام نیزمزمه، همچن  گوشم یو رو هم ت د یزدن آفتاب بابا مدام برام حرف زده بود و ام رون یب

 !د یمبارزه و جنگ جد  ه ی شروع  ی کردن، برا

  یساده اما از نظرم خوفناک و ب  یاون کلمه   دن یاول با شن ی دونست که من همون لحظه  ی خواسته بود خودم رو نبازم اما نم ازم

پاهام رو هم نداشتم و   ی رو ستادنیقدرت ا یزانوهام سست شده بود و حت  ر یکردم. ز  یقالب ته یرحم خودم رو باخته و حساب



 عشق تا جنون 

1831 
 

رعشه شد به تنم.   ی ماریو لفظ اون ب دمیحسش کرده بود. ترسو نبودم اما اون لحظه ترس  یب یکه ترس و اضطراب حساب یبدن

 شدم. ره ی خ یآب نشستم و ماتم زده به نقطه ا ی لب جو ابونیخ یساعت هارو تو  وونه یشوکه و د یمثل آدم ها 

از اضطرابم با   ی بابا تونسته بود قدر ،یکنون   تیاز اون موقع یدرک کم  یهم بعد از اون همه کلنجار رفتن با خودم برا  باالخره

 زود خودم رو باخته بودم.   یلیگفت و من خ ی درست م  دهمیکننده اش کم کنه. شا  دواریام ی حرف ها

تن خسته   نی رو بود، برگشت. دو مرتبه با کمکش از ماش  ادهیپ یکه تو   یدستش بود از فروشگاه یکه تو  ی ا یآب معدن ی بطر با

  یدکتر بنام  شیرفتن پ یخواست برا  یکمک کرد تا صورتم رو بشورم. ازم م ی جو ی اوردم و با نشستن لبه  رون ی حسم رو ب ی و ب

گفت منتظر برگشتش از خارج از کشور   یکه خودش م که از چند وقت قبل برام ازش وقت گرفته بود آماده بشم و همون طور  

 بود که سراغ داشت.  ییدکتراها نیکمکم کنه و از بهتر  تونستیشده بود چراکه از نظرش فقط اون م

 

گرفتم. هنوز هم ترس   ش یاز التهاب و داغ یو کم  ختمیسر و صورتم ر یبود با کج کردنش رو  یبطر  ی رو که تو ی مونده آب  ته

زدم   د ییمهر تا  قیچندتا نفس عم دنیسپر کردن و کش نهیبابا از قبل برام کم رنگ ترش کرده بودند و با س  ی داشتم اما حرف ها

 .اش ی واه  د یام ی رو

 

کالفه شده بودم، دست آخرهم با حرص    یتو دستم بود و خودمم از اون همه باز و بسته کردنش حساب گاریس  ی فلز ی  جعبه

لرزش گرفت،   یاش حسابچوبه  یلحظه ا  ی محکمش که برا دنیتخت سر خورد. پرده رو با کش ر یپرتش کردم که ز یگوشه ا 

 شد؟!  یشد و چه طور یگنگ بودم که چ  و  جیزدم. هنوز هم گ  کهیت  واریپنجره به د ر یو ز دمیکش

بود. و   ومدهیخوابم کردم که روز ها و شب ها خواب بهشون ن  ی خسته و ب ی قاب چشم هازانو قرار گرفت و دستم رو ن  ی رو  آرنجم

شدند ترکش نقش بستن خاطرات مقابلشون اون هارو از خواب و بسته   یبسته م یکه هنوز هم دلتنگ بودند و وقت  ییچشم ها

اون عسل خوش رنگ و قشنگ و اون خنده    یِ دوباره و لحظه ا  دنید  ریبهونه گ ر،یکرد. دلتنگ بودند و بهونه گ  یم  زونیشدن گر

 قشنگ تر...  یها

بلند   وار یاز د دنمیکش نییپا ی برا ه یوقت بق  ی وقت و ب ی زنگ زدن ها یاون مدت از کالفگ  ی ام مثل هربار تو ی زنگ گوش  یصدا با

که وجودم رو گرفته بود و آروم    یکردن درد  رون یب یبرا  چ،یبود و ه  چی که تهش ه  یراه ی کردنم به قدم گذاشتن تو  یلج و راض

دراز    زیشماره درهمون حالت نشسته سمت م دنیبرداشتن و د ی . دستم برادمیبلند کش ی نفس داد،ی آروم به سمت مرگ سوقم م

 ! یمرتض   یهمه و همه... و حت د یحم یی سحر، دا ن،یحس ه؛ یاز بق ام یتا هم تماس و پ ۷۵سامان بود و  یشد، شماره 
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  یرو که تو   شیتکرا  یکه باز هم قراره همون حرف ها  دونستمیجواب دادم. م شه یا باالخره کالفه تر از همقدر زنگ خورد ت اون

  ی معترضش همراه با سرزنش کردن ها ی اون مدت هزاران بار تو گوشم خونده بود، باز بخونه و تکرار کنه اما جواب دادم. صدا

 . کردبعد گوشم رو پر   ی لحظه ا اش یشگ یهم

به اون رحم کن داغون   ربد ی ! هیتو اتاقت درم براش باز نکرد  ی رفت یاومد  گهیزنگ زدم عمه م  ه؟یکارا چ نیا ی د یچرا جواب نم-

  ی زجه زدناشو رو هم جلو ی چرا که حت  ی شد  یو خنث د یق ی ب نقدریکارو باهاش نکن چرا ا   نیبفهم عمه بارداره ا طشویشده شرا

 !زاتیاز عز ؟ی د یکه دل از همه بر یرحم شد  ی و ب دل قدر سنگ  ن یا یعنی  ،ینیب یچشمات نم

 کرد.  یاز قلبم، از محبوبم، محکم و و کوبنده سرزنشم م  دنیداشت و هنوز هم به خاطر دست کش ش یمثل هربار ن زبونش

تک تک   ی پا ده یکه االن داره جون م ی کس  ید یدل بر  یهم که اون همه دوسش داشت یاز دختر  یچون تو حت ی عیالبته طب-

 خاطراتت...

زجه   یحس شده بودم که حت یو ب د یق  ی لبم. حق با اون بود؛ اونقدر ب  ینامفهوم و کج گوشه   یدادم و لبخند   یگوش م   فقط 

و    دهیر سپسح  ی ناله ها یحت دم، ید ینم کردیو التماسم م زدیمامان رو هم که هر روز و هرشب پشت در اتاقم م یزدن ها و ناله ها

بودم   ده یگرفته بودم و بر  دهیپوچ... اما همه رو ناد ی رو کنم باز به اون زندگ خواستیم ازم و با التماس  خت یر ی که اشک م یساناز

  یعمو عل یو مجبور شده بودند به خونه  زارم یپا اون جا نم گهیخونه باشند د ی کرده بودم که اگر تو  د یتهد  ی از تک تک شون حت

 پناه ببرند. 

هاش راه به   دنیبود شاخ و شونه کش دهی. انگار که فهمد یچیگوشم پ یتو   زش یساکت شد و بعد از اون لحن التماس آم ی ا حظه ل

 بره!  ینم ییجا

 کنم..  ی خواهش م یبه حرفام گوش کن گهیبار د  ه ی خوام یازت م میحرف بزن  د یبا-

 باز حرف رو سر گرفت.  یاه یچند ثان یمکث با

تو... تو به من   ره یتو مغزت نم ی کلمه ا ی لج و حت ی رو دنده  یگفت باز رفت  شم،یاومد پ شهیدرمونده تر از هم نیامروز حس-

 چرا...  یچرا لعنت ی کنیم  نکارویا ی پس چرا باز دار یکن  ی فکر م ی گفت

 برام آشکار بود.  یلرزش گرفته بود و بغض صداش حساب صداش 

روز به روز داره پژمرده   یکه دستم داد  یامانت  ربد ی... هایکنم ب  یالتماست م می بزن حرف ایداداشم پس ب ی خوب ش  د یتو با ربد یه-

و وسط خاطرات  کشه یمرده متحرکه که نفس م ه ی وجود نداره فقط  یسوگند  گهید  یعن یسوگند داغون شده  ؟ یفهمیم  شهیتر م

قرار    ،یبر شویبزار  یلعنت ی مشت خاطره  هی نبود که وسط  ن ینبود قرارمون ا ن یا قرارمون... ق...  دهیمحاصره شده، داره جون م 
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آخه تو، منکه همون روز اولم بهت التماس کردم و گفتم بزار کنارت باشه و باهم   ی تا سقوط کنه.. چرا نفهم ی نبود دستشو ول کن

 ...  تیزندگ یسرنگون ی راب ی شد  لجباز  ،یخودخواه شد  یاما نذاشت د یو درد رو پشت سر بزار  یسخت ن یا گهید

 پر.  هی صداش پر رنگ تر شد و لحنش از گر بغض

تو    ده،یکرده جون م ی رو که باهات زندگ ی بابام داره به خاطر لحظه به لحظه ا  ی من، سوگند تو، ته تغار ی خواهر کوچولو ربد یه-

درمان اونو اونم درمان تو. شما   ی شیبهتر شه تو م تونهیم  زیبزار کنارت باشه... همه چ یبرگرد و برش گردون به زندگ ا یرو قران ب

با   نمیب ی... چون دارم مرهیروزا م نیجون از تنش هم یاگه.. اگه برنگرد  ی عل یکنار هم به وال نیش  ی... خوب منیش  ی خوب م

 خودم...  یچشما

 

 قلبم.  ی راه گرفت و سوزش دوباره  لبم  یسخت و کوبنده رو  یپلک زدن محکمم، قطره اشک با

 دمیبر ایهمانم که دل از دن من

 ...دمیکش  ی غمت آتش به باران م با

 . د یشن فیرمق و ضع ی ب یرو بغض آلود صدا زد و بعد از اون همه سکوت جانم اسمم

کنم تو رو به جون سوگند   یالتماست م میخوب شو... اجازه بده درمانو شروع کن ستمیمنم ن ینباش  ی تو... تو داداش من ربد یه-

 نکن...  قم ی نکن داداشم نکن رف م یزمانو هدر دادا یبه اندازه کاف می نشده بزار شروع کن ر ید  شتریتا ب  دمیقسمت م

  هی منقض کردم و با دراز کردن  طاقتم. چونه ام رو ی قلب ب یهم گذاشتم و دستم باز چنگ شد رو   ی که داد دندون رو یقسم با

 . دمیدندون هام بهش توپ  یبا حرص و بغض از ال به ال ن یزم ی پام رو

  گهیرو... پس د ی همه چ د یرو زدم ق یزندگ ن یا د یق گه یمن تموم شده اس، من د  یبرا زیقسمم نده... ه... همه چ گهیقسم نده د-

 ست. ده یفا یتالش نکن چون ب 

  یآقا مهت یو جا بزن   یاز یخودتو ب ه یاول یتشخص ه یبا  د ینبا یشیتو درمان م ست یبه وهلل که ن ستیداداشم ن  ستین ده یفا یب-

روزاست که سوگند بفهمه پس   ن یهم ،یخودتو بخوا د یفقط با میگذریباور کن کنار هم ازش م نجا،یدکترو کشونده اورده ا نیبهتر

کرده   یط  رویمس نینصف ا ش یروند  یاز خودت نم  ی... باور کن اگه اونجور ری مس نیا ی تو  رتبودن کنا ی بزار آماده اش کنم برا

انصاف بال   ی... ب یچرا ولش کرد دونه یهنوز نم ش، ینه بدتر سوزوند  ؟یکنیکه از خودت دورش م  یکن  ی م ی خوب ی فکر کرد ، یبود

 ! ؟یذره رحم و مروت ندار  هی  ده؟ یم جون بازم بگم که ذره ذره داره  د یبا ، یو رفت  یعشقت سوزوند  ش یو پرشو تو آت
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گوشم چسبوندم و    یرو محکم تر رو  یزدم و گوش  که یت وار یلرزون سر به د  یصداش به من هم منتقل شده بود و با چونه ا بغض

 دست هام محکم مشت شد.

  یسامان من... من ته خطم م  دم، ید که ته راه خودمو دبو نیبسه سامان بسه... من... من اگه نخواستم کنارم باشه به خاطر ا-

  یتره دنبال خودم به ب ز یرو که از جونمم برام عز ی ... ک.. کسگروید یک ی ی انتظار دار ی پس چه طور دمیبه بن بست رس  ،یفهم

قراره   دونمی اونم با خودم همراه کنم من ته خطم ته خط سامان بفهم، م ه یراهم چ انیپا دونمیم یوقت   یراهه بکشونم؟ چه طور 

رحم لِه....   یسرنوشت ب  نیا ی پا زیدود شه و بعد از پُک آخر عمرم ر یزندگ   نیا یبشه و فقط و فقط منتظرم که ته مونده   یچ

 ... چیه چهیاون با من ه

 تورو خدا...  ر ایرو به زبون ن یلعنت  ی جمله ها نی ا گه،یتو رو خدا بس کن د-

  دنیرد شدنش مجبور به کش  یسوزوند، برا یم  یکه باز معده ام رو حساب ی بود و درد ده یچیپ یگوش   ونیم دمیشد  ی ها سرفه

 محکم شدم.  یو پلک زدن ها ق یچند نفس عم

ش باش... من  که مواظب   دمیقسمت م مونی برسونه... تو رو به رفاقتمون قسم به برادر بیسامان مواظبش باش نزار به خودش آس -

  ی حقو ندارم خودخواهانه تا لبه  ن یرحم شدم و خواستم از خودم دورش کنم فقط و فقط به خاطر خودش بود چون من ا ی اگر ب

تونستم    یمن مشخصه بود و من مجبور بودم جداش کنم از قلبم... چون... چون نم  یندگ پرتگاه مرگ بکشونمش، سامان ته راه و ز

 بود، ته تهش...  دهیفا ی نداشت ب یخوش  انیموندنش با من پا  نمیچشمام بب ی ذره ذره آب شدنشو جلو

 . دمیلب کش  ی فرو دادم و دندون رو بغض

مُرده به اسم شوهر باشه؟ اون   ه یکشه اسم   دکی د ی.. چرا بابخوره چ. اش ی شونیپ ی رو یوگ یعمر مهره ب هی خوام بعد من تا  ینم-

  گهیمشخصه سامان عمر من د  انمیکه پا یتونم حلقه به پاش ببندم و کنار خودم نگهش دارم من  یکنه من نم ی زندگ د یجوونه... با

ندارم بهش   یچ ی... من هقتهیقح  نیتونم ا یباشم نم دواریتونم مثل شماها خودمو گول بزنم و ام ی من نم  دهیقد نم  ایدن  نیبه ا

 رو...  ی ... فرصت زندگرمی گ یازش م ویبدم تازه همه چ

 کرد. داد یداد و ب ی گوش  ی باال رفت و با حرص و بغض تو صداش 

جمع و جور کن خودتو   ایبابا به خودت ب ید یناام قدری چرا ا یگ یم  یمعلوم هست چ ی بسه لعنت ربد ی... بسه ه وونهید ی ا وونه یتو د-

 بزار کنارت باشه ل... لطفاً. م یبزار درستش کن

 رو گفتم.   یبستم و بعد از چند سرفه، سفت و محکم نه ا چشم

 مدته تو فقط مواظبش باش. ه ی  یباالخره عذابش برا  خوامی نه... نم-
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 .د یگوشم خند   یتو  ی و عصب تلخ

همون روز اول بهت گفتم، گفتم سوگند چه کنارت   یفهمی م برهیم نی داره خودشو از ب گم یم یگ یم  یمدته؟! معلوم هست چ  هی-

من باور   کنه یدرد هم، خوبت م  یدعوا د یش ی و م شته یپ نکه یاما حداقلش ا شکهیباشه بفهمه و چه دور به همون اندازه عذاب م 

و سوگند   ی کن  رونیدرد رو از تنت ب یتون یقطعاً م ی قدم ش  شیباال پ ه ی روح ه ی باو  ی دارم، خوده دکتر گفت اگه خودت بخوا

  ستیکنارم بمونه، مجبور ن ستیمجبور ن ینجور یحداقل ا ی ات... بهت گفتم، گفتم بزار باشه اما گفت ه یمعجزه کنه تو روح تونه یم

بده   و بعدشم جونشو نه یتو رو بب  قهی دق ه یحاضر  ی اون... اون حت ش،ی تو نشناخت ی من بذاره ول یتعهد پا ه یبه خاطر   شویجوون

 ؟ یچ یعن ی یفهمیم

 

که در   یاام با جمله جمله  زه ی باشم و فرو نر ی کردم قو  یم  یصورتم رو کنار زدم و همچنان سع یپشت دست محکم اشک رو  با

 گفت.  ی موردش م

که هنوز هم   ی اون برگه ها حکم مرگم بود اما... اما امضا کردم تا به اون پرنده ا یآزادش کردم که بره... امضا شناختمشیچون م-

  شناسمشیعشق منه خودخواه بشه... نتونستم خودخواه باشم، م یکه قرار بود محبوس شده  ی بدم پرنده ا ی بال و پر داشت آزاد

پسش بزنم و   تونم یهر وقت که بفهمه آسون تر م گه ی... دگهید ستی الاقل پابندم ن ینجور یاما ا کنهیخودشو پابندم م دونمیو م

  یپا شوی جوون د یکنه نبا ده یبر ایوقفه منه از دن  شو یزندگ د یبفهم. نبا کشمینامعلوم نم یانده یدورش کنم، من اونو با خودم ته آ

آسونه؟ آسون نبود اما    یه آدم مرده  پابندش کنه. تو... تو فکر کرد ی تعهد به  خواستم یکه هروز منتظر مرگم بزاره، من نم  یمن

 ... ستمین یحد قو  نیمنو نچزون سامان به وهلل که تا ا  نقدریتمونش کن ا  گهیمجبور شدم پس د

حرف   نیبار آخر نیآخر ی ست و در آخر با هزار قسم و التماس خواست که برا جهینت ی بود حرف زدن هاش ب دهیکه فهم انگار

وقت   یلیتونه بزاره چون من خ یروم نم   ی ریدونستم حرف هاش تأث ی هرچند که م. قبول کردم می هارو در اون مورد، رو درو بزن

 حس... ی رمق و ب یب  ی دادن به اون نفس ها انی بودم، به پا رفتهگ  یاز اون زندگ دنیبه بر  می میبود که تص

 

  ی راه ادش یز یاصرار ها  آروم کردنم به ی از زمان رو از دست نداده بود بعد از کم یا  قهیحول و هوش هشت بود و بابا دق ساعت

تازه هم    ایکه بابا گفته بود و گو ی دکتر شی پ م یکه بعد از اون هم فوراً بر تم یوضع  یدوباره و بررس  یشیآزما یبرا میشد  مارستانیب

  ی لیکردم افکار مسموم و پر ترسم رو هرچند که خ ی م ی دلم نشسته بود و سع ی و باور بابا کم کم تو  د یماز کانادا برگشته بود. ا

  د یبابا نبا ینخورده بودم و طبق گفته ها   یزی داشتم و تا اون موقع چ  ید یشد  ی سخت بود از ذهن و فکرم دور کنم. دل ضعفه 

  ی د. روبو یم  ی معده ام خال ستیبا ی و م خوردم یم ی زی بود، چ صیتشخ  یراه ها ن یتر ی از اصل یکیکه   یهم قبل از آندوسکوپ

که بابا بهم   ینانیبار با وجود تمام اطم کی قه ی ترسناک که چند دق ییها  ال یمضطرب و دلواپس نشسته بودم و با فکر و خ یصندل
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  سیگرفتم. بابا مشغول گفت و گو و حرف زدن با رئ ی اسپرتم ضرب م یکفش ها  ریرنگ رو ز د یسف ی ها ک یداده بود، سرام

اندازه نگران و   ی کرده بودم و بابا از اون موضوع ب  یاون لحظه ها قالب ته یجلو انداختن کارمون بود چراکه حساب یبرا شگاهیآزما

 شده بود.  شونیپر

انجام بشه، شدم. چشم   شیکه قرار بود آزما  یکه کنار بابا بود وارد اتاق ی به خواست دکتر زیربع هول انگ  ه یبعد از گذشت  باالخره

رو   د یبابا که همچنان ام ی شل و وارفته و نگاه کردن به چشم ها ییبا قدم ها زیت کردن چند نفس اضطراب انگ بستم و بعد از فو

و   یی مواد دارو ی که بو یدکتر و بابا، وارد اتاق شدم. اتاق   یطبق گفته ها ،ی فوقان ی انجام اندوسکوپ ی اکرد بر  ینگاهم م یحواله  

  ، یزیم  یقسمت چپ بدنم، رو  ی رو دنیوجودم انداخته بود. با دراز کش ی تو  ش، یماآز جه یترس رو از نت  یالکلش در بدو ورود کم

شد و   قیساعدم تزر یکه تو   ییبهم وصل شد و آرامش بخش ها لبم،فشارخون، تنفس و ضربان ق ی بررس  یهم برا  یی ها توریمان

  هی شگاهیدکتر آزما ی دندون هام که طبق گفته ها ن یقرار دادن قطعه محافظ ب ن یگلوم، همچن  یتو ی حس یب ی زده شدن اسپر

 شدم. شیآزما امانج یشون نشه. همچنان استرس داشتم و باالخره بعد از انجام اون کارها آماده   ی دگید ب یوقت باعث آس 

  ی برا یبعد هم پرستار ی  قه ی مشغول کارش شده بود و چند دق یجد  ی لیهفت ساله بود که خ ش،ی حدوداً چهل ش  یمرد  دکتر 

  ی بود و بعد از نمونه بردار ده یطول کش  یساعت می ن باًیداخل اتاق اومد. تقر یآندوسکوپ نیمراقب بودنم در ح ن یکمک و همچن

 شدم.  یکاوریبخش ر  وارد همراه پرستار  ینظارت و بررس  ی همزمان، برا

گرفتن   یبهم سر زده بود باز برا  ی خسته و کالفه ام کرده بود، بابا هم دوسه بار یده بود و اون فضا و اتاق حساب کینزد ساعت

حالم رو بد کرده بود   یاتاق حساب یخفه کننده   یو همچنان فضا  ییها از اتاق خارج شده بود. استشمام مواد دارو شیجواب آزما

اتاق   یدرد شکمم. پرستار مرتب تو   ن یقبل بود و هنچن ی کم یِاثرات اندوسکوپ گلوم که   یاندازه  تو یب  یو احساس فشار

اومدم و به بهانه رفتن به   نییتن سخت و کم جونم از تخت پا دن یبا کش ی طوالن بتیدر رفت آمد بود و بعد از غ  یکاوریر

 .تم شکمم بردم و همچنان درد داش  یاز شر پرستار خالص شدم. دستم رو رو  ییدستشو

اتاق دکتر   ای که گو  یبه  طرف اتاق  داشتی که در کنارش قدم بر م  یول بخش سراغ بابا رو گرفتم که همون لحظه با دکترمسئ از

 بهشون وارد اتاق شدند. دنمیبود و سمت چپ بخش قرار داشت رفتند. دنبال شون به راه افتادم و قبل از رس 

 

که   ق یبلند و عم ییزدم و نفس ها هی کنارم تک وار یشکمم داشتم به د هی ناح ی که تو ید یو با ضعف شد   ستادمیرو ا ی ا قه ی دق چند 

  کی باز  اتاق بودم؛ بابا با نزد مه یکه آروم تر شدم سمت اتاق دکتر راه گرفتم. مقابل در ن ی اوردند. کم ی همچنان به گلوم فشار م

رو که انگار بابا گرفته بود با   ییها شیدکتر، باهاش در حال گفت و گو بود و دکتر هم آزما ز یم ی شدنش رو زیخ م یرفتن و ن

  ی از رو نکیبا برداشتن ع یاقه یکرد و بعد از دق   یم  یبررس  کشیکوچ  نکیع ر ینگاه هاش از ز ریز  ی شونیکردن خطوط پ قیعم

 یو پراسترس   ی. آب دهنم  رو فرو دادم و پلک تند نییو پا االهم ب یکه رنگ گرفته از تأثر بود، به بابا کرد و سر  یچشمش نگاه

 ام حبس شد. نه یس  ی نگران بابا تو یدکتر رو به نگاه ها  یجمله   نی با اول نه یس  ی که تو ی و نفس دن یشن ی زدم. گوش شدم برا
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  نیا ی که تو  از انواع سرطان معده ست ی کی ومیو متأسفانه پسر شما مبتال  به آندوکارسن  نهیهم جهیقبلشم بهتون گفتم که نت-

 ... شهیمخاط آغاز م  یعنیمعده    ی  هیال نینوع، سرطان اغلب از داخلب تر

 هم بستم؛ پس درست بود...  ی داغ و خمارم رو رو  یشد، پلک ها دهیسرم کوب  یتو  ی ضربه مثل پتک نیاول

تند و پر استرس زدم و دستم    یسراسر تلخ پلک ی قلبم و لبخند  یباز بود، همراه با تپش باال رفته   میدر ن   یشوکه و ناباورم رو  نگاه

همون جا سر جام   ی بعد  یحرف ها در حضور خودم زده بشه اما با جمله   ی  هی خواستم بق ی در گذاشتم؛ م ی  ره یدست گ ی رو رو

  سراسر اضطراب یبود رو برام پنبه کرد. جواب پرتأثر دکتر در مقابل پرسش ها د یام ی  ه رشت یکه هرچ   یخشکم زد، جمله ا 

پر درم رو    یها قه ی سرم اکو انداخت و ضرب دار شق یتو  داد،یرو ماساژ م اش ی شونیآشکارش پ یو نگران ش یبابا که با تشو زیانگ 

 دست گرفت.  ی تو

 ...د یشا د،یاقدام کرد ر ید ی نداره کم یخوب ت یمتأسفانه پسرتون وضع-

رد و بدل شده رو   یحرف ها ه ی بق گهی که د  ییشل شد و گوش ها ره یدستگ   یکه از رو  ی تونستم گوش کنم و دست ی نم گهید

 کرد...   ر ییخودش تلخ و ترسناک قبل از کامل شدنش، صدها تعب  ی دکتر رو برا ی جمله  ییانتها "ِدیشا"که  ی و مغز د ینشن

مرگ    یکه فقط بو  ید یکار از کار گذشته بود... هزاران شا  گهید  د یعمرم کمتر از چند ماه بود و شا د ینبود... شا ی د یام گهید د یشا

 گرفت... ید یرنگ ناام نیکه سهمگ   ید یو ام  دادیم ی د یو ناام

  رون یب مارستانیمنسوخ و ناتوان از ب یام با حالت دهیچسب ی حرف و واکنش بابا باشم، با کندن قدم ها ی منتظر ادامه  نکه یا بدون

نگاه به   یِرگیروشنش کردم و با خ ع یسر یلی رفتم و با نشستن پشت فرمون خ نیسمت ماش  زدن وجودم  خ یو مبهوت با   جیزدم. گ

 گاز دادم و حرکت کردم.   هدف یخون نشسته ام به رو به رو، ب 

  دنینفس کش ن یکه شاهد اول  ییها ابونیها شده بودم؛ خ ابونیخ ییو تنها ی ظلمات شب و آوارگ کی رو باز شر گهیشبانه روز د  هی

  یدونفره   یبودند و قدم زدن ها دهیکه فقط چند بار مارو دست تو دست د  ییها ابون یعاشقانه ام با دختر محبوبم بودند، خ یها

 عاشق و پر تب و تابش، بهمون بدهکار بودند..  ی واماه و ه  بهشتی ارد ی رو تو یادیز

 قدم بزن کنار من، آروم... آروم 

 تو شده داغونه داغون  ی دلم ب نیبب

 شهر جامونده  وار ید در و  ی رو

 تموم خاطره هامون...  یجا
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که   یی مغزم شده بود و ضربه ها ی ها و دردناک تر شدن تک تک سلول ها قه ی باعث سوزش شق الیفکر و خ  ی رحمانه  یب  هجوم

 رو ساکت باشند و راحتم بزارند. ی خواست لحظه ا ی شد و از شون م ی م ده یسرم کوب ی مشت شده تو  یبا پنجه ها 

پردردم نکرده بودم   یوارد معده   یا  گهید  ز یگذشت و جز آب چ ی م یروز و نصف  کی شده بودم.  تی سوئ یراه رون یو ح  سرگشته

ه  ب  ی لیبود اما باز هم م یرو به نابود  ادیبه ستوه اومده بودم. معده ام از درد ز یامونش حساب ی ب یها و درد ها  دنیکش ر یو از ت

  ی  رهیآروم به دستگ  یجون تر از قبل فشار  یام رو دنبال خودم تا آشپزخونه کشوندم و ب هنداشتم. بدن سخت شد  ی زیخوردن چ

کردم. آب رو همراه با    یرو ساکت م  یاون درد لعنت  ی جور ه ی د یبرداشتم؛ با یآب یرو همراه بطر   ی اوردم و بسته قرص خچالی

 اپن رها کردم.  ی رو رو یو بطر  دم یقرص سر کش

شد و   یپر م  گهید ی و منزجر کننده  ز یخشم، انزجار، تنفر، واهمه و هزار حس رعب انگ  یلحظه به لحظه از حس ها وجودم 

تنگ شده ام.    ی  نهیس قلب و  ی رو نیاون همه حس خفه کننده و سنگ  دنیکه روبه طاق شدن بود از تحمل و به دل کش یطاقت

هم برام سخته و دشوار کرده بود. دست   دن ینفس کش ی گرفته بود و حت رام قرا نهیس  یقفسه   ی بزرگ رو ی انگار که وزنه ا

 گرفت.   شیرو پ  کیو کوچ  یسالن نقل  ریسست ترم مس یاپن شل شد و قدم ها یسستم از رو 

 

سرخ   یچشم ها ستادم؛ یرو ا ی خودم، لحظه ا شونیآشفته و پر ر یتصو  دنیو د  واری د ی رو ی  نهیتمام آ نیتریرد شدن از کنار و با

ته بن بست مرگ... مات و متوحش   ده،یبه ته خط رس  یرو باخته بود، آدم  زش یبود که همه چ یآدم ره یو به خون نشسته ام خ

بودم... دود شدنشون   دهیها کش که ماه ها به خاطرشون نقشه  یدونفره ا  ی ا ها و آرزو هایو دود شدن رو م یخودم بود و ترس  رهیخ

بود و همه    ده یکش ت یکبر امی زندگ یو خوش   یزندگ ریز  کبارهی یغمناک و به خونه نشسته ام... انگار که کس یمقابل چشم ها

اومد و دست بسته فقط و فقط   ی از دستم بر نم ی ارسوخت و دود شد... اما ک یچشم هام داشت م یجلو  یدر لحظه و ناگهان زیچ

  یرو در بر م ز ی همه چ شتر یو ب دند یکش یزبونه م   شتریکه لحظه به لحظه ب یی کردم به اون شعله ها ی بودم و ناتوان نگاه منشسته 

گوشم رو پر   تگوش نواز رو برام داش  یاکه حکم  ترانه  ییمقابل چشم ها نقش بست و صدا دش یگرفتند. صورت خوش فرم و سف

اون   یراحت باخته بودمش به نامرد ی لیکه خ  یدست داشت... دختر   یکه قلبم، تپش و ضربانش رو تو  ی دختر  یکرد؛ صدا

  ی تر کردم و با فرو دادن سوزناک آب دهنم همزمان محکم پلک رو یترک برداشته ام رو کم  یرحم و ظالم. لب ها یسرنوشت ب

و از ته   قیعم  یو تاب خورد، خنده ها چیگوشم پ ی تر تودک  زیخوف انگ   ی و جمله ها د یشا ون یهم قرار دادم؛ و باز هم صداش م

  یتند  یشد و نفس ها ی کند. صداها هر لحظه بلند و بلند تر م یاسمم از طرفش که قلبم رو هر بار از جا م یدلش، صدا زدن ها

اون چهار   واری در و د ی وار که اگر رو وونه ی د  یحال و بود  دهی. خشم وجودم زبونه کششد یدردناکم صدا دار خارج م ی  نه یکه از س 

  ی تو نمیبلند و خشمگ  ی بست؛ دست مشت شده ام همزمان با دادن زدن ها یکردم قطعاً راه نفس هام رو م   ینم ادش یفر ی وارید

 در لحظه مقابل چشم هام...  ختنش یرو به رو فرود اومد و فرو ر یها  نهیآ
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که   ی خون یداشت و قطره ها  یآروم یدر اتاق هنوز هم حرکت ها نیبود که ماب  یبکس قرمز رنگ  سهیرمق و ناتوانم به ک یب نگاه

لحظه    یکنترل شون مقابل دهنم قرار گرفت. برا  یکه برا ی خون یتر شده بود و دست د یآروم روش راه گرفته بودند. سرفه هام شد 

  ی ها کهیت  ی تمام ی بود سرخورد؛ تو شده که یصدها ت ن یزم ی که رو ن یتریشکسته شده و پر خونِ و ی ها شهیش  ینگاهم رو یا

هاش   یمتی که با نامال  یبسته بود و وجود  میکمر به نابود  یام رو؛ انگار که زندگ و وجود شکسته  می د یشکسته شده، خودم رو م

 شکسته...   شهیشده بود درست مثل همون ش  که یت  کهیت

  ییو پلک ها دمی شن ی ام رو م نه ینامتالطمم رو بلند تر فوت کردم. خس خس س  ی زدم و نفس ها یسوزش دستم پلک محکم با

. آروم  د یچی خونه پ یزنگ در تو  یکه پلک بستم صدا ن یدراز شد و هم  نیزم یرفتند، پاهام رو  یهم م  یناتوان که کم کم رو 

شدن مشت به در،   ده یزدن و کوب سمت در رفت و بعد از چند بار زنگ گاهمو دردم رو باز کردم، ن یخمار از خستگ  یپلک ها

با   قه ی . کالفه تر پلک زدم و بعد از چند دقد یکوب  ینبود و همچنان با صدا زدنم، محکم به در م الیخ ی . بدمیبابا رو شن یصدا

سخت   ی و در باز شد، چند قدم در چرخوندم ی رو تو د یسمت در رفتم، کل نیزم یاز رو  فمیجون کندن و جمع کردن تن نح

 سر خوردم و نشستم.  نیزم ی رو وار یکنار د ی ورود ی راهرو یقدرت حرکت نداشتم و تو  گه یبرداشتم اما د

تر و پر رنگ تر از قبل باز برام   ظ یدکتر رو غل ی بابا حرف ها دنیکه آروم بسته  شد. د  یافتاد و در  نیزم یبلندش رو  هیسا

تمام   ی محکمش تو یقدم ها  ی بعد صدا یدست هام گرفتم. لحظه ا   ونی شده ام سرم رو م د یکل یهاکرد و با دندون   ی م ی ادآوری

بسته سخت و لرزون سر   ی با پلک ها  کردم؛ی شونه ام حس م یو حضورش رو کنارم حس کردم. فشار دستش رو رو  د یچیخونه پ

کرده بود   دایهم لرزش پ ی اش که کمرموندهپربغض و د یصورتش رو هم نداشتم و صدا ی جرأت نگاه کردن تو یباال گرفتم حت

 بعد گوشم رو پر کرد. ی لحظه ا

  یچرا گذاشت  هو؟ی ی اصالً کجا رفت ی نبود  ت یتو؟ چرا سوئ  شبید ی ... کجا بودشبیتو؟ د ی کنیکار م  یبا من چ ی ... دارید... دار-

 ... ک... کنار هم... میمانع سخت هم رد ش  نیو از ا  ی... بجنگ یو بجنگ  ی سیو وا ی جا نزن ی ... قول دادیتو به من قول داد   یرفت

خم شده اش شد. دست به سمتم اورد و   یو شونه ها یاشک ی چشم ها ره یپلک زدم و نگاه مسخ و کدرم خ رون،ی بودم و ح ناتوان

هبوت  که با لرزش شونه هاش سکوت تلخ خونه رو درهم شکست. مات و م یمردونه ا  ی ها هی و گر د یآغوشش کش ونیسرم رو م

  دهیحس... بر  ی حس ب ی ب ، یخثن یاینگرون هم نبودم، خنثدل  ی حت گهیبه بعد د جا  هی کردم؛ از  یرو به رو، رو نگاه م   واریفقط د

 ... از عالم و آدم... دهیبر ی

 دست هاش چنگ زد.  ون یکردن خودش شونه هام رو م   نیو تکلم سختش کنار گوشم صوت انداخت و همراه با نفر  هی پر گر لحن

 که... نباشم اون روز...   ی نباشم روز ی جا نزن بابا جانم، نزن که تو عمر من-

 و هق هقش.   یباز ناتوان و
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 شونه ام بود آروم کنار زدم که صورتم رو قاب دست هاش کرد.  ی رو که رو دستش

 نبود؟  نیمطب مگه قرارمون ا میقرار بود بر  یخبر رفت یچرا ب-

 نگاهش کردم.  یحواله   ی حس یتلخ و ب لبخند 

 ،یسرپاش  د یهمه... تو با گردن یم  تیو هزارتا دروغ سرهم کردم. پ رنی گ یمدام سراغتو م روزیسوگند و مامانت نگرانت بودن از د-

نشده بفهم   یز یبلند شو، سرپاشو پسر چ ،ی که دوستش دار  ی حالتو ب... به خاطر مامانت، س... سوگند، دختر نیا ی جمع کن د یبا

 ... یحلش م نویا

 هم فشردم.  یفضا دندون رو  ی بغض و تلخ ون یم ی زدم و با خنده ا پلک

 ! ؟یزنیگول م و یک ؟ی به ک  ی دل خوش کرد  ی... به چدمیحرفاتونو شن دم،یشن ستم یبابا... من... من احمق ن -

 شد و محکم و پر تشر نگاهم کرد.  شتر یعضالت صورتم ب ی دست هاش همراه با فشار دوندون هاش، رو فشار

 ...یبجنگ  یپاش  د یبا یباش  دوار یام د یپس با ید یها خب اگه شن  ی د یشن ویچ-

 شد. ی م دهیپشت سر کوب واریکه پر خشم به د  یباال رفت و کله ا صدام

ته نداشت چون تهش م..   ی عنیبود...  یچ  د یکه ته اون شا دونمی... مدونمیبده م تم یکه وضع دونمیبسه بابا بسه منو گول نزن م -

 مرگ بود مردن... 

 تر از قبل شد.  قیچشمم عم ی سرخش نگاهم کرد و خطوط گوشه  ی با چشم ها ره ی و خ مات

  تتیآره گ... گفت وضع یدرمان ش   شهیهست، م د یدکتر گفت ام ؟یقشنگ گوش کن ی نستادیچرا وا د یتو کدوم شا ی گ یم یچ-

حالو بلند شو، بلند شو که مامانت و سوگند بدجور چشم به   نیپسر جمع کن ا ایاما نگفت... به خودت ب ستیخوب ن  یلیخ

 راهتن...

