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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 

 از داستان: یا خالصه

 من بمان عشق

عشق و عالقه  هیهاش وارد  طنتیجهالت و ش یفرار از خواستگارش از رو یبرا هیو بار دیق یکه دختر آزاد و ب سارا

 باند قاچاق مواد و اسلحه.... لهیاز قب شهیمواجه م یادیز یها یراه با سخت نیو در ا شهیناخوسته م ی

 شوم، وانهید تو عشق ترسم آخر زغم

 شوم، خانه یم یخود از خود شوم و راه یب

 باده بنوشم که شوم مست و خراب، آنقدر

 .شراب جام دگر نه شناسم دوست دگر نه

 

 ♡♡بمان من عشق♡♡    

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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و  جزوهام رو جمع کردم یحوصلگ یدفتر و کتاب هاشون را بستند. من هم با ب ی. استاد، همگدیگفتن خسته، نباش با

 همراه دوست هام از دانشگاه خارج شدم. 

 کو؟ نتیعه پس ماش -

 اومدم  ادهیامروز حال و حوصله نداشتم پ ومدمین نیبا ماش -

تو کالس حواسم  یاال چرا پکربا تو بگردم و خوش بگذرونم! چته ح یخوام حساب یسرم گفتم امروز م ریبابا خ یا -

 ق؟یرف میشده و ما خبر ندار یزیهمش به تو بود انگار به زور نشوندنت سر کالس درس، چ

 .الیخیحوصلم ب یب یفقط کم ستین یزینه چ-

از همون روز اول ورودم به دانشگاه باهاش آشنا شدم و  میدوست گریتر از دو سال است که با هم د شیو الهه ب من

دوستش دارم، پونه هم دوست لوس و  یلیبود که البته من خ یدختر خوب ینگ یبگ یا میزود با هم خو گرفت یلیخ

 یلیکم که نه خ هیترسو  یکم هیما بود و البته  یهمه  یمیعاطفه که دوست صم زهیعز یلیماست که برام خ ینازناز

 ترسو بود.

 یچند جوون مزاحم که از کنارشون رد م میکرد یم یاده طرو از دانشگاه تا ج یمسافت ادهیپ یطور که با پا همون

هر  یخواست جوابشون رو بده ول یالهه چند بار میاعتنا باش یب میکرد یم یسع یپروندند ول یم کهیبه ما ت میشد

 .ادیب شیپ یزیچ یمشکل دیترس یم یشد. طفل یبار عافطه مانع او م

 چیمزاحم ه گهیکردم که فکر کنم تا عمر دارن د یم شونیکه من حال و حوصله ندارم وگر نه چنان حال فیح

 نباشن اما شانس آوردند که فعال حوصله خودمم نداشتم  یدختر

ن کرد یکثافت جرات نم یها یعوض نیا یآورده بود فیتشر نیبا ماش یحاال اگر جناب عال یدیالهه با اخم گفت: د-

 بارمون کنن، یزیچ

 کردم و گفتم: یآروم ی خنده

 ولشون نکن برن بدرک. یخور یحرص م یحاال تو چرا دار زمیعز خب
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به  میبش یدادم سوار تاکس حیکنم ترج یرو ادهیحال نداشتم پ گهیچون د میدیرس یهنگام که به جاده اصل نیا در

 نهینداشت از آ یادیراننده که سن و سال ز میکه اشاره کردم متوقف شد و هر چهار نفر عقب سوار شد یتاکس

 چپ چپ نگاهمون کرد و با لبخند گفت: شیجلوا

 د؟یجا هست ها اگر جا ندار جلو

 بر هم رفته جواب داد: ییبا اخم ها عاطفه

 ما جامون راحته شما بفرما راهت و برو آقا. رینخ -

و راننده فضول در  میکرد یم چیپ چیپ یدم گوش هم ه میو همون طور که نشسته بود میدیسه به عاطفه خند هر

 زد و حواسش به ما بود. یم دمونید ییجلو نهیاز آ یگرانند نیح

 :دیشد و به اون توپ یعصب الهه

 دِ جلو راهت رو به پا؟ یهامون گم کرد افهیتو ق یزیآقا چ هیچ - 

نگذشت که دوباره نگاهش را معطوف ما کرد. من  یریبگه به رو به روش چشم دوخت اما د یزیکه چ نیبدون ا راننده

 یریباشم در سرم به دنبال حالگ الیخ یتفاوت و ب یجور مسائل ب نیحد آرام و به ا نیکه اصال عادت نداشتم  تا ا

 یصورتم کردم و کم یچاشن یبودم اخم یگشتم کال دختر شرور و آتش پاره ا یراننده چشم چرون م نیاز ا یاساس

 :دمیآرام از راننده پرس یم و با لحنبه جلو خم شد

 ؟یکرد داشیپ

 :دیشانه اش بود برگرداند و پرس کیسرم نزد بایتعجب رو سمت من که تقر با

 رو؟! یچ-

 رو. یهامون گم کرد افهیکه تو ق یزیچ-

 کرد و جواب داد: یخنده ا ییتمام پر رو با

 !دمیخوشگل تا حاال ند یگم نکردم ول یزیآها نه چ -

 ابروام رو باال زدم و سر تکان دادم: یتا
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 ؟یدیآهان خوشگل ند-

بگذره.  یطور نیبزارم هم دینبا رم؟یرو بگ دهیآدم خوشگل ند نیحال ا دیبا یخودم فکر کردم حاال چه طور شیپ

بود افتاد به  ستادهیرو ا ادهیکه سر پ یچشم به سرباز یچشم دوختم که از چند متر رونیسرجام نشستم و به ب

 به ذهنم خطور کرد، یبرق و باد فکر سرعت

 کردم، یول به خودم عجب فکر یا

 زد و گفت: یرو نگه داره اون هم با سماجت لبخند نیبه سرباز نام برده از راننده خواستم تا ماش دهینرس

 .رمیگ یبابا حرفم رو پس م ؟یخوشگل خانم نکند ناراحت شد هیچ

 تحکم گفتم: با

 گفتم نگه دار آقا. -

 ؟یش یم یحاال چرا عصبان یاوک یاوک -

نشونش  یخوشگل هیکنم و  یجان، حاال وقتشه نقشه ام رو عمل یمتوقف شد ا نیسرباز ماش یبه چند قدم درست

خم شدم و با  یکم ستادمیا نیماش ییشدم و کنار درب جلو ادهیبدم که حض کنه، درب رو باز کردم و بعد از پونه پ

 که به گوش سرباز برسه گفتم: ییصدا

 د؟یحرف بزن یطور نیبا چهارتا خانم محترم ا یکن یجرات م یها چه طور هیزیخوب چ ایآقا؟! شرم و ح یچ یعنی

 !؟یگردن مگه خودت مادر و خواهر ندار یکس و کاران و عالف م یهمه مثل خودت ب یفکر کرد

 یکردند که جلو یم یسع یلبانشان ضاهر شد ول یاز خنده رو ییبه نقشه ام که بردند رگ ها یشدند. پ ادهیپ دخترا

 اد؟یبه سرشون م یدونستند اگر نقشه ام رو خراب کنند چ یچون خوب م رندیخندشون رو بگ

 به تته پته افتاد سرباز اخم کرده جلو اومد و گفت: دهیرو نداشت با رنگ و رو پر یبرخورد نیکه انتظار همچ راننده

 اومده؟  شیپ یخوام مشکل یمعذرت م -

 خواستم معصومانه جواب دادم: یشد که م یهمون سینا

 کرد. نیکه به ما توه میآقا بود نیبله مسافر ا -
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(۲) 

 جناب! دیش ادهیلطفا پ -خم شد و خطاب به راننده گفت:  سرباز

 ما و سرباز گرداند و گفت: نیآب دهنش رو قورت داد و نگاهش را ب راننده

 .دیا وونهیا دشما شماه -

 را گرفت و از ما دور شد. نشیموقع گاز ماش نیهم و

 ینیپهن بور ب یسبز ابروها یکه خنده ام گرفته بود رو به سرباز کردم المصب چه خوشگل هم بود چشم ها یحال در

 اش نگاه گذرا بهش انداختم و گفتم: یبا فرم سرباز دهیتراش یو موها یگوشت یلب ها ده،یکش

 !جناب یمرس -

 داشت نگاهش را از ما بدزدد جواب داد: یکه سع یکرد و در حال یبا تبسم مکث سرباز

 کنم. یخواهش م -

 و بمب خنده در فضا منفجر شد. میدخترها از او تشکر کردم. به راهمون ادامه داد با

 و گفت: دیلب هاش رو برچ عاطفه

 بچه ها؟ میحاال کجا بر -

 و با ناله گفت: دیکش یپوف پونه

 تورو خدا هر جا به جز خونه!-

 و گفتم: دمیرفتن به خونه رو نداشتم دست هام رو به هم کوب یخودم هم حال و هوا چون

 بعد ناهار هم مهمان من. د؟یخر میبر دیدخترها موافق -
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ه و اون مغاز نیو از ا یو موافقت خودشان رو اعالم کردند خالصه، بعد از گشت و گذر طوالن دندیکش یغیسه ج هر

بعد از  دمیخر یزیچ هیدخترها هم  یبرا ادیکردم و با اصرار ز یداریمورد پسندم رو خر یزهایرفتن باالخره چ

 خوردن ناهار خسته، و کوفته برگشتم خونه.

 یبرام تازگ یول میبر من چه قدر خسته شدم. همون که پا درون خونه گذاشتم متوجه شدم که مهمون دار یوا یا

 یتفاوت با تن یمهمون بودند شانه باال انداختم و ب ییجا ایمهمون داشتند  ای شه،یبابام همنداشت آخه مامان و 

 د،یبه گوشم رس ادرمم یرفتم که صدا یپله ها رو باال م دیپر از خر یخسته و دست

 جا. نیا ایسارا جون لباس عوض کن ب یاومد -

خواد اصال  یم یخواب حساب هیافتم و دلم  یپس م یاصال قابل تحمل نبود من دارم از خستگ گهید نیخدا جون ا نه

 ناله مانند جواب دادم: ییرر ندارم با صدا یهم حال و حوصله مهمون

 آم. یمامان اجازه بده لباس عوض کنم م چشم

کردم کفش هام رو از پا در آوردم و هر لنگه را گوشه  یتخت پرت م یرو رو دهامیکه خر یاتاقم شدم و در حال وارد

 مطالعه، زیکنار م یکنار صندل یلنگه کنار در افتاد و لنگ دوم هیاختم اند یا

بدون  گهیمحاله د دمیکه امروز کش یتخت افتادم و دست هام رو باال سرم باز کردم بخاطر مکافات یباز رو طاق

چونه ام قرار دادم  ریو خودم رو سمت کمد کشوندم در کمد رو باز کردم مشتم رو ز دمیکش یپوف ،ییبرم جا نیماش

نظرم رو جذب کرد. از  یکت و دامن گلبه هی پوشم؟ب یچشم هام رو تنگ کردم و نگاه به لباس هام انداختم حاال چ

 دمیرژ رو برداشتم و به لب هام مال ستادمیا نهیست کردم رو به آ دیسف زیشوم هیبا  دمشونیلباس هام کش نیب

بود رو سرم  انینما رشیرو که تمام موهام از ز دمیبکنم شال سف یا هگید شیخوبه، حوصله ندارم آرا یطور نیهم

لباس  ایرانیکنم مثل ا یم یدارم سع رانیا میاومد یانداختم برام مهم نبود آخه طرز پوش من فرق داشت و از وقت

 تعجب ینداشتند گاه دنمیبا طرز لباس پوش یمشکل چیکنم پدر و مادرم هم ه تیرعا یبپوشم و حجابم رو تا حد

دادم مخالف نبودند؟ برعکس  یم نجامکه ا یتفاوت هستند و به هر کار یقدر ب نیکنم چرا اون ها نسبت به من ا یم

اما مادرش اجازه نداد  دیمانتو کوتاه و چسبون خر هی شیپونه چند وقت پ نیمثال هم گه،ید یاز پدر و مادرها یلیخ

اما خب پدر مادر من هم  گهید زیدونم هزار چ یباشه و چه م خونه رونیب ادیده ز یپدرش اجازه نم ایتنش کنه 

ر و دفعه پد نیمهمون ا نمیبزار برم بب میخارج از کشور بزرگ شده بودند حاال بگذر زیها ن ونبودند و خود ا یفرهنگ

 اون ها؟ شیکه مادرم ازم خواست برم پ ه؟یمادرم ک
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بخند و ل دمیبه لباس هام کش یمکث کردم دست ییرایرفتم دم در پذ نییدوتا پا یکی یشگیها رو طبق عادت هم پله

مبل  یتفاوت سالم کردم و رو یمن زوم شد. ب یو رو دیزنان رفتم داخل هم زمان با ورودم نگاه ها سمت من چرخ

 هدید یخانوادگ یها یبار تو مراسم و مهمون ود یکیدور مادرم بودند.  لینشستم مهمون ها از فام یتک نفره ا

 پیو هشت ساله فوق العاده جذاب خوش ت ستیب یجوان دمیتر د شیرو چند بار ب نیبودمشون اما پسرشون دارو

 "ییگفتم دا یمادرم بود اما من بهش م لیاز فام زیمادرم بود و پدرش ن یبود. مادرش دختر عمه  افهیخوش ق

 :دیلبخند زنان رو به من پرس مادرم

 ؟یبود رو نبرده نتیچرا ماش یاومد رید

 دادم و گفتم: هیمبل تک یپشت به

 یلیاالن هم خ م،یخورد رونیکردم ناهار هم ب دینداشتم بعد از کالس هم با بچه ها رفتم خر یحوصله رانندگ -

 خوام برم استراحت کنم؟ یم نیخسته ام اگر اجازه بد

 من بود گفت: یرو میکه نگاهش مستق یبا با لبخند در حال نیبگه دارو یزیکه مادرم چ نیاز ا قبل

 ها؟ دیمهمون دار یسارا خانم؟ ناسالمت کجا

و خبر نداشتم؟ تا دهن باز کردم و خواستم جوابش رو  میپسر خاله شد یحق بجانب نگاهش کردم از ک یا افهیق با

 بدم مادرم گفت:

 .دیحرفاتون رو بزن نیبش نیبا دارو ییجا هیبرو  یندار ی! اگر مخالفتزمیسارا جون، عز -

 :دمیکه همچنان لبخند زنان چشم به من دوخته بود کردم و پرس نیو با تعجب نگاه به دارو دیابرو ام باال پر یتا هی

 

(3) 

 داشته باشم؟! شونیبا ا دیبا یمن چه حرف یچ یعنی میهامون رو بزن حرف

 از من نداشت لبش رو به دندون گرفت و گفت:  یبرخورد نیاشاره کردم مادرم که انگار انتظار همچ نیبه دارو و

 جون نیدارو یتو برا یخواستگار یاومدن برا ییو زن دا ییکه دا یکردم تا حاال خودت متوجه شد فکر
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 به مبل داده نگاه کردم و زمزمه کردم: هیتک لکسیکه ر نیچشمان گرد شده به دارو با

 مامان من که... یمن؟! ول یخواستگار

 ه حرفم اومد و نذاشت ادامه بدم و گفت:ب نیدارو مادر

 تونه پسرم رو خوشبخت کنه؟ یبهتر از تو م یبله عروس گلم ک -

دونم کار کار مادرمه  یگفته من قصد ازدواج دارم م یبگم آخه ک یهمه چرخوندم موندم چ نیزده نگاهم رو ب بهت

به  گهید یچیو دوختند حاال مونده فقط تن کنم، ه دندیطور بر نیکردن که نشستند هم یفکر یدونم اون ها چ ینم

برداشتم اون پسره پررو هم دنبالم راه افتاده بود وارد  ماز جا بلند شدم و سمت اتاقم قد ریاحترام بزرگ ترها سر به ز

 به در دادم و هیاخم هام رفت رو هم تک دنشیروم ظاهر شد با د یکه خواستم در رو ببندم جلو نیاتاقم شدم و هم

 :دمیپرس

 ؟یبود که دنبالم راه افتاد یبله امر -

 زد و جواب داد: ییسماجت لبخند دندون نما با

 تو؟ یچه قدر کم حافظه ا میبله اومدم تا حرف هامون رو با هم بزن -

 تر شد. لب ها رو جمع کردم: ظیپسره... پررو اخمم غل نیتو از دهن ا دنیشن با

 تو نه و شما! یهو -

 :من گفت یادا با

 اسم منه! نینه و دارو یهو -

 به صورت جذابش شدم و قرقر کنان گفتم: رهیخ

 ها! یهست ییآدم پررو یلیخ -

 و گفت: دیخند

 تو؟! امیممنون نظر لطفته حاال اجازه هست ب -
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 نیدارو شیچشم دوختم اما حواسم پ رونیکه جوابش رو بدم کنار پنجره رفتم و پشت به اون به منظره ب یان بدون

 که طرفش برگردم گفتم: نیدونم وارد اتاق شده بدون ا یبود. چون م

 در رو باز نگه دار. -

 ؟یبسم اهلل تو پشت سرت چشم  هم دار -

 من همه جام چشمه حاال شما در رو باز بذار لطفا درضمن تو نه و شما. -

 راحت ترم. یطور نینه بذار بسته باشه بهتر من ا -

 یلباش نقش بسته بود طرف من م یکه هم چنان لبخند رو یبهش انداختم در حال یسمتش و نگاه تند برگشتم

که  یدونم چرا من جذبش نبودم چرا مثل هر دختر یبود. اما نم پیو خوش ت کلیکه آدم جذاب خوش ه نیاومد. با ا

رو  دستمتا بگم پس سکوت کردم  شتمگفتن هم ندا یبرا یشدن نبودم حرف یو جذبش م دنشید یها م یتو مهمون

 جمع کردم و منتظر شدم تا خودش شروع کنه، نهیس یرو

 :و گفت دیاتاق رد از نظر گذراند با دهن سوت کش اتیتمام محتو ی. با شگفتستادیرو به روم و رخ به رخم ا درست

 داره! یخوب قهیسل ندمیبه به خوشم اومد پس معلوم شد همسر آ -

 تشر گفتم: با

 آقا، یباش الیفکر و خ نیات بهتره تو هم ندهیزن آ -

 .میو به تفاهم برس میامون بزن ندهیآ یجام اومدم تا حرف هامون رو درباره  نیا یچه طور مگه خب من بخاطر چ -

 کردم رو ازش گرفتم و گفتم: یاخم

 شنوم؟ یبفرما م یدار یندارم اگر شما حرف یحرف من

ه ک ییدونستم از دست اون دخترها یبه تو و به انتخاب درستم م ولیبابا ا ؟یندار یشرط و شروط چیه یعنیعه  -

 .یستیذارن ن یم یشرط و شروط الک یه

 ؟یکن یواسه خودت سر هم م یدار یچ میشو با هم بر ادهیآقا پ یهو یهو -
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 گفتن داشته باشم، حاال یبرا یکه من قصد ازدواج ندارم که حرف نهیمنظور من ا یشما متوجه منظورم نشد رینخ

 ؟یمتوجه شد

 چونه اش گذاشت و گفت: ریرو مشت کرد و ز دستش

   ؟یندار یحرف یحرفت خودت تازه گفت ریز یزد یزود نیشد به ا یچ دمیاِ اِ نفهم -

 بذار ستمین زهایجور چ نیرفتن و ا هیو حاش ینیسارا من اهل مقدمه چ نیو بهش زل زدم. که ادامه داد: بب برگشتم

تو فقط تو، حاال  یازت خوشم اومد و تمام فکر و ذکرم شد دمتیرو رک بهت بگم من از همون روز اول که د یزیچ هی

قصد ازدواج  یاومدم خواستگار یدونم چ یو نم ومدمین تکه از راه درس ارهیرو ن نیبهونه ا یکه کس نیا یهم برا

 بعد جواب بده. یکندم تا فکرهات رو ب یندارم بهت فرصت م یباشه من هم عجله ا یندار

 و گفتم:  دمیکوب نیپا به زم دمییهام رو به هم سا دندون

 نه، یدیندارم چون جوابم همون که شن اجیدم من به فرصت احت یفرصت بهت م یگ یگم قصد ازدواج ندارم م یم -

 :دیکرد و پرس دهامیبه خر یتخت نشست و نگاه یرو

 ؟یدیخر یچ وحاالیهست دیپس معلومه که اهل خر یکرد دیهم خر چهدقدر

نگاه گذرا به من  یخواست جواب بدم سکوت کردم بعد از مکث کوتاه یبود؟ چون دلم نم یک گهیخدا اون د یا

 را ضرب گرفت و گفت: نیدوخت و با پاهاش زم یقال یگل ها یانداخت بعد نگاهش را رو

  ؟یعاشق رو بشکون هیآد دل  یم دلت

 انداختم ادامه داد: رید شد و دوباره رو به روم قرار گرفت سر به زتعجب نگاهش کردم که از جا بلن با

خودم  یعاشقت شدم حاال چرا و چه طور دمتیسارا من واقعا بهت عالقه دارم و از همون روز که تو فرودگاه د نیبب -

نسبت  شهیتو هم یشد ول یتر م شیکردم عالقه ام نسبت بهت ب یاحساس م دمتید یدونم و هر بار که م یهم نم

و  یراحت با پسرها شوخ یلیخ یچه طور دمید یها و جشن ها م یتو مهمون شهیهم یوقت یتفاوت بود یبه من ب

 شدم یم یرتیاومد و نسبت بهت غ یخونم به جوش م یکن یمزاح م
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(4) 

به من فرصت کنم  یخواست سارا من دوستت دارم! خواهش م یو تنها با تو بودن رو م دیلرز یدلم م دنتیهر بار د با

 بده تا عشقم رو ثابت کنم.

خنده  ریشده بود. نتونستم خودم رو نگه دارم و ز شیزیچ هی ای ستیپسره حتما حالش خوب ن نیخدا جون ا یوا یا

 گفتم: دمیخند یکه م یزدم در حال

 ؟یزن یکه م هیحرف ها چ نینه آخه ا ینیب یم ادیز لمیجالبه خوشم اومد حتما شما ف -

 گرفته گفت: یحالت با

 نگفتم که؟ یخنده دار زهیچ یخند یچرا م -

 اداش لب هام رو جمع کردم و گفتم: با

 دلت بازم نظرم عوض نشد و جوابم همونه نه. زیداستان غم انگ دنیخوام باشن یم معذرت

 .دیو خوش رنگ و حالتش کش یعسل یبه موها یدست

 ه؟یچ لشیآخه چرا سارا دل -

 باال انداختم: شانه

 .ستیکه ن یندارم دوست ندارم ازدواج کنم زورک یلیدل -

 اما من دوست دارم! ستین رینخ -

 منم دوست ندارم. -

 رو تنگ کرد و گفت:  شیچپ نگاهم کرد چشم ها چپ

 نکنه... نمیبب -

 :دمیاداش پرس با
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 حرفتو بزن؟ ینکنه چ -

 به صفحه اش انداختم الهه بود. یبرداشتم و نگاه نهیآ زیم یرو از رو یهنگام تلفنم زنگ خورد گوش نیا در

پسره رو دست به سر  نیسر به سرش بذارم و ا یکم ومدیلب هام نشست بدم ن یرو یثیاسم اون لبخند خب دنید با

 کنم تا دست از سر من برداره. جواب دادم:

 ؟یجونم خوب یسالم دان -

 منم الهم؟ وونه،ید هیک یدان -

 دامه دادم: بهش نکردم و ا ییاعتنا

 !میمنم عال یتو که خوب باش زمیقربونت برم عز -

 زود جواب بده؟ الی الی هیک گهید یگم الهم دان یسارا تو حالت خوبه م -

 دهنم بردم و آهسته گفتم: کیرو نزد یگوش

 آه. نییپا اریصدات رو ب سیه -

 ادامه دادم: ارهیرو در ب نیکه حرص دارو یبا لحن و

 .ینه خدا نکنه، من به جات اله یشم وا یهالک م یخونه، دارم از خستگ دمیتازه رس زمینه عز -

الهه  نیگرفت اما ا ینقشه ام داشت م ولیشد. ا یتر م ظیبا تعجب چشم به من دوخته و هر لحظه اخمش غل نیدارو

 رو خراب کرد. زیهمه چ دیپچ یدر اتاق م یبلندش که از پشت گوش یاحمق با صدا

 ریدفعه ز کی دیاون رو شن یکه صدا نیدارو ه؟یک یزد دان یکردم و اون داد م یجون م یجون دان یدان یه من

ارتباط رو قطع کردم و  تیخواست خرخرش رو بجوم تا باشه به من نخنده با عصبان یخنده زد. اون لحظه دلم م

 شدم. رهیخ نیباز دارو شیبه ن یرو تو مشتم گرفتم و با دهن کج یگوش

 گفت: د،یخند یکه م یحال در

 خدا مردم از خنده. یجونت چرا صداش دخترونه بود؟ ا یدان نیا -
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 وقت. هی یریخنده نم یم مرض

 و گفتم: دمیهم کش یهام رو رو اخم

 بود. یدرضمن خواهر دان یخند یرو ببند چه زشت م شتین - 

 ؟یبند یم یمعلومه که خال یکرد یم یدان یدان یطور پس چرا ه نیعه که ا -

ما به  میدیکه به تفاهم نرس یدیخوام استراحت کنم د یم نیاگر اجازه بد دییدر اشاره کردم و گفتم لطفا بفرما سمت

 .میخور ینم گهیدرد هم د

 ؟یکجا برم تو که هنوز جواب مثبت به من نداد -

 ام،  قصد ازدواج ندارم  یگم آقا من، بنده، ا یباشه م یآها منتظر جواب -

 لطفا! دییبفرما یکه جواب گرفت حاال

 فکر کن به من فرصت بده تا عشقم رو بهت ثابت کنم. شنهادمیاما خوب به پ رمیباشه م -

امروز  نیا دمیکه دهن باز کردم و خواستم جوابش رو بدم دوباره تلفنم زنگ خورد بازم الهه بود پوف کش نیهم

تو دستم که  یاشاره به گوش یزیو با لحن تمسخر آم دیندخ نیچه مرگش شده؟ و چه کارم داره؟ دارو ستیمعلوم ن

 در حال زنگ خوردن بود کرد و گفت:

 ؟یبد یخوا یجونت رو نم یجواب دان -

کردم جواب  یرو نگاه م نیدارو یچشم ریکه ز یرو دم گوشم قرار دادم و در حال یبهش انداختم گوش یتند نگاه

 دادم:

 الو بله؟ -

 :دیپچ یالهه در گوش یصدا

 خواد باهات حرف بزنه. یم یدست باشه دان یسارا جون گوش -

 نرسه گفتم:  نیکردم به گوش دارو یم یآرام که سع ییباال و با صدا دنیتعجب ابروهام پر با
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 وونه؟ید هیک یدان -

 :دیبه گوشم رس یناشناس یبعد صدا یلحظه ا دیپچ یخندش در گوش ینگفت فقط صدا یزیچ

 سارا جون! ؟یسالم خوب -

 کنم؟ یچه کارت م نیکه دستم بهت نرسه الهه بب نینشست مگه ا میشانیپ یرو یکرد و عرق سرد خی دستم

 با خودم چه کار کردم؟ نیدونستم چه کار بکنم خدا لعنتم کنه بب یرو دم گوشم گرفته بودم و نم یزده گوش بهت

برم و بعدا  شیرو لو بدم حاال طبق نقشه ام پ زیهمه چ دینبا ستین یمن زوم شده بود. چاره ا یهم رو نینگاه دارو

 خشکم نشوندم و گفتم: یبر لب ها یخودم رو جمع و جور کردم لبخند رمیگ یحال الهه رو م

 !زمیسالم عز یتوئ یدا... دان -

 ؟ییماهت گلم کجا یسالم به رو -

 . من خونه ام.. م... ن..م.. -

 عشقم؟ نمتیبب ییایشه امروز ب یم -

افتاده دارم برات  زمیعشقم و مرض اصال معلوم نبود الهه از کجا برداشته پسره رو آورده که به عشقم و عزکردم  اخم

 نکنه دختر، لتیالهه خدا زل

 جواب دادم: ییمن بود با خوشرو شیپ نیجز جواب دادنش نداشتم چون تمام هوش و حواس دارو یچاره ا باز

 بگه ادامه دادم: یزیکه به اون فرصت بدم چ نیآم. بدون ا یباشه فقط بگو کجا خودم م -

 .یبا یفعال با نمتیب یم مونیشگیهم یاها باشه پس همون جا -

 تخت بلند شد و سمت من اومد. یاز رو نیدارو

 ؟یبود که باهاش قرار گذاشت یک -

 

(5) 
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 به ابروهام دادم: یتعجب حالت با

 بله؟  -

 به شما داشته باشه؟ یکنم ربط یفکر نم یول دیببخش

 : دیگرفته پرس یحالت با

 ونه؟یدر م یکی یپس پا -

 تکان دادم: سر

 اوهوم درسته. -

 ش؟ینیبب یکه بر یقرار گذاشت-

 .گهید زهاستیچ نیذارن واسه هم یفکر کنم قرار م -

 !؟یدوستش دار-

 براش. رمیم ینگو چه جورم م -

 تو رو دوست داره؟ یاون چ -

 من کنه. یجونش رو فداحاضره  یخبر ندار -

 ؟یپس من چ -

 .دییلطفا بفرما گهیفکر کنم براتون روشن شد چرا قصد ازدواج ندارم حاال د یچیه -

کرد و  یما رو ط نیآهسته فاصله ب یپررو با قدم ها یدلم به حالش سوخت پسره  ینگاهم کرد، اوخ معصومانه

براقش زل زدم و عقب عقب  یزل زد با ترس من هم به چشم ها میکرد و به چشم ها کیخودش رو به من نزد

 یزد و سرش رو کم واریبه د طرفمتر اومد و دستش رو از دو  کیتر نزد شیاون هم ب واریبرگشتم تا خوردم به د

چه کار  وونه،یمن اون د یخدا د،یکوب یام م نهیمحکم خودش رو به س جانیسمتم خم کرد. قلبم از شدت ترس و ه
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ند و عطر ت یلعنت دمیشن ینفس نفس زدنش رو به وضوح م یکه صدا میشده بود کیاد بکنه؟ چنان به هم نزدخو یم

 کرد. یتلخش داشت خفه ام م

 گوشم زمزمه کرد:  دم

 ؟یسارا خانم متوجه شد یبش یا گهیکس د یذارم برا یمن نم یاز دستم بر یسادگ نیذارم به ا ینم

 اش گذاشتم و محکم به عقب هلش دادم: نهیس یپهنا یدو دستم رو رو هر

 ؟یدونست یم یا وونهیتو د -

 :دیخند

کردم خودت متوجه من  یسوختم خدا خدا م یتو سارا، دو ساله که در عشق تو م ی ونهیاون هم د وونمیآره من د -

چون  ستیمهم ن یول ید یکردم جواب رد بهم م یاز راه درست اقدام کنم فکرش رو م امیگفتم ب ینشد یول یبش

 یدونم دان ینم یکام یندارم پا یکنم کار یدارم و باالخره تو رو عاشق خودم م یها دست بر نم یسادگ نیمن به ا

 .یخوب فکرهات رو بکن یتصاحب کنم حاال وقت دار دیرو بخوام با یزیباشه، من تا چ ونیدر م

 سارا خانم. یسمت در رفت و لبخند زنان ادامه داد: با 

بود چه  یک گهیاون د دمیکش یتخت انداختم و پوف عصب یرفت و در رو باز نگه داشت. خودم رو رو نرویاتاق ب از

 !ه؟یفکر کرده عشق زورک هیآدم سمج

ام زده بود  یالیخ یدان یموضوع تمرکز کنم و فکرم سمت اون ناشناس که خودش رو به جا نیا یتنونستم رو ادیز 

رو  یک ستیمعلوم ن ،ینیب یالهه حاال م رمیگ یشدم حالت رو م یکه کرده حرص یشد. از دست الهه و کار دهیکش

 برداشته آورده تا با من حرف بزنه؟

اون رو گرفتم تا جواب داد چندتا ناسزا نثارش کردم اما دلم خنک نشد اون هم به  یرو برداشتم و شماره  یگوش

 اش حرصم گرفت و دندونام رو بهم فشردم:خنده  یصدا دنیخنده زد با شن ریکه ناراحت بشه ز نیا یجا

من هم  یمال یم رهیش یکیسر  یکه دار دمیکه ازت دارم فهم یاز شناخت یکرد یم یدان یدان یمن تو ه زیخب عز-

که  هیکنم تا نقشه ات گل کنه، حاال طرف ک دایبرات پ یواقع یدان هیبهت کرده باشم و  یکمک هیامر  نیگفتم تو ا

 ناقال؟! یردش کرد
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 بودم جواب ندادم که ادامه داد:  یکه کرده هنوز از دستش عصب یاز کار چون

طور  نیخوام حاال خوب شد فکر کردم جنبه ا یواسم معذرت م رهیگ یخوب تو هم چه خودش رو هم م یلیدِ خ -

 ؟ییآ یخودت م ای ام؟یکارت دارم پاشم ب نمتیخوام بب یم ،یها رو دار یشوخ

 و جواب دادم: دمیتخت طاق باز خواب یرو

 یماست مال هیآم خودت رو واسه  یم گهیساعت د کیآم حوصله تو خونه نشستن رو ندارم تا  ینه خودم م -

 .یآماده کن فعال با یحساب

 .یبا ی! منتظرتم بازمیباشه ماستش با من عز -

زنگ تلفن چشم  یصدا دنیزود خوابم برد و با شن یو چشم هام رو بستم. از شدت خستگ دمیکش یبلند ی ازهیخم

 خوردم و خواب آلود جواب دادم:  یتخت غلت یگرفت رو یباز کردم عاطفه بود که تماس م

 اهوم؟ -

 ؟ید یالمصب رو جواب نم نیزنم چرا ا یساعت دارم زنگ م کیدختر  ؟ییسالم سارا جون کجا-

 ؟یداشت یکوفت خواب بودم کار -

 ن!زدم سارا جو یزنگ م ضمیاگر کار نداشتم مر -

 اهوم؟ -

دنبال من هم ببر به خدا دارم از تو  ایقربونت برم سر راه ب ششیپ یالهه گفت قراره بر گهیعه مثل آدم جواب بده د -

 نه؟ گهید ییآ یپوسم م یخونه موندن م

 کشان جواب داد: ازهیخم

 رم ها گفته باشم. یذارم م یم یمعطلم بذار ادیز یآم، ول یشم م یآماده م یباشه بابا خر هم خودت -

 و گفت: دیخند

 .یبا یمن فدات بشم باشه برو زود آماده شو فعال با یاله -
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ست کردم با شال  یآب نیشلوار ج هیبا  یمانتو کالباس هی دمیبه خودم رس یحساب یا قهیدوش ده دق هیاز  بعد

ست کفشم رو برداشتم و  فیم و کپرنگ تر کردم و کفش اسپرتم رو پا کرد یفوق العاده شدم رژم رو کم یوا یگریج

شونه باال انداختم و  دمینشن یرو صدا کردم اما جواب رمماد یرفتن از پله ها چند بار نییزدم در حال پا رونیاز اتاق ب

بود. سراغ مادرم رو گرفتم  زیم یرو دنیمستخدم ما که در حال دستمال کش نیرفتم و از مادل نییپله رو پا نیآخر

گذاشتم اوه هوا رو به غروب بود و باد  اطیدست تکون دادم و پا درون ح نیمادل یبرا رونیرفت بکه گفت با پدرم 

 یکه رفتم دنبال دخترها وارد کاف نیشدم بعد از ا نیو سوار ماش دمیاز شدت سرما به خودم لرز دیوز یم یسرد

 اوالال اون جا چه خبر بود؟ میشاب شد

 

(6) 

ا ب شه،یدوست دارم و هم یلیاون جا رو خ میو نشست میکرد دایپ یخال زیم هیها پر بود با زحمت  یو صندل زیم همه

که در حال بخش بود  یآرام یقیو گوش به موس میسفارش داد یزیچ هیاومدم هر کدام  یجا م نیدخترها به ا

 سپردم.

شد  یکه از اون بلند م یو به بخار دو دستم گرفتم ونیقرار گرفت فنجان قهوه ام رامو م زیم یکه رو سفارشمون

الهه نگاه از فنجان گرفتم  یصدا دنیقهوه بودم با شن یدلچسبش رو به مشام رسوندم عاشق بو یچشم دوختم و بو

 و به او دوختم.