  ی کنج لب هام به سخره گرفته م یکه لفظش هربار با لبخند  ید یاز ام د،یبابا از ام ییساعت تمام گوشم پر شد از قصه گو کی

آماده   د یخودم رو گرفته بودم؛ با م یشهر، تصم یابونایشدن دردم با تک تک خ ک یو شر  یشب آوراگ  کی همون  یتو  شد اما من

 . زیدن، از همه کس و همه چیدل کندن و دل بر  یکردم خودم رو برا یم

کم کم   نکهیگفت، ا  یسوگند و مامان م  یها  یحرف اجازه داده بودم زخم دستم رو پانسمان کنه و مدام از پرسش و نگران یب

از   ی کی یشون داده بود. گفته بود عزا ل یآروم کردن دل هاشون تحو ی که برا  یکردنم و دروغ دای پ یشند برا ی م  جیدارن بس

 دوستم هام رو گرفتم! 
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 ناکام موندن تمام خواسته هام.   یخودمه، عزا اهامیآرزوها و رو یعزا عزا دونست که اون  ینم اما

گفت    یخودم بافته بودم اما م یازش برا ببر یکه هزارن تع  ید یگفت، از شا  "د یام"یلعنت  ی که تموم شد باز از اون کلمه  کارش 

 !وجودم گفته؛ از سرطان  یبودن درد نشسته تو  میخوش خ ِدیگفت دکتر از شا ی نبودند، م شی محض ب  یاشتباه رهامیتعب

 گول زدن خودش و من! ی دروغ برا ه یدار بود چون دروغ بود،  خنده

 

بودند شوکه بودم اما چاره   دهیچ یهم پ ی تو  ظ یو غل د یشد  ی رو مثل طوفان زیکه همه چ  یبود و هنوز هم از اون اتفاقات ری درگ  ذهنم

وقفه و   ی ب یکم خودم رو جمع و جور کردم. بابا به خاطر زنگ زدن ها ه ی که بود   یجور نبود و به خواست بابا و حرف هاش هر یا

بعد از اون برگردم خونه چراکه همه   یمامان مجبور شده بود خونه بره و از منم خواسته بود کم ی  هانداز  یب ی کردن ها  یقرار  یب

  فتند ی شدنم باعث شده بود به تقال ب بی ند و اون غفوت شدن دوست نداشته ام شده بود  ی  تهیو فرمال یساختگ  یماجرا ریگ یپ

  دهیفا ی هم رفته بودند شرکت. سخت بود اما اون همه فرارم ب اردوب ایبه بابا زنگ زده بودند و گو  یو سامان چندبار نیحس یحت

 با تک تک شون.   کردم یتقابل م د یبود و با

 

  یتو  شتر یو ب  شتر یخوش رنگ و به اشک نشسته اش داغ دلم رو تازه تر کرده بود و هر لحظه ب ینگران و چشم ها ی چهره  دنید

  یرو که تو  یاز بغل بابا جدا شدم، جاخورده رو گرفتم و اشک ها  عیسر  یل یخ دنشیسوختم. با د یم  انمیپا ی حسرت و افسوس ب

  ر یمنحسوس با ت  قتی اون حق ی باعث شده بود صدا دنش یدبود تند تند پاک کردم.  رفتهاز دستم در  یحساب ارشونیبغل بابا اخت

رنگ رو   یو ب   شونیرنگش شده بود؛ چه قدر پر  یصورت ب ره ی. نگاه ماتم زده ام خرهیبگ  تم یسرم ضرب دار ر ی قلبم تو دنیکش

 اون همه نگران شد کرده بودم!  یبودم، چه طور  یشده بود و چه قدر از خودم عصب

  نیکرد، حال منقلب و شوکه اش بابا رو هم نگران کرده بود و هم یچشم هاش فقط نگاه م  ی پر شده  ی پلک زدن با کاسه  یب

  ی نفس دنی شد به طرفم اومد و بابا هم با کش ی م ایجواب گذاشتن سؤال بابا که حالش رو جو یکه بابا سمتش قدم برداشت با ب

 رفت.  رون ی بلند از اتاق ب

صورتش راه گرفته   ی اشک رو ی صورتم به حرکت در اومده بود و قطره ها یاجزا  یرو  رونظ یو ح  جیبود؛ نگاه گ  ستادهیا مقابلم

چراهاش  ی برا  یاما جز سکوت جواب د یاون حالم رو پرس  لیسوزوند دل یقلبم رو م یبودند. با بغض و لرزش صداش که حساب

 کردم.  ینداشتم و ساکت بودم و فقط نگاهش م

  م یخبر ی و با هل دادانم به عقب از نبودم و اون همه ب د یکوب  ی ام م نهیلحن و رفتارش به س  اش شدت گرفته بود و با شماتتِ ه یگر

  خواستیاون دو روز براش تنگ شده بود، دلم م ی خبر رفته بودم. چه قدر که دلم تو ی که کجا بودم و چرا ب نیکرد؛ ا ی ِشکوه م
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  شیاشک ی چشم ها ی نگاهم رو کرد،یشکوه م  یقرار  ی باش رو به جون بکشم. هنوز هم با  دهلمسش کنم و باز عطر مست کنن

 د یحسرت بغل کردنش،**. شا خوردم،یحسرت م شه یهم یبرا د یبا د یشد. شا نیتلخ باز ته نگاهم ته نش  قتی نشست و غم اون حق

تونست اون همه   ی نم ینداشت، امکان نداشت زندگ  مکانشد... اما نه ا یم  یهام تلق  ن یاز اون زمان به بعد هر رفتار و هر کارم آخر

 آروزوهام رو به بن بست ختم کنه....!  یتونست کوچه    ینم ره یتونست اون رو ازم بگ  ی رحم باشه، نم یب

  یلحظه با چفت کردن انگشت هام دور بازوها ی هم فشردم و تو یدندون رو   شد یم ده یسوم تکرار و کوب ی که مدام تو  یقت یحق با

و ناتوانم   یچسبوندم. بغلش کردم و عطرش رو به خورد جسم و روح زخم  نه یسمت خودم کشوندمش و محکم به س به  فش، ینح

 دادم. 

در حق    ایهم حق داشت، دن ی لیکرد. حق داشت، خ ی انصاف بودنم گله م ینداشت و همچنان از اون همه ب یهاش اما تمام ه یگال

 انصاف هم در حق اون. ی کرده بود و منه ب  یانصاف یمن ب

بمب   ه یکه مثل   قتی با اون حق کردمیکار م  یچ د یغلط اما من با یدرسته و چ ی دونستم بفهمم چ  یبودم و هنوز هم نم  کالفه

 ! کردمیکار م یچ  د یدستم بود با ی تو یساعت

 ناکام...!  یا اون همه آروز ! بکردم؟یکار م ی ام رو باهاش تصور کرده بودم چ نده یکه آ  یبا دل دختر  کردم؟ یکار م  یدلم چ با

مسموم.   ال یکه رو به انفجار بود از اون همه فکر و خ  یکالفه و آشفتت ام کرده بود و سر   شتریبه حقش ب یها ه یو گال شکوه

بود که متوجه   دهیازم پرس  ی عالم برهوت پا گذاشته بود سؤاالت ی کرده بودم و فکرم تو ر یو منگم س  ج یحالت گ یکه تو  یچند بار

و    هی بود اسم اون دوست نداشته ام که بابا بهش گفته بود چ دهیشون نشده بودم و باز حرف هاش رو تکرار  کرده بود، ازم پرس 

 نه...  ایداشته   شیزندگ ی رو تو ی کس نکهیا

اون پسر که خودم باشم گفتم، از   یاندازه چزونده بودنش. اما گفتم، از آرزوها ی قلبم و ب ی شده بودند رو یکه سرب داغ یسؤاالت

... گفتم و سوختم اما از طرف  میبود دهیچه آرزوها و نقشه ها باهم کش نکهی دختر مجبوبم بودم گفتم، از ا  یچه قدر دلبسته   نکهیا

که سفت گلوم   یمغز و قلبم و با بغض  ی شده بود رو ی همه اون هارو گفته بودم و هر جمله ترکش داشتن یآدم که وجود خارج هی

هم فشردم. اما ول   ی فرو دادن اون بغض خفه کننده دندون رو ی دست هام گرفتم و برا ی بود کالفه تر صورتم رو تو ده یرو چسب

ت بغض چونه  کرد. بغض پش ییمن رو آرومم کنه. دستم رو کنار  زد و دلجو ی قدر ش یبا اون همه ناآروم کرد یم ی کن نبود و سع

 دلم به خودم لعنت فرستادم و لعنت.  یاشک و تو  خت یقرار تر از قبلم اشک ر  یاون حالم ب  دنیام رو لرزون کرد و با د

 

. قول و قرار  ییهم من اون رو آرومش کردم و دلجو ی بغل گرفتمش و کم ی و نوازشگرانه تو نمشیبب  یاومد اون جور  ینم دلم 

  ینرم، خواست رفتنم از اون رفتن ها  گهیکرد و خواست د ی اداوریگوشم   ی تلخ و ماتم زده باز تو ی اون فضا ون ی هامون رو م

 به ساعتم نکشه...   یقبل مون حت  ینشه... به روز نکشه مثالً حرف ها یطوالن
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  یسکوت رو  ی رو بعد از کم دش یو سف فی ظرداغش نشوندم و دستم دورش حلقه شد. دست  اش یشون یپ ی رو  یعطش بار بوسه

بود که   الیکنه. اما اون لحظه فقط فکر و خ ی که وجود نداره باهام همدرد  یغم آدم یکرد تو  یم  یگذاشت و سع  قرارمی قلب ب

د از من چه  اگر نباشم حالش بع نکه یزبونم اومد؛ از نبودم گفتم از ا ی رو رانهیفلگ که غا یاورد و سؤال  یمثل هر بار به مغزم هجوم م 

 ه؟یشکل

لب هام نصفه موند باز و پر درد ناله کرد. از سؤال هام انگار که ترسده بود و مدام   ی انگشتش رو ی  خگرانهیام با گذاشتن توب  جمله

قرار داده و   رم ینداشت  تحت تأت یکه وجود خارج  یمرگ اون آدم   کرد یبدم. فکر م  انیبه اون حرف ها و اون غم پا خواستیم

از زبون   میماریب دنیدکتر و فهم ی حرف ها دنیکه بعد از شن ی اون آدم مرده خوده من بودم، من ه دونست ک  یترسوندتم... اما نم 

 بودم.  دهیبر ایبود و از جسم پر دردم جدا شده بود، انگار از دن ده یبابا روحم پر کش

تونستم اون همه جلوش خود دار باشم و   ی . نمشتریو ب  شتریهر لحظه بو اضطرابم   شد یمانندم خورده م  انهیبا افکار مور ذهنم

 خواستم بره...  نیشدن به زم  ره یرحم شدم و اون لحظه با خ ی . بکردی بودنش کنارم داغم رو تازه و حسرت هام رو پر رنگ تر م 

وندنش اصرار کرد، حالم دست خودم  م  یبرا  شتر یجمله ام رو محکم تر تکرار کردم، ازش خواستم بره اما ب کرد؛ینگاهم م ناباور

سخت از جا بلند شدم و   ی نفس دنیو کش رهم یپ ی  قهی کردم و با باز کردن  ی م داینفس پ یحس تنگ  شتر ینبود و هر لحظه ب

  هی . با هر قطره اشکش د یحرف هاش باز چک ون یخواستم بره. بغض کرد و اشکش م  تراخارج شده از کن  یتر از قبل با حال یعصب

  کردم، یشدم، فکر م یبا خودم تنها م د یرفت با ی م د یاما با شد یهم مشت م ی که محکم تو ییو دست ها  فرستمیلعنت به خودم م

 شد.  ینم فتاده، ین ی نبودم که راست راست جلوش راه برم و وانمود کنم اتفاق یاون قدر قو 

 نت... ... و لعنت به من لعهی با گر ، یبا دلشکست رفت؛

کار بابا فرود اومد   ز یم ی شده ام محکم رو یچ یدست باندپ ت، یخشم و انزجارم از اون حال و از اون وضع ی زبونه کشدن شعله ها با

به خون نشسته   ی خارج شد و چشم ها نهیتندم پشت هم از س  ی. نفس هانیزم ی رو زیخونه از لبه م  یشدن قطره ها  دهیو چک

داشت مثل هر بار آرومم کنه و   یهمون لحظه بود که بابا باز داخل اتاق اومد. سع ی . توزنند ب رون یخواستن از کاسه ب ی ام انگار م

نبوده که بعد از اون   نیگفت حقش ا ی بود، م یکرده بودم از عصبان یراه یسوگند رو اونجور  نکه یبود، از ا ی هم ازم شاک ی از طرف

دونه عشق   ه ی ی خواستم؟ مگه راحت بود چشم ببندم رو یم دلش رو بشکونم... اما مگه من  یاونجور  ی و دلتنگ   ینهمه نگرا

 ! رمیبگ  یدلش رو به باز  یو اون جور  میزندگ

  ی هم م یتو   شتریو ب شتر یکه هر لحظه ب ی ا یبزرگ و کالف سردرگم  چ یه هی  نیکرده بودم ب رهیمن نبود؛ گ  ی کس جا چیه

فرو رفتن و غرق شدن   یآماده   د یمرداب بودم و هر لحظه با  ونی گرفتم؟! م ی م ی میچه تصم د یبا کردمیکار م  یچ د یاما با د یچیپ

  ی ب زدم یکه سردرگم فقط درجا م ی شد؟ اون هم من ی رو با خودم همراه کنم؟ مگه م  زامیتونستم عز یشدم، اما... اما مگه م  یم

 ...د یبودم و نا ام زهیانگ 
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رحم که قلبم رو روحم و    یب ی کس خبر نداشت، از دست اون زندگ چی بود؟ من از دست رفته بودم و ه گه ید  یا ی ندگمگه ز اصالً

 کرده بود...   ی جسم رو ظالمانه سالخ

اون هم با اون   نه یبا اون سرو وضع من رو بب   د یگفت نبا یشدن مامان دوش گرفتم و بابا باز زخمم رو پانسمان کرد. م  داریقبل ب تا

رو فقط   ی ا قهیهام رو به رو شدم. ده دق نی تر  ز یاز عز گه ید ی کیکه داشت. سخت بود اما با تموم ضعف و دردِ روحم با   یتیوضع

تونستم اون   ی تاب بود و من چه طور م یگفت. چه قدرکه اون هم ب  یاون مدتِ دو روزه م  یتو  شیبغلم کرده بود و مدام از نگران 

 بود!  دهیفروپاش   یوجود خودم اونجور  کهیهمه آدم رو قرار بخشم اون هم درحال

اون حال سوهان روحم   ی تو دنشینگرانش بودن و د ینگاه ها رینبود، ز ی چشم مامان کار آسون یخونه موندن اون هم جلو ی تو

شروع   یکه برا  یی و بعد از مطمئن شدن از حالم از کارا  زنگ زده بود یپناه اورده بودم. بابا چند بار ت یشده بود و باز به سوئ

  ی برنامه  دن یمشغول چ   مارستانیدکتر و به اون ب  نیهم خوش باور بود و با تلفن و از ا هنوزدرمان انجام داده بود گفته بود، 

 درمان بود! 

 نشوندم.   ی لب هام م ی تلخ رو گوشه    یفقط لبخند  د، یبعد از هرجمله اش از ام 

  کشیسقف بود و لوستر کوچ ره یخوابم خ یخسته و ب ی بودم و چشم ها دهیدراز کش  ون،یزیتلو یرو به رو  وار، یکنار د مبل  ی رو

 بود. 

 

اون   ونی دکتر رو... م ی گفتن هاش و حرف ها د یبابا رو از ام یکردم؛ حرف ها   یم  نیذهنم سبک و سنگ   یبه سقف تو   یرگیخ با

  یدور گلوم م أس ی ی  سهیشد و باز ر یمحو م   میزود دلخوش  یلیشدم اما خ یهمه فکر کردن گاهاً دلخوش بابا و حرف هاش م

که اون روز ها   ی غمناک یو آه... ترانه    دمیبست. آه کش یو سمج وار م  سخت که راه گلوم رو سفت و  نیسنگ  ی و بغض د یچیپ

 .د یشن ی گوشم م  یا گه یخوش د یاز هر آوا  شتریب

مبل نشستم. حتماً که    یسخت و کالفه رو  ی کنار زدم و بعد از فوت کردن نفس م یشونیپ یزنگ در آرنجم رو از رو  یصدا با

بود، اونقدر جواب تلفن هاش رو نداده بودم که باالخره اومده بود سر وقتم. از جام بلند شدم و آروم آروم سمت در رفتم و   نیحس

سامان از پشت سر   ی صدا دنیسالن برگشتم. با شن یدرو باز کردم و باز تو  هی ک  نمیبب  نکهیرو آهسته چرخوندم. بدون ا د یکل

 بود و معترض. ی. شاکستادمیا

 جناب!  ی شد  نیسنگ  ،ید یتلفن رو که جواب نم ی و درو وا کرد ی به خود زحمت دادعجب! -

 رو شروع کنم.  گه یمجادله و بحث د  هی حوصله تر از اون بودم که بخوام  یب
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  یگوشه   یستم اومد. کم  بیکرد و دست به ج یزدم. نگاه کهیاش ت ی مبل افتادم و سرم رو به پشت یزدم و آروم رو  ی چرخ مین

 هم گذاشتم. یسؤال هاش که همراه با پرسش شون پلک رو  نیمبل نشست و اول ی دسته   یرو ی و با حرکت د ییلبش رو جو

 تو چته؟   یچ ی عنی ایمسخره باز ن یهان ا ؟ی چ یعنی-

 فقط سکوت بود و سکوت. جوابم

 ؟یگ ینم  ی چیچته تو چرا ه ه یچه حال  نیا زنمیبا تو دارم حرف م-

رفتن به آشپزخونه و خوردن آب از جام بلند   ی از مبل برداشتم و برا هی هاش کالفه ام کرده بود. گلوم خشک شده بود، تک سؤال

  یسرخ و ب یچشم ها ره یپر سؤالش خ یاون هم بلند شد و مچ دستم قبل رفتن چفت انگشت هاش شد. چشم ها عاًیشدم که سر

 خوابم شد.

 کدوم دوستت بود؟ -

 .یشناس ینم-

 ه؟ یچ انیجر ی د یم ی رو باز ی ک بد ریه-

 زدم.  ی رمق زهره خند  یب

 !یزنیحرف م ی از چ ی کدوم باز-

 صورتم به حرکت دراومد و با جمع شدن صورتش از حال نگران و ناراحتش آب دهن فرو داد.  یاجزا  یرو نگاهش

 داداشم بگو قربونت برم من بگو داداشم.  ی چه حال  نیا شده یراستش رو بگو چ-

 . د یو بلند غر  د یسمت آشپزخونه برداشتم که محکم دستم رو کش ی حرف قدم یب

خونه   یجلو دنیکه تا رس   یچته تو حرف بزن چرا اون همه ناراحتش کرد  ی د یعذاب م ی نجوریها چرا سوگندو ا  ی چته لعنت-

 هان آره؟  ؟یپا گذاشت ریکه رفاقتمونو به خاطرش ز یون عشقبود ا ن یبود دوست داشتنت؟ ا ن یفقط هق زد و هق؟ ا

وقتش نبود   دادم؛یرو خوب جلوه م ز یبودم و همه چ یآروم م  د ی. بادمیکش رون یدستم رو از دستش ب   یخشم و پلک زدن محکم با

  می شونیپ یرو ی. موهادمیبلندتر کش یدور کردن خشمم نفس  یشد. برا ی نم یاونجور  کردم،یگرفتم  فکر م  یم  میاول تصم د یبا

 .ستادمیرو باال زدم و دست به کمر مقابلش ا
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نداشت... سامان  نجایکسو ا چ یبند کردم ه نجا یدستشو ا میکرج آشنا شد   ،یشناس یتو نم مهیمیقد   ی از دوستا کرد یکار م نجایا-

ها نه بگو جز دو سه   شناسمیتو رو م ی قایرف  ی ه... مگه من همه مگ  نم یاصالً بب ؟ی کنیچرا درک نم ی فهمیبود م قمیاون رف

   شناسم؟ ینفرشون کدومارو م

کردم روش کنترل داشته باشم. سر باال    یم  یو سع د ی. صدام از خشم لرزکردیبود و با تر کردن مدام لب هاش نگاهم م ساکت

 اش زدم.  نه یس  ی کردم و انگشت به سمتش گرفتم و رو نییپا

  یتون یمن نم یپس... پس به اندازه   میکه داشت ی حرمت ی رفاقتمون رو یکه به خاطرش پا گذاشتم رو   هی همون عشق نیآره، ا-

 جونمو... یتو  قمو،ی رف  یمن به خاطرش تو رو کنار زدم تو  ،ینگرانش باش 

 و نفس فوت کردم.  د یگلوم پر ی لحنم تو ی دهنم از تند  آب

داداشم بفهم، بفهم تو    ستیکم درکم کن، حالم... سامان من حالم خوب ن  هی خب  ی کردم در حقش ول ی انصاف یقبول دارم آره ب -

 حالو.   ن یجمع کنم ا نیذره بهم فرصت بد  ه ی م یچه حال

 شممرده و محکمم، چنگ زدم. انگشت هام با لحن  ون یهم فشردم و شونه اش رو م ی نگاه بهم دوخته بود. دندون رو  متأثر

روشون   یکنترل  چیوقت ه  چیگوهش که ه  یبا همون اخالقا ربد یو برام شاخ و شونه بکش. من همونم، همون ه  نجایا ایپس ن-

که تا حد مرگ   ه یدختر رنجونه یرو که به خاطر نداشتن کنترل رو خودش م ی دختر  دهینداشته، که نفهم بوده و االغ، که نفهم

فاصله   کنم،یرو قبول کنم پرخاش م یکس  ی همدرد ستم یگند، من بلد ن ی القااون اخ ی دوسش داره. من همون آدمم با همه 

  یساله   نی چند  ق یخان، رف یسام یدونی م گه ی. تو که دکنمیاما... اما درست شم، جمع و جور شم خودم فاصله رو کم م رمیگ یم

  اد یمطمئن باش، م اد یم نیاون حال؟ بعد تو هم حس ی تو  یکن  ی سؤال جوابم م یایاون وقت م نارویا ی دونیمن، برادر من تو که م

 کم....    هیحال گوه منو فقط  نیا د یکم بفهم  هی حساب پس بدم؟ دِ المصبا  د،یاما به چند نفرتون با ره، یحساب بگ  خواد ی و اونم م

گرفتم که   ش ی. راهم رو سمت آشپزخونه پد یکه کش ی اش از نفس بلند و صدا دار نهیو پرش س   کردیمتأتر فقط نگاه م همچنان

 مبل رها کرد.   یحرف خودش رو رو  یب

 

دلم افتاده بود و زمان که جلوتر    یترس بزرگ تو  هی انگار که  کم یبه مرگ نزد کردمیحس  م شتریگذشت و هر روز ب  یروز م  سه

  ه ی ی محروم کرده بودم و حت  دنشیه روز سخت و وحشتناک که خودم رو از دشد. س  یم  شتریاون ترسم هم بزرگ تر و ب رفتیم

صداش رو    نکه یاز ا دم،یترس  ی. م یبه به برداشتن اون تلفن لعنت یحت رفت،ینم یزنگ هم بهش نزده بودم. دست و دلم به کار 

سپرده بودم و اون   نیرو به حس ک یتترس تموم وجودم رو گرفته بود و مردد بودم و دو دل. بو  دم،یترس ی بشنوم و کم طاقت بشم م

جرأت نکرده بودم از   یاومده بود که حت ان هم سام یخودش بهن فرصت داده بود خودم رو جمع و جور کنم. دو بار  الیهم به خ
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گرفته بود با سکوتش بهم کمک کنه و فکر   م یتصم نکه ینگفت مثل ا ی چیازش بپرسم اون هم نگفت، ه  یز یسوگند و حالش چ

 ...! ختهی قرار جمع شه اون حال، آروم شه اون روان بهم ر  کردیم

آروم آروم گفتن موضوع به    یشدن گفت، برا ی بستر ی برام ناهار گرفته بود و در کنار خوردن ناهار از کم کم آماده شدنم برا بابا

  د یزود گذره و فقط با ی ماریب هی که   مینشون بد  یجور  ه ی د یو با م یبهشون بزن یه اکنند   د یحرف نا ان  د یگفت نبا  ی. مهی مامان و بق

بود   دهیحرف هاش فهم ونیخودشم م یجلوه کنه حت  زیاون ها هم هول انگ  شیپ خواستیباشند. نم ارم درمان شم و اون هام کن

  کی د یو شا ی زندگ م یشده بودم؛ تسل می رو خوب جلوه بده. من اما تسل ز یکرد همه چ ی م یاما سع شهیدر پ  یکه چه راه سخت

اونم با اون حال و   د یفهم یاگه م  کرد یکار م ی اون چ یچ  وگند اما س  نید یفهم ی بابا رو نداشتم. باالخره همه م د یصدم سوزن از ام

چون   زدم؛یخودم باهاش حرف م د یا بازانوهام نداشتم ام ی خوردنم رو نیو زم یتا فروپاش   یزیچ گه یمن که که د ی روز تابلو

اون بود آره جا زده بودم   طربه خا شتریب د یکه شا  یا  یبود، نگران خته یاون بود که بهمم ر  ی زندگ یو ادامه    ندهیاز همه آ شتریب

تونستم فکر نکنم قرار و نقشه    یهمه رو بزنم سردرگم شم بِبُرم اما به اونم نم د یمتزلزلم کرده بود و باعث شده بود ق ی ماریاون ب

 شدم،یآروم م ی نجوریچون فقط ا  زدمیباهاش حرف م د یام بود تمام آرزوم بود... با نده یآ ی

 خواستی م آسون نبود خودخواه بودم دلم  ده یآدم به ته خط رس  هیکردم، کنار    یتلخ آماده اش م  تیاون حق  ی خودم برا د یبا 

عمرم به   یحت د یبودم و شا ضینبود که بشه راحت از کنارش گذشت من مر یز یداشتم اما خب چ مان یبمونه کنارم، به عشقش ا

 . گهیخب تهش مرگ بود د ی بود ول د ی چند روز، چند ماه چند سال.. هزار شا نیهم د یبود شا نی. مگه هم دادیچندماهم قد نم

برداشتم و با بستن تند تند دکمه هاش کفش هام رو به پا کردم.   عیسر  یمبل رو با حرکت ی رو افتاده یِ طوس  د یراه راه سف رهنیپ

 خارج شدم. ت یبرداشتم و از سوئ یجا کفش  زیرو از آو چی. سوئدادیو جواب نم داشتیاما برنم گرفتم یمدام شماره اش رو م

هنوز هم درمانش کامل نشده   زدم، یبا اون حرف م د یپر سرعت روندم. اول از همه با یی دا ی نشستم به سمت خونه  نیماش  پشت

  ی آماده کردنش برا د یچه به برسه به اون خبر اما خب شا گهینابودش کنه د تونهیهم م  کیشوک کوچ هی بود، دکترش گفته بود 

 کرد.   یبهتر م رو  ت یوضع یکم  فتهی که قرار بود ب  یاتفاقات

در   دادیسامان رو گرفتم اما اونم جواب نم یخونه نبود. شماره   یاما انگار کس دادم یب زنگ در رو فشار مخونه بودم مرت یجلو

 پدربزرگش. یبا باران رفته بودند روستا ایشده بودم که گو امش یهم متوجه پ یدسترس نبود. بعد از چک کردن گوش 

  نیماش  یرخساره و بالفاصله با نشستن دوباره تو  شیرفته بود پ د ی. شادادیسوگند رو گرفتم اما باز هم جواب نم ی شماره  باز

 رخساره رو گرفتم.  یشماره 

اومد. سراغ سوگند رو گرفتم که   یم نی حرکت و بوق ماش  یهم صدا  یبود و حساب ابونیخ ی برداشت. انگار که تو ع یسر یلیخ

و سؤال هاش رو نداشتم و درمونده تر از قبل ازش  جواب  ی. حوصله  د ی رو پرس  لشی رو ساکت شد و بعد از اون هم دل قه ی چند دق

رفته   دمیباالخره فهم  ادیازهم جدا شدند. با اصرار ز شیپ ی  قه ی و پنج دق ستین ت رو بهش بده اما گف یگوش   ششیخواستم اگه پ
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که   یص و خشمنه. با حر  ایرضا هم هست  دونستمیاما نم نهیمادرجون رو بب خواسته ی خاله احترامش اومده بود و م ا یباغ و گو

رو از اضطراب صداش  نیو ا گه یکه دروغ م  ودخبره اما معلوم ب یکه گفت ب دم یوجودم رو گرفته بود از بودن رضا پرس  کبارهی

 نشستم.  نیماش  ی رو بالفاصله قطع کردم و باز تو یگوش  "شهیمعلوم م "پر حرص  یبودم. با گفتن جمله   دهیفهم

 ییزندا نی. دنبال ماش د یچرخی جلو و کنارم م ی ها  نیماش  ن ی. نگاهم مضطرب و دنبال کننده بروندمی باغ م یجاده   ی تو پرسرعت

بودم هرچند   دهی رضا رو فهم ی موضوع خواستگار ییسامان و زندا ی حرف ها ن یب ی بار هی رفتن اما نبود.  ییبودم، گفته بود با زندا

به   ی و غضبناکم کرده بود مخصوصاً وقت نیخشمگ  تینها ی مرز ب اون خبر تا دنیاما شن ارمیب ند سوگ  ی نکرده بودم به رو یکه سع

 . کردمیاصفهان گذرونده بودند، فکر م  ییکه سوگند و زندا ی هفته ا هی اون 

 

باز   یشکار ینی برخورد نکنم. چشم هام مثل دورب گه ید ی ها نیشده بود و فقط مراقب بودم به ماش  ادیسرعت حرکتش ز ی  عقربه 

  یی جلو نیماش   ی  نهیرنگ آ یرضا از بنز مشک دن ید ی لحظه ا ی به حرکت دراومده بود و برا گه ید ی ها نیماش  نیجاده و ب ی تو

شاگرد   ینگاهم سمت صندل یا  قهیو بعد از دق  کردیم ب یرو تعق نشیماش  گه ید ی ها نیش ما ن ی. نگاهم از بد یکه رنگ از صورتم پر

. نفسم پرخشم فوت شد و باز  دادیبود که جواب تلفنم رو نم نیهم یواسه    د یکنارش بود اما نکنه سوگند بود شا ی رفت، انگار کس

شد. انگار که رخساره از تماسم بهش گفته   ه زدن جاد د یشماره اش رو گرفتم که همون لحظه سر به عقب چرخوند و مشغول د

 کنار رضا نشسته بود!  ی عنیدادم اما   ام نشست و آب دهنم رو فرو یشونیپ ی رو ی بود. عرق سرد

رو باز   رهنمیپ  ییبال ی و دکمه   دمیفرمون کوب ی چند ضربه رو د یکش ی وجودم زبونه م  ی که تو یتنگ شده بود و با خشم نفسم

 کردم. 

.  نمشیبب  گه ینتونستم د گه،ید  یها نیمزاحم گم شد و با بسته شدن راهم توسط ماش  یها نیماش  ن یکردم اما ب ادیز سرعت

 ها روندم و روندم. وونهی مثل د

اونم بود و   نی توقف کردم. ماش  ادم، یاز سرعت ز ن یزم ی رچ کیشدن الست دهیصدا دار و بلند و کش  یو با ترمز   دمیباغ رس  یجلو

 به اطراف انداختم و با چنگ زدن محکم موهام سمت ساختمون آقاجون قدم برداشتم.  یپر خشم داخل رفتم. نگاه یبعد از  نگاه

  ادش ی یزینگاهم کرد و بعد از اون هم انگار که چ   یاومد. جاخورده قدر رونیبا بستن در پشت سرش، ب یی از ورودم زن دا قبل

کرد و باالخره متوجه منظورش    ریچند لحظه ذهنم رو درگ ی گفت که برا  یتی هم متأثر تسل ی افتاده باشه با فشردن چهره اش تو

و اظهار تأسفش سراغ سوگند رو    ییحرف زدن با زن دا ی داشتم و بعد از کم  تمیصباندر کنترل خشم و اون همه ع یشدم. سع

لش که خواستم داخل بره و  بره دنبا خوستهیو خودش م ره یحالت تهوع داشته و رفته باال که دوش بگ  یگرفتم که گفت که کم

پله ها رفت و نفس بلند و   یخشمناکم رو  هگفت و بعد از اون هم داخل رفت. نگا ش یکنم. باز از تأثر و ناراحت  یخودم صداش م 

 بلندم خارج شد. یام همراه با قدم ها نه یاز س  یتند 
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در رها شده بود    یکه جلو  ی فی دم. از ککرده بودم خشمم رو کنترل کنم از پشت در صداش زده بو   یسع که یدر حال یبار چند 

و باز شدن   دم یمحکم تر به در کوب یبود و با ضربه ا دهیفا ی باز کردن در ب ی اومدنم شده. اصرارم برا ی معلوم بود که متوجه 

اش شده بودم. نگاهش   ده یترس  رهنگاهیکه باال رفت خ  ی بخار آب ونیاز م  ستادم؛ یچهارچوب در ا ونی بعد. م ی اش لحظه ا کبارهی

  یکه ب  یهضم  رقابلیبه اون دروغ زننده و غ  ره یبودم؛ خ ره یبه خشم نشسته ام رنگ التماس گرفت اما فقط خ یدر مقابل چشم ها

اومده بودم؛ دلتنگش شده بودم و به خودم   یچ ی برا د رفته بو ادم ی یاندازه خونم رو به جوش اورده بود و خشمناکم کرده بود حت

ام غم باد شده بود و راه نفس هام رو   نه یس  ی رو شیکه دلتنگ  ی بودم بعد از سه روز سخت و طاقت فرسا، سه روز جرأت داده 

  بم یتر نص تزش  ر یتصو ه یدروغ زشت و  ه یجز  یز یکنم اما چ ی. اومده بودم حرف بزنم رفع دلتنگ امیب دنشید  یبسته بود، برا

 بود.  خته ی شکسته و فرو ر یناگهان  ینشده بود. انگار که غرورم رو در لحظه مقابل چشم هاش با ضربه ا

  نیماش  یچشم هام اما کنار اون آدم بودنش رو، تو  ی بده، باورش داشتم اندازه  بم یفر  یبه خاطر اون آدم و اونجور  خواستینم دلم 

و بدم که سخت   شون ینم با اون صحنه و دروغ، بعد از اون حال پرتونستم هضم کنم، مواجهه شد  ی اون آدم نشستنش رو نم

  رون یب  ی هم گذاشتم و نفس یرو  یدرد معده ام چشم  دنیچیبود. با پ خته یر  ممبه یکم جمعش کنم حساب  هی تونسته بودم 

خشمناکم به در.  که سخت از دهنم خارج شد و مشت  ی تلخ همزمان با اون درد، لب هام رو گرفت و جمله ا ی فرستادم. زهر خند 

 زدم.  رون یبعد از گرفتن نگاه پرشماتت و دلخورم قدم از قدم برداشتم و از اون جا ب 

نکردم و   یزد توجه یآمد و مرتب صدا م  ی م رون یهم که از خانه ب ییزن دا یبه صدا زدن ها  ی بودم که حت یعصب  اونقدر

اون روز ها کم اورده   ی شلوغ روندم. به اندازه کاف ی جاده  ی کله تو ی . بعد از اون هم بدمید نیماش  ی بعد خودم رو تو یالحظه 

کردن اون خشم و انزجار از همه و همه، از اون سرنوشت که پا   ی خال یبودم برا  یا  بهونهبودم و ذهنم و فکرم خسته بود و دنبال 

  نیماش  ه ی ی کرده بود و کنار دختر محبوبم تو   زیوز دندون ت که امر یاز اون آدم  ی شدنم، حت میتسل  یگلوم گذاشته بود برا  ی رو

اون   نیماش  ی کنار اون آدم و تو د یگناهه اما نبا ی ب دونستم یم خورد یکرد و حسرت م ی نگاهش کنکاشش م ر ینشسته بود، قطعاً ز

 نشست. ی آدم م

  یکه گلوم سوخت و سوزش معده   ادیو فر دم یداد کش  ختهیخشمناک و افسارگس یاونقدر  دمیفرمون کوب ی زدم و مشت رو داد

 هم برند. ی داشتند رو ی خواستند و سع ی خواب م یشد. پلک هام انگار کم شتر یدردناکم ب

  ی حتماً باز سامان رو م ت یدونستم اگه برم سوئ  یخونه شدم. م  ی چاره راه ی راه و ب یخسته ام کرده بودو ب  ی ابونیو گذار خ گشت

 پس بدم.   یبه کس یحوصله تر از اون بودم که بخوام حساب ی اما ب یحسابرس  یفرسته برا

  شیکار بی دروغ و فر  یادآور ینگاه کردنش با  ی سالن نشسته بود. جا خورده بودم و بعد از کم یاما اونجا بود؛ تو  دمیرس  ی وقت

  یذوق شده بود و از تو . لحن مامان از شوق اومدنم به خونه پر از  دمیصورتم کش  ی تو  یدندون  فشردم و دست ر یخشمناک لب ز

رفتم و با   نییتفاوت دو پله سالن رو پا  یفرستادم و ب   رونیب یکرد. مضطرب بود و دستپاچه؛ نفس بلند   یآشپزخونه صدا م

شمردن فرصت به   متیگرفتم که با غن شی باال رو پ ی کردم و راه طبقه  ی گذشتن از کنار آشپزخونه درجواب مامان سالم آروم
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خواستم   یبده اما نم  حیرو برام توض شیکار  ب یاون فر ل یداشت دل یپله ها بست. همچنان سع  یراهم رو رو کباره یطرفم آمد و 

 اومدن مامان از آشپزخونه بالخره کنار رفت و باال رفتم.  رون یو با ب یبودم و عصب نیحوصله، خشمگ   ی گوش کنم؛ خسته بودم و ب

  رونی. پر حرص نفس بشونمیافکار مشوش و پر  یبودم و شروع شدن دوباره   ن یزم ی  ره یقالب شده خ ی تخت با دست ها ی رو

نگاهم نشوندم   زیت  کانِیپ ی قبلم تو قهی فرستادم که در اتاق آروم باز شد و سر باال بردم. خشم و انزجارم رو با گرفتن گارد چند دق

 پر التماسش و مضطربش کردم.  یچشم ها یو حواله  

که عذاب آور   ی مکررش همانا. سخت بود؛ سخت بود تمام لحطات یاتاقم همانا و شروعِ دل شکستن ها یگذاشتنش اون شب تو  پا

 ناراحتش کردم. رحمانه دل ازش شکوندم و  یکردند. اما  بار ها ب   یگذشتند و قلبم رو مچاله م ی برام م

  ی انصاف شدم و دل دختر یب  ینبودم که بتونم خودم رو کنترل کنم، آروم کنم و از خشمم کم. از همون شب لعنت ی تیوضع ی تو

  د یچشم هاش نشوندم. باال گرفتن بحث مون و دور کردنش از خودم؛ با ی رو که تا حد مرگ دوست داشتم شکستم و اشک رو تو

 . د یبریدل م د یو شا دمیبریدل ن د یکم کم با شد،یم   ییاون جدا ی کم کم آماده 

آغوشش، گرفته   ی با تو نیآخر ی طلب داشته رو ازش گرفته بودم و برا ی بوسه  ن یکه  آخر  یشب ب،ی بود و پر فراز و نش یبد  شب

 بودم. 