 کن؟ فیخب سارا خانم تعر-

 :دمیرو بر هم کش ابروهام

 کنم؟ فیرو تعر یچ -

 رو! یچ یدون یمرض خودت م -

 زدم و گفتم: یرو که متوجه شدم پوزخند منظورش

 بابا طبق معمول خواستگار اومده بود. یچیه -

 صدا گفتند: کیو الهه هر سه باهم سمت من خم شدند و  پونه عاطفه،
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 واقعا؟ -

 اوهوم.-

 :دیپرس یبا شگفت الهه

 ؟یخب تو چه کار کرد -

 ردش کردم. یچیه -

 با چشمان گرده شده گفت: عاطفه

 !؟یبا خول یخر ایبابا دختر تو  -

 زد و گفت: یبا حرص و جوش نشخند پونه

 آد. یم ریروزها به زور شوهر گ نیگه ردش کردم آخه خر ا یهم م ینگاه چه با خونسرد -

 داد و گفت: زیبه م هیتک الهه

 ؟یبود چرا ردش کرد یحاال طرف چه جور -

 قهوه ام رو مزمزه کردم و گفتم: رهیکه حرصشان بگ نیا یبرا

 من دوستش ندارم. یبود ول ستیب ستیبگم ب نویپولدار خالصه ا افه،یخوش ق پ،یت خوش

 ؟چه مرگته گهیپس د سته،یب ستیب یگ یتو که م یمرض و دوستش ندار - -محکم زد تو سرم و با اخم گفت:  الهه

 کرد و ادامه داد:اومده باشد چشمش رو تنگ  ادشی یزیکه انگار تازه چ بعد

 آره؟ یکرد یجون م یجون دان یدان یه یکه خواستگارت رو بپرون نینکنه بخاطر ا نمیبب -

 :دندیرو نگاه کردند و رو به من پرس گهیو پونه هم د عاطفه

 ه؟یک گهیجون د یدان -

 و گفت: شیشونیباال انداختم و مشغول خوردن قهوه ام شدم الهه زد رو پ یشونه ا دم،یخند
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 .یکردم فکر کردم واقعا تو هچل افتاده بود دایپ یواقع یدان هیاوف من خنگ و باش رفتم براش  -

 گفتم: یآرام یدندون هام رو بهم فشردم و با صدا دمیرو سمت الهه دراز کردم و گوشش رو گرفتم و کش دستم

 اه انداخته بود؟ر زمیعز زمیبود با من حرف زد و چه عز یاون پسره ک نمیانداختم بگو بب رتیگ -

 که از درد گوش هاش صورتش جمع شده بود گفت: یدر حال الهه

 بود. یخب دان -

 گوشش فشار آوردم و گفتم: یرو

 بود؟ یولش کن بگو اون ک الیخیو ب یاصال دان -

من ازش  یکرد یم یدان یدان یزنگ زدم و تو ه یوقت الهیاسمش دان قیبود دوست توف یگم دان یم وونه،یخب د-

 باهات حرف بزنه. یطور نیاستم اخو

 رد ول کردم و با اخم گفتم: گوشش

 دونم و تو؟ یمن م یها با من بکن یشوخ نیاز ا گهیبار د هیغلط کرده، الهه -

 ه؟یک یجا چه خبره دان نیا دیبگ -زد و گفت:  زیم یرو یمشت آروم پونه

 .دیاز پشت سرم به گوشم رس ییآشنا یهنگام صدا نیا در

 ها بودن؟ نیا یگفت یجونت که م یسالم پس دان -

 خنده یکرد. باز با صدا یکه خنده کنان به ما نگاه م دمیرو د نیبه پشت سرم انداختم و دارو یپشت شانه نگاه از

با  دمیکردند از جا بلند شدم و طرفش چرخ ینگاه م نیاش رو اعصابم بود دخترها با تعجب و دهن باز به من و دارو

 دون هام رو به هم فشردم و گفتم:حرص دن

 ؟یدیمن و د ینگو که اتفاق دیکن یجا چه کار م نیشما ا -

 باز جواب داد: شین با

 ؟یپس کوش مگه باهاش قرار نداشت نم،یبب کیجونت رو از نزد ینبود اومدم دان ینه اتفاق -
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 بود؟ یجام امر نیبله من ا -

روشن که به حالت  یقهوه ا یچارشانه، پوست روشن چشم سبز موها ییخوش قد و باال یو جوان دمیصدا چرخ سمت

ر از که پ یکوتاه مشک نیاست شرتیت هیکنم  فیتوص یدونم چه طور ینم گهیرو د پشیباال شانه زده ت یقشنگ

اون  یمن چه قدر جذاب بود ول یداخ یوا دمیو کفش اسپرت رو د یخی دیسف نیج هیبود با  یسیانگل زیحروف ر

 دم؟ید یبود که م یبار نیاول هیک

الهه که با بهت به من چشم  یبه پا کردم؟ نگاه پرسشگرم رو رو یشیام چه آت یالیخ یبر من امروز با دان یوا یا

 بده.  حیدوخته بود. ثابت کردم و منتظر موندم تا توض

 نگفت. یزیاز جا بلند شد و نگاه به جوان نام برده انداخت و چ الهه

 بود در خدمتم؟ یامر دییعرض کردم بفرما -

 :دیاون رو ورانداز کرد و پرس یسر تا پا نیدارو

 ن؟یباش یم یک یجناب عال -

 هستم امرتون؟ یبنده دان -

اون لحظه واقعا دلم به  یکرده بود انداخت. اوخ یمعرف ینگاه به اون که خودش رو دان هینگاه به من و  هی نیدارو

بدم  حیدلم به حالش سوخت و خواستم توض یدونم چرا ول یخواندم نمحالش سوخت و غم رو با وضوح تو نگاهش 

له لب گفت و از ما فاص ریز یدیببخش اوردیزبان ب هب یکه حرف نیشدم بدون ا مونینقشه بود اما زود پش زیکه همه چ

 کردم که الهه کنارم قرار گرفت آب دهنش رو قورت داد و من من کنان گفت:  یگرفت با بهت به رفتنش نگاه م

 .یتلفن باهاشون صحبت کرد یکه پا یهستن همون الیآقا دان شونیسارا جون ا -

 گفتم: تیبه او انداختم و با عصبان یتند نگاه

 ؟یبد حیشه توض یکنه؟ م یجا چه کار م نیاون وقت ا -

 جواب داد: ریسر به ز الهه

 جا رو بهش دادم. نیمن هم ادرس ا نه،یتو رو بب کیگفت دوست داره از نزد دیراستش صدات رو که شن -
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 :دمیرو به الهه توپ یجا باشم با لحن تند نیخواست ا یدلم نم گهیشده بودم و د یعصبان یلیخ

 . با اون یتو غلط کرد -

 یو هوا ستادمیبا مکث دم در ا هیشاب خارج  شدم. چند ثان یتند از کاف یبرداشتم و با قدم ها زیم یرو از رو فمیک

. پررو اومده تا من رو ..یو ناراحت بودم پسره  یعصب یلیهام رسوندم داغ کرده بودم و از کار الهه خ هیتازه به ر

 یرو پام روشدم و  نمیدونم بره بدرک سوار ماش یاه اصال چه م نبود شیزیکه چ افشی.... نه نه قافشیبا اون ق نه،یبب

گرفت و هر بار باد  یتماس م یطور پشت سر هم ه نینکردم و هم ییالهه زنگ زد اما اعتنا یگاز فشار دادم چند بار

 نیاموضوع به  هیدونم چرا  یافزود حاال نم یم تمیافتاد به عصبان یام م یصفحه روشن گوش یاسمش رو دنی

 نیبا اون پسره باعث شد به ا نیدارو یمنتظره  ریهم حضور غ دیدونم شا یقدر بزرگش کردم نم نیرو ا یکیکوچ

 اسم عاطفه جواب دادم:  دنیبا د فتمیحال و روز ب

 ؟یخوا یم یچ ه؟یهان چ -

تو  یکن یبرگرد زود قهر م ایرفته، منظورم اون پسره رفت ب یاز دلشوره دان میمرد ؟یرفت یگذاشت هویدختر کجا  -

 هم.

 کنم. یوگر نه پوست از کله اش م نمشینب ارهیگردم به اون الهه هم بگو شانس ب یاون جا بر نم گهیمن د -

 د،یپچ یالهه در گوش یدفعه صدا کی

کنم آروم باش  یبکن فقط خواهش م یخوا یم یخوام باشه قبول پوستم رو بکن هر کار یسارا جون معذرت م -

 .قصد ناراحت کردنت رو نداشتم شرمندم

 .یفعال با ستیام و حالم رو به راه ن یعصبان یلیمن االن خ نیبب یاشالزم نکرده شرمنده ب -

 یول دینپرس  نینظرم رو درباره دارو یو حت دیازم نپرس یچیگذشته بود اما مادرم ه یروز از موضوع خواستگار چند

مبل چهار زانو نشستم و با  یبهشون گفته بود؟ کنار مادرم رو یاون روز چ نیمن کنجکاو شده بودم تا بدونم دارو

 نا؟یا ییخب مامان خانم چه خبر از دا دمیباز پرس شین
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 نگاهم کرد و جواب داد: یچشم ریز مادرم

 ؟یریگ یرو م نایا ییشده امروز سراغ دا یخبر چ یب -

 داره؟ یاشکال یطور نیباال انداختم هم شانه

 خوبه که ازش یلیخ نمیاما ا یفکر کن نیتر به دارو شیرو ولش کن بهتره ب نایا ییهم خوبه حاال تو دا یلینه خ -

داشته  گهیاز هم د یتر شیمدت شناخت ب نیو تو ا یموضوع فکر کن نیا یتر رو شیبهت فرصت بده ب یخواست

 .دیباش

 و گفتم:  دمیکش ینیزدم ه نهیگذاشتم دستم رو به س نیزم یپا رو دمیتعجب از جا پر با

 خواستم؟ یزیچ نیمن مامان من ازش همچ -

 ؟یبهش گفت یرفت اون روز خواستگار ادتیمگه  گهیچته دختر، بله د وا

 نزدم که مادرم ادامه داد:  یدوختم و حرف ونیزیحرص لب هام رو به دندون گرفتم و چشم به صفحه تلو با

م اصرار کردن بهت بگ یلیبچه ها خ ییایب دیکنسل که حتما با یبرنامه دار میدعوت یفردا شب مهمون یبرا یراست -

 .یتو هم باش

 ؟یبه مناسبت چ یمهمون دمیچونه ام قرار دادم و پرس ریو ز دستم

خدمت  انیبه چه مناسبت اما فکر کنم جشن پا دمیتماس گرفت دعوتمون کرد من هم نپرس نیدونم شه ینم -

 راشا است. یسرباز

 گرفتم؟ شگاهیافردا نوبت آر یبگو ساعت چند چون برا قیدق یآم ول یم یاوک -

 گهید یبود اما فکرم جا ونیزیتلو یبه صفحه روشن و رنگ نگاهم

 دینذاره قبل از همه با یقول و قرار یتا باشد از طرف کس ارمیرو در ب نیبه خودم برسم و حرص دارو یحساب دیبا

کردم  و رو رینباشه، تمام کمد لباس هام رو ز یبپوشم که تکرار یزیچ هی دیو قشنگ باشم با کیلباس ش هیبفکر 

حوصله  ییاما تنها دیبرم خر دیمن با یاوه نه خدا مها تن کرده بود یجشن و مهمون یهمه لباس هام رو تو بایتقر

زنگ زده اما  یکه چند بار نیندارم برم با الهه هم سه چهار روزه قهر بودم المصب چه قدر دلم براش تنگ شده با ا
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تونه  یکس نم چیآخه جز اون ه یبرم منت کش دیبا ستین یدارم چاره ا ازیدادم حاال هم که بشدت بهش نجوابش ن

 لباس به من کمک کنه. تخابدر ان

 فرستادم امیشد که براش پ نیا

 آم دنبالت. یم گهید قهیتا چند دق دیخر میسالم آماده شو بر -

 گرفت جواب داد:  لیرو تحو امیپ تا

 هستم چشم، قربونت برم من.من نوکر توام  -

 تکون دادم و مشغول آماده شدن شدم. یسر دمیخند

بود که با  یتونستم ازش دلخور بمونم دختر خوب و مهربون ینم نیتر از ا شیدوستش داشتم و ب یلیمصب خ ال

 هیهم داشت و  گهیکرد خودش فرزند دوم خانواده بود و بجز خودش دو خواهر د یم یپنچ نفره زندگ یخانواده ا

 یخوب و آرام یمعلم بود خالصه زندگ ادرشکرد و م یم یشرکت کارگر هیبرادر که از خودش بزرگ تر بود پدرش تو 

 .و کنارم سوار شد رونیب دیکه زدم زود پر یداشتند دم در خونه شون که طبقه دوم بود قرار گرفتم و با تک بوق

 از سالم غرق بوسه ام کرد. بعد

 ه خود از حرکاتش جمع شد و گفتم:خود ب صورتم

 آد! یعه نکن خوشم نم-

 باال برد و گفت: میرو به عالمت تسل دستش

 باشه باشه فقط دوباره قهر نکن.-

 دم،یخند

 ؟یچه طور -

 ذره شده بود. هیشدم نامرد دلم برات  یعال دنتیبا د -

 زدم و گفتم: استارت
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 دخترم، خخخخخ  ستمیمرد ن -

 به چه مناسبت؟ یبخر یخوا یم یحاال چ -

 بخرم. یو عال کیدست لباس ش هی دیاند با یدعوتم و همه لباس هام تکرار یشب مهمون فردا

 باز گفت: شیزد و با ن بشکن

 .هوی میپس بزن بر -

 

(8) 

 یمردم م نیا یقاط دیبا ستین یو شلوغ بود اما چاره ا تیپر جمع میذار ی. چه خبر بود هر جا پا ممیپاساژ شد وارد

ور که تا کمر با ت یحلقه ا نیبلند آست ییطال راهنیپ هیباالخره  دنیور و اون ور چرخ نیو ا یمعطل یبعد از کل میشد

 گهیپاهام د یشده بود انتخاب کردم از شدت خستگ نییتز راقبا سنگ ب ییکار گذاشته شده و از قسمت جلو ریحر

که  یشفرو یاز کنار بستن م،یبخور یزیچ هیو  مینیبش یکم میکردند از الهه خواستم تا بر یجون نداشتند و وز وز م

 و گفتم: دمیدست الهه رو کش میشد یرد م

 دارن! یخوش مزه ا یرسه بستن یخوبه، به نظر م نجایا -

 بکشه و گفت: رونیتقال کرد تا دستش رو از تو دستم ب الهه

 ...زهیجا چ نیصبر کن سارا ا -

 از من وارد شده و گفت:  تیبه حرف هاش ندادم و قبل از اون وارد مغازه شدم الهه با تابع گوش

 رم سفارش بدم. یمن م نیجا بش هیتو برو  -

 زنان گفتم: لبخند

 عشقم! یاوک -
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 یخوردند رو یاونجا به چشم م یبود که چندتا مشتر یو قشنگ کیمغازه ش هیبه مغازه انداختم بد نبود  یکل نگاه

به  یهول بود و ه یبود نشستم و نگاهم رو سمت الهه معطوف کردم انگار کم یدرب ورود یکه رو به رو یندلص

 .دییپا یور و اون ور رو م نیو ا دیکش یاطرافش سرک م

 دفعه؟ کیدختره چش شد  نیا ستین معلوم

 

(8) 

 یمردم م نیا یقاط دیبا ستین یو شلوغ بود اما چاره ا تیپر جمع میذار ی. چه خبر بود هر جا پا ممیپاساژ شد وارد

ور که تا کمر با ت یحلقه ا نیبلند آست ییطال راهنیپ هیباالخره  دنیور و اون ور چرخ نیو ا یمعطل یبعد از کل میشد

 گهیپاهام د یشده بود انتخاب کردم از شدت خستگ نییتز راقبا سنگ ب ییکار گذاشته شده و از قسمت جلو ریحر

که  یشفرو یاز کنار بستن م،یبخور یزیچ هیو  مینیبش یکم میکردند از الهه خواستم تا بر یجون نداشتند و وز وز م

 و گفتم: دمیدست الهه رو کش میشد یرد م

 دارن! یخوش مزه ا یرسه بستن یخوبه، به نظر م نجایا -

 بکشه و گفت: رونیتقال کرد تا دستش رو از تو دستم ب الهه

 ...زهیجا چ نیصبر کن سارا ا -

 از من وارد شده و گفت:  تیبه حرف هاش ندادم و قبل از اون وارد مغازه شدم الهه با تابع گوش

 رم سفارش بدم. یمن م نیجا بش هیتو برو  -

 زنان گفتم: لبخند

 عشقم! یاوک -

 یخوردند رو یاونجا به چشم م یشتربود که چندتا م یو قشنگ کیمغازه ش هیبه مغازه انداختم بد نبود  یکل نگاه

به  یهول بود و ه یبود نشستم و نگاهم رو سمت الهه معطوف کردم انگار کم یدرب ورود یکه رو به رو یصندل

 .دییپا یور و اون ور رو م نیو ا دیکش یاطرافش سرک م
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برگشت و رو به روم نشست با مکث  یدوتا ظرف بستن یحاو ینیدفعه؟ با س کیدختره چش شد  نیا ستین معلوم

 :دمینگاهش کردم و پرس

  ؟یرس یشده مضطرب به نظر م یزیچ -

 زد و جواب داد: یمحو لبخند

 .میات رو بخور تا بر یزود بستن ستین یزینه نه چ -

 کردم  یم فیخوردم مرتب از طعمش تعر یرو م یکه بستن یحال در

 خورم خوشمزه است مگه نه؟! یم یا یبستن نیباره همچ نیاول یخوش مزه ا یعجب بستن -

 تکون داد: یسر الهه

 ؟یرو بکن دهاتیخر هیتا تو هم بق میجا چه طوره بر نیمن و آورده بود ا قیتوف یچند بار هیاوهم  -

 کنم، یرو هم م دهامیحاال تو باشه باوا خر یدار یچه عجله ا -

شد. به محض ورودش پشت  یافتاد که وارد مغازه م ییشد چشمم به فرد آشنا دهیکش ینگاهم سمت درب ورود 

چه قدر  ایجا بود مشغول صحبت شد با دقت نگاهش کردم خدا نیکه فروشنده ا یرفت و با پسر جوان شخوانیپ

ود. ب یاگر اشتباه نکنم اون همون دان دمشید ییجا هیبودم؟ درسته من  دهیاش برام آشنا بود اون رو من کجا د افهیق

الهه ثابت  یاومد نگاهم رو یخندان م ییسمت ما با رو دمیفکر بودم که د نیکنه؟ در ا یجا چه کار م نیا اما آخه اون

 هم از عکس دی. شادهیترس یلیمعلوم بود خ چارهینگاهم کرد ب دهیشده بود با رنگ و رو پر یموند اون که متوجه دان

ه تا کرد یکینه نکنه بازم با الهه دست به  یجا چه کار داشت وا نیسوال بود اون ا یبرام جا یول دیترس یالعمل من م

  نه؟یمن رو بب

 'نیخوش آمد یلیخانما، خ نیقدم رنجه فرمود نیجاست؟ خوش اومد نیا یک نیبه به بب -

 شده بود از جا بلند شد و جواب داد: یکه حرکاتش مثل آدم آهن الهه

 ا؟حال شم الیسالم آقا دان دیشما لطف دار یمرس -

 زنه. یسر هم نم گهیمعرفت د یچه طوره؟ ب قیتوف د؟یشما چه طور دیزنده باش -
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اعتنا باشم همون طور که سر جام نششته بودم  یکردم ب یمن بود سع یکردم نگاهش رو یکه احساس م یحال در

 لب هام رو جمع کردم و گفتم:

 .دیآقا مزاحم نباش د،ییتموم شد؟ لطفا بفرما تونیپرس احوال

 را تو دهنم گذاشتم.  یحرص قاشق بستن با

 خوشتون اومد نوش جونتون البته سازنده اش منم، یاز بستن -

تو گلوم و سخت سرفه ام گرفت دستم رو جلو دهنم گذاشتم و  دیپر یجا خوردم بستن دمیرو شن یجمله آخر تا

شدم از شدت سرفه اشکم  یه مداشتم خف یوا یزد ا یپشتم م یکنارم نشست و ه یکردم الهه با نگران یسرفه م

 در اومده بود.

ب آ یآب را گرفتم و کم وانیرا مقابلم گرفت ل وانیآب برگشت و ل وانیل هیزود با  یلیاز کنار ما رفت و خ الیدان

 رو برداشتم.  دهامیو خر فمیخوردم کم کم که سرفه ام بهتر شد بلند شدم ک

 سارا جون؟ یبهتر شد -

 .میبله خوبم پاشو بر -

 یتشکر خشک و خال هی رهیقبول نکرد پول رو ازم بگ الیانداختم و رفتم تا حساب کنم اما دان الیبه دان یتند نگاه

 زدم. رونیازش کردم و از مغازه ب

 دوان دنبالم اومد و گفت: الهه

م کن یحرفم رو بزنم خواهش م یاما تو مهلت نداد الهیجا متعلق به دان نیخواستم بهت بگم ا یسارا به جون من م -

 با من قهر نکن.

 بود. یخوشمزه ا یالمصب عجب بستن ینشده تو خودت رو ناراحت نکن ول یزیحاال که چ ستمیقهر ن -

 (، وونهی) د د،یمشت به بازوام زد و خند هی الهه

 شدم. نیو سوار ماش دمیخند
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م نشست یکاناپه ا یتنها رو نیبه جمع حاضر یصرهمه اومده بودند بعد از سالم مخت بایتقر یمهمون دمیرس یوقت

بزرگ شده بود  یلیبودمش به نظرم خ دهیوقت بود که ند یلیاومد خ یکه سمتم م دمینگذشت که راشا رو د یرید

 هیشرت سبز پررنگ ساده با  یت هیبود.  یشوخو فوق العاده خوش اخالق و آدم  ییخوش قد و باال فیظر یاون جوون

 کیبار ینیپهن ب یرنگ پوستش سبزه بود. ابروها یکم هیزده و البته  شهیتازه ر ییتن داشت موها یمشک نیج

دختر خاله  نیاومد راشا تک پسر شه یصورتش م یبلند و جذاب فرم دهنش هم به گرد یچشمان متوسط با مژه ها

 بودماومد و همه جوره باهاش جور  یخوشم م یلیاز راشا خ دمادرم بعد از دو دختر بو
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 اند. یمغرور و از خود راض یدخترها یلیاومد آخه خ یخوشم نم چیاز خواهراش ه اما

 .یخانم یخوش اومد یلیدختر، خ ؟یخودت نیکنم سارا ا یاشتباه م ای نمیب یبه به من درست م -

 و لبخندزنان گفتم: میدست داد گهیهم د با

 ؟یتو خوب تیبخوب یمرس -

 یدختر و البته ا یشه، چه قدر بزرگ شد ینم نیبهتر از ا میخندان گفت عال ییرا از عمد محکم فشرد و با رو دستم

 خوشگل تر! ینگ یبگ

 :دیو نشستم کنارم جا گرفت و پرس دمیخند

 ؟یکن یخب چه خبر؟ سارا خانم چه کارا م- 

 درس و دانشگاهم. ریهنوز درگ یچیه -

 .یخوبه موفق باش -

 .نیممنون همچن یلیخ یمرس -

 گهید ییایکردم که ب یتنگ شده بود و همه اش خدا خدا م یلیشه دلم برات خ یباورت م یزیکنم عز یخواهش م -

 ؟یچه طور
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 خوبم. -

 .یاز خودت کرد یگرم  فیفقط خوب؟ بابا چه تعر نیهم

 .دیاون هم خند دمیخند

درسته من خارج از کشور  میکرد ادی مونیاز گذشته و از دوران بچگ یو کل میدیخند یو م میزد یگپ م گهیهم د با

 خاطره با راشا داشتم. یکل رانیاومدمون به ا یگه گاه نیبزرگ شده بودم اما با هم

 که جمعتون جمعه؟ نمیب یبه به م -

 گفت:  یو با شوخ دیچرخ نیسمت دارو راشا

 راحت گلمون کم نبود. التیخ -

و سر به سر  یو شوخ وستندیو کنار راشا جا گرفت و سالم کرد. کم کم تمام بچه ها به جمع ما پ دیخند نیدارو

 یبود م یکه پسر ساده و آرام لیسر به سر سه یبمب خنده به هوا رفت. همگ یگذاشتنشون شروع شد و صدا

 گذاشتند،

مادرم  یخانم عمه  ژهیمن یبرادرن و پسرا نیمادرم و تک فرزنده خانواده اش بود شاهد و شاه ییپسر دا لیسه

 یاروشن و گونه ه یبود با پوست یدختر چاق و تپل ینگ یبگ یبا من دوست بود شهال ا یلیبودند و خواهرشون که خ

تن  دیرس یکوتاه که تا زانواش م یا حلقه نیاست دیسف راهنیپ هیروشن امشب هم  یعسل یو چشم و مو یصورت

 نداشت چون تا گوشش کوتاه بود. یل خاصکرده بود. موهاش هم مد

 ریبلوز حر هیبودند  دهیافتاده بودند ماهک و مهتاب هر دو مثل هم لباس پوش لیراشا هم که انگار از دماغ ف یخواهرا

 غیج شیآرا هیکوتاه ست کرده با  نیدامن ج هیبا  دیسف زیر یقرمز با توپ توپ ها

 خوشگل شدند. یلیکنند خ یم فکر

 بود. نیعشق شاه زین تاینبودند ب یبد یمادرم بودند دخترها یعمو یو بهاره هم با هم خواهرند اون ها دخترها تایب

مرد و زنده  یداشتم که برام م یعشق هیمن هم  یعرض کنم مجنون هم بودند خدا بده شانس کاشک یعشق که چ

 شد. یم
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رو  ندهیکه زن آ دندیپرس یم گهیو از همدرو مطرح کردند  یگذشت پسرها موضوع یکه از مزاح و شوخ حرف

پا انداختم و با لبخند به نظرات اون ها گوش  یبود ازش خوشم اومد پا رو یخواهند باشد؟ بحث جالب یم یچگونه زن

 دادم:

 :دیپرس لیرو به سه شاهد

 داشته باشه؟ ییارهایات چه مع ندهیزن آ یدوست دار حایترج -

 جواب داد: لیسه

خوام که به پدر و  یم ی. زنگرفته تا نظافت خونه و.. یبلد باشه، از آشپز یخوام که خوندار یم یاول از همه زن -

 . ارهیبگم بگه چشم و نه ن یمادرم احترام بذاره و هر چ

 و گفت:  دیبلند خند یبا صدا راشا

نگهش دار  خچالیتو  یکرد دایپ یزن نیاگه همچ حتیهم وجود داره؟ از من به تو نص یزن نیبرو باوا مگه همچ -

 روز موادا. یبرا

 گفت: دیخند یکه م یدر حال لیسه افتیخنده همه شدت  یصدا و

 آره با تو موافقم، -

 یبه من چشم م یهم گه گاه نیدارو دند،یخند یگفتند و م یم گهیبا همد اهویدور از ه تایو ب نیشاه ونیم نیا در

برام نداشت. شهال که از ظاهر  یتیگرفت اما اهم یمن با راشا خو گرفته بودم حرصش م دید یکه م نیدوخت و از ا

م کردم با اخ یمن بود هر بار نگاهش م شیپ نیدارو وجهتر ت شیب دید یکه م نیبود از ا نیمعلوم چشمش دنبال دارو

خودم غذا بکشم که  یخواستم برا مینشست یشام خور زیدور م یشدم وقت شام که شد. همگ یو تخمش مواجه م

من قرار داد. تشکر کردم و خواستم ساالد رو بردارم  یو بشقاب رو جلو دیراشا مانع من شد و خودش برام غذا کش

آروم از اون خواهش کردم تا ظرف ساالد رو به من بدهد  یکه کنارم نشسته بود با لحن نیکنار دارو داما ظرف ساال

 رداشت و مقابلم قرار داد و گفت:خندون ظرف ساالد را ب یاون هم با رو

 خانم، دییبفرما-

 .یمرس -
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 کنم. یخواهش م -

اش  دهیرژ کش یلب ها یرو یکرد لبخند یکه چپ چپ نگاهم م یحرکت حرصش گرفت در حال نیشهال از ا انگار

 گفت: نینشوند و با ناز و عشوه رو به دارو

 ؟یکن یآب لطف م وانیل هی نیقربون دستت دارو -

 که کنار دست شهال بود اشاره کرد و جواب داد: یبه پارچ آب نیدارو

 آب که بغل دستته. یول -

خودم رو گرفته بودم تا نخندم بچه ها هم انگار دست کم از من  یشد. من که به زور جلو عیچه قدر ظا یوا یا

 گفتم: بشنوه نیآردم که فقط دارو ییانداختند با صدا رینداشتند هم رو نگاه کردند و سر به ز

 شد. عیگناه داره ظا -

 و جواب داد:  دیخند یرکیز نیدارو

 نکنه! یتا باشه به عشقم حسود -

 .میمادرم هر دو سر بلند کرد یعمه  یصدا با

 داره؟! قتیحق یقصد ازدواج دار دمیجون مبارکه شن نیخب دارو -

 تو گلوم و سرفه ام گرفت. دیدفعه غذا پر کیسوال عمه خانم  نیا دنیشن با

 نینامزد دارو دیگفته باشند؟ اون وقت خواه نخوا با یزیپدر و مادرش چ ای نیمن نکند دارو یخدا

 

(10) 

 شدم. یم

 آب داد دستم و آروم زد پشتم. وانیل نیدارو
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 ؟یوقت خفه نش هیچت شده آروم بخور  -

 یدکردم عا یسع د،یتپ یقرار بود و تند تند م یروم و بنگفتم اما قبلم ناآ یزیو چ دمیآب رو تا آخر سر کش وانیل

زد و  یبهم انداخت لبخند مرموز یاون هم متوجه حالم شده بود نگاه چپ یشدم. انگار نیباشم و منتظر جواب دارو

 جواب داد:

 آد؟ یبه من نم یعنیعمه خانم  هیداره چ قتیبله حق -

ه ک هیدختر خوش شانس ک نیا میتا بدون میکنجکاو قتشیاما حق چرا پسرم - -کرد و جواب داد:  یخانم خنده ا عمه

 دل ازت برده؟!

 همه یچشم ریدر دهنم گذاشتم و ز یلقمه ا یبه آروم سته،یکردم هر لحظه ممکن بود قلبم با یجا احساس م نیا تا

سوختم  یمشغول خوردن غذاشون بودند انگار فقط من بودم که درون التهاب م یعاد یرو از نظر گذروندم همگ

 از نوشابه اش رو خورد و جواب داد: یلب هاش نشوند و کم یرو ینیباز لبخند دلنش نیدارو

 .دیفهم یبه موقع اش م ه؟یفعال بماند دختره ک -

د بو ومدهیخوشم ن نیقدر از دارو نیحاال اکنم تا  یشدم اعتراف م یخدا داشتم قبض روح م یا  دمیکش یراحت نفس

 خواست بپرم و بوسش کنم خخخ یکارش دلم م نیبابت ا

 تونستم دوستش داشته باشم. ینبود اما چه کار کنم دلم با اون نبود؟ و نم یاون آدم بد البته

که  نیاز ا نیز داروکه بدست آوردم جا داشت ا یفرصت نیاز شام باز جمع جوون ها از بزرگ ترها جدا بود با ا بعد

 از من نبرده بود تشکر کنم. یاسم

 گفتم: یینشستم و با صدا کنارش

 ممنونم. یلیخ نیازت متشکرم دارو -

 و گفت: دیرو برهم کش ابروهاش

 ؟یکنم اما بابت چ یخواهش م -

 .یبابت چ یدون یخودت رو به اون راه نزن خوب م -زدم و جواب دادم:  ییدندون نما لبخند
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 کرد و زمزمه وار گفت: کیخم شد و دهنش رو دم گوشم نزد طرفم

 شه، مطمئن باش. یموضوع خبر دار نم نیاز ا یکه عشقم رو بهت ثابت نکردم کس یتا زمان -

 ما نشست و گفت: یبه دست سمت ما اومد رو به رو تاریگ راشا

 ن؟یکرد یمن و که نم بتیغ دیکن یم چیپ چیتو گوش هم پ یشما دوتا چ یه

 گفت: نیکه دارو میدیخند

 ؟یبزن یخوا یم یآورد تاریگ نمیراحت بب التیخ رینخ -

 خندون جواب داد: یانداخت و با رو تارشینگاه به گ راشا

 ،یخون یزنم توام م یاوهوم من م -

 با تعجب به خودش اشاره کرد و گفت: نیدارو

 گرفته؟! تیمن برو باوا حتما شوخ یک -

 کرد و جواب داد: یاخم راشا

 ؟یدار یچ دیجد نمیبب ،یها من بزنم تو بخون میهوس کردم مثل قد میهم جد یلیندارم خ یاصال هم شوخ رینخ -

 خواستند تا قبول کند.  نیها طرف راشا را گرفتند و با خواهش از دارو بچه

 گفت: یرو به من زد و با دهن کج یپوزخند شهال

 خان قبول کرد. نیدارو دیبگو شا یچ هی ؟یگ ینم یزیسارا تو چرا چ -

خدا بگم چه کارت نکنه  ینگاه به جمع انداختم همه چشم ها به من دوخته شده بود ا هینگاه به اون و  هیتعجب  با

به ابروهام دادم لب هام رو جمع کردم و  ینشسته باشم، حالت شیشعله آت یشهال چنان داغ شده بودم که انگار رو

 :دمیپرس

 .گهیخونه،. د یبه من چه خودش اگر دوست داره مبه من؟  نیچرا همتون زل زد -
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 چشم تنگ کرد و رو به من گفت:  نیدارو

 خونم یرو م یکه دوست داشت یطوره سارا تو بگو هر آهنگ نیحاال که ا -

 زد. یچشمک و

 زدم و گفتم: یکه هدف من در آوردن حرص اون ها بود لبخند یسر لج دخترها در حال ومدیهم که بدم ن من

 .رو بخون یبلد ییپاشا یمرتض ادیکه از زنده  یهر آهنگ باشه -

 دوختند خخخ حالشون گرفته شد. نیکردند چشم به دارو یکه چپ چپ نگاهم م یدر حال دخترها

که رد  یصداش رو صاف کرد و در حال نیگفت که راشا شروع به نواختن کرد دارو یزیچ هیدم گوش راشا  نیدارو

خواند که تصور کردم خودش خواننده  یم ییبایز یمن بود شروع به خواندن کرد چنان با ادا و با صدا ینگاهش رو

 《 شیآهنگ ستا 》آهنگ بود.  نیا

 ییپاشا یمرتض   

دل آروم  نیبا تو ا یعاشق الیقراره دوباره رنگ چشم ها تو خ یشرشر ناودون دل باز ب ینم نم بارون صدا دوباره

 هنداره، نداره، ندار

خواد  یتو با چشمات دلم هنوز تو رو م شیستا ش،یستا یب ی هیهام و خواب نوازش دوباره هق هق و بالشت گر شب

 دل بازم پر زده واسه عطر نفس هات 

نداره،  یاشک چشام رو غم تموم زهیر یعکس و درد دلم رو م هیعطر تو داره دلم گرفته دوباره کار من انتظاره  اتاقم

شه، بغل گرفتمت انگار دوباره خوابه و تکرار  یقلبم آروم نم چهیپ یباده و کوچه داره تو خونه م ینداره، نداره صدا

 وار،یدادم به د هیو من تک یباز نبود

 حس خوب تو دل ما، هیها شب یوانگید یعنی شیستا

چه قدر خوبه چه  ینشست شمیکنم پ یلحظه ها رو دوست دارم تصور م نیقرارم چه قدر ا یب ینگاه کن تو چشما 

 تونم تو رو تنها بزارم. یکه دارم نم یحس نیا یعنی شیستا یقدر خوبه که هست
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خواند و راشا با نواختن  یم یعال یلیمعذب بودم لبخند زنان دست زدم آخه خ نیدارو ینگاه ها ریکه ز یحال در

 کرد.  یم شیهمراه

 به شما، نیفوق العاده بود آفر -

 یبا رو نیکرد. دارو یم فیتعر نیدارو یاز صدا ین شروع به کف زدن کردند و هر کدام جوراز م تیها با تابع بچه

 شونه راشا قرار داد و گفت: یخندون تشکر کرد دست رو

 ها؟! میدار یخوب ینوازنده -

 رو کنار گذاشت. تاریو گ دیخند راشا

 

(11) 

کردند و رفتند پدر و مادرم  یشب هم گذشته بود کم کم مهمون ها خدافظ میقدر زود زمان گذشت و ساعت از ن چه

 یخودم اومده بودم باهاشون همراه نشدم از پدر، مادر و خواهرها نیخونه شدند چون با ماش یهم قبل از من راه

 رفتم. نمیکردم و سمت ماش یمغرور راشا خدافظ

 نقش بست و گفت: لباش یرو ی. لبخندستادیدنبالم اومد و مقابلم ا راشا

 ازت متشکرم سارا. یحضور داشت یکه امشب تو مهمون نیاز ا -

 و گفتم: دمیخند

 خوش گذشت. یلیبود به من که خ یخوب یکنم مهمون یخواهش م -

 شه، یباوا دلمون تنگ م متینیتر بب شیکارها بکن و بذار ب نیاز ا شه،یداد و گفت: هم هیتک نیبه ماش راشا

 گرفت و گفت: نیاش رو از ماش هیو تک دیو دستم رو جلو دهنم قرار دادم اون هم خند دمیخند

 برسونمت؟ یخوا یوقته م رید -

 گفتم: یشوخ با
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 رسونه؟ یتو رو م یاون وقت ک -

 تو! د،یخند

 رو زدم. مورتیرفتم و ر نیدرب ماش طرف

 .ستین فشیکس حر چیکه ه یشناس یکه سارا را خوب نم نیمثل ا یمرس -

 با خنده گفت: باز

 .ستین یکه صد البته شک نیتو ا -

 با تعجب به راشا چشم دوختم. دمیکه از پشت سرم شن ییرو باز کردم آماده سوار شدن بودم با صدا درب

 سارا؟ ییجا نیخوب شد هنوز ا -

د و لبخند شد پشت گوشش را خارون یم کیکه به ما نزد یدر حال نیپشت شونه پشت سرم رو نگاه کردم دارو از

 زنان ادامه داد:

 !لطفا؟یرسون یسر راهت من رو م ییجا هیپنچر شده سارا تا  نمیماش کیاز شانس بدم الست -

 من جواب داد: یبه جا راشا

 برو؟ نمیبا ماش یخوا یاگر م یفکر کردم رفت -

 امشب رو مزاحم سارا خانم باشم. هیبذار  ستین نتیبه ماش یازینه راشا جون ن -

 رو به من ادامه داد: سپس

 نداره؟ یالبته اگر اشکال -

 زدم و جواب دادم: یشده بود. لبخند زورک سیتونستم بگم دهنم سرو یم چه

 رسونم. یسر راه شما رو م دییبفرما ینه نه چه اشکال -
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شد هر که متوجه  نیروندم دارو یرو م نیو با اعصاب خرد استارت زدم و با حرص ماش میکرد یراشا خداحافظ از

 باز رو به من گفت: شیافزودم با ن یلحظه به سرعتم م

 ها! میجون ناقابل رو هنوز الزم دار نیتر ما ا واشیسارا خانم  -

 کم کردم و گفتم: نیچپ نگاهش کردم و از سرعت ماش چپ

 مگه نه؟ یرو گفت نیپنچر نبود شما عمدا ا نتیماش کیالست -

 کرد و جواب داد: یآروم خنده

 نداشتم تا باهات حرف بزنم. نیجز ا یچاره ا یشرمنده، ول یباهوش یلیآد خ یخوشم م -

 بهت نگاه گذرا بهش انداختم که گفت: با

 ؟یگیبپرسم راستش رو بهم م یزیچ هیسارا  -

 نگاهش کنم سر تکون دادم: نکهیا بدون

 اوهوم. -

ازم بپرسه،  یخواد درباره دان یم افتاده مدونم چرا به دل یکرد نم یکرد انگار داشت کلمات را تو ذهنش مرور م مکث

 کاش یدادم؟ خدا لعنتم کنه ا یبهش م دیبا یبه سرم کنم چه جواب یچه خاک ادیاگر حدثم درست از آب در ب یوا یا

 هگیکه من زده بودم؟ بدبختانه به لطف الهه حاال د یچه گند نیبردم آخه ا ینم یاز دان یشدم و اسم یاون روز الل م

با من  ادیب نیدادم دارو یاون روز اصال اجازه م دینبا دهیاون رو د نیو دارو ونهیدر م یکی ینبود و پا یالیخ یدان

قصد ازدواج  منگفتم که  یم ییو زن دا ییکندم و به پدر و مادرم و به دا یرو م هیهمون جا قال قض دیحرف بزنه، با

خدا  یخوام تا فکرهام رو بکنم ه یفرصت م هی نیاز داروکردند واقعا من  یحاال اون ها فکر م دمیکش یندارم هوف

 کن، ریرو عاقبت بخ یباز نیخودت ا

 دختر؟ ییمعلوم هست کجا چیسارا سارا ه -

 به خودم اومدم  نیدارو یصدا با

 شده؟ یزیهوم چ -
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 که تو اصال حواست با من نبود حالت خوبه؟ نیاما مثل ا ستین یزینه چ -

 ؟یبپرس یخوا یرو م یچ یاوهوم خوبم خب نگفت -

 :دیمقدمه، پرس بدون

 داره؟ یات نقش یتو زندگ یگفت یکه م یسارا واقعا دان -

تونستم بهش بگم چون  یدادم مطمئنا راستش رو نم یجواب م دیبا یخدا حاال چ یلحظه با بهت نگاهش کردم ا کی

 یکنه، اگه هم بگم بله نم کین نزدتر خودش رو به م شیکنه ب یم یکنه و سع یصورت از فرصت استفاده م نیدر ا

 یکیام که هر روز با  ییاز اون دسته دخترها نکنه م یخودش فکر م شیدرباره ام خواهد کرد حتما پ یدونم چه فکر

 از اون دسته دخترها نبودم. یکنه ول یکنند درسته فرهنگ من با اون ها فرق م یبر قرار م یدوست

 یمن رو ببخش بخاطر دروغ ایکردم برسونمش خونه خدا یشدم و قبول نم یکاش الل م یافتاده بودم ا یریگ عجب

 نیندارم جز ا یچاره ا یدون یخودت م یخوام بگم ول یکه م

 رو به رو به رو دوختم و جواب دادم: نگاهم

 شناسم و قول ازدواج به من داده. یم شیرو از چند ماه پ یبله دان -

 ؟یدوستش دار-

 وندم.م یاگه نداشتم باهاش نم -

 نگفت. یزیچ گهیبر هم رفت و د نیدارو ی افهیگفتم ق یلعنتم کنه که چه دروغ احمقانه ا خدا

 ؟یناراحت شد -

 مگه برات مهمه؟ -

 .نمیرو ناراحت بب یمهم که نه اما دوست ندارم کس -

 تکون داد: سر

 طوره. نیاهان که ا -
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باور کن  یکن یدنبال جلب توجه توعه چرا به اون فکر نم ییجورا هیشهال که بد جور هوات رو داره و  یراست -