 

  یکه برا  ی بخونه رسونده بودمش. و باز همون ش  یو اون حال بدش، تا جلو  اطیح ی شکوه و گله تو ی شب بعد از کل همون

اون عشق پر   ی روز ها نیدستش، لمسش کرده بودم و رفتنم به اول   یتو  نیماش  چیو با بغض موقع گذاشتن سوئ ص یبار حر نیآخر

 . بود دهیبهم جون بخش یکه زمان  یتب و تاب، اون عشق

و به فنا   یشده بود و احساس پوچ یکه کم کم برام جد  ی میگرفته بودم؛ تصم م یتصم میو اون همه سرگشتگ  ی سردرگم ونیم

 . کردیمنعم م یو از ادامه دادن زندگ   گرفتیوجودم رو م  شتریکه روز به روز ب  یرفتن

 دادن به اون همه فاصله.   انیپا یاما مصمم تر شده بود برا  ره یشه و فاصله بگ  نیاستفاده کرده بودم که دل چرک یی هر ماجرا از

حرف زدن اومده بود   یقبلش برا  یطاقت تر از روز ها ی نداشت و بعد از اون هم با گذشت دو روز ب ییه جازدنمون راه ب  حرف

که کابوس هر شبم   م یروز زندگ نیآدرس رو گرفته بود و اومدنش به اون جا و تلخ تر نیو از حس کی رفته بود بوت  ایکه گو تیسوئ

 ماه.  کی اون  یشده بود تو 

تک تک اشک   ی که جونم رفت واسه  ی محبوبم رفته بودم و شب  یپس دادن حلقه  یبود که برا  ی تر از اون هم همون شب تلخ

 بکنم. یهاش و نتونسته بودم کار 
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  چ یوقته ه چی که ه ی بد، حال ی لیحال خ ه ی حال بد،  هی با او حال بد پشت بندش سامان اومد، اون هم با  تیاز رفتنش از سوئ  بعد 

بوده و ماجرا رو   ششون یسامان هم پ ایحرف زدن و گو یرضا زنگ زده بود برا  ییبودم. بابا بهش گفته بود، به دا دهیوقت ازش ند 

 بود.  دهیفهم

مردونه و   یها ه یفقط گر خته یبهم ر  یاو خونه  نیزم  یرو  ی شکسته   ی ها شه یش  ونینبودم که آرومش کنم و م ی تیوضع ی تو

 کردم.   یه منگا یحرکت  ی تند تندش رو ب یبغل کردن ها 

.  د یاون همه سکوتم به ستوه اومده بود. رو به روم نشست و باالخره زبون باز کردم و حرف زدم. از رفتن گفتم از کدا شدن، از بر از

کنه اما نرفت، حرف تو گوشم نرفت و   مونم یکه قدم گذاشتم برم گردونه و پش  یکرد از اون راه ی حرف زد و حرف زد و سع

زود بره   یل یکه خ خواستیو م   زدیمرتب بهش زنگ م  یی. زنداممیتصم   یحرفم، رو ی موندن رو  ی اسرسخت شدم و محکم بر

بعد از    تیزدم و در نها رونیاز اونجا ب ی لباس  دن یتوجه به التماس و حرف هاش از جا بلند شدم و با برداشتن و پوش  ی خونه. ب

  هی که   یو پس دادن اون حلقه ا ی کردم و اون شب لعنت  یتمومش م د ی گرفتم؛ با ی تر  یجد  میتصم ابون یخ یتو   دنیچرخ یکم

 تر بود اما مجبور بودم...  ز یاز جونمم برام عز یزمان

 *** 

خونه و منتظرم تو کوچه   یو حرف زدن داشت، اومده بود جلو  دنمید  ی که برا  یو بعد از تماس و اصرار  زدیمدام زنگ م سامان

  ییاز بارون عصر، پرده رو آروم رها کردم. صورتم داغ بود و پلک ها سیشست شده و خ  ی ه کردن کوچ ی بود. بعد از بررس  ستادهیا

در چرخوندم و با   ی رو تو د یبه صورتم کل یزدن آب  ی رفتن، برا نییهم برند. قبل از پا  ی داشتند رو ی و حرارت سع ی که از داغ

با مامان چون هر زمان که اون در باز   ییرو  ایدر از اتاق خارج شدم؛ همچنان ترس داشتم از رو  رهیفشردن آروم و محتاط دستگ 

اشک ها و ناله هاش و باز   دنیشدم با د یطاقت م  یبهم  یی وقت ها  هی شد که  ی و التماس سد راهم م  هی در با گر  یشد جلو  یم

آب، مشت هام رو پر   ریاتاق ها بود رفتم. با باز کردن ش  یراهرو  یکه انتها  یبهداشت سیکردم. سمت سرو  یاتاق عقب گرد م ی تو

کاسه   یرو  تم دادن دو کف دس   کهیاز التهاب صورتم گرفته شده بود، آروم با ت ی . کمدمیصورتم پاش  یکردم و با خم شدن تو 

  ره یر بار خام مثل ه ده یو نگاه خشک  خورد ی صورتم سر م یآب رو   یآب سر باال گرفتم؛ قطره ها  ریمحصور شده ش  یکیسرام

  یگوشم، همون شب ی قشنگش تو یصدا چش یو پ یادآور یشده بود و  خته ی ر یشونیپ ی که رو ییام شد، موها دهیصورت رنگ پر

  چی، ه"ینکنه موهاتو کوتاه کرد نمیبب"،  "نیکالهشو بب"قرار گذاشته بودم؛   دنشید ی راباغ قبل از رفتنم به اصفهان ب یکه تو 

و اکو شدن   "دوست دارم   شتریبلندتو ب یخب موها یول اد یمعلومه که بهت م"، "گفته باشم  یوقت به سرت نزنه که کوتاهشون کن

 دوست دارم...  شتر یدوست دارم... ب  شتریآخر... ب  ی جمله 

  یرو  یبا خشم موهازدم و  ی کیسرام یکاسه   ی رو ییو مغزم رو به انفجار بود، با گف دست ضربه ها  د یکش ی م ر یهام ت قهیشق

  شه یش  یطبقه ها ی که تو یتراش  شیر نیو با چرخش نگاهم و افتادنش به ماش  دم یکش ی رو عقب هل دادم. نفس بلند  امیشونیپ
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  یساده لوحانه و حت یتنها مشخصه   د یگرفتند. شا  دنیسر چرخ یو خوفناکم تو  ومبود، باز افکار مسم وار ید  ینصب شده رو یا

 مو بود!   یب ی کله   ه یمو و  زش ی، رشد  یم  م یترس  ی اسمش برا دنیبا شن شه یبرام پررنگ بود و هم یماریکه از اون ب ی بچگانه ا

تک تک    ی  شهیر زدم یرو م  ز یهمه چ شه یر د یکردند مگر با دست خودم... خودم با ی م دایپ زش یزمان ر  ک یاون موها فقط  اما

 خاطرات رو...

کرد؛   ی کف سقوط م ی ها کیسرام ی غضب نشسته و خشمناکم رو هی  ی مقابل چشم ها که یت  کهیرنگم ت یی لخت و خرما یموها

 رحمانه رهاشون کرده بودم... ی شده بودند که ب یی بدعادت نوازش دست ها یکه حساب ییموها

 . قلبم قیهم و سوزش عم یافتاد و پلک دردناکم همزمان با فشار دندون هام رو  نیزم یهم رو  کهیت نیآخر

پله ها گذاشتم چشمم به مامان افتاد که سجاده   یکه پا رو   نیو هم دمیبلند باال کش ی فرستان نفس رونیرو با ب شرتمیسو پیز 

  ی رو زمزمه م یلب ذکر  ر یبه دست و چشم بسته با اشک و اه ز حیپهن کرده بود و تسب یو صندل زیوسط سالن با کنار زدن م  یا

  یزن یفوت کردم و چشم بستم رو  ینفس محکم ذاشت،یروم م یریتأث  د ینبا م ید یم د ینبا اما د یلرز یلحظه ا   یکرد. چونه ام برا

رفتم. کفش به پا کردم   یبخوام جلب توجه کنم سمت ورود  نکه یرنگ و رو شده بود.ا بدون ا  یو ب دهی تک ی اون حال حساب یکه تو 

 در رو باز کردم.  ی دو دل  و  د یام با ترد دهیسر تراش  ی و با برداشتن کاله نقاب دارم و گذاشتنش رو

پر آب   یبود. چاله   دن یبود و هوا همچنان نم دار و هنوز هم اثرات بارون عصر قابل د سیکردم، همه جا خ یرو ط  اطیح ریمس

پا محکم و با حرص   ر یکه ز  یگاریس  لتریکوچه قدم گذاشتم نگاهم سمت ف   یکه تو  نیدم. همکنار در رو گذروندم و در رو باز کر

 کار کرده بودم با اون ها؟!    یو حاال خودش... اما من چ دنشی کرده بود از کش ع من رو من یزمان هی کرد رفت.  ی لهش م

بابا... همه و همه و از   ن، یسامان، حس یشونیبودم، وضع و حال مامان، پر ی و عصب  یقدر که اون لحظه ها از دست خودم شاک چه

 خودش در اورده بود...  ری که صاحب قلبم بود و اون رو فقط و فقط به تسخ  یهم کس شتر یهمه ب

بود که با لحن   نیزم یله شده رو  لتر یو همچنان نگاهم به ف  ستادمی. مقابلش انیاز ماش  هی تر رفتم که سر باال گرفت و تک  کینزد

 آرومش سر باال کردم. 

   ؟ی... خوب یممنون که اومد -

 منتطر جواب باشه ادامه داد:  نکه یا بدون

 خونه هوا سرده..   گردونم ی و بعد برت م  میزنی دور م  هی-
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نگاه   ی چرخوند و بعد از لحظه ا یسر، چشم از پشت نیزم ی رو  ی زی از برخورد چ یی ترم و با سکوتم موافقت که با صدا لب

  یکه با رو  یلب هاش تا شد و اسم   رمیرد نگاهش رو بگ   نکهیمونده. قبل از ا ره یبه رو به رو و پشت سرم خ رش یجاخورده و پرتح

 طاق تپش گرفت.  یکه ب  ی و قلب د یلرزوند، دلم، عقلم و وجودم لرز  یا  هی رو در ثان بتم یزبون اوردنش رعشه به تنم انداخت و ه

 

نگاه سامان که همچنان شوکه بود سر خورد.   یو نگاه ناباورم تو  د ینداشت... اما اونجا بود، درست پشت سرم... لب هام لرز امکان

تاب    یبود و تشنه تر و ب  داریو د  دنید  لحظه ه یکه مشتاق و عطش بارِ   یو قلب  دنشیاون مدت از ند   یشده بود تو کهیت که یدلم ت

  نمشینبودم که بب یکنم، قو   یو بخوام ازش دور   نمشینبودم که باز بب  یاورد اما نه... اونقدر قو  ی م شار ام ف نهیبه س  شهیتر از هم

  دم یکش ی صدا دار. نفس بلند و زدیاسمش رو صدا م شه یقرار تر از هم یتاب و ب  ی که قلبم ب  یو بتونم باز دورش کنم، اونم درحال

در رو بهم    اطیبرداشتم و با رسوندن خودم به داخل ح زیسمت در ت مانبه سا یو با جمع کردن شونه هام و نگاه دستپاچه ا 

 سرخوردم.  ن یزم ی رو یمعده ام و سرفه ا  ینشست و با درد ناگهان م یشونیپ ی رو ی. پشت در قرار گرفتم، عرق سرد دمیکوب

 ... پلک  د ینبا ختم ی ر یاز پلک زدن هم ترس داشتم، نباد فرو م  ی و حت  د یلرزیبه خون نشسته ام م ی چشم ها ی تو اشک

که سمج وار   ییبه در و صدا یشدن مشت دهیخارج شد. با کوب  نهیتندم که همراه با ضربان تند تر قلبم از س   یو نفس ها بستم

ناکم چنگ شد. چه قدر که دلتنگ اون صدا بودم و روح و  درد ی معده   یگونه چکوند چشم باز کردم و دستم رو  ی اشکم رو رو

 باز کردنش...  یکرد برا  ی . پشت در ناله مد یکش ی قلب و جسمم درد م

  دمیشن ی گوشم بردم، هنوزم صداش رو م یهم قرار گرفت و محکم دست هام رو رو  ی هام با بغض گلو و لرزش چونه ام رو دندون

که پشت هم   یی بودم و اشک ها فیدر مقابلش ضع  شهیکرده بود، مثل هم  یز یخاطرات خون ر یدوباره   یادآور یکه با   یو مغز 

خواست   ی م یاز کنار لبم راه گرفته بود، مردم اون لحظه از التماس و زجه زدن هاش پشت در اون هم وقت  شمیصورت و ته ر ی رو

کرد، خودش   ی رو م  دنشید ی وجود و لحظه ا ی تمناوجودم   یسوزوند و ذره ذره   ی ... صداش قلبم رو منهیانصاف رو بب یمنه ب

کنم... سوگند من عمرم من همه   ریسرکش و لجباز که که باالخره تونسته بودم قلبش رو تسخ ی  ی بود، همون دختر کوچولو

 ...زمیچ

هام رو  که چشم   د یشد  یشده بود و ضعف شتریباز کردنش، درد معده ام ب  یکه سمت چفت در رفت برا   یباال کردم و دست سر

زانوم افتاد و بعد از اون هم پلک   یرو نداشتم، دستم شل شد و رو  یکار  ی چیتوان انجام ه گه یتار کرده بود، انگار که د یحساب

گوشم بود و پلک هام با تجسم چهره اش همراه با    یهم رفتند، صداش تو  یتر رو  د ید ش  یشدن درد   ده یچیرمقم که با پ  یب یها

 هم محکم چفت شدند. یاشک رو  ی قطره  نیآخر دنیچک

 *** 
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  یرخساره مدام تو   یبودم. حرف ها مارستانیروح اتاق ب ی سرد و ب یها وار ید  ی  رهیشل شده خ یبود و با گردن  دهیخشک اشکم

تکرار اون اسم هم برام سخت بود و   یبلکه... حت کیکوچ ی ماخوردگسر ه یبار نه فقط  نیاما ا ضه یگفته بود مر  د؛یچرخ ی سرم م

بودم از   یشد؛ ازش عصب  دهی. نگاه ماتم سمتش کشد یکش رونمیاز عالم هپروت ب امان م یِ بغض یکند. صدا ی قلبم رو از جاش م

تک تک شون. پلک زدم و با  بودم وو پر از تنفر از  نیداده بودند خشمگ   م یو اون مدت باز ی همه، از دست همه شون که اون جور

  ه یخواست نگاهش کنم و با گر یاما دلم نم دم یشن یآرومش رو م یها  ه یگر  یکردم. صدا وار یمچاله شده ام باز رو به د ی چهره 

گرفته بود از    ش یکه با دور کردن از خودش بهم کرده بود، دلم آت  یایبودم تو فکر بد  ربد یرفت. اون لحظه فقط تو فکر ه رون یب

  ی پر م دنشید  یکه در حق هردوتامون کرده بود... اما... اما دلم برا  یکه در حق خودش کرده بود از ظلم  ی از ظلم ش یانصاف یب

  یفشار م  امنه یو سفت س   سخت ی  وارهی رخساره بهش زده بود، به د  یکه حرف ها  ی تاب و با سوزش از درد ی و قلبم ب د یکش

و    شهیحالش بد م رم، یعمه م ی خونه  ی تا جلو دنشید  یکه من برا   یرخساره گفته بود بعد از اون شب  دمش، ید  یم  د یاورد. با

بودم و   دهی که مشت کوب  نیشدنش؛ پشت همون در سخت و آهن یو بالفاصله هم بستر  مارستانیب  رسوننشیبعدش هم که م

و بعد از اون هم   شه یم ن یکرده بود ازم و پشت همون در با درد نقش زم غ یاما در دنشید  یلحظه ا  ی التماسش کرده بودم برا

 . شهیم ابونیهوار کوچه و خ  دنشیعمه که با د  ی ها غیج

که وجودم    یو با خشم  سرم رفت یتخت نشستم، نگاهم سمت ُسرم باال ی قلبم برق گرفته رو یو تپش باال رفته    یآن  میتصم با

  ک یاومدم و  نییکه داشتم از تخت پا یا  یدستم رو کندم و جدا کردم. با ضعف جسم  یرو گرفته بود محکم چسب و سوزن رو 

پرخشمم رو فوت کردم و با تنفرِ نگاهم خواستم کنار برند.   ی راست سمت در اتاق رفتم که با بابا و رخساره رو به رو شدم. نفس ها

  ی کردم و زجه زدم که باالخره راض  هیزدم و داد. اونقدر داد زدم و باز گر غی ج ختهیبابا شد که افسارگس یدست هابازوهام قفل  

مشت   یکردم و قلبم رو تو   یبود خنده ا صورتم  یکه رو   ییاشک ها ونیببرند. م دنشید  یشدند که من رو برا یشدند، راض

تونستم بغلش کنم، بوش کنم...   ی و باز هم م دمش ید ی... مکی... اون هم از نزددمشید ی ... باالخره منمشیگرفتم؛ قرار بود بب

  د ی... باودز ی لیخاطراتم چال بشه، زود بود خ ی تو  دادمیاجازه م د یشد و نبا یشد... خوب م  ی نبود اون خوب م ضیمن مر ربد یه

 بهمون بدهکار بود...  یاد یز یها  دنیچون نفس کش میگرفت ی رحم م ی ب یو طلب مون رو از اون زندگ   مید یجنگ  یم

  یباز و بسته بود و گاهاً صدا مه ین ی بخش رو که پر از اتاق و در ها ضیو محکم با کمک مامان و رخساره راهرو بزرگ و عر سخت

  واریکه نگاه از در و د  نیکردم. هم  یتنگ شده ط ییو نفس ها دهیترس  یشد، با چشم ها ی م دهیها ازشون شن  ض یمر ی ناله ها

زده بود و با حال و   هی تک وار یکه چشم بسته سر به د  یسامان یو وحشت زده ام رو  رخ س  یبخش گرفتم، چشم ها زیاضطراب انگ 

  ش یو مطمئن شدن از حالم باز پ مارستانیکه بعد از رسوندن من به ب  ینشسته بود ثابت موند، سامان یصندل ی روز داغونش رو

 مرگ هم رفته بودم بدتر؟!  ی پا یکه تا یاز من یبد بود؟ حت  تش یاونقدر وضع ی عنی... اون برگشته بود

وجودم جَسته بود، پلک زدم و همزمان با فرو   ر یکه ز  یاندازه ا  یلرزون و کبودم از خوف ب  یحرکت سرِ دردناک و لب ها با

سرخورد، رو به    ن یحس یو درمونده   چاره یحال ب یبار رو ن یگونه ام، نگاه گرفتم که ا  یاشک سخت و کوبنده رو  ی قطره ا دنیچک

موهاش   ی زانو، کالفه تو  ی آرنجش رو  ه یکه با تک  ینشسته بود و پنجه ا نیزم یرو  ده یولژ یسامان کنار در اتاق، با موها ی رو
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با دست   یهم کنار  د یقرار گرفته بود. سع ن یزم ی شده بود کنارش رو  یچیباندپ یاش هم که حساب گه یثابت مونده بود، دست د

 پشت در اتاقش نشسته بود!  هلشکر شکست خورد  هی گرفته بود... انگار که  نییچفت شده اش متأثر سر پا یها

کرده بود، کنار زدم و رخساره هم با بردن دستش    دایخفه شده اش کنار گوشم وضوح پ ی  ه یگر یراه مامان رو که صدا  ی  مهین

 نشست. ن یزم ی و آروم رو  د یچسب واری رفت، به د یخفه کردن بغض و هق هقش، به سمت  یدهنش برا   یجلو

در اتاق    یحسم رو  ی هاش باز از سر گرفته شده بود. نگاه خشک و ب دنیکش  ریکه سوزش و ت   یباز و قلب  مهین یبودم و در اتاق من

پشت سر   واری و سامان با لرزش چونه اش باز چشم بست و سر به د  د یتر رفتم نگاه هر سه سمتم چرخ  کیکه نزد  نیبود و هم

بود که با متوجه شدن حضورم به   نیکرد و فقط حس  یم  یبا قلب پردردم همدرد ط هم که فق  د یمتأثر سع ینگاه ها د،یکوب

به   یچشم ها  ی چشم هاش ته گرفته بود، اشک تو از جاش بلند شد، صورتش سرخ و وار یو با گرفتن دستش به د  د یخودش جنب

که همه رو    یی در برابر نگاه ها شبودن ریتقص  ی تأثرش رو همراه با ب نی و با تکون دادن سرش به طرف د یلرز ی خون نشسته اش م

  . باگرفتیخودش حکم برائت م یکرد و برا  یخشمناک شون کرده بود، بهم اعالم م یحساب یزاری دونست و حس ب ی مقصر م

در پسش زدم که    یو از جلو  دم یاش کوب نه یبه س  ختم، یدستم ر یهم قرار دادم و تمام توانم رو تو  ی خشم و نفرت دندون رو

  بتیکه با اون ه ی نیاون هم حس د،یلرز یبلندتر  یها ه ی رو ازم گرفت و شونه هاش از گر زش یو حال اشک ر دن سست با تلو خور 

 تونست تکونش بده!   یزلزله هم نم

اتاق باز نگاهم رو سمت در   ی از تو ی سرفه ا یرفته بود. با صدا لیتحل یبدنش نداشت و قواش حساب یتو  ی قدرت  گهیانگار د اما

اشک   لیشدند. س  یم  دهییهم سا یو لرزش چونه ام رو   دهیکه با حالت ترس  ییشده بود و دندون ها ی زانو هام خال  ریسوق دادم؛ ز 

بکشه، به خودم   ریت داًیکه باعث شده بود ته دلم شد   ید یلرزونم و ضعف شد  ی بود و با پاها ههب و داغم راه گرفت صورت ملت ی رو

  شونیما دوتا کنار رفته بود و همه وار رفته و پر یی رو ایرو ی محاصر برا ی اتاق گذاشتم. انگار که حلقه  یجرأت دادم و قدم تو 

هم فشردم و   ی رو درحال گذرون بودم؛ پلک هام رو محکم رو  قکوتاه اتا یکردند. راهرو   یچشم هام م یحال، فقط تأثر حواله  

  ی بود برا ی زی که تنها دست آو  واریخودش دراورده بود. دستم رو از د   ی که در لحظه وجودم رو کامالً به احاطه  ی ترس و وحشت

  ن یممکنه آخر  کردم یم  رشد و هر لحظه فک  ی ام خارج م نهیکه از س   یرمق ی ب ی ن و نفس هاگرفتم و به جون کند  ستادنم،یسرپا ا

  یقلبم ب  یکه تو یرحمانه از کس  ی ب یریتصو   دنیهم خودم هم قلبم، اون هم با د ستادم،ینفس هام باشند، از راهرو عبور کردم. ا

تخت   ی بزرگ و مردونه اش رو افتاده رو بتیکه ه ی شکستم و خورد شدم، درست همون لحظه ا ختم،یفرو ر دم؛ یپرست یم تینها

دست   د،یصورتم سخت و لغزون چک  یقلبم رو   قیشد وجودم. اشک با سوزش عم دهیو از هم پاش   ختمیدم، فرو رید مارستانیب

که با عث مچاله   ی رفتند و گزگز یپوستم فرو م  یاز شدت فشار تو   زم یت  یهم مشت کرده بودم و ناخن ها یهام رو محکم تو 

تر کرده   ری سرد و ماتم زده رو دلگ  یاون فضا یحساب اتاقشده  دهیرنگ و کش ی طوس  ی هم شده بود. پرده ها یشدن صورتم تو 

تخت دراز    یبود. رو  دهیگلو رو چسب خ یبرنده ب زیت  یا  شهیاورد و مثل ش  ی که به گلوم فشار م  یبودند و بغض خفه کننده ا

بود.   گرفتهاش قرار   نهیس  یاش که به سرم وصل بود، رو  گه یچشم هاش گذاشته بود و دست د یو بود و آرنجش رو ر    دهیکش
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سقوط   نی زم ی قدم از قدم برداشتم و جون کندم تا رو ی ا ی و با چه سخت  یکه اون لحظه چه طور  دونستیفقط و فقط خدا م 

 و با حسرت چشم ببندم.   فتهی از کار ب  داریقبل از د دمیترس ینکنم. ضربان قلبم کند شده بود و م 

 

  یدست هام رو رو   یلحظه ا ی کرده بود و برا شتر یبخش ترس و اضطرابم رو ب یشدن دکتر به بخش و همهمه ها جیپ یصدا

  زیم  یسقوط نکنم دستم رو لبه   نیزم  یکردم تعادلم رو حفظ کنم و رو  ی م ی که سع ی گوش گذاشتم و چنگ شون زدم. درحال

چرخدار انداخته   زی اون م ی دسته  ی وزنم رو رو ی روش قرار داشت گذاشتم؛ همه  ،ییرنگ رو یو ب  ق یوپ رقکه س  یچرخدار

شکستن و تکه تکه شدنش   یصدا دنیچیفرود اومد و پ   نیزم یسوپ رو  یکاسه    ز،ی لرزونم و حرکت م  یبودم و با لنگ زدن پاها

 ...اکرد همان کهیو دردناک قلبم رو هزار ت نیشده اش، سهمگ  دهیتراش  یموها  دنیکه با د ی همانا و ضربه ا

 درمان رو هم شروع نکرده بود!   ی... حت یبود حت دهیاون موهارو تراش  یشده بود پس ک ی روز بستر ه یاون فقط  اما

اشک   دنشیچشم هاش برداشت. با د ی بالفاصله آرنجش رو از رو نیرنگ زم د یسرد و سف ی ها کیبرخورد کاسه با سرام یصدا با

شده بود   یصورت خیبه خون نشسته ام م یداغم. چشم ها  یگونه ها یرو  شیو ناگهان کباره یو سقوط   د یچشمم لغز یسه  کا ی تو

  ی و بسته شدن اون چشم ها دارید  کیحسرت  ی لک زده بود و شبانه روز تو   ی ا هی لحظه و ثان یبرا ی حت نشید ید  یکه دلم برا 

 که داشتند ازشون رفته بود.   ییکرده بود و تمام سو شونچاره ی ب  یکه غم فراق و دور  ییفروغ سوخته بودم؛ چشم ها یب

خودشون جا داده باشند، با نگاه  یبراق رو تو  ی  لهیکه دو ت ی قیعم یکبود و گود شده بود، مثل گودال ها  یچشم هاش حساب ریز

خوردند،   یبه چونه اش تکون یاش آروم و با لرزش  نگاهم شده بود. لب ها خشک و ترک برداشته ی  ره یناباور و شوکه اش خ یها

اون وضع مثل مرغ سرکنده ام کرده   یتو  دنش یکرد و لکنت گرفته بود. د  ینم ی اری بونشبگه اما ز ی زیخواست چ یانگار که م

 من بود!  ربد یسرم خراب شد... اما اون ه  یباره رو  ک یکه   ییایبود و دن

 ... یچی ه ارهیتونست اون رو از پا درب  ی نم ی چیمن نبود، ه  ربد یو زرد ه ض یامکان نداشت... اون چهره و جسم مر نه

بود. سمتش قدم برداشتم،   ده یسوخت و سوزشش به گلو و چشم هامم رس  ی که مقابل چشم هام بود م ی دردناک قتی با حق قلبم

به آغوش   یتاب بودم برا ی. ب نهیکرد بش یسع  یرمق   یو با پلک زدن ب د یکش  یجا به شد، نفس تند   ی تخت با ماللت و سخت ی رو

رو تحمل. پاهام   یاز اون صبر کنم و اون همه فاصله و دور  شتریتونستم ب  ینم گه یگرفته بود، د  انیکه پا ی و صبر دنشیکش

. آب دهنش رو با  کردمیتار از اشکم فقط نگاهش م  یتختش رفتم؛ با چشم ها ک یکندم و نزد  نیهمچنان سست بودند، قدم از زم

  نیاول یشد برا ییصدا زناکمهم گذاشتن چشم هاش سخت و صدا دار فرو داد. بغضم در لحظه شکست و هق هق تلخ و سو ی ور

و زمان   ن یقرارم رو به سخره گرفته بود و نفر ی و دل ب اون مدت به دور از انصاف من یکه تو   یرحمانه ا ی ب ه یدلتنگ   ،ی ابراز دلتنگ 

صورت   یدرست و حساب داد یتارم اجازه نم  د یبود و د  دهیامون ازم بر ی ونم انداخته بود. دلتنگ زب یو زمون رو به آدم و عالم، رو 
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و... و خودم  رو برده بود، جونم ر که با رفتنش نفسم  ی صورت مرد نم،یبب شیو تززل جسم  یو با تمام پژمردگ همچنان ماهش ر 

 رو... 

  ر ی. دلخور و دلشکسته نگاهش کردم و لبم رو محکم زدادیپرش گرفته بود و مدام آب دهنش رو با لرزش صورتش فرو م پلکش

و مصرم رو با   ی لعنت ی تخت نشستم، اشک ها  یرو باور کنم؛ مسخ و شوکه لبه   ی زیتونستم چ ی . هنوز هم نمدمیدندون کش

چنگ گرفتن   یطاقت با باز کردن دست هام سمتش خم شدم و با تو  یب  ،نگاه کردن ی ا قهی پشت دست کنار زدم و بعد از دق

شده   یوجود متالش   کهیت که یکه ت ییاز اون بغل ها خم و جمع شده بودند بغلش کردم؛  ی و مردونه اش که کم  ضیعر ی شونه ها

کرد... بغل نبود نفس   ی م ی کیچپوند و قلب هامون رو  یاش م نهیکه قلبم رو داخل س  ییل هااز اون بغ  زد،یام رو بهم بند م

از جسمِ   یکردن درد و خمار رون یب یبود برا اتیپرشهد و شکر ح ی! حکم و دارو یبود، زندگ یمعجون زندگ ی دوباره  دنیکش

 . امده یو روح چروک یزخم

شوکه اش کرده   یبغلش کردنش، کم یقدم شدنم برا  ش یمردونه اش رو محکم چنگ زدم و تا تونستم بوش کردم. پ ی ها شونه

گوشم رو پر کرده بود و تنم رو   یتند و سخت که صداش حساب  یو با نفس زدن ها ی ا قه ی بود و هنوز هم منقلب بود اما بعد از دق

انگار که اون لحظه   د، یبه آغوشم کش صانهی سفت و سخت تر از من و حر  شد و ریجاز درد و اضطراب لرزون، دست هاش دورم زن 

باهم گوش هامون رو پر کرده بود. هق هقم اوج گرفت و   خته یقلبمون آم  ی تپش ها  یشده بود و صدا یکیواقعاً تن هامون با هم  

  ی زدن تگرگ ها ی برا دن، یبار یو پر غصه شدم برا  رهیت ی وجودم ابر  ی و اشک. از ته دل و با همه   ختمیشونه اش اشک ر ی رو

 .. یدلتنگ 

بود. هق و هق من و نفس   ر یصورتم سراز یاشک همچنان رو  ل یو س   کردمیو صدا دار صورتش رو بو م قیعم ی ها دنینفس کش با

عالم نواخته   ی  ه ی مو ن یتر نیتر کرده بود، انگار که غمگ  اریاخت ی زار زدن ب ی بود و دلم رو برا دهیچ یهم پ یاه مانندش تو  یها

 داد.   یو خراش م  زد یو داغدار چنگ م زده شد و خاطرات صورت قلبم رو ماتم  یم

 

اشکش حراست کنه، قرار گرفت؛ پلک   یاز قطره ها یکرد با حفظ کردن مردونگ  یم  ی که سع ییمماس صورت و چشم ها  صورتم

  یچشم هاش نشست برا یرو  ن،یسنگ  یاشک زش یطاقتم بار یب یگردنش چفت شد و لب ها هم گذاشتم، انگشت هام دور ی رو

و    یکه بعد از رفتن باغبونش تمام سرسبز ی خوش رنگ عشق؛ سر زدن به باغ سوخته ا الس ی همون گ یجونه زدن دوباره  

اون باغبون   یمرده که فقط با دست ها  یکشونده بود، باغ  ش یاون باغ رو به آت یدلتنگ  ی رو از دست داده بود و صاعقه  شیشاداب

 ...دادند یم  الس یباز گ السشیگ  یو درخت ها گرفت یدوباره جون م

از شناسنامه   یبرگ یدرست بود، مهره طالق رو   د؛یوجودم شدم و حسرتم پر کش ق یوجودش تزر ی  رهیلحظه و با اون بوسه ش  اون

 بود که لمس عشق گناه و حرامه اما نه... چون قلب من هنوز هم با تن عشق محرم بود... معنا  نی به ا نیام لکه انداخته بود و ا
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 شد!  ی پس در حق عاشقا جفا محسوب م د یطلب یم  تیپاک و ناب عشق محرم  یبوسه   اگه

 ...!رسوند  ی که حس پاک دوست داشتن رو سراسر به ارج م ی حالل کردن بوسه ا یقلب دوتا عاشق گواه نبود برا  تیمحرم یعنی

 بخش رو.  اتیح یکه به سخره گرفته بود حرام بودن اون بوسه    ی**و لبخند 

شد، بدتر از   یم  شتریو ب شتر یکه فشارشون دور تنم ب یی آغوش سفت و سختش نفس هام به شماره افتاده بود و دست ها  یتنگ  از

انگار که تازه به   د، یباره با شل شدن دست هاش خودش رو عقب کش کی کردم که  ی م ی رفع دلتنگ  ده یو امون بر ص یاون حر

  دن یاشکبارم شد و بعد از اون با کش یچشم ها ره یتندش، خ یبا نفس ها و سرخ شده بود  یخودش اومده بود؛ صورتش حساب

 . و ناله سر دادم دمیو بغض نال   هی زدم و با گر یترش ازم رو برگردوند. پلک دردناک ی چشم ها  یدستش رو 

 ... یکرد   ینامرد  یلی کرد... خ ی انصاف نبود... نامرد ی قرارمون نبود ب نینبود ا-

 و اشکم سر خورد.   د یکش ریهم فشرد، قلبم ت  ی رو  دندون

 .... شیراه م مه ین ق یرف  یانصاف! ف... ف... فکر... فکرد یب  ی تونست  ی... چه طور ی... چ... چه طوریمعرفت ی ب یلیخ-

  شتری و با سرخ و کبود شدن ب  د یلرزی. چونه اش از بغض مد یچیاتاق پ یراه گلوم رو باز بست و ناله هام پر سوز تر تو  بغض

 هم قرار داد.  یصورتش، دندون رو 

 برو... برو سوگند برو... -

 اون جمله!  دن یصداش بودم و نجوا کردنِ اسمم از زبونش، اما نه شن دنیتاب شن  یب 

 ! ایدن  یواژه  نیرحم تر یب دن یشن نه

  ی واسه  شدنیکه عزم م ییباره از جا بکنه و با دو پا کی تونست قلب آدم رو  یشد م  یادا م  یدستور ی که وقت ی واژه ا  "رفتن"

 ادا کردنش، همراه کنه! 

دستش فرود   یاشک رو  یلرزونم گرفتم **و قطره ها ی دست ها ونی رنگ تخت بود م ی گلبه ا ی ملحفه   ی رو که رو دستش

 سر بلند کردم و دست پر لرزشم رو، رو به آسمون گرفتم.  اومدند.

...  ستمی... من خودخواه نرمیکنم تو بد باشه بشکن، بزار برو اما من نم ی ولت نم  گهید  رم،یکه باال سره نم یی ... به اون خدارمینم-

 ...یکه پرست  یینخواه که برم تو رو به خدا گهیت... تو... توهم د

 هم فشرد.  ی پر درد و سوزناک لب رو ، یمتقبض شده و صورت مچاله شده اش از ناراحت یباز هق زدم که با چونه   و
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 نکن تو رو به همون خدا نکن...-

 ... رمینم گه ید-

باره شدت گرفت. سر کج کردم همراه با لحن سونازک و راه گرفتن اشک   ک یام  هی اش ثابت موند و گر ده یتراش  ی موها ی رو نگاهم

 : دمیکنار لب هام، پرس 

 رو دوست... دوست دارم... چرا... تبلند  ی مگه نگفته بودم مو یچرا... چرا موهاتو کوتاه کرد -

 اشک هام ظاهر شد. ونیتلخ و زهره مانندم م لبخند 

 ... ی... گفتم ن... نرو اما رفتیمن عمل کرد  یبرخالف حرفا شهیو هم  ی لجباز بود شهیتو هم-

 چرخوند.  یکه به لب هاش لرزش انداخته بود به طرف  ی رو با بغض صورتش

 ادته؟ ی... یپدربزرگت...  یخونه   ی دو روز رفته بود ی که واسه  ی ه... همون موقعه، همون زمان  یر ینم یگفته بود -

 و سوزوند صورتم رو.  د یقلبم باز چک  واریو اشک از در و د دمیخند  تلخ

از اون رفتنا   نی ا ینرو... دور نشو، دور نشو نرو اما گفت  گه یتاب شده بودم، بهت گفتم د  یب دنت ید یبرا یکه حساب ی همون روز-

 ... نباشه، از اون رفنتنا نباشه ب... باشه؟ ستین

 ناله کردم.  جم یاشک با حرکات تند و گ  ون یخطار کار م  ی سر دادم و مثل بچه ها ه یدستم گرفتم و گر ون یرو باز م  دستش

اون...   گهیاصالً د  دم،یانجام م یتو بگ  یهر چ  گهیکنم ب.. باشه د  ینم  تیعصبان گه ی... دگهیکنم، د  یراحتت نمنا گه یبه خدا د-

قرمز و پر رنگ رو    یاون رژا  گهید ی... حتیفقط... فقط نرو... حت دمی پوشم. قو... قول م ی تنگ و کوتاه رو نم یاون لباسا گهید

 .... نرو فقط نرو... دمیم ل قو  خورمیق.. قسم م زنمینم

صورت منقبض شده و   ی دستم رو با جمع کردن جلو  یام انگشت ها دهیوار و ترس   وونهی از دست داده بودم و با حالت د کنترل 

 جمع شده اش گرفتم. 