 خورم. یشما نم دیتو ببخش یمن بدرد زندگ نیدارو

 ؟یفهم یرو م نیمن شهال رو دوست ندارم تو رو دوست دارم ا یول -

 ه،یشهال هم دختر خوب یول -

 داشبرد زد و گفت: یمشتش رو رو تیعصبان با

 

(1۲) 

 خوام تو رو!! یباش بفهم من تو رو م نیذره واقع ب هیشهال؟! سارا  یگ یگم تو، تو م یمن م -

 جواب دادم: تیو با عصبان دمیاش در جا پر یحرکت ناگهان از

 حاال درست شد؟ نمیبد ب ستمین ینیمن آدم واقع ب -

 ،ینیب یکنم حاال م ینشد باالخره من تو رو مال خودم م رینخ -

 و گفتم: دمیتمسخر خند با

 ؟یباش مگه من عروسکم که مال خودت بکن الیخ نیبه هم -

شده با لحن  یخواست من رو عاشق خودش کنه انگار عشق هم زورک یم یبود زورک یچه جور آدم گهید نیخدا ا یا

 ادامه دادم: یزیمسخره آم

 م،یکن فیو تعر مینیباشه بب -

 میدیرس دییرو نگه داشتم و گفتم بفرما نیو ماش دمیترمز کش محکم

 رو نگاه کرد و گفت: رونیب

 کنم یان شاء اهلل جبران م یدیکش زحمت
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 سرش را به داخل خم کرد و گفت: شهیشد و از ش ادهیپ

 یکنم و هر طور دلت بخواد برات زندگ یدم من تو رو خوشبختت م یسارا جون خوب به حرف هام فکر کن قول م -

 شب خوش. یکه من رو رسوند یسازم مرس یم

 .ریشما هم بخکنم شب  یخواهش م -

 ؟یکن راحت ترم اوک نشیگذ ی)شما( رو حذف کن و) تو ( رو جا نیتر سمت من خم شد و گفت: ا شیب

 .ریخودت باش شب خ مراقب

 یزدم و از جا کنده شدم در تمام راه به حرف ها یفاصله گرفت تک بوق بعنوان خدافظ نیزدم از ماش استارت

قلبم نبود وارد اتاقم شدم. لباس  یجا چیبهش نداشتم و  ه یاحساس نیکوچک تر  یکردم اما ذره ا یفکر م نیدارو

 خسته، بودم و زود چشم هام گرم خواب شدند و به خواب فرو رفتم. یلیخ دمیتختم خز یعوض کردم و رو

 

(1۲) 

 خوام تو رو!! یباش بفهم من تو رو م نیذره واقع ب هیشهال؟! سارا  یگ یگم تو، تو م یمن م -

 جواب دادم: تیو با عصبان دمیاش در جا پر یهانحرکت ناگ از

 حاال درست شد؟ نمیبد ب ستمین ینیمن آدم واقع ب -

 ،ینیب یکنم حاال م ینشد باالخره من تو رو مال خودم م رینخ -

 و گفتم: دمیتمسخر خند با

 ؟یباش مگه من عروسکم که مال خودت بکن الیخ نیبه هم -

شده با لحن  یخواست من رو عاشق خودش کنه انگار عشق هم زورک یم یبود زورک یچه جور آدم گهید نیخدا ا یا

 ادامه دادم: یزیمسخره آم

 م،یکن فیو تعر مینیباشه بب -
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 میدیرس دییرو نگه داشتم و گفتم بفرما نیو ماش دمیترمز کش محکم

 رو نگاه کرد و گفت: رونیب

 کنم یان شاء اهلل جبران م یدیکش زحمت

 سرش را به داخل خم کرد و گفت: شهیش شد و از ادهیپ

 یکنم و هر طور دلت بخواد برات زندگ یدم من تو رو خوشبختت م یسارا جون خوب به حرف هام فکر کن قول م -

 شب خوش. یکه من رو رسوند یسازم مرس یم

 .ریکنم شب شما هم بخ یخواهش م -

 ؟یکن راحت ترم اوک نشیگذ یو جا)شما( رو حذف کن و) تو ( ر نیتر سمت من خم شد و گفت: ا شیب

 .ریخودت باش شب خ مراقب

 یزدم و از جا کنده شدم در تمام راه به حرف ها یفاصله گرفت تک بوق بعنوان خدافظ نیزدم از ماش استارت

قلبم نبود وارد اتاقم شدم. لباس  یجا چیبهش نداشتم و  ه یاحساس نیکوچک تر  یکردم اما ذره ا یفکر م نیدارو

 خسته، بودم و زود چشم هام گرم خواب شدند و به خواب فرو رفتم. یلیخ دمیتختم خز یعوض کردم و رو

ا بود ام دیکه از من بع نینرفتم با ا ییو من از اول هفته تا امروزش همه اش تو خونه بودم و جا میدیآخر هفته رس به

 یگرم م یمجاز یو برنامه ها یگوش ایرو نداشتم و همه اش سرم رو با لپ تاب  یزیدونم چرا حال و حوصله چ ینم

تماس گرفتم و ازش خواستم آماده بشه و با دخترها هماهنگ  ههحوصله ام از تو خونه موندن سر رفته با ال یکردم ول

 نیا ونریب رونیب قیزدش توفکرد و گفت قرار است با نام یاما الهه عذر خواه میو خوش باش میبگرد رونیب میکنه بر

 یشهر باز یالهه شدم و با عاطفه و پونه، هماهنگ کردم و قرار شد دم ورود الیخ یب گهیهم از شانس بد من بود د

 !دیجد یماجرا جو یبسو شیشد. پ یعال مینیرو بب گهیهم د

و  فیک دمیبا شال همرنگ شلوارم ست کردم و پوش دیکوتاه شلوار سف یلیخ ینفت یمانتو آب هیآماده شدم  یزود

شده بودم بسم اهلل  یچ یواا یکردم محشر شدم ا ادهیصورتم پ یکه رو یمیمال شیکفش اسپرتم رو پا کردم با آرا

 چشم نزنم خودم رو خخ
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ردم گ یبر م ریبه اتاقم بکشه و به مادرم که خونه نبود اطالع بده که شب د یرو صدا زدم و ازش خواستم دست نیمادل

 یبگردم و خوش باشم ول یداشتم حساب میزدم. تصم رونیاز خونه ب یتا مثال نگران و دلواپس نشه، با حال خوش

 یخوب یآد. خدا جون چه هوا یکه عشقم الهه نم فیح

 !یگشت و گذر و خوش گذرون یده برا یم جون

 یو من رو به آغوش گرفتند بعد از سالم و احوال پرس دندیکش یغیج دنمیبا د دمیپارک دخترها رو د یدر ورود دم

قدم زدن و هل  یبود بعد از کم تیشلوغ و پر جمع یلیخ یداخل آخر هفته بود و شهرباز میکردم و رفت هیته طیبل

دادم  یم شنهادیکه بهش پ یتماشاگر بود و هر باز طگرفتم تا سوار چرخ و فلک بشم پونه، که فق طیهوله خوردن بل

کرد. بعد از چرخ و فلک نوبت  یم میهمراه یبود و تو هر باز هیسوار بشه فقط عاطفه پا دیترس یو م دیکش یم غیج

ا هم م یبرا تیانبوه جمع نیا نیخدا چه خبر بود خدا کنه ب یوا میستادیبه دست تو صف ا طیبود بل یسوتمه سوار

 ه،جانیترسناک و پر ه یلیبودم خ یجون عاشق سوتمه سوار میسوار شد یمعطل یبشه، باالخره بعد از کل دایجا پ

 یم غیاز پس که ج میکرد من و عاطفه هم دست کم از اون ها نداشت یدختر پسرها که سوار بودند فضا رو کر م غیج

 ؟یمجبورت کرده سوار بش یگلو درد گرفتم خخخخ مگه کس دمیکش

  میکه دست عاطفه رو گرفته بودم سمت پونه رفت یحال کردم در یم جهیاحساس سرگ یکم میشد ادهیکنان پ خنده

 ؟یسوار بش یومدیداشت چرا ن یفیپونه عجب ک یوا

 که مثل شماها مغز خر خوردم. نیمگه ا -

پاشده  یواسه چ دیترس یدونم اون که م یو باز پونه فقط تماشاگر بود من نم میسوار شد گهید یچند دور باز هی

 ؟یاومده مثال خوش گذرون

با  افتاد ییکردم از دور چشم به آشنا یم فیپونه تعر یبرا یباز جانیکه از لذت و ه ینشستم و در حال مکتین یرو

برام تکون داد و سمتم پا تند کرد و لبخند زنان به ما  یشدم انگار اون هم متوجه من شده بود دست رهیمکث بهش خ

 شد. سالم کرد و گفت: کینزد

 !یجالببه به سارا خانم چه تصادف  -

 و جواب سالمش رو دادم: ستادمیجا بلند شدم مقابلش ا از

 ؟یمجرد ای یآورد فیسالم راشا خان با خانواده تشر -
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 و جواب داد: دیخند

 و بچه ها نیبا دارو یمجرد -

 :دیبه عاطفه و پونه کرد و پرس یاشاره ا سپس

 ؟یکن ینم یمعرف

 کردم: یکوتاه خنده

 دوستام هستن پونه و عاطفه. -

آرام  یجوابش رو دادند راشا اطراف را نگاه کرد و رو به من با لحن یاون ها سالم کرد متقبال اون ها هم با خوشروئ با

 گفت: 

 مزاحم نباشم؟ -

 : دمیخند

 .یمراحم یدار اریاخت -

 گشت نظرم به خودش رو جلب کرد. یکه انگار دنبال راشا م نیدور دارو از

 

(13) 

که متوجه ما  نیمتوجه اون شود، دارو نیدهن براش سوت زد و دستش رو باال برد تا دارو که متوجه اون شد با راشا

 شد با حالت دوان سمت ما اومد سالم کرد و گفت:

 د؟یینجایعه شما هم ا -

 بشنوه گفتم: نیکه فقط دارو ییلب نشوندم و با صدا یرو یکج و کوله ا لبخند

 آره از شانس بدم. -
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 زد و گفت: یم شده لبخندکه متوجه منظور نیدارو

 م؟یدور بزن هیاطراف  نیچه طوره ا نمایراشا بچه ها رفتن س -

 شونه باال انداخت و جواب داد: راشا

 ندارم البته اگر خانم ها موافق باشند؟ یحرف -

 زد و عاطفه نگاه گذرا انداختم و با خم کردن سر موافقت خودم رو اعالم کردم. یم دیپونه، که مرتب راشا رو د به

 یقطار که رد م طیاز کنار باجه بل میدیخند یم نیراشا و دارو یها یبا شوخ میزد یکه کنار هم قدم م یحال در

و  شلوغ نبود ادیجا ز نیکرد خدا رو شکر صف ا هیته طیهمه بل ی. بعد برامیداد تا سوار بش شنهادیپ نیدارو میشد

 گهینفر د کی یما چون جا یطرف مقابل رو به رو نیروراشا و دا میجا نشست هیمن و دخترها  میزود سوار شد یلیخ

 گفت: یکه راشا مانع او شد و با شوخ ندیاومد و خواست کنار راشا بش یشد پسر جوان یجا م

 ه؟یجمع خانوادگ ینیب یمگه نم -

ما به هوا رفت. قطار حرکت کرد و کم کم  یخنده  یکه صدا گهیچاره با شرم نگاهمون کرد و رفت سمت د یب پسر

گه هم روش نشد ب دیکه مخالفت کنه سوار شده بود شا نیبود پونه بدون ا بیبرام عج میشد یم یکیوارد تونل و تار

اسکله ها که  دنیبه قطار هجوم آوردن با د شتناکوح یو اون شکل ها میوارد تونل که شد چارهیب یترسه ول یکه م

دستم  یعرقش رو رو سیزد دست خ یموجود وحشتناک که برامون چشمک م هیبودند و سر  زونیتونل آو واریبه د

 دیکش یم غیگذاشت و ج

هر  یعاطفه که شرم جلو میخند یبلند بلند م یبا صدا یو ه رمیخنده ام رو بگ یتونستم جلو یترسش نم دنید از

 از اون رو گرفته بود. یعکس العمل

 گفت: یراشا رو به پونه با مهربون میشد ادهیاز قطار که پ 

 نگاه کن رنگ به روت نمونده؟! ؟یچرا سوار شد یدیترس یشما که م -

 نگفت یزیو چ شدیبه صورت عرق کرده اش ک یخجالت زده دست پونه

 گفت: یآروم یبه بازوام زد و با صدا یخندم مشت یم یه دیکه د عاطفه
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 وقت؟ هی یری.مرض نم-

ونه پ تیقطار سوار شنهادیگفتم فکر کنم بخاطر پ نیبود رو به دارو انیاز خنده در چهره ام نما ییکه رگه ها یحال در

 کنه، یم نتیتا عمر داره نفر

 :دیابروش رو باال زد و پرس یبا تعجب تا نیدارو

 واقعا؟! -

 بهم رفت با خنده گفتم:  یچشم غره ا پونه

 کردم. یشوخ -

 .دندیخند یهمگ و

 یگذره از کنار بستن یبه من خوش گذشته از  ظاهر دخترها هم معلوم که بهشون خوش م یجا که حساب نیا تا

 راشا گفت: میشد یکه رد م یفروش

 .امیبخرم ب یتا برم بستن دیجا باش نیبچه ها هم -

 وارش گذاشت و گفت:شل بیدست تو ج نیدارو

 ام؟یباهات ب -

 قدم شد و گفت: شیپ پونه

 رم با اجازه. یمن باهاشون م -

نشست و مشغول صحبت با تلفنش  مکتین یکنه، عاطفه رو یدلبر یبلده چه طور طونیدختر ش یراشا رفت ا دنبال

گذشت انبوه  یهر لحظه که م کردم تازه هوا رو به غروب بود و یو به اطراف نگاه م ستادمیشد. من هم با فاصله ا

ود. ب دهیبودند در فضا پچ یکه در حال باز ینکسا ادیو فر غیج یشد و صدا یتر م شیتر و ب شیتو پارک ب تیجمع

مهمون  یمنظره لبخند نیا دنیکردند با د یم یو خوشحال دندیدو یطرف و اون طرف م نیا یبچه ها هم با خوشحال

 رو سمت اون بر گردوندم و با بهت نگاهش کردم. نیدارو یلب هام شد با صدا
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 یجوونت کجاست چه طور یدان نیپس ا یو فقط با دوستات هست ییتنها نمتیب یهر بار م ستین بیعج نیا -

 آد تو رو تنها بزاره؟! یدلش م

 آروم گفتم: یگشتم من من کنان با لحن یم یچشمانش زل زدم و در ذهنم دنبال جواب مناسب به

 راحت شد؟ التیآره چند روزه که باهاش قهرم حاال خ میباهم قهر یما... من و دانمن...  -

 سرتکون داد و گفت: دیخند

 ؟یقهر یطوره اون وقت سر چ نیآهان که ا -

 کردم. یشوخ -چشم غره رفتم باز با خنده گفت:  بهش

 یخدا فته،یبود قلبم از کار ب کینزد دمیکه د یزیکه دروغم رو از تو چشم هام نخونه رو ازش گرفتم با چ نیا یبرا

 کنه؟! یجا چه کار م نیا گهیاون د یم

 کنه که متوجه من نشده باشه، خدا

 !؟یاز دست من راحت شد یآسون نیبه ا یسالم عشقم فکر کرد -

 و گفتم: دمیالهه خند دنیبا د دمیو از جا پر دمیکش ینیشونه ام قرار گرفت ه یکه رو یدست با

 .یشده که اومد یالهه جون عال -

 بغلم کرد و جواب داد: الهه

 داره. یا گهید یصفا هیدونم که با تو بودن  یم امین ومدیدلم ن -

 و از خودم جداش کردم که ادامه داد: دمیخند

نزد و من رو آورد دخترها  یفداش بشم اون هم حرف ارهیخواهش کردم تا من رو ب قیاز توف میاطراف بود نیا -

 کوشن؟

 گفتم: یو با شوخ دمیخند

 هاشه اون جا نشسته. نیپونه که از دست رفت عاطفه ا -
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 شد و گفت: دلواپس

 پونه چش شده؟ -

 خنده جواب دادم: با

 اره؟یب یبابا رفت بستن یچیه

 .یمرض نگرانم کرد -

 الهه را بغل گرفت.و  دیبا زوق از جا پر دیعاطفه تا الهه رو د میو من و الهه طرف عاطفه رفت میفاصله گرفت نیدارو از

 اومد؟ یسالم ک -

 گذره؟ ینامردها بدون من خوش م دمیتازه رس -

 

(14) 

 و گفتم: دمیخند

 بعله. ییجورا هی -

 نامرد یو زد تو سرم ا دیخند الهه

 الهه عوض شد و گفت: یدفعه رنگ و رو کیرو گرفتم   قیسراغ توف دمیخند یکه م یحال در

 هم با ما اومد. یدا... دان میومدیراستش سارا جون ما تنها ن -

جا بهش زنگ زد و ازش خواست به ما ملحق بشه، بخدا قسم سارا اگه خبر داشتم  نیا میایخواستم ب قیاز توف یوقت

 .مییایخواستم ب یکار رو بکنه ازش نم نیا قیقراره توف

 ام و گفتم: یشونیکف دست محکم زدم رو پ با

 بکنم آخه؟ دیجا من چه کار با نیا ادیحاال اگه ب دمید یم یم اشتباهبودمش تصور کرد دهیپس تازه واقعا د -
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 ؟یکه با من کرد یکار نیجاست. الهه بگو چه کارت کنم با ا نیهم ا نیشانس بدم دارو از

 .فتهیخوام چشمش به من ب یجا برم نم نیاز ا دیمن با دینیمن حاال من چه کار کنم؟ بب یخدا

 کرد و گفت: یاخم عاطفه

 ؟یکه چ نهیبذار تو رو بب یرو بزرگش کرد یکیکوچ نیموضوع به ا هیخوبه حاال تو هم  -

برگشتند راشا سالم کرد و  یبا پنج تا ظرف بستن دندیخند یکه سرخوشانه م یهنگام راشا و پونه در حال نیدر ا 

 گفت:

 !ارمیب یتر شده برم باز بستن شیکه تعداد ما ب نیمثل ا -

 شدم و گفتم: مانعش

 بسه. یکه گرفت نیمن دوست ندارم هم ستین یازینه ن -

 :دیبرگشت طرفم و با دقت نگاهم کرد و پرس راشا

 شده سارا؟ یزیچ -

 .ستین یزینه چ -

 ؟یانگار که گرفته ا یول -

 نه خوبم. -

ثابت موند و از خوردن  ییدفعه نگاهش جا کیکرد  یخورد و به اطراف نگاه م یاش رو م یکه بستن یدر حال نیدارو

 اومد افتاد. یسمت ما م قیکه با توف یرد نگاهش رو دنبال کردم و چشم به دان دیدست کش یبستن

 به سرم کنم؟ یخدا حاال چه خاک یوا یا

 ام شد دم گوشم زمزمه کرد: یکه متوجه دگرگون الهه

 آروم باش چته دختر؟ -
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 متم خم کرد و آروم گفت:بود سرش رو س ستادهیکه درست بغل دستم ا نیدارو

 باشه نه؟ شونیحالت ا یدگرگون لیفکر کنم دل -

 اشاره کرد. یبا اشاره سر به دان و

اه نگ یکه به دان نیانداخته بودم و جرات ا ریکردند سر به ز یبه همه سالم و احوال پرس ییبا خوشرو یو دان قیتوف

سرم رو بلند کردم به دلم افتاد که  دیکردم با تر یحس مرو خودم رو  نیدارو ینگاه ها ینیکنم رو نداشتم اما سنگ

 یمشکوک نگاه م میبود به،یکه مثل دوتا غر یمن و دان بهشد چون مرتب  یکم کم داشت متوجه نقشه ام م نیدارو

 کرد.

 زدم و رو به راشا گفتم: یکه هول شده بودم لبخند خشک یحال در

 نامزد الهه خانمه، قیکنم آقا توف یم یمعرف -

 :دیاشاره کرد و پرس یبا سر طرف دان یکردم راشا با کنجکاو یرو معرف نیراشا و دارو قیرو به توف بعد

 شون؟یا و

 یزیچشم به دهن من دوخته بود تا خواستم چ نیکه دارو یبدم در حال دیبا یدونستم چه جواب یکرده بودم نم هنگ

 گفت:  قیبگم توف

 .الیدان زمیدوست و برادر عز -

 گفت: ییبا او دست داد و با خوشرو راشا

 یخوش وقتم آقا دان -

 تسیشکرش باق یباز جا یدر امان نبودم ول نیدارو یپ ایپ یو خدا رو شکر کردم اما از نگاه ها دمیکش یراحت نفس

 یقهر بودنم حساب م یبود و به پا یذارم عاد یقهرم پس حاال که محلش نم یبهش گفته بودم با دان نیکه قبل از ا

 شد.

هر چه  یو دان نیگذشت اما حاال با حضور دارو یبهم خوش م یحساب شیساعت پ کیبه هر چه آدم مزاحم تا  لعنت

 یمناسب یشام دعوتمون کرده مجبور شدم قبول کنم و تا جا یکوفت و زهر مارم شد با اصرار راشا که برا یخوش
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با  دیشک یبرخوردم انگار داشت انتظارم رو م یانراه برگشتم وسط راه با دتو  سیکنند رفتم سرو دایسرو شام پ یبرا

حرکت ماهرانه رو به روم  کیراهم رو کج کردم تا مجبور نباشم از کنارش رد بشم سمتم پا تند کرد و با  دنشید

 شدم. نگاهم رو ازش گرفتم که گفت: رهیخ یبا تعجب به چشمان سبز و جذابش لحظه ا ستادیا

 یاخم هات رفت رو هم م یدیکه من و د یاز وقت یخوشحال نشد دنمیبا د یانگار ؟یکن یاز من فرار م یارچرا د -

 شه بدونم چرا؟

 زدم و جواب دادم: یزیتمسخر آم پوزخند

 خوشحال باشم برو خواهشا مزاحم نشو، دنتونیکه با د نمیب ینم یلیدل -

 به راهم ادامه بدم مانعم شد و سد راهم شد با سماجت گفت: خواستم

 !میتر باهم آشنا بش شیکنم لطفا اجازه بده ب یخواهش م -

 رهیچشم ها که ناخواسته من و خ نیداشتن ا یشدم عجب جاذبه ا رهیبلند کردم و باز به چشمان جذابش خ سر

 داختم.ان ریکه رو به من زد سر به ز یکردند با لبخند یخودشون م

 شه. یبرام بد م نهیمن نامزد دارم شما رو بب دیگم آقا لطفا مزاحم نباش یهم م گهیبار د هیگفتم  -

 و گفت: د،یخند

 ؟ینگفتن که نامزد دار دمیپرس قیدرباره ات از الهه خانم و توف یوقت یول دیببخش -

 ادامه داد: دمیتعجب چشمام گرد شد و نگاه تندم رو به صورتش پاش از

 فکر کن منتظر جواب شما هستم! شنهادمیلطفا به پ ستیشما ن یمزاحمت برا جادیباور کن قصد من ا -

 زنه؟ یاعتنا از کنارش رد شدم چه حرف ها م یب

لب  یرو یجلوه کنم لبخند یکردم عاد یبه خودم شدم. سع نیشدم متوجه نگاه دارو یم کیکه به جمع نزد نیهم

هم به  یبعد دان یبودم کم یدر امان م یحداقل از شر نگاه دان یطور نینشستم ا نیراشا و دارو نیهام نشوندم و ب

 .میو غذا خوردن رو شروع کرد وستیجمع ما پ
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(15) 

 :دیسرش رو سمتم خم کرد و زمزمه کنان پرس نیخوردن دارو نیح در

 ؟یشد اومده بود منت کش یچ -

 کردم سر تکون دادم: یم یکه با غذام باز یکه نگاهش کنم و در حال نیا بدون

 اوهوم. -

داشتم بابت دعوت شام از راشا  اجیتازه احت یداد و به هوا یبهم دست م یاومده کم کم حس خفگ شیوضع پ از

 تشکر کردم و از جا بلند شدم و رو به دخترها گفتم:

 د؟یر ینم یخوام برم خونه، شماها چ یمن م -

 : دیو پرس دیدست از خوردن کش راشا

 سارا حالت خوبه؟ یشد یدفعه چ کی یبرگرد یخوا یم یزود نیبه ا -

 خوام برم استراحت کنم. یکنه م ینه فکر نکنم سرم درد م -

 انداخت و از جا بلند شد. یبه دان ینگاه تند نیدارو

 رسونمت؟ یخودم م یخوا یم -

 سردرد گرفتم. یقهرم از ناراحت یکنه چون با دان یفکر م خخخ

 کردم و گفتم: تشکر

 .دیشما زحمت نکش رمینه خودم م -

 زد و گفت: یلبخند پونه،

 .میش یمزاحمت نم میگرد یسارا جان تو برو ما با الهه برم -
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خواست برگرده خونه دختره پررو چه زود با راشا خو گرفته بود دارم  یدونم که بخاطر راشا دلش نم یلوس م دختره

 ! ینیب یبرات حاال م

 حرف او گفت: دییبا تا راشا

 آره تو برو استراحت کن. -

 یدونم که پدر مادراشون نگران م ینکنند چون م رید ادیکردم و از دخترها خواستم ز یزدم و خدافظ یلبخند

 شدند.

خوام برم خونه حاال جون  یشدم خخخخ باورشون شده م یداشتم خفه م دمیکش یزدم و نفس راحت رونیپارک ب از

 شدم و سمت ساحل روندم. نیبگردم و خوش باشم سوار ماش ییتنهاده برم واسه خودم  یم

بود و  تیقدم برداشتم اون جا باز پر جمع ایشدم و سمت در ادهیداد پ یجا رو دوست دارم حس آرامش بهم م اون

در حال آماده و  یها در حال شام خوردن و بعض یکه دور هم جمع شده و نشسته بودند. بعض یخانواده ها در حال

لب هام نشست و  یشد. لبخند رو یپراکنده م رافو دود در اط دهیدر فضا پچ یکباب یباب کردن جوجه ها بودند بوک

شدم هوس کردم ترشک بخورم با پرداخت مبلغ به فروشنده به راهم  یداشتم از کنار بوفه که رد م یآهسه قدم بر م

 یاش صورتم جمع شد ول یدر ترش بود از مزه ترشاز ترشک رو تو دهنم گذاشتم. اممممم چه ق یآدامه دادم و کم

 دارم. ستشخوش مزه بود دو

داشت و  یجالب یدوختم منظره  ایو چشم به آب در ستادمیکار گذشته شده بود ا ایحفاظ که دور تا دور در پشت

 شیساعت پ کیکه  ییو حرفا یبود. ناخوداگاه فکرم سمت دان انیاطرافش درون آب نما یزهایچراغ ها و چ هیسا

شت و پ دمیپاشنه پا چرخ یو رو دمیکش یبلند نیه دمیکه از پشت سرم شن ییشد. با صدا دهیبهم گفته بود کش

 سرم رو نگاه کردم.

 خونه. یریزدم نم یحدس م-

 زل زدم. یگرده شده از تعجب به دان یگذاشتم و با چشم ها دیپر یم نییقلبم که از ترس باال و پا یرو دست

 .یباعث شدم بترس معذرت اگه -

 کردم ادامه داد: یکه بهت زده نگاهش م یحال در
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ست د یول هیدونم کار اشتباه یشد اومدم دنبالت م نیدلواپس شدم ا یراستش کم ستیحالت خوب ن یگفت یوقت -

 نگرانت شده بودم.  ستیخودم ن

 نیاز شر ا یرو تو ذهنم خلق کردم حاال چه طور یدان نیمن کردم که ا یو درستش کن عجب غلط ایجون حاال ب خدا

 خالص بشم خدا داند؟!

 ؟یزن یشده؟ چرا حرف نم یزیچ-

 زد نگاهم رو ازش گرفتم یو راحت با من حرف م یچه قدر خود میشناس یو م گهیبابا انگار سالهاست همد یا

از اون سمج تر و پررو  یکردم آخه دان یبودم اما نه اشتباه م دهیکه د یآدم نیپرو تر نیکردم دارو یحاال فکر م تا

 نزدم و چند قدم ازش فاصله گرفتم.  یتره حرف

 خوام با شما حرف بزنم. یم یخوام ول یاگه مزاحم شدم معذرت م -

 گفتم: یو با تند دمیپاشنه پا چرخ یرو یتند با

 د،یمزاحم نباش دییبا شما ندارم خواهشا بفرما یحرف چیمحترم من ه یآقا -

اون بود چند قدم به من  شیبود دوختم، اما تمام هواسم پ انیو مهتاب که درون آب نما ایو چشم به در برگشتم

 گفت: ینیتر اومد و با لحن آروم مواب و دلنش کینزد

رم باور کن از همون روز که صدات رو از پشت تلفن  یکه حرفام رو بگم م نیمزاحمت نداشتم هم جادیقصد ا -

حال و حوصله  یکه حت یدونم با من چه کرد یلحظه نبود که به فکرت نبودم نم کیو  دیرزدلم ل دمتیو د دمیشن

 .نمتیخواست بب یکردم و دلم م یخودم هم نداشتم همه اش به تو فکر م

 

(15) 

 :دیسرش رو سمتم خم کرد و زمزمه کنان پرس نیخوردن دارو نیح در

 ؟یشد اومده بود منت کش یچ -

 کردم سر تکون دادم: یم یکه با غذام باز یو در حالکه نگاهش کنم  نیا بدون
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 اوهوم. -

داشتم بابت دعوت شام از راشا  اجیتازه احت یداد و به هوا یبهم دست م یاومده کم کم حس خفگ شیوضع پ از

 تشکر کردم و از جا بلند شدم و رو به دخترها گفتم:

 د؟یر ینم یخوام برم خونه، شماها چ یمن م -

 : دیو پرس دیدست از خوردن کش راشا

 سارا حالت خوبه؟ یشد یدفعه چ کی یبرگرد یخوا یم یزود نیبه ا -

 خوام برم استراحت کنم. یکنه م ینه فکر نکنم سرم درد م -

 انداخت و از جا بلند شد. یبه دان ینگاه تند نیدارو

 رسونمت؟ یخودم م یخوا یم -

 سردرد گرفتم. یاحتقهرم از نار یکنه چون با دان یفکر م خخخ

 کردم و گفتم: تشکر

 .دیشما زحمت نکش رمینه خودم م -

 زد و گفت: یلبخند پونه،

 .میش یمزاحمت نم میگرد یسارا جان تو برو ما با الهه برم -

خواست برگرده خونه دختره پررو چه زود با راشا خو گرفته بود دارم  یدونم که بخاطر راشا دلش نم یلوس م دختره

 ! ینیب یبرات حاال م

 حرف او گفت: دییبا تا راشا

 آره تو برو استراحت کن. -

 یدونم که پدر مادراشون نگران م ینکنند چون م رید ادیکردم و از دخترها خواستم ز یزدم و خدافظ یلبخند

 شدند.
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خوام برم خونه حاال جون  یشدم خخخخ باورشون شده م یداشتم خفه م دمیکش ینفس راحتزدم و  رونیپارک ب از

 شدم و سمت ساحل روندم. نیبگردم و خوش باشم سوار ماش ییده برم واسه خودم تنها یم

بود و  تیقدم برداشتم اون جا باز پر جمع ایشدم و سمت در ادهیداد پ یجا رو دوست دارم حس آرامش بهم م اون

در حال آماده و  یها در حال شام خوردن و بعض یکه دور هم جمع شده و نشسته بودند. بعض یاده ها در حالخانو

لب هام نشست و  یشد. لبخند رو یپراکنده م رافو دود در اط دهیدر فضا پچ یکباب یکباب کردن جوجه ها بودند بو

بخورم با پرداخت مبلغ به فروشنده به راهم  شدم هوس کردم ترشک یداشتم از کنار بوفه که رد م یآهسه قدم بر م

 یاش صورتم جمع شد ول یاز ترشک رو تو دهنم گذاشتم. اممممم چه قدر ترش بود از مزه ترش یآدامه دادم و کم

 دارم. ستشخوش مزه بود دو

داشت و  یجالب یدوختم منظره  ایو چشم به آب در ستادمیکار گذشته شده بود ا ایحفاظ که دور تا دور در پشت

 شیساعت پ کیکه  ییو حرفا یبود. ناخوداگاه فکرم سمت دان انیاطرافش درون آب نما یزهایچراغ ها و چ هیسا

شت و پ دمیپاشنه پا چرخ یو رو دمیکش یبلند نیه دمیکه از پشت سرم شن ییشد. با صدا دهیبهم گفته بود کش

 سرم رو نگاه کردم.

 خونه. یریزدم نم یحدس م-

 زل زدم. یگرده شده از تعجب به دان یگذاشتم و با چشم ها دیپر یم نییکه از ترس باال و پاقلبم  یرو دست

 .یمعذرت اگه باعث شدم بترس -

 کردم ادامه داد: یکه بهت زده نگاهش م یحال در

ست د یول هیدونم کار اشتباه یشد اومدم دنبالت م نیدلواپس شدم ا یراستش کم ستیحالت خوب ن یگفت یوقت -

 نگرانت شده بودم.  ستیخودم ن

 نیاز شر ا یرو تو ذهنم خلق کردم حاال چه طور یدان نیمن کردم که ا یو درستش کن عجب غلط ایجون حاال ب خدا

 خالص بشم خدا داند؟!

 ؟یزن یشده؟ چرا حرف نم یزیچ-

 نگاهم رو ازش گرفتم زد یو راحت با من حرف م یچه قدر خود میشناس یو م گهیبابا انگار سالهاست همد یا
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از اون سمج تر و پررو  یکردم آخه دان یبودم اما نه اشتباه م دهیکه د یآدم نیپرو تر نیکردم دارو یحاال فکر م تا

 نزدم و چند قدم ازش فاصله گرفتم.  یتره حرف

 خوام با شما حرف بزنم. یم یخوام ول یاگه مزاحم شدم معذرت م -

 گفتم: یو با تند دمیپاشنه پا چرخ یرو یتند با

 د،یمزاحم نباش دییبا شما ندارم خواهشا بفرما یحرف چیمحترم من ه یآقا -

اون بود چند قدم به من  شیبود دوختم، اما تمام هواسم پ انیو مهتاب که درون آب نما ایو چشم به در برگشتم

 گفت: ینیتر اومد و با لحن آروم مواب و دلنش کینزد

رم باور کن از همون روز که صدات رو از پشت تلفن  یکه حرفام رو بگم م نیم هممزاحمت نداشت جادیقصد ا -

حال و حوصله  یکه حت یدونم با من چه کرد یلحظه نبود که به فکرت نبودم نم کیو  دیدلم لرز دمتیو د دمیشن

 .نمتیخواست بب یکردم و دلم م یخودم هم نداشتم همه اش به تو فکر م

 ایکرد؟ نگاه گذرا بهش انداختم نگاهش رو به در یداشت واسه خودش سر هم م یچ نیزده برگشتم سمتش ا بهت

 کرد و ادامه داد: یکرد که نگاهش به من نبود. مکث یهم تظاهر م دیدوخته بود. شا

حرف زدم ازش خواستم  قیپرس و جو کردم درباره احساسم با توف قیدرباره ات از الهه خانم و توف نیبخاطر هم -

 کالم بهم گفت: کیکمکم کنه، اما اون فقط 

 و گفت: دیبه ابروهام دادم ادامه داد: خند یتعجب حالت با

 ( ی) تو عاشق شد

 کنه؟ یداره به من ابراز عالقه م یعنیگفت  یداشت م یچ نیفرد تعجب چشم هام تا آخر باز شدند. ا از

شدم اون هم چشم تو  دندیرس یبنظر م رهیت یو نور اندک چراغ ها کم یکیتار نیبراق که در ا یجذب چشم ها باز

متوجه حال خودم که شدم زود رو ازش گرفتم و نگاهم رو  میهر دو از حرکت باز ماند ی. لحظه ادوخت میچشم ها

رو  دونم چرا بهش اجازه دادم تا حرف هاش یدفعه چه به سرم اومده اصال نم کیدونم  یچمن ها دوختم نم یرو

 بزنه؟
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(16) 

 ینگاهش رو حس م ینیکه سنگ یرو نداشت در حال یکار چیشده بودم که خلع سالح شده و قدرت ه یمثل آدم

 کردم گوش به ادامه حرف هاش دادم.

من هم که از خدا خواسته زود  میفرصت فراهم شده تا با هم اشنا بش نیتماس گرفت و گفت بهتر قیامروزم تا توف -

تو رو متوجه حال خودم کنم اما تو همه اش  ییجورا هیخواستم  یقرار شد. م یضربان قلبم ب دمیه داومدم  تو رو ک

 .یکرد یم یمحل یبه من ب

که هوا سرد بود اما من گرمم شده بود و با  نیکم آوردم با ا نیحرف هاش داغ شده بودم و انگار اکسژ دنیشن با

 زدم. یدست خودم رو باد م

نرم و عاشق  یدختر چیبودم به خودم قول داده بودم سراغ ه یاز عشق فرار شهیزد هم یاون بود که حرف م باز

کنم دل  یسارا خواهش م یعوض شد ناخواسته عاشقت شدم ناخواسته تمام وجودم شد زیهمه چ دنتینشم اما با د

 عاشقم رو نشکن!