. گفته  تونستم.. ی نم ییدستمو زدم آخه... آخه تنها  هی  نیاما... اما فقط هم یدوسش دار  ی لیخ ی الک قرمز زدم گفت نی... ببنیبب-

که   نجای... باشه از ایدستمو بزن  نیخب... خب منتظر شدم که خودت ا ادته؟ ی ی خودت گفت یالک قرمزمو دوست دار  ی بود

 ... میرفت
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  کهیمنقبض شده، دستش رو محکم مشت کرد؛ طور  یبا چهره   ریشونه هام زار زدم. سر به ز د یامونم نداد و با لرزش شد  ه یگر

هم از چشم هاش   ی پرفشارش رو ی همزمان با چفت شدن دندون ها یجسته شده بودند. قطره اشکاندازه بر ی دستش ب  یرنگ ها

 دستش فرود اومد.  ریز  یملحفه   ی شد و رو ریسراز

که افتادم    یشیآت  ی تو  یزار یو چرا نم  یر یرو... چرا آخه نم ی لعنت ی شکنجه   نیانصاف... بسه... برو، برو و تموم کن ا ی بسه ب-

  یتو  ستمی بلد ن  ستم،یکنار من... من بلد ن یپوچ ش  د یبسوزم و تموم شم... برو... برو نزار خودخواهشم واسه نگه داشتنت... تو نبا

 ...سوزونمیحفظ کنم، من، فقط م مویزندگ  گل شم و  می ابراه شیآت نیا

 پرش گرفته اش چسبوندم.  ی  نه یسر به س بغلش جا دادم و  یها خودم رو به تو  وونه ی و با لکنت باز مثل د پربغض

 ...زارمیتنهات نم  گهی...درمینم رم، ی نم رم،ینم-

 . کردمی زمزمه م ده یبر ده یبر یکه با ترس و نگران  یزدم و کلمه ا  ی و با حرکت لرزون لب هام چنگ م  زیرو اشک ر بازوهاش 

 ... رمی...نمرمی...نمین...نم-

که ترس گرفتن دارند محکم به   یی و مثل آدم ها  صیلرزش تنش به من هم منتقل شده بود. حر د،ی چیگوشم پ ی هاش تو سرفه

سختش   یاش همراه با نفس ها نه یحفظ کردنش. خس خس س  یخودم چسبونده بودمش و فشار سفت و سخت دست هام برا

کرد با حرکت   ی م ی . سعد یلرز ی جودم مترم کرده بود و تمام و  ارقر ی افتادند از قبل هم ب ی دور تند م  یرو  شتر یکه هر لحظه ب

قرارم به ستوه   یاندازه ب  ی تاب و ب ی خودم رو تو بغلش جا دادم. از اون حال ب شتر یناتوان دست هاش از خودش جدام کنه اما ب

نگاه   یو با تالق  د ی. لب گزدادتن لرزونم رو از خودش فاصله   ی بازو هام رو قفل انگشت هاش کرد و کم ی اومده بود و با حرکت

 اش که از اشک برق گرفته بود، با عجز و لرزش نامحسوس صداش لب زد: درمونده 

 گوش کن...  قهی... فقط چند دق قهی گوش کن چند دق-

شدن دندون هاش   د یکه باز خواستم خودم رو تنگ آغوشش جا بدم با کل  نیحرکت تند سر و گردنم حرفش رو رد کردم و هم با

 . امیبهم داد که به خودم ب ی و تکون محکم د یکبودش درمونده غر ی کنار لب ها یاشک دن یهم و چک ی رو

 گوش کن... گوش کن به حرفم.   گمیبهت م-

 زده ام پس زدم.  خیصورت  یدست هام اشک رو رو  ع یکردم و با حرکت سر  نییباال و پا سر

  دم ی.... با... باشه؟ اون وقت... اون وقت منم قول مبرم ب... ب یخوای.. نم یخوایبگو که نم ی ریبا... باشه... باشه فقط بگو که نم-

 حرفاتو گوش کنم.  ی همه 



 عشق تا جنون 

1861 
 

کنه به    یریاشک هاش جلوگ  زش یاز ر کردیم ی چفت شده اش که سع ی لرزون و دندون ها   یآروم شدن نداشتم و با چونه   الیخ

  یرفته بود و مات با چشم ها لیرو به حرف هاش گوش کنم. روحم، جسم تحل  یا  قهیاورد تا ساکت شم و دق ی بازوهام فشار

  یظیصدا دار که آه غل یالغر شده، شده بودم. نفس ی و کم دهیپر  رنگ اون صورت  ی  رهیخ عیمط   یمثل بچه ا  هی سرخ از گر

  نییصورتش سر باال و پا ی دست گرفته بود با انقباض اجزا ی همچنان بازوهام رو تو که یفرستاد و درحال رونیشده بود ب شیچاشن

 دست گرفت.  یو پر مهرش قلبم رو تو   نیکرد و لحن غمگ 

 من... زکیگوش کن... گوش کن عشق قشنگم گوش کن عز-

 چشم هام رو بهش دوختم.  ز یلبر ی هقم رو با گزش لب خفه کردم و کاسه  هق

  ن یا خواستیکن... خب... آره دلم... دلم مطاقتم ن ی ته خط تو سختش نکن.. سختش نکن قربوت برم، ب دم یسوگند من... من رس -

برام   رفتنشیتو پذ  دن یحداقل قبل د د یشا  ،ی چ ی عنی ی بدونم زندگ نکهی... قبل انکهیافتاد، قبل ا یتو برام م  دن یاتفاق قبل از د

وجودم حس    یرو با تک تک سلول ها ی زمان ک زندگ نیزمان که من تازه تو رو به دست اوردم، نه ا نیآسون تر بود اما نه ا

رو که   یینقشه ها م یکن  یتک... تک تک آرزوهامونو باهم زندگ خواستی ... دلم مستین ی چاره ا ی ... ولیول  یرحم ی ب نیکردم... ا

 ... میبود دهیباهم کش

 نفس گرفت و صورتش از قبل هم کبودتر شد. سخت

برگ برنده   گهیدرد اما قبول کردم... سوگند من باختم د  نیشدنم با ا یک ی سخت بود کنار اومدن با نبود تو، با یلیسخت بود، خ- 

 قرار...  ی تا ک  دونم یخودمم نم یست چون من... چون من حت  دهیفا یندارم کنار من موندن برات ب  ی باز ی شروع دوباره  ی برا یا

  یمه سکوت و فرو دادن حرف، دست رو بغض و صورت سرخ و رو به انفجارم از اون ه ه یاز تموم شدن جمله اش با حس خفگ  قبل

 شد. کی با بغضم شل کباره یکه   یخفه ا ی لب هاش گذاشتم و صدا

 ساکت... ساکت... ساکت شو...-

 دهنش، آروم کنارش زد.   یدست مهر شده ام رو   دنیتکون داد و با بوس   نیصورتش سر به طرف شونی و با حالت غمناک و پر  متأثر

نتونستم خوادخواه باشم و کنار خودم   خوام، ی ازت م یز یچ هی من با خودم معلومه فقط...  فقط  فی هنوز حرفم تموم نشده، تکل-

تونم بگم   ینم ستم،ی... من بلد ن ی... حتیزمان حت چ ینبرم ه ادیاز  ی نبر... لحظه ا ادی... از خوامیازت م زیچ ه ینگهت دارم اما فقط 

که   نجای... پس از ادونمیمن کمه... م یاما... عمر نفسا دونم یهنوزم خودمو مالک جسم و روح تو م  برو و خوش بخت باش چون

 ... یرفت
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 کرد.   یم  شتریقلب من رو ب  شیو فقط آت گفتیپر درد م یتمام از رفتن و اون واژه   ی رحم یهم با ب  باز

تونم خودمو بفهمم پر    ینم زارم یاز خودمم ب ی ... حتیحت رم ی... سوگند من خودم با خودمم درگدهیکه عجل مهلتم نم   ینی ب یم-

 پس... پس برو... برو...  کنمیم  چی... تو رو هم هچیپر از ه دمیاز ترد

 .د یگونه ام چک  یکردم و باز اشک سوزناک تر رو  ی و ناباور از خواسته اش خنده ا جیگ

گوش   گه ی... دگه ی... دیگولم زد  ی... ولیول  ی ازم نخوا نو یکه ا  کنمیبه حرفات... به حرفات گوش م یگ... گفتم... گفتم فقط زمان -

 کنم.  ی کنم، گوش نم ینم

 از تخت فاصله گرفتم و تند تند اشک هام رو پاک کردم.  جم یفوت کردم و با حرکات گ نفس

آب آره آب   ییهان چا... چا ی چ ییچا رم یبرات بگ  ی اخو ی نم یزیتو... تو چ  نمیبب   م یکار کن یچ  د یخب االن... االن با یلیخ-

 منم... منم...   ی...؟ خب تا... تا مرخص بشای رمیبگ 

 بزنه.  یل یبهم س  تیبا واقع خواستی. انگار که مد یرحمانه وسط حرفم و اون حال ناآرومم دو یب

 است نمون برو... ده یفا ی ... بشمیسوگند من سرطان دارم، خوب نم-

تخت رو با حرص  پر بغضم    یبردم و لبه   ورش یکه زد غضبناک و با صورت گداخته شده از اشک و خشم به سمتش   یحرف با

 چنگ زدم. 

 نگو نگو...  گهیبسه... بسه د -

و کبود   سرخ  یصورتش که حساب یبسته شده و فشار اجزا یهم گذاشت. با پلک ها ی و محکم پلک رو د یلزیاش از بغض م چونه

  دن یاشک هام و شن زش یام کرده بود. با ر شه یکه ناتوان تر از هم ی ا هیسوخت و گر  ی برم. قلبم م خواستیشده بود باز هم ازم م

نشستم.   نیزم  یتخت رو ی چشم بستم و با شل شدن دست هام از لبه  کردند یم  ارداون حرف ها که انگار شوک مرگ رو بهم و

  زِیتنفر انگ  یگرفتن هق زدم. گوش هام داغ شده بود از تکرار اون واژه   ر یشد و با سر به ز ن یزم یها  ک یسرام ه یدو کف دستم تک

شدنم در   چی و از ه کرد یرو تکرار م یماری ب اون. ناله کنون اسم رهیکردم هر آن ممکنه ازشون خون راه بگ  ی و احساس م  "رفتن"

تمام سلول هام نبض گرفته بود.   ی که انگار تو ی تونستم گوش کنم سرم رو به انفجار بود و ضربان قلب ی نم گهیگفت. د ی کنارش م

و با   م داد  رونیگفت. سخت نفس ب ی و هنوز م  دمیشن ی هق هق چنگ زدم اما هنوز م ونیگوش هام بردم و سرم رو م  یدست رو 

کم    هی چشمش زدم تا  یکه جلو  ییو زجه ها  دمیکوب نیزم  ی اتاق، با دو کف دست رو ی ها وارید  ن یبلندم ب هی شدن گر کیشل

 ...  ادی تا کوتاه ب اد،یدلش به رحم ب
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  ه یو گر  ربد یخشمناک و پر بغض ه یها ادیبعد با فر  ی ا قه ی . دقزدیبغض آلود و لرزونش سامان رو صدا م یکرد و با صدا  یم  سرفه

.  د یلرزونم سمت سامان چرخ  یشد و نگاه به خون نشسته و چونه   نیصدار من سامان داخل اتاق اومد. دست هام چنگ زم  یها

 گرفته بود.  نیی و سر پا  د یلرز  یسمتش برگشتم. شونه اش م ربد یه ونیگر  ی . با صداد یبود و محکم لب گز سیصورتش از اشک خ

 ببرش...  نجایاس... سامان... سامان ببرش... تو رو قرآن از -

  نیزم ی رو یمحکم  تر  ی ضربه ها دنیو داد و کوب غ یتکون دادم و با ج ن یتند سر به طرف ی رد کردن خواسته اش با حرکات یبرا

 . دمیحرفش پر ی باعث سر شدن دست هام شده بود، تو یکه حساب

 ...  رمی... نمرمینم-

کرد بغض خفه کننده اش رو نشکونه، سخت   ی م ی سع کهیبه طرفم اومد و در حال ستادنیا یبا اون حرفش بعد از لحظه ا سامان

 هم فشرد.  یلب رو 

 بسه سوگند پاشو... پاشو...-

  یبا غرش  ختهی افسارگس رهیبگ  نیزم یبلند شدن از رو  ی که خواست دستم رو برا ن ینشست و هم نی زم یبا گفتن اون حرف رو  و

شد. با چنگ زدن   نیجون شده بودند و همون جا کنارم پخش زم یهمه سست و ب خشمناک و صورت ملتهبم عقبش زدم. انگار

  ینفس ها یکه حساب "رفتن"رحم  ی ب ی در مقابل واژه   "رمینم"  ی  اژه پر حرص و بغضم زجه زدم و تکرار و یموهام و صدا

و سرفه با    هی گر ون ی ده بود. باز مکر  دایلرزش پ بیعج ه ی رو به تقال انداخته بود، رو برگردونده بود و شونه هاش از گر ربد یه

شل و وارفته ام قفل کرد و   ی بازوها دور بار سامان مصر تر دست  نیببرتم و ا رونیتمام از سامان خواست که از اونجا ب ی درموندگ

 رو بهم دوخت.  شیبغل گرفتنم نگاه اشک ی با تو

 داغونش نکن...   ینجور ینکن ا ی نجوریدلم ا  زیبسه سوگند پاشو قربونت برم پاشو عز-

 .د یزدم و اشک پشت اشک چک  یدردناک پلک

  ی.. ولیمنو... منو ببر ی خوایبره االنم م یقبل نکن، گذاشت   یدفعه مثل دفعه    نیدفعه... ا  نی... اشهی سامان... بگو... بگو خوب م-

... نگهش ... نگهش دار  دمینفسمو کش نیمطمئن باش آخر   رونیدر برم ب  نیمان... سامان من اگه از انکن... تو رو قران نکن سا

 واسم خب...

و از گوشه چشم    دمیشن ی رو م ربد یتند ه ی نفس ها یصورتم که به سمتش گرفته بودم سرخورد. صدا یو اشکش رو  د یلرز لبش

تر و با رها کردن صدام از   ی سامان رو حرص ی  قه ی . دمید ی د مدا ی تخت رو محکم فشار م ی مشت شده اش که لبه  یدست ها

 چفت شده ام چنگ زدم.  ی دندون ها ی البه ال
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تو نزار من   نباریاز تک تک تون... سامان نزار برم ا گذرمیبخشمتون به خدا نم ینم نش یریازم بگ  ندفعهیخدا اگه ا ی به خداوند -

 الاقل... ی اونو که نگرفت یبرم جلو 

 

چنگ زدم و صورتش هر لحظه   شتر یاش رو ب قهیسامان.  نیو بغض سمگ  ربد یتند ه ی نفس ها ونیاوج گرفتم م  ی  هی باز گر و

انگشت هام،   یچنگ شده اش تو  ی قه یو گردنش انگار رنگ خون گرفته بود. با فشار محکم دست هام به  شد یسرخ م شتریب

هم آشفته تر از سامان داخل اومد. نگاه   نیلحظه بود که حس مونه.  سیباز شد و صورتش از اشک دوباره خ رهشیپ ی دکمه 

 بار به اون التماس کردم. ن یملتسم رو سمتش سوق دادن و ا

 نزار ببرنم...  نی... حسرمییم ی م گه یبار د نیبگو بگو اگه برم ا نایتو... تو به ا  نی... حسنیحُ... حس-

داشت مانعش بشه موهاش رو چنگ زد و با نگاه کردن به اون حال روز   ی که سع ی ا ه یدندونش فشرد و با گر  ری رو محکم ز لبش

رفت سرش   یصورتش خشک شده بودند، به سمت یاشک رو  یو قطره ها  د یلرزیکه چشم بسته بود و لب هاش هنوز هم م  ربد یه

  نیروز حس هی کرد  ی فکرش رو م ی زد. ک واریشک هاش به دا ختنیر یبرا  تشصور یرو با تکون دادن متأثر و حالت مچاله شده  

 کنه!   هی هم گر

رمق و سختم   ی ب ی رفته که با نفس ها لیتحل یی قلبم، دستم رو روش چنگ زدم و ناله ها ی  کبارهیکشدن   ری حس سوزش و ت با

هم   یاتاق، رو دن یکه با تار شدن و چرخ یی سامان شل شد و پلک ها ی  قهی و التماس از  ه یگر  ونیهمراه شد. انگشت هام م

 افتادند.

 

که    یصورتم خشک شده بود و با درد  یشد. اشک رو  یام با پرش خارج م  نه یحس بود و نفس هام همچنان تنگ از س  یب بدنم

  یهام رو تو   ه ی. فقط گرزدیکه م ییهاسرم بود و حرف  ی که باال ی دهن دکتر  ی  رهیجون کرده بود خ یبدنم رو لخت و ب یحساب

دچار   یاچند لحظه  یدکتر برا  ی باره شروع شده بود. طبق حرف ها کی که  لبم امون ق یآوردم و درد ب ی م اد یبغل سامان به 

  ی . اما افتهی که باعث شده بود قلب ناتوان و درمونده ام باز به کار ب ییشده بودم و بعد از اون هم تالش و شوک ها یقلب ستیا

. دکتر حرف  دم ید  یچشم هام نم ی را جلو  زم یزو پرپر شدن ع  ستادیا یروز ها نبودم، م  نیو شاهد ا ستاد یا یم  شهیهم یش براکا

زدم و با باز شدن شون   ی.  پلک آروم د یکش  یزد، دست م  یم  د یبه سف شترشون یکه حاال ب ییموها  یو بابا کالفه پنجه تو   زدیم

  یرو  ی قو  بت یشدن اون ه دهیخم اش،ی مردونه اش، اون همه عجز و ناتوان  یها ه یمقابل چشم ها مجسم شد؛ گر ربد یه ر یتصو

رفتن دکتر مامان   رون ی زد. با ب شتریبه قلب و چشمم ن شتریگرفت و چشم هام باز سوخت و اشک ب ش ی... دلم آتمارستانیتخت ب

حالم باز بهم سر زدند و مامان به خاطر افت فشار با کمک رخساره   مطمئن شدن از ی و سامان برا ن یطور حس نیو رخسار و هم

دستش گرفته بود. نگاه مات و    یبود و حال داغونش دستم رو تو  ستاده یاما کنارم ا ابارفت. ب نیی زدن سرم به طبقه پا یبرا
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قلبم تپش   نکهیپدرانه کنار گوشم نجوا کرد؛ از ا ی موهام زد و قدر ی رو  ی ام رو سمتش چرخوندم که با خم شدن بوسه ا دهیخشک

حرف   د یو آه. اما  با دمیترسونده بودمشون... آه کش قدر چه  نکهیکرد از ا  یم  د یکار با ی افتاد چ  یقلب اونه و اگر برام اتفاق م 

شدم. آروم اسمش   ی مطلع م تش یاز وضع د یبا زدم، یحرف م د یشد و با  ی از فکر و ذهنم خارج نم یلحظه ا   ربد یه تیوضع  زدم؛یم

بالش جابه جا   یفرستادمش. سر رو   رونی ب قیبود و عم نیگفت. نفسم همچنان سنگ  "یجانم باباجان"آلود رو صدا زدم که بغض 

ِسر شده بود.   یپنجه باز و بسته کردم چرا که حساب ی شکمم قراردادم، چند بار ی کردم و دستم رو که به سرم وصل بود رو

  نیخم شدنش منتظر بود حرف بزنم که آب دهن فرو دادم و اول شتریمونده بود. با ب ره ی چشم هام خ ی و نگاهش نگران و دلواپس ر

 زبونم اومد.  یرمقم رو  یجمله با حال ب 

 فوت کرد.  ی چه طوره؟ متوجه منظورم شده بود و با تأثر پلک بست و نفس صدا دار تشی... وضعتشیبابا وضع-

  م،ی و باهاش حرف بزن می بر یقرار با آقا مهد  اد یکه ب  گهیکمه د ه ی. ومدهیدکترش هنوز ن ی عنی... یعن یدونم بابا جان   ی نم قاًی دق-

 کرد.  شهیم  کاریاوضاع چطوره چ مینیبب

 .مد یمرتبه آب تلخ دهنم رو بلع   دو

 ... امیمنم م-

 بهت نگاهم کرد.  پر

 لطفاً دخترم.   شهینم تیوضع  نیبا ا ی ستینه... تو خوب ن-

دکترو بشنوم،    یحرفا د یبا ام،یب د یصداش زدم و باز حرفم رو تکرار کردم. در مورد نگاهم کرد که ملتمس گفتم:»منم با م یتحک با

رو   یآروم باشم و اشک ی آورد و خواست قدرنرم به دستم   یخوب شه بابا، خوب شه، خوب... فشار د یاون با  م،ی کمک کن د ی... باد یبا

فوت کرد. سر باال و    یزده بود با سر انگشت گرفت و باز نفس بلند و سخت  شتر یخسته اش ن یها م غمناکم به چش یکه از صدا

 هم فشرد.  ی لب رو  د ییتأ  یدوباره به دستم به نشونه   ی کرد و با فشار نییپا

ما پر    یهر سه   یو سخت که تا اومدن دکتر برا  ر ینفس گ یو لحظات می اتاق دکتر منتظر نشسته بود یو بابا تو  ی عمو مهد  همراه

تهران بود و همون طور که بابا گفته بود به    یدکترها ن یاز بنام تر یکی  ایدکتر که گو یگذشت. باالخره آقا   شیاسترس و پر تشو

معمول با عمو و   ی ها یشده بود. بعد از سالم و احوالپرس  رانیا یسفر کوتاه کرده و راه یمهد عمو  ی فه وق   یخواست و اصرار ب 

 . مینیخواست که بش م یبود ستادهیقرار گرفت و با حرکت دست به هر سه ما که سرپا ا زش یبابا، پشت م
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  دنیشن یبرا  اد، یدکتر نشسته بودم و با حرکت نَنو وارم از استرس ز زیم   کیکنار بابا نزد  یصندل  یرو ده یو رنگ و رو پد   مضطرب

  یبه اتاق دکتر مجابم کنه اما با اصرار و لجباز  ومدنین ی کرده بود برا یسع  یفشردم. عمو مهد  ی هم م ی دکتر پنجه تو ی حرف ها

 خودم حرف هاش رو بشنوم. یبودم خودم با گوش ها  تهحرفش را رد کرده بودم و خواس 

کرد و بعد از اون هم مقدمه   ی نگاه و بررس  یا  قهیچند دق  کش،یفرم کوچ  نکیرو که جلوش باز بود با زدن ع ی پرونده ا دکتر 

  یطاقتم کرده بودند برا یکه ب یحاتی بودند. توض تیکه حائز اهم  یو نکات ی ماریدر مورد اون ب  یحاتی توض ی هاش برا ینیچ

و اضطراب و واهمم دوچندان. بابا هم که متوجه اون همه   شد ی نفسم تنگ تر م دکتر معمول  ی . با هر جمله یینها جه ینت دنیشن

  یآب ازم خواسته بود که کم  یوانیداد و با ل  یدست هاش محکم فشار م   ونیشده بود هر بار دست چپ شده ام رو ن شگیتشو

 جلو اومد ***  ز یم ی رو یدهن دکتر بودم. کم ی  ره ی. متألم و دلواپس خرمیآروم باشم و قرار بگ 

داده بشه قابل    صیکه زود تشخ  یاز افراد سرطان معده عالرغم خطرناک بودنش در صورت یلیخوشبختانه برخالف تصور خ -

  ی خوب و قو زهیو انگ  ه ی روح ز یاز هر چ شتریهستش که ب  ی ماریسرطان ب د یدون  یبود. همون طور که م  دوار یام شه یدرمانه و م

 . خوادیم

 شد.  دهیکش  یکننده نگاهش سمت عمو مهد  دواری ام  یها با گفتن اون حرف  و

  شتریکه ب  ششیمشاور و روانکاب هم فرستادم پ  هی طور  نیتو و به عنوان دکترش باهاش حرف زدم و هم ی طبق خواسته -

 رو آماده کنند...  شیروح ط یباهاش حرف بزنند و شرا

 هم فشرد.  ی لب رو  یبا مکث  و

  ی توئه از ما برا  یخواسته   نیا کنهیو فکر م م یبد  شیو باز م یبا حرف هامون گولش بزن م یخوا یم  کنه یفکر م  ییجورا ه ی  یول- 

به درمان نشده و به طرز   ی و قبول کنه درمان رو اما متأسفانه هنوز راض ره یبپذ  ماریب ز یاول قبل از هرچ د یبا د ین یکردنش. بب یراض

 ... ینجوریبره! ا نجایاز ا تونهیم ی ک  پرسهیتازه مدام هم م ده یناام یبیعج

با اضطراب مشهود کالمش   ی صندل ی خودش رو دنیحرف دکتر اومد و با جلو کش نیبا مزه مزه کردن آب دهنش ماب یمهد  عمو

 چه طوره؟«  تشیمراحل درمانو بگو، ا... اصالً وضع  م، یکن  کاریبشه فقط تو بگو چ یراض د یبا یعن ی م،ی کن ی م ش یگفت:»راض

 شونه باال پروند.  ی و بعد از مکث د یلب کش ی ن رودر جواب عمو دندا-

انجام شده مشخص   ه یآندوسکوپ جیشه که براساس نتا ییشناسا ی معده و لنفاو واره یعمق نفوذ به د  ستیبا یخب اول از همه م -

  شهیمطلوب مطلوب نباشه اما نم د یشا تش یوضع شه یگفت درمان نم  شهینم ست، یداره. ناممکن ن از ین یشد که به عمل جراح

نمونه ها و اطالع از نحوه   یابیو ارز یالزمه و بعد از عمل جراح یاما جراح ستین ادیز  یلیخ شی ماریشد، عمق و نفوذ ب د یناام

انجام بشه   د ی. هر دو درمان بامی کن یرو شروع م  یوتراپیو راد یدرمان  یمیش  گه، ید  یها یشکم و بررس  ی غدد لنفاو یر یدرگ
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  ایمعده  میش  ی ما مجبور م ی جراح ی. تو شهیتومور م ی از برگشت موضع ی ریکه باعث جلوگ یی و پرتو زا  یدرمان یمیش  ،یحجرا

از   یمین د یبا ی معده قرار گرفته و با جراح  یتومور انتها  یعنیروشه   نیبرداشتن تمام معده بهتر م،یاز اون رو خارج کن یقسمت

معده   نیگزیاز روده جا یکنه و قسمت ینم جاد یا ماریب ی رو برا یرو هم بگم که برداشتن تمام معده مشکل نیا م یمعده رو بردار

ماجراها.   یبعد باق  م یدرمان رو شروع کن د یهم داره که ان شاهلل اول با  یمخصوص   ییغذا یمورد و حاال عادت ها نیا ی تو  شهیم

زودتر درمان را   د یبا ل یدل  نینشه و به هم د یبدنش تشد  یتو  یطانسر یگسترش سلول ها  یعنی د یمتاستاز شد   دوارمیفقط ام

 .رهیقرار بده و بگ  ر یرو تحت تاث نکل بد   نکهیقبل از ا م یشروع کن

. دند یپرس  یدکتر م  ی رو از آقا یسؤاالت نی ب  نیو بابا ا  یو عمو مهد   کردمیدکتر گوش م یهادست و تر کردند لب هام به حرف  با

به   میو توکل کن  میصبور باش  ز یقبل از هرچ د یو با  شهیبود، گفته بود درمان م ش یدر پ  یدکتر راه سخت و طوالن  یطبق گفته ها

  ی نیکه سنگ  یی حرف ها دنیهمون اتاق دکتر بود و شن ی لحظات عمرم تو ن یسخت تر هک  دونستیخدا. و خدا فقط خودش م

جونم... انگار   زم،یشد از حرف زدن درمورد درد عز که یت  کهی. باز شکستم و قلبم تارمیتونستم تاب ب  ی شونه هام نم یشون رو رو 

امتحانش رو   ن یخدا سخت تر نکه ی. مثل اردک  یم  ی که خودم مبتال بودم، دردش وجود من رو هم گرفته بود و جسمم رو سالخ

 تحان بشه! ام زش ی مقابلم گذاشته بود و چه قدر سخت بود که آدم با درد عز

 

هم فشرد و با   یزمان لب رو  یبه ساعت و بررس  یو در آخر هم با نگاه د ی دکتر طول کش  یآقا یصحبت ها یا قه ی چهل دق حدود

 کرد.  نیی نگاه کردن به من سر باال پا

مقابله با درمان   ی برا ش یو سر سخت یاومده، خب لجباز شیمدت پ نیرو که ا  یاز مسائل ی سریداد  حیمن توض  یجان برا  یمهد -

  یماریب نیدر مواجهه با ا ماریباشه و چرا که فرد ب  ی عیطب تونه یفاصله گرفتن و ترد کردن آدم ها از دور خودش م  نینشدنش و ا

  دنیبا شن شترشونیاما ب  ستیشکل ن کی همه افراد مبتال واکنش و تقابل شون  بازه، یم  راو خودش   دهیضعف نشون م ی اراد ریغ

و   رند یگ یاز همه فاصله م  شه،یجونشون م یخوره   یو دودل  د یترد  ، یبازند و سردرگم ی خودشون رو در جا م یماریب نیاسم ا

  ایشند، از آدم ها و دن ی تضاد م  یشه دچار کل فزود متوق یل یشون قراره خ یو چرخ زندگ   ستین یو راه ی د یام گه ید کنن یفکر م

  ی کردن پروسه  ی چه برسه به مبتال شدن شون و ط اره یاز پا درشون ب تونهیم ی حت ی ماریب نی. اسم ازانشونیاز عز ی حت زار،یب

  د یناام شهینم تنهاشون گذاشت. همانطور که گفتم  د یکرد، نبا ی دورشون رو خال د یدرمان. هر چقدر هم که سرسخت باشند اما نبا

بولش نکنه و با دردش دوست نشه نصفه  خودش رو ببازه و ق  ی جور نی اگر بخواد ا ی ول  ستین یاونقدرها بحران ت یشد چون وضع

  د یبا م،یرو همراه خودمون داشته باش  ماری ب د یسخته و با ط یباور کنه. شرا د یبخواد، با د ی. اول صحبت هام گفتم بامیمون ی راه م ی

جان گفتند که   ی. مهد دهیناام یلیخ ماریمهمه و متأسفانه ب   یلی. خادیب  ش یبا ما پ د، یبا ام زه، یدرمان با انگ   ریسم  یقدم به قدم تو 

کن،   بشی. باهاش حرف بزن، ترغیرو بهش بد  ریباور پذ  د یو ام   زهیاون انگ  یشما بتون د یشا ،یبراش باارزش  یلیو خ یشما نامزدش 

  یمعجزه   ی تو بتون د ی. شاشهیکار ما سخت تر م ره یو بخواد. اگر باور نکنه و نپذ   کنهباور  شه، یکن تا باور کنه خوب م بشیترغ

و درمان بهشون    دند یبر د ینبود و وسط درمان ام ایعمرشون به دن ی سر یداشتم متاسفأنه  ضایمر  نیاز ا یلیخ ، یبش شیزندگ
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ممکنه سال ها   ی ماریب نیا هیگرفتن، هرچند سا واب تا باالخره ج دند یاونقدر مبارزه کردند و جنگ   گه یتعداد د  هی جواب نداد اما 

  تونه یم یل یکنند ازدواج کردند بچه دار شدند، پس تو خ یم  یزندگ  نده، یبه آ  د یو ام زه یسرشون باشه اما االن دارن با انگ  یباال

  ی میکه گفتم ش   ورشه بعد هم همون ط  یجراح  د یبا میزودتر شروع کن  د یچون با یآماده اش کن  یتونیاالن به بعد م ی کمکش کن

 . یو پرتو درمان  یدرمان

 هم گذاشت. یکردم که با آرامش پلک رو   نییام سر باال و پاصورتم و لرزش چونه  یکوبنده و دردناک رو   یاشک قطره دنیچک با

اون رو هم   تونهیبودن تو نم یقو  د،یباش  یقو  ی لیخ د یپس با د یباال باشه اگه قراره کنارش بمون یلیخ  د یخودتون هم با ی  ه یروح-

تونه نابود   ی اش رو م ه یروح یو زار   هی که اشک و گر  نوینره ا ادتونیکنه بهش قوت قلب بده آرومش کنه، بهش قرار ببخشه.  ی قو

 . گمیبه همه شماها م نویکنه ا

موقعت سخت و   ن یهمچ یروز تو  هی کرد  ی فکرش رو م یشد. ک  یهم سخت فشرده م یبود و قلبم با هرجمله دکتر تو  سخت

 ! بعد از اون همه روز قشنگ، بعد از اون عشق بزرگ... رمیقرار بگ  ی دردناک

درمان    یها برا  د یها و با د یچشم هام و گفتن شا ی جلو زم یعز دن یشد باهاش مقابله کرد، درد کش یبود که م  یز یچ نیتر سخت

  فمیبه تن نح ی رو بود و زهره فوالد ش یکه پ  یراه ی گرفتم برا یخنده رو قاب م  د ینبود، با یشدنش. سخت بود اما چاره ا 

 آمدهاش معلوم نبود.  شیکه پ  یراه سخت و مشقت بار  یمبارزه کردن تو   یبرا  پوشوندمیم

. دمیبه صورتم پاش  ی کم کردن اون هم التهاب و اضطراب آب سرد و خنک  یو برا   میرفت یبهداشت س یکمک رخساره به سرو با

که قرار داشت.   یط یاون شرا یو سخت بود هضم کردنش اون هم تو  د یکش  یم  ریت  ربد یه تیوضع  ی هر لحظه  یادآور یقلبم با  

  ی وقت فکر نم  چیگوشم زده بود. ه  یدردناک که روزگار تو   قتی حق ه یقت بود؛ ی شد و برام سخت بود اما حق یوجودم پر از درد م

  یکه قراره تمام تالشش رو بکنه برا  نییآهن  ی و با پوست ی دختر قو  هیو نازک و شکننده بشم   فیکردم بخوام از اون سوگند ضع

 گرفت.  ی که قلبم فقط از تپش قلبش، تپش م  ینفر  هیبرگشت  ، ینفر به زندگ ه یبرگشت 

  ی و حالش رو پرس و جو م زدند یاطرافمون مدام زنگ م ی گرفته تا تک تک آدم ها د یعمو حم یحال خونه  ضی مادرجون مر از

اومدن به   ی برا تش یشده و وضع نی سنگ  یرو گرفته بودم گفته بود که سحر کم ه یسراغ سحر و بقاز رخساره  ی کردند. وقت

شده بود.   یدنید   یحساب ربد یه ت یرخساره به خاطر حال و وضع ی ها تهو هرچند که حال روزش طبق گف  ستیخوب ن مارستانیب

 داره.    یچه حال دونستیبرده بودند خونه و خدا م  یاستراحت به اصرار و با زور عمو مهد  یهم صبح عمه رو برا  دهیساناز و سپ

از اون لحظه   ی شد که همگ  نیماها زده شد قرار بر ا  یعمو و بابا در حضور همه  نیکه ب  ییدکتر و حرف ها ی از  صحبت ها بعد 

 !د یزنده کردن ام یبه باور رسوندنش برا  ی برا دن، یجنگ  یبرا  میو زره پوش بش  میباش  ی به بعد قو
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صحبت شده   یباشم. آماده   ی قو یو کم زم یبار فرو نر نیکردم ا یو سع  دمیکش  یپس زدم و اشک پس زدم، نفس بلند  اشک

  ی بود که بهم سپرده شده بود. نگاه ها یکار  ن یرسوندمش و سخت تر یبه باور م  د یبا ،یبدون زجه و زار  ی بار برا نیبودم اما ا

و    دمیکش قیاشک هام باز چند نفس عم ختنیبغل بابا بودن و ر ی تو قهی با چند دق. دبهم قوت قلب داده بو  هی اما مطمئن بق یاشک

در دست به   یکه جلو   نیبه سامان و حس یبه عقب چرخوندم و نگاه یمردد سر  نیاتاقش گذاشتم. در همون ح ی باالخره پا تو

 .دند دادند و مطمئن ترم کر سر برام تکون   نان یبودند انداختم که با اطم ستاده یکمر ا

پر از   یها دنینفس کش یباز بود. صدا مه یهمون پنجره ن ره ی چرخوند و خ یهوا م  ی رنگ رو تو  یطوس  یآروم پرده   یمینس

  اون د یحرف، با د یسپر کردم؛ با نهیام نشونده بود. مشت گره زدم و س  نهیس  یآهش سکوت اتاق را به هم زده بود و بغض رو رو 

  ینه اون سرنوشت ب نوشتمی داستان رو م  انیخودم پا د یبا ذاشتم،یتلخ رو نقطه م انیو اون پا  کردمیرو تمومش م ی کابوس لعنت

حضورم شده بود و انگشت هاش با   ی. متوجه دمیتختش رس   کیانصاف و ظالم، خودم، خودم. آهسته و نرم قدم برداشتم و نزد

کنار تختش نشستم. نگاهم   یصندل  یرو  ممهم گره و مشت شد. رو ازم گرفته بود و تخت رو دور زدم و با حرکات آرو ی تو یلرزش 

 من رو هم لرزون کرده بود. یبغض داره. بغضش چونه   یکرد و چونه اش منقبض شده بود و معلوم بود که حساب ینم

طلب گرماشون   یدستش گرفتم؛ دلتنگ اون دست ها بودم و چه قدر تو  یگره شده اش بردم و محکم تو  رو سمت مشت  دستم

 تنش نبود!  یبسته بودن انگار که روح تو  خیسوخته بودم اما گرم نبودن، سرد بودن، 

سمتم   یلحظه او نگاهش بعد از  د یلبش کش ی و بغض آلود صداش زدم، پلک باز کرد و با همون  لرزش چونه دندان رو آروم 

باشم   یخوش رنگش، نتونستم، نتونستم قو   یغم چشم ها ظ یپر از حسرت و غم، دلم گرفت از اون رنگ غل یکرد؛ نگاه دایسوق پ

بغلم، فرود   یدست گره شده ام تو   یهم رو   یبا چفت شدن سخت دندون هام رو  ه قطر ن یو اول رمیاشکم رو بگ  یو اون لحظه جلو 

 درد زمزمه کرد:  پر  ییاومد. آهسته و با صدا

 ... یینجایهنوز که ا-

 شد و سخت لب باز کردم.   شتر یدستم به مشتش ب فشار

 . میبر رون ی جا ب نیجام چون قراره با هم از ا نیجام... ا نیا  ست،یدر کار ن ی چون رفتن-

 رمق پلک زد.   یخشکش ب ی نگاه کردن بهم با تر کردن لب ها بدون

 سختش نکن راحتم... برو و راحتم بزار...  شتری ب  نیپس از ا میسوگند... سوگند باز شروع... ما حرف زد-

 و دلخور نگاهش کردم.  دمیدندون کش ری لبم رو ز ی آلود گوشه  بغض

منم کنارتم   ،یباورش کن  هی کاف ی شیبه خدا تو خوب م می بر نجایکه با هم از ا ی که خوب ش   نجامی... من ایلیخ ، یانصاف ی ب یلیخ-

تو   ،یشیخدا باور دارم خوب م  یبه خداوند   مونهینم ینجور یا م، یبگذرون د یدوره ست که با  هی  میکنی همه کنارتن، م... مبارزه م 
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  ستین قی دره اون قدر عم نیازش گذشت، ا شه یم  یاون هم وقت یهمه خودتو باخت نیچرا ا خه ... آخه... آیسختش کرد  یلیخ

  یهمه دور  نی... انیهمه فاصله، ا نیا م،ی ستیو ن  میعذاب نبود نیما مستحق ا  ربد یازش گذشت، ه شه یآره عمق داره اما... اما م

که   یجهت منو از خودت روند  یخود و ب یفقط ب  ردرو درست کرد و آروممون ک یز یتو بود که نه چ ی انصاف یفقط و فقط ب 

کنم قبول   ی کنم التماست م  یخواهش م  یش یتو... تو خوب م یبفهم یخوایه چرا نمخودت. آخ ی عامل نابود ی خودت، خودت بش

 کن، باور کن.... باورم کن.... 

  کبارهیکه  یرنگش از غم و اشک برق گرفت و صورت  یقهوه ا  ی. چشم هاخوردی گونه هام غلت م  یهر جمله اشک آروم آروم رو با

 سرخ و ملتهب شد. 

باختن ندارم چون...   یبرا گهید  یچی... فقط.... سوگند تمومش کن لطفاً من هشمی... گفتم که خوب نمیکن  یکارو م  نیچرا ا-

 بزرگ...  ی بازنده  هی چون بازنده ام ، 

  یکه تو توش نباش  یای رو بدون تو نفس بکشم، زندگ  یا قه ی دق  خوامینم ی ... حتینگو، نگو تورو خدا... من حت ی نجوریتورو خدا ا-

...  گهیبا هم د دمی... قول مدمیکنه، قول م  ی ماست و قطعاً ما را برنده م  ی برگ برنده  نیعشق ما هنوز نمرده، ا ه،ی من مردگ یبرا

 . می فقط بخواه که راه مون رو شروع کن م، یبر رون یب  نجایدست... د... دست تو دست هم از ا یی دوتا  گهیبا هم د

و با    د یکش یگرفت و باز هم بهم رو کرد، نفس بلند و صدا دار   یاشکش رو پنهون ف،یخف  یآروم و سرفه ا   یبرگردوند و با تکون رو

 نگاه اشکبارم شد. ره یسرخش خ یلحنش شده بود و چشم ها یاندازه و سخت چاشن  ی اش لب تر کرد. بغض ب نهیپرش س 

  یتو  شهی هم شد،یمون هم م هیکالس زبان، هم... همسا می رفت ی م گه یده سالم بود، اسمش محمد طاحا بود با هم با... باهم د-

 ... نیزم ی افتاد رو  هو یخون دماغ شد و  یبار موقع باز  هی ... هیبار...  ه ی  م یکرد یم  ی و شوت شوت باز ک یکوچه با هم گل کوچ

 

 کنه.  ی ریاشک ها جلوگ زش یاز ر کردی م  یوحشتناک تر به گلوش هجوم اورد و سع بغض

زد   غ یج ی سرش کل ی اومد باال  یمامانش رو صدا زدم، وقت ع یسر یلیدستپاچه و هول رفتم و خ دم،ی بار اونجا ترس  نیاول دمیترس -

شه چون... چون س... سرطان خون   ی بستر د یدکترا گفته بودن.... گفته بودن با مارستان،ی... رسوندنش بدمیلرز غ یو با هر ج

...گه بر..  ی د  دمش،ید ی کوچه موقع باز  یهمون روز تو  بار نیبرنگشت، برنگشت و آخر گهید ... گهیداشت... سوگند... سوگند د

 برنگشت...