آدم  یو خوش پوش بود خوب بلده با حرف هاش رو افهیق خوش یکه جوان براندازه ا نیشده بودم اون بعالوه ا الل

بودم اما حاال  زیمخالف همه چ شیپ قهیشده بودم موندم چه جواب بدم من که تا چند دق چیها اثر مثبت بذاره گ

رو نداشتند زانوهام خم شد و  نمیسنگ وزنتحمل  گهیکردم پاهام د یقدرت اعتراض هم نداشتم احساس م یحت

از من  تیندادم اون هم با تابع تیبشه اهم فیکه ممکن بود لباس هام کث نینمدار نشستم به ا چمن سرد و یرو

 آروم گفت: یزد و با لحن ییکنارم نشست سرم رو بلند کردم و چشمم رو بهش دوختم لبخند دلربا

 ؟یقرارم رو آروم کن یو دل ب یبگ یزیچ یخوا ینم -

 شدم؟ یطور نیجون من چم شده چرا ا خدا

اصال  دینگاهم با نگاهش گره خود از نگاه نافذش دلم لرز یمن اثر بذارن لحظه ا یحرفاش چه داشتن که رو مگه

 دمیفکرم به خودم خند نیبذارم! نکند من رو سحر و جادو کرده بود به ا یدونستم چ یحس تازه رو نم نیا یمعن

کنه مگه چه  ریتونسته قلبم رو تسخ قهیقد دبا من چه کار کرد که در عرض چن قهیچند دق نیآخه اون تو ا یول

و جذاب  یهم جوان براندازه ا نیهر دو نگاه کنم دارو یو آرستگ ییبایبهتر بود؟ اگه بخوام به ز نیاز دارو شیزیچ

دوتا رو با  نیداره ا یلیخدا من امشب چه مرگم شده اصال چه دل یهم جداب تر، وا یتونم بگم از دان یاقرار م یبود ب

 بهش ندارم؟ یحس چیفکر کنم من که اون رو دوست نداشتم و ه نیداره به دارو یلیکنم چه دل یم سهیاهم مق
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ه کرد اریتمرکز کنم همون طور که سکوت اخت یزیچ هی یتونستم خوب رو یکردم و نم یخدا فکر کنم پاک قاط یا

و  بلند شد زین یدان دمیودند کششده ب سیبه لباس هام که بر اثر  نم بودن چمن خ یبودم از جا بلند شدم و دست

 .ستادیمقابلم ا

 عشقمه؟! رفتنیسکوتت نشونه از پذ یعنی -

که  یآروم یانداختم و با صدا ریکنم تمام خون بدنم به صورتم هجوم آورد گونه هام داغ کرد و سر به ز یم احساس

 گفتم: دمیشن یخودمم به زور م

 برم خدافظ. دیمن با -

و به عقب برگشتم با تعجب سرم رو چرخوندم و به مچ دست  دیبازوام رو کش ریز یکه برداشتم دست یقدم نیاول با

 بازوام برداشت به چشمانم زل زد و گفت: یانگشتاش شل شد و از رو یزل زدم به آروم یدان

 کنم تنهام نذار. یسارا خواهش م -

دونم چه داشت که من رو سمت  یبا موندن بود. نم تر شیدونم چرا دلم ب یموندن و رفتن قرار گرفتم اما نم نیب 

و  میانداختم حدود دو ساعت با هم بود ریمهمون لب هام شد و سر به ز یکرد ناخواسته لبخند یخودش جذب م

کرد از خودش از دوران  یم دنیوادار به خند مکرده بود اریگفت و من و که باز سکوت اخت یسخن م یاز هر در یدان

خواستم برگردم خونه  یبود وقت یا یدوستداشتن آدم یلیگفت به نظرم خ یهاش م طنتیو ش یوخاش از ش یکودک

 ازش جدا شدم. یخدافط یکرد با تک بوق به معن میشده بود تا سر کوچه همراه روقتید یلیچون خ
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 روزیتا د یدختر تو چه کار کرد یوا یتخت نشستم. ا یتو اتاق که گذاشتم تازه متوجه حال خودم شده بودم رو پا

 یچه غلط رونیب به،یمرد غر هیوقت با  ریحاال تا د یکرد یو همه اش الهه رو سرزنش م یرو نداشت دنشید یکه رو

کس  چیبدم و جز با دخترها با ه یکه رو به کس فتادهین فاقات نیام اما تاحاال ا یو بار دیق یدرسته دختر ب ؟یکرد یم

 یبه رو یچه طور گهیخدا ابروم رفت د یا ؟یو بگه چ زیهمه چ قیتم. حاال اگر بره و به الهه و توفنرف رونیب یا گهید

رف بزنم ح باهاش دینبا نمشیبب دینبا گهیآره آره من د فته،یاتفاق ب نیاجازه بدم دوباره ا دیالهه نگاه کنم؟ اصال نبا

 .رمیبگ دهیو نشن دمیشن یامشب و فراموش کنم و هر چ دیبا
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 چه،یپ یصداش مرتب تو گوشم م یلعنت دمیتخت نرم و گرمم خواب یباز رو طاق

 ( ی) تو عاشق شد

 یمن انگار یمزاحم رهام کنند من چم شده بود خدا یسرم رو به چپ و راست محکم تکون دادم تا فکرها یبار چند

 شم!  یم وونهیدارم د

اما  فکر کنم یا گهید زیبهتره که بخوابم و به چ دمیتخت غلت یکه داشتم لباس عوض کردم و دوباره رو یحال زار با

 حال و روزم به خواب فرو رفتم. نیشد و با ا دهیاون کش شیباز فکرم پ

 و نداشتم یکار چیرفت حال و حوصله ه یم یدان شیروز گذشت اما دلم با من نبود ناخواسته تمام فکر و ذکرم پ دو

حالم شد و  یایجو یالهه تلفن یحوصله نداشتم برم سر کالس درس همه اش تو اتاقم نشسته بودم چند بار یحت

ودم ب یجرات نداشتم درباره اون شب که با دان تمگف یم زیچ هیهر بار  دیرفتم کالس را پرس یکه چرا نم نیا لیدل

 .دمیترس یهم از عکس العملش م دیباهاش حرف بزنم شا

 یرفت و نم ینم یکار چیخوردم اصال دست و دلم به ه یغلط م یکش بودم و سر جام با نا آروم تخت دراز یرو

 ا؟یبکنم آخه من چم شده بود خدا دیدونستم چه کار با

 برش داشتم و بدون آنکه به صفحه اش نگاه تیتوال زیم یاز رو یحوصلگ یو ب یحال یبا ب دیتلفنم به گوشم رس زنگ

رو  یکه الهه باشد جواب دادم ما چون به موقع جواب ندادم ارتباط قطع شد. شونه باال انداختم و گوش نیا الیکنم بخ

 جواب دادم:  یتفاوت یسر جاش قرار دادم که دوباره زنگ خورد نگاه به صفحه انداختم شماره ناشناس بود با ب

 بله؟ -

 ؟یالو سارا خودت -

که من و به  یو دقت شناختمش اون خودش بود خود خودشه، همونمکث  یکردم اول صدا رو نشناختم با مک مکث

 حال و روز انداخته، اما چرا تماس گرفته؟ نیا

 باشه گوش به صداش دادم. دهیکه به آب رس یصداش اومد و من مثل تشنه ا باز

 جواب بده؟ یسارا جون چرا ساکت -

 سکوت کردم و بغضم رو فرو خوردم  باز
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 ؟یزن ینم سارا الو الو چرا حرف -

 قطع کنم؟ ایدونستم چه کار کنم جواب بدم  یشد و نم یتر م شیلحظه بغض تو گلوم ب هر

 ییکرد با صدا یکه از فشار بغض درد م یبا گلوا رونیام بزنه ب نهیخواست از س یم یقلبم تند شد و انگار تپش

 گرفته گفتم:

 ر،یتماس نگ گهیخواهشا د -

  دیگونه هام غلت یجوجانه رورو قطع کردم و قطره اشک ل ارتباط

را تو  یکه گوش یدادم در حال یم نشیدلنش یخواست همچنان گوش به صدا یکردم؟ چرا دلم م یم هیچرا گر من

 ام شدت گرفت هیپشت سر هم زنگ زد اما جواب ندادم و گر گهیاش شدم چند بار د رهیمشتم گرفته بودم خ

کجا  از گهید نیخدا ا یا دمیکش یپر از اشک نگاه به صفحه اش انداختم پوف یتلفنم زنگ خورد با چشم ها گهید بار

کردم  یباهاش برخورد م یجور دی! جواب دادم بانیشد اصال حال و حوصله خودمم نداشتم چه برسد به دارو داشیپ

 .ستیکه ن ستین یتا دست از سرم برداره تا بفهمه عشق و دوست داشتن زورک

 ام شد.  یمتوجه ناراحت دیفته جواب دادم  تا صدام رو شنبغض آلود و گر یصدا با

 ؟یکرد هیشده گر یزیسالم سارا چ -

 ؟یتماس گرفت ینشده بگو چه کار داشت یزیچ -

 زه؟یباعث شده اشکات بر یناراحتت کرده سارا؟ نکند اون عوض یبگو ک ست،یمهم ن ادیز الیخیکارت داشتم اما ب-

تورو خدا من و به حال خودم  ستیکنم دست از سرم بردار من حالم خوب ن یخواهش م نیدارو ستین یزیگفتم چ -

بهت ندارم من تو رو دوست ندارم  یحس چیگم من ه یبار بهت گفتم بازم م هیبذار دست از سرم بردار ولم کن 

 خواهشا من رو به حال خودم بذار و برو.

بود که داشتم دق دلم رو سرش  میو بد حال یباعث ناراحت نیکردم که انگار دارو یم یو زار هیگر یپشت گوش چنان

 کردم. یم یخال

 شده؟ یکنم آروم باش و بگو چ یقبول فقط خواهش م یتو بگ یباشه باشه سارا هر چ -
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 تونستم؟ یاما مگه م رمیاشکم رو بگ زشیر یکردم آروم باشم و جلو یسع

 تماس رو قطع کردم  یحرف چیه بدون

 کردم تا بخوابم  یام رو خفه کردم و سع هیگر دمیخودم کش یرو کامال رو پتو

به  یو تکون ستادیدونستم مادرم بود پس خودم رو به خواب زدم باال سرم ا یوارد اتاقم شده م یکیکردم  احساس

 من داد و گفت:1

 ؟یراحتنا یزیشده از چ یزیبه اتاق چ یدیدو روزه که چسب رون؟یب یایاز اتاقت ب یخوا یسارا مادر نم -

 !زمیعز یداریدونم که ب یم پاشو

 پتو جوابش رو دادم: ریز از

 خوام تنها باشم، یحوصله ندارم خسته ام مامان م ستین یزیخوبم چ -

 ؟یشد ضینکند مر نمیپاشو بب ؟یخسته ا یدلم از چ زیشده عز یچ -

 دکتر میپاشو بر زمیعز پاشو

 مامان من حالم خوبه، نگران نباش. -
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 با الهه حرف دیدونم چه به دسرم اومده بود. اما با یخودم هم نم اد،یب دنمیالهه تماس گرفتم و ازش خواستم تا به د با

 درد دلم رو بگم و چه بهتر از الهه! یکیدارم تا به  ازیکنم ن یبزنم احساس م

رفتم قرار گ دیشک و ترد نیشدم ب یبه صفحه روشن گوش رهیبازم تماس گرفت. خ یاز قطع تماس بالفاصله دان بعد

بهش فکر نکنم همون بهتر که جواب ندم اما اون دست بردار نبود  گهیگرفتم د میمن تصم ینه؟ ول ایکه جواب بدم 

 فرستاد. امیدم پ یجواب نم دید
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من رو  نیاز ا شیجواب بده پ زمیاز من سر زده؟ سارا عز ییخطا یاز دستم ناراحت ید یسالم گلم چرا جواب نم -

 ان خودت نکن.نگر

ادم در د هیصورتم شد بالشت رو تو بغلم گرفتم و به تخت تک یچاشن یتخت پرت کردم اخم یرو یرو گوشه ا یگوش

به درب اتاق وارد شد  یهنگام تقه ا نیشدم در ا رهینامعلوم خ یدادم به نقطه ا یقرار تکون م یکه خودم و با ب یحال

 تو، ای: بگفتم یحرکت چیکه الهه پشت در باشه بدون ه نیا الیبه خ

طور که بالشت رو تو آغوش گرفته بودم و خودم رو  نیاومد داخل بدون انکه سمت در نگاه کنم هم یکیباز شد و  در

 و سمت در نگاه کردم. دمیاز جا پر یمردونه ا یصدا دنیدادم نگاهم به رو به رو بود با شن یتکون م

 سالم سارا. -

 و بالشت رو طرفش پرت کردم: دمیکش یغیانداخته بود افتاد، ج ریکه سرش رو ز نیبه دارو چشمم

 ؟یکن یجا چه کار م نیتو ا-

د از بو شونیشونه ام پر یبلند و پرپشتم رو یتنم بود انداختم  موها یتاپ و شلوارک صورت هیبه خودم که  ینگاه

لبه تخت بود رو برداشتم و تن کردم موهام رو  یکه رو دمیسف راهنیپ یکه داشتم خجالت زده شدم زود یوضع

 .دمیزانوهام کش یپتو رو رو ورنگم رو سرم کردم  یپشت سرم جمع کردم و با کلبس بستم و شال آب

 خوام قصد مزاحمت نداشتم. یمعذرت م -

 اومد و ادامه داد: کیکردم که به تخت نزد یبهت نگاهش م با

 افتاده؟ یو تا به خودم اومدم دم در خونه تون بودم سارا اتفاقدلواپست شدم  دمیات که شن هیگر یصدا -

 انداختم و جواب دادم: ریسر به ز -

 .یاومد یدیشما هم زحمت کش ستین یزینه چ -

 اعتنا جواب دادم که خودش متوجه کالم سردم شد. یسرد و ب چنان

 کرد و گفت: یخواه عذر

 .یناراحت و گرفته ا یلینگرانت شده بودم از ظاهرت معلوم که خ یلیخ -
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 اش شدم. رهیبا بهت خ باز

 اما من حالم خوبه، -

 خدافظ. ؟یندار یخوام کار یبازم معذرت م یگفت: خدا رو شکر که خوب ریبه ز سر

اعتنا شونه باال انداختم، بشه به من چه حاال من فقط اون رو کم داشتم  یدارم از برخوردم دلخور شده بود ب حتم

 واال...

در طاهر شد لبخند زنان  یپشت سرش بست بال فاصله در باز شد و الهه ال به ال یرفت و در رد به آروم رونیاتاق ب از

 شد. کیسالم کرد و به من نزد

 شده؟ یچ یتلفن پاک من رو نگران کرد یها چته دختر تو که پا -

 آخه دختر؟ یواسه خودت درست کرد یختیچه ر نیا

 و گرفته گفتم: نیمگغ یاز نهادم در اومد و با لحن آه

 شم. یم وونهیشده الهه فکر کنم دارم د یخودم هم خبر ندارم چ -

 و گفت: دیخند

 ؟ییآ یسر عقل م ینکنه دار نمیبب یبود وونهیعه واقعا مبارکه تو که از اول د -

 بالشت کنار دستم زدمش. با

 حوصله ندارم. ستین یمرض وقت شوخ -

 شده بنال؟ یچ نمیاال بگو ببام ح یجد یجد ستین یجون خودت شوخ -

 !یاوک یو به من نخند یقول بده مسخره ام نکن یگم ول یباشه بهت م -

 چه مرگته؟ نمیباوا فقط بنال دِ حرفت رو بزن بب یاوک -

 بهش زیکه بهم کرد از همه چ یکه بهم گفته بود از ابراز عالقه ا ییبودم از حرفا یکه با دان یکردم و از شب شروع

 گفتم.
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 : دیبا دهن باز کنار من جا گرفت و پرس الهه

حال و روز در  نیداره که تو به ا یموضوع ناراحت یکار مشکل داره کجا یکجا یکه چ یهمه که گفت نیخب حاال ا -

 ؟یاومد

 تکونم داد و با اخم گفت: دمیترس یکردم جرات نداشتم درباره احساسم حرف بزنم از عکس العملش م سکوت

 .گهیحرفت رو بزن دعه دختر دِ  -

 ریز دمیپچ یشالم رو دور انگشتم م یها شهیکه ر یکه به جونم افتاده بود در حال یبیبا استرس عج ریبه ز سر

 گفتم: یآروم یالهه رو که چشم به من دوخته بود انداختم و با صدا یچشم

رو فراموش کنم مدام  یتونم دان یلحظه نم کیدونم چرا  یدونم چم شده نم یالهه از اون شب تا امروز نم یدون ییم

رو ندارم چه کار کنم من  یکار چیجلو چشمامه، از اون شب تا حاال حال و حوصله ه رشیصداش تو گوشمه مدام تصو

 شدم نه؟ الهه! وونهید

 و گفت: دیخند قهقه

 دکتر. میبده دختر پاشو بر یلیسارا تو حالت خ یوااا یا -

 گفتم: یکردم و با دلخور اخم

 خودم که بهت گفتم. ریاصال تقص ،یمسخره ام نکن یقول داد-

 خنده اش افزود و گفت:  به

 .یکن یبگم باور نم-

 رو بگو؟ یچ -

 گم. ینع نم -

 الهه! -

 گم یباش باشه م -
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 !یشد یعاشق دان تو

 خنده زد. ریباز ز و
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 نیبردم نه نه ا یکه زد در شوک به سر م یکردم از حرف ینم یحرکت چیخنگ به الهه زل زده بودم و ه یآدم ها مثل

بر هم رفته  ییالهه کردم و با اخم و ابروها ینثار پهلو یجان یمشت ب هی شه؟یاصال مگه م یامکان نداره من و دان

 گفتم: 

 نکن حوصله ندار ها. یمرض الهه شوخ -

 رفت سارا. یشد یام تو عاشق دان یجد یچنده اتفاقا جد لویک یشوخ -

 و گفت: رهیخنده اش رو بگ یکرد جلو یچشم غره بهش رفتم سع د،یباز خند و

حاال بدبخت  یاز اسمش هم متنفر بود روزیجالبه تا د یلیخندم آخه به جون خودم خ ینم گهیباشه باشه د -

 .یعاشقش شد

 متتفر نبودم دوستش هم نداشتم -

 کنه؟ یم یخب حاال چه فرق -

 ادیقلب المصبم دست خودم نبود چرا با به  نیا اریاخت گهیردم چرا دک نیخدا من چرا همچ یفکر فرو رفتم ا به

تا  رهیکردم دوباره تماس بگ یته دلم خدا خدا م نمش؟یخواست باز هم بب یزنه چرا دلم م ینامنظم م یآوردن دان

 الهه نگاهم رو معطوفش کردم. یصداش رو بشنوم با صدا

 یخوام من که م یاگه نظر من و م یچ گهید افه،یخوش اخالق خوش ق پیخوش ت ستیهم ن یپسر بد یالبته دان -

ر د یوانگیحالت د نیاز ا یدیوقت د هی دیچه اشکال داره شا نشیگم به خودت فرصت بده باهاش حرف بزن برو بب

 .یآمد
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 رهیت و خخنده زد. از حرکات با نمکش خندم گرف ریو ز دیکه خواستم بزنمش از جا پر نیرو باال بردم و هم مشتم

حاال  یییه دمیخند یحال و روز خودم رو داشت و من بهش م نیشده بود هم قیکه عاشق توف یروز ادمهیاش شدم 

 نوبت اون بود تا به من بخنده.

 گفت: یام زد و با مهربان یشانیپ یرو یقاب گرفت بوسه ا شیدست ها ونیقرار گرفت سرم رو م کنارم

 .یدرد مبتال شد نینخور باالخره تو هم به اغصه  زمیکه من فدات بشم عز یاله -

 رو گرفتم و نگاهش کردم: دستش

 ترسم الهه. یمن م یول -

 جنگ تو هم؟ یبر یخوا یآخه دختر مگه م یترس یم یاز چ -

 . دمیخند

 .یضد حال بزن یکوفت تو فقط بلد -

دات بشم ف ریبگ میبرم تو هم خوب فکراهات رو بکن بعد تصم دیمنتظر منه من با رونیب قیتوف نیکنم بب یخوب م -

 .یبا یفعال با

 رفت. رونیو از اتاق ب میهم تکون داد یبرا یدست

 یداشت که جذبش م یفکر و ذهنم رو مشغول کرد. آخه مگه اون چ یغرق افکار خودم شدم و باز دان ییدر تنها باز

 وضع خسته شدم  نیشدم ؟ از ا

ش روشن یام گشتم در مشت گرفتمش و به صفحه  یتخت به دنبال گوش یم به خودم اومدم و روزنگ تلفن یصدا با

 رهیخ یقرار شد و با آشفتگ یکرد قلبم ب یم ییخودنما یصفحه گوش یشماره که رو دنیزل زدم. باز خودش بود با د

فراموشش کنم؟  شهیهم یبذارم و برا احساساتمتمام  یپا رو ایخدا حاال چه کار کنم جواب بدم  یشدم ا یبه گوش

ردم ک یفکر نم چیشده بودم ه یدان یدل المصبم رو چه کارش کنم انگار حق با الهه بود من عاشق و دلباخته  نیاما ا

 ! فتمیب یاحساس بشم و تو دام عشق دان نیا ریاس یروز

ادم اما چنان استرس و لرز داشتم رو دم گوشم قرار د یو دکمه سبز رنگ پاسخ رو لمس کردم و گوش وردمین طاقت

 .ارمیکلمه به زبون ب هیکه قادر نبودم 
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گرفتند و خون در بدنم  یبدنم جون تازه ا یانگار تمام سلولها دمیو صداش رو شن دیچیپ یکه در گوش صداش

 کرد. دایپ انیجر

 آلو... آلو.  ؟یدیآلو سارا خانم، سارا چرا جواب نم -

 لرزان گفتم: ییجون کندن زبونم رو چرخوندم و با صدا با

 د؟ییبله بفرما -

 !زم؟یعز ید یچرا جواب نم یسارا خوب -

 .ستیحالم خوب ن یخوام اما کم یمعذرت م -

 شده االن حالت چه طوره؟ یچرا چ -

 االن خوبم بهترم. -

تشو راس یشد به من زنگ بزن یروت نمو  ینکنه دلتنگم شده بود نمیدلواپست شده بودم بب یلیخدا رو شکر خ -

 بگو؟

خواست رو راست باشم و درباره  یشد دلم م یکردم حالم از قبل بهتر م یگذشت احساس م یلحظه که م هر

به حال و روزم آورده بود. اما  یشبه چ کیتونستم بهش بگم  یکه نسبت بهش داشتم حرف بزنم کاش م یاحساس

 رو نداشتم قتیحق نیگفتن ا یرو

 سکوتم که مواجه شد، گفت: با

 ست؟ینکنه هنوز حالت خوب ن زمیعز یچرا ساکت -

در دستم بود اما کلمه ها رو  یسوختم گوش یم یدیرفت و در تب شد یبدنم باال م یکردم هر لحظه دما یم احساس

 .ارمیدر ذهنم نبود تا به زبون ب یواژا چیگم کردم و ه

 یچ هیآم دم خونتون حرف بزن  یشم م یاالن پا م نیبه خدا قسم هم یجواب بده اگر جواب ند یشد یسارا چ-

 .بگو

 حاال. نیاون هم هم نمتیخوام بب یشه من م ینم یطور نیا اصال
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که  یبرم اما با اون حال دنشیخواست به د یکه دلم م نیاش با تعجب باال زدم با ا یابرو ام رو از لحن دستور یتا

 بردارم. داشتم قادر نبودم قدم از قدم 

 .امیتونم ب یاما من نم -

 .ایکنم به خاطر من ب یچرا سارا خواهش م -

کردم آب دهنم  یدستم رو حس م ریقرارم گذاشتم المصب چنان ضرب گرفته بود که ظربانش ز یقلب ب یرو دست

 رو قورت دادم و گفتم:

 کجا؟ -

 .یهر جا خودت دوست دار -

شدم و  ریتخت سراز یگذاشتم از رو دمیرو د گهیبار اون جا هم د نیفکر کردم و محل قرار رو همون جا که اول یکم

 زدم. دید نهیبار خودم رو تو آ نیآخر یبا وسواس و استرس که مثل خوره به جونم افتاده بود آماده شدم. برا

 بود. ملیتک پمیو کفش اسپرت ت فیک دیتن کردم با شال سف ییبا مانتو کوتاه سبزحنا یخیشلوار  هی

 

۲0 

لب هام  یرو رو یگریکردم رژ ج ادهیصورتم پ یچشم هام کار کرده بودم رو یتر رو شیشاعرانه که ب شیآرا هی

مبل پاهاش رو دراز کرده و ناخن  یرفتم رو به مادرم که رو نییخودم زدم و از پله ها پا یبه رو یلبخند دم،یکش

 داد گفتم: یگ شاد گوش مزد و آهن یهاش رو الک م

 .رونیرم ب یمن دارم م یمام -

 انداخت و گفت: میبه سر تا پا ینگاه مادرم

 باشه مراقب خودت باش. -

 زدم. رونیگفتم و از خونه ب یچشم
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شب بر  یاهیشد. هوا کامال غروب کرده بود و س یتر م شیشدم استرسم ب یم کیلحظه که به محل قرارمون نزد هر

انداخت با قدم  یخورد لرزه به جونم م یشدم باد سرد که به تن تبدارم بر م ادهیپ نیاز ماش دیکش یهمه جا دامنه م

 دمشیکه پشتش به من بود د ینه چندان دور در حال یآرام و کرخت سمت ساحل قدم بر داشتم. از فاصله ا یها

دت استرس درونم سست و کرخت شد و از حرکت باز موندم از ش که متوجه حضورم بشه جلو رفتم پاهام نیبدون ا

 دادم؟ یانجام م یم یاشتباه ایدونستم کار درست  یبهم دست داد نم یمانیلحظه حس پش کی

ر حال د نیصورتش رو پوشوند و با هم یپهنا یرا به طرفم برگرداند. لبخند شیکه متوجه حضورم شده بود رو یدان

 داشت؛ یداشت سمتم قدم بر مدر دست  یکه گل رز قشنگ یحال

بزنه داغ داغ شده بودم و  رونیام ب نهیخواست از س یکردم قلبم م یشد. احساس م یم کیقدم که به من نزد هر

نداشتم حتم داشتم  یشد و اصال حال خوش یتمام بدنم رو فرا گرفته بود. حالم هر لحظه بد و بدتر م یعرق سرد

 .ستهیا یقدم که طرفم بردارد قلبم از حرکت وام نیآخر

 یخوش حالم که اومد زمیسالم عز -

 سبز و یسرم رو باال گرفتم و به چشم ها یچشم هام رو بسته بودم تا متوجه التهاب درونم نشه به آروم ریبه ز سر

 نافذش زل زدم. لبخند زنان گل رر مقابلم گرفت:

 به گل میگل تقد -

جواب بر لب نشوند و  یبه معن یشد ازش تشکر کردم لبخند یم دهیکه به زور شن ییو با صدا رو ازش گرفتم گل

 گفت:

 باشه؟ یمناسب یسرده فکر نکنم جا یلیجا هوا خ نیا میکجا بر یدوست دار -

 یحرکتش احساس م نیدست گرمش گرفت با ا نیزده ام رو ب خیکرد و دست سردم و  کیرو به دستم نزد دستش

اس بدنم باال رفت احس یبا لمس دستم دما دمیشن یضربان قلبم رو به وضوح م فتمیحظه ممکن بود پس بکردم هر ل

 صورتش کرد و گفت: یچاشن یدستش فشرد اخم ونیشعله آتش قرار گرفته بودم دستم رو م یکردم رو یم

حالت  نمیشده نازن یشم چ یرو بدون که ناراحت و دلخور م نیاگه قراره مثل اون شب فقط من بگم و حرف بزنم ا -

 ؟ینکند تب دار یقدر داغ نیخوبه چرا ا

 تکون دادن سر جواب دادم: با
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 اوهوم فکر کنم تب دارم! -

 و گفت:  دیرو کش دستم

 دکتر؟ میبر یهست یپس معطل چ-

 و گفتم: دمیدستش کش ونیاز م یرو به آروم دستم

 .ستیبه دکتر ن یازینه خوبم ن -

 ؟یمطمئن -

 اوهوم. -

 نشست و گفت:  شیلب ها یرو یخندلب

 سرده. یلیهوا خ میتا هر دوتامون سرما نخورد میپس بر -

ه به من ک ینگاه میرفت یم نیطرف ماش میداشت یکه کنار هم قدم برم یبا تکون دادن سر اکتفا کردم و در حال باز

 کردم انداخت و گفت: یگل رو نوازش م ریسر به ز

 کنم. یاجازه بده خودم رانندگ ومدمین نیراستش من با ماش -

رو  نیماش چیلب هام نقش بست و سوئ یرو یشدم لبخند محو شیچشم ها ریرو سمتش چرخوندم و باز اس سرم

به  رونیب یرو از شدت سوز سرما شیشدم اون هم پشت فرمون قرار گرفت دست ها نیمقابلش گرفتم. سوار ماش

 و نگاهم کرد. دیهم مال

 ست؟یدونستم تو سردت ن یبستم و نم یم لیداشتم از سرما قند -

 و جواب دادم: دمیخند

 نه -

 نگاهم کرد و گفت: صاف

 آد. یخنده چه به لب هاش م نیجان بب یا -
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 رو به حرکت در آورد و گفت: نیانداختم ماش زیسر به ر شرمزده

 سرت همه اش باال باشه. دیبا یهست یبا دان یوقت گهیعه نشد د -

خواست چشم ازش بردارم اصال باور  یکردم دلم نم یزدم هر بار نگاهش م شیبه رو یو لبخندرو باال گرفتم  سرم

 غیازم در ریکه تو دو سه روز اخ یبودم آرامش دهیرس یبه آرامش خاص یکردنش برام سخت بود حاال من کنار دان

اه زده نشد و تنها با نگ یشد حرف یکه ط یمسافت نیتو دلم نفوذ کنه ب یقدر زود مهر دان نیشه ا یشده بود. باورم نم

نگه داشت اول  یبود. کنار رستوران ریبا خودش درگ یو هر کدام جور میزد یو لبخند م میکرد یهم رو نگاه م یپ ایپ

خلوت و دنج جا  یدر گوشه ا میوارد که شد میقدم برداشت یشدم سپس اون و هر دو سمت درب ورود ادهیمن پ

 .میگرفت

و  کیش یبه اطراف انداختم چه جا ییکه وحشتناک سرد شده بودد نگاه گذرا رونیب یهوا بود یخوب و گرم یجا

ودند شده ب دهیکنار هم چ یگرد یسرتا سر رنگ قرمز و به حالت یو صندل زیم بایفوق العاد ز ونیبا دکوراس یقشنگ

کار  یجا رو پوشونده بود سقف نور مخف نکه تمام سطح او دیسف کیبار یو فرش قرمز با خط ها کیسرام یکاش

حضور داشتند که  یا گهید یها یکرد. به جز ما مشتر یاون جا رو چند برار م ییبایز بایو ز کیش یشده و لوستر ها

 نویبودم که احساس کردم دستم م طیمح یتماشا یمنتظر سفارششان بودند محو یمشغول خوردن و بعض یبعض

جا  شیابر لب ه ییبایکه لبخند ز یبود و به دان یدان یدست ها ونیبه دستم که م گاهنقاب گرفته شد با بهت  یدست

 خوش کرد بود، انداختم.

 

۲1 

 یم نیریاحساس خوب و ش نیا ریشد و من تا ابد اس یجا متوقف م نیخواست زمان هم یدلم م میبه هم شد رهیخ

 .و شکست ییاز جدا شدن، از تنها دمیترس یزود گذر باشه م یخوش نیا یهمه  دمیترس یموندم م

 گفت: ینیدلنش یدوختم با لحن آروم و صدا زیم یرو ازش گرفتم و به رو نگاهم

 خوش حالم ممنونم ازت. یلیخ یو کنار من یکه اومد نیسارا از ا -

 به روش زدم. یلبخند یحرف چیه بدون

 داد و گفت: شیبه ابروها یحالت
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 ؟یکن یفکر م یبه چ یگ ینم یزیچرا چ -

 ناخود آگاه اون چه در ذهنم بود رو به زبون آوردم و جواب دادم: 

 به تو... -

 گفت: ینگاهم کرد و با خوش حال موشکافانه

 به من؟! -

 .ارمیباشم تا بتونم حرف دلم رو به زبون ب یکردم عاد یسع

 بعد از اون شب... یدون یاوهوم م -

لب هام  یرو ی. لبخندون هم مشتاقانه چشم به دهن من دوخته بودا نمیکردم تا کلمات رو خوب کنار هم بچ سکوت

 نشوندم و ادامه دادم: 

بار  هیدونم با  یکردم بهت فکر نکنم خواستم از تو مثل همه بگذرم اما نشد نتونستم نم یسع یلیاز اون شب خ -

 ؟یچه به حال رو روزم آورد دنتید

 کرد و گفت: یآروم خنده

 نه عشقم؟! یکن یپس حاال من رو خوب درک م یخوش حالم که به حال و روز و احساسم مبتال شد -

 دستم وارد کرد و گفت: یرو یو سر تکون دادم فشار دمیخند آروم

 .نهیفدات بشه اما حال بد تو رو نب یدان -

 خنده گفتم: با

 خدا نکنه. -

 نیتر یموندن ادیو به  نیاز بهتر یکیبود اون شب  یشب سرو شد. چه یو دوست داشتن نیدر جو آروم، دلنش شام

از  یو تلفن میرفت یم رونیبا هم ب شهیشدم هم یشد. رفته رفته عاشق و دلباخته دان یعمرم حساب م یشب ها

 دیشده بودم که همه اش به ام یا گهید آدم هیکرده بود و من  رییمن تغ یزندگ یبکل میشد یمطلع م گهیحال هم د
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اون چشم هام رو  یها و خنده ها یحرف ها شوخ ادیکردم و شب ها با  یصبح ها چشم باز م یدان یدوباره  دارید

خبر  زیچون از همه چ یرفتم ول یکم سراغشون م یلیکم رنگ شده بود و خ یلیبا دخترها خ دارمیبستم د یم

 غر بزنند.  رمکردند کم س یم یداشتند سع

من بودم که جرات نداشتم اون  نیرفتم و کنار اون بودم فقط ا یرفت م یکه م یو مهمون یتو هر جشن یبا دان مدام

جشن تولدش دعوت  یمون دعوت کنم اون روز راشا تماس گرفت و من رو برا یخانوادگ یو جشن ها یرو به مهمون

رد. معلومه بد جور ک دیتاک یلیحضور پونه خ یبا خودم ببرن و برا زیکرد و ازم خواست تا عاطفه و پونه رو ن

 دعوت کنم زیرو ن یگرفتم دان میشد تصم یجوون ها برگزار م نیبار چون جشن فقط ب نیخاطرخواه هم شده بودند ا

 یوقت از فرط خوش حال هیآشنا بشه دخترها رو که دعوت کردم پونه چنان زوق کرد که نگرانش شدم  هیتا با بق

باشند ن قیالهه و توف میبود یخواست حاال که همگ یکردم. دلم نم یحالش رو درک م یکنه ول هو سکت ستهیقلبش با

تمام گذاشته و جشن رو تو  زیجشن تولدش همه چ یپس به اون ها هم اطالع دادم که دعوتند الحق که راشا برا

در حال پخش  یجیبود د ردهگرفته تا دوست و آشنا دعوت ک لیمهمون از فام یخودش برگزار کرده بود و کل یالیو

چون  دندیرقص یدادند و م یجوون وسط سالن خودشون رو قر م یاز دختر پسرها یشاد شاد بود و بعض یآهنگ ها

 گریام به د یمیاون موندم و تنهاش نذاشتم و اون رو بعنوان دوست صم شیخواستم به عشقم بد بگذره پ ینم

نگاه  ریداشت و تمام مدت ز یبطه و عالقه من به دانخبر از را کهبود  نیوسط فقط دارو نیکردم ا یدوستان معرف

 یمن ب یمتوجه اون نباشه گرچه سع یکردم دان یم یکردم و سع ینم ییبودم اما اعتنا ریحسرت بار اون اس یها

هر  نه؟ک ینگاهمون م یطور نیکه چرا ا دیمواجه شده بود از من پرس نیکه با نگاه دارو یچند بار یبود و دان دهیفا

 گفتم تا قانعش کنم. یکردم و بهش م یسر هم م یزیبار چ

دادند از اون  یآهنگ خودشون رو تکون م یکه کنار ما نشسته بودند هر سه همراه صدا یعاطفه و الهه در حال پونه،

 صورتش رو جمع کرد و گفت: یطرف راشا لبخند بر لب سمت ما اومد با اخم تصنع

 .دیمجلس رو گرم کن دیپاش نمیبب دیپاش ن؟یجا نشست نیشما ها چرا ا نمیبب-

 بار دستش رو رو به پونه جلو برد و ادامه داد:  میبه حالت تعض بعد

 خانم؟ ید یافتخار م-

 ریتر شد، دستش رو به دست اون سپرد و از جا کنده شد و هر دو وسط سالن ز قینگاهمون کرد و لبخندش عم پونه

که مقابلم گرفته بود مواجه شدم با تعجب نگاه به اون و  یست داننور رقصان محو شدند نگاه ازشون گرفتم و با د

 دستش انداختم که گفت:
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 بانو؟ یکن یاجازه هست من و همراه -

ر ه نیحاظر گریاز د تیاز جا بلند شدم و با تابع یمهمون لب هام شد، دست در دست اون با شادمان ینیریش لبخند

هم همراه  یبه چشم ها رهیهر دو دستش رو دور کمرم انداخت و خحلقه زدم و اون  یدو دستم رو دور گردن دان

افتاد  دندیرقص یکه با هم م نیعاطفه و دارو بهجمع چشمم  ونیم میداد ینواخت خود را تکون م یکه آرام م یآهنگ

اش رو انتخاب کرده  یزندگ ریمس نیکه باالخره دارو نیلب هام نشوندم و به فکر ا یرو یلبخند تازه ا دنشونیبا د

شروع به کف  یبا شلوغ باز یجمع به هوا رفت و همگ یو هورا غیج دیشدم با شروع آهنگ جد یو شاد یغرق خوش

 کردم یم یکردند من که احساس خستگ یزدن و پا کوب

 

۲۲ 

 مبل نشستم.  یو رو دمیکش یم یدستم رو از دست دان 

 ؟یخسته شد یزود نیبه ا نمیشده نازن یچ -

 استراحت کنم. یهوم بذار کماو -

 .دیمن رو به آغوش کش یا رانهیحرکت غافلگ کیکنارم جا گرفت و با  یدان

 نکن زشته. یاِ دان -

 کنم؟ یم یخواد بغلت کنم مگه کار خالف یدلم م یرو زشته عشق خودم یچ -

ه زد. خند ریگفت و ز ینثار بازواش کردم آخ بلند یو مشت دمیکش رونیو خودم رو از تو بغلش ب دمیخوشانه خند سر

به خودم  نیدارو ی رهیام بود با نوک انگشت به عقب  روندم و متوجه نگاه خ یشانیپ یمزاحم که رو یچند تار مو

کرد چرا دست از سرم بر  یم نیخدا اون چرا همچ یا ،نگاهم رو به اون دوختم و از حرکت باز موندم یشدم لحظه ا

 ؟داشت ینم

 رو ازش گرفتم و حواسم رو به اطراف دادم. نگاهم

نظرم رو به خودشون جلب  دندیخند یگفتند و م یبودند و با هم م ستادهیرو به هم ا یو راشا رو که گوشه ا پونه

ون ا یبرا یاریبه فکر  دیکز کرده با یوسط عاطفه تک و تنها گوشه ا نیگرم بود. ا قیکردند. الهه هم سرش با توف
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 گهیکه کنار اون نشسته و با هم د لیسه دنیبا د گشتمنگاهم رو به اطراف چرخوندم و دوباره سمت عاطفه برباشم 

 مهمون لب هام شد. یلبخند دندیخند یم

 راحت شده بود. المیعاطفه خ تیحاال از با پس

اون قرار گرفته بود، جمع کرد. وقت  یرو یسه طبقه قشنگ کیکه ک یبزرگ زیبچه ها رو صدا زد و دور م یهمه  راشا

کردند و هر  یشلوغ م یهمگ میوستیبه جمع اون ها پ یبود. دست در دست دان دهیکادوها رس یو اهدا کیک دنیبر

 گفتند. یم یزیکدام چ

 رو صاف کردم و گفتم: صدام

 .دیبچه ها لطفا ساکت باش نیاجازه بد -

 شعر تولدت نیکه دارو دیموافق کیک دنیزنان گفتم قبل از بر چشم به من دوختند لبخند یو همگ دیخواب اهویه

 مبارک رو بخونه؟

هاج و واج نگاهم کرد و تا خواست مخالفت کنه گفتم  نیکف زدند و موافقت خودشون را اعالم کردند دارو یهمگ

 نه؟ یکن یدرخواست من رو که رد نم

 یدلش م یکرد. شهال با دندون قورچه به من زل زد. انگار یشانه اش خم م یصورتش کرد و سر رو یچاشن یلبخند

 حسود.  یخاطر خواهم بود. دختره  نیمن باز دارو یمحل یهمه ب نیخواست خرخرم رو بجوه چون با ا

 شروع کن. -گفت:  نیبه دست رو به دارو تاریگ راشا

 به جمع نگاه گذرا انداخت و گفت: یدان

 .میتر هوات رو داشته باش شیب دیبا یاومد ایاضافه کرد آخه شما امروز به دن یبده خودم بزنم بعد با شوخ اجازه

 خندون گفت: ییگرفت و با رو یرو طرف دان تاریخنده زدند راشا گ ریز یهمگ و

 .یکن یکنم سر افرازمون م یخواهش م -

بغلش قرار داد. موشکافانه  ریزانوهاش و ز یرو رو تاریپا انداخت و گ ینشست پا رو یصندل یرو گرفت رو اریگت یدان

کردم عشق  یجا خوش کرده بود و با هر نگاه احساس م یریوصف ناپذ یکردم ته دلم خوش حال یبه حرکاتش نگاه م
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ه سکوت کرد ینواختن را شروع کرد. همگ نیشد با اشاره سر به دارو یتر م شیتر و ب شیو محبتم نسبت به اون ب

 در حال گردش بودند.   یو دان نیدارو نیو تنها مردمک چشم هامون ب میبود

ون ا یگفت دان یکه تولدت مبارک رو م ییخواند و جا یم تاریشعر رو همراه نواخت گ ییبایز یو صدا تمیبا ر نیدارو

 .میکرد یم یصدا همراه کیبا  یکرد. بعد همگ یم یرو با خواندن همراه

 ها رو خاموش کرد.و هورا راشا شمع  غیج یمبارک، تولدت مبارک با صدا تولدت

 یندنمو ادیو به  نیکردم اون شب هم کنار عشقم بهتر فیبا زوق و شوق از نواختش تعر یقرار گرفتم و کل یدان کنار

 شب عمرم بود. نیتر

راشا توجهم رو به خودش جلب کرد نگاهم رو سمت پونه معطوف  نیاومدم که ماش رونیدانشگاه همراه دخترها ب از

 گفت: یکردم هول شد و بادستپاچگ

 برم. دیخوام من با ی.. ذرت... مم... مع. -

 ا؟ه یباره به ما نگفت نیدر ا یزیچرا تا حاال چ طونیش یبر دیکجا با نمیو گفتم صبر کن بب دمیرو کش مچش

 .یبرم عشقم منتظرمه با دیفعال با دنیشماها نپرس و گفت: اخه دیو دستش رو کش دیخند

 تکون دادم و گفتم:  یدست دیزد و سمت راشا پر کش یچشمک

 سالم برسون. زمیعز لیبه فام یبا -

 :دمیحق بجانب پرس یا افهیتنگ کردم و به عاطفه چشم دوختم و با ق چشم

 نکنه تو هم بله؟ نمیبب -

 سرتکون داد و گفت: دیخند

 بله. -

 .دمیکوب نیشد با حرص پا به زم میپشت سر الهه قا و

 خبر ندارم باشه دارم براتون.  یچیعه همه که بله و من از ه -
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 با خنده گفت:  الهه

و متوجه اطرافت  یخودت بود یاون ها که تابلو بودن اما تو غرق عشق و عاشق یخور یحرص م یحاال تو چرا دار -

 .ینبود

الهه کنار من و عاطفه عقب سوار شد تا خواستم استارت بزنم زنگ تلفن عاطفه به صدا در اومد  میشد نیماش سوار

اون شد طرفش  ی رهیو خ دیکش رونیب فشیرو از تو ک یکرد گوش یمن و الهه رو نگاه م یچشم ریکه ز یدر حال

 :دمیبرگشتم و پرس

 خودشه نه؟ -

 داد: اوهووم. سرتکون

سکوت قرار  یانگشت اشاره ام رو جلو دهنم به نشونه  دمیرو از دستش قاپ یگوشو  دمیحرکت طرفش چرخ هی با

 کلفت و خشن کردم و جواب دادم: یدادم صدام رو کم

 الو بله؟  -

 با عاطفه خانم کار داشتم. دیالو سالم ببخش '

 ن؟یباش یم یعاطفه خانوم اون وقت شما ک -

 تپه پته جواب داد: با

 هستم شما؟ شونیمن همکالس -

 

۲3 

دونم و تو حاال هم  یمن م یمزاحم خواهرم شد نمیبب گهیبار د هینبده برادرشم  یهست شیهمکالس یشما غلط کرد 

 هم زنگ نزن. گهیقطع کن د
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دادم و  یبه عقب هل م رهیرو ازم بگ یکرد گوش یم یزور جلو خنده ام رو گرفته بودم و با دست عاطفه رو که سع به

از اون طرف حتما سکته رو زده بود چنان از ترس صداش دو رگه شده  لیسه چارهیب د،یخند یروم مآ یالهه با صدا

 خنده ام رو خفه یکه صدا یتونستم تو صداش حس کنم در حال یبود که ترس رو به وضوح م

 کردم ادامه دادم: یم

 ها؟ دیکن یبا خواهرم ارتباط بر قرار م یاصال شما با چه حق -

 .نینداشته باش یکنم با عاطفه کار یدم خواهش م یم حیاجازه بده توض کنم یخواهش م -

 رو ازم یو گوش دیخنده زدم عاطفه پر رینتونستم خودم رو کنترل کنم و  ز گهیآدم چه قدر ساده بود. د نیخدا ا یوا

 گرفت.

گل کرده قطع کن خودم بعدا  شیسارا بود. شوخ نینه باوا برادرم کجا بود ا ؟یجون هنوز پشت خط لیالو سه -

 .رمیگ یتماس م

 رو روشن کردم و به راه افتادم عاطفه به جلو خم شد و گفت: نیخنده ماش با

 .یرو ناراحت کرد چارهیرسه، ب یآره بخند سارا خانم نوبت ما هم م -

 تکون داد و گفت:  یبا خنده سر الهه

 دختر؟ یدار یکارات بر نم نیوقت دست از ا چیتو ه -

 

۲3 

دونم و تو حاال هم  یمن م یمزاحم خواهرم شد نمیبب گهیبار د هینبده برادرشم  یهست شیهمکالس یشما غلط کرد 

 هم زنگ نزن. گهیقطع کن د

دادم و  یبه عقب هل م رهیرو ازم بگ یکرد گوش یم یزور جلو خنده ام رو گرفته بودم و با دست عاطفه رو که سع به

از اون طرف حتما سکته رو زده بود چنان از ترس صداش دو رگه شده  لیسه چارهیب د،یخند یآروم م یالهه با صدا

 خنده ام رو خفه یکه صدا یتونستم تو صداش حس کنم در حال یبود که ترس رو به وضوح م
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 کردم ادامه دادم: یم

 ها؟ دیکن یبا خواهرم ارتباط بر قرار م یاصال شما با چه حق -

 .نینداشته باش یکنم با عاطفه کار یدم خواهش م یم حیکنم اجازه بده توض یخواهش م -

 رو ازم یو گوش دیخنده زدم عاطفه پر رینتونستم خودم رو کنترل کنم و  ز گهیآدم چه قدر ساده بود. د نیخدا ا یوا

 گرفت.

ده قطع کن خودم بعدا گل کر شیسارا بود. شوخ نینه باوا برادرم کجا بود ا ؟یجون هنوز پشت خط لیالو سه -

 .رمیگ یتماس م

 رو روشن کردم و به راه افتادم عاطفه به جلو خم شد و گفت: نیخنده ماش با

 .یرو ناراحت کرد چارهیرسه، ب یآره بخند سارا خانم نوبت ما هم م -

 تکون داد و گفت:  یبا خنده سر الهه

 دختر؟ یدار یکارات بر نم نیوقت دست از ا چیتو ه -

 شدمیعشقم تنگ شده بود دو روزه که ند یراست رفتم سمت تلفنم نت رو روشن کردم دلم برا هیاتاقم شدم و  وارد

 یازش خدافظ رفتمیدرنگ پذ یمن هم  از خدا خواسته ب مینیرو بب گهیقول و قرار ازم خواست تا هم د یبعد از کل

 یخوردم چون پدر و مادرم برا ییناهار رو تنها لمعموطبق  دمیپوش یلباس راحت هیکردم و لباس هام رو در آوردم و 

 کاش وقت زود بگذره و برم دمیکش یپوف یحوصلگ یبودند بعد از ناهار به اتاقم برگشتم از سر ب رونیب یکار کی

اصرارش رو که  دنشیاصرار ازم خواست تا برم د یتماس گرفت با کل نیحال و احوال دارو نیدر ا نمیعشقم رو بب

رنگم  یشال مشک دمیپوش یشلوار ل هیبا  یمانتو خردل هیزدم  یمعمول پیت هی دمیلباس پوش یدم زودکر لقبو دمید

 هیبه دلم افتاده بود.  یبیعج یتماس گرفت دلشوره  نیدارو یزدم. از وقت رونیو از خونه ب دمیسرم کش یر رو

شدم و با نگاه جست و جو گرانه  یکاف اردشاپ منتظر من بود و یگفته رفتم تو کاف نیکه دارو یراست به محل قرار

 شیبرام تکون داد. سمتش رفتم سالم کردم و رو به رو یگشتم اون که متوجه من شد. دست نیبه دنبال دارو یا

 :دیصورتش رو پوشوند و پرس یپهنا ینشستم لبخند

 ؟یدار لیم یچ -
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 قهوه ساده. -

 :دمیپرس نیبه دارو رهیام رو بر داشتم و خقرار گرفت فنجان قهوه  زیم یکه سفارشمون رو نیاز ا بعد

 شنوم؟ یهست م یچ یگفت یکه م یخب بگو کار مهم -

 منتطرم چشم دوخت و گفت: یبه چشم ها یاز مکث طوالن بعد

 کنم اجازه بده تا آخر حرف هام رو بزنم.  یاما ازت خواهش م یکن یخوام بزنم رو باور نم یکه م یدونم حرف یم -

 یکه م یحرف یدونست چه طور یتکون دادم و چشم به دهنش دوختم از حرکاتش معلوم بود هول کرده و نم سر

خواد حرف بزنه؟ بالخره بعد از  یم یهر چه فکر کردم نتونستم حدس بزنم درمورد چ ارهیخواست بزنه رو به زبون ب

 آروم گفت: یداد تا حرفش رو بزنه با لحن تیرضا یمکث طوالن

 .شهیم یخوام بگم مربوط به دان یکه م یزیارا چس نیبب -

 گفتم: یو با دلواپس دمیاز جا پر ینگران با

 افتاده؟ یاتفاق یدان ینکنه برا -

 .فتادهین ینه نه آروم باش اتفاق -

 چشم دوختم  نیمتوجه ما نبود برگشتم و به دارو یانداختم خدا رو شکر کس یجام نشستم و به اطراف نظر سر

همه اش نگران و  ییجورا هیاز بابت اون راحت نبود و  المیخ دمیرو د یسارا از همون روز اول که دان یدون یم -

 انجام دادم...  یقاتیتحق هیاون  یشد رفتم درباره  نیدلواپس تو بودم ا

 بهش چشم دوختم و گفتم:  تیعصبان با

باند قاچاق کار  هیآدم خطر ناک و تو  هی یاناومده که د رتیگ یچ قیتحق نیاز ا نمیطوره خب بگو بب نیآهان که ا-

 کنه؟ یم

 سارا ازت خواهش کردم اجازه بده حرف هام رو بزنم بعد قضاوت کن. -
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ازت  یداده ک یاجازه ا نیبه تو همچ یاصال ک یکرد قیمزخرفات گوش بدم که تحق نیخوام به ا ینخواستم نم -

 ؟یکار و بکن نیخواسته ا

بلند شد و بازوام رو محکم گرفت، دندون  نیکه خواستم قدم بردارم دارو نیرو برداشتم و هم فمیجا بلند شدم ک از

 بازوام آورد و گفت: یرو یفشار یهاش رو بهم فشرد و با لحن آروم اما عصب

اگه  یچه نخوا یبهت برسه چه بخوا یاز اون عوض یبیذارم اس یرو بفهم اما من نم نیسارا ا هیاون آدم خطر ناک -

 یو صالحت رو م ریآرم. سارا باور کن من خ یکه حرف هام رو ثابت کنه باشه مدرک هم برات م یخوا یمدرک م هم

 خوام...

 دفعه در گلوام جا خوش کرده بود. گفتم: کیو با بغض که  دمیرو با اکراه از دستش کش دستم

 . یکه دست از سرم بردار نهیو صالحم ا ریخ -

درازتر  مشیداغ کرده بودم کم کم داشت پاش رو از گل تیشاپ خارج شدم از شدت عصبان یتند از کاف یقدم ها با

 الیچه خ ارهیتونه دلم رو به دست ب یکارهاش م نیمن تهمت بزنه فکر کرده با ا یکرد اون حق نداشت به دان یم

 یحال و روزم هم نم نیبه خونه رو نداشتم با ا رفتنحوصله  دمیچرخ یور و اون ور م نیا نیبا ماش تیباطل با عصبان

 تماس یتونستم با دان
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کردم به  یفکر م نیدارو یزدم و هر چه به حرف ها یپل قدم م یپارک کردم و رو یرو گوشه ا نیماش رمیبگ 

 یکم تا دمیکش قیهام رسوندم و چند بار نفس عم هیافزودم چشم بسته هوا رو استنشاق کردم و به ر یم تمیاعصبان

ز کم پروا یلیآب ها با ارتفاع خ یاز پرندگان رو یرود که دست جمع یو از اون باال چشم به آب آب ستادمیآروم بشم ا

که  یشد کم میمهمون لب ها یمنظره ناخودآگاه لبخند نیا دنیکردند دوختم با د یها رو شکار م یکردند و ماه یم

ن برم او شیگرفتم پ میسر کاره تصم یوقت دان نیدونستم ا یمبرگشتم چون  نیاحساس کردم بهتر شدم طرف ماش

 رو روشن کردم و گوش به آهنگ در حال بخش سپردم.  نیماش یبخش تیبا لبخند رضا مکن رشیو غافلگ

 پرسد: یبا تعجب نگاهم کرد و م دنمیبا د یدان

 افتاده؟ یبود اتفاق گهیساعت د کیقرار ما تا  یکن یجا چه کار م نیتو ا نمیسالم نازن -
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 کردم و گفتم: ینوچ نوچ 

 ساعت رو منتظر بمونم مزاحم کارت که نشدم؟ کیاون  وردمیطاقت ن گهیفقط دلم برات تنگ شده و د  -

جا خوردم اجازه  یکم نیبخاطر هم نمتیجا بب نیاما اتنظار نداشتم ا یاومد یکرد یکار خوب زمیوج عز چینه به ه -

  میم تا بررو جمع کن لمیبده وسا

ا بزرگ با نسبت یاتاق رو از نظر گذروندم اتاق اتیکل محتو یمبل جا گرفتم با نگاه مختصر یلبخند اکتفا کردم و رو با

 مخصوص کار  و گاو صندوق که گوشه اتاق قرار داشت بود. یو صندل زیم هی

 یخطر ناک ایازش سر نزده بود که ثابت کنه اون آدم بد  ییکار خطا چیآشنا شده بودم ه یچند ماه که با دان نیا تو

 یم دندیچرخ یدر سرم م یکنم ه رونیرو فراموش و از سرم ب نیدارو یکردم حرف ها یم یباشه هر چه سع

ون من ا ینداره ول یا گهید لیگفت و اال دل یم وحرف ها ر نیا فتهیب ییجدا یمن و دان نیکه ب نیدونستم به خاطر ا

 شیهم من رو ب یدرباره اش بگن و بشنوم رو باور کنم مطمئنم خود دان یرو دوست داشتم که محاله هر چ یقدر دان

 اش دوست داشت! یتو زندگ یزیتر از هر چ

 ذهن عشقم رو به خودش مشغول کرده؟ یزیچ -

 به روش زدم و گفتم: یبه خودم اومدم عاشقانه نگاهش کردم لبخند یدان یصدا با

 .یچیه -

 گفت: دیزل زد و با ترد میچشم ها به

 خونه تا لباس عوض کنم؟ میبر -

 نیخواستم پا تو خونه اش بذارم به خاطر هم یبود که م یبار نیخم کردن سر موافقت خودم رو اعالم کردم اول با

 متوجهم نشه. یبود که دان نیا میسع یکردم ول یته دلم حس م یدلشوره کوچک

بود.  یو قشنگ کیمبل نشستم عجب خونه ش یکردم رو یخونه اش رو تماشا م یهمه جا یکه با شگفت یحال در

ود ب انیکه تمام عضالت و بازواش کامال نما دیسف یو رکاب یمشک نینگذشت که با شلوار ج یریوارد اتاقش شد د

 لبخند بر لب وارد آشپزخونه اُپن شد و زود مشغول درست کردن شربت شد.

 .ستمیمن که مهمون ن زحمت نکش زمیجون عز یدان -
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 خندون و بشاش گفت: ییشربت بود طرف من برگشت و با رو وانیاون دو ل اتیکه محتو ینیس با

 .ستین یزیشربت که چ وانیل هیذاره  یعشقم بار اولشه پا تو خونه ام م هیچه حرف نیا -

و شربت ر وانیشده بودم ل رهیبراق و جذابش خ یکه به چشم ها یشربتم رو بردارم در حال وانیمقابلم خم شد تا ل -

 دوختم. وانیل اتیکردم و نگاهم رو به محتو یلب تشکر ریبرداشتم و ز

 کیکردند و  یم یزندگ گهیشهر د هیپدر و مادرش تو  ایکرد گو یم یبزرگ زندگ یخونه ا نیهمچ هیتنها تو  اون

قرار داد و به اون که  زیم یرو رو وانیم رو خوردم لاز شربت یخواهر داشت که اون هم ازدواج کرده بود جرعه ا

 زبون آوردم: هکه در ذهنم بود رو ب یمن بود. زل زدم و سوال ی رهیهمچنان خ

 ؟یدان -

 .یجون و دل دان-

 ؟یتو من رو دوست دار یدان -

من زوم کرده بود از جا بلند شد و کنارم جا گرفت، دستش رو دور کمرم حلقه کرد و من  یکه نگاهش رو رو یحال در

وارد  اون یرو یفشار یانگشتان دستم فرو برد و به آروم ونیکزد انگشتان دستش رو م کیتر به خودش نزد شیرو ب

 کرد سرش رو سمتم خم کرد و گفت:

 ؟یدوستت نداشته باشم عاشقتم مگه شک دار -

کردم زبونم بند اومده  یکم نگاهم رو با نگاه خمارش دوختم. احساس م یلیفاصله خ نیبلند کردم و از همرو  سرم

کرد و تمام بدنم گر گرفته بود. آروم آروم  یم یقرار یب یکیهمه نزد نیبود و قدرت تکلمم رو از دست دادم قلبم از ا

کرد عطر خوش  یدستم وارد م یرو ید و فشارکر یک میکرد و لب هاش رو به لب هام نزد یسرش رو سمتم خم م

عاشقانه  یکه زمزمه ها یشده بودم اون در حال یاحساس خوش ریکرد اس یمستم م یانگار دیتنش که به مشامم رس

 یبمونم ترس ریخواست همچنان در آغوش پر مهرش اس یکه دلم م نیکرد با ا یخواند، من رو مست م یدر گوشم م

کرد چانه  کیبود اون رو از خودم جدا کردم و به عقب هل دادم که باز خودش رو به من نزد نداختهدر وجودم رخنه ا

 دم گوشم زمزمه کرد: یشونه ام قرار داد و با حالت مست یاش رو رو

 سارا... یدوستت دارم تو جون و دل من -
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 خجالت زده گفتم: یخودم رو ازش جدا کردم و ازش فاصله گرفتم و با حالت باز

 پاشو برو آماده شو. یدان -

 و گفت: دیبه موهاش و پشت گردنش کش یتازه به خودش اومده باشد از جا بلند شد. دست انگار

 !زمیشم عز یآماده م یتا تو شربتت رو بخور -

 

۲5 

 . ستادیاومد و مقابلم ا رونیاون جا شدم از اتاق ب یتماشا ینثارش کردم که وارد اتاقش شد باز محو یلبخند

 !میده ام گلم برمن آما -

لو که از ج یشرت جذبه مردونه مشک یت هیزد.  یکه زده بود، چشم هام برق یپیاز ت یشدم با شگفت شیتماشا یمحو

از حد جذاب تر کرده بود و  شیفشن که اون رو ب یموها یمشک نیروش کار گذاشته شده با ج یمار کبر هیعکس 

و  ردویو با لبخند نگاهش کردم دلم طاقت ن ستادمیاومد از جا بلند شدم و سمتش قدم بر داشتم مقابلش ا یبهش م

اون  دمیمردونه اش گذاشتم و با تمام وجود عطرش رو بو کش ی نهیس یدستم رو دور کمرش حلقه زدم و سرم رو رو

 هم دستش رو دور کمرم انداخت.

 !؟یذار یوقت تنهام نم چیه ید یدوست دارم قول م یلیخ یدان -

 زد و گفت: ییایزدند چشم دوختم لبخند دلبر یرو بلند کردم و به چشم هاش که برق م سرم

 .نمیتنهات بدارم نازن ستیقرار ن -

لذت بخشش شده  یبوسه ها ریدست اون اس ریمانع من شد. باز هم ز زشیر یجواب بدم که با بوسه ها خواستم

دونستم چه مرگم شده  یانداختم نم ریو سر به ز دمیخودم رو عقب کش میکرد یسپر حال نیرو به هم یبودم لحظات

 دادم؟ با دو انگشت چا یرو بهش م یکار نیبود که اجازه همچ

 زد و گفت: ییلبخند دونون نما طنتیگرفت و با ش ام رو باال ونه

 برم من. یقربون هر چه آدم خجالت -
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 و دستش رو پس زدم. دمیخند

 .یببرم که فکر کنم تا حاال تو همرت نرفته باش ییجا هیخوام تو رو  یم میزد و گفت: بر یبشکن دیخند موشکافانه

 .دندیبا تعجب باال پر ابروهام

 کجا؟! -

 :دیبه من کرد و پرس رو

 ؟یشبانه رفت یتا حاال به پارت -

 وقت. جینه ه -

 برمت؟ یخب پس امشب خودم م -

 ترسم برم. یمن م یول -

دو  یکی میمون ینم ادیوقته نرفتم ز یلیبه خودت راه نده گلم البته خودم خ یترس یکه با عشقت هست یتا زمان -

 .میگرد یساعت بعد بر م

 که مهمون وجودم شده بود گفتم: یآرامش با

 !زمیباهات باشم عز یمن حاظرم هر جا بر -

 یکه با الهه وارد اون بستن یروز ادی. در راه به میزد رونیکنان دستش رو دور گردنم انداخت و از خونه ب خنده

 :دمیپرس یافتادم و از دان میشده بود یفروش

 ؟یکن یخوشمزه درست م یها یهنوز از اون بستن یراست -

 :دیاش داد و پرس یشانیبه پ ینیکرد نگاهم کرد و چ یم یکه رانندگ یحال در

 گلم؟! یکدوم بستن -

راستش را  یخودت بود یسازنده اون بستن یو گفت یبا الهه بودم اومد یوقت رفت اون روز ادتیمگه  یوا دان -

 بخورم. یاش محشر بود حرف نداشت دوست دارم باز برم و از وان بستن یبستن یبخوا
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 با بهت نگاهش کردم و گفت: دیبلند خند یصدا با

 کجا؟  یکردم واال من کجا و درست کردن بستن یدختر؟  اون روز شوخ یتو چه قدر ساده ا یوا -

 به بازواش زدم. یاخم مشت با

 بود؟ یدونستم شوخ یم دینادون من از کجا با یا -

 و گفت:  ستادیچراغ قرمز ا پشت

اون جا تو  میبر هینظرت چ زمیاز دوست هام اون جا مشغول به کاره عز یکیمال منه و  یفروش یفقط محل بستن -

 ؟یکن یم فیقدر ازش خوشت اومده و ازش تعر نیو خوشمزه کنم حاال که ا یعال یستنب هیرو مهمون 

 .میآد بر یبدم نم -

 یدست در دست دان دیوز یم یداد و باد سرد یاز بارش باران م یو گواه یروشن بود و آسمون ابر یهنوز کم هوا

دوستش رفت و ازم  شیپ یبودند. داناون جا  یدو سه مشتر هیشدم محل خلوت بود و جز ما  یفروش یوارد بستن

بود که با هم مشغول گفت و گو  دوستشو  ینشستم حواسم به دان یکه سر جام م یدر حال نمیجا بش هیخواست 

دقت  یبعد از اون حرف هاش باعث شد با وسواس به حرکات و رفتار دان نیخدا بگم چه کارت نکنه دارو یبودند ا

 لبخند زنان سمتم برگشت و مقابلم نشست و گفت: یکنم، دان

 آوردم  یکاش کاپشنم رو با خودم م یسرد شده ا یلیخ رونیب یهوا -

 یچاشن یاخم یدان میمغازه شد نیاز تازه وارد یکیبا  یدوست دان نیب یریکه متوجه درگ میهم گرم صحبت بود با

 صورتش کرد و از جا بلند شد.

 ؟یریکجا م یدان -

 گردم. ینباش االن برم نگران -

 یفقط به حرکاتشون نگاه م دمیشن یکردم صداشون رو نم ینگاهشون م یا شهیزد از پشت در ش رونیمغازه  ب از

به موهاش و  یاش دست گهیبه پهلواش زد و با دست د یبود به نظرم آشفته شده بود دست یکردم حواسم به دان

اون قرار  یشونه  یدست رو ریسم ستشداد. دو هیتک شخوانیهمراه دوستش وارد مغازه شد و به پ د،یگردنش کش

م بر یدونستم از جا بلند شدم و خواستم سمت دان یافتاده؟ نم یکرد چه اتفاق یکه داشت اون را آروم م یداد. انگار
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 دمیرس یرو بدونم تا به درب خروج دفعه اش کی یآشفتگ لیکنجکاو شده بودم دل یلیخ رونیرفت ب یدان دمیکه د

 خودش رو جمع و جور کرد و گفت: دنمیداومد داخل و با  یدان

 که تنهات گذاشتم. زمیشرمنده عز -

 ؟یرس یشده؟ آشفته به نظر م یزیچ یاشکال نداره دان -

 داد هول شده بود جواب داد: یکه نشون م یبا حالت 

 .میبر زمیعز میبر ستین یمهم زیچ ینه نه چ -

 یدان دیبار یشده بود و نم نم بارون م کیبرد. هوا کامال تار نیو سمت ماش دمیرو گرفت و دنبال خودش کش دستم

 کرد و گفت: نیمن و سوار ماش

 گردم. یجا باش االن بر م نیهم -

 اش رهیزده خ رتیرو به حرکت در آورد ح نیماش یحرف چیتر برگشت و بدون ه شیساعت ب میو بعد از حدود ن رفت

 شدم با تبسم
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 :گفت

 که قولش رو داده بودم.  ییهمون جا میخب بر -

بود نه به اون حال و روز آشفته بارش نه به االن انگار نه انگار  بیعج یلینگفتم برام خ یزیمحو زدم و چ یلبخند

دستم رو گرفت  یرانندگ نیبه حالت سابقش برگشته خوش حال بودم در ح دمید یکه م نیافتاده بود از ا یاتفاق

و  کیکوچه بار هینگذشت که تو  یریکنه. د یم یادنثارم کرد و من رو غرق ش ینگاهش کردم که لبخند عاشقانه ا

تمام وجودم رو در بر گرفت و به اطراف با وحشت نگاه کردم از شدت ترس  یبیترس عج کدفعهی دیچیپ کیتار

من رو به  میشد ادهیکه پ نیه ترسم شده بود از ماشوارد کردم اون که متوج یبه دست دان یناخودآگاه فشار

باز بود قرار  مهیکه ن یو پشت در کوچک میکرد یرو ط یمسافت میبارون به راه افتاد منم ن ریو ز دیآغوشش کش

ه به مواجه شدم ن بایبزرگ و ز ییبا بنا میبه اطرافش درب را هل داد و به داخل رفت دنیبعد از سرک کش یدان میگرفت
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عبور  دهیسر به فلک کش درختاز وسط باغ بزرگ که پر از  ییبایهمه شکوه و ز نیدر درب و داغون نه از ااون 

داشت فرش خوش طرح  یخاص ییبایز یعسل زیو م کیسالن با مبلمان ش میشد یو وارد سالن بزرگ و مجلل میکرد

با  خوردند یشده بود به چشم م زونیآو واریکه به د متیگران ق ییتابلو فرشها بایمجلل و ز یو دست بافت پرده ها

به جمع اون ها  یبودند اما بعد از ورود ما چند نفر ینبود در حد ده پانزده نفر ادیسه چهار اتاق تعداد مهمون ها هم ز

ر د یقیکر کننده موس یاون بود صدا یرو یدنیقرار داشت که هر نوع نوش یزیاز سالن م یاضاف شده بودند گوشه ا

ه هاشون رو ب یکه بعض دکرده بودن طیغل شیکه اون جا حضور داشتند چنان آرا یجوون یبود و دخترها دهیچیفضا پ

خورد با طرز پوش  یزدند که کم کم حالم ازشون بهم م یدادم و چنان با ناز و عشوه حرف م یو شبح تشبه م طانیش

به اندازه من آزاد نبود تا  یدختر چیکه در غرب بزرگ شده بودم و ه یبود من انیکه تمام تن و بدنشون نما بیعج

رو محکم  یدان یکه به جونم افتاده بود بازو یبیعج ینشده بودم با ترس مواجه یمنظره ا نیحاال در عمرم با همچ

 و گفت: خنده زد و خودش رو از من جدا کرد ریخوردم او که متوجه من شد ز یبودم و از کنارش تکون نم دهیچسب

 با تو نداره راحت باش. یکار یجا کس نیمن ا زینترس عز -

وسط  نیکه جام شراب در دست داشتند ا یجوون در حال یشدو  دختر و پسرها یتر م شیب تیکم جمع کم

 یچه کار داشتم؟ دان به،یهمه آدم مست و غر نیا ونیدادند خاک تو سرم آخه من م یخودشون رو تکون م انهیوحش

ازش نبود با ترس سرجام کز کرده  یساعت خبر میتر از ن شیگرده اما ب یهام گذشت و رفت گفت زود بر مهم که تن

 بودم و جرات نداشتم از جام جمب بخورم.

و  کوفت ادیمعلوم بود ز ستادیشد شدم مقابلم ا یم کیکه تلو تلو خوران به من نزد یدفعه متوجه پسر جوون کی

 و گفت: دیزد دستم رو کش یحالم رو به هم م دیرس یمشروب که به مشامم م یخورده بو یزهرمار

 ؟ییخوشگله خانم چرا تنها -

و ازش فاصله گرفتم اما اون دست بردار نبود باز تلو تلو خوران خودش رو  دمیکش رونیاکراه دستم رو از دستش ب با

دادم که  یو زود جا خال دمیکش یغیرد جشد خودش رو طرفم پرت ک کیکه به من نزد نیکرد و هم کیبه من نزد

 جا از حال رفت. نیگفت هم یلب م ریز ییزهایچ هیکه  یمبل ولو شد و در حال یرو

شده بودم حاال اگر  یعصبان یلیمزخرف اومدم از دست خودم خ یمهمون نیرو گوش دادم و به ا یکه حرف دان نیا از

وجودم رو  یبیفکر ترس عج نیکردم با ا یبه سرم م یبشه اون وقت چه خاک دایها پ سیپل یدفعه سر و کله  کی

 یدفعه به آغوش کس کیام حس کردم و  هشون یرو یدست ینیموقع سنگ نیکرد و سرجام خشکم زد. در ا زیلبر

از پشت شونه برگشتم و پشت سرم  دمیکش یبلند غیکردم نفسم بند اومده بود ج یشدم از ترس احساس م دهیکش
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چه  هر ایب یشد سمتش برگشتم و با خواهش گفتم دان یزدم و اشکم جار یلبخند تلخ یدان دنینگاه کردم با د رو

 جا بمونم! نیا گهید دارمدوست ن میجا بر نیزودتر از ا

 تر به خودش فشرد و گفت: شیو ب من

 .ستین یزیآرو م باش گلم نترس چ سسیه -

 ایکردم که باهاش اومدم خدا یخدا اون هم مست کرده بود و خبر از حال خودش نداشت خدا جون چه غلط یوا یا

 رو ینذارم اشکم رو پاک کردم و دست دان ییجاها نیهمچ هیپام رو  گهیدم د یقول م رونیجا برم ب نیکمکم کن از ا

 گفت: یباز روبه دان شیو با ن ستادهیکث ابا م دش یکه از کنار ما رد م یدر حال یموقع دختر جوون نیگرفتم هم

 مبارک! دتیعشق جد -

کرد به راهش ادامه داد.  یکه چپ چپ نگاهم م ینداد دختره درحال یخودش نبود جواب یکه در حال و هوا یدان

و  دمیرو همراه خودم کش یدان یبه سخت رونیب میجا بر نیهر چه زود تر از ا دیدونستم با ینم زیموندنم رو جا گهید

 دیکردم بارش بارون شد نشیسوار ماش یدوشم بود به سخت یاون رو ینیکه تمام سنگ یبردم در حال نیسمت ماش

 نیخواستم از ا یندادم فقط م تیبودنم اهم سیبشه، اما به خ سیخ سیهر دومون خ کریشده بود و باعث شد پ

روندم از کوچه خارج شدم  یبه سرعت م که یسر برسه. در حال سیدور بشم همه اش نگران بودم پل یمحل لعنت

 راحت شده بود. المیخ یکم دمیکش ینفس راحت
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که  یرسوندم در حال یاون رو به خونه م دیبا ستین یکه چاره ا نیکردم مثل ا یم دیچه کار با یحاال با دان اما

تونستم  یم یاومد به سخت یم یعجب بارون یزد. وا یدستم م یرو یزیر یکرد بوسه ها یلب زمزمه م ریز ییزهایچ

 یدر رو باز کنم پوف یبودن حاال چه طور یدان بیتو ج داینه کل یوا یا دمیباالخره به خونه رس نمیجلو راهم رو بب

خود لرزه به بدنم  یرو باز کردم قطرات درشت بارون که به تنم م یشدم و درب طرف دان ادهیپ نیو از ماش دمیکش

 ادهیرو پ یرو بردم داخل دان نیو در رو باز کردم و ماش دمیکش یشلوار دان بیاز تو ج رو دیکل یانداخت. به سخت یم

رو  یکرده بود دان خیدادند تمام بدنم از شدت سرما  یخوردند و صدا م یکردم از شدت سرما دندون هام به هم م

که به خودش  یسرما عجب گرما دلچسب بود نگاهم به دان نیتو ا ستادمیا نهیجلو شوم یمبل خوابوندم و کم یرو
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شرتش  یرفتم تو اتاقش تا ت دیبخوره با تر سرماشده بودند نگرانش شدم نکنه  سیافتاد لباس هاش هم خ دیلرز یم

 مجبور بودم  یول هیدونم کار اشتباه یرو عوض کنم م

رمز و ق یبا شکوفه ها دیسف یدو نفره با رو تختانداختم تخت  شیبایاتاق بزرگ و ز اتیبه محتو عیسر عیسر نگاه

اپ دستگاه تلفن و لپ ت کیمطالعه که  زیخورد. م یبزرگ تمام قد که کنار تخت بود به چشم م نهیآ زیم هیبرجسته 

اهل  یکردم که دان یاوم قرار گرفته بود. اون طرف تر قفسه مخصوص کتاب که پر از کتاب بود اصال فکر نم یرو

کنار  زیم یکه رو یعکس رونیسبز رنگ بر داشتم از اتاق که خواستم برم ب راهنیپ هیرفتم سمت کمد  مطالعه باشه

گنگ سمت تخت قدم برداشتم عکس رو بر داشتم و با تعجب به  یتخت بود نظرم رو به خودش جلب کرد، با حالت

که اون دختره چند ساعت  یحرف ادیعکس ناخودآگاه  دنیدختر جوون بود با د هیبا  یدان کسشدم ع رهیاون خ

 گفته افتادم؛ یبه دان شیپ

 مبارک! دتیعشق جد -

 عالقه داشت؟! یا گهیدختر د هیقبال به  یدان یعنیبود  یچ دتهیکه عشق جد نیاز ا منظورش

در موردش به من نگفته بود؟  یزیچ یچرا تا حاال دان یعکس ممکنه متعلق به اون باشه، ول نیطوره پس ا نیهم اگر

رفتم طرف  رونیتمرکز کنم عکس رو سرجاش قرار دادم و از اتاق ب یزیچ یتونستم رو یو نم دیکش یسوت م مغزم

کردم  یرو تنش م راهنیکه پ یشرتش رو از تنش در آوردم در حال یمبل ولو بود خم شدم و ت یکه همچنان رو یدان

 زد. یگونه ام م یرو یخورد بوسه ا یهر بار صورتم بهش م

 آد. ینکن خوشم نم یعه دان -

 گفت: یمبل نشوند و با لحن خمار یو من رو کنار خودش رو دیرو محکم کش دستم

 آد. یمن خوشم م یول -

 یکارش حس نم نیدر ا یلذت چیبار ه نیمبل محاصره ام کرد و دوباره غرق بوسه ام کرد. اما ا یشد و رو زیخ مین

 کردم با اکراه به عقب هلش دادم: 

 فتم نکن.ولم کن گ یدان-

 مبل افتادم  یشدم و رو دهیدفعه محکم به عقب کش کیجام بلند شدم و چند قدم ازش فاصله گرفتم که  از
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 بمون. شمیکنم پ یمن عشق من خواهش م یسارا -

 . ستیولم کن تو حالت خوب ن یدان -

 :دمیکردم تا خودم رو از چنگش رها کنم با بغض نال یترس به چشم هاش زل زدم تقال م با

 بذار که من برم.  یکنم دان یخواهش م-

 من بمون تنهام نذار لطفا! شیدارم پ اجیاما نه االن سارا من بهت احت یریباشه م زمیباشه عز -

 یزد و بعض گلو ام رو م یمانتو ام رفت از شدت ترس قلبم تند تند م یدکمه ها یلحظه حس کردم دستش رو کی

 آورد: یفشرد و به درد م

 .ایکنم به خودت ب یولم کن خواهش م یدان -

 ادیدر ب یاز حالت مست یکردم تا دان یم یکار دیبا دمیمبل پر یقدرت هر چه تمام تر به عقب هلش دادم و از رو با

داشته باشه پارچ آب رو  دهینداشتم فقط خدا کنه فا یا گهیکار چاره د نیجز ا دمیسمت آشپزخونه دو یاما چه کار

مبل که  یدفعه مثل فنر از رو کی دمیاون پاش یبرگشتم و آب سرد رو رو یو طرف دان دمیکش نرویب خچالیاز تو 

 .دیشده بود پر سیکامال خ

 ؟یچه کار کرد نیبب هیچه کار نیآخه ا وونهید -

 و بغض جواب دادم: یرو شکر که جواب داد با ناراحت خدا

 .آدم .. یلیحقته چون خ -

که متوجه اشتباه خودش شده بود. دوان خودش  یدان دمیرو برداشتم و سمت در دو فمیحرفم رو فرو خوردم ک ادامه

 و گفت: دیدر رو بکشم دستم رو کش رهیکه دستگ نیرو به من رسوند و قبل از ا

 خوام سارا من و ببخش باور کن تو حال خودم نبودم.  یمعذرت م -

 رو ازش گرفتم و گفتم:  نگاهم

 .یباش یستکردم آدم پ یولم کن فکر نم -
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باز دوان دنبالم اومد و تا به من  یرو زدم و سوار شدم دان نیماش مونتیزدم. زود ر رونیو از خونه ب دمیرو کش دستم

 جا دور شدم. نیرو گرفتم و از ا نیگاز ماش دیرس
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د بود ب یلیحالم خ با اصرار مادرم به زور رفتم دکتر نییپا امیشده بودم که قادر نبودم از تخت ب ضیبعد چنان مر روز

زد و هر  یبهم سر م قهیسوختم مادرم که نگرانم شده بود دم به دق یم شیکردم از شدت تب در آت یو احساس م

بزنم تمام  یزینداشتم لب به چ لیاشتها شدم و م یب داخوردم به غ یزدم و نم یآورد رو پس م یکه برام م ییغذا

غروب باز زنگ  یبودم دم دما یناراحت و عصبان یلیدادم چون از دستش خ یزد و جوابش رو نم یزنگ م یروز دان

 فرستاد. امیزد و جواب ندادم پ

 !دید یمن رو نخواه گهید ید یسارا اگر جواب نم -

فکر  نیبار جواب ندم واقعا اون رو از دست بدم دلم از ا نیاگر ا دمیزل زدم باز زنگ زد ترس امشیو به پ دیلرز دلم

 با عجز جواب دادم: فشرده شد و

 الو؟ -

 شد و داغ تر شدم. دیانگار تبم شد دمیرو که شن نشیآروم و دلنش صدا

 یچه حال یدون یاز صبح تا حاال چه قدر زنگ زدم م یدون یم ید یچرا جواب نم زمیالو سالم سارا جون عز - 