ته گرفته اش، راه گرفتن.    یاشکش از کنار چشم ها یشد از اشک و قطره ها  س یصورتم خ یگرفتم و با پلک زدن   نییمتأثر سر پا 

 شد به جونم.   شیپر بغضش که آت یلب فشرد و صدا یمحکم دندون رو 
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را که دستم امانت داده بود بهش   ینشستم تا برگرده و... تا برگرده و توپ ی هفته تمام بعد از کالس هام سر کوچه منتظرش م هی-

... اما برنگشت و  گردهیکه بر م  شه، یشده بودم که خوب م د یام یبودم، خدا د یپس بدم اما برنگشت، من، اون زمان من خوده ام

قرار بود، قرار    شد یخوب م د یکه بدون محمد طاحا برگشتند، اون... اون بچه بود با  دمیپوشش رو د اهیس  یفقط... فقط مامان و بابا

  دمیاما رفت و ناام شه یداشتم که خوب م د یشه، ام  سیمن دوست داشت پل ی اونم اندازه  میبپوش  سیلباس پل   گه یبود با همد 

 ندارم.   ی منم برگشت که  دونمیمن... من م  کنه یرو درست نم  زی همه چ شه یهم د یکرد... ام

 گرفت و بغض فرو داد.  ی سخت نفس

  فی تعر ی ا گهیهر کس د ایتو  ی همراهم بود برا یتلخ رو که از بچگ  یماجرا ن یکردم که بخوام ا یوقت فکر نم   چیوقت، ه چیه-

و چند سال... اون بچه...    ستیاومدن بچه بعد از ب یح... حت   ستن،ینبودن و ن لیدل ی من ب ی کنم اما... اما انگار همه اتفاقات زندگ

  یدایپس تموم کن ام گردمیباشه محد طاحا برنگشت سوگند... منم برنم لیدل ی ب تونهینم نین... ایمنو پر کنه ا ی اومد که جا

 رو تمومش کن.  یواه

تونست درناک باشه.   ی ده ساله م  یبچه   هی  ی شده بود و چه قدر برا شی نیکه اون تجربه سخت و تلخش باعث اون همه بد ب انگار

به درد اورده   یدهنم بردم. حرف هاش تلخ بود و قبلم رو حساب  ی محارش دست جلو  یام با لرزش شونه هام اوج گرفت و برا ه یگر

 .دمیاشک پر التماس نال ونیو م نم کردم خودم را کنترل ک ی م ی بود. سع

ب... به   ،یشیسرنوشت تو هم مثل محمد طاحا بشه چون تو خوب م   ست ی... قرار نستینگو چون قرار ن یر نجویا ربد ی... هیه-

  ی روزا یلیما خ ربد یکنم ه یفکر کن، تو رو خدا التماست م  میکه با هم گذاشت ی ادیز  یو ق.. ق.. قرارا ی که به من داد یی قول ها

 ...میو ازشون رد ش   می بد رو  بگذرون ی روزا نیا گه یبزار با هم د ،یزندگ  نیاز ا میخوب طلب دار 

سر به سمتش   هی خنده و گر ون یاشک و م ی وقفه   یب  زش یهم مچاله شد.  با ر ی رو بهم دوخت و صورتش تو شینگاه اشک  متأثر

 دو دستم گرفتم.  ی کج کرم و دستش را تو

  ه ی ... هی د یشا ا ی... ای یدوست داشتن  یکوچولو  د یمروار هی  ،یبدهکار یی مو طال ی دختر کوچولو  هیتو... تو هنوز به من... به من  -

 پسر... ه ی ی دوست دار  یگفته بود   ادتهیمثل خودت،  پی... خوشتیخوشت یپسر کوچلو 

دهنم. محکم پلک زد و با با حرکت    یخون تو  یو شور   دمیاندازه سوزوند و با سرخ شدن صورتم لب گز ی گلوم رو ب  هی و گر بغض

 چشمم رو محکم کنار زد. چشم هاش رو پوشوند.  ی اش رو سمت چشم هاش برد و اشک نشسته تو گهیسر دست د

 تر از قبل لب از هم باز کردم.  سخت

 .  می کن یه م زند  گرو یدکتر هم و هم د م یشی.. ممیشیخوبه خوب، م م، ی شی... در... در انتظار ماست، ما خوب میقشنگ   ی  ندهیآ-

 . د ییهم سا یزد و دندون رو  یچشمش برداشت و با لرزش چونه اش لبخند  ی رو از رو دستش
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پشت بندش    یچون هرجا بر  یترکم کن   یطلبت رو بهم بد  نکه یبدون ا زارم ینم ی... تو به من بدهکاردمونیمن... تو... مروار-

  ر یز ید یکش  ت یو کبر  یرفت دم،یچقدر تو نبودنت عذاب کش ی دونیم چی شدم؟ ه ی من چه حال  یرفت  یوقت   یدونی. تو  اصالً مامیم

 ... یحاضر به مرگم شد  ی که حت یرحم ی ... ا نقدر باونقدربه قلبم...  یزد  ش یو آت ی رفت م،یزندگ

 رو فرو دادم.  نمیبه پنجره کردم و بغض سنگ  رو

گرفتم که   می تصم یکنم، همون... همون شب  یدون تو خداحافظب یبا زندگ خواستم ی... مخواستمی م شهیهم ی برا روز یمن... من د- 

 من پشت همون در مردم... ،یانصاف شد  یو ب   یکرد   یباز نکرد ،یباز کردن اون در لعنت  ی برا ید یالتماس هام رو نشن

 کرده باشم.   فیناباور براش تعر ییو انگار که ماجرا کرد یکبودش نگاهم م یو شوکه با تا کردن لب ها  رهیخ

اونم فقط به   داروید  نیلحظه و ا نیدادم ا  یاز دست م د یزنده نبودم و شا گه ی... دگهیاالن د د ی... شاد یبود شا دهیاگه سامان نرس -

 ... اتیتو، فقط به خاطر تو و لجباز  یخاطر خودخواه

با فرو   یالحظه  کرد، یزده نگاهم م رون یباز حدقه  ی زد، ناباور و چشم ها  هی سرش تک ر یتخت جا به جا شد و به بالشت ز ی رو یکم

 دادن آب دهنش با لرزش صداش لب باز کرد. 

 .... امکان نداره... تو... یعنی... تو... تو.... یگ یم  ی... چیچ-

 کردم.   نییاشکم سر باال و پا ز یگزش لب و ر با

  یچون نم شهی کنارت باشم باز هم همون م  یاگه... اگه نخوا ستم،ین ی.... اگه نباش ستمین  ه،ی معن ی تو برام ب یب  یزندگ نکهیا یعنی-

 ارزشه و پوچ.  ی ارزه ب یبدون تو برام نم  یارزه، زندگ

 برجسته.  یگردنش حساب  یاندازه سرخ شده بود و رگ ها ی ب یو چشمهاش از وحشت دودو زدند. صورتش از خشم د یلرز لبهاش 

 .. دروغ.. ی گ ی... تو دروغ میگ یبسه... بسه... دروغ م-

رو بهم گفت...   ز یرخسار همه چ نکهیبعد از ا ؟یفهم  یم  نجایا امیم  مارستانیچون... چون من امروز از ب  ستیدروغ ن ست،ین-

 ... رهیداره جون از تنم م شه،یم ر یدونستن داره د یقرار بود بهم بگن اما نم  یعنی

به خون نشسته،   ی تر رفتم. دست لرزونش رو باال اورد و با همون چشم ها ک یو نزد  د یدستم رو کش  یزده و با ناباور  وحشت

و   ی رو لمسش کرده بود. عصب د یو صورتم سوزان شد انگار که خورش  د یگرم صورتم نشست؛ قلبم باز لرز  یاشک ها یدستش رو 

 .د یدو رگه از بغض و خشم غر یبا صدا نیخشمگ 

 چرا....  ی کارو کرد نیچرا ا ،یا  ونهید  یا وونه یتو د ،ی چطور یکارو بکن نی ا یچه...طور چه طور تونست-
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 ...ستمین یبهت که گفتم... نباش -

 دستش که صورتم رو لمس کرده بود، قرار گرفت. ی رو دستم

 ... ستمیدست و نوازش نباشه منم ن نیا-

 قلبش گذاشتم.  ی بودند، دستم رو رو امیکه هنوز هم تمام دن  یی چشم ها یشدن تو  ره ی از اون هم آروم با خ بعد 

پر درد، باورم   ی روزا نیبه ا م یبد  انیهمه غصه، پا نیبه ا میبد   انیو تمومش کن و پا  ای... پس بستمی قلب نباشه منم ن ن یتپش ا-

دن، اون  ارزششو نداشت اون همه دل شکوندن، اون همه ترد کر یینه تنها م یهارم باهم پشت سر بگذرون یکن لطفاً، قرار بود سخت

 ول؟... ب... باشه؟ قبیهمه دور

  ی قلبش گذاشتم و دست  یتخت جا دادم و با خم شدن سرم رو   یبالشتش سرخورد. خودم رو لبه   ی بست و اشک آروم رو  چشم

اون   دنیقلبش و شن ی رو با گذاشتن سرم رو د یطاقتم کرده بود. ام  یدلتنگ و ب یکه حساب  یکمرم نشست و نوازش  ی که آروم رو

گوشم   یبعد تو  ی پربغضش لحظه ا ی. صداختمینجوا کردم و اشک ر گرفتیقلبش برام نشأت م  ی که از تپش ها  یندگ ز ینوا

 . د یسلول به سلول تنم دو یکه با حرفش تو   یو جون تازه ا  د یچیپ

 روزا گذر کرد؟  نیاز ا شهیم شه، یم یگ ی.. تو م یگ یتو م  یعن ی... یعنی-

 سر تکون دادم.  ه یسر بلند کردم، با پس زدن تندن اشک هام با خنده و گر کباره یکه زد   یحرف با

 . فقط تو بخواه، بخواه و بزار تموم شه. تو رو جون سوگند جا نزن بخواه فقط... دمی ق... قول م دم، یبهت قول م-

سرم   ی تو کبارهیکه   یمیصم. با فکر و تد ی بخش د یو ام  یاز شاد  یتمیبخش بهم زد و به قلب ناکوکم ر د یکمرنگ اما ام  یلبخند 

قلبش فشردم و به زبون اوردن   ی که با فرود اومدن اشکم همزمان شده بود دست رو  یقاطع و محکم و خنده ا   یافتاده بود با لحن 

 تر برامون شروع کنه.  ی رو قو زیچ مه تونست ه  ی م د یکه شا  یآن  میاون تصم

هم   یو پا به پا م یشیم ی کیخ... خب؟  می کن ی درمان و شروع شدنش... قبل شروع شدنش با هم ازدواج م ی مرحله   نیقبل اول-

و    میگردیاما برم  م، یبهم برگرد می تون یکه باور نکردن م  یی اونا ی چشم همه  یجلو  میکن  ی من و تو، ما، از... ازدواج م  میجنگ یم

 . ارمزی. تنهات نممیکن  ی پازل نصفه رها شده رو کامل م نیا

نکرد پنهونش کنه، باز   ی و سع  د یچک رونی تلخ اشک از چشمش ب یلبخند  ونیو آشکارا م د یتر از قبل لرز د یبار شد  ن یاش ا چونه

تندش گوشم رو پر کرد. انگار که   یهام محکم بغلم کرد و نفس ها هیگر ون یو م  دمیبه سمتش خم شدم و تنش رو به آغوش کش

  یراحت رفع دلتنگ  ال یبا خ تونستم یم گه یرو بغل کرده بودم، قلبم آروم گرفت و حاال د یرو بغل کرده بود، انگار که زندگ  د یام
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بود اما اثباتش، به باور رسوندنش جار زدنش، داشتنش و حراصت کردنش، درد داشت و   ی قشنگ  یکن** صورتش. عشق واژه  

 بغلش کرده بودم.  محکمبود که   ی دوست داشتن ت ینها یدرد ب هی بود اما  نینفر که هم ک یمن   یبرا درد...

 

 تو سر کنم  ی ب ستین عادالنه

 تو...  ی هوا یب

 ! ستین عادالنه

 تو...   یمن از دست ها یدور 

 

که   ی بودم، همون روز ه د یکه ماها قبل براش نقشه کش  یبود، همون روز  دهیخودم شده بودم؛ باالخره رس  ی  رهیخ یصندل ی رو

  ریعصر دلگ  ه ی  یتو  ی و حسرتش رو با خوردن اون همه قرص رنگ  نمشیتونستم بب  ینم  گهید د یاوردم شا ی م یبدشانس ی اگر کم

عروس بشم و لباس تور بپوشم؛ اون   یا  گه یکه قرار بود مثل هر دختر د  یو روز  بود  دهیبردم، اما واقعاً رس  یبا خودم به گور م 

درد و غم و   دنیساله، بزرگ و عاقل شده بود و سمباده کش یزن س  کی  یاندازه   گه یگذشته که حاال د یرستانی دب ی دختربچه 

که بال بال    یخونه؛ خانم خونه ا ه ی نم بپوشه و بشه خا د یبزرگش کرده بودند، قرار بود تور سف ی حساب فشی به تن نح یسخت

مون،   خچالی که که مال ما بود؛ اجاق گازمون،  ی بکشم و اجاق گازش رو روشن کنم، اجاق تیکبر  یدونه ا  یتوش حت زدم یم

  ی حس که برا  ی جون و ب یب  ییآخر واژه ها "مون"اون  د یچسب یمون، بالشتمون، تخت مون، آخ چه قدر م  ییلباس شو نیماش 

  ی و کتر  ی قور ه ی ی اومد حت یخواست م یکه م ی بود حاال ته هرچ یو  قشنگ  کتیمال  "مونِ "حس عاشقانه بودند،  من پر از 

بُتش کنم و به   خواستمیکه م  یما؛ خونه من و مرد   یما بود، مال خونه   ی بود که برا نی. فقط مهم اتیدونه کبر ه ی ی ساده! حت

شده اش رو   ف یضع ی ها شهیتا گل دادن اون عشق، ر د یکنم؛ با تشو فقط پرس   نمیرسم بت پرست ها شبانه روز جلوش بش

شکفت.   یو م  داد یگل م د یبودم، با یمواظبش م د یشده بودند اما با  فیضع ی زده بودند و کم رونیکردم؛ از خاک ب ی م ت یتقو

  ی بعد از بوسه ا اط یاحت اوسط قبلم و آروم و ب شد یو مُهر م شدم یسجاده م م،یزندگ ی به گل پژمرده  دم یتابیو م شدمیم د یخورش 

 . اطیگردوندم سرجاش؛ همون قدر بارارزش و همون قدر با احت ی باز برش م

کم رنگ باعث کدر شدن چشم هام شده بود اما واقعاً خوشحال بودم؛ چون   ی شاد؛ درست بود ته نگاهم غم قاًیبودم و عم خوشحال

تلخ گذشته   ی مردن غصه ها  یبرا  یو حت  ارمیشکر به جا ب  یش بار ها و بار ها سجده  بود که حاضر بودم به خاطر دهیرس  ی روز

 و قُل و وهلل.   کادویَوَن  م یجوونه زدن گل زندگ یغصه ها فاتحه بخونند و برا ی برا ام شهر رو بچرخم و از تک تک آدم ها بخو
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  کی نبود اما همون مراسم کوچ خواستمیکه م   یوهمجلل و باشک یاون عروس  د یسر تکون دادم؛ شا نه یآ ی خودم تو ی خنده برا با

آرزو بود. البته دروغ چرا؟   تینها تاختند،یرحمانه م یکه زمان و سرنوشت ناجوان مردانه ازم سبقت گرفته بودند و ب  یمن  ی هم، برا

  م یروز زندگ نی مهم تر ی مراسم بزرگ و باشکوه برا ه ی ی ا گه یخواست مثل هر دختر د یآره دوست داشتم؛ دوست داشتم و دلم م 

  یبودم؛ از تعداد پونصد نفر  دهیلحظه به لحظه اش نقشه ها کش یکه برا   یکنم، جشن یکوب  یداشته باشم و سه شبانه روز پا

ها و به   عروس و داماد ی اون روز ها یمُد شده    مطبق رس  یبردار  لم یو عکس و ف  تهیلباس فرمال دنیمهمون ها گرفته تا پوش 

  ک یمراسم کوچ ه ی حال  نیاما با ا د؛یام باال پر ی نیانداختن ب ن ی. شونه ام با چمی روز زندگ نینگه داشتن تموم خاطرات بهتر ادگاری

  یاد یخوده من؛ چون زمان ز یمراسم جمع و جور طبق خواسته    هی خودش جا داده بود،  یمن رو تو  ی آرزو نیبود که بزرگ تر 

جشن هاشون  یقبل ماه رمضون که همه مشغول برگزار   یاون روز ها ی برد تو یم  یاد یو اون همه کار قطعاً زمان ز مینداشت

  اش یجراح نی و اول  ربد یشروع درمان ه خی زمان قطعاً برامون با توجه به تار ی ها از قبل رزو شده بود اداره  خیتار ی بودند و همه 

غصه   یو جد   نمینبودند که بخوام بش ییبودم چون اون حسرت ها، حسرت ها یهم راض ی لیبودم؛ خ یشد. اما راض یسخت م

  نیارزش تر ی ها ب ز یکنارم بود پس قطعاً اون چ گه ید دنش ید ی حسرت من که جون داده بودم برا  ن یشون رو بخورم و بزرگ تر

رو   یو فقط مرد   خوردند یاون تجمالت حسرت عشق م مام ها با وجود ت یبعض د یخورد. شا شد یبود که م ییو حسرت ها یحواش 

ها رو داشتند و دارا بودند اما   نیلوکس تر  د یزن و مرد، شا نیب ی تیکنارشون داشتند که قرار بود ازدواج کنند؛ فقط ازدواج و محرم

پول نه عشق. البته که  که خط واصل شون فقط پول بود و   ییقلب شون ندار بود، ندار از عشق، ندار از دوست داشتن، ازدواج ها

 حرف زد.  هی قض نی ا تیاز مطلق و مطلق شد ینم

 . د یارز یبرام م شتر یبودم؛ ثروتمند عشق بودم و از هزارن گنج قارونم ب نیاما من دار تر و دارتر و

  شیر آزمابود در کنا  یکه زمان هم کم  ی هفته ا هی اون  یصدنفره اکتفا کرده بودم. تو  یبه مراسم تمندانه یبودم و رضا دلخوش 

  یکم کل  یبا وجود همون مهمون ها یبعد از مراسم، حساب ش یا یشدن فور  ی بستر یبرا مارستانیب  ی و انجام کار ها ربد یه یها

  یجشن عروس  ی و برگزار  یناگهان میبودند که به خاطر اون تصم  هی . خوشحا تر از من هم عمه گلرخ و بقمیبدو بدو کرده بود

جون   کبارهیکه انگار  ی به تقال افتاده بودند. عمه گلرخ شیبرگزار یهم برا ی استقبال کرده بودند و کل شنهادمیاز اون پ یحساب

به حال   یل یخ تونه ی اتفاق م نیبود که ا تقد دکترش هم مع ی . حتزدی پر حسرتش دو دو م یچشم ها ی تو یگرفته بود و شاد 

 . می م تر شروع کنو محک  یقو ه یروح هی با  م یتون  یخوب و آروم شدنش کمک کنه و م 

 

  ی عروس  د یخر ی باهم برا یا  گهیخسته اش نکنم و برخالف هر عروس و داما د یل یکرده بودم خ یبود و اما سع اد یو بدو بدو ز کار

که لباس    یو ساناز همراه با رخساره به مزون بهاره خانم، همون مزون دهی و با رفتن سپ می انتخاب لباس هم نرفته بود ی برا یحت ای

  یرو  ربد یعروس، کنار ه  یگرفتن و نشون دادن لباس ها  لمیتوسط ساناز و ف ری تصو یشدن تماس   ل عقدم رو گرفته بودم، و وص

  دهیکرده بود و خند  یساناز شوخ . چه قدر هم که می هردوتا مون انتخاب کرده بود ی  قه ی از لباس هارو با سل ی کی مارستانیتخت ب

ساناز و دخترا، لبخند   ی ها یی انتخاب لباس و بذله گو نی. حبود  هبه ارث برد  نیکه انگار از حس ییها ی و مسخره باز  ی لودگ م؛ یبود
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ه لب  بخش ب یقشنگ و زندگ   یباالتر از برگشت اون لبخند ها یایشده بود چه خوش  ز یلبر  یبه لب داشت و قلبم ماالمال از خوش 

 ها و چهره اش.

کرده   ی شده و خمار شدن پلک هاش از شروع درد معداه اش که سع قی تزر ی به خاطر داروها شیو خواب آلودگ یتمام خستگ  با

سرارسر   ییپنجه هاش، بعد از رد و بدل شدن نگاه ها یدست هام تو  ی بود ازم پنهانش کنه، با حوصله و محکم شدن گره 

مزون،    یتو  دنشونیچرخ ی ساناز و دخترا رو بعد از کل ی انتخاب یاز لباس ها یکیکه اون روز ها داشت،    یبیعاشقانه و آرامش عج 

**     یشمیابر یی ه هابرجسته پر شده بود و ها رشت  یتور مانندش از گل ها ی که سر شونه ها  ید یبرام پسند کرده بود؛ لباس سف

  دهیکش نی زم ی شد و دامن بلندش رو  ی مباز و گشاد  یکمر و شکم صافم کم ی کیکمر  و نشون دادن بار یتو  یی بعد از انحنا

که لباسم تا   کرد یهم برام نم ی آنچنان فرق  د یاندازه عاشقش شده بودم البته که شا ی اون انتخاب کرده بود و من هم که ب شد؛یم

اما به   شدمیم  ی رنگ و ساده راض د یسف یکت و شلوار  ایو  د یسف یمانتو  هی و فاخر باشه و اگر به خودم بود که به چه اندازه مجلل 

ها حساب  ن یتر ی اون ماجرا هارو جز حواش  یهمه   د ی. شامی اصرار دخترها و اون راه حل شون  لباسم روهم انتخاب کرده بود

و تاب هاش    چیوصال بود که بعد از بازکردن گره ها و پ ی که برام مهم بود جمع کردن کالف باز شده  ی زیکرده بودم و تنها چ

  ی  وهیو غم. کت و شلوارش رو هم به همون ش  یبدم به اون همه حسرت،دل مردگ  انیبرسرنمش و پا رباالخره تونسته بودم به اخ

دست به کار شده بودند. چه قدر که باز   نی طور حس ن یو هم  یو مرتضدخترا سامان   یبه جا نبار یکه ا  میبچه ها انتخاب کرده بود

اما هنوز هم به   کردیم ی و شوخ د یخند  ی م م؛ یبود  ده یخند بود  نیاز پشت دورب ربد یکه فقط هدفش خندون ه  نیحس ی به ادها

  م یکرد یم  ی نبود. البته که حال همه همون بود و سع یشگ یسرحال و با نشاط هم نیسابق، همون حس نیطور کامل او حس

کردن   ی ط یو خنده رو برا   میبه تن نکن یلباس  ی قرار بود جز لباس شاد م،یکه گذاشته بود ی اون هم طبق قرار م؛یخوشحال باش 

 . میریلب هامون وام بگ  ی رو ر یاون مس

بزرگ و نردونه، بهمون نشون   ی کیکنار رگال ها بوت تانسیبا ا نیکه حس  ییلباس ها  نیاز ب ییو شلوارش رو اما من به تنها کت

تک    یرنگش و شلوار ی خاک یبیهمراه با دستمال ج کیاندازه ش  یرنگ و ب ی طوس  یا قه یداده بود انتخاب کرده بودم؛ کت و جل

مو و اون   شده بودند. هم لباس هم مدل  ی فوق العاده ا ب یترک یهمرنگش حساب ماتِ  یکه با کالج ها  یو اسپرت ی رنگ مشک

رنگ کرده بودم؛   ربد یکه باالخره و با اصرار خوده ه  یی. موهاتیهم رضا یرو دوست داشتم و حساب حم یاندازه مل  ی ب شیآرا

صورت کج کرده   ی صاف شده ام رو رو یموهااز  یکه فوق العاده هم شده بود. دسته ا ف یکث  یو صورت ی از رنگ نسکافه ا ی بیترک

  یبافت  یدرشت کرده بودند، در اگآخر هم با جمع کردنشون باال و پشت سرم به واسطه    یکوتاهشون روهم برام فر ها ی و دنباله 

موهام   یبود، رو  زون یشکل ازش آو یانگور ی ها د یرو که هودم گرفته بودم و  مروار یسر، تل ی ها رهیو محکم کردنشون با گ زیر

 د.  قرار گذاشته بودن

پر رنگ که اون رنگ   ی د یکدر شده بود اما قلبم آروم بود؛ آروم و ام  ی از غم کم د یخودم بودم؛ نگاهم شا ریتصو ره یهمچنان خ

که   یعروس  یسالن و دست زدن همرا ها ی تو ک یموز یشدن صدا  ادیکرد برام. با ز ی و سرد رو با غلظ خودش محو تر م ره یت

از کارکنان اونجا با اومدن به سمتم   یکی گرفتم؛   نهیتمام، نگاه از آ گهیهم د ارش سالن  آماده شده بود و ک نییقسمت پا ی تو



 عشق تا جنون 

1877 
 

صورتم   یرو  ش یاون آرا ی اندازه  یاز مدل مو و نشسن ب ی کم یرو به طرفم گرفت و بعد از لبخند  ی خنک یشربت البالو  وانیل

وسط سالن شده   کیره مجلس شاد و کوچیخ ی و با لبخند   خوردمیم  ن وایکرد. قلپ  قلپ و آروم از شربت خوش رنگ ل  فیتعر

و    زدند یدور عروس و احاطه کردنش دست م ی پر زرق و برق با زدن حلقه ا ی با لباس ها ش یبودم. چند تا دخترجوون و پر آ ا

 .شد یبامزه شون گرفته م  یکه اون وسط با ژست ها ییعکس ها

 

 خورند.  یم  یکیتمیر ی تکون ها کی موز تم یباال تر رفت و آروم با ر ی موز کم ی عروس صدا یاز همراه ها ی کیدرخواست   به

 ی کدلیتموم   با

 من  ی بمون برا تو

 هامو ببخش  یدودل

 من  یاز خطا بگذر

 به عشق د یترد  اگه

 زد تو باورم  مهیخ

 فکر رفتن تو   اگه

 از سرم  گذشته

 فکر رفتن تو   اگه

 از سرم  گذشته

پلکم   یگرفته بود رو  ظ یغل ی برق یاون عروس خوشحال که چشم هاش از شاد ریوصف ناپذ  یشاد  دنید  ونی م یاشک قطره 

قرار دادم. دست باال بردم و با    زیم  یرو رو  وان ی تر کردن لبخندم ل ضیبه خودم و عر ی نشست. بغضم رو نرم نرم فرو دادم و با تشر

  دهیچشم زخم کش کیدو انگشت وسط هر دو دستم   ی فرنچ ناخن هم که رو  ی  ارهخشک شدن کامل برق ناخنِ دوب یبرا اطیاحت

  یم  هیگر  د یچشمم، اشکم رو آروم گرفتم. اما نبا شیهم ازش خوشم اومده بود، بدون خراب شدن آرا یشده بود و حساب

اون اشک هام فقط به خاطر   طعاًها بود و ق  ن یتر ی معن  یو غصه خوردن ب  هی من بود و  گر  یروز زندگ  ن یکردم؛چراکه اون روز بهتر

  قشیپر رنگ که من هم اون شور حال عم یی مثل خودم بودم و تماشا کردن حس ها گهیدختر د ه یدل  ی شدنم و شاد یاحساسات

و    یپر عمق که بدون نگران یای تونستم بشم. طلب کردن شاد   یفردا نم ی خوشحال بودم اما منکر نگران خواست؛یدلم م  یرو کم
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محکم تر   د یگرفته بودم پس با م یتصم ه یبرم؛ اما من راسخ و محکم  میروز زندگ  ن یبهتر شوازیاون موقعم به پ سرمست تر از حال

  شگاهیقشنگ وسط سالن آرا ی که حاال آروم تر شده بود پرش گرفت و باز نگاهم رو به خوش  ی ام از نفس نه یبودم. س  یم  شهیاز هم

 دادم. 

 

 ی بودن  ل یدل  تو

 از یاون اوج ن ییتو

 قله دلت  ی رو

 من خونه بساز  واسه

 دنتیند  لحظه 

 راه منه  آخر

 برگشتنمو  پل

 ... شکنهیتو م هجرت

اومد. بعد از تموم   ی به حرکت در م ی با عشوه و ناز به آروم کیموز تمی و خوش حالت عروس با ر یو دامن فنر   دند یکش یم  کل

  یو دست و حرف ها غی ج ون یبردن عروسش با م ی د و داماد هم برااومدن داماد باز کردن یشدن قهقهه هاشون راه رو برا 

  ی ا یکردم؛خوشبخت ی خوشبخت ی آرزو یدوست داشتن  یها به یاون غر ی دلم برا  تهشناختمشون اون از  یداخل اومد. نم  لمبردایف

 . یو تمام نشدن ظ یغل

داخل    یشون، از در عقب ی لمبرداریمانند رخساره کنار گوشم که به خاطر عروس داماد و ف غ یج یآروم سحر و صدا  ی جمله  با

  ابونیسرخ یگل فروش   یمغازه   یدسته گلم رو که تو  ی ا قه ی سر به عقب برگردوندم؛ مثالً رفته بودند پنج دق دهیاومده بودند، ترس 

 ود. اخم درهم کردم و دست کنار گوشم بردم. ب دهیساعت طول کش می از ن شتریباما  ارند یجا گذاشته بودم برام ب

 !د ینیاز باغ گل بچ  نینکنه رفته بود ن یکرد  ری د نقدریچه خبره بابا گوشم! چرا ا-

 :دمیبا نبود ساناز پرس  و

 ساناز کو؟ -



 عشق تا جنون 

1879 
 

و    ینتز فا بیترک  یرو که با رنگ دود  اش یتون یز ی موها کرد، یبلند و شونه بازش رو مرتب م  یمایکه لباس ماکس  یدر حال رخساره

 حوله نگاهم کرد.  یبلندش عقب زد و چشمک یشده بودند با ناخن ها یقشنگ 

 . مونهیمنتظر م  نیواال گفت تو ماش -

 کرد.   زی ر یو با اون حرف خنده ا  

 نباشه!  ریتأثی نمودنش ب ی تو نیماش  پیخوشا  یوجود راننده   دمیالبته شا-

برجسته   شتریبراقش ب یِ شمیلباس بلند و  ریشکم برآمده اش که ز  یآروم رو  ی سرداد که سحر دست یبا اون حرف باز خنده ا  و

بود با   د ی و سف یگلبه ز یر یاز گل ها   ی نشیرو که چ کم یدستش رو کنار زد و دسته گل کوچ یو پانچ رو   د یکش داد، ینشون م

 خنده بعد از رد کردن نگاهش از رخساره، به طرفم گرفت.

 دوتا  از صبح تاحاال. ن یکردن ا چاره یرو ب  یطفل  نیها واال حساز دست شما -

من رو انجام داده بود   ش یکه کار آرا یشگری بلند شدم که آرا یصندل  یاز رو ،یگل رو از دستش گرفتم و بعد از نگاه پر ذوق  دسته

 . د یکش ش یشلوار قد نود و مازرات ی رو مرتب کرد و دستش را رو دش یو سف  یتاپ حلقه ا قه یبه سمتم مون اومد؛ 

 مد نظرتون هست که بزارم براتون؟  ی خاص کیموز  زم یعز نم یها؟ بب گه یخب عروس خانوم آقا داماد اومده د-

 هم فشرد.  ی لب رو یکه کرد لبخندم محو شد و نگاهم سمت سحر رفت که در جواب با تبسم یپرسش با

 . می عجله دار انیاخل نم د  یعن یب... بله خب -

  ریمن سرخورده نشم اون حرف رو زده بود. البته که خودم نخواسته بودم اون مس نکه یا ی و سحر هم برا  ادیاول هم قرار نبود ب از

رمق و   ی اندازه ب ی ب ی قی تزر ی که داروها ییتنش بشه؛ اون هم تو روزها  یکوفته   شتر یب یو خستگ   نهیرو پشت فرمون بش یطوالن

اومد اما   ی خواست خودش دنبالم م یدلم م  ی لیمراسم تا شب ادامه داشت و هر چند که خ یرف حس و حالش کرده بودند از ط یب

خانم مشغول حرف   ی. سحر با کت اند یبه خونه ب شگاهیبردنم از آرا یسامان برا  ای نیاون حس یبه اصرار من قرار شده بود به جا

  ی نم یچیاما باز هم مهم نبود انگار ه  ربد یه ر یغ یام با کسیروز عقدم افتادم و باز هم همراه ادی ی لحظات ی زدن شده بود و برا

باال رفته بود و   ی با طبقه  شگاهیآرا یها  نهیو پرداخت هز  دنیکارت کش ی رو خراب کنه رخساره برا می تونست اون خوش حال

 ه بود. ها رفت یمون به طرف صندل لیجمع و کور کردن وسا یسحر هم برا 

 

داشت.   یوا م جان یبه آدم رو به ه یکه وجد آور بود و حساب  ییها کی در حال آماده شدن بودند و پخش موز گه ید  یها عروس 

لباس از کمر و سر دادنش رو دامن بلندم، لباسم رو مرتب کردم و  و   یها ن یو رد کردن چ  دنیو با دست کش  ستادمیا نه یمقابل آ
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اون شب قشنگ   یشده بود و قطعاً در انتها یعال ز ی. همه چدمیو سرشونه هام کش زهابا ی رو یشمی ابر ی هم به رشته ها یدست

  ی رفت برا یسالن م ییانتها یها نه یبه سمت آ یآروم ی با  قدم ها کهیدر حال اش ی دست ف ی. سحر با برداشتن کشد یتر هم م یعال

شده   نیهم سنگ  یآخرش بود و حساب یها. ماهمرو فراموش نکن  یز یرو بردارم و چ فمیاز من هم خواست گل و ک ششیآرا د یتجد 

راه رفتن کند. سحر هفت ماه بود و عمه شش ماهه، و خدا روشکر بچه سالم بود و طبق   ی تو ی باعث شده بود کم هی قض ن یبود و ا

 و نرمال بود.  ی هم عال زش یهمه چ ی چکاپ و سونوگراف نیاهر

نگاه کردم. محکم تر   نهیآ ی بار به خودم تو ن یآخر  ی خم شدم و برا یقرارش داده بودم ک  زی م یبرداشتن دسته گلم  که رو  یبرا

 گرفتم.  قی عم یهم گذاشتم و نفس یرو  یند زدم و مسرور و  خوش حال از اون حس و حال مطلوبم پلک آروم لبخ  شهیاز هم

محبوبم بود   یپخش شده بود و جزء آهنگ ها  ش یکم پ ه یکه   یها باال رفته بود و باز تکرار آهنگ  دنی کش  غی دست و ج یصدا باز

 اومد.   ی لبم م  یلبخند رو  دنشیو هر بار با شن

وردش   یرنگ برا  یینقش دار و طال یو مات از پشت کرکره ها   یا شه یبردن عروسش اومده بود و در ش  ی برا ی امادباز د ایگو

که قصد داخل    یبدن داماد  ی  مه یدر رفت؛ ن ی سر چرخوندم و نگاهم رو یعروس و داما خوشحال بعد  دنید  یباز شد. برا  مهین

  ی لبخند  شتریب ی آشنا و بررس  یی کفش ها یمشخص بود و با افتادن نگاهم رو  ی در کم ی باز شده  ی  مه یاومدن کرده بود از در ن

گفتن پر   ااهللیقامت بلندش که با    ی بعد رو یدر بود و لحظه ا  ره یو دستپاچه ام خ ره یلبم نشست. نگاه خ  یناباور  و پر ذوق رو

 داخل اومد.   رش یر بع زتکرارش و نگاه س 

 

 رو به گند نکشم. شمیبشم و آرا زششونی کردم مانع از ر ی م یچشم هام حلقه زد و سع  یو ناخواسته تو یاراد  ریغ اشک

 

اش و آروم و   دهیو قامت بلند و اندام ورز ی پشت سرم چنگ شده بود و با نگاه کردن به اون همه خوش پوش  ز یم ی لبه  دستم

حجاب کردند و  بعد از   ی بود، خانم کن ریتنش نشسته بود. همچنان سر به ز ی هم اون لباس تو  بیعج دم؛ یذوق زده  لب گز

که دست هاش رو   ی از کا کنان اونجا به من و دنبال کردن رد انگشتش در خال ی کیدست   یموضوع با اشاره  نیمطمئن شدن از ا

مات و مسخ مون بهم همزمان   ی تن نگاهش و گره خوردن نگاه هاشلوارش فرو کرده بود آروم سر باال گرفت. و باال گرف بیج ی تو

 . یدوست داشتن  کیانداختن همون موز تمیشد با ر

 هاعبور صخره  تو

 خودم که بگذرم  از

 تورو   یدستا ی ول
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 برمی م  عاشقونه

 برام  یاستاره  تو

 ه ی کیتو شب تار یب

 سکوت چشم تو  تو

 ه یخوندنم چ گهید

 عاقبتم  شد یم یچ

 راه  همه  ن یتو توا یب

 د یترد  ی رو

 ... اهیخط بکش خط س  دلم 

 

  ده یتراش  یو پر برقش کردم. چقدر که باهمون موها  فتهینگاه ش  ینگاهم رو حواله   قیو عشق عم دمیانا خند  د یام بغض لرز چونه

بود که وسط   ی تیمون و قطع شدن اتصال نگاهمون، مثل پارز ن یهم جذاب و و خوش چهره شده بود اومدن سحر و رخساره  ب

 افتاد.  یم  ی دنیقشنگ و د ر یاون تصو

هم دستپاچه و   یرفتم که حاال کم یربد ی سرم سمت ه ی و انداختنش رو رم یو با سر کردن شنل حر م یرفتن شده بود یآماده   

به آغوش   ی و درجازدن قلب هامون برا د یچیهم پ یعطر هامون تو  دمیرس   کشیکه نزد نیاندازه هم مشتاق. هم ی هول بود و ب

و   د یرو با باال زدن کالهم بوس  میشونیهمه بغلم کرد و نرم و با دست زدن اون جمع زنونه پ یمحابا جلو ی . بصانهیحر یدنیکش

و دست    غیتر شده بود و با ج  ک یتمیبار شادتر و ر  نیا کی فرستادم. موز رونیب ر ینفس تنگ شده ام رو بعد ار اون لحظات نفسپ

سرموپ   یرو  ی بلند و زدن برف شاد یغیج  اب ربد یگفتند. ساناز پشت بند ه ک یهم تبر یکردند و حساب ی هم همراه هی رخساره بق

 هر دو شون اون وسط.  یداخل اومد و شلوغ باز

  یو سرخ  حساب  د یسف ی که با رز ها ربد یرنگ ه  یبلند و مشک یشاست   نیو با سوار شدن ماش  میاومد  رون یب شگاهیاز آرا باالخره

. دند یکش  ی بردن سرهاشون هو م رونی ساناز و رخساره نشسته بود و اون دو هام با ب ن ی. سحر بم یشده بود حرکت کرد  نیتزئ

ادامه دار ساناز و رخساره  ی باز به خونه برگشته بود. شلوغ باز ه یبه منظور کمک به بق ربد یبا اومدن خوده ه  ایهم گو نیحس

 . دادیشکمش گذاشته بود و مدام بهشون تذکر م یبودند و سحر هم دست هاش رو رو  ریناپذ  ینداشت و انگار که خستگ  یتموم
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رو دو چندان کرده   تیروشنش اون جذاب  ششیبود که ته ر ربد یرخ جذاب ه می صورت و ن ی  مه ین ی خوشحال و پر ذوقم رو نگاه

پر محبت و سوق دادن نگاه عاشقش به سمتم، دستم  رو که   ی و با لبخند  د یبود. متوجه نگاه هام شده بود و نگاهش سمتم چرخ

 قرص کرد.  یاما مطمئن که دلم رو حساب ی کنارم بود با دراز کردن دستش گرفت و فشار آروم

 

ماه تمام با   کی شده بودم چراکه  زار یب ایبسته بود. انگار که از خواب و روچشم هام نقش  یجلو  امیرو نینبودم و قشنگ تر  خواب

که با رفتنش و پس دادن حلقه    یشده بودم؛ همون روز اول ز یو گالو  بونی دست به گر  تیواقع ایخواب بوده  دونستمیکه نم  ییایرو

بود و   دهیسر و صورتم رو هم بوس  یحت دمشید ی داریخواب و ب ونیبودم و حس کرده بودم م هشد   ی بستر مارستانیب ی اش، تو

بار با حال نگران و   نیآخر ی شدم برا مارستان یب یبعد اون شب راه  فهمهی م ی که خواب نبوده و وقت دم یبعد ها از رخساره شن

مصمم   اما رند یکرده بودند جلوش رو بگ  یبود و سع شده ه یمامان و بق ه ی که باعث گر  یا یو خداخافظ  نتمیب ی و م اد یدلواپسش م

هم برام تلخه و ناراحت کننده است و با پس   شیادآوری ی رو ترک کرده بود. حت مارستانیهام پرتکرارم اتاق ب دنیبعد از بوس 

 فرستم.  یم  رون یبلند ب ی زدنشون نفس

هاش زبون باز   یساناز و شوخ یرخ مسخ کننده اش رفته بود و که باالخره در جواب کل کل ها م ی و ن  ربد ینگاهم باز سمت ه 

  کباره ی ،یتمام و خنده ا  یی اورده بود و با پرو نی. ساناز باالخره سرش رو داخل ماش ذاشتیکرده بود و مثل قبل سر به سرش م

 واال هوس کردم.«   هی خوب حالعروس شدن هم چه حس و  نیا گمیگفت:»م

به    ین خنده اش براش سر تکون داد و بعد از اون هم با خنده ابا حواله کردن نگاه پر تأسف و جمع کرد ربد یو ه  دمیخند  هرسه

 ماها نگاه کرد. 