خوام  یمعذرت م یاگر هنوز از دستم ناراحت زمیبرات افتاده سارا عز یداشتم همه اش نگرانت بودم نکنه اتفاق

 !نم؟ینازن

 :دمیو گرفته نال فیضع ییکردم و با صدا یا سرفه

 ؟یدان -

 !یجون دان -

 باشم ... تیخواستم باعث نگران یجونت سالمت نم -
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 :دیحرفم اومد و پرس به

 شده؟ یجور نیسارا تو حالت خوبه چرا صدات ا -

 ام بود. یجواب ندادن هام بد حال لیسرما خوردم دل ستین یزیچ -

 دکتر؟ یشرمندم رفت یحال و روز افتاد نیمن بوده که به ا ریدونم که تقص یم -

 اوهوم. -

 شم برو استراحت کن گلم.  یخب پس مزاحمت نم اریبس -

 : دمیکردم سردم شده بود نال یکه احساس م یحال در

 خداحافظ. -

 فدات. یمواظب خودت باش عشقم بوس با -

داد. خواستم  یپتو جواب نم کیاما چنان سردم شده بود که  دمیپتو خز ریتخت انداختم و ز یرو کنارم رو یگوش

 یرو نداشتم چشم هام که به شدت م یکار چیمادرم رو صدا بزنم اما چنان ضعف داشتم که قدرت ه ای نیمادل

 سر دادم.  یهم گذاشتم و ناله ا یسوخت رو رو

 .گهید نهیبارون بودن هم ریعاقبت ز -

حال و روزم اصال حوصله  نیخدا تو ا یوا یا  دمیرو تو اتاقم د نیکم فروغم رو باز کردم و دارو یتعجب چشم ها با

 جا چه کار داشت؟ نیرو نداشتم آخه اون ا یکی نیا

 سالم خدا بد نده سارا خانم. -

 گفتم دمیچیپ یخودم م یو پتو رو رو دمیلرز یکه به خودم م یحال در

 ممنون. یمرس -

 :دیشد و پرس کیتختم نزد به

 سردته؟ یلرز یم یسارا تو حالت خوبه چرا دار -
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 سردمه. یلیاوهوم خ -

 تبدارم گذاشت و گفت: یشانیپ یمن انداخت دست رو یو رو دیکش رونیاز تو کمد ب گهیپتو د کی

 دختر، پاشو ببرمت دکتر. یسوز یتب م یتو یکه دار تو

 صبح رفتم.  ستیدکتر الزم ن -

 .ستیتو االن حالت خوب ن یکه رفت یرفت -

که تنم بود تنم کرد  یلباس یمانتو رو هیزود  یلیرفت و از مادرم خواست تا آماده ام کنه، مادرم خ رونیاز اتاق ب 

کمکم  دیچیرو دورم پپتو  نیدارو دمیلرز یم دینکرد هنوزم مثل ب یاثر چیشونه م انداخت. اما ه یپالتو رو هم رو

اون باشم اما چنان حالم خراب بود که قدرت مخالفت  ونیمد تخواس یکه دلم نم نیرفتم با ا نییکرد پله ها رو پا

قرص و دارو برام نوشت کم کم  یسر هیسرم به دستم وصل کرد و  یمختصر نهیمعا هیکردن رو نداشتم دکتر بعد از 

زن از سو دنیلرزش بدنم بهتر شد و تا تمام شدن سرم به خواب فرو رفته بودم چشم که باز کردم پرستار در حال کش

 یکه آدم رو زود خوب م ختندیر یتو سرم م یدکترها چ نیبهتر شده بود ا یلیکردم حالم خ یدستم بود احساس م

 کرد؟

سوزن که  یتخت نشستم و جا یبلند شدم و رو یبه آروم دمیرو کنار تخت د نیو دارو دونم سرم رو چرخوندم ینم

 کردم صورتم خود به خود جمع شد. یکه حس م یکرد رو ماساژ دادم از درد یدرد م

 ؟یحالت چه طوره بهتر -

 چرخوندم و جواب دادم: نیانداخته بودم سمت دارو ریکه به ز یرو درحال سرم

 بله. به لطف خدا و شما -

 زد. یلبخند

 .میخب پس بر اریخدا رو شکر بس -

شدم در تمام راه  نیرفتم سوار ماش یانداخته دوشا دوش اون راه م ریکه سر به ز یاومدم و در حال نییتخت پا از

 کرد. یچرخوند و نگاهم م یطرفم سر م یکه گه گاه نیمرموز دارو یما رد و بدل نشد بجز نگاه ها نیب یکلمه ا
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د و ام ز یشونیپ یرو یبعد بوسه ا دیراست رفتم تو اتاقم مادرم پشت سرم اومد و حالم رو پرس هی میدیکه رس خونه

 .دیداخل اومد و حالم رو پرس نیبه در وارد شد و دارو یرفت بعد از رفتن اون تقه ا

 :دمیتشکر کردم و پرس ازش

 ؟یکه اومد یشما کار داشت -

 .یبهتره استراحت کن ستین یمناسب تیارم برا بعد فعال موقعذ یراستش بله کارت داشتم اما م-

 به ابروهام دادم و گفتم: ینگاهش کردم حالت یکنجکاو با

 من حالم خوبه کارت رو بگو. -

 مزاحم نباشم خدافظ. گهیوقت د هی یذارم برا یم گهینه د -

ت گذش یتو سرش م یشده بود اصال معلوم نبود چ بیعج یو اتاق رو ترک کرد به نظرم کم دیبه موهاش کش یدست

 حرفش افتادم  ادیدفعه ب کی

 ( گهید نهیبارون بودن هم ری) عاقبت ز

 یاون هم دنبالم م رمیهر جا م یعنیخدا  یبارون بودم؟ ا ریبود اصال اون از کجا خبر داشت که من ز یچ منظورش

 کرد؟ یم بمیاومد و تعق
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 خواد دست از سرم برداره؟ یچرا نم هیچکارها  نیمنظورش از ا آخه

ه ب ادینداشتم حوصله هم ندارم ز دندیچرخ یسوال ها که تو ذهنم م نیا یبرا یجواب چیه دمیکش یپوف یکالفگ با

 دنیکرده بود د ریکه ذهنم رو به خودش درگ یزیباشم در حال حاظر تنها چ الیخیفکر بکنم بهتره ب زهایچ نیا

 ریشد و اس نیافکار پلک هام سنگ نیبا هم دمید یبود و حرف اون دختره که تو پارت یعکس اون دختره که کنار دان

 خواب شدم.
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رو برداشتم چه خبر بود عاطفه،  یبه خودم دادم و گوش یچشم باز کردم درازکش کش و قوس میآرم گوش یصدا با

 ؛یدان امیاغ پداده بودند قبل از همه رفتم سر امیپ یالهه و دان

 هی یشد داریهر وقت ب یخواب باش دیخواستم زنگ بزنم اما گفتم شا ریحالت چه طوره؟ صبحت بخ نمیسالم نازن -

 بهم بزن منتظرم فدات. یزنگ

 .دیچیپ یسه بار بوق صداش در گوش یکیمهمون لب هام شد و زود دکمه تماس رو لمس کردم. بعد از  یلبخند

 م عشقم حالت چه طوره؟به به خانم خانم ها سال -

 ؟یتو خوب زمیعز تیبخوب یسالم مرس -

  میعال یعشقم که خوب باشه منم عال -

 گفتم: یخنده آروم با

 جونم؟ یدان-

 جونم. -

 ؟یوقت دار نمتیخوام بب یم-

و  یکنم. اما به نظرم امروز خونه بمون ینم غیخوام در یبگو جونت رو م نمینازن هیتو فقط جون بخواه وقت چ-

 بهتره گلم! یاستراحت کن

 گم باشه؟ یمحل قرارمون رو بهت م رمیگ یتماس م گهیساعت د کیمن حالم خوبه نگران نباش تا  -

 !زمیباشه منتظرم عز -

 و یرفتم پدر و مادرم در حال صبحونه خوردن بودند با سرحال رونیکردم و ارتباط رو قطع کردم از اتاق ب یخداحافظ

 .دمیگفتم و گونه هر دو رو بوس ریسالم و صبح خ یشادمان

 و گفت: دیخند مادرم

 !زم؟یبهتره عز یلیرسه حالت خ یاهلل به نظر م ماشاء
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 جواب دادم: یرفتم با لحن کشدار یم سیکه طرف سرو یحال در

 بهترم. یلیبله خدا رو شکر خ -

نخورده  ییغذا چیرو ه روزیدرست کردم تمام د یدست و روم رو شستم کنار پدرم جا گرفتم و لقمه ا نکهیاز ا بعد

 :دیزد و پرس یکردم مشغول خوردن که شدم پدرم لبخند یم یدیشد یبودم و احساس گرسنگ

 ره بابا؟ یم شیپ یدرس هات چه طور -

 تو درس هام ندارم خدا رو شکر. یخوبه مشکل -

 با یدونست چه طور یرو به من بگه اما نم یزیخواست چ یمتوجه شدم که م دیپرس لیقب نیچند سوال از ا هی باز

 :دمینگاهش کردم و پرس یکنجکاو

 شده بابا جون؟  یزیچ -

 جواب داد: یمن و مادرم رد و بدل کرد و با مهربان نیرو ب نگاهش

ن البته چو میبا خودمون ببر میتون ینم یسفر و تو چون درس دار میبر میدار میبابا جون من و مادرت تصم راستش

 تر از دو ماه طول نکشه. شیکه ب میکن یخودمون رو م یما سع هیسفرمون کار

 رو تو دهنم گذاشته بودم و با بهت به دهن پدرم چشم دوختم ادامه داد. لقمه

هفت  نیدارو یراحت باشه از زمان خواستگار المونیبابت تو خ میکه بر نیقبل از ا میمن و مادرت دوست دار -

تونه خوشبختت کنه من و  یو م هیپسر خوب نیبه نظر ما دارو یگذره و تو هنوز جواب بهش نداد یم یهشت ماه

ت راح المونیتا ما هم تو سفر خ دینامزد کن متا قبل از رفتنمون شما با ه یندار یاگر مخالفت میدار میمادرت تصم

 باشه.

 گذاشتم و با بغض گفتم: زیم یو رو دمیرو از دهنم کش لقمه

 تمسیاز خودم مواظبت کنم بچه که ن یاز بابت منم راحت باشه خودم بلدم چه طور التونیخ دیسفرتون رو بر شما -

  نیذار یکه تنهام م ستیبار اولم ن

 .کرد به زور فرو خوردم و ادامه دادم یم ینیتو گلوام سنگ لیدونم به چه دل یرو که نم بغضم
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 تونم به ازدواج فکر بکنم.  یاما من فعال نم هیمن نگفتم پسر بد نیدرباره دارو -

 اضافه کردم. یام جا خوش کرد و با لحن تند یشانیپ یرو یاخم

 اومده بود. یواسه چه کار شبیرو از شما خواسته نه پس معلوم شد د نیا نیحتما خود دارو -

من  میتصم نیحرف ها نداره ا نیاخبر از  ینگفته اون حت یزیچ نیدارو زمیزد و جواب داد نه مادر عز یلبخند مادرم

 قربونت برم؟ یمجرد بمون یخوا یو پدرته تو هم که تا آخر عمر نم

 خود به خود مشت شد و با حرص گفتم: دستم

لطفا  نهیحرف اول و آخر من هم گهینه با کس د نیدونم مامان اما گفتم که فعال قصد ازدواج ندارم نه با دارو یم -

 !دیتمومش کن

 نیازدواج کنم کم کم از ا  نیدونم چرا همه اصرار دارند که من با دارو یاز جا بلند شدم و پله ها رو دوان باال رفتم نم 

نبود درس و  یشد؟ اگر به خاطر دان داشیپ میتو زندگ هویاز کجا  نیدارو نیخدا اصال ا یشم ا یاسم دارم متنفر م

و من از اون موقع تا  رانیا میتر دو سال که اومد شیرفتم ب یم مادرمشدم و همراه پدر و  یم الیخیدانشگاهم رو ب

بر خوردم که با پدر و  نیدارو نیگذاشتم با ا رانیموقع که پام رو تو خاک ا نیحاال سفر خارج از کشور نرفتم از هم

 نیسالم بود و از ا زدهاومده بودند فرودگاه اون موقع ها تازه نو شوازیپ یبرا لیاز آشنا وفام گهیمادرش و چند تن د

ناراحت بودم آخه از همون بدو تولدم خارج  یلیخ میباش میمق رانیتو ا شهیهم یداشتند برا میکه پدر و مادرم تصم

دل بکنم و ساکن  شهیهم یاومدم و بزرگ شدم برا ایکه توش به دن یاریکردم و برام سخت بود از شهر و د یزندگ

 بشم. یبیو غر دیجد یجا
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 نداشتند. یبه احساس و خواسته هام توجه چیو مادرم هم که انگار فقط به فکر خودشون بودند و ه پدر

 نینخواستم با ا گهیمن د یهم از زندگ نیاون هام خدا ا یام برا یموجود اضاف هیکنم اصال من  یاحساس م یگاه

و تن  دمیلباس هام کش ونیاز م دیبا شلوار و شال سف یاسیمانتو بنفش  هی یافکار روز خوشم رو خراب کنم زود

از  یخبر نییآماده که شدم رفتم پا ادیدر ب یحال یب نیاز ا یکردم تا کم ادهیصورتم پ یکمرنگ رو شیآرا هیکردم 

 :دیازم پرس دیپدرم نبود مادرم که من رو د
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 حالت که هنوز خوب خوب نشده مادر. ؟یریم یدار کجا

 باال انداختم: شانه

 .یگردم با یدور بزنم بر م هی رمیخوبم مامان حوصله ام سر رفته م -

اپ ش یشدم. وارد کاف یگرفتم راه یتاکس نیهم نداشتم بنابر ا یبا مکث واستادم، حوصله رانندگ نمیبه ماش رو

ختره د نیا ریتماس گرفتم و محل را بهش گفتم و به انتظارش نشستم باز تصو یقهوه سفارش دادم با دان هیشدم و 

کوچک ساعت  یام انداختم عقربه ها یمچ ساعتبه  یبود؟ نگاه یاون ک یعنی ایجلو چشم هام جا خوش کرد. خدا

که به ذهنم خطور کرد. داغ شدم نکنه  یلحظه با فکر کی ومدیکجاست چرا ن یدان نیدادنو پس ا یرو نشون م ازدهی

 یرو یکرد لبخند یشاپ نگاه م یکه جست و جوگرانه به اطراف کاف یدان دنیبا اون دختره است؟ اما با د یکه دان

زود افکار مبهم رو از خودم دور کردم و دست براش تکون دادم متوجه من که شد لبخند  یلیخ ولب هام نشوندم 

اس احس دنشیکنار اون بودم با د شبیقرار شد انگار نه انگار که د یقلبم ب دنشیدفعه با د کیزنان سمت من اومد 

خبر از حال  یخبر نداشتم ب دمکردم چه قدر دلم براش تنگ شده بود چه قدر عاشقانه اون رو دوست داشتم و خو

 جلو چشم هام تکون داد: یاون شده بودم دست ی رهیاالنم خ

 ؟ییسارا کجا -

 انداختم. ریبه خودم اومدم نگاه ازش گرفتم و با لبخند سر به ز 

 عشقم؟ یخوب -

 تکون داد: سر

 اوهوم. -

 :دیکرد و پرس یآروم خنده

 موش زبونت رو خورده؟ یزن یچرا حرف نم -

 شم از حس خوب وناب عاشقانه! یدرستم رو گرفت و من پر م میخنده زد ریدو ز هر

 تو شده بودم؟! یضیشرمنده که باعث مر نمینازن یخوب-
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 اش زل زدم: یبراق و دوست داشتن یچشم ها به

 که خوبم. ینیب یسرت م یفدا -

 مهمون لب هاش شد و گفت: ییرو فشرد لبخند دلربا دستم

 ؟یکن ینگاهم م یطور نیشده چرا ا یچ -

 وار جواب دادم: زمزمه

 خواد دوست دارم. یدلم م-

 ادامه دادم: دیخند

 دلم برات تنگ شده بود. -

 اون دل تنگت بشم من! یفدا -

 .یبش یکس یخدا نکنه فدا -

 !یجون و دلم من یتو عشق من یستین یتو هر کس یول -

 ؟یدان -

 بگو! یبله جون دان -

 گفتم: دیگرفتم با تر یتا مطمئن نشدم آروم نم ینه ول ایدونستم بپرسم  یانداختم نم ریبه ز سر

 ؟یراستش رو بگ ید یسوال بپرسم قول م هی یدان -

 بگو سوالت رو بپرس. ستیدر کار ن یمطمئن باشم گلم دروغ -

 ه؟یاون دختره ک یدان-

 : دیاش نشست و پرس یشانیپ یرو ینیچ

 !زم؟یکدوم دختره عز -
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 همون دختر کنار تو، تو عکس؟ -

 ؟یزن یحرف م یدار یشم از چ یکدوم عکس متوجه نم -

 گم. یهمون عکس کنار تخت خوابت اون رو م -

 زد و گفت:  یماتش برد بعد لبخند محو یا لحظه

 !زمیاون اون عکس خواهرمه عز اون عکس آهان آره اون عکس -

 اون دختر که تو عکس نبود. هیشب یبار عکس خواهرت رو نشون من داد هیاما تو  -

 کرد به چشم هام نگاه نکنه با دقت نگاهش کردم و ادامه دادم:  یم یهول شد و سع یکنم کم یم احساس

 ه نه؟مگ یعالقه داشت یا گهیدختر د هیراستش رو بگو تو قبل از من به  یدان

رو  نیمن ا یگیعکس رو م یکیکه هول شده بود گفت آها تو اون  یاش زد و در حال یشانیدستش رو به پ کف

ام  یتو زندگ گهید یکیکه با تو آشنا بشم  نیراستش آره من قبل از ا رهیم ادمیهر بار  یگذاشتم تا بندازم دور ول

 .بود

 :دمیپرس یو م دیناخودآگاه ابروهام باال پر -

 ن؟یشد که از هم جدا شد یپس چ خب

از من عالقه داشت ولش کردم آخه  ریغ یکیبه  دمیکه فهم نیکرد بعد از ا انتیشده آها آره او... اون به من خ یچ -

 . گهیخورد د یبدرد من که نم

 بهم دست داده بود. یمانیلحظه به اون شک کرده بودم احساس پش کیکه  نیا از

 قصد نداشتم ناراحتت کنم.  زمیخوام عز یمعذرت م یتو عشقت شکست خورد نیز اکه قبل ا رمیبم یآخه اله -

 زد: یلبخند

 دم. ینم ایکه من حاال تو و عشق تو رو دارم که به همه دن نهیسرت مهم ا یفدا -

 :دمینگاهش کردم و پرس عاشقانه
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 کجاست؟ یدار یازش خبر یاالن چ -

 ینگرفت ولش کن همون بهتر بره من اون رو م یسراغ گهیخبرم اون هم رفت د یساله که ازش ب کی باینه تقر -

 همچون تو دارم!  یماه یخوام چه کار وقت

 یو آشفتگ ینگران هیشب یزیدر حالت او شدم چ یریینگاه کردم متوجه تغ قیبا دق یکردم و به دان یآروم ی خنده

سنا که  ادیخودم فکر کردم چون ب شیپ دیلرز یو م شد یلحنش دورگه م یزد گاه یکه با من حرف م یموقع یحت

کردم در تمام مدت  یداشتم که احساس م یحس هیدونم چرا  یدوستش داشت افتاده متاثر شده بود. اما نم یلیخ

 شدم. یاالتیدونستم حسم درست بود با خ یرو از من پنهان کنه نم یزیچ هیکرد  یم یسع یدان
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 دیسبه گوشم ر امیپ افتیاعالن در یبا رفتن اون صدا رهیم سیاز جا بلند شد و گفت که به سرو یبا دست پاچگ یدان

ود ب زیم یرو یدان یکه متوجه شدم گوش ارمیدر ب فمیام را از تو ک یخودم بود خواستم گوش یاول فکر کردم از گوش

 یوشگ دیبراش ارسال کرده با ترد یرو ک امیبدونم پ اشد ت کیتحر میرفته با خودش ببره حس کنجکاو ادشیحتما 

 بود. دیبه اسم فر یکیاز طرف  امیرو برداشتم پ

که هست بدبخت  نیگم برسون تا از ا یکه م یآدرس نیزود خودت رو به ا ؟یهست یمعلوم هست کدوم گور چیه -

 م؟یبه سر شد یچه خاک نمیبب ایب میتر نشد

 رو سر جاش قرار دادم و به فکر فرو رفتم.  یگوش

اون  بپرسم از یتونستم از دان یکاش م یا دمیکش یتو درد سر افتاده پوف یافتاده بود؟ نکنه دان یچه اتفاق یعنی

 اومد. یگشت سمت من م یم یزیخود دنبال چ بیکه در ج یشدم در حال یطرف متوجه دان

 جاست فکر کردم گمش کردم؟ نیا میگوش -

 رو برداشت و گفت: یگوش

 .زمیگردم عز یاالن برم -
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 ارمیدر ب یدان دیمرموز جد یخواست سر از کارها یداد و دلم م یآزارم م میلبخند جوابش رو دادم حس کنجکاو با

 برگشت و گفت: دهیپر یبه من دروغ گفته و هنوز با اون دختره سنا رابطه داره با رنگ و رو یشک داشتم دان

 برم.  دیاومده با شیبرام کار پ زمیببخش عز -

 م و گفتم:جابرخاست از

  امیخوام باهات ب یمنم م ؟یریکجا م -

 کرد و هر چه اصرار کردم قبول نکرد. مخالفت

 گفتم: جمع کردم و یهام رو با دلخور لب

 باشه؟ نمیش یم نیمن تو ماش ینباشم اصال تا تو کارت رو انجام بد ریدم دست و پا گ یکنم قول م یخواهش م -

 و گفت: دیبه موهاش کش ینگاهم کرد. بعد دست یمکث طوالن با

 اصرار نکن.  ستیخوام برم مناسب تو ن یکه م ییجا زمینه عز -

 سوار یکردم تا من رو با خودش ببره دان یو من هنوز اصرارم م میرفت رونیشاب ب یحرف هاش از کاف نیدنبال ا به

 بهم انداخت و گفت: یشد. من هم کنارش سوار شدم. نگاه تند

 برم  دیبا نییسارا گفتم نه برو پا -

 《و گفتم: دمیکرد هر دو شونه ام رو باال انداختم لب هام رو برچ یاصرار م یزیکه سر چ یبچه ا مثل

 .امیخوام باهات ب یخوام منم م ینم -

 به موندن نبودم استارت زد و گفت: یجوره راض چیه دید یتکون داد. وقت یسر

 خب. اریبس -

قرار داشت رو  یخودم اون دختره سنا که با دان الیخوش حال شدم به خ یلیبودم خ دهیخواسته ام رسکه به  نیاز ا 

ام خجالت زده سر جام  یحرکت ناگهان نیرو ماچش کردم. از ا یو دان دمیپر یخواهم انداخت با خوش حال ریگ

 انداختم.  ریبرگشتم و سر به ز
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ا ت دمیپرس ینم یزیسوال تو ذهنم بود اما چ یکه کل نیو سر تکون داد. در تمام راه سکوت کردم با ا دیخند یدان

که به حرف پدر و مادرش گوش  ینکنه در کل مثل بچه ا یمانیکه من رو با خودش آورده بود احساس پش نیاز ا یدان

 بود. دیکارها از من بع نیکه ا نیداد شده بودم با ا یم

دونستم؟ کم کم از شهر  یکجا نم قایرفت اما دق یبهش گفته م دیکه اون نامبرده فر یبه محل یدانزدم  یم حدس

 نیبود اگر شب بود و تو همچ یترس ناک یبر من عجب جا یوا یا میو خم شد چیپر پ یو وارد جاده ا میخارج شد

 و گفت: دیخند دیه ام درو تو چهر سکه تر یکردم دان یبودم حتم داشتم که از ترس سکته م یم یجاده ا

 .یحرف گوش نکرد ستیمناسب تو ن یجا رمیکه م ینترس گلم من با توام بهت که گفتم جا -

 زبون لبم رو تر کردم و گفتم: با

 ؟یجا چه کار دار نیتو ا یجا کجاست دان نیا -

 انایاح یدیاگه هم د یمون یمنتظر م نیجا تو ماش نیتو هم میدیاگه رس زمیعز یکن چمیقرار نبود سوال پ گهینه د -

 باشه؟ یشیجا دور م نیو از ا یکن یرو روشن م نیافتاد زود ماش یاتفاق

 ترس بهش زل زدم. با

 فته؟یب یمگه قراره چه اتفاق -

م کرد یکه ازت خواستم رو انجام بده اصال من کار اشتباه یتونم جواب بدم تو فقط کار ینپرس نم یچیگفتم ه -

 نشو. ادهیپ نیکنم ازت سارا از ماش یفقط خواهش م ارمتیکردم همراه خودم ب یقبول م دینبا

اصرار بر اومدن کرده بودم احساس  یکه ه نیشد. من هم از ا یتر م شیکردم و هر لحظه ترسم ب یبهت نگاهش م با

 یینداشت به بنا یمعن یمانیجا اومدم پس پش نیحاال که تا ا ارمیاون در ب یسر از کارها دیکردم اما با یم یمانیپش

گ شباهت داشت و پر از تخت سن ابانیب هیتر به  شیور ب ودور  میدیخرابه بود رس هی هیتر شب شیکه ب یمیبزرگ قد

خوردند. چند  یبه چشم م دنشونیکش شیبه آت دیرس یبزرگ و تپه بود و چند تن درخت خشک که به نظر م یها

بمونم و درها رو قفل کنم و از جام  نیکرد که تو ماش دیشد و   تاک ادهیرو نگه داشت پ نیماش یمتر دور از بنا دان

دا خ یرفت. ا یچشم دوختم که سمت بنا م ی. نگاهش کردم و ته دلم گفتم اگه تونستم. به دور شدن داننخورمجمب 

. به اطراف سرک سپارم. کم کم از نظرم محو و وارد بنا شد یاون رو از هر شر و بال محفوظ بگردان عشقم رو به تو م

 نمیجا بش هیمثل مجسمه سر جام  ومدمیخورد من هم  که ن یبه چشم نم یحوال نیا یموجود ایکس  چیه دمیکش
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جا  نیا یکار دان دمیفهم یم دیگذره با یم یخرابه چ نیدونستم تو ا یم دیدادم با یبه اطراف م یسر و گوش هی دیبا

 بود؟ یچ

 

3۲ 

شدم  یپشت تخت سنگ ها و بوته ها پنهون م اطیکه با احت یشدم و در حال ادهیپ نیبه خودم دادم و از ماش جرعت

 دیاون تو رو د یتونستم به راحت یسوراخ سوراخ شده بود و م واری. خوشبختانه ددمیساختمان رس یبه پشت بنا

د نفرات داخل از تعدا دنیزدم با د دیرو د داخلکردم و  کیرو به سوراخ نزد یگریچشمم رو تنگ کردم و د کیبزنم 

جا  نیرو احاطه کرده بودند از ا اطیو پنچ نفر مسلح دور تا دور ح ستیب ستیحدود ب دمیشدت ترس به خودم لرز

 کلیباز داخل رو نگاه کردم چشم به مرد ه گهیسوراخ د هیخورده اون طرف تر از  هی نمیبب یا گهید زیتونستم چ ینم

 یوفبود پ دنیو در حال عربده کش یعصبان یلیکلفت قد کوتاه افتاد انگار که خ لیبر جسته و سب کمگنده با ش

 هیاز ب نمشیگشتم نتونستم بب یسوراخ دنبال دان نیتونستم بشنوم هر چه از ا یکه صداشون رو نم فیح دمیکش

شد. ناخودآگاه  راحت المیخ یدان دنیزدم با د دیگشتم و باز داخل رو د یا گهیخورده اون طرف تر دنبال سوراخ د

 یافتاده بود؟ در حال یچه اتفاق یعنیمن  ینمود خدا یو ناراحت م یهم عصب یلب هام نشست اما دان یرو یلبخند

 یم ییزهایچ هیو  دیکش یمرتب به پشت گردنش دست م تینشسته بود از فرد عصبان یتخت سنگ بزرگ یکه رو

 یوا یزنگ تلفنم بلند شده ا یهنگام صدا نیناراحت کردن بودند نگذره. در ا روام  یکه دان ییاز اون ها یگفت اله

خدا  یزود صدا رو قطع کردم و تلفن رو خاموش کردم ا یبا دست پاچگ دیبدبخت شدم حتما صدا به گوششان رس

برگشتم و زود  روراه اومده  اطیآخه بگم خدا چه کارت نکنه با شتاب و احت نیاالن چه وقت زنگ خوردن تو بود. دارو

رو تحت نظر قرار گرفتم هنوز قلبم از شدت ترس و  رونیگرفتم و ب نییانداختم و سرم رو پا نیخودم رو تو ماش

 زد. یو تند تند م دیپر یم نییباال و پا جانیه

 

3۲ 

شدم  یپشت تخت سنگ ها و بوته ها پنهون م اطیکه با احت یشدم و در حال ادهیپ نیبه خودم دادم و از ماش جرعت

 دیاون تو رو د یتونستم به راحت یسوراخ سوراخ شده بود و م واری. خوشبختانه ددمیساختمان رس یبه پشت بنا

تعداد نفرات داخل از  دنیزدم با د دیرو د داخلکردم و  کیرو به سوراخ نزد یگریچشمم رو تنگ کردم و د کیبزنم 

جا  نیرو احاطه کرده بودند از ا اطیو پنچ نفر مسلح دور تا دور ح ستیب ستیحدود ب دمیشدت ترس به خودم لرز
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 کلیباز داخل رو نگاه کردم چشم به مرد ه گهیسوراخ د هیخورده اون طرف تر از  هی نمیبب یا گهید زیتونستم چ ینم

 یپوف ودب دنیو در حال عربده کش یعصبان یلیکلفت قد کوتاه افتاد انگار که خ لیبر جسته و سب کمگنده با ش

 هیاز ب نمشیگشتم نتونستم بب یسوراخ دنبال دان نیتونستم بشنوم هر چه از ا یکه صداشون رو نم فیح دمیکش

راحت شد. ناخودآگاه  المیخ یدان دنیزدم با د دیگشتم و باز داخل رو د یا گهیخورده اون طرف تر دنبال سوراخ د

 یافتاده بود؟ در حال یچه اتفاق یعنیمن  ینمود خدا یو ناراحت م یهم عصب یلب هام نشست اما دان یرو یلبخند

 یم ییزهایچ هیو  دیکش یمرتب به پشت گردنش دست م تینشسته بود از فرد عصبان یتخت سنگ بزرگ یکه رو

 یوا یزنگ تلفنم بلند شده ا یهنگام صدا نیناراحت کردن بودند نگذره. در ا روام  یکه دان ییاز اون ها یگفت اله

خدا  یزود صدا رو قطع کردم و تلفن رو خاموش کردم ا یبا دست پاچگ دیبدبخت شدم حتما صدا به گوششان رس

برگشتم و زود  روراه اومده  اطیآخه بگم خدا چه کارت نکنه با شتاب و احت نیاالن چه وقت زنگ خوردن تو بود. دارو

و تحت نظر قرار گرفتم هنوز قلبم از شدت ترس و ر رونیگرفتم و ب نییانداختم و سرم رو پا نیخودم رو تو ماش

 زد. یو تند تند م دیپر یم نییباال و پا جانیه

 یکه دم در ورود ینی. از اون طرف تر چشم به ماشدندیزنگ رو نشن یقلبم گذاشتم خدا رو شکر که صدا یرو دست

که  هگیرفتند. دو نفر د نیشدند و طرف صندوق عقب ماش ادهیساختمان متوقف شد افتاد. دو نفر مرد مسلح پ یبنا

 دنیاون ها رو کشان کشان بردند داخل با د لگدو با مشت و  رونیب دنیدست و پا بسته بودند رو از تو صندوق کش

افته؟  یداره م یجا چه خبر بود چه اتفاق نیمنظره وحشت کردم و با ترس به اطراف چشم چرخوندم خدا جون ا نیا

زنگ زد معلوم نبود چه کارم داشت که  نیبمحض روشن شدنش دارو رمیتماس بگ یام رو روشن کردم تا با دان یگوش

 ناچار جواب دادم: هدار یدست بر نم

 الو بله؟ -

 اش جا خوردم. یمضطرب و عصب یصدا دنیشن با

 ؟ید یرو جواب نم یلعنت نیدختر چرا ا یکن یچرا گوشت رو خاموش م -

 م:باال انداخت شونه

و دست از سر کچلم  یقدر مزاحم من نباش نیشه ا یم یزن یزنگ م قهیدم به دق یکه ه یچه کارم دار هیاهان چ -

 آقا محترم؟ یبردار
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 نیراحت باشه بعد از ا التیکه خ نیا یبرا نمتیبب دیدارم با یاما باهات کار مهم ستیسارا قصد من مزاحمت ن -

 ؟ییبگو کجا ایبار ب نیفقط ا دید ینحسم رو نخواه ختیر

 گفتم: یشدم و با شرمندگ مانیکه ناراحتش کردم پش نیا از

 نداشتم. یخوام منظور یمعذرت م -

 درسته؟ یتو االن خارج از شهر هست نمیهستم بگو بب زیخودم متوجه همه چ یخواد عذر بخوا ینم -

 زیهمراه من گذاشته که خبر از همه چ یزیچ یابیرد هیکنم که  یبود؟ کم کم دارم شک م دهیاون از کجا فهم یلعنت

 داره جواب دادم:

 .یبا یندار یرسم کار یبله درست هر وقت برگشتم انشاء اهلل خدمت م -

صدا  نیکرد و بالفاصله دوباره ا خکوبیگلوله من رو در جا م کیلیش بیمه یکه تماس رو قطع کردم صدا نیهم

 ییجا نیهمچ هیبه  یبازم غلط کردم که با دان ایخدا دمیلرز یجا م کردند و در خیتکرار شد. از شدت تر دست و پام 

 یزد. حتما نم یتماس گرفتم اما همه اش رد تماس م یاربا اون چند ب میجا بر نیزود از ا ادیب یاومدم خدا کنه دان

ه ک یشخص دنینمونده سکته کامل بزنم با د یزیشدم از شدت ترس چ الیخ یتونست جواب بده پس تلفن رو ب

نشستم آروم آروم از در طرف  یم یطور نیهم دیکرد و از حرکت باز موندم، اما نبا خیاومدم تمام بدنم  یطرف من م

ام کار  یکه گوش نیا یبار برا نیبود پنهون شدم ا یحوال نیکه ا یشدم و پشت تخت سنگ بزرگ ادهیپ نیماش گهید

رو نگاه کرد و به اطراف  نیداخل ماش یبیشد و به طرز عج کینزد نیزدم اون مرد به ماش لنتیسا یدستم نده رو

 و دم گوشش گرفت و گفت: رددر آو بشیتلفنش رو از ج یگشت بعد گوش یم یزیکه دنبال چ یانگار دیسرک کش

کنه، کار رو ب نیبعد از اون اتفاق محاله دوباره ا یبهت که گفتم دان یدید یرجب حتما اشتباه ستین یجا که کس نیا

راحت بشه اما اگر  التیمونم تا خ یخب م اریبس قیبراش شده رف یدرس عبرت هیو ادامه داد  دیخند یهیکر یباصدا

 مواظبم یگردم باشه بابا چهار چشم ینشد بر م یخبر

 زدند؟ یداشتند حرف م یاون ها از چ دمیترس به سنگ چسب با

 درس عبرت شده بود؟ یدان یکار که برا کدوم

حدود  فتمیاون ها ب ریمسخره رو ولش کن بهتره به فکر خودم باشم که ممکنه هر لحظه گ یزهایچ نیحاال ا خب

 کز کرد و از جاش تکون نخورد. نیکنار ماش قهیدق ستیب
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اون مردک نبود خواستم به  دیقرار داشت و تو د نیشده بودم اون طرف ماش میکه پشتش قا یرو شکر سنگ خدا

ا اون منتظر موندم ت نیبدم  بنابر ا یکارم کار دست خودم و دان نیبا ا دمیترس یبفرستم اما منصرف شدم م امیپ یدان

ه حالم بد بش کددفعهیانداخت نگران بودم نکنه  یم نملرزه به جو دیوز یبره گورش رو گم کنه. باد سرد که م اروی

نشست  یزده ام م خیدست  یدست مشت شده ام رو جلو دهنم قرار دادم و ها کردم بخار خارج شده از دهنم که رو

داشت از  اروینگاه کردم خدا رو شکر اون  نیداد. برگشتم و از پشت شونه طرف ماش یبهم دست م یفیاحساس لط

 دایپ یکیباز سر و کله  دمیترس یشم چون م ینم نیوار ماشس ومدهین یخودم فکر کردم تا دان شیپ ترف یجا م نیا

 ؟ییآ یچرا نم یدان ییبشه آخه کجا

سرش اومده باشه لحظات بر من به  ییشدم نکنه که بال یبه جونم افتاد و نگران دان یبیعج یدفعه دلشوره  کی

 دیکش یکه داد و هوار م یافتاد در حال یافزود تا چشمم به دان یگذشت و هر لحظه به ترس و دلشوره ام م یم یکند

 یاراحتن لیتونستم صداش رو بشنوم تا دل ی. کاش مدبو یعصبان یلیاومد از حرکات دستش معلوم که خ رونیاز بنا ب

که  نیبه ماش دیکش یاومد و اطراف رو سرک م یم نیسمت ماش شونشیو پر یحال عصب نیاش رو بدونم با هم

 .دیبه موهاش کش یداد و دست نیبه ماش هیو آشفته تک شونیپر ید و با حالترو نگاه کر نیماش یتو دیرس

قدر آشفته  نیا یحال و روزش دلم فشرده شد. معلوم نبود سر چ دنیسرم اومده از د ییکرد که بال یفکر م حتما

و  تادهسیمتوجه من بشه اون طرف تر هم چند نفر مسلح ا یکس دمیاما ترس ششیبود؟ خواستم برم پ یکالفه و عصب

فرمون خم  یشد و سرش رو رو نیو سوار ماش اختاند ریحال ممکن سر به ز نیبا بدتر یزدند دان یم دیاطراف را د

 کرد.

 رافتاد عکس العمل اون فقط د یمن م یبرا یاگر اتفاق یعنیجا بره؟  نیداشت بدون من از ا الیشد؟ نکنه خ یچ عه

 حد بود؟ نیا

که حرکت کنه سوار  نیتا قبل از ا دیحرف ها نبود با نیخودم سوخت و ناراحت شدم اما وقت ا یقدر دلم برا چه

باز کردم و سوار  یرفتم درب عقب رو شبه آهستگ نیطرف ماش یکه خم شده بودم به آروم یشدم درحال یم نیماش

 آروم صداش زدم و گفتم: ییاه من نشد با صدفرمون خم بود و متوج یکه همچنان سرش رو یشدم دان

 .ومدهین یحرکت کن تا کس -
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لب هاش  یرو یشده بود و لبخند یا گهیحالش جور د دنمیو سرش رو سمت من چرخوند انگار با د دیدر جا پر یدان

کرد. پشت  یدنبالمون م یروند که فکر کردم کس یزود استارت زد و حرکت کرد چنان با سرعت م یلیشست خ

 .میدور شده بود ینبود و کامال از اون محل لعنت یسرم رو نگاه کردم کس

 خوش حال بود گفت:  یلیداد خ یکه نشون م یرو متوقف کرد و طرف من برگشت، با لحن نیماش یدان

 .نیمن بش شیپ ایپاشو ب ؟یدختر مردم از نگران یکجا رفته بود -

 گفتم: یشدم و جلو سوار شدم و با ناراحت ادهیالفت پاشاره کرد بدون مخ شیکنار یبه صندل و

 بود؟ یبرا چ یانداز ریت یبودند صدا یاون ها ک یدان

 شد تکونش دادم. یمشغول رانندگ ینداد و با کالفگ جواب

 افتاده؟ یبگو بگو چه اتفاق یزیچ هیتورو خدا  یگ ینم یزیچرا چ یدان -

 نفس حبس شده اش رو آزاد کرد و گفت: دیبه موهاش کش ینمود دست یکه ناآروم م یدان

 یرو بهت م زیبهت بدم سر فرصت همه چ یتونم جواب قانع کننده ا یکنم چون نم ینپرس سارا خواهش م یچیه -

 گم اما نه االن.

 دادم که گفت: یام رو به صندل هیو تک دمیکش یپوف

 دادم یگوش به حرفت م دیاز اولم نبا زمیعزچه قدر خوش حالم  نمیب یو سالم م حیکه تو رو صح نیاز ا یدون ینم -

 و تو رو با خودم آوردم.

 زدم و با اعتماد بنفس گفتم: یلبخند

 یاون مرد وقت یشدم دان میقا یشدم و پشت سنگ ادهیاومد زود پ یم نیداشت طرف ماش یکیمتوجه شدم  یوقت -

کار رو بکنه درس  نیدوباره ا یاز تو برد گفت محاله بعد از اون اتفاق دان یزد اسم یحرف م یتلفن یکیداشت با 

 بود؟ یشده براش منظورش چ یعبرت

 عوض شد و من من کنان گفت: یدان یکردم رنگ و رو یم احساس
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نکن سارا بهم قول بده درمورد امروز با  زهایچ نیا ریذهنت رو درگ زمیبود ولش کن عز یدونم منظورش چ ینم -

 ؟ید یرو فراموش کن قول م زیباشه گلم اصال همه چ ینزن یحرف یکس

دم و ز یاش بشم لبخند یباعث آشفتگ نیتر از ا شیزد نخواستم ب یکه مشکوک م نینگاهش کردم با ا رهیخ رهیخ

 گفتم: 

 باشه عشقم تو فقط جون بخواه. -

اون وارد کرد. انگار که وجودم رو باور نداشت به شهر  یرو یلباش نشوند دستم رو گرفت و فشار یرو یتازه ا لبخند

سراغش نرم و تا او تماس نگرفت من تماس  یکردن ازم خواست مدت یشدن و خدافظ ادهیقبل از پ میدیکه رس

باشه  یشونه به نشونه  یبا عجز سر رو شنومنه صداش رو ب نمشیبا بغض نگاهش کردم برام سخت بود نه بب رمینگ

برام تکون داد و از من دور شد با دور شدن اون با  یشدم. دست ادهیکردم و پ یاز اون خداحافظ یراحتخم کردم با نا

رستوران بهم داد و ازم خواست اون جا منتظرش باشم  هی ینشون دنشیتماس گرفتم چون قرار بود برم د نیدارو

 پسم نباشه،که مادرم دلوا نیا یراست به محل مورد نظر رفتم و برا کیگرفتم و  یتاکس
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سفرش با پدرم بود تماس گرفتم و خبر دادم که خونه  یکارها ریدونستم اصال به فکرم بود چون درگ یم دیبع گرچه

 از دوست هام هستم. یکی

 ابیظهر بود وارد رستوران شدم تقر میشد ساعت سه و ن یام انداختم باورم نم یصفحه گوش یبه ساعت رو ینگاه

کردم و رفتم طبقه دوم خدا رو شکر جز چهار نفر  یپله ها رو ط ریبودند سر به ز یها پر از مشتر یو صندل زیهمه م

که گوشه  یصندل ینگاه گذرا بهم انداختند. رو من دنیاون باال نبود که مشغول خوردن غذاشون بودند با د یکس

 حیکردم اما ترج یحساس ضعف ما یاز شدت گرسنگ دیرس یغذا که به مشامم م یآخر سالن قرار داشت نشستم بو

اون گذاشتم و چشم هام رو  یقرار دادم و سرم رو رو زیم یدستم رو رو یحال یصبر کنم با ب نیدادم تا اومدن دارو

ه مردون یصدا دنیبا شن دیچیپ یاون مردک در گوشم م یفکر کردم مرتب صدا شیچند ساعت پ اقبستم و به اتف

 .دمید رو نیسرم رو بلند کردم و دارو یا

 کردم. ریخوام د یمعذرت م -
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 زدم و گفتم: یجون یلبخند ب یشدت گرسنگ از

 یکه اومد نیمهم ا الیخ یب -

 نشست میلبخند زنان رو به رو 

 ؟یناهار خورد -

 نه هنوز. -

 میخور یخوبه پس با هم م -

 از جا بلند شد و گفت:  سپس

 ؟یخور یم یچ یگردم راست یبرم دستم رو بشورم زود بر م -

 باال انداختم: شونه

 .یکنه هر چ ینم یفرق-

 کرد. یآرام ی خنده

 دم یرو سفارش م یباشه پس هر چ -

 نگاه به چند نفر که مشغول خوردن بودند انداختم  نیرفتن دارو با

ت برگش نینزنم دارو نیبه دارو شیاز چند ساعت پ یمراقب باشم تا حرف یلیخ دیافتادم با یدان یحرف ها ادیبه  و

 کرد نشست و گفت: یکه دستش رو خشک م یو در حال دیکش زیم یاز جعبه رو یند دستمال کاغذچ

 .یخوب شد یزود نیبهتره خوش حالم به ا یلیخ شبیرسه حالت از د یخب سارا خانم به نظر م -

 :دمیزدم و پرس یلبخند

 هست؟ یچ یگفت یکار مهم که م یخب نگفت -

 بهم قالب کرد و گفت: زیم ینگاهم کرد دستش رو رو صاف
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 چه کار؟ یخارج شهر رفت ینگفت-

 ازش گرفتم و جواب دادم:  نگاه

 .یطور نیهم -

 نگاهم رو باال گرفتم و ادامه دادم: سپس

 من کجا بودم؟ یدونست یشما از کجا م دی. مکث کردم ببخشتو.. -

 د،یخند

 .یرو به حساب باهوش بودنم بذار نیا یتون یم گهیخب د -

 به ابروهام دادم و گفتم: یرو بگه حالت قتیخواست حق یلحنش مشخص بود نم از

 هست؟ یچ یزد یکه ازش حرف م یکار مهم یجواب من رو نداد -

 یدون یبعد عجله نکن م میریجون بگ مینوش جاون کن ارنیرو ب یهمون لحن شوخش جواب داد: اجازه بده هر چ با

 طونه،یکه عجله کار ش

 :دمیقرار گرفت با تعجب چشم به چند نوع غذا دوختم و پرس زیم یبعد سفارش غذا رو یقیدقا

 !؟یسفارش داد یچ یهمه غذا رو واسه  نیا -

 د،یخند

 .گهید یهم از هر چ نیا یهر چ یخب خودت گفت -

 و گفتم:  دمیکارش خند نیا به

 .وونهید -

 و گفت: دیکه آماده خوردن بود خند یحال در

 ؟یدیاز کجا فهم -
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غذاها رو به  نیتونستم تمام ا یکردم م ینزدم و مشغول خوردن شدم از پس که گرسنه ام بود احساس م یحرف

 بخورم. ییتنها

 :دیخوردن بدون انن که نگاهم کنه پرس نیدرح نیدارو

 بهت گفته؟ یزیعالقه داشت چ گهیدختر د هیکه قبال به  نیدر مورد ا الیتا حاال دان یراست -

 نیاز ا یچه طور نینبود دارو یباور کردن گهید نیا دمیتعجب چشم بهش دوختم و دست از غذا خوردن کش با

 زدم و جواب دادم:  یلبخند ستیکرد ن یکه فکر م یاون یکه ثابت کنم دان نیا یموضوع خبر داشت؟ برا

 اوهوم گفته چه طور مگه؟ -

 ابرواش رو باال زد. یتا هینگاهم کرد و  نیدارو

 شده؟ یکه اون دختره چ نیا ایازش جدا شده  یهان خوبه بعد نگفت که چه طورآ -

 گفتم: یعصب یشد و با لحن انیام نما یشونیپ یرو یاخم

 ؟یبرس یبه چ یخوا یم یپرس یسوال ها رو م نیچرا ا -

 رو پر آب کرد و گفت: وانیبشقابش رها کرد ل یچنگالش رو تو یخونسرد با

برسونم خواهشا سوال نکن و فقط جواب من رو بده  ییجا هیخوام تو رو به  یبرسم اما م یزیخوام به چ یمن نم -

 لطفا!

 .دیآب را سرکش و

 و جواب دادم: دمیکش یپوف

 کرده انتیشون رو هم گفت که اون دختره سنا بهش خ ییجدا لینداره که از من پنهون کنه اتفاقا دل یزیچ یدان -

 بعد هم معلومه جدا شدن.

کاپشنش برد و  بیدست تو ج دیدست از خوردن کش دمیپوزخندش رو نفهم ینگفت اما معن یزیزد و چ یپوزخند

 قطعه عکس مقابلم گرفت. هی
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 نگاه کردم که گفت: نیو واج به عکس و به دارو هاج

 ؟یشناس یم نینگاه به عکس بنداز بب هی -

 نیکه عکس سنا بود پس دست دارو نیعکس جا خوردم ا دنیبه اون عکس رو ازش گرفتم و نگاهش کردم با د رهیخ

 کرد؟ یچه کار م

 :دمیبه ابروهام دادم و پرس یحالت

 کنه؟ یشما چه کار م شیکه عکس سناست پ نیا -

 دونه چرا؟ ینم یاما کس دهیدختر به قتل رس نیسال که ا کیحدود  یدون یم شیپس شناخت -

 لب گفتم: ریفرط تعجب زل زدم به اون و زمزمه وار ز از

 خبره؟ یسال که ازش ب کیهم گفت که  یسال؟! دان کی -

 سارا؟ یگفت یزیچ -

 تکون دادم: سر

 داشته باشه. یکنم به من ربط یفکر نم دهیکه رس دهینگفتم خب به قتل رس یزینه نه چ -

 دم. یم حیموضوع به تو ربط داره اجازه بده توض نیپس ا یهست زیسارا خودت خوب متوجه همه چ -

 چشم به دهنش دوختم ادامه داد. منتظر
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کردند  دایبود پ دهیکه به قتل رس یدر حال یبود بعد اون رو در کوهستان یشده با دان دهیدختره د نیکه ا یبار نیآخر

 شده بود. یبه اتهام قتل زندان یدان یچند ماه هیمسئله  نیبه خاطر ا

 هام گرد شدند و زمزمه کردم: چشم
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 زندان؟!-

 ادامه داد.-

ان پرونده همچن نیدرباره ا قیتحق یخودشه آزاد شد. ول یاون که ثابت کنه قاتل اصل هیبر عل یمدرک چیبعد که ه -

 آدامه داره.

نه ممک یعنیگفت افتادم  یتلفن به دوستش م یکه اون مرد پا ییحرف ها ادیدوختم و ب زیم یرو اتیبه محتو چشم

 ربط داشته باشه؟ هیقض نیاون مرد به ا یحرف ها

 تو کار قاچاق مواد و اسلحه دست داره؟ یکه دان یدونست یرو م نیسارا ا -

 آروم باز ادامه داد. یکرد دوختم متوجه نگاهم که شد با لحن یم یکه با غذاش باز نینگاهم رو به دارو ناباورانه

سرت  ییسونه ممکنه آدم هاش بالر ینم یبیاون به تو اس ای یحت هیگم اون آدم خطرناک یکه م نیبخاطر هم -

 .ارنیب

 حرف ها رو باور کنم؟ نیتونستم همه ا یم یسخت بود چه طور یلیحرف ها برام خ نیا هضم

 دادم. یگفت و من گوش م یم نیدارو باز

زنم باور کن  یحرف ها رو م نیکه دارم ا یخودخواه یخوام بهت برسم از رو یسارا فکر نکن چون دوست دارم و م -

تو و  نیبود که ب نیراه افتادم قصدم ا یکه دنبال دان یدرسته روز ستیدر کار ن یو دروغ قتهیحق نیهر چه گفتم ع

 .نیهم ینینب یاز کس یبیکه تو اس مخوا یبندازم اما حاال وضع فرق کرده من فقط م ییاون جدا

 یرفتم و بعض ینم یهم اگر با دان دیو باور کردم شااون ر یدونستم چرا اما تمام حرف ها یانداختم نم ریبه ز سر

دونستم درباره اتفاقات  یقرار گرفتم نم یدو راه نیمحال بود باور کنم ب دمید یخودم نم یرو با چشم ها زهایچ

  نیافتاده با دارو

خوام با گفتن  یاز اون فکر کنم نم ییتونستم به جدا یرو دوست دارم و نم یمن هنوزم دان ینه؟ ول ایبزنم  حرف

 به اون برسد. یآزار یزیچ

 خاروند گفت: یاش رو م ینیب یکه با نوک انگشت رو یدرحال نیدارو
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 کرد اما متاسفانه دو نفر ریچند نفر رو با اسلحه و مواد که قصد عبور از مرز رو داشتند دستگ سیپل شیچند روز پ -

 نداره. یازشون اطالع یباند ربوده شدند و کس یتوسط اعضا سیاز افراد پل

خود اون ها  دمیدو نفر دست و چشم بسته که من د نیشنوم؟ نکند ا یدارم م یدوختم چ نیباورانه چشم به دارو نا

 بودند؟
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کردند  دایبود پ دهیکه به قتل رس یدر حال یبود بعد اون رو در کوهستان یشده با دان دهیدختره د نیکه ا یبار نیآخر

 شده بود. یبه اتهام قتل زندان یدان یچند ماه هیه مسئل نیبه خاطر ا

 هام گرد شدند و زمزمه کردم: چشم

 زندان؟!-

 ادامه داد.-

ان پرونده همچن نیدرباره ا قیتحق یخودشه آزاد شد. ول یاون که ثابت کنه قاتل اصل هیبر عل یمدرک چیبعد که ه -

 آدامه داره.

نه ممک یعنیگفت افتادم  یتلفن به دوستش م یکه اون مرد پا ییحرف ها ادیدوختم و ب زیم یرو اتیبه محتو چشم

 ربط داشته باشه؟ هیقض نیاون مرد به ا یحرف ها

 تو کار قاچاق مواد و اسلحه دست داره؟ یکه دان یدونست یرو م نیسارا ا -

 آروم باز ادامه داد. یحنکرد دوختم متوجه نگاهم که شد با ل یم یکه با غذاش باز نینگاهم رو به دارو ناباورانه

سرت  ییرسونه ممکنه آدم هاش بال ینم یبیاون به تو اس ای یحت هیگم اون آدم خطرناک یکه م نیبخاطر هم -

 .ارنیب

 حرف ها رو باور کنم؟ نیتونستم همه ا یم یسخت بود چه طور یلیحرف ها برام خ نیا هضم

 دادم. یگفت و من گوش م یم نیدارو باز
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زنم باور کن  یحرف ها رو م نیکه دارم ا یخودخواه یخوام بهت برسم از رو یسارا فکر نکن چون دوست دارم و م -

تو و  نیبود که ب نیراه افتادم قصدم ا یکه دنبال دان یدرسته روز ستیدر کار ن یو دروغ قتهیحق نیهر چه گفتم ع

 .نیهم ینینب یاز کس یبیکه تو اس مخوا یبندازم اما حاال وضع فرق کرده من فقط م ییاون جدا

 یرفتم و بعض ینم یهم اگر با دان دیاون رو باور کردم شا یدونستم چرا اما تمام حرف ها یانداختم نم ریبه ز سر

دونستم درباره اتفاقات  یقرار گرفتم نم یدو راه نیمحال بود باور کنم ب دمید یخودم نم یرو با چشم ها زهایچ

  نیافتاده با دارو

خوام با گفتن  یاز اون فکر کنم نم ییتونستم به جدا یرو دوست دارم و نم یمن هنوزم دان ینه؟ ول ایبزنم  حرف

 به اون برسد. یآزار یزیچ

 خاروند گفت: یاش رو م ینیب یکه با نوک انگشت رو یدرحال نیدارو

 کرد اما متاسفانه دو نفر ریتند دستگچند نفر رو با اسلحه و مواد که قصد عبور از مرز رو داش سیپل شیچند روز پ -

 نداره. یازشون اطالع یباند ربوده شدند و کس یتوسط اعضا سیاز افراد پل

خود اون ها  دمیدو نفر دست و چشم بسته که من د نیشنوم؟ نکند ا یدارم م یدوختم چ نیباورانه چشم به دارو نا

 بودند؟

 سخت بود. یلیاصال باور کردنش خ اون ها رو... یعنیگلوله  یمن پس اون صدا یاشک تو چشم هام نشست، خدا نم

 :دیام به من زل زد و پرس یناگهان رییبا تغ نیدارو 

 شده؟ یزیسارا حالت خوبه چ -

تم گف یم دینه؟ اما با ایبگم  نیرو به دارو زیکه همه چ نیهنوز دو دله بودم ا دیگونه ام غلط یاشک لجوجانه رو قطره

که راه نفسم رو گرفته بود به زور قورت دادم و همه  یرو مقصر ندونه بغض یبرام افتاد دان یه اتفاقنکرد یتا اگه خدا

سوخت نگرانش بودم  یام م یدان یزدم دلم برا یو حرف م ختمیر یبه زبان آوردم اشک م دمیو شن دمیرو که د زیچ

چند دستمال از  نی! داروادیم از آب در بوار دوستش دارم و عاشقش بودم مجر وانهیکه د یکس دیگنج یدر باورم نم

 و مقابلم گرفت. دیجعبه کش

 کنم. یآروم باش سارا خواهش م -
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 دید یبرا یاون باال نمانده بود که سوژه ا یرو ازش گرفتم و هق هقم شدت گرفت خوشبختانه جز ما کس دستمال

 میباش

 و گفت: دیکش یینمود نفس پر سر و صدا یکه ناآروم م نیدارو

ش سراغ یشده که ازت خواسته مدت یزیچ هیمتوجه  یدان دیشا یرفت یباهاش م دیکارت اشتباه بود سارا اصال نبا -

 .یبهتره مراقب خودت باش ینر

 :دمیبغض آلود نال ییو با صدا دمیام رو باال کش ینیپشت حاله اشک نگاهش کردم آب ب از

 سنا رو کشته؟ یدان یکن یفکر م یعنی -

 .گهیکارها دست داره د نیخب تو ا یکنم ول یفکر نم یطور نینه من ا -

 یتو دلم من م یدونست چ یکرد که با حرف هاش آرومم کنه اون چه م یم یسع نیام شدت گرفت و دارو هیگر باز

از آب در  یدفعه آدم مجرم کیکه جونم به جوونش بسته  یکس دمیپرست یکه عاشقانه م یدونه کس یگذره چه م

 . دمیشن ینم یرو درباره دان زهایچ نیمردم و ا یگرفتم آرزو داشتم م یم شیداشتم آت ؟یچ یعنی ادیب

 .ستیرسه حالت خوب ن یبه نظر م میسارا پاشو بر -

 بازوام رو گرفت و ریمتوجه حال خرابم شده بود که ز نیانگار دارو دمیعجز بلند شدم و کشان کشان به پله ها رس با

تند خودش رو به من رسوند و در  یرسوندم با قدم ها نشیحساب کنه خودم رو به ماش تا رفت نییکمکم کرد برم پا

 : دمیدادم و نال هیتک شهی. سرم رو به شدرو برام باز کرد بعد از سوار شدنم در رو بست و سوار ش

 خوام برم خونه من رو ببر ساحل. ینم -

 بهم انداخت و استارت زد. ینگاه

عشقم تو درد سر  یاش شدم طفل یو آشفتگ یفکر کردم تازه متوجه اون همه نگران یهام رو بستم و به دان چشم

 گونه هام یشده بود و رو یدادم چشم بسته اشکم جار یاومد تا براش انجام م یاز دستم بر م یکمک یافتاده کاشک

دست از عشقم  دیبا یسادگ نیبه هم ین آسونیبه هم یعنیشه  یخدا دلم بد جور گرفته باورم نم ی. ادیغلت یم

بهتره که باهاش حرف بزنم خواهش و التماشس کنم تا  رمیم یم یکنم من بدون دان یکار رو نم نیبکشم؟ نه من ا

 کار برداره، نیدست از ا
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دارم چه قدر  یاحساس بد یلیخ رمیم یشم خدا دارم م یشم نم ینم میبه عشقمون قسمش بدم نه من تسل دیبا

کردم  یحرکت م یمثل آدم آهن نیزود. با توقف ماش یلیخ دیرس انیداشتم به پا یکه با دان یخوش یزود روزها

گونه هام روان شد. زانوهام خم شد  یرواز اشک  یلیدوختم و س ایچمن ها پا گذاشتم چشم به در یشدم و رو ادهیپ

دل  یام برا یدان یدم براخو یبرا ختمیر یاشک م یحرف چیچمن نشستم زانوهام رو بغل گرفتم و بدون ه یو رو

 یفکر م یدونم به چ یبه رو به رو چشم دوخت نم یحرف چیکنارم نشست و بدون ه نیدارو ختمیر یعاشقم اشک م

شدم  یسبک نم ختمیر یناراحت و گرفته بود. هق هقم گرفت و هر چه اشک م یلیکرد اما از ضاهرش معلوم که خ

بهش پناه ببرم ناخوآگاه سرم خم شد و سر  یهمه درمندگ نیخواست تا از ا یام رو م یدر اون لحظه دلم آغوش دان

کمرم  ورد یدفعه حس کردم دست کیبلند هق زدم.  یگذاشتم چشم هام رو بستم و با صدا نیدارو یشونه  یرو

 شدم. دهیکش یحلقه شد و در آغوش گرم مردونه ا

هم برام  دنیکه نفس کش یکردم طور یاحساس ضعف م یلیافزودم خ یام م هیکردم به گر یفکر م یهر چه به دان 

فکر بکنم  یدان یخال یخواست به جا یخواست چشم باز کنم دلم نم یهمه حال دلم نم نیسخت شده بود. اما با ا

رو دوست داشتم چشم که باز کردم خودم  یحال یب نینه؟ اما من ا ایمن شده بود  یمتوجه بد حال نیدونم دارو ینم

نع ما رومندین یبودم بلند بشم که دست دهیاون خواب یکه رو یتخت یخواستم از رو  دمیو نا آشنا د بیغر ییرو جا

 زد و گفت: یلبخند دمیرو باال سرم د یمن شد. سرم رو چرخوندم و دان

 حالت بهم خورده بود. یاستراحت کن یبهتره کم-

که تو  دمیضاهر شد. تازه که به خودم اومدم فهم نیدارو ریاز جلو چشم هام محو شد و تصو یدان ریکم کم تصو 

 :میبود مارستانیب

 جا؟ نیا یچرا من رو آورد -

 االن حالت چه طوره؟ یو از حال رفت یکرد یم یقرار یب یلیخ ستین ادتی -

 خوام برم خونه. یبهترم م یمرس -
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کنم  نخواستم نگرانشون میرونیو بگفتم که من و ت ییمادرت زنگ زد بهش نگفتم کجا یزیچ هیفقط  میر یباشه م -

 آخه فردا پرواز دارن.

 زدم. یمحو لبخند

 ممنون. یکرد یکار خوب -

قرار داد با نگاه ازش تشکر  نیزم یزود کفش هام رو آورد و کنار تخت رو نیتخت نشستم دارو یشدم و رو بلند

 .میخارج شد مارستانیآرام و شمرده از ب یاومدم و با قدم ها نییکردم و با کمکش از تخت پا

گفت اما مرتب  یم یزیچ نیزدم نه دارو یدوختم نه من حرف م رونیداد و چشم به ب هیتک شهیرو به ش سرم

 عشق نیبب یحرف ها بودم. دان نیتر از ا یکه قو یشده بودم من فیکردم چه قدر ضع ینگاهش رو حس م ینیسنگ

 .دمیسمت اون چرخ نیدارو یروز من شده با صداحال و  نینشده ا یزیتو با من چه کار کرد که هنوز چ

کمک کنه به نظر من  یخوام که به دان یکنم و ازش م یدارم باهاش صحبت م یدوست هیخودت رو ناراحت نکن من  -

 کنه؟  یکارها رو م نیاجباره که ا یاز رو دیدونه شا یم یک ستین یآدم بد یدان

زد. اما ته دلم خوش حال بودم که قصد  یدلخوش کردنم م یحرف ها رو فقط برا نیا نیدونستم دارو یکه م نیا با

 رو داشت. یکمک به دان

 :دمیگرفته پرس ییخشک و صدا ییگلو با

 ن؟یدارو یکن یکار رو م نیواقعا ا -

 ازم گرفت با نفس حبس شده جواب داد. نگاه

 .نمیو اشک تو رو نب یکنم فقط ناراحت یم یهر کار -

تونستم دوستش داشته  یواقعا دوستم داره اما من نم نیکردم دارو یباره احساس م نیشدم اول رهیخ مرخشین به

 یحرف خونه میدیانداختم و تا رس ریکرده بود. نگاه ازش گرفتم و سر به ز ریگ یدان شیباشم بخصوص حاال که دلم پ

 زده نشد.

ذاشتم پدر و مادرم متوجه حال دگرگونم بشن در  یم دیخودم رو جمع و جور کردم نبا یشدم کم ادهیپ نیماش از

وارد اتاقم شدم شب شده  یخستگ یرفتم داخل سالم کردم و با بهونه  نیزدم همراه دارو یم یکه لبخند زورک یحال
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 سیپل ریبودم که نکنه گ یداشتم و همه اش نگران دان یاحساس بد یلیکردم خ یم هیبود و من نصف روز رو فقط گر

دم با به صبح رسون یداریخواب و ب ونیحالم شب رو م نیاز حالش مطلع بشم با هم یتونستم تلفن یش مکا یا فتهیب

پدر و مادرم که آماده سفر رفتن  دنیزدم با د رونیداد از اتاق ب یم شبمید یخواب یاز ب یسر و وضع آشفته که گواه

دو رگه سالم کردم و اشکم  ییموندم هراس داشتم با بغض و صدا یرفتند و من تنها م یکه م نیکردم از ا غضبودند ب

 یرو م یدو ماه دور یچه طور دونمیشد هر دو رو در آغوش گرفتم هنوز نرفته دلم براشون تنگ شده بود نم یجار

 تونستم تحمل کنم؟

نخواستم قبل از رفتن  آروم بشم اما اون ها که خبر از دل داغونم نداشتند یدادند تا کم یم میو مادرم دلدار پدر

به  به حال خرابم ببرند صبحونه رو یپ دیباشم نبا یعاد دیکنارم بودند با گهیساعت د کیناراحتشون کنم حاال که تا 

 میلحظه رها کی یدان یبرا یاما ته دلم غوغا به پا بود و نگران دمیکردن هاشون خند یزور با اون ها خوردم و با شوخ

راه انداختم اصال  هیکردم بعد از رفتن اون ها دوباره بساط گر ین از پدر و مادرم خداحافظخندو یکرد با لب ها ینم

 بعد پدر و مادرم تنهام گذاشتند. یقابل تحمل نبود اول دان
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 با یرو داشتم کشان برگشتم تو اتاقم و به عکس دان نیوسط فقط دارو نیخوش کنم هه ا یمن دلم رو به ک حاال

با اون حرف زدم متوجه حالم که  یحوصلگ یزل زدم الهه زنگ زد اصال حال نداشتم جواب بدم با ب یاشک یچشم ها

 یکردم و چشم به گوش یفکر م یدم و به دانیچرخ یتو اتاقم م یقرار یکرد با ب یگرفته خداحافظ یشد با حالت

ن م یو با بد حال یخبر یچهار روز با ب ارهیدر ب یهمه نگران نیو من رو از ا رهیتماس بگ یدوختم منتظر بودم تا دان

 یم میگرفت دلدار یتماس م ای دنمیاومد د یهر بار که م نیکرد. دارو یولم نم یو دلشوره لحظه ا یگذشت نگران

دستگاه مشترک  یصدا دنیو خودم باهاش تماس گرفتم اما با شن اوردمیطاقت ن گهیهم گذشت د گهید زداد. دو رو

 پرت کردم. یرو گوشه ا یو گوش دمیکش غیشدم کنترلم رو از دست دادم ج یعصب باشد یمورد نظر خاموش م

 آخه؟ ییکجا یدان -

م با رو ه رزنیپ نیا چارهیهم تو آشپزخونه مشغول بود ب نیاز ظهر بود و طبق معمول تو خونه تنها نشستم مادل بعد

 یکالس حاضر م یرفتم نه حت یم رونینه ب یخوردم چند روز یداد رو نم یبه خوردم م یخودم معذب کردم و هر چ

رفت چه برسه به درس و  ینم چی. دست و دلم به هدمکر یبهونه قانعشون م هیگرفتند با  یشدم دخترها که تماس م

ه و اومده تا ب دهیبود باز زحمت کش نیخونه رو شکست دارو نیو سکوت سنگ دیچیاف اف در فضا پ یدانشگاه؟ صدا
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 خواستم تا براش نیمبل نشست از مادل یرو دیرس یآشفته و نگران به نظر م یلیبار خ نیما اوفا سر بزنه ا یمن ب

 اما تشکر کرد و گفت: ارهیب یدنینوش

 خورم ممنون. ینم یزیچ -

 بهت نگاهش کردم و رو به روش نشستم. با

 افتاده؟ یاتفاق نیشده دارو یزیچ یرس ینگران به نظر م -

 بودند که متاسفانه کشته شدند. سیهمون دو مامور پل یبود دهیاون دو نفر که د یگفت یسارا تو درست م -

 ؟یقدر مطمئن هست نیاز کجا ا -

کردند چند نفرشون  دایرو لو دادم اون جا جسد اون دو مامور رو پ یکه گفت یمن اطالع دادم و آدرس محل راستش

 جزو اون ها نبود. یکردند اما نگران نباش دان ریرو دستگ

 شد. یاشکم جار یاسم دان دنیشن اب

 ست؟یازش ن یکجاست چرا خبر یآخه دان -

 آروم باش سارا هر جا که هست مطمئنم حالش خوبه نگران نباش. -

رو باز کردم  امیرو برداشتم پ یبالفاصله گوش دیبه گوش رس میگوش امیپ افتیاعالن در یهنگام صدا نیا در

 دیحروف چرخ یشماره بود. چشم رو هیشناختم فقط  یفرستنده رو نم

کنم  یکشند خواهش م ی! جونت در خطره اون ها تو رو مزمیعز یکرد یکار رو م نیا دیسالم سارا جون تو نبا -

 ...یمواظب خودت باش. دان

 قصد کشتنم رو داشتند؟  ایزد ک یحرف م یاز چ یجام خشکم زد و به تلفن تو دستم زل زدم دان سر

 :دیکرد و پرس یکه شد مکثمتوجه من  نیدارو

 بود؟ یسارا ک -

 اش و گفت: یشونیپ یرو که خوند زد رو امیرو ازم گرفت پ یرو با بهت طرفش گرفتم گوش یگوش
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 کردم من. یجاش رو نکرده بودم عجب کار احمقانه ا نیها فکر ا یلعنت-

 :دمینگاهش کردم و پرس یجیبهت و گ با

 ؟یمگه تو چه کار کرد -

 لعنت به من من رو ببخش سارا. یکنند تو جاشون رو لو داد یها فکر م یسارا اون عوض -

رفتم پس اون ها متوجه حضور من  یکار احمقانه رو من انجام دادم که با دان یتو کار درست رو انجام داد نینه دارو -

 دارند. یشده بودند حتما تا من رو نکشند دست بر نم

 گفت: یمشت شد و با لحن تند تیبا عصبان نیدارو دست

 ذارم. یوقت تنهات نم چیدستش به تو برسه، نگران نباش سارا من ه یغلط کرده هر ک -

 شدم بعد نجوا کنان گفتم: رهینامعلوم خ یکردم و بهت زده به نقطه ا سکوت

 .یبخاطر من جونت رو به خطر بنداز یستینه تو مجبور ن -

بودم  یدونستم دلتنگ دان یشدم و نم وونهیدونستم د یبودم نم دهیتم ترسدونس یداشتم نم یدونستم چه حس ینم

که نگران حال خودم باشم  نیا یو به جا ختمیر یصدا اشک م یشد. ب یحال اشکم جار نیباز سکوت کردم و با هم

ه نستم کدو یکه صادقانه دوستم داشت م نستمدو یکرد م ینم میلحظه رها کیاون  یزد نگران یرو م یدلم شور دان

تا خطر رو حس کرد به من اطالع داد تا مراقب خودم باشم اما اگه  نیبود بخاطر هم یعشقش نسبت به من راستک

 زنده نباشم. گهیبهتر من هم د نیهم فتهیاون ب یبرا یقراره که اتفاق

مدت برم خونه شون اما قبول نکردم  هیتر از خودم نگرانم بود با خواهش و التماس ازم خواست  شیکه ب نیدارو

 چیه یشده بودم نبود دان زیهمه چ میکنند انگار که تسل یم دامیمطمئنم حاال که دنبال من هستند هر جا باشم پ

 گرفت خودش میشه تصم ینم فمیحر دیکه د نیداروخواستم.  یرو نم یبدون دان یبرام نداشته من زندگ یا زهیانگ

 شب رو کنار من بمونه.

اجازه رو به  نیا نیخواستم برم دارو یم ای یحت رونیروز باز خودم رو تو خانه حبس کردم و جرئت نداشتم برم ب دو

گفتم چشم راستش  یگفت م یم ینداشتم هر چ یچاره اون هم عالف خودم کردم من هم چاره ا یداد ب یمن نم

موند و تنهام  یم شمیتونست پ یکه م ییتا جا مه نیشدم دارو یدلگرم م نیبودم  و با وجود دارو دهیخودم هم ترس
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چند  هیبره مجبور شد تا  دارشیذاشت اما بعد از انن که دوستش باهاش تماس گرفت و ازش خواست به د ینم

 و تنهام بذاره. رونیبره ب یساعت
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 حرف نیو ندم و از اکس باز نکنم و جواب تلفن خونه ر چیه یسفارش که درها رو قفل کنم و در رو به رو یاز کل بعد

 یکرده بود. سع زیکه هوا روشن بود اما ترس تمام وجودم رو لبر نیشد با ا یته دلم خال یزیها رفت با رفتن اون چ

رو  رونیو ب ستادمیشدم و در رو قفل کردم پشت پنجره ا اقمبه دلم راه ندم وارد ات یترس چیکردم آروم باشم و ه

 شماره یخاموش بود. حت شهیرو گرفتم مثل هم یتخت نشستم و شماره دان یروبود برگشتم  یزدم همه جا عاد دید

من کجاست؟  یدان یعنی ایازش نداشتم خدا یدو هفته که خبر کیفرستاده بود خاموش کرده. نزد امیکه از اون پ یا

 حالش خوب بود؟ ایآ

 نداشت یا دهیبدست گرفتم خواستم هواسم رو به خوندم پرت کنم اما فا یاشکام مهمون چشم هام شدند کتاب باز

 تمام فکر و ذکرم بود. یو دان یباز دان

؟ اومد یبه سرم م ینبود چ نیدونم اگر دارو یدونم چرا هنوز برنگشته؟ نم یرفته اما نم نیشد که دارو یساعت م دو

مدت عشقش نسبت به من رو ثابت  نیواقعا اون تو ا مینازش تشکر ک زیبابت همه چ یمن و دان دیحتما سر فرصت با

 بود. یکرده بود. اما باز دلم تنها با دان

تخت بلند شدم و پشت در  یاومد به خودم اومدم از رو یم رونیکه از ب یهم همه ا یافکارم غرق بودم که با صدا در

ه با ک نیمادل یر چسبوندم اول فکر کردم صداکردم و با ترس گوشم رو به د دیخواستم در رو باز کنم ما ترد ستادمیا

 یو خشن بود. صدا یمردونه ا یصدا نیو نه دارو ودب نیکه دقت کردم نه مادل یکم یزد ول یحرف م نیدارو

انداختند با ترس طرف تخت برگشتم و طرف  یشکستند. لرزه به جونم م یخوردند و م یبر م نیکه به زم ییزهایچ

ر د رهیدفعه دستگ کیشده بود.  یو عرق از پشتم جار دیتپ یاون قرار گرفتم از شدت ترس قلبم تند م ی گهید

 شد. یثابت موند و اشکم جار رهیدستگ یروشد نگاهم  دهیکش

 ایشد دوختم خدا یم دهیدر که پشت سر هم کش رهیو چشم به دستگ دیلرز یاز شدت ترس تمام بدنم به وضوح م 

 ادیها اومدند تا منو بکشند، پشت تخت پنهون شدم تمام سر و روم غرق عرق شده بود به  کمکم کن حتما اون

کردم  یرو گرفتم و زمزمه م نیدارو ارهتخت برداشتم و شم یرو از رو یلرزون گوش یافتادم و با دست ها نیدارو
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و با  مدیام رو باال کش ینیبا ترس و لرز آب ب دیچیپ یجواب بده بعد از چند بار بوق صداش در گوش نیجواب بده دارو

 آروم گفتم: ییصدا

 کمکم کن  ایکنم ب یخوان من رو بکشند خواهش م یاون ها اومدن م یدان -

گونه هام روون بودند و با وحشت چشم به  یگفتم اشک هام رو یدان نیاسم دارو یهول کرده بودم که به جا چنان

 از جا کنده بشه دوختم.  در که هر لحظه ممکن بود رهیدستگ

 ◇نیدارو ◇ 

مشت آدم  هیاون ها  نندیشو نذار تو رو بب میقا ییجا هیآم نترس برو  ی! من تو راهم دارم مزمیآروم باش عز سارا

 نکن. هیتونند بکنن گر ینم یغلط چیهستند ه یکثافت

ه به خون دنیکردم تا رس ینم سعخواست برم کمکش ک یکرد با خواهش و التماس ازم م یاش کالفه ام م هیگر یصدا

سارا بعد هم ارتباط قطع  غیبلند ج یو بعد صدا دیبه گوشم رس یزیشکستن چ یدفعه صدا کیباهاش حرف بزنم 

و  یشده بود؟ نگران یقدر طوالن نیدونستم چرا راهم ا یروندم نم یگاز فشار دادم و با سرعت م یشد. پام رو رو

 به محض ومدهیسر سارا ن ییکردم که به موقع برسم تا بال یترس تمام وجودم رو در بر گرفته بود همه اش خدا خدا م

نه با در باز خونه مواجه شدم  ایدونستم در رو خوب بستم  یشدم چنان عجله داشتم که نم ادهیپ نیاز ماش دنمیرس

اون تو نبود. مبل ها بهم  یوارد شدم از ضاهر معلوم کس اطیاحتسالن هم باز بود با  یداخل درب ورود مبا شتاب رفت

حالت جنگ داشت، پا تند کردم و  لیبا وسا یکیشکسته پرکرده انگار که  شهیش کهیت نیزم یبودند و رو ختهیر

اعتنا از کنارش گذشتم و دوان پله  یب شدمافتاده بود مواجه  هوشیب نیزم یکه رو نیکه با مادل دمیطرف پله ها دو

افتاده پاهام سست شدند  وارید یاتاق سارا ماتم برد در شکسته شده بود و به حالت کج رو یها رو باال رفتم رو به رو

اون ها سارا رو با خودشون  دمیرس رید یاز سارا نبود لعنت یقدم به جلو برداشتم و وارد اتاق شدم خبر یو به آروم

دستم خود به خود مشت  رشیتصو دنیمواجه شدم با د یسر تو اتاق چرخوندم و با عکس دان یجیبا گ بودندبرده 

رو مامور کردم تا دورا دور مواظب اون باشه و  یکینگران سارا بودم و  هیچه جور آدم یدان دمیکه فهم یشد. از روز

عشق و عالقه ام  یکارها رو از رو نیهمه او  شتمدوست دا یلیزود به من اطالع بده سارا رو خ فتهیکه ب یهر اتفاق

 یها دلم رو م یمحل یکه اون هم دوستم داشته باشه. اما اون هر بار با ب نیا دیدادم به ام ینسبت به اون انجام م

 یخواست کمکش کنم اسم دان یکه ازم م یموقع یکرد حت یم یشکوند و هر چه عشق و دوست داشتن بود نثار دان

بمونم  ششیذارم و پ یکه دادم هستم بهش قول دادم تنهاش نم یهمه من سر قول نیبا ا یمن برد ول اسم یرو به جا
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ام کنم قبل از انج داشیکردم تا پ یم یکار دیذاشتم با یدست رو دست م دیبهش برسونه، نبا یبیاس یو نذارم کس

 اطالع ربوده شدن سارا رو دادم. سیبه پل یهر کار

 داشت افتادم. یفروش یکه سارا گفته بود بستن یدوست دان ریسم ادیب و
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بکنم با راشا  یکار ییتونستم به تنها یبرم سراغش اما چون نم دیاز اون داره! با یخبر هیاون که دوست دان حتما

و در  میو هم رو مثل دوتا برادر دوست داشت میبا هم بزرگ شده بود یدوران کودک نیتماس گرفتم من و راشا از هم

 .میهم بود اوریو  اریکارها اکثر 

 چه خبر؟؟ یسالم قهرمان خوب -

 خانواده خوب هستند؟ یگل گالب شکر تو خوب نیبه به آقا دارو -

 خدا رو شکر سالم دارن خدمتتون. -

 .ندیسالمت باش -

 راست رفتم سر اصل مطلب. هیلفتش بدم و  ادیز نخواستم

 انه؟یمخف ییماجراجو هیبه  ییایب یموافق نمیبب -

 ؟ییپسر؟ معلومه که آره حاال چه ماجراجو هیچه حرف نیا -

 !ایدرضمن با موتور ب یفهم یخودت م ایب -

 شده؟ یزیچ یزن یمشکوک م قیرف یه -

 گم فقط عجله کن. یرو بهت م زیهمه چ ایشه پاشو زود ب یپشت تلفن نم -
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ر شکسته اتاق سارا مواجه شد به من زل و د ختهیبا خونه بهم ر یکه راشا خودش رو به من رسوند وقت دینکش یطول

و با  دیبه موهاش کش یدست یو نگران یکردم با آشفتگ فیرو براش تعر زیخواست به طور خالصه همه چ حیزد و توض

 دقت به اطراف اتاق سر چرخوند و گفت:

 هم بردند؟ یزیچ -

 فقط سارا بود. شونیطور که معلومه هدف اصل نینه ا -

 افتاده؟ یکه چه اتفاق دمیمستخدمشون که بهوش اومده بود پرس نیمادل از

 گفت: ظیلهجه غل با

عد او ب ختندیدفعه چند نفر مسلح ر کیشده زنگ در که زدند رفتم تا در رو باز کنم که  یدرست متوجه نشدم چ -

 و دهنم گذاشتند و از حال رفتم. ینیب یرو یزیچ هی

خوشبختانه، در محل کارش بود سر  ریسراغ سم میو رفت مید سوار موتور شدبه ما نکر یکمک چیه نیمادل یها گفته

 یمعرف یدان یخودمون رو بعنوان دوست ها یداخل بعد از سالم و احوال پرس میو رفت میو وضعمون رو مرتب کرد

 مشکوک نگاهمون کرد و گفت: ریسم میکرد

 به من نگفته؟! یزیشماها چ یدرباره  یتا حاال دان بهیعج -

. 

 

39 

بکنم با راشا  یکار ییتونستم به تنها یبرم سراغش اما چون نم دیاز اون داره! با یخبر هیاون که دوست دان حتما

و در  میو هم رو مثل دوتا برادر دوست داشت میبا هم بزرگ شده بود یدوران کودک نیتماس گرفتم من و راشا از هم

 .میهم بود اوریو  اریاکثر کارها 

 چه خبر؟؟ یخوب سالم قهرمان -

 خانواده خوب هستند؟ یگل گالب شکر تو خوب نیبه به آقا دارو -
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 خدا رو شکر سالم دارن خدمتتون. -

 .ندیسالمت باش -

 راست رفتم سر اصل مطلب. هیلفتش بدم و  ادیز نخواستم

 انه؟یمخف ییماجراجو هیبه  ییایب یموافق نمیبب -

 ؟ییپسر؟ معلومه که آره حاال چه ماجراجو هیچه حرف نیا -

 !ایدرضمن با موتور ب یفهم یخودت م ایب -

 شده؟ یزیچ یزن یمشکوک م قیرف یه -

 گم فقط عجله کن. یرو بهت م زیهمه چ ایشه پاشو زود ب یپشت تلفن نم -

و در شکسته اتاق سارا مواجه شد به من زل  ختهیبا خونه بهم ر یکه راشا خودش رو به من رسوند وقت دینکش یطول

و با  دیبه موهاش کش یدست یو نگران یکردم با آشفتگ فیرو براش تعر زیخواست به طور خالصه همه چ حیزد و توض

 دقت به اطراف اتاق سر چرخوند و گفت:

 هم بردند؟ یزیچ -

 فقط سارا بود. شونیطور که معلومه هدف اصل نینه ا -

 افتاده؟ یکه چه اتفاق دمیمشون که بهوش اومده بود پرسمستخد نیمادل از

 گفت: ظیلهجه غل با

عد او ب ختندیدفعه چند نفر مسلح ر کیشده زنگ در که زدند رفتم تا در رو باز کنم که  یدرست متوجه نشدم چ -

 و دهنم گذاشتند و از حال رفتم. ینیب یرو یزیچ هی

خوشبختانه، در محل کارش بود سر  ریسراغ سم میو رفت میبه ما نکرد سوار موتور شد یکمک چیه نیمادل یها گفته

 یمعرف یدان یخودمون رو بعنوان دوست ها یداخل بعد از سالم و احوال پرس میو رفت میو وضعمون رو مرتب کرد

 مشکوک نگاهمون کرد و گفت: ریسم میکرد
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 نگفته بود؟! به من یزیشماها چ یدرباره  یتا حاال دان بهیعج -

 جواب داد: یشد و با لحن جد یزود وارد باز یلیخ راشا

جاست ک یدان نمیازمون برده نشه، حاال بگو بب یجا نام چیه میخواسته بود یما از دان یلیبنا به دال یبله درست ول -

 ست؟یازش ن یزده و خبر بشیکه غ یچرا مدت

 ن؟یشماها چه کارش دار -

 آورد  جواب داد: یخالف کار رو در م یآدم ها یو ادا دیکش یکه ناخونش رو با دندون م یراشا در حال باز

زده حاال بگو  بشیکه غ یرو گرفته و قرار بود به ما جنس برسونه اما سرمون کاله گذاشت و مدت یمبلغ هیاز ما  -

 کوش داداش؟ یدان

شناسمش  یزد که اگر نم یبد و خالف حرف م یها آدم یآورد دوختم چنان با ادا یکه در م یبه راشا و حرکات چشم

جا حضور داشتند که گه  نیا یکرد حواسم به اطراف بود جز ما چند نفر مشتر یم یمحال بود بدونم داره نقش باز

 حیباال ترج میبود نکنه صدامون  رو ببر نیا رانهم معلوم بود نگ ریچرخوندند از ضاهر سم یطرف ما چشم م یگاه

 یطرف ما خم کرد و درحال شخوانیخودش رو از پشت پ یکم ریرو به راشا بسپارم سم زیم و همه چدادم سکوت کن

 گفت: یآرام یکه مردمک چشم هاش در حال گردش بودند با صدا

آب ها از  نیاجازه بد ستین یآدم کاله بردار یراحت دان التونیکه جنس ها رو گرفتند اما خ نیمگه خبر ندار -

 ه؟یکه چه آدم دیشناس یرو خوب نم یکه دان یده شما انگار یکه گرفته رو پس م یپول فتهیب ابیآس

 .دیجا بر نیهر چه زودتر از ا دیشنو یناجوره از من م یلیروزها اوضاع خ نیا

 اون گفتم: یو با ادا دمیشدم ابروهام رو برهم کش یعصبان

 م؟یکن دایپ میتون یرو کجا م یدان یتا نگفت میخور یجا جنمب نم نیاز ا -

 :دیچشمش رو تنگ کرد و پرس راشا

 ؟یبه ما بگ یخوا یشده و نم ریهم دستگ ینکنه دان نمیبب -

 و گفت: دیلبش رو گز ریسم
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هم از  سیاست؛ رئ ختهیهم بد جور بهم ر یروزها اوضاع دان نیبگم ا یچ یول دیخدا نکنه آقا لطفا نفوذ بد نزن -

ما ش یکس دینبا دیجا بر نینشه، حاال هم خواهشا از ا یمدت آفتاب هیده دا حیترج یدان نیبه خاطر هم هیدستش شاک

 .دیریمن تماس بگ باشماره تلفن منه  نیا دیداشت یاگه کار نهیجا بب نیرو ا

 میبود ازش گرفت و از اون محل خارج شد ریشماره سم یکه حاو یکارت راشا

 چونه اش گذاشت و گفت: ریراشا کارت رو ز میستادیمغازه ا کینزد یا گوشه

 گفت. یرو م یدان یتا جا میکرد یخورده تند باهاش برخورد م هی دیبا -

 :اطراف نگاه گذرا انداختم و جواب دادم به

 فقط تا شب صبر داشته باش.  میکن یکار رو هم م نیهم -

 به من انداخت و گفت ینگاه تند راشا

سارا با  یممکنه به جا میکن رید گهیخورده د هیاگه  یدون یها؟ م ستیتو اصال انگار حالت خوب ن یگ یم یچ -

 .میوقت رو تلف کن دینبا میجنازه اش مواجه بش

 یافتاده باشه خطر یآروم جواب دادم اگه سارا دست دان یرو جلو چشم هام مجسم کردم و با لحن یدان ریتصو

ه سارا تا ب میکن دایرو پ یاول دان دی! به هر حال بافتهیها ب یکه نکنه دست اون عوض نهیکنه ترس من ا ینم دشیتهد

 .میبرس

 :دیسوار موتور شد و پرس راشا

 ن؟یگذره دارو یتو کله ات م یچ -

 سرش سوار شدم و جواب دادم: پشت

 . میگرد یشد بر م کیحاال برو هر وقت هوا کامال تار یفهم یبعدا م -

 زد و گفت: یبه راه افتاد پوزخند راشا

 جا رفته. نیدر رو بسته و از ا اروی نیموقع که ا نیل کل تا ادِ آخه عق-
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 پشتش زدم و گفتم: یآروم به

 ه.واال اون جا پاتوقشون هیفروش یبستن هیفقط به ضاهر  یدیمحل رو که د نیا گهید یستیمتوجه ن نیدِ هم رمینخ -

 .میبکن یکار میتون یهم تو روز روشن نم ما

 کرد و گفت: یا خنده

 شه تو رو دست کم گرفت ها! ینم ییناقال -

درنگ دوباره به  یشد ب کیهوا تار میخورد یزیچ هیشاپ  یرو شکر هوا رو به غروب بود تا من و راشا تو کاف خدا

ابلو رو بست و ت یا شهیداخل و راشا در ش میتو نبود رفت نیا یکس ریباز خدا رو شکر به جز سم میمحل برگشت نیهم

 در کرد. زیکرد آو یم ییاوندخودنما یبسته است. رو که باز است. و

 ) بسته است (

 اومد و اعتراض کنان روربه راشا گفت: رونیب شخوانیاز پشت پ یشد و با حالت عصب یشاک دنمونیبا د ریسم

 د؟یبازم برگشت یچ یاصال واسه  یکن یچه کار م یه یه -

 جواب دادم: زیو مسخره آم یحالت عصب با

 .میدنبالش برات آورد یکه ما رو فرستاد یاهینخد س -

اون زل زد دندون هاش رو بهم فشرد و مشتش رر در  یو به چشم ها دیاون رو کش قهی یحرکت ناگهان کیبا  راشا

 هوا معلق نگه داشت و گفت:

 م؟یکن دایپ میتون یرو کجا م یزود باش بنال دان -

 کرد گفت؟ یاش رو مرتب م قهیکه  یدست راشا رو پس زد و در حال تیبا عصبان ریسم
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 یکه ازتون گرفته رو پس م یگفتم که پول ن؟یدار یدان دنید یبرا یافتادم ها شما ها چه اصرار یریبابا عجب گ یا -

 دم خوب شد؟ یده نداد خودم م

 جواب داد: یراشا با تند -

 نه نشد. -

 یپس عالفمون نکن و بگو دان ونهینفر در م کی یمهمه مسئله مرگ و زندگ یلیکار ما خ نیرفتم و گفتم بب جلو

 کجاست؟ یلعنت

 گفت: یزیآم دیبا لحن تند و تهد راشا

 . زهیجا بر نیا سیذارم پل یسه سوته م ینگفت یکه گفت یگفت -

 گرفت و ادامه داد.  ریسم یو مقابل چشم ها دیشلوارش کش بیتلفنش رو از ج سپس

جا پر از مواد و اسلحه است پس کار  نیا نیزم ریکه ز میدون یخوب م میندار یزیو خبر از چ میینکن هالو الیخ -

 .ادیرو رد کن ب یباش و آدرس دان یدست خودت نده پسر خوب

 گفت: یبا مهربان دهیکرد و با رنگ پر رییتغ ریسم یدفعه رنگ و رو کی

خبر  گهیارواح جد و ابادم د دم اما اگر اون جا نبود به خاک یآدرس رو م د؟یکن یشلوغش م یباشه بابا چرا الک -

 ندارم کجاست.

 .میسمت محل مورد نظر حرکت کرد یبدون معطل میرو که گرفت آدرس
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 پشتش زدم و گفتم: یآروم به

 ه.واال اون جا پاتوقشون هیفروش یبستن هیفقط به ضاهر  یدیمحل رو که د نیا گهید یستیمتوجه ن نیدِ هم رمینخ -

 .میبکن یکار میتون یهم تو روز روشن نم ما
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 کرد و گفت: یا خنده

 شه تو رو دست کم گرفت ها! ینم ییناقال -

درنگ دوباره به  یشد ب کیهوا تار میخورد یزیچ هیشاپ  یرو شکر هوا رو به غروب بود تا من و راشا تو کاف خدا

ابلو رو بست و ت یا شهیداخل و راشا در ش میتو نبود رفت نیا یکس ریباز خدا رو شکر به جز سم میمحل برگشت نیهم

 در کرد. زیکرد آو یم ییاوندخودنما یکه باز است. و بسته است. رو

 ) بسته است (

 اومد و اعتراض کنان روربه راشا گفت: رونیب شخوانیاز پشت پ یشد و با حالت عصب یشاک دنمونیبا د ریسم

 د؟یبازم برگشت یچ یاصال واسه  یکن یچه کار م یه یه -

 جواب دادم: زیو مسخره آم یحالت عصب با

 .میدنبالش برات آورد یکه ما رو فرستاد یاهینخد س -

اون زل زد دندون هاش رو بهم فشرد و مشتش رر در  یو به چشم ها دیاون رو کش قهی یحرکت ناگهان کیبا  راشا

 هوا معلق نگه داشت و گفت:

 م؟یکن دایپ میتون یرو کجا م یزود باش بنال دان -

 کرد گفت؟ یاش رو مرتب م قهیکه  یدست راشا رو پس زد و در حال تینبا عصبا ریسم

 یکه ازتون گرفته رو پس م یگفتم که پول ن؟یدار یدان دنید یبرا یافتادم ها شما ها چه اصرار یریبابا عجب گ یا -

 دم خوب شد؟ یده نداد خودم م

 جواب داد: یراشا با تند -

 نه نشد. -

 یپس عالفمون نکن و بگو دان ونهینفر در م کی یمهمه مسئله مرگ و زندگ یلیکار ما خ نیرفتم و گفتم بب جلو

 کجاست؟ یلعنت
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 گفت: یزیآم دیبا لحن تند و تهد راشا

 . زهیجا بر نیا سیذارم پل یسه سوته م ینگفت یکه گفت یگفت -

 گرفت و ادامه داد.  ریسم یو مقابل چشم ها دیشلوارش کش بیتلفنش رو از ج سپس

جا پر از مواد و اسلحه است پس کار  نیا نیزم ریکه ز میدون یخوب م میندار یزیو خبر از چ میینکن هالو الیخ -

 .ادیرو رد کن ب یباش و آدرس دان یدست خودت نده پسر خوب

 گفت: یبا مهربان دهیکرد و با رنگ پر رییتغ ریسم یدفعه رنگ و رو کی

خبر  گهیدم اما اگر اون جا نبود به خاک ارواح جد و ابادم د یآدرس رو م د؟یکن یشلوغش م یباشه بابا چرا الک -

 ندارم کجاست.

 .میسمت محل مورد نظر حرکت کرد یبدون معطل میرو که گرفت آدرس

 زنگ زد و محل نام برده رو لو داد. سیراه راشا به پل نیب در

جا چه خبر شده بود؟ دور تا دور  نیلوم نبود ا. اصال معمیکرد نیکم یو گوشه ا میدیرس میکه گرفته بود یآدرس به

مسلمه که رفتن به داخل محال بود  دمیکش یگنده احاطه کرده بودند پوف کلیمسلح و ه یساختمون رو آدم ها

 جا تجمع کرده بودند؟ نیاز اون ا تیماح یبرا رویهمه ن نیکه ا هیقدر آدم درست و حساب نیا یدان یعنی

 گذراند گفتم: یشونه باال انداختم و رو به راشا که همه جا رو از نظر م الیخ ینبود تا جوابم رو بده ب یکس

 داخل؟ میبر میباشه که بتون یراه دیپشت ساختمون شا میبهتره بر -

 ◇ ســــــــــــــارا ◇

 یم غیترس و وحشت جمونم با  یشکست فکر کردم کارم تمومه و زنده نم یوحشت ناک یدر اتاق با صدا یوقت

 پوش که وارد اهیاز اون چهار نفر س یکی ؟ییآ یزود م یتو که گفت نیخواستم لعنت به تو دارو یو کمک م دمیکش

و با  ختندیر یشده بودم و اشک هام م خکوبیآروم سمت من اومد در جام از ترس م یاتاقم شده بودند با قدم ها

بهش چنگ انداختم و با عجز  رهیزدم دستش رو که سمت من دراز کرد تا من و بگ یم غیتمام تر ج یقدرت هر چ

 :دمیکش ادیفر
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 .یبه من دست نزن عوض -

دفعه با قرار  کیکرد  ریبازوان قدرت مندش اس ونیکه به صورتش زدم صورتش جمع شد و من رو م یدرد چنگ از

همه  نیدونستم ا یشده بودم و نم ینداختم وحشدهنم تقال خوردم و باز به دست و روش چنگ ا یرو یزیدادن چ

 رفت و احساس یم چیکه باز کردم سرم گ شمشده بود. اما نتونستم مقاومت کنم و از حال رفتم چ دایقدرت از کجا پ

 یکه برام افتاده از رو یآوردن اتفاق ادیدفعه با به  کیبه سرم اومده بود؟  یدونستم کجا بودم و چ یداشتم نم یبد

هام پا یرو یرفت و به سخت یم چیو با وحشت به اطراف نگاه کردم هنوز سرم گ دمیبودم پر دهیه روش خوابک یتخت

 یرو یرنگ یطالئ یبزرگ که پرده  یبا دو پنجره آهن یاتاق که تخت تک نفره ا اتیداشتم محتو یمخودم رو نگه 

از نظر گذروندم سمت پنجره رفتم  یجیفرش، قفسه کتاب همه و همه رو با گ نهیو آ زیاون ها رو پوشانده بود. تابلو، م

 یرنگ چوب یچشم به در قهوه ا شد ینم دهید یاجر واریجز د یزیچ دمیکش یپوف دمیپس کش یو پرده رو کم

 :دمیکش یم ادیزدم و فر یدوختم کشان پشت اون قرار گرفتم و با مشت و لگد محکم م

 رو؟ یلعنت نیا دیباز کن دیخواه یاز جون من م یها چ یلعنت دیدر رو باز کن -

ا شد و در باز شد ب دهیکش رهیدفعه دستگ کینشستم که  نیزم یکردم کنار در سُر خوردم و رو یم هیکه گر یحال در

رو  یشه که دان یتر شد باورم نم شیاشک هام ب زشیکه وارد شد دوختم و ر یو چشم به شخص دمیوحشت از جا پر

 .افزودمام  هیبود خودم رو تو آغوشش انداختم و به گر ستادهیبه روم ا
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خواهند من رو بکشند. محکم بغلش کردم و دستم رو دور کمرش حلقه زدم دست  یاون ها م ؟یجوونم کجا بود یدان

 بر سر ینوازش

 دم گوشم نجوا کرد: ینیآروم و دلنش یو با لحن دیکش م

 !نمیآروم باش نازن شتمیمن پ یدر امان گهیال ددلم حا زیآروم باش عز -

شدند و با بغض  ریپر از اشک سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم اشک هام از گوشه چشم هام سراز ییچشم ها با

 گفتم:

 .نمتیب یخوش حالم که دوباره م یتنگ شده بود دان یلیدلم برات خ -
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ام اومده بود؟ انگار که از  یاز بهش زل زدم چه به سر دانتخت نشست ب یمن رو از خودش جدا کرد و رو یآروم به

که در  لیو سب شیسابق رو نداشت با ر تیناراحت و گرفته بود و اون جذاب یلیخوش حال نشده خ ادمیز دنمید

 یزانو زدم و دست ها نیزم یروح سمتش رفتم کنارش رو یسست و ب ینمود با پاها یم یا گهیآدم د هیآورده بود 

دست هام قاب گرفتم چشم هام رو باز و بسته کردم تا از شر  ونیکردم و صورتش رو م کیلرزونم رو به صورتش نزد

 :دمیمزاحم خالص بشم و با بغض نال یاشک ها

 کردند؟ تتیاون ها اذ زمیبه سرت اومده عز یچ -

 و گفت: نییآورد پا یانداخت و دستم رو گرفت و به آروم ریسر به ز یشرمندگ با

 کنم من و ببخش چون ناخواسته جونت رو به خطر انداختم. یخواهش م زمیسارا جون عز -

 مشت شد و ادامه داد: دستش

 یحرفش رو فرو خورد بعد از مکث ...یاز سر نادون شهیبردم لعنت به من که هم یاون روز تو رو با خودم م دینبا من

 ادامه داد:

و  یکنند بعد که رفت ستیگرفتند تو رو سر به ن میتصم نیبه خاطر هم دنتیاون ها د یسارا اون روز که با من بود -

شد و از افرادش خواست تا تو رو بکشند به خاطر تو با  یعصبان یلیخ سیرئ یکار رو بدتر کرد یاطالع داد سیبه پل

 ریکارم که براشون غ نیکنم ا یم اهیرو س روزگارشونکردم اگر دست بهت بزنند  دشونیاون ها در افتادم تهد

افت کث یاون عوض ریخواستم گ یمنتظره بود دنبال من افتادند تا من رو بکشند حاال اون ها دنبال من هم هستند نم

ر تونستم ازت در براب یم یطور نیخودم فقط ا شیپ ارنیشد که از افرادم خواستم تا تو رو بدزدند و ب نیا یفتیها ب

 توام. یکنم بازم شرمند تیها حما اون

 :دمیرو در آغوشش انداختم و هق زدم و نال خودم

 اون ها بودند که سنا رو کشتند نه؟ پس

 من رو از خودش جدا کرد و گفت: یناراحت با

  ؟یدیرو فهم هیپس قض -

 شونه خم کردم: یرو رو سرم
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 اوهوم. -

 از اشک چشمش رو پوشوند بود. گفت: یکه حاله ا یکرد و در حال سکوت

بود. از همون نگاه اول عاشقش  ییبایشهر اومده بودم که با سنا آشنا شدم دختر فوق العاده خوب و ز نیتازه به ا -

 .ارمیتا تونستم دلش رو به دست ب دیطول کش یلیشد بودم و دل به عشقش باختم دنبالش راه افتادم خ

 میکنار داشت یخوب یمن و اون روزها 

 یشه مو نق میگرفت یم میمون تصم ندهیآ یو برا میز تمام روز با هم بوداش برم اون رو یگرفتم به خواستگار میتصم

 م،یدیکش

 لب هاش نشست و ادامه داد. یرو یبغض لبخند تلخ ونیم

 با سیکه رئ میکرد یم ریابرها س یو رو میدر عالم خودمون نبود میبچه هامون انتخاب کرده بود یاسم برا یحت -

 یلیخودم فکر کردم تا برم سنا رو به خونه برسونم خ شیپ دنشیمن تماس گرفت و ازم خواست هر چه زودتر برم د

 نیبه سراغش بره پس سنا رو با خودم بردم و ازش خواستم تو ماش رید یکس ومدیهم خوشش نم سیرئ شهیم رید

 منتطرم بمونه؛

 یدست ها ونیاش به درد اومد دستش رو م یجار یک هااش دنیکرد. دلم از د یشد و سکوت تلخ یجار اشکش

 شد و ادامه داد. رهینامعلوم خ یبه نقطه ا دیدستش چک یاون زدم که قطرات اشکم رو یرو یسردم گرفتم و بوسه ا

 هنکیشده بود. اما قبل از ا یناراحت و عصب یلیخ سیاز افراد باند که به ما کرده بود رئ یکی انتیخ لیاون روز به دل -

ه نکن میبود و همه اش نگران بود ختهیبهم ر یلیگلوله در جا کشت اوضاع خ کیاون رو با  سیبتونه فرار کنه رئ

سنا مواجه شدم هر چه دنبالش  یخال یو با جا نیسمت ماش گشتمبر یمعطل یکنند بعد از کل دایها رد ما رو پ سیپل

بودم  دهیخبر تا حد جنون رس هیاز  غینگرانش شده بودم. چند روز گذشت و باز در یلیازش نبود خ یگشتم خبر

نداشت درست بعد از  یفیزده بود؟ حال اون روزهام تعر بشیدفعه غ کیشه اون که با من بود پس کجا  یباورم نم

  کردند دایبود پ دهیکه به قتل رس یدر حال یاز مفقود شدن سنا اون رو وسط کوهستان فتهه کی

عشق سابقش اشک  یکه برا نمیخواست بب یانداخت انگار دلش نم ریجان سوزش رو پاک کرد و سر به ز یها اشک

از اعماق  یبرد آه سوزناک ادیکه بشه زود از  ستین یآسون زیکردم عشق چ یاما کامال حال اون رو درک م ختیر یم

 وجودش برنهاد و باز ادامه داد:
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من هستم آزاد  ینبود تا ثابت کنه قاتل اصل یمدرک چیافتادم تو زندون اما چون ه یبه اتهام قتل سنا چند ماه -

ز ا یکیسخت گذشت بعدها  یلیسخت بود خ یلیشدم من سنا رو دوست داشتم محال بود اون رو به کشتن بدم خ

 دنبالم اما ادیبتا  شهیم ادهیپ نیاز ماش زدهسنا وحشت  یانداز ریت یصدا دنیافراد به من گفت که اون روز با شن

 .رندیگ یبه کشتنش م میافته و بعد از چند روز تصم یافراد باند م ریهمون موقع گ

 《وارد کرد و گفت: یبه دستم فشار زانیر اشک
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 رو سرم خراب شد. ایدن دمیند نیبرگشتم و تو رو تو ماش یاحمق همون کار رو با تو تکرار کردم اون روز وقت من

 اون رو پاک کردم و گفتم: یدست سردم اشک جار با

 تمسیناراحت ن گهیمن رو بکشند د ای یتوام حت شیجام پ نیجا کردم حاال که ا یتو نبود من اصرار ب رینه تقص -

 .دمیچون قبل از مرگم عشقم رو د

 اون ها زد و گفت: یرو ینرم یدو دستم رو گرفت و بوسه  هر

 به تو برسه. یاحد الناس چیت هذارم دس یکشم نم یکه زنده ام و نفس م یتا زمان-

 که گلوام رو بدرد آورده بود گفتم: یتر شد و با بغض شیاشک هام ب زشیر

 ؟یبد همدست یچرا با آدم ها یخوب نیتو به ا یدان -

 انداخت و به فکر فرو رفت. بعد نجوا کرد. ریبه ز سر

آدم مزاحم و  هیکنه بعد از فوت مادرم من رو جز  یپدرم هستم خودش نتونست برام پدر ونیام رو مد یزندگ نیا -

ه رو ب یسپرد تا اصل و اصول زندگ سمونیمن رو دست دوستش همون رئ لیدل نیدونست به هم ینم ریدست و پا گ

که هستم تا به خودم اومدم و خواستم خودم رو  دمش ینیکار رو در احقم انجام داد و ا نیاون هم خوب ا اموزدیمن ب

 کردم  یرو انتخاب م یکیدو راه  نیا نیب دیشده بود و با رید یلیکار عقب بکشم خ نیاز ا

 (! یزندگ ای) مرگ 
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 یدور اما هر بار موفق نم یلیخ یجا هیخواستم فرار کنم و برم  یرو انتخاب کردم چند بار یمن احمق هم زندگ 

و رو ت یا گهیدختر د چیه یافتاد قسم خوردم پاسنا  یکه برا یندارم موندم با اتفاق یراه فرار چیه دمید یشدم وقت

 خودم رو باختم فکر و دمیدرد بکشم اما تو رو که د تمخواس یخواستم بازم احساس گناه کنم نم ینکشم نم میزندگ

 .خواست یزد و تنها تو رو م یتو م یتو هر جا بودم همراهم بود نشد فراموشت کنم عاشقت شدم قلبم فقط برا الیخ

 اشکم رو پاک کرد و گفت: ستادمیمقابلش ا دیجا بلند شد و دستم رو کش از

ا ج نیکه بود از ا یقیبه هر طر میداشتم ازدواج که کرد میبشه، تصم یطور نیخواستم آخرش ا یسارا باور کن نم -

 اتبیز یها چشم نیخواستم ا یرو به کامت تلخ کنم نم یخواستم زندگ ینم میکن یزندگ اهویه نیو دور از ا میبر

چرا  یول دمیزند من که به هر سازش رقص یمخالف م ازبا من س شهیهم ایدونم چرا دن یاما نم بشه یو بارون یاشک

 اون....

 کردم  هیبلند گر یرو در آغوش پر مهر و محبتش انداختم و با صدا خودم

 و محکم به خودش فشرد و بغلم کرد. من

 یلیخ یجا هی میبر میجا فرار کن نیاز ا ایخوام زنده بمونم ب یتو نم یکنم تنهام نذار من ب یجونم خواهش م یدان -

 دور که دست اون ها به ما نرسه. یلیخ

 بوسه میزل زد گهیاشکبار و به خون نشسته به هم د یبا چشم ها یقاب گرفت لحظه ا شیدست ها ونیرو م صورتم

 ام زد و گفت: یشونیبر پ یا

من رو خواهد کشت در حال حاضر  سیتموم شده سارا من اگه به دست اون ها کشته نشم پل زیه چمن هم یبرا -

 جون سالم ... دیکه نجاتت بدم با نهیکه برام مهمه ا یزیتنها چ

کم  یبا موها بیگنده چاق و بد ترک کلیه یحرفش ناتمام موند  مرد یو وحشت ناک بیمه یباز شدن در با صدا با

 یهیکر یدر ضاهر شد با صدا یدر آستانه  زیر یصورت اصالح شده و چشم ها یپشت با کت و شلوار نوک مداد

 بم شده و خشن گفت: یسر داد و با صدا یقهقهه ا

 انداختم.  ریپس هر دو مرغ عاشق رو گ یبه به چه تصادف خوب -

 ت:و نفرت گف یکرد و با تند ممیو پشت سرش قا دیدستم را کش یدان
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 تار موش هم برسه. هیذارم دستت به  ینم یکور خوند-

 و گفت: د،یمرد باز قهقه خند اون

م از د یباش و دختره رو بده قول م یلج نکن پسر خوب دمیتر برات زحمت کش شیبا من که از پدرتم ب زمیعز یدان -

 بده. لمیکوچولو رو تحو نیبگذرم فقط ا راتتیسر تقص

 : دیکش ادیفر تیصباندستم رو فشرد و با ع یدان

 یکنه، تو من رو نابود کرد یم ییکارا نیکه با بچه اش همچ یهر چه پدر یتف به رو یدون یاز پدر بودن م یتو چ -

  ؟یآر یپدرونه واسه من در م یادا یاومد یبرام نذاشت یزندگ

من  یگفت لعنت بهش که دان یم یکه دان سیرو به اون مرد دوختم پس اون همون رئ زمینگاه نفرت انگ یپشت دان از

رو طرف من که  رشیکه هفت ت یخواست چنگ بزنم به سر و صورتش تا دلم خنک بشه در حال یکرده دلم م تیو اذ

 نشونه گرفته  گفت: یپنهان شده بودم و دان یپشت دان

 .نهیدختره رو بده به نفع خودته نذار که جون دادنت رو بب یدان -

 خواهش مندانه گفت: یکرد و با لحن یگشت من و کامال پشت سرش پنهان م یر مکه عقب عقب ب یدر حال یدان

 با سارا نداشته باش بذار که اون بره. یبکن من رو بکش فقط کار یخوا یم یکنم هر کار یخواهش م -

 کنم. یم مونتیپش ینداد یکه داد یشمارم دختره رو داد یتا سه م -

 یدونستم که راه فرار یدادم م یکه در دستم بود رو محکم فشار م یو دست دان ختمیر یترس و لرز اشک م با

 :دمیدو رگه آروم نال یکنه، با صدا یراندازیو ممکنه هر لحظه طرف ما ت میندار

 بذار که من برم جونت رو به خاطر من به خطر ننداز. یدان -

 دستم وارد کرد و زمزمه کرد. یرو یفشار

 !زمیآروم باش عز -

 شمارم؟ یتا سه م -
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ا ن یسرنوشت ریگذشت و ما اس یم یلحظات به کند دمیلرز یشدت ترس تمام بدنم عرق رو فرا گرفته بود و م از

  میمعلوم شده بود

 کی -

 دو -

 سه - 
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 یام رو گرفتم اگه با مرگ من دان ینهائ میزد تصم یام م نهیعدد سه قلبم در جا محکم خودش رو به س دنیشن با

در  یانداز ریکر کننده ت یموقع صدا نیاومدم و هم رونیب یرد همون بهتر که نباشم از پشت سر دانک یم داینجات پ

 نویدستش رو از م یدان دمیکش غیتمام توانم ج باچشم هام رو بستم و  یانداز ریت یصدا دنیبا شن دیچیفضا پ

که مثل مرغ سر کنده از شدت درد  یو به دان دمیکش یم غیبا وحشت ج دیغلت نیزم یو خون آلود رو دیدستم کش

اما  دیچیدر زانوهام پ یزانو افتادم درد بد یکه داشتم کنارش رو یچشم دوختم با حال زار دیچیپ یبه خودش م

 زدم: ادیزانو هام قرار دادم دستش رو گرفتم و فر یرو بلند کردم و رو یتنه دان میندادم ن تیاهم

 تنهام نذار. یکنم دان ینگاهم کن خواهش م یجونم دان یدان-

چرا  رمیمن بم یچرا نذاشت ؟یکار رو کرد نیچرا ا یکرد افتاد دان یم یزیبه محل زخمش که به شدت خونر چشم

  ؟یضامنم شد

هر دو دستش رو دور کمرم حلقه زد و درد کشان به لباس هام چنگ زد دندون هاش رو از شدت درد به هم  یدان

 :دیفشرد و نال

 حالم خوبه. من زمینترس عز -

 و گفت: دیخند یهیکر یبرد باز با صدا یلذت م یدان دنیمرد که انگار از درد کش اون

عشقت رو با  دنیعشقت لذت ببر چه طوره تو هم زجر کش دنیدرد کش دنیتره؟ از د شیدردش ب یکیکدوم  -

 ن، فوق العاده است.د یدو پرنده عاشق کنار هم جون م کیشه اوه چه رمانت یم یعال ؟ینیخودت بب یچشم ها
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رو سمت من نشونه  رشیاون دوختم که هفت ت هیگرفتم و چشم به صورت کر یاشک نگاه از دان سیخ یچشم ها با

ام بودم دست  یشه که شاهد مرگ دان یخواستم باورم نم یرو نم یزندگ گهیمرگ کردم د میگرفت. خودم رو تسل

اشکم  یحت گهیرمق و کم فروغش زل زدم. د یب یقدرت حرکت هم نداشت گرفتم و به چشم ها گهیرو که د یدان

 یهمه عذاب خاتمه بده چشم هام رو بستم بزن لعنت نیهمه درد به ا نیگلوله به ا کیمنتظر بودم تا با  ختمیر ینم

هام دوباره راه باز کردند و خوام بزن اشک  یبدون عشقم رو نم یبدون دان یبزن و من رو راحتم کن بزن من زندگ

 شدند  یکرده ام جار خی یگونه ها یرو

 .سکوت مبهم اتاق رو بر هم شکست یانداز ریت یو صدا دیرو کش ماشه

 { ــــــــــنیدارو} 

 دیاطالع داد نبا سیراشا به پل یالبته قبل از انجام هر کار میدیبه داخل پر وارید یو راشا از پشت ساختمون از رو من

و از کنار پنچره هر  میپشت ساختمون قرار داشت میدیکش یبه همه جا سرک م اطیبا احت میکرد یوقت رو تلف م

با چند نفر که متوجه حضورمون شده  ونیم نیا میزد یم دیها داخل رو د شهیاز پشت ش میشد یکه رد م یاتاق

 دیراشا دستم را کش میداد یرو شکست م فیپس حر میبود یاما من و راشا کاراته باز حرفه ا میشد ریبودند درگ

 و از پشت شونه نگاهش کردم که گفت: ستادمیا

اطالع  یگریکرد به د دایسمت هر کدوم سارا رو پ نیتو هم از ا رمیمن از اون سمت م میبهتر است از هم جدا بش -

 ده. یم

 ییشده بودم سمت قسمت جلو میاتاق ها قا واریکه پشت د ی. در حالمیموافقت سر خم کردم و از هم جدا شد با

 نیبود و ا یساختمون روشن و چراغون یاما خدا رو شکر همه جا د،یوز یم یو سوز سرد کیکردم هوا تار یحرکت م

در جا خشکم زد صدا از کدوم  یانداز ریت یصدا دنیدفعه با شن کیزدن همه جا رو برامون آسون کرده بود.  دیامر د

در جا متوقفم کرد. گوش  یزدن زن غیج یآشفته و نگران دوباره به راه افتادم که صدا ینم با حالدو یطرف اومد؟ نم

 یسارا بود صدا که همچنان ادامه داشت رو دنبال کردم تا پشت پنجره ا یکه صدا نیمن ا یبه صدا سپردم خدا

من اومد با  شیپ یو خون یخمز یاومد همون موقع هم راشا با سر و رو یجا م نیاز هم قایدق داص دمیبزرگ رس

 بگم گفت: یزینگران شدم و تا خواستم چ دنشید

 دم؟ینگران نباش صدا رو تو هم شن ستین میزیچ -

 طرف بود. نیآره اشتباه نکنم از ا -
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جاست خواستم از پشت پنجره  نیمن مطمئنم که سارا ا یول د،یخواب ادیو فر غیج یو به پنجره اشاره کردم صدا 

اره اش یا گهیو به در پنجره د دیراشا دستم رو سمتش کش یبزنم اما پرده همه جا رو پوشونده بود لعنت دیداخل رو د

و داخل  دمیچسب شهیممکن بود به ش یتا حدود تاقزدن ا دیشده و د دهیکش یکرد خوشبختانه اون طرف پرده کم

اون  یزانو یکه خون آلود رو یدان سارا با اون حال و وضع دلم در جا فشرده شد چشم به دنیزدم با د دیرو د

 تونستم یبودند و نم یدختر؟ مقابل چشم هام فقط سارا و دان نیا دیکش یم یمن