 !  یشوهر  یامان از ب -

 پروتر بود و حاضر جواب چشم چرخوند.  ساناز

  ه یاما ک ختهی هم ر یگند اخالق و غر غرو مثل تو کمه؟ نه واال کل یشوهرا ینکنه فکر کرد  هی شوهر که فت و فراوونه چ زمیعز-

 که محل بده. 

 جلو نگاهش کرد. ی  نه یآ  یو از تو  د یحرف ساناز پر تمسخر خند  با

 شد ها، از من گفتن بود زشتو خانم. یقطح ی د ید هو یها رو بردار  خته یر نیاز ا یکی! بنظرم که  ستیآره معلومه دلتم ن-

 خخخخ بانمک. -

 :د یکرد و با لحن پر خنده اش پرس  ی آروم به پهلوش زد و رخساره هم خنده ا سحر
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 هو؟ ی یشد  امیحاال چرا شکل پ یچ ی عنیخخخ -

 هم خنده اش گرفته بود و شونه باال پروند. خودش 

 خخخ فرستادم خود به خود افتاده رو زبونم.  رکتایتلگراما و دا  نیواال از بس تو ا-

 جون.«  ربد یه فرستمی م خته یر یهمون شوهرا یواسه  گفت:» یروش ثابت شد که با حاضرجواب ربد یه زی که زد نگاه ر  یحرف با

 لب بهش گفت.  ریز یی فقط بچه پرو ی با اخم ربد ی. اما هربد یکردن ه  ت یقهقهه اش از اذ و

  ر یدل س  ه ی یلحظات  ی که برا  می اورده بود ری گ  یو اون وسط فرصت زند یو دست م خونند یدر حال پخش م  کی تر باز با موز الیخ یب

و دلبرانه اش برام    زیپر خنده همراه با چشمک ر یو و زمزمه کردن دوست دارم  میرو پشت چراغ قرمز نگاه و رصد کن گهیهم د

داد و باز   لمیتحو ی تمیقشنگ و خوش ر  یخودش با ادا تکرارش کردم و درآخر هم خنده   مثل ابروهام  ونی م یکه متقابالً با تاب

از ما خوب   شتریعوض شده بود و انگار که خودش ب  یبود؛ حال و هواش حساب شهیمشلوغ تر از ه  ی داد که کم  یابون ینگاه به خ

که ذره   ید یدلش قرص شده بود؛ قرص شدن به ام یحساب ی عنی ن یو ا د یخند  ی چشم هاش هم م یشدنش رو باور کرده بود حت 

خودش بود که   دم یام نیرگ تر. خودم هم باور داشتم چون بزمیقبلش نشونده بود  یکه تو   یوجودش خورونده و باور  یذره تو 

 چشم هام بود.  یجلو

رو   شیبه دستش و خنده، رانندگ یکرد که با فشار ی بار نگاه پر حرف و خنده اش رو روم ثابت م ک ی قهی چند دق ریمس ن یب در

  ادهیز یاخم هاش از بعض ی و حت قشیعم یو با خنده ها مید یخند  یدخترا از ته دل م   یها یکردم. با شوخ  یم  یادآور یبهش 

. خنده هاش عمق داشت و  رفتمیدلم براش م  یکه تو  یو قربون صدقه ا   رفتیم براش ضعف  یساناز، دلم حساب ی کردن ها ی رو

رو کم کنه و انگار که خوده معجزه و   ایدن  ی خواست رو یو انگار م  د ی خند  یرو داشتند؛ م ی و پر آرامش زندگ  می مال تم یحکم ر

 بود.  کنارم نشسته د یام

اومد   کمونیبلند نزد یکل  دنیاسفند و کش  ی نیدورمون حلقه زدند و عمه زهرا با س  اطیح ی به خونه و پا گذاشتن تو دنمونیرس  با

رو از سر گرفته   یشاد  کیرو دور سرمون چرخوند. خواننده همزمان با ورودمون موز ی نیس  شیآت  یاسفند رو  ختنی و با چندبار ر

خودشون   یمثالً  طبق حرف ها ن ی. سامان و حسدند یرقص یو دست م  غ یزده بودند با ج قهکه اون وسط دورمون حل   ییبودو کسا

  هی مدل موهاشون رو شب ی رده بودند حتمثل هم به تن ک ی کیش  یو مازرات ی مشک ی بودند و کت و شلوار ها ربد یه یساقدوش ها

اودند و با   یمن به حساب م   یدست شون هم مثل هم بود. رخساره و ساناز هم ساقدوش ها ی بهم درست کرده بودند و دکمه ها

دستش گرفته بود و با قدم برداشتن به جلو،    یرو تو ی سبد گل دهیفرق داشت. سپ گه یتفاوت که رنگ لباس هاشون با هم د نیا

داشتند.   ی که کنارش بودند شمرده قدم بر م  ی در حال  ربد،یشونه به شونه من و ه نیو سامان و  حس خت یر ی سرمون م ی رو

 . میکرد ی م ک یتبر  یبرا  ییرفت و قبل از باال رفتن از پله ها توقف ها ی ما جلوتر م یشمرده   یمهمون ها همراه با قدم ها ه حلق
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انتخاب   لیدل  د یپنهون. شا د یهم از د  یبه تن کرده بود که شکم برجسته اش رو کم  یپوریگ ییِسرتاپا یگلرخ لباس مشک عمه

لزون    یاومدن از پله ها و چونه ا  نییمعذب بودنش بود. با پا  لیبه همون دل کشیاندازت ش  یاما ب  رهی اون لباس و حالت گشاد و ت

بغل کردند و دو   گرویهم د  ربد یرد و با خم شدنِ هتر کرده بود به سمتون هول پرواز ک   نگکه صورتش رو روشن تر و قش  یلبخند 

به سمت مون   ربد،یخان مادر بزرگ و پدر بزرگ ه ر ی. بعد از اون هم بلور خانم و اردش د یدارش رو بوس   شیطرفه صورت ته ر

رو   ربد یه ی ا قهی . مادرجون هم چند دقد یدستش رو بوس  رخانیتوسط اردش  اش ی شونیشدن پ دهیبالفاصله با بوس  ربد یاومدند و ه 

شده اش    ی ساتن و طال کوب یروسر یبود با گوشه   دهیچشمش چک ی گوشه   کبارهیرو که  یآغوشش گرفته بود و اشک ی تو

 بد.  یچشم زخم و دور کردن نگاه ها ی پا برا ر یز ییگرفت و کنار گوش مون دعا خوند و شکوندن تخم مرغ ها

بود و بعد از قاب   ستاده یا ربد یبه طرفمون اومد. مقابل ه یخانم ها و اون همه شلوغ ی شدن حلقه با باز   یهم عمو مهد  درآخر

که با لحن   یی محکم وسفت بغل کردند و تشکر ها  گرویپدر و پسرانه، هم د یینگاه ها ی و رد بدل شدن ها ربد یگرفتن صورت ه

بغل هم دگرگون   ی . حالشون تویعمو مهد  یاش  زدن هاگفت و با دست به شونه ه  یملرزون و قدرشناسانه کنار گوش باباش 

 خنده به لب داشتند.  تیشده بود اما در نها

رنگ   یی طال ی و کاغذ ها ی و فرود اومدن برف شاد  میکم راه باز شد و آروم دست تو دست هم و شونه به شونه هم داخل رفت   کم

  یو اونقدر همگ  د یخند  ی م ربد یکردن ه تی ساناز بود. همچنان از اذ یها  طنتیسر و صورت مون که طبق معمول کار و ش  ی رو

ها باز   نیهم نبود و ا یای مار یبود و ب فتادهین  یکه انگار واقعاً اتفاق کردند یم جلوه  یعیو طب دادند ی خودشون رو خوشحال نشون م

اندازه   یو از اون رفتار و اون موضوع ب   ضهی مر ربد یرفته بود که ه ادشونی یبودند. همه حسابکرده  ق یبه قلبم محکم بودن رو تزر

برخورد   یعاد  ی لیاما خدا را شکر که همه خ شه یم ت یاذ دونستم ینبود و م ینگاه ترحم بار کس ریخوشحال بودم چون حداقل ز 

 کرده بودند.

  یالبته برا  می محضر بسنده کرده بود یثبت عقد تو  ی برا ی نبود و روز قبل به مراسم کوچک یاز مراسم عقد خبر گهیبار اما د نیا

از سالن   یگوشه ا  ی نیو تزئ ته یبه صورا فرمال یرنگ و با ظروف سنگ دارِ برنج  یی طال ی خونه و عکس گرفتن سفره ا یقشنگ 

راه داده بودند که   دنیو رقص  دنیست زدن و هو کشد ی سرم برداشت و بالخره بعد از کل یشنلم رو از رو  ده یشده بود. سپ دهیچ

 .مینیبنش

  یرو که م  ی زیپر حرف و عاشق مون چ ی هرچند که نگاه ها می حرف بزن م ینتونسته بود ی لیاما هنوز خ م یهم نشسته بود کنار

  ی ن رو نشانه مپر خنده مون جام شراب خوش طعم لب هامو یلب ها گه یبا هم رد و بدل کرده بودند و حاال د میبگ  میخواست

و براق شده بودند اما خب    دهیاز اندازه رس  شی هاش ب الس ی و با نشاط تر که از گ زسرسب ی به باغ یدوباره ا دن یرفتند و سرک کش

 . یاون همه شلوغ ونینبود م یفرصت و مجادل

رو هم با اصرار از   ربد یرقص وسط سالن رفتم. ه ی شد برا ی م ده یدنبالم کش ربد ی نگاه ه یکه گاه یشدن دستم در حال دهیکش با

کت اسپرت و   یبا عقب زدن گوشه ها  بینبود و دست دست به ج دنشی رقص  ی برا ی اجبار گهیبار د ن یجاش بلند کرده بودند اما ا
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هش، بهم   دلم آب بشه از هر نگا  یخاص و دلبرانه که باعث شده بود قند تو  ی با ژست ی اون شلوغ ونی شل کردن کراواتش، م یکم

صدا دار و آشکار، عشق  یکمر و اندامم همراه با خنده ها  فیظر یو تاب ها چیو با حرکت و پ دمی رقص یکرد. آروم م  ی نگاه  م

 . کردمیرنگش م  یقهوه ا  ینشأت گرفته از عمق نگاهم رو حواله چشم ها

 

  ی کرد عروس   یم  یخواستم؟ چه فرق  یم  یچ گه یواقعاً د شد؛یپر م  یاز خوش  شتریشدم و هر لحظه قلبم ب ینگاهاش رصد م ریز

  یکه هر دختر  ی د یلباس سف  یکه من تو  یکرد واقعاً؟! اون هم وقت   ینم ی خونه؟ چه فرق ایتاالر باشه   ک؟یکوچ ایمجلل باشه 

به حلقه   یا لحظه  ی . چشمم برادمیرقصی و م   زدمیقلبم قهقهه م یِبا سر مست زومآر تیرو داشت در مقابل نها دنشیپوش  ی آرزو

که از قبل هم محکم و محکم تر شده بود و   ی وند یخودشون برگشته بودند و پ یپر برق دست هامون افتاد که باز سرجا ی  یها

  یهم تو یموش دوونده شده ا چی محکم و سفت که با دندون ه ی زده بود؛ گره ا یکور   یگره   وند یقلب هامون رو اون پ

خوش حالت و مردونه اش صورتش را پر جذبه تر کرده بود و دل ضعفه    یشد. لبخند ژکوندش و حالت ابروها یباز نم مونیزندگ

و محکم بود؛ با صالبت   ی قو  ربد یابروها و کنار چشم هاش. هنوز هم همون ه ون ی قشنگ م  نیاون چ دنیپشت سر هم از د یها

 رو به سخره گرفته بود.  یماریکه ب انگارو   شهیتر از هم

آغوش گرم و   یفرو رفتن تو   یقدم شدم برا  شیبه سمتش، پ ی دادم و با برداشتن چند قدم انیرو با تموم شدن آهنگ پا رقصم 

رو با خودش همراه کرده بود و با    هی بق طنت یشد وروز عقدمون چراکه ساناز با ش  ی انگار گذشته تکرار م یی جورا ه یمردونه اش. 

  ربد یمحال بود ه  دمیهم بستم و آروم خند  یآوردن روز عقد و ماجراهاش چشم رو ادیخواستند. با به   یدست زدن ازمون بوسه م

  یو حالت صورتش کم  د یخند  یچشم هاش رفت؛ نم ی ست. با باز شدن پلکم نگاهم رو جهینت ی دونستم ب  یکار رو بکنه و م نیا

 ناراحتش کرده بود؟  ی زینگاهش کردم، نکنه چ جینگرانم کرده بود؛ اما حالت چشم هاش مرموز بود و گ

 عقب رفتم، آب دهنم رو فرو دادم ***  یاش جدا کردم و کم نه یس  ی رو از رو سرم

 التر رفت.دست ها با یمن صدا یحبس اما قلبم قهقهه سر داده بود و با همراه نه یس  یشده بودم و نفسم تو  ریغافلگ  

با  یشده بود چشمک شیچاشن یآرامش که بدجنس تیدر نها یبا لبخند  د یق  یو ب   الیخ یو ب  د یبعد خودش رو کنار کش یکم

بود رفت؛   ستادهی نگاهم سمت سحر که پشت سرمون ا یلحظه ا   یهزار بود و برا ی حالت خمار چشم هاش بهم زد، ضربان قلبم رو

 کرد.  ی برداشتن شون تقال م ی کوچولوش برا  یو آرش هم با دست ها  ودش گذاشته بآر یهاچشم  یدست هاش رو با خنده رو 

 عاشقونه اش. ی بغلش بودم. نگاهش تبدار تر و خمار ترشد و زمزمه ها یفاصله گرفته بود اما هنوز هم تو  ازم

 دوست دارم.   یلیخ-

 لب باز کردم.  ه یهمهمه بق ون یخنده جمع و جور کردم آروم م ششیپ قه ی و شوکه از کار چند دق دم یگز لب
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 منم. -

گذشته به    یکه تو ی درد ی کرد و به قلبم نازل؛ پشت سر هم با تأثر کالمش برا  هی اون حرفش کنار گوشم عشقش رو آ ی ادامه  در

 . درد داده بود اما درمان هم خودش شده بود. کردیم ی قلبم داده بود عذرخواه

زنونه اون وسط از حرکت قبلش،   یها یشوخ  دنیکرد با  مرتب کردن کروات و لباسش و شن ی که نگاهم م  یالشد و در ح جدا

 آروم عقب عقب رفت و با حفظ کردن ژستش از سالن خارج شد.

نه  به اون جمع زنو کباری  قهیهم چند دق  ربد یبودند. ه ی و شاد یکوبیدر حال پا  ریناپذ  یشده بود و مهمون ها خستگ  کیتار هوا

بودند و    اطیح یاز مردها تو  ی سر هیهم مختلط بود و البته   ییجورا هی نبود و  ی ا بانهیجمع غر ی لیهر چند که خ زدیم یسر

کردند و باران هم   ی بگو و بخند م ربد، یبا دختر ها با سر به سر گذاشتن من و ه  ونی م ون هم ا نیمشغول گفت و گو. سامان و حس

عاشق چند  ی و نگاه ها زد یاز ما شده بود از ته دل قهقهه م  یجزئ گه یگرمش حاال د ی تر اومده بود و با رفتار ها ر ید ی که کم

 دخترونه و قشنگش نداشت. ی ازش چهره  یر یبارِ سامان که س  کی قه یدق

از   یو عکاس عروس  لمبردار یفکردن    یبردار لم یبودند و من هم با اشتها بعد از ف ده یپلو بود کش یجوجه و باقال کس یرو که م شام

بود شروع   ختهیمزه ر  یهم کل نیکرده بودند و حس ی پرون کهیت یحساب  ونیاز غذا خوردن دونفره مون که دختر ها اون م یقسمت

 به خوردن کردم. 

 

 . میو خنده سر داده بود  م یکرده بود ی کل شب رو شاد  ندهی از فردا و آ ینگران یغم بدون ذره ا  ی و ب الیخیب

اندازه مزاحم.   یب  ربد یاز نظر ه یها ک یرفته بودند و جز درجه  ک یمهمون ها بعد از گفتن تبر شتریبود و ب  ده یرس  انیبه پا جشن

اون   ی و سند زده بود اما تو  دهیرو برامون خر یساختمون ی عمو مهد  ی عنی می کردن آماده نکرده بود یزندگ  یبرا  یهنوز خونه ا 

شده بود سر حوصله و کم کم   ن یو البته که جهاز هم هنوز کامل نبود و قرار بر ا م ینیکامل بچ و خونه ر می کم نتونسته بودزمان 

 ما آماده شده بود.  ی طبقه باال هم برا یاز اتاق ها ی کیو   می بمون یعمه گلرخ و عمو مهد  شیو تا اون زمان هم پ م ینیخونه رو بچ

  ابونیبه دل شب و خ نیخالص شدن از دست مهمون ها با ماش  یرخساره برا ی  ده یرفتن نداشتند که با ا الیمهمون ها خ یباق

  ی ما م کیرو نزد نش یکه ماش  نیهم کل کل حس یکردند و گاه یکنارمون حرکت م  غی ها با بوق و ج نی. ماش میتهران زد یها

خلوت توقف    یابون یپارک و خ ک یگفت. نزد  یو پرت و خزعبل م و مدام چرت آورد ی مآوردن سرش ادا و اطوار در    رونیآورد و با ب

  ی هاشون باز مسخره باز ک یموز یو باال بردن صدا نیماش  ی شدند و با باز کردن درها ادهی. پشت سرمون پمیشد  اده یو پ م یکرد

همون موقع بود    م، یکرد ی و نگاهشون م بودم سفت کرده  ربد یدست ه یحلقه   ن ی. با نگاه خندونم دستم رو بدند یدراوردند و رقص 

و باز سر سمت سحر    میبهم کرد  ینگاه م،ی بزن می تا سرشون گرمه و شلوغه ج خواستیسحر که از مون م ی که با اشاره 

 داده بود و برامون سر تکون داد. ه یکه پانچش رو محکم دور خودش جمع کرده بود و به فرزادِ خنده رو تک میچرخوند 
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متوجه مون   نی. با روشن کردن ماش میداخلش نشست ع یو سر م یرفت نی ون دادن دستمون براشون به طرف ماش و با تک مید یخند 

بهم با گرفتن دستم و   ی بعد از زدن لبخند  ربد یو ه م یزد یقهقهه ا  شهیوا رفته شون از پشت ش  ی ها افهیق دن یشدند و با د

 . می ردپدال گاز گذاشت و پر سرعت حرکت ک ی دنده، پا رو ی گذاشتنش رو

ام خارج بشند.   نهیکه باعث شده بود نفس هام متالطم از س   یاندازه ا  یب  جانیدر حال پخش بود و ه نیماش   یتو  م یمال  کیموز

  یکه طرح یحرف با همون لبخند  یپرسشگرانه نگاهش کردم که ب ستاد؛یبود ا یکه باز و چراغون یکنار دکه ا م یرفت  شیپ یکم

  یو بستن جیآب هو وان یبعد هم با دوتا ل ی شد و کم ادهیپ نیاز ماش  شد یلب هاش پاک نم  یاز رو ی بود و لحظه ا ی از زندگ

  ی برا ،یی هوا ضِ یپل عر ی رو دنیرو ازش گرفتم و باز حرکت کرد و با دور زدن و رس  وانی هر دو ل ی برگشت. با ذوق و تشکر

موهام   ی رو ربد یه د یم. شنلم رو با تأکیشد  اده یپ ن یاندازه دلنش ی ب فیخنک و لط ی اون هوا ی هامون تو ی بستن ج یخوردن آب هو

  اده یپ نیبه دست از ماش  وان یل اط یخلوت بود. با احت یها اون ساعت شب حساب ابونینبود خ یهرچند که رفت و آمد  دم یجلو کش

 شدم.

چونه   ر ی. زرفتمیآغوشش دعوت کردم و سرخوشانه دعوت بپذ  ون یرفتن م یزد و با باز کردن دستش برا  هی تک ی فلز  ینرده ها به

. تب و تاب داغم رو  میمشغول خوردن شد  گه یرو از دستم گرفت و با همد  ی بستن وان یاش بودم و بازوش حصار تنم شده بود. ل

  ده یهناورش چفرش پ  یسوسوزنون تو  یی. آسمون صاف بود و ستاره هارهیبود بگ  ه خنک هم نتونست  یو هوا  خی ی اون بستن یحت

 شده بودند. 

خودم شدم. دست   ی رو ربد یه ی انداخته  هیسا یهالحظه متوجه نگاه یبلندش، برا  ی از ن یبستن دنی خم کردم و با هورت کش سر

 بچگانه سرباال کردم و لب هام رو جمع.   ی و با حالت دم یاز خوردن کش

 ؟ی خور یچرا خودت نم ؟یکن  ی نگام م ینجور یچرا ا هیچ-

تکون    یزد. فکرش رو خونده بودم و با خنده سر ی لبخند مرموز نیکاپوت ماش  یدستش نگاه کرد و با گذاشتنش رو  ی تو  وانیل  به

 شد. ده یلبش برچ  یدلربا، تا  یجاخورده گفتم که آروم با پررنگ شدن خطوط کنار چشمش و چشمک ی دادم و نه ا

 خوشمزه تره.  ی خوریکه تو م یای بستن شهیهم هی چ یدونیکنم مال تو خوشمزه تره! اصالً م  یدونم چرا حس م ینم-

 به سمتش گرفتم. یرو با حالت به ستوه اومده ا وانم یل  یقیعم دنیکردم و با نگاه پر خنده و نفس کش  نییباال و پا سر

 شما. میخوشمزه تقد  ی بستن نیبفرما جناب، ا-

  د یکه دلم باز لرز د یکش ی بازوم رفت و آروم من رو به خودش فشرد و نفس پرآه یدستش رو  ی ا قهیرو گرفت و بعد از دق یبست

 از غمِ اون آه. دلواپس نگاهش کردم. 

 ؟ ید یشد؟ چرا آه کش یچ-
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ناخواسته  که  ی از فشار ی بستن وان یشده بود و ل نیکمرم نشست. لحنش غمگ  یمماس نگاهم قرار گرفت و دستش رو  نگاهش

 .  شد یدستش کم کم جمع م  یاورد تو  یبهش م

اشتباه   یمعرفت و نامرد شدم ول ی ها بگذرم، کنارم داشته باشمت، رفتم ب ی اهیس  نیروزا بگذرم سوگند، از ا نیخوام با تو از ا یم-

 .ارمیکردم... اما تو نرو، منم خواستم برم تو نذار، باش تا کم ن

 زد.  ی کمرو تر کرد و  آشفته پلک مح لبش

من و تو رو دوست دارم... سوگند    نیمنو، بلدتم، ا  یسکوت شب رو، حالم باهات خوبه چون بلد  نیحالو با تو دوست دارم، ا  نیا-

فقط تو باش   شه یکرده بازم سر پا م زش یکه ر یکوه  ن یو درد اونم با حضور تو، ا ی سخت نیقلبم، بزار تموم شه ا ی باشه واسه 

 کنارش. سر پام کنم. 

 

از لبه هاش راه گرفته بود. حلقه اشک   یدستش مچاله تر شده بود و بستن   یاز سخت حرف زدنش و اون حال منقلبش، تو  وانیل

دستش گذاشتم و لحن قاطع و   ی رو وان،یکنترل دستِ پرفشارش دور ل ی دستم رو برا دنش،یو با فرو چک  د یچشم هام لرز ی تو

 قلب ثابت قدمم بود.  ی م که گوشزد کردن حرف هاکوبنده ا 

  یدونه دونه    کنمیم د یاز کنارت، سف یلحظه ا  خورمیقسم که جُم نم خ یروز و تار نیشب قسم، به ا نیبه ا ستم، یآدم رفتن ن-

جونمون   یتو   زارمینم م،یدردامون بخند   شیو به ر  میمونم که غمو فرار بد   یکشم... اون قدر م یموهام رو کنارت و پا پس نم 

  ی و احساس پاکم بهت موندم و م ی دختروگ ی االن پا نیاولشم آدم رفتن نبودم تا هم من من...  ربد یو صاحب خونه شن، ه  ننیبش

  ن یآسمون به زم اد،یبه آسمون ب نیزم گه یمادرجون م ه یچ ی دونیمونو... م  یکن و بجنگ و حفظ کن زندگ  یمونم فقط مردونگ 

به خ... به   ی... حت یکس حت چیبه ه یکس  هب  دمتیمن  نم  یبرا ییقسمت ها نِ یتو قسمت تر ربد یه  م، یا گهیمنو تو قسمت همد 

 .دمتیخدا... نم

 بغلش جاگرفتم.  یو محکم تر تو   شتریلبش فشرد و ب ی خنده و بغض دندون رو با

  یکه تو   یماه  نیقشنگ تر از ا یقسمت قلبم حت  نیو پر تپش تر  ن یقشنگ تر یمن  ه یقسمت زندگ ن یقطعاً تو هم قشنگتر-

 کامل تر.  ی آسمونه، حت

کاپوت   ی رو گه ید وان یخوش فرمش رو باز کرد با گذاشتن ل یلب ها ی نگاهش گره خورد؛ لبخند  ی باال کردم و نگاهم تو سر

دور تنم شد.   ی انداخت و حصار هیپل، روم سا یهانرده  یدو دستش رو  ه یو با تک  د یآروم کامل سمتم چرخ ی با حرکت ن،یماش 

 محابا تپش گرفته بود. یقلبم ب 

 بودمت! دهیپل نبوس  یتا حاال رو -
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 خنده ام لبم رو شکار کرد.   ون یم صانه یبا گفتن اون حرف حر و

سرمستم  اندازه   یترش کرده بود ب  ریعشق دلپذ  ی که هوا  یر یدلپذ  ی اون هوا  ی تو  دنیحال ممکن رو داشتم نفس کش نیبهتر

 بودم.  ربد یسردم شده بود و نگران ه ی کرده بود. هوا کم

بد   د یمعده ات شا  یبهتره ،برا یها رو هم بندازسطل آشغال، نخور  یهوا سرد شده برات هم بده، اون بستن گه یخونه د می بر گمیم-

 باشه.

 نگاه سراسر عشق و لحن پر غُلوش نگاهم کرد.  با

 و بدتر نه.   شهیبهتر م  ز یچون با تو همه چ  شهیمن بد نم ی برا  یکه تو ازش خورده باش  ی ا یبستن-

 .شد یم  ف یکه ده تا جمله دوست دارم توش رد یی گفتن ها وونه ی گفتم؛ از اون د ی ا وونهینگاهش کردم و با خنده د فته یش 

 کجا رفتن؟  ه یو بق  یعمو مهد  گمیم-

 باز. گردن یمادر جون رو بردن باغ فردا برم ا یگو ی ول  دونمینم-

 . میخب پس زودتر بر-

 .د یخند  طنت یمعنادار و پر ش  

 خونه.  میبر  خواد یدلم م  ی که فکرشو بکن  یزی از اون چ شتر یب یلیخ-

 قدم تند کردم.  نیبا خنده جمع شده ام و چنگ زدن دامنم سمت ماش  ارم یبه رو ب نکه یا بدون

 

روشن   واری سالن رو با بردن دستش کنار د ی. چراغ هامیداخل رفت اط یح ی تو  نیخونه و بعد از پارک کردن ماش  می بود دهیرس 

سالن هم جمع و جور شده بود و نسبت به قبل که  همه جا   یخونه نبود. حت یکس تو  چیکرد. همه جا ساکت بود و انگار ه

کفش هاش رو با حرکت پا   ربد یبود و معلوم بود که کار مامان و دختراست. ه تر تر و جمع شده  زیبود، تم   فیشلوغ و کث یحساب

و حواله   یا نگاه رفت که ب ربد یه یو باز رو  د یخونه چرخ ی هل داد. نگاهم تو یجاکفش  زیچفت کرد و سمت م نیزم یآروم رو 

 ک شد.یدستش رو پشت سر برد و باز چراغ سالن رو خاموش کرد و همه جا باز تار  یکردن لبخند 

و   شتر ی. تپش صدا دار قلبم بمیباال رفت  یانگشت هام سمت پله ها و طبقه   ی آروم به طرفم اومد و با فرو کردن انگشت هاش تو

  ینگاهم رو  م ید یآخر که رس  ی پله  یلحظه به لحظه ام شده بود. رو  یشدن ها  د یکه باعث سرخ و سف یجانی تند تر شده بود و ه

 شده بود خشک شد.  دهیدر اتاقمون چ کی اون قلب بزرگ نزد یاسم هر دومون تو  ل شکل رفت که او یروشن و قلب  یشمع ها
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 . نایچه قدر قشنگه ا ی وا-

 کار دختراست.  نمیفکر کنم ا  ،یلیخ-

و صدا دار نفس فوت کردم و   قی. عممی ستادیشده، مقابل اتاق ا دهیروشن و چ  ی به شمع ها یو بعد از نگاه م یرداشتجلو ب قدم

نفس هام ر  به   شتریکه هر لحظه ب یجانی رفتارم مشهود بود و ه ی گر گرفته بود. استرس کامالً تو جان یدست هام از حرارت و ه

رنگ گرفته بود و هنوز هم باور اون لحظه ها برام سخت بود. در اتاق رو   یوش از خ جودمانداخت. خوشحال بودم و و یشمارش م

کرده بودند   نی تزئ  یو دونفره مون رو هم حساب د یتخت خواب جد  ی. حتمیآروم باز کرد و داخل رفت  یبعد از نگاه کردن پر آرامش

به سقف   ید یسرخ و سف ی تخت هم بادکنک ها طرف که اول اسم مون باهاش نوشته شده بود و دو  ی رز و سرخ رنگ  ی و گل ها

 تخت گذاشته شده بود.   یکه رو ی رنگ  ی ازیو پ  ریحر یبود و لباس خواب ها دهیچسب

. حرم  دند یدو  رون یب نهیدور تند بود و دستپاچه و عجول از س  ی نور کم چراغ خواب مقابلم استاد؛ نفس هام رو  ونی تخت و م نییپا

که حسرتش رو داشتم و   ی لمس تن یلمس تن عشق، برا ی برا د یکش ی مسخ کننده کل بدنم رو گرفته بود و قلبم پر م یو حرارت 

قرارم شده بود و همون لحظه با    ینگاه ب ره یطاقت مون کرده بود. تبدار و مسخ خ یساباندازه هردومون دارم که ح یب یتشنگ 

هم ازش نگاه   نیزم ی افتادن کتش رو یبا صدا ی افتاد.  حت نیزم  یدستش رو   ی، کت رو بردن دستش به طرف کراواتش

تخت انداخت.    ی خارج کرد و رو نشبه اون هم غالب شده، از گرد جانی شدن صورتش که معلوم بود ه د یبرنداشتم. با سرخ و سف

رو باز کرد و    نش یسر آست ی خمار شده اش دکمه ها ی چنگ شد و آروم آروم با پلک ها شتریو ب شتر یدست هام ب ون یلباسم م

رو   اقمیکه اشت  ی بعد پشت هم باز شد. جسورانه و با لبخند  یلحظه ا   رهنشیپ ی تخت انداخت و دکمه ها  کیدراور نزد ی رو

 سرخورد.  نی زم  ی رو از سر کنار زد که رو  دکمه اش  دستش رو باال اورد و شنلم  ن یپر کردم و قبل باز شدن آخر ه فاصل رسوند یم

قلبش قرار گرفت؛ صدا دار آب دهنش رو فرو فرستاد. تند تند   ی طاقت ** و رو ی محابا و ب ی و ب  د ییپا ینگاهم حرکتش رو م

و پر استرس. *** دست   ی و دستش سمت موهام رفت ***خواستن د یبلع ن کرده بود. باز آب ده شتر یو تب و تابم رو ب  زدیم

 نگاهش نشست و آهسته ***عاشقانه هاش زمزمه کردم:  یاش دور کمرم حلقه شد ** ، نگاه دستپاچه ام رو  هگ ید

 از همه درد و غصه ها...  میگذری... ممیگذریم شه یهم یا... امشب، برا -

 رفته بود و با نفس تندش عاشقانه تر نجوا کرد.  لیتحل صداش 

 ***باش فقط باش... 

 دوست دارم پر کرد.  ی باز گوشم رو از ترانه  

 دوست دارم خانومم...   یلیدوست دارم... خ-

 *** 
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اش   گهیزانو بود و دست د  ی دستش رو ه یکه   یتمام کنارم نشسته بود در حال ی هم با کالفگ  ربد ی تخت نشسته بودم و ه نییپا

فرستادم و لباس   رون یشکمم ب  ریکمر و ز  یاندازه   ی رد کردن درد ب ی برا ی . نفس بلند زدیضربه م   ن یزم ی سرش، با پا رو ی رو

خود دار باشم و با فشرده   یکم  ربد یه یکردم جلو  یم  یدست فشردم. سع یتو   مزمانرو ه امییسبز رنگ و پولک دار سر تا پا

پام رو   ی رو  ی اندازه از اون حالم آشفته شده بود. لباس جمع شده  یگرفتم چراکه ب  روایصورتم از درد، رو به د یشدن اجزا

دادم که صداش گوشم را پر کرد. سمت صورتم سر کج کرده بود و کنار گوشم با لحن  هل   نییپا به سمت پا یدستپاچه از رو 

 :د ینگرانش پرس 

  نکه یا یمعذب شدنم آهسته باال گرفتم و برا یصورت مچاله از درد و ُسرخم رو از کم ؟ی درد دار  یل ی... خنمیبب ؟یبهتر نشد -

 لب ها نشوندم.  یراحت کنم زودتر بره، لبخند کم رنگ رو  ی رو قدر الشیخ

 ؟ یکه چ  نجایا ی همه نشست نیدنبالت، خوبم ا ان یبچه ها االن م یبر  گه یبهترم، توهم بهتره د-

 چهره ام کنار زد.  دن ید  یصورتم رو برا  ی رنگ شده و افتاده تو یشد و موها لیتم حاتر نشست و صورتش سمت صور  کینزد

 .یشی وصل کنن برات، بهتر م  یزی ُسرم چ هی  می بر یخوا یم گمی ! میدرد ندار نم یب ی دارم م-

 . شهیم  ر ید ان ینه بابا االن مهمونا م-

 و دلواپس نگاهم کرد.   د یسرش کش ی رو یدست

 .زمیر ی به هم م نم یب ی حالتو م نیبه خدا ا ،یعنیتو حالم  ی گند زد-

دستش بود   ی که تو  یهم با سبد گل  دهیدست داخل اومدند و سپ  یتو  یای نیلپ باد کردم که سحر و عمه با س  ی گفتن حرف یبرا

 گذاشت. زی م یرفت و گل رو رو  شی آرا زیپشت سرش. سمت م

  ربد یاتاق ه ی داشتند. با اومدنشون تو  یقدم بر م گه یکنار هم د برجسته یبامزه بود و هر دو با شکم ها ی لیعمه و سحر خ ر یتصو

که   یآب داغ نبات وان یمقابل نشستم و ل ن یزم ی گفت و عمه آروم رو ر یصبح بخ ی با لبخند  دهیبالفاصله از جاش بلند شد. سپ

 گرفت.   متمهم داشت، به س  گهید  بیچند تا ترک

برشتوک درست کرده خوبه   یبرات حلوا ادیز  ی. مامان بلور هم با رازونه  یشیکم آروم تر م ه ی ی بخور نویسوگند جان ا ر یبگ  ایب- 

رو معذب تر کرده بود و با   ربد یه دهیسپ یسحر و عمه و نگاه ها یزنونه   یپرسش ها ؟یهنوز هم درد دار  نم یدرد، بب یبرا

 رو هم مرتب کرد و به در اشاره داد.  شلوارش  یفرو رفته تو  رهنیو پ  د یکش ش کمربند   یرو یرفتارش دست  یدستپاچگ 

 شدم امروز.  زیکم گرمه عرق ر ه یبه صورتم بزنم هوا  یآب  هیمن برم تا قبل اومدن پسرا   زهیچ-
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 و دستپاچه شدنش زد.  ی اون شرم زدگ ی به رو یلبخند  سحر

 .شهی بخور خوب  م نو یبرو فدات شم نگران سوگند هم نباش ا-

شد که بعد از   ده یهم فشرد و باز نگاه نگرانش سمت من کش یاز هول بودنش لب رو  دهیسپ ز یر یتر از قبل با خنده   دستپاچه

 دادم که بره.  نانیبهش اطم یعمه، با بستن پلک آروم  وان یل  بیاز ترک ی خوردن کم

 « بگردم چه نگرانت بود. ی گفت:»آخ ی کنارم نشست و با خنده ا  دهیسپ ربد یرفتن ه رونیبا ب 

 زدم.  کیکوچ یفقط تبسم دهیبودم و با حرف سپ دهیخجالت کش  ی عمه کم یجلو

که مامان بلور درست کرده بود خوردم و واقعاً هم    یهم از بشقاب یچند قاشق وان،یل ب یاصرار عمه و سحر بعد از تمام کردن ترک با

 کوتا حالم رو بهتر کرده بود.   یبا گذشت زمان

تخت بلند   یکه با شدت گرفتن درد کمرم نصفه رهاش کرده بودم، از رو   شمیتمام کردن آرا یبرارفتن شون از اتاق،  رونیبا ب 

  یدر بود، رفتم. دامن لباسم رو تو   یتخت که رو به رو  نییپا یایتاجدار و سلطنت  شِیآرا  زیآروم سمت م یی شدم و با قدم ها

. لباس  کردمیسقوط م  ن یزم ی کردم حتماً رو  یم  یاطیاحت ی ب یر پام رفته بود و اگر کم یز  یدست جمع کردم که دنباله اش کم

و    یافتاده بود. اونقدر درد ناگهان نییدارش رو به پا قه ی ی شل بود و شونه ها نییباز شده اش رو به پا مه ین پ یدکلته ام به خاطر ز

 .ملباسم رو تا آخر باال بکش  پینتونسته بودم ز ی بود که حت یادیز

تکون نخورد. با   گه ید  یمتر یلیباال بکشمش اما جز م یی کردم به تنها  ی م ی زدم و سع نه یآ  یتو  یچرخ  مین  دنشیباال کش یبرا

هم گذاشت و با ژست خاص راه   یدر رو رو   دم؛یاتاق اومد. کامل به سمتش چرخ یتو ربد یرفتم که ه  یلباسم کلنجار م پیز

 :د یتر اومد و بالفاصله پرس  کی مهرم رو سمت نگاهش سوق دادم. نزد ر رفتنش سالنه سالنه به طرفم اومد و لبخند پ

 االن؟ یای چه طوره هان اوک   تتیاالن؟ وضع یشدخوبیچ-

 ؟ که هنوز ی که عمه اورد بود رو خوردم و االن بهترم ببخش نگرانت کردم نرفت ی زیآره چ-

 زد.   یچشمک طنتیپر ش  د یخند یکه مطمئن از حالم م یگفت و با صورت  یخداروشکر

 واقعاً هم دسته به گل به آب دادم، بدم البته. -

 بارش رفتم.  طنتیش  یبه چشم ها می مال یام رو جمع کردم و اخم  خنده

 ؟یچرا نرفت  نم یخب حاال بگو بب-

 ببر منو؟  یخوایکجا م ستیواال، معلوم ن  دونمیبزنه، نم نیگفت رفته بنز  نیحس گه ید  یچیه-
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  نه ینصفه باال رفته لباسم، سمت آ پیز  ی باال بردن دوباره  ی گوشواره ام برا  یکردم و با محکم کردن قفل شل شده    یا خنده

 .دمیچرخ

 مجلس خانوما بودن؟  ی و تو  یهمه شلوغ باز  نی از ا ، یبده مگه؟ خسته نشد -

 . گهید شه یعوض م حالت

گوشم اورد   کی شکمم چفت کرد. سرش رو نزد ی پشت سرم قرار گرفت و دست هاش رو رو کردینگاهم م نه یآ  یز تو که ا ی حال در

 از صورتم نگاهم کرد.  ی طرف دن یو با بوس 

  تونم یبازم م  دونم ینم اد یم ش یپ یدونم از فردا چ  ینم  یعنیتو باشم، حداقل امروز رو خب... خب فردا...   شیپ خواد ی آخه دلم م-

رو معلوم   یچی ه ندهینه... آ ایتو باز کنم  یچشما ی تونم مثل امروز صبح چشمامو تو  ینه م  ایسفت و محکم بغلت کنم  ی نجوریا

 رو درست کنه.   زیکه قرار بود همه چ یاز زمان م یخورد ترو دس  اد یما ز ی دونیم  کنه،ینم

 دمیبغلش بودم ب سمتش چرخ یکه تو  ی در حال ظ یغل یشده بود و پر تشر و با اخم میریباعث دلگ  ی هاش بدجور حرف

  نیا م،یکن ی اون تخت با هم چشم باز م ی و باز هم رو  شهیباور کن م  ؟ یزنی که م ه ی حرفا چ نی، اکه   یبسه باز شروع کرد  ربد یه-

  یبغل م گروی من و تو باشه هم د  یکه فقط برا یی خودمون جا یخونه   یتو  گه یاتاقه اما از اون به بعد د ن یا یبغل ما تو  نیآخر

  ربد ی... ه میمن و تو توش راه بر  م،یکه قرار فقط من و تو توش نفس بکش ی خونه ا م، یکن  یصبح و شب رو فقط باهم سر م  میکن

 . میحرفا. ما بهم قول داد نینگو از ا گهیلطفاً، لطفاً د

 *** 

 کردم.  ی آرومکرد که با باال بردن ابرو خنده  ینگاهم م  شهیتر از هم فتهیش  

  یکارها نیاز مردونه تر یک یجز  نم یبگم که ا د،یسمج و سرتق لباس مارو باال بکش پیز ن یازتون بخوام که ا شهیخوب جناب م-

 مرد هست در کنار بافتن موها.... ی

 جذاب کنار چشم هاش سر تکون داد و ** زمزمه کرد:  نیخنده و چ با

 سخت... یکارا  نیتا باشه از ا-

  یموها یسرش رو تو  نه یآ یقشنگ تو  یپوستم **. بعد از نگاه یحرکت نوازشگرش رو  قهی انگشت هاش رو بعد از چند دق و

 .د ی کش ی ا صانه یو حر قیموج دار و تافت زدم برد و نفس عم
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کنم و   یموهارو زندگ   نیدوباره ا  تونمیم  ی ک دونم یموهاتو، تن تو، نفس بکشم ... چون هنوز هم نم  و فقط   نمیبش خواد یدلم م-

... اما  یگ یکه تو م ی همون خونه ا ی تو  میخالص شم و باهم برگرد مارستانیاتاق ب ی واری قراره از چهارد  یدونم ک   ینفس بکشم، نم

ما دوتا   یکه قراره فقط و فقط برا  ی اون خونه ا ی تو می گردیبرم  م،یگردیکه باالخره برم دونم یمو   زنم ینم یکننده ا  د یحرف ناام

 نشو از حرف هام.  یباشه... پس شاک

 دستش قرار گرفته بود زمزمه کردم:   یدستم رو   کهیبستم و** درحال چشم

قصه رو همون طور که گفتم من   ن یخوب مون، ته ا یشاهد برگشت او روزا  شمیخودم م شه، یدرست م  زیکه همه چ  ینی ب یم-

 . مطمئن باش. سمینویم

 گمایم  یگفت:»ول د یخند  ی م  هیبا عقب تر بردن سرش در حالک یقی بغلش جا گرفتم و بعد از گذشت دقا ی اون حرف محکم تو با

 ه؟« یاش چ ه ی قض یتو پاتخت  د یکن  ی م کاری چً از کجا در اومد؟ اصال یپاتخت نیا

 زدم.  یبامزه اش چشمک ی خنده به اون کنجکاو با

نداشته باشه، که اگه داشته باشه بعد از دادن   یراد یو ا بیعروس رو برانداز کنن که ع انیم یجنابعال  یال یفک و فام گه ید  یچیه-

خاله   ییجورا ه یبرامون،  زارنیم ی مفصل  یصفحه   یو دورهم ننیش  ی و پنجاه تا اتو م  ی واریساعت د ستاینفره و ب ه ی  یپتو  یکل

 . ربدخانیه ه یززنک با

 کنار گوشم زد و جاخورده نگاهم کرد.  ی ا قهقه 

بخواد از   یکرده اصالً کس خود ی داره؟ ب یجرأت  نیهمچ ی مگه کس رهیبگ  رادیاز تو ا خواد یم  یک  نمی! بب؟یگ یم ی نه تو روخدا جد -

 . رهیبگ  راد یتو ا

مامان بلور درخواست دادن و دخترا هم از خدا خواسته    گهیزنونه ست د یمهمون  هی دونم خب  یکنم، چه م ی م ی نه بابا شوخ-

 بود.  نیی اومده و پا ی ... خب مهال هم حتزهیاستقبال کردند، چ یحساب  کردند یم  دایچون بساط عشق و حال و رقصِ دوباره پ

 .د یهم تن ی رو با اون حرفم تو ابروهاش 

 . گهیبود د یکاف  ی اصالً عروس  ایبهش گفته ب یگفته؟ ک  ی زیباز چ-

که   دهیگفت خودشم فهم ی هم برخوردش بد نبود سحر م ینگفته اتفاقاً نسبت به قبل مؤدب تر شده تازه تو عروس  ی زیه نه چن-

خوشم   یل یگذشته رو فراموش کنه، هرچند که هنوز هم ازش خ کنهی م  ینداره و داره سع ی طرفه براش سود ه یدوست داشتن 

 کم براش ناراحت شدم. ه ی خب  یول  ادینم

 نرفته.  ادم یرو که اشکت رو دراورد   ی از نظرم ارزش فکر کردن نداره هنوز اون شب الیخیب-
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 : دمیگذشتت پرس  یتلخ یادآور یو   د یفکر فرو رفتم و بعد از اون با ترد  یتو  ی چند لحظه ا یاون حرفش برا  با

 سؤال ازت بپرسم؟  هی-

 کرد.   زیر چشم

  دمیخودم شن ؟یزد یحرف م یبا ک میکه قرار بود حرف بزن ی واون روز م یبود نیماش  یکه تو   ین موقعکه... او  یپس اون موقع-

 . یکرد د ییبعدشم که تأ یاسم مهال رو اورد 

 

 و درهم شد. خت یبهم ر یآور  اد یاز اون  کبارهیهم گذاشت و حالت صورتش  یاون پرسشم سخت پلک رو  با

 بود...  یختگ نبود، م... مهال نبود چون... چون همش سا-

 .د ی کش ی سخت و صدا دار نفس

 نکن، لطفاً. زارمینزن شرمنده ام نکن از خودم ب ی حرف گه یشم لطفاً درمورد اون روزا د ی م ت ینگو چون اذ گهیسوگند د-

 کردم.   نییباال و پا یاز اون حرفم سر مونیو پش  متأثر

 کرده.   هی هم گر یتو ناراحت بوده کل  ی گفت برا ی خب سحر م ی باشه، ول- 

 ... دوارینکردم که ام یبگم مگه من خواستم دل ببنده؟ بعدشم من کار  یواال چ-

 یو با دستپاچگ   میداخل اتاق اومد. بالفاصله از هم جدا شد  رانهیحرفش تموم نشده بود که در اتاق باز شد و ساناز غافلگ  هنوز

 د و با خنده جمع شده اش کف دستش رو مقابل مون گرفت. در بو ره یدستگ   ی. دستش رومید یسمتش چرخ

 و سامان دم در بودن.  نیآخه حس نییرفته پا ربد یشرمنده به خدا فکر کردم ه -

 نازک کرد....  یو پشت چشم د یخند  ز یگفت که ساناز ر ییهم گره کرده بود و دست به کمر ناسزا یابرو تو ربد یه 

 تا حاال... شبیاز د گه،یبرو د  ایتو؟ ب یندار یر یهم شکار نکردم که! بعدشم چه خبره بابا س  یبد  یل یخب حاال توهم... صحنه خ-

پر   ربد یکه ه  د یاز ابراز تأسفش، حرفش رو بلع ربد یمحکم ه ی و پلک زدن ها ی من در مقابل چهره عصب ی شوکه  ی** و نگاه ها

  راهنشیپ نیبود آست تیو عصبان ی سرخ شده از شرم زدگ ی که کم  یپر شماتت حواله اش کرد و با صورت یتأسف تر از قبل نگاه

 رفت.  رونیکرد از کنارش با تشرزدن رد شد و از اتاق ب ی زمزمه م یی ایح یلب ب ریکه ز  ی رو چند تا زد و در حال



 عشق تا جنون 

1896 
 

شدن خنده اش به طرفم   کیهم جمع کرد و بعد از اون هم با شل ی رس و خنده تواز کنارش، شونه هاش رو با ت ربد یرد شدن ه  با

  یلیگفتم شرمنده. آقاتون انگار خ ی داشتم چرت و پرت م گه ید ی گفت:»وا ادش یز ی اومد. با اخم نگاهش کردم که با وقاحت و رو

 زبونم.«  ی رو ومد ا  ییهویقباش برخورد خب  ی  چه یبه تر

 به بازوش زدم.  یمشت-

 ! از دست تو...!!!! ؟یبود که گفت یچ نی آخه ا ربد،یه ی ساناز زشت بود جلو یی پررو ی لیکوفت خ-

 شب؟ یکم تون بوده از د گه یاز همه د د ی بابا دل بکن گمیمگه دروغ م-

 هش کردم. نگا ضیخنده ام رو جمع کنم با غ کردمیم ی که سع ی خنده و من هم در حال ریزد ز یبا اون حرف خودش پق و

 منم کارام تموم شد، همه مهمونا اومدن؟  گه ید  نییپا میخب بر یلیخ-

 کرد.   ی بررس  نه یآ ی رو تو خودش 

در بود و نامزدش رو هم اورده بود   ی جلو یاومده بودن و البته مرتض  دهی فقط مهال اومد که با سپ گهیساعت د  می تا ن ان یم ی نه ول-

 . هی چه نامزدش دختر خوب گم ی. مرونیداخل. قراره با پسرا برن ب مش یاورد گهید

 خوشبخت باشن. گهیباهم د  دوارم یام  هیدختر خوب ی لیآره شبنم واقعاً خ-

خونه   یتو  یک ی. موزمیرفت  نییپا ، یاندازه بازم و  سر کردن شال یلباس ب  یرنگم رو  یپانچ صدف دنیاز گفتن اون حرف با پوش  بعد 

  ی راهرو کنار جاکفش ی کفش هاش تو دن یهنوز نرفته بود و بعد از پوش  ربد یدر حال رفت و آمد بودند. ه   یبود و همگ  دهیچیپ

هم داخل اومد و در بدو ورود نگاه   نیو همون موقع حس  میرفت کشیمرتب کرد. نزد ی کم رو خودش   نهیآ ی تو  یو با بررس  ستادیا

 .  د یپا چرخ ی پاشنه  یرو ربد یخودش و ساناز رد و بدل شد و ساناز با خنده و ذوق بدور از چشم ه ن یب یمرموز 

اش رو   قه ی که   ربد یبه ه ینگاه کرد و بعد از نگاه شیگوش   یسر به سر من گذاشت به صفحه   ی گفت و کم  کیباز تبر نکه یاز ا بعد 

  شبیداداش البته که د یترکوند  یحساب شبو یکه  د نم یب ی م فه ی سر ک یحساب نیبا خنده گفت:»اوه آقا دامادو بب کرد،یصاف م

 ...« یلیخ

در مقابل نگاه   یخجالت آورش از اون حرفش، با دستپاچگ  ریساناز و تعب  یمهار نشدن  یحرفش تموم نشده بود که با خنده   هنوز

 بابا.«  گهید  گمی... جشنو مشبید ی عنیپشت سرش برد و با خاروندن گردنش گفت:»خب  ی دست ربد یمن و ه  یبهت زده   یها

حشتناک هم    یو چشم غره ا  نیسبک سرانه رو به حس یِاز اون همه شوخ ی با تکون دادن سرش و حالت به ستوه اومده ا ربد یه

 فوت کرد.   یمالحظه بود نفس بلند   یبه ساناز که اونقدر ب
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 .« هی بق شیپ  م یما بر   گه یجواب بده خب د تو یگفتم:»زنگ زدم گوش  ربد یرو به ه یبودم و با دستپاچگ شده  د یسرخ و سف یحساب

منفجر نشدن خنده اش تلفن   یسرخ شده بود اما همچنان صورتش از خنده پر بود و رو به انفجار که برا  ی خودش هم کم نیحس

 رفت.  رونیرو بهونه کرد و ب

از کمرش گرفتم که آخش باال رفت و   یمحکم  شگونین د،یخند  ی ت. ساناز همچنان مرف  رونی بعد از اون ب ی هم کم ربد یه 

 گفت.  ی ا یوحش

مغز و   ی زوج ب چیهم. ه یاوف واقعاً خدا خوب در و تخته رو جور کرده برا  ن؟یحس ی ساناز جلو یت یشخص ی و ب ایح ی ب یلیخ-

 . ادیماشاهلل بهم م   یلیهم ساخته نشده خ  ی مثل شما دوتا برا ی منحرف

بودند   زیم  یها رو وهیم دن یکه مشغول چ ده یسمت سحر و سپ گهیچشم تاب داد و ذوق کرد که بدون حرف د شهیتر از هم پررو

 رفتم. 

 

مامان بلور بودند که تازه   ی ها لیاومده از فام ی مهمون ها شتر یاوج گرفت. ب کیموز  ی اومدن مهمون ها خونه از همهمه و صدا با

  ده یبا دخترا رقص یدادند. حساب ی عروس  یهم به عنوان کادو  یی گفتن کادو ها ک یو تبر  ییرایبودند و در کنار پذ  ده یان رس از اصفه

رفتن   مارستانیو قبل از ب  رون یرو برده بودند ب  ربد یروز عمرم بود. سامان و پسرا هم که ه ن یتر نندهبگم خسته ک تونمیو م م یبود

شدن حالش، به   ایجو ی بار هم برا کیساعت  م یکنند. ن حیتفر ی هم مجرد یبشه و کم زیخاطره انگ  یخواستند براش کم یم

 خاطر داده بود.  نانیبهم اطم ی مراقبش باشه که اون هم کل ی خواستم حساب ی ازش م د یو با تأک زدم یسامان زنگ م

  ی راحت یکرده بودند و بعد از اون هم برا  ز یشون خونه رو تر و تمشلوغ، خود یو پاش و اون مراسم پاتخت  ختی دخترا بعد از ر 

 رفتند.   ی به خونه عمو عل ری زود همراه مامان بلور و بابا اردش  ی لیماها با خوردن شام خ

به   یریش   وانی به اتاقش رفته بود که بعد از بردن ل ی فردا مشغول تلفن زدن بود و عمه هم با خستگ  ی کارها ی برا یمهد  عمو

که دکمه هاش رو    یرهن یسرش گذاشته بود و با پ ر یدست هاش رو ز  ربد یاتاق خواب خودمون شدم. ه ی خواب راه ی اتاقش، برا

بود و   فکر ی هم تو  یشده بود؛ حساب رهی و به سقف خ ده یتخت دراز کش  یرو  شت،رو دا ضشیباز گذاشته بود و انگار قصد تعو

 تخت رفتم. ک ینزد ش،یآرا زیم  یصندل ی متوجه اومدن من نشده بود. شالم رو از سر برداشتم و با انداختنش رو  ی که حت  یطور

 جاخورده نگاهم کرد. دنمید با

 ؟ یاومد  یک-

 . دمیتخت خز  یام رو کنار تخت جفت کردم و رو   ی طب ی ها ییدمپا
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 !یمتوجه اومدنم هم نشد  ی چون حت یمشغول یل یخ نکهیمثل ا-

بازوش   یکنارش سرم رو  دنیتر رفتم و با دراز کش ک یرو برام باز کرد و با حرکت چشم خواست کنارش دراز بکشم. نزد بازوش 

 گذاشتم و  دستم رو دور شکمش حلقه کردم. سرباال گرفتم:

 ؟ی کردیفکر م  یبه چ ینگفت-

 . د یباال پر یاش کم نهیس  قش یعم دنینفس کش با

 . زونهیکم ته دلم نام ه یخب   ی... ول دوارمیترسم و ام ینم  گمیبه فردا... م-

 حرکت دادم.  شش یصورت و ته ر ی بازوش جابجا شدم و دستم رو آروم رو یکم رو  ه ی 

روز   نیفردا بهتر ، یو مشغول کن  ی زیفکر تو بهم بر زایچ نیکه امشب رو با ا خوام یهم نم یبهت ... اما از طرف  دم یحق م-

خلوت قلبامون، پس خرابش   ی من و توئه برا  یاما امشب فقط برا ش،ی و شاد یثُبات خوش  ی برا میجنگ یچون م شه یم  مونیزندگ

  یبرا ، ی ا گهیو بدون فکر کردن به هر مسئله د م یباش  یزیو بند چ د یق  یتو  نکه یآدما... بدون ا ن یتر ال یخ یب م یبش مینکن

 خودمون دوتا فقط من و تو.  میخودمون باش 

حالت لب هام   یسمت خودش کشوند و انگشت شصتش رو نوازشگر رو  شتریبه صورتم زد و من رو ب ی حیاون حرف لبخند مل با

 حرکت داد. 

کرده باشن؛ حرف    قیبهم تزر  یقو  نیمورف ه یحالمو؟ انگار که  ی کن ی منو، خوب م ی کن  یرو م روی ز  نقدری که ا ی دار ی آخه چ- 

 قرصه قرص.  شه، یم  زونیلرزه، م ینم گهید نایا ی با من که دلم بعد همه  ی کنیکار م یلمس کردنت... چ دنت،یزدنت، بوس 

  ریو ز ی که از سامان کتک خورد  یروز  ی من موند  ی پا ط،یشرا نیبدتر یدلمه تو   یجواب اون همه قرص کردن  ها نایهمه ا-

کوه    هی رو نداشتم اما مثل  ی توان مقابله با سامان و مرتض  دم،یکه ترس  ییدوست داشتنم، روزا  و  یمشت و لگداش فقط از من گفت

رو که برام    یاز اون همه عاشقانه ا یبتونم کم ی طور نیا د یاز عشق، شا یپر کرد  و**و قلبم ، یگاهم و آرومم کرد ه یتک یشد 

 جبران کنم.  ی رقم زد

 

 . دمیبا لوس کردن خودم لب داخل دهن کش و

که   ی در واقع هرچ  یعنی... افسارش از دستم در رفته  گهید ده یتو رو د ی که از وقت  کنمیدل خودم م  ی برا نارو یا ی همه  ی از طرف-

 واال.  رم یتقص ی دله سرکشه من ب ن یسر ا ریهست ز
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کرد و    خاموشش خوند یگوشم م  یتو  یدوست دارم   کهیکرد و با بردن دستش سمت چراغ خواب درحال یآروم و قشنگ  ی  خنده

 قفل آغوش گرم و مردونه اش شدم.

 

شدنش بودند و   یبستر  یالزم برا  یمشغول انجام کارها  د یو بابا همراه با سع  یو عمو مهد   می اتاق منتظر دکتر نشسته بود ی تو

اون عمل معده رو از بدنش خارج کنند تا   یقبل عمل. ساعت هفت شب عمل داشت و قرار بود ط  ش یآزما ی سریگرفتن جواب 

 بدن بشند.  ی عضو و بافت ها ریسا به تشینکنه و مانع از سرا دایگسترش پ یماریب

  ی که حواله   یو لبخند  م یفشرد یدست م  یرو تو  گه یهم د یو دست ها م یکرد  ینگاه م  گه یاما هر بار که بهم د می بود  مضطرب

  ربد یبعد دکتر وارد اتاق شد و ه یگرفت. کم ی مون هم م شمون یذره اضطراب و تشو  کیهمون  میکرد   یقرار هم م ی ب ینگاه ها

دکتر رو   ی رو به رو بود با بلند شدن از جاش سالم کرد و دست دراز شده  رهیداده بود و خ  هی تک یسرش رو به صندل  که یدر حال

 ما صحبت بشه.  ی با هر دو ییمشاوره بود و قرار بود تنها ی جلسه   ییجورا هی دست فشرد.  ی تو

  م یداد حیترج م یما تعارف کرد که تشکر کرد  یاتاق آورده بودند به هر دو  یتو  ش یپ یرو که کم زیم  یو ر ی ها تیسکویو ب  یچا

 . میدکتر رو بشنو ی حرف ها زیقبل از هرچ

شروع   یاش انداخت و دستش رو برا  گه ید یپا ی پاش رو رو کیچرخدار،  ی صندل ی مناسب رو یریگ یبا جا ش ییاز خوردن چا بعد 

 حرف نوک کفش هاش برد.  

  ی م ی دوره رو هم سپر ن یا گهیانشاهلل که کنار هم د گم یم کی امروز، ازدواج تون رو هم تبر د یکه ماشاال سرحال تر نم یب ی خب م-

 .د یکن

 دکتر.  ی حرف ها دنیشن یبرا م یو گوش شد   میکرد تشکر

عمل خوبه.    ط یانجام شده و شرا شاتیو آزما ست ین ینگران یجا د،یعمل بش یآماده   د یامشب با د ی دون ی خب همون طور که م-

  ی ممکنه به خاطر اثر دارو ها ره یگ یکه تحت درمان قرار م ی فرد نکهیبگم ا  د یکه با  ینکته ا  هی تکرار مکرارته و  گه ید ی حرف ها

از   تونهیفرد باز هم م ی از مدت موقت هم باشه و بعد  تونهیاتفاق م نیشه نابارور بشه البته ایکه وارد بدنش م ییو پرتوها ییمایش 

رو که تونستن بعد از درمان   یی داشتم کسا  مارام یب نیبچه دار شدن اقدام کنه. من ب ی و برا  ارهیرو بدست ب ش یسالمت ینظر جنس

 گفتم.  ی م د یبود که با ینکته ا  ی ول  د ینش اننگر یلیزود بچه دار بشند و بچه شون هم سالمت بود پس خ یلیخ

  ی زدن اشک به چشم هام؛ دلم گرفت و بغ کردم اما با حرف ها شتریگلوم نشوند و ن  یتو  کبارهی اول دکتر بغض رو  ی  جمله

خواست   یهم دلم نم  یفرستادم و بغضم رو فروخوردم از جهت رونیموقت باشه نفس ب  تونهیم ی که گفته بود اون نابارور شیبعد 
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نگاه کردم که   ، یصندل ی دکتر تو ی حرف ها دن یوا رفته و مغمومش  از شن  حال به  ی بشه و با لبخند  م یناراحت ی متوجه  ربد یه

 دکتر.  ی حرف ها یباق  دنیشن یو باز سر جلو برد برا   د یکش ینداشت و نفس پر آه  ی ریتأث

 

  نکهی. با  اشتری ب  شمیو اضطراب و تشو شد ی حالم دگرگون تر م میشد  یتر م  کی شد و به ساعت عمل نزد یتر م   کیهوا تار یهرچ

  ی تو یخار  ی اومد حت یدلم نم  یاون هم وقت یجراح غ یت  ریو باور بودم اما سخت بود؛ سخت بود فرستادنش ز د یسراسر ام

 از جا در اوردن قلب من.  ی عنی ن یو ا ارند یرو درب شعضو از بدن ه یکه   نیدستش بره، چه برسه به ا

 بود.  دهیخواب ی معمل ک یآماده شدنش برا یبرا مارستانیب  ی لباس ها دنیبا پوش  ربد یه

در اتاق عمل   ی دستم تا جلو ی با گرفتن دستش تو می پنهون یاشک ها ختنیو بعد از ر د یها گذشت و باالخره وقتش رس  ساعت

  دادم یو بغض پشت هم فرو م شد یهم مچاله م ی تو  دوارش ی. قلبم با هر نگاه آروم و اممیعمه بدرقه اش کرد یها ی تاب ی همراه با ب

 چشم هاش بره.  ی وت ِدیکه مبادا برق ام زدم یو لبخند م

اندازه   یطور هم سامان با اون حال ب نیو بابا و هم ی . عمو مهد میبخش پشت در اتاق عمل منتظر نشسته بود ی ها یصندل ی رو

حسن هم بودند که  و عمو م نیدراتاق عمل منتظر بودند. حس برد،پشتیبار به آغوش بابا پناه م هیساعت  م ینا آرومش که هر ن

  ی اتاق یتو  تش یکنترل وضع یشدن فشارش برا نییبدتر نشدن حالش خونه برده بودند. عمه هم که با باال و پا ی مادرجون رو برا

بود و   ورده یاما دلش طاقت ن  ادین مارستانیب ط یاون شرا یازش خواسته بود که تو  ی تحت نظر گرفته بودند. هرچند که عمو مهد 

و همراه با اشک    زدمیلب با التماس و ناله خدا رو صدا م ر یبغل مامان کز کرده بودم و ز یاز کنارش جم نخورده بود. تو  ی لحظه ا

 کرد آرومم کنه.  ی م یو مامان سع   خوندمی هام دعا م

اون   ی به همه اومدن دکتر از اتاق عمل  رونیمسموم اما باالخره ب یبود و پر از دلهره و فکر ها یر یچند ساعته و نفس گ عمل

بلند شدم سمتش رفتم و محاصره شدنش توسط ماها. صورت   ی صندل یداد. مثل فنر از رو   انیهامون پا یانتظار کشنده و دلواپس

کرد و با   ریدلم سراز  یعالم رو تو  یاز دهنش خوش  "عمل ت یموفق"لفظ   دنیداشت و شن تیآروم و لبخند کنج لبش از عمل رضا

 بغل مامان انداختم.  ی هام خودم رو تو دنیمه ترس از اون ه ی از خوشحال ه یگر

و درمانش.    یبهبود  ی قدم مون برا نیگفت به خاطر موفق بودن اول   یو خداروشکر   د یکش ی نفس بلند و صدا دار ی عمو مهد  

 زد.  هی رفت و بهش تک واری آسوده باز سمت د یفرستان نفس رون یسامان هم با ب

 

هم   یگرفت و کس  یتحت مراقبت قرار م  ژهیو  یبخش ی تو ستیبا یو م   مشینیبب م یتموم شده بود اما هنوز هم نتونسته بود عمل

  کروب یاتاق م ی دکتر ممکن بود با ورودمون به اون بخش همراه با خودمون تو  یتونست مالقتش کنه چون طبق گفته ها ینم
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با لباس    یلحظات   یبا التماس و اصرار تونسته بود برا یکه عمو مهد  ند هرچ م؛ ید یکش ی انتظار م د یو همچنان با م یحمل کن

 مخصوص مالقتش کنه.   

سرش بود من   یهم که موقع به هوش اومدنش باال ی نفر ن یو اول می آسوده خاطر شد  یبخش اوردنش همگ  ی که تو نیهم اما

داروها و عمل    ریزمزمه کرد اما به خاطر تأث ی بود، چندبار ده یچیصورتش پ یکه تو   یلب هاش و درد  یبودم که اسمم رو با خشک

 رمق پلک بست و به خواب فرو رفت.   ی باز هم ب

قدم بود و   ن یدوباره به تنم برگشته بود و نفس دوباره تر. اول یسرش بودم و با سالم برگشتنش از اتاق عمل انگار جون یباال

  دنشیشدم و قطعاً قرار بود هر بار با درد کش یهم م شترش یب یها دنی منتظر درد کش د یبا ی درمان یمیمطمئنا با شروع شدن ش 

تن   ه ی روشن،  ی  نده یآ  هی  د یهارو به ام یاون تلخ ی اون درد هارو، همه  یخارج. اما من همه   م نفسم قطع بشه و هر بار روح از تن

کوه    م؛یحفظ تک درخت زندگ ی تر برا  یشدم قو  یم  یکردم و قو   یتحمل م  د یسخت، با یماری ب ه ی سالم برگشته از جنگ با 

مقابل   کردم یسپر م نهیاوردم و س  یابرو نم  ه اما خم ب شدمیهاش م زش یهم شاهد ر یکم د یکه با م یمستحکم و استوار زندگ

 . یزندگ ی ها یمتینامال

 

 **** 

خنک و نوازشگر به رقص در اومده بود و با   یمیدست نس  یرنگش تو  یی طال ی ها زیرنگ اتاق همراه با آو د ینازک و سف پرده

و بعد از نشوندن بوسه    دمیاز موهام، پتو رو آروم روش کش یاصورتم و حرکت دسته  ی تو  فیروح بخش و لط میخوردن اون نس

از  ب مه یرو که ن اش یی و از جام بلند شدم. سمت تراس رفتم و درب کشو برداشتم گونه اش، دست از تاک کردن لباس ها    یرو  یا

  عت یو طب  ی بود و نگاه کردن به اون همه سرسبز یریو دلپذ  یدوست داشتن  یو پا توش گذاشتم. هوا  دم یبود کامل عقب کش

خوب بود، به وجودم   ی پر از حس ها و چشم نواز  یآبرنگ حساب  یبایتابلو ز  هی اندازه جذاب و بکر رامسر که مثل  یخوش رنگ و ب 

  صانهیمحکم نفس بکشمش و حر خواستیکه دلم م یی هوا نیده ام کرده بود، همچناندازه هم سرزن یو ب   دهینشاط بخش یکل

 ببلعمش.  

شدم، اون قدر مناظر قشنگ و   رینظی و ب ی دنید عت یاون طب یزدم و با خم شدن محو تماشا هینرده ها تک  ی هام رو رو دست

هاش  یهنوز هم قشنگ  ی باور که زندگ نیکردند؛ ا  یم  کی و نزد دواریام  شتریب اش ی قلب  یبودند که آدم رو به باور ها یایخواست

سال و ده روز از   کی قاً یشدم؛ دق دهیگذشته کش یتو   یکرد. ناخواسته با پلک بستن ی زندگ د یشد با ام یرو داشت و هنوز هم م

سراسر از   سالِ ک یچشم هام بود.  یاتفاقاتش جلو  ی بود و همه  روزید  نیتلخِ گذشته، گذشته بود و انگار که هم  یآن روزها

 بار مرده بودم و زنده شده بودم.  ارکه هر روزش رو هز بیسال پر از فراز و نش  کی. شیاضطراب و تشو  ، یترس، نگران
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  ییجورا هی که   مارستانیب یسال و وقت گذروندنم تو  کیوقت ها تمام خاطرات اون   یهم با گذشت اون همه مدت گاه هنوز

برام   مارستانیب  یبخش و اتاق ها ی که تو ی ادیز یشد؛ روزها ی م یذهنم تداع  ی کرده بودم، تو ی فضاش زندگ  یشبانه روز تو 

امروز و فردا تحمل   ی ها دنینفس کش ِدیبودند و  تمام لحظاتش رو با ام  ه که گذر کرد  یسخت و سخت تر  ی گذاشته بود، روزها

 کرده بودم. 

و باز هم    ستادمیکه بود ا یای خم شده بودم اما باز با هر سخت زانو هام ی و رو ده یروزهاش نفس بر ی بعض یکه حت  یسال کی

که ورق   ی از چنگال پر ظلم سرنوشت امیی پس گرفتن تمام دارا ، یپس گرفتن حقم از اون زندگ ی برا دم یو جنگ  دمیجنگ 

 کنه.  لیو تحم  نیو غم رو بهمون تلق یرگ یخواست به نفع خودش برگردونه و ت یرو م مونیزندگ

سالش رو پشت در   ک یکه تمام  ییروزها ی ادآوری کرد؛ ی و نفسم رو تنگ م شد ی شون هم باعث درد قلبم م ی ادآوری یحت

اشک و غصه رو پشت در جا   ذاشتمیم مارستانیمحوطه ب  ی که پا تو نیبودم و و زجه زده بودم اما هم خته یاشک ر مارستانیب

بود که غم و غصه رو همون اونجا پشت  نی؛ درواقع قرار مون هم همکردم ی ام مو خنده رو قاب نگاه و چهره   یگذاشته و خوش 

  یی روز هاش سخت بود اما سخت تر از اون، روز ها ی . همه میو خنده رو داخل ببر د یو با خودمون ام  می جا بزار مارستانیب یدرها

و رنجور    فیشبانه اش رو، نح ی ناله کردن ها دم، ید ی خودم م یهاش رو با چشم ها دن یشد و درکش یم  یدرمان  یمیبود که ش 

  یاما وقت  د ی کش ی م ر یو قلبم ت  زدمیبغل مامان زار م یو تو  خوردم یسر م نیزم ی شدنش تنش رو و همون جا پشت در اتاقش رو

 دختر شادِ شاد.  ه ی بود؛  بهیشدم که انگار با غصه و غم غر ی م ی ا گه یآدم د ه یرفتم  یم  دنشید  یبرا  یکه برا

گرفته بودم اما دم نزدم و فقط و فقط   شیبودم، سوخته بودم و آت  دهیمن هم درد کش دنش یبود و هر لحظه با درد کش ده یکش درد 

که با   یدرد داشت وقت  ی لیکرده بودم. درد داشت؛ خ ق یتزر  شیقرار  یرنگ گرفته از ب  یو عشق رو با بودنم کنارش به نگاه ها د یام

از   شتر یب زهی که نشکنه و فرو نر  دادمیو بغض فرو م کردم یتحمل م د یو با  مشید یمجسمه م مثل روح و ظاهر  یاون سر و شکل ب

خوش   یبود و ابروها  یلختش خبر  یرنگ موها  یاز اون خرمن قهوه ا  گه ینه د د؛یو سف ی مجسمه گچ هی اون، شده بود مثل 

اما   زدیم  شم یکرد و آت  یرمقش نگاهم م  ی ب ی انسبتاً بلندش و فقط با چشم و نگاه ه ی حالت و پر جذبه اش و نه اون مژه ها

 کنارش موندم و شدم قوت قلبش که باز سرپا شه.

 

سر   مارستانیاون ب ی ها، پرستارها و دکترها ض یبودم و تموم اون هشت نه ماه رو با مر دهیبود و جنگ  دهیجنگ  ی واقع  یمعنا به

کردم و باهاشون غذا  یبخش بگو بخند م  ی خانواده و دوست شده بودند برام؛ با پرستارها کی مثل  یی جورا ه یکرده بودم 

  دونستم یو بخش رو م  مارستانیب یشناختند و اسم تموم دکتر ها یگه من رو م یدکترها د ی . همه کردمیم یشوخ خوردم، یم

  ش یادآوریکردم و   دایبرقرار کرده بودم و چه قدر هم که دوست پ یا  یمیصم ی اونجا هم رابطه   یها ض یاز مر ی سریبا  یحت

 .شد ی لب هام م قیباعث لبخند عم
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انگار جا زده بود و باز   ربد ینداداه بود، ه یمطلوب ی  جه ی نت یدرمان یم یبود که ش  یماه اول کیروزها هم قطعاً  ن یتر اه یاما س  و

  یِ و محکم برسونمش... و اما تونستم و با عشق و صبور  یقو  ی و اعتقاد مان یتا باز به ا  ارم،یتا به راهش ب  دمیمبارزه کردم و جنگ 

  یتمام مبارزه ها جه یخواسته بود و سرپا شدن دوباره اش نت  یل یمعجزه کردم؛ البته که خودش هم خ بش خرا ی  هی روح ی قلبم تو

  ینبود اما طبق گفته ها ی ا ی رو شکست بده، هرچند شکست صد در صد  یمار یخودش هم بود و باالخره تونست؛ تونست اون ب

 . میگذروند یدرمان رو م ی همچنان دوره ها د یکرده بود و با  رونشیب ی نمونده بود و تا حدود ش یبه نابود ی زیدکتر چ

قرآن   مارستان،یمحوطه ب  یماه رمضون تو   یها؛گذروندن شب تا سحر ها ی ختل  یادآور یام خارج شد و باز  نه یتر از س  ظ یغل یآه

با   یچند بار ی. حتگهید  یها ضیمر ی همراه ها یها ه یناله و گر  ونی نمازخانه م ی کردن تو ایآسمون شب و اح  ر یخوندن ز

  یناله هام تو  نیپر درد، همچن یی دل ها  یالغوث الغوث ها ون یهام م  هی و گر  میود رو به مسجد  رفته ب یمادرجون ساعات کوتاه

هم   ی ادیز ی که خوش   یسرنوشت ه یو رقم بزنه،   سه یرو برامون بنو د یسرنوشت جد  ه یاز خدا خواسته بودم   نکهیقدر و ا یشب ها

 توش نباشه اما درداش کم تر باشه.

گذشت تا ارزش و قدر اون   ی برامون م د یا و اون دوره هم با اون روزه د یسوخت اما شا یدوباره شون قلبم همچنان م   یآور   ادیبا  

بود؛   نیهم یافتاد چون زندگ  یاون روز ها برامون اتفاق م  د یبود و با  ی اجبار قیتوف ه ی م، یو بفهم م ی بدون شتریرا ب ی قیعشق حق

 . یو گاه پر از سهولت و آسون  یگاه پر از سخت ن،یریش  یتلخ، گاه یگاه

که با   نی مهمتر بود، ا  زیاز همه چ نیو ا م یاما جا نزد د یچربی م  یزندگ ی ها یها و آسون  یها به خوش  ی سخت ییجاها هی د یشا

زانو گذاشته و باز از جا بلند شده   ی و دست رو م یسقوط نکرده بود نیزم  ی زانو هامون و سست شدنشون رو ر یضربه وارد شدن ز

روز   میبود و اما عشق و دوست داشتن هم بود و ما ساخت ید یم بود، امه  یبود اما زندگ مرگ . درد بود اما درمان هم بود،  میبود

  یهمه   ی عشق رو برا م یو به باور رسوند  م یدرد ها. پر رنگ کرد دنیو به تن مال ی خودمان رو با عبور از اون همه سخت یها

 مون.  انیاطراف

  ی اون هوا ی دوباره   دنیبلع یچشم باز کردم برا نکه یو هم دمیکش  ظتش یو غل ی نیبا سنگ  یاراد  ریدوباره و غ یآه مانند  نفس

محکم    یا قه ی و بعد از دق  کردی. مرتب صدام مد یچی اتاق پ ی تو  ربد یه یمطبوع و پس زدن گذشته از فکر و مقابل چشم هام، صدا

. بعد از اون  نرده ها برداشتم و داخل اتاق برگشتم یرو از رو  میگرفت، دست  ها ی م رو که از حضور و صداش لب هام   ی با لبخند 

مکرر وزنش متعادل تر شده بود و    یها یدرمان  یمیبعد از ش  یحاال با گذشت مدت دش یهمه رنجور شدن تنش و کاهش وزن شد 

مقابلش   یتنش قدم سمتش تند کردم و با اخم و گره کور ابروهام، شاک  یکوتاه تو  نیآست شرتیت  دن یاندامش هم توپرتر. با د

 .ستادمیا

  نیکم مراعات کن تو ا ه یکه   یخور یسرما م ن یکرد یشنا م  ایآب در ی با بچه تو  نیداشت ش یکم پ  ه یبابا  ی چه تنت کرد نیاِ ا-

 .تیوضع

 انگشت هاش رو دور بازوهام قفل کرد و سمتم خم شد. یکرده و با حرکت ی خنده ا سرخوشانه
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افتادم   ی روز  ادی یلحظه ا ی خانم! با اون حرفش براسوگند  ید یچرخ  مارستانیاز بس تو ب یپا خانم دکتر شد  هی که   نمی ب یم-

هم با هام حرف زده   یازش غافل شده بودم گفته بود و حساب یمامان درمورد اومدن جواب کنکورم که حساب مارستانیب یکه تو 

  ی تخصص یدکتر بشم اونم تو  ه یتونستم هم  ی قبول شده بودم و قطعاً م ی دو رقم ی  تبه بود. بعد از دو سال زحمت و تالش با ر

که   ی تونستم وقتم رو صرف درس کنم اون هم درحال  ینبود و نم یدندون پزشک اما نه، زمان درست  ک یکه خودم دوست داشتم؛ 

کردم   نیسبک و سنگ  ی کم ی کنم اما وقت کر راجع بهش ف شتریداشت، هرچند که مامان اصرار داشت ب  ازیبهم ن تینها یب ربد یه

از   هیزیو تنها چ  کردیخوب م تینها یبرام چون کنارش بودن حالم رو ب ربدهی و همه کس مهمتره ه ز یهمه چ که از یکس  دمید

اما اون برهه از   کرد یفرار نم یی جا یکردم و به قول ی م دایبعد ها باز وقت درس خوندن رو پ د یخواستم اون بود. شا یم  یزندگ

 .یا  گهید ز یاون تالش کنم نه چ ی اون بجنگم و برا ی خواستم برا یزمان فقط و فقط م 

 

که باعث دل   یا  هی و نازک گر ف یظر یبزنم با صدا یحرف  نکهیو قبل از ا دم یپر رونیچشم هام از فکر ب ی حرکت دستش جلو با

 .دمیچرخ ربد یباز سمت ه یضعفه ام شده بود سمت تخت خواب برگشتم و بعد از نگاه

 وابونده بودمش.به زور خ ی کرد دارش ی ب  نیبابا چه خبره بب سیه-

نگاه  د یکش  یلب م   یکه پشتش دندون رو   یاش شده بود، با اون تذکرم و با رها کردن دست هام و خنده ا که تازه متوجه  انگار

 مشتاق و پر برقش رو سمت تخت سوق داد. 

 خانمم بنده.  د یمروار نجاستیا ی ک ن یاوه اوه بب-

  زد یبغلش دست و پا م یتو  ن یریآروم و ش  ی  ه یکه با گر   ی. در حالکردم و سرتکون دادن که سمتش رفت و بغلش کرد  یا خنده

 کرد آرومش کنه.   یم  یبچه سع ینگهدار یتو اش یهوا چرخوندش و با حرف زدن بانمک و نابلد  ی تو

 . نیبش ایب شه یم تیبچه اذ  ینجور ینکن ا ربد یه- 

تخت نشوندنش.    یرو  اط یهم سرخ بودند کرد و آروم و با احت ی اندازه اش که کم یب  یاز لپ ها یتخت نشست و ماچ محکم یرو  

بود سقوط کنه و   کیکه نشوندش نزد نیباعث شده بود نتونه وزنش رو تحمل کنه و هم اش ی گوشت ی اون همه تپل بودنش و پاها

  یخورده بود و لب ها نیچ اد یز یتپل و برف مانندش از چاق یشد. پاها مانعبالفاصله دستش رو پشت کمرش برد و   ربد یه

  ره یدرشت و سبز رنگش خ ی جمع کرد و با چشم ها یکرده بوده با حالت بامزه ا  ی تف یرو که با حرکت زبون حساب کشیکوچ

شوندش با   یکه هربار م   نیهم ربد ی. هرفتیبراش غنج م  یکه چه قدر خوشمزه شده بود و دلم حساب  ینگاهمون کرد، وا  رهیخ

افتاد و   ی تشک تخت م ی شده بود رو اش ی چاشن هی که گر ی زورک یبا خنده ا  یطفل  ی و بچه  داشتیدستش رو بر م  طنتیش 

 و معترض عقبش زدم.  دم یگرفت که بازوش رو کش  یکیو در آخرهم با خم شدن سمتش آروم لپش رو گاز کوچ کرد یسقوط م
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 ! یکن ی م ی قدم خوب بچه دار ماشاال چه  زنه،ی بعدشم صورتش لک م  رهیگ ی دردش م ی کن ی کار م یچ-

دندونش از حرص و دوست   دن یلب کش یدست با رو  ی گرد و بامزه اش تو یمن با گرفتن چونه   یتوجه به حرف ها ی و ب الیخیب

 براش رفت.  یداشتن، قربون صدقه ا 

 . هیچه قدر خوردن  نشیتو روخدا سوگند بب  نشیاوف بب-

 سر سمتش کرد.  و

 شمارو درسته خورد هوم؟  شهیخانم م د یمروار  نمیبب-

 بهش کردم.  یبه ستوه اومده از اون صدا زدن هاش نگاه یحالت با

. خودش  گهید  یوا. بگو که عادت کن  ، یه وا،ی خب، ه شه یتو؟! عمه ناراحت م ی بچه رو عوض کن نیحاال اسم ا ه یچه اصرار ربد یه-

 . د یبهش نگو مروار یاسمو دوست داشته پس ه نیا

 جواب داد:  و لجوج تر از قبل  تخس

 خوره؟  ی بهش م د یاصالً کمتر از مروار نشی. ببدهیصداش کنم از نظر من که مروار ی نجوری ا خوادیخواهر خودمه دلم م-

 . دمیخنده ام رو مهار کنم و بلند خند  نتونستم

 بچه.  کنهیعادت م  ی زنیصداش م ی نجوریگذاشتن، ا  گهید  زیچ ه یاز دست تو، خب مامان و باباش -

  کردیم یباز وای که با ه ی هم فشردم و آروم و مردد اسمش رو صدا زدم که در همون حال ی انگشت تو ی ا قه ی چند دق یبا مکث  و

 گفت.  یجونم

...  میبچه دار ش  گه ید  میتون  ی و ما نم شهینم ی کنیچون فکر م ی زنیصداش م د یدونم چرا مروار ی شه؟ م ینم ی کنیتو چرا فکر م-

تحت نظر دکتر   د یداره و فقط با د یام ی و جا  شرفتهیمون رو به پ ت یدکتر گفت وضع  می داد شی اکه آزم شیچند ماه پ ربد یه

 ...ابچه دار شدن بعدشم تو از کج یبرا میباش 

 صورتش قطع کرد.  ی رو با باال گرفتن سرش و حالت جد  حرفم

  د یمروار ه ینتونستم، نتونستم طلبت رو بهت بدم، تو  دونم ینباشه، م دواری ام یکی  نیا یهان؟ سوگند تو  شهیم یدون یتو از کجا م-

 بچه...  ی  ه ینبودم و االنم قض  یا گه ید  زیتو چ ی اما... من جز درد و عذاب برا ی کوچولو بهم بدهکار بود
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زد و از   یدلبرانه اش، لبخند   یو خنده ها  وا یهم، خورد و با نگاه کردن به صورت مثل ماه ه ی رو با فشردن لب هاش رو حرفش

 تخت برش داشت. ی ور

 نشده؟ یو حت   شهیکه نم یدونیخب تو از کجا م  ، ینیتو بد ب-

شده اش سمتم   ز یو ر کی با نگاه بار ی چند لحظه ا یبرا کردیهم صاف م یو رو  زد یرو کنار م  وایرنگ ه یی طال ی موها  کهیدرحال

تر    کینزد ربد ی بغل  ه یتو  وا یه دنیاتاق اومد. به محض د یتو  دهی بعد سپ یشد و لحظه ا دهیکوب ی که به در ضربه ا د یچرخ

غذاشو بده فکر کردم هنوز خواب باشه   خوادیببرمش م ام یجون گفت ب ی گفت:»گل وای با ه یاش و باز  ی نیاومد و با جمع کردن ب

 .« زمیعز یوا

 کرد.  دارش یبا سر و صداش ب زش یواال خواب بود بچه اما خان داداش عز-

 داد.   لشیتحو ده یبردنش به سپ ی از لپش کرد و بعد از اون هم برا ی دارباز ماچ آب ربد یه

 مارو.  یخانم خوشمزه    د یمروار ی عنی... ویه نیا ریبگ 

رفت   رونیب دهی که سپ  نیرفت. هم رونیسر و صورتش، از اتاق ب یرو  زیر  ی با چلوندنش و بوسه ها دهیو سپ م ید یدو بهش خند  هر

 :د یقبلم پرس  ی حرف کم ی ابروهاش از کنجکاو یتر اومد و با گره   کی تخت نزد یرو  م یو تنها شد 

 ؟ یگفتیم یچ  یخب داشت-

 

فوت کردم، از جام   ی جهت نفس نیکنم و به هم  دوارش یجهت ام ی خود و ب ی ب خواستی خودم هم مطمئن نبودم و دلم نم هنوز

لباس ها   ختنی و با ر د یباره دستم رو کش ک یکمد بذارم که   یتخت رو تو   یرو  ی تا شده  یخواستم لباس ها ی بلند شدم و م

  یکردم که با خنده ها  یشدم نگاهش م یم  زی خ میتخت ن ی رو کهی حال ر تخت پرتم کرد. شوکه و جاخورده د  یرو  ن، یزم ی رو

 بدجنسانه اش انگشت هاش رو دور مچ دست هام قفل زد. 

 ؟ یبگ  یخواستیم ی چ نمیشما؟ بگو بب ی زرنگ کجا بود-

 کردم.   یدستم رو آزاد کنم و خنده ا  کردمیم یسع

 بزار برم.  ربد یبرو کنار ه ، یکور خوند   یول ؟یازم حرف بکش  انهیهمه زورگو نیو ا ینجور یا یخوایاِ م-

 بهم نگاه دوخت. طمت یسمت صورتم خم شد و با ش  شتر یب و

 . گهید یتو خمار یزار یآدمو م ی پرونی حرف م هی  ،یبرام نذاشت ی چاره ا-
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روبه رو و مرتب کردنش و ذوقش از چند سانت باال اومدن    زیم  ی  نهیآ  ی** و دستم رو آزاد کرد. بعد از نگاه کردن به خودش تو 

 چه بلند شدن نه؟«  گم یموهاش گفت:»م

 تخت نشستم و لباسم رو مرتب کردم.   یرو  آروم 

 اول و همون قدر بلند. ی مثل همون روزا شنی اوهوم مطمئن باش بازم م-

 تخس شده بود.   یبچه   هی و انگار که  د یتم چرخسم به

خودم نبود برام بس بود، واال دروغ چرا به    یبود و خواسته   یاجبار قیتوف  هی مدت هرچند که  ه ی نیکوتاهشون کنم، ا گه یعمراً د-

 !شد یم  میو سامان حسود  نیحس یموها

 ! گهید  یا وونه ید-

 زانوش برد.   یجمع کرد و دست رو یا خنده

 منتظرما.  د ییرماخب خانم بف-

 تر شد و لب تر کرد.  یسکوتم حالت صورتش جد  با

 بود؟  یمنظورت از اون حرف چ نم یبگو بب زنمای سوگند با شما دارم حرف م-

 هوم آره؟«  شه؟یگفت:»نکنه... نه بابا مگه م  د یپر ترد یدر ادامه با لحن  و

 باال انداختم. ی کردم و شونه ا  ی لباسم باز ی با گوشه  یکم

 عقب انداختم. یعنی... یعنیخب -

 حرکت لب هاش اون هم شونه باال پروند. با

 ! یکه بود  یحامله نبود  ی ول  یقبالً هم عقب انداخته بود  ی خب که چ-

 باشه.  یا گه ید  زیبار موضوع چ نیا د یشا ی ... ولیآره ول -

 ابروهاش نگاهم کرد. ن یب ینیو با چ  د یدور لبش کش یدست

 ؟ یته عقب انداختچند وق-

 دو هفته.  ک ینزد-
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  یبد  شی آزما هی  می گفت:»عصر آماده شو بر  تشیآست  یفکر فرو رفت و  بعد از اون هم با باال دادن تا  یکم تو  ه ی اون حرفم  با

  یبد  زیوقت چ   هی خوبه  یچکاپ بکن  ه یاما خب  ستین ی کنیکه فکر م  یز یچ دونمیهرچند که م میش  ی مطمئن م ی نجوریا

 نباشه«

 بدم.  ش یآزما خواد ینه، نم-

 .یست یمطمئن ن  ید ید  ایچرا؟ ب-

 بزنن. ی دور ه ی و   ییدوتا د یرفتن خر د یبا سع ره،یتست بگ  ه یآخه به رخساره زنگ زدم و گفتم  سر راه از داروخانه برام -

 :د یخنده داره پرس   یابروهاش و لحن ن یب یتاب با

 ه؟ ی ا غهیچه ص گه یتست؟! تست د-

 . دمیاون حرفش آروم خند  از

 تو.   ایحرف من درسته  کنهیکه مشخص م  یزیچ-

 با گفتن اون حرف از جام بلند شدم. و

 شد پس؟  یچ  نیقرار بود کباب بپز نمیبب ن،ییپا م یبر  گهیپاشو د-

 گاه کرد.  هیتخت تک  یدو دستش رو رو  هر

سبک مغزم که دو   نی! اون حسارنیگوجه و فلفل رو ب  یخایمثالً رفته بودن س  چوندن یو پ ی خان و باران که زدن به باز یسام-

  خیهمون چند س  ششیگذاشتم پ دویو سع ن یبابا، باز خوبه آر ییخودش، چه کبا ی تو معده   کنهیفرو م خشوی س  کی زنه یم خیس 

 مونده رو القل بپان.  یباق

 خنده سرتکون دادم.  با

 . نیخانوما در چه وضع و حال نمیپس من برم بب -

 سر برد.  ریو دست هاش رو ز  د یتشک دارز کش یتخت رو  نییکردن پاهاش پا  زونیهمون حالت نشسته با آو با

 . امیو م زنمیم ی چرت م ین ه یبرو، منم -

 تخت نشستم. ی سمتش برگشتم و رو  نگران
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 ؟ یباز درد دار-

 گذاشت.  یپلک رو  د ییتأ  ینشونه   به

 . کنهیکم شکمم درد م  هی-

 بغ کرده سمتش خم شدم. -

برات   یبخور خواد ی برات بده تازه کبابم نم اد ینمک ز ربد یه ی بهت گفتم از اون گوجه سبزا با اون همه نمک نخور گوش نکرد-

 بهتره.  ینجوریکنم. ا ی گوشت آب پز م

 زد.  یدستش فشرد و متبسم پلک آروم ی ام رو تو چونه

 .ستین  ی خاص زیراحت چ  التیقشنگت بگردم برو خ یچشم تو نگران نباش، برو دور اون چشا-

در رو بستم باران با    نکهیاز اتاق خارج شدم. هم یا قه یاومدم و بعد از دق نییتخت پا ی کردم از رو یدلواپس نگاهش م   کهیدرحال

 دندون برد.   ری ب کرد و دستپاچه لب زشالش رو مرت ی من کم دنیاومد و با د رونیخنده از اتاق رو به رو ب

 .ایدر  ی که فکر کردم رفت ییاِ تو هم باال-

  یعقد سامان و باران، عروس  م؛ینداشت ی اون چند وقت کم جشن و بساط شاد یگذشت و تو  ی از عقدشون م  ی هفته ا چند 

و درآخر هم   ی دوره عقد طوالن ک یبعد  دهیو سپ ن یآر ی ماه عسل، عروس  یبرا  شیرو رفته بودن ک  یو شبنم که چند وقت  ی مرتض

و رفتن به   کی کوچ  یمهمون ه یفقط به   د ی سع لیهم که به خاطر فوت شدن فام د یو سع م ی. مرشیی نامزد شدن زهره با پسر دا

 مشهد بسنده  کرده بودند.

 بهش زدم. ی زیکه چشمک ر کردیبرق گرفته اش از خنده همچنان نگاهم م یچشم ها با

 باران خانم؟  دهیکجا پر ی ساعت قبل زده بود م یکه ن  یحاال اون همه رژ نمی بب می شما ها بود یطنتاینه بابا ماهم بغل گوش ش -

 

آهان شالم، موقع مرتب   زه، یشدن چال لپش گفت:»خب چ قیطعنه ام رو گرفته بود و  بعد از جمع کردن خنده اش با عم منظور 

 لبم.«  یرو  د یکش هویکردنش 

 .دمیخند  اش ی کردن ساختگ   حیون حرف و توجاز ا  زیر

 ! واشتریکم   هی  گهید یآها پس به شالت بگو دفعه  -
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  نه یشوم  ی کاناپه جلو  ی. عمه گلرخ رو میرفت  نییاز پله ها پا گهی. با هم دد یکه به بازوم زد و خودش هم  خند  دم یباز خند  و

 ظهر بودند.   ی پلوماه ی مشغول پختن ناهار و باقل نیمیو مامان و عمه زهرا هم با کمک زن عمو س  دادیغذا م وا ینشسته بود و به ه

  یپل  ی مشغول باز گه یطور آقا فرزاد باهم د ن یو هم  یعل ر یکوچولو رو برده بود حمام و آرش و ام نیآرت  ایهم که گو سحر

 بودند. شنیاست

و فرزاد گرم حرف بودند و   ن یبا آر ویکیکنار بارب نیاومدم. حس رونیب الی از و به آشپزخونه  یشلوغ بود و بعد از سرک  یحساب داخل

 پختن کباب.  

بغل گرفتم و   یدر رفتم. دست هام رو تو  ی جلو یفلز یگذر کردم و با باز کردن نرده ها   الیو  یآروم از محوطه   یی قدم ها با

و مامان بلور و    ریمردا ها هم همراه بابا اردش   هی و بق ی زدم. بابا و عمو مهد  د یجاده رو د ی کم د یبه انتظار رخساره و سع  الیمقابل و

و رخساره نبود و   د یسع نیاز ماش  یبکرش رفته بودند.خبر عتیخوب و طب ی اون هوا یو قدم زدن تو یرو   ادهیپ یمادرجون برا

 داخل برگشتم.  ربد یسر زدن به ه یباز برا

مناسب شدم  ی منتظر فرصت  بم،یج یز اون هم با گرفتن تست ازش و انداختنش توو بعد ا د یرخساره تا ظهر طول کش برگشت

  شتریعمو محسن و ب یها  یبا سر و صدا و شوخ ال یو  یهم در تکاپو. ناهار رو تو  یانجام دادنش چون موقع ناهار بود و همگ  یبرا

 و بهمون خوش گذشته بود.   میبود دهیو چه قدر هم که خند   میدور هم خورد ر یبابا اردش  ی ها یهم شوخ

باغ دور هم جمع   یکه تو   ییروزها ادیهمراه پسر ها و دخترها به   وهیو م ی خوردن چا نیاز ناهار و جمع کردن و همچن بعد 

و    یتر خوش شعله و خوش رنگ که کنارش هم ک یشی. آتمی بزرگ روشن کرد ی شیساحل آت کی نزد  م یرفت  ایکنار در میشد یم

.  دادمیبچه ها سرمستانه قهقهه سر م  یها یحلقه کرده بودم و با شوخ ربد یه یرو گذاشته شده بود. دستم رو دور بازو  یچا ی قور

اومد و   رون یب  ال یهمون فاصله بود ساناز از و یچسبد. تو  ی اون هوا م یهم تو  یکه حساب  ختیر یشی آت یچا یهمگ  ی برا دهیسپ

اومد و رو به ماها و فرزاد   کترینزد اد به فرز نیماش  چیبا نشون دادن سوئ  کردیسر جا به جا م ی رو رو اش ی طب  نکیکه ع  یدرحال

  ی زی بچه ها چ نم یبب برم، یتو رو م نیماش  ی رفته فر ادشون ی نکه یمامان توت خشک بخرم مثل ا یبرا رونیب رم یگفت:»من دارم م 

 د؟« یالزم ندار

 حرفش بالفاصله سر به سمتش چرخوند و با اخم و تخم نگاهش کرد.  با اون  ربد یگفت و ه "ستین یمشکل"  فرزاد

 فاصله داره!  ی ل یخ نجایبازارم که از ا شه،یم   کیداره تار  گهیهوا د ؟ییتنها  یر یم ی کجا سر خود دار-

 گفت.  ییدرهم کرد و وا  ی ا افهیق ساناز

 . گهیدارم د د یهم خر ی کم ه ی کنم  کاریخوب چ-
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جلوه کنه موهاش رو به عقب   یعیرفتارش طب کرد یم  یاز خدا خواسته با حالت خنده دار صورتش که سع نیاون حرفش حس با

 ابروهاشو انداخت. ون یم ی هل داد و تاب

 . ونیقل ی برا رم یخوام برم زغال بگ  یآخه منم م ربدخانیه برمش یمن م زه یخب چ-

 ر متوجه موضوع شده بودند. که انگا ه یبق  دنیخند  ز ینگاهش کرد و ر یچپ چپ  ربد یاون حرف، ه  با

 . نیتو بش  برمشیالزم نکرده خودم م-

کرد که بالفاصله من هم از جام بلند   یبود و نگاه م  ستاده یزد از جاش بلند شد. ساناز بغ کرده ا نیذوق حس  یکه تو   نیهم و

تو با ساناز برو تنها نره   نیاز همون جا گفتم:»حس نیو رو به حس میفاصله گرفت  یاز بچه ها کم ربد،یدست ه  دنیشدم و با کش

 کار دارم.«   ربد یمن با ه

باز کنه دستم رو جلو دهنش بردم و از بچه ها فاصله   یاعتراض یکه دهنش رو برا   نیاون رفتارم جا خورده بود و قبل از ا از

 .ستادیو دست به کمر مقابلم ا ید و شاکدستم رو کنار ز  مید یکه رس  ال یو ک یبچه باال رفت. نزد  یکه خنده   م یگرفت  یشتریب

 ؟ یبود که زد یسوگند اون چه حرف  ه یچه کار نیا-

 برن؟  خوان یمگه کجا م ی کارشون دار  یخب چ-

 نگاهم کرد.  شتری ب یگرفت و با اخم  یا  افهیق

 !ید ی برن فهم رون ی ب گهیدوست ندارم با همد   نیجور هی چون -

تعلل گفتم:»خب... خب چرا   ی باال انداختم و بعد از کم یو ساناز شده بود و شونه ا  نیحس ی خودش هم متوجه رفتار تابلو انگار

 از ساناز.« نیطور هم حس نیو هم اد یخوشش م نی ساناز از حس ی عنیدروغ آره، 

 پر بهت با خم کردن سرش به سمتم نگاهم کرد.  

 با هم...  ناینکنه ا نمیبب-

 . دمیحرفش پر تو

  نیتو که حس دادن ینشون م گه یعالقه شون رو به هم د ییجورا هی  نکهینه، فقط ا یکن یکه تو فکر م   ینه بابا توهم به اون صورت -

 . یباور کن مدام اسم تو رو زبونشه طفل یکنه که تو ناراحت بش  ینم ی کار یشناس یرو م 

 تر از قبل شد. ظ یغل اخمش
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 کردن دور از چشم من... خود یب-

 تاب دادم.  یگفتم و با طعنه چشم یشیه

 ؟داره  یما با اونا چه فرق   هی قض ؟ی! پس خود ماچنطوریعجب که ا-

 

  د یرو سرش کش یفوت کرد و  دست یکم اورده بود و با اون حالت محکوم شده اش نفس  ییجورا هی خورده بود و  که یاون حرفم  از

 منطق شد. ی ب یو باز هم کم 

 پشت سر من...  یکه هست اصالً به چه حق  نهیداره هم ی خب... خب چه ربط-

 برداشتم.  ز یصورتش ت ی تو

!  یعشق و دوست داشتن رو درک کرد  گهیکردم تو د  یرو خب، من فکر م  گه یبابا دوست دارم هم د ی هان؟ ا یپشت سر تو چ-

انگار واقعاً بعد از اون   ه یقصدش جد  نیبعدشم حس م،د یکش  ینرفته چقدر سخت ادتیخودمون رو که  یبهشون احترام بذار ماجرا

 کرده.  ر یگ  ییدلش جا طنت یهمه ش 

  ی کردن نیماجرا و سبک و سنگ  دنیسنج  یصورتش برا  ی با حالت خنده دار و بامزه  د ییجو یلبش رو م  که یکرد و در حال یمکث

 .د یکش شش یته ر ی رو یدست

اما... اما خب   ادهیبه نظرم به سر سانازم ز ی مرد تر و با معرفت تر از خودش سراغ ندارم حت ی عنی شناسمیرو م  نیخب آره حس-

 جاست. نیمشکل ا  جنبهیم  یاد یسر و گوشش ز

 هوا تکون داد.  ی انگشت تو ی شاک یبا گرفتن حالت و

که چه قدر   یدون یاما خودت م نداره یدرسته ساناز عقل مقل درست و حساب  ارمیناراحتش کنه دمار از روزگارش در م  هی فقط کاف-

 دوستش دارم. 

 کرد.  ی ضیتر نگاهم کرد و غ  یکه شاک دم یاون حرفش خند  از

 نخند زشت! -

اون   یبهتر کردن برخوردش با هردو   یکردنش برا ی و راض  نیحرف زدن در مورد ساناز و حس ی گفتم و بعد از کم یخنده چشم با

 انداختم. ینگاه ال یدرک کردن شون، به پشت سر و و  یها و کن
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 انجامش بدم.  د یدارم با  یکار  هی من برم داخل  گه یخب د-

 کرد.   زیچشم ر  متفکرانه 

 اون وقت؟  یچه کار-

 دست فشردم.  ی لمس کردم و تو ی رو که رخساره گرفته بود کم یبردم و تست بم یج ی رو تو دستم

 برام گرفته انجام بدم همون که صبح گفتم. رو که رخساره یهمون تست  رمیخب م زهیچ-

 کرد آشکارش نکنه آب دهنش رو فرو خورد.  یم  یاضطراب و هول شدنش که سع با

 ده؟ یجواب م ی مطمئن ه؟ی واقع  ه؟یاش چ هی تست قض ن یا نمیبب-

ه با صدا زدنم پشت  قدم برداشتم که بالفاصل  الی لبم شونه باال انداختم و سمت و دنیدندون کش ریزدم و بعد از ز   یزیر چشمک

 . میباال رفت عیخانم ها، پله ها رو پشت هم و سر یسرم داخل اومد. با گذشتن از سالن شلوغ و بچه دار 

 رفتم  ییبه دستشو عی سر یل یانجام تست خ یاتاق مون شدم و برا وارد

 بود.  جهیو منتظر نت  زدی بار هم به در م کی  قهیبود و چند دق ستادهیهم پشت در به انتظار ا ربد یه 

باز به در   ربد یدادم که ه  یکردم و تند تند آب دهنم رو فرو م  یدستم بود نگاه م ی که تو یو دست به کمر به تست  مضطرب

 .د یکوب

 درو خب! نیا نم یشد؟ باز کن بب ی چ گه، ید رون یب  ایب  یکن  یم  کاریسوگند چ-

  ی رو یچهارچوب در قرار گرفت. پر استرس دست یبعد تو  ی کردم و لحظه ادر رو براش باز  نکه یبه درد زد و اصرار کرد تا ا نقدریا

 .د یچونه اش کش

 نبود هوم؟  یخاص زینکنه چ  نمیشد؟ بب ی چ... چ-

زده سر باال گرفتم. پر   رونیاندازه از حدقه ب  ی گرد شده و ب ییو چشم ها ی با ناباور  یتست بود و بعد از لحظه ا  ی رو نگاهم

 هم نگران شده بود.  یو انگار که کم کردیاسترس تر از من نگاهم م

 ه... ها؟   هیبد  ز ینکنه چ یکنینگاهم م   ینجوریچرا ا ه؟یچ-

 اندازه تپش گرفته بود تست رو سمتش گرفتم.  یکه ب ی و قلب د یلرز ی و اضطراب م جان یکه از ه یی لب ها  با
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 ... ربد یهم پر شده ه شیهم پر... دوم شی دوم ن، یب... بب نوی... انیا-

 دستم، به کمرش زد.   یدستش رو با نگاه کردن به تست تو   هی از اون حرفم نگاهم کرد و  جیگ

 خط... نی ا ی عنی ؟ یچ یعن یخ....خب -

و با خنده و    دم یکش م یو خوشحال جانیاز اون همه ه یخفه و کوتاه غی تست، ج ی  جهینت دنیدهنم و فهم ی بردن دستم جلو با

 کردم.  نییکه از اشک تار شده بود سر باال و پا ییچشم ها

 ...یمن حامله ام.. و تو... تو بابا شد  ربد یمن... ه  یعنی نی... انیا ربد یه-

 رفتارش و حالت ناباور صورتش تند تند لب تر کرد.  یجیر لحظه با گ د کرد یماتش برده بود و شوکه نگاهم م  یحساب

 پر شدن اون دو خط...   ی عنینکن...  ی سوگند شوخ-

 کردم.  د ییبا حرکت سر تأ زدم یاشک پس م که یدرحال  جانیذوق و ه با

 طوره.  نیآره، ه... هم-

 کرد.  یبا تکون سرش خنده ا ناباورانه

 ! ؟یکن  ی م یشوخ-

  داد یکه با انگشت هاش اندازه خط رو نشون م  یدرحال ک، یخنده دار و به تمسخر گرفتن اون تست کوچ ی در ادامه با حالت و

 !« ؟یکیکوچ  نیخط به ا نیو من بابا شدم! اونم ا ی که تو.... که حامله ا کنه یمعلوم م  کی خط کوچ ن یا یعن یگفت:»

تا باور کنه و بعد   د یطول کش ی ربع ک ی قاًیش خنده اش گرفته بود. دق اون حالت بهت زده ا ونیو خودش هم م دمیخند  ی فقط م 

هوا   یتو  ییرفتن از دستشو  رونیبغل گرفت و با ب ی اندازه من رو تو یب   یجانیو ه یبلند و کنترل نشدن یی از اون هم با خنده ها

 . دمیخند  یم  شینداشتن و سرمستانه از اون همه خوشحال ن یزم ی رو رو ذاشتمگ نیی پا الیچرخوند، انگار که خ

 

که همراه با    ییام کاشت و تشکر ها یشونیپ یداغ و نرم رو   یبوسه ا ذاشتم، یم نیزم یآروم رو  کهی و درحال  ادیخنده و ذوق ز  با

 گوشم خوند. ی عاشقانه هاش تو
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منتظره حرف    ریو غ ک یکوچ  یو از اون معجزه   مید یتخت کش  یبه سقف و حالت مست و مسخ مون رو  ی رگیرو با خ یساعت مین

خوب کرده بود انگار   یخوب تر شده بود و حال من رو هم حساب شهی. حالش از هم می بلند و از ته دل سر داد یی و خنده ها  میزد

 . میحال خوب و بدم هم بود لیدل

هم   هی اندازه مون رو با بق ی ب یاون شاد خواستیرفته بودم. دلم م نییپا ربد ی زودتر از ه ه یدادن اون خبر به مامان و بق یبرا

 کنم.  م یتقس

کنم و بعد از اون   ی م ی کردند دارم باهاشون شوخ ی م ال یاون قدر براشون شوکه کننده و ناباور بود که اولش باور نکردند و خ خبر

 شد. ر یسر و صورتم سراز یکه رو  ییو بوس ها  کی هم با محاصر شدنم تبر

کرد خودش رو از مخمصه اون همه چشم   یم  یسع که یدرحال یعیطب ی بامزه و ژست یاومد و با حالت  ن ییهم پا د یر یبعد ه یکم

با تند کردن قدم   عی سر یلیبره عمه خ رونیب نکه یرفت و قبل از ا ینگاه، سمت خروج یخارج بشه  آروم و ب ال ینجات بده و از و

. عمه اون قدر  مید یخند  یاز اون شوکه شدنش کل یکرد که همگ  رش یغافلگ  یبحسا ،یناگهان یهاش سمتش رفت و با بغل 

طور هم مادرجون و بلور   نیاش رو گرفته بود و هم هی گر ی تر شده بود و به زور جلو ی چشم هاش هم کم ی خوشحال بود که حت

 منقلب شده بود.   یبعد و پشت سرش کم ی ها کی مون از اون صحنه و تبر یخانم. حال همگ 

و به سر گذاشتن باالخره خودش رو نجات داد    یشوخ   ی اون جمع زنونه موند و بعد از کم نیب ه یرو با اصرار سحر و بق یساعت مین

االن که بابا   گهیشده بود گفت:»د یاز اون ژست و گاردش که باز جد  هیو کنا   یکه قصد خروج از در رو کرد سحر با شوخ  نیو هم

 خانِ بد عنق.«  فته ی خودش  جناب  رهیبگ  لی رو تحو یهم شده عمراً کس

کرد. از جام بلند شدم و با   ی جمع و جور  یهمراهش برم، خنده   خواستیبه من که م  ی به عقب چرخوند و بعد از اشاره ا یسر

  گهید  یبابا ابهت ی در جواب سحر شونه باال پروند و گفت:»چه گرفتن یترک کردن اون جمع سمتش رفتم که با لحن شوخ و آروم 

مارو به سخره    یتالشا ه یهم تموم یکیکرده که خط به اون کوچ شرفتی پ یجور  هی علم  تون! واال بی تست عج  نینمونده اونم با ا

 !« رهیگ یم

و ساناز هم    نیشده بود و حس کیتار باًیزدم که خواست آروم باشم و جلب توجه نکنم. هوا تقر  یبودم از خنده و قهقهه ا ده یترک

ورود   ی راحت تر شده بود. دست تو دست جلو  یکم  اره،یکرد به رو ن یم  یهم هرچند که سع  ربد یه ال یبرگشته بودند و خ

برگشت آب که    تم یخوش ر یقشنگ ترش با اون صدا ی ایاه و قشنگ شب و ساحل و دریبه آسمون س  کهیو در حال  میبود ستادهیا

 آروم زمزمه اش گوشم رو پر کرد:  م، یکرد یگذاشته بود نگاه م   شیرو برامون به نما کالیموز ی ریتصاو

 تو و حضورت.  ی درست به اندازه  ن،ی انگار واقع ی لحظه ها برام سخت باشند ول نیباور ا د یشا-

 زدم.  که یدست فشردم و سر به بازوش ت  یرو تو  دستش
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 .میر یشون م عشق و دوست داشتن به استقبال  نیرو ان و منتظر ما و با ا ش یتر پ  یواقع یها  یتازه اولشه خوشحال  نیا-

 لب زد:  فته ی زد و مسخ و ش  ی و تبسم قشنگ  د یعاشق و تبدارش سمتم چرخ نگاه

 دوباره!   یو باز از جنون به عشق م ید یاز عشق به جنون رس -

 دوستش داشتم.  تینها ی که ب ی نجوا کردن شعر و

 همه عشق رو   نیا من

 ونم یتو مد   یچشما به

 تو قلبمه؛   یقیعم حس

 عشق تا جنونم  گرفتار

 

 ( ی)فاطمه احمد 

 

و قدم زدن   الی رفتن از و رون یب یو آروم آروم برا  م یکرد  گهیهم د یچشم ها یلبخند و نگاه سراسر از عشق مون رو حواله   قیعم

  انیکه به اون شب پا ی رفت و ترانه ا تارش یو گ  نیحس ی که همزمان نگاهم سمت بچه ها و صدا م یکنار ساحل قدم برداشت

 داده بود.   یقشنگ تر 

 

 چشمت شهر به شهر ی پ در

 به خانه شدم روانه  خانه

 ی د یعشقم را چ گل

 به دانه چه عاشقانه  دانه

 ی آرام آتش به دلم زد  آرام

 من  یا یرو  یکه خوش آمد  نیبنش
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 جان من شوق چشمان من ن یتو ا نیا

 من  ی بایز یکُشیها م عاشق

 ده یند  ایتو دن مثل

 ده یشق ما رس ع فصلِ

 و    یکرد   انینما رو

 ... دهیشهر دستش را بر کی

 

 

 .انی.پا

 

 ی اصالن نیقلم نوش  به
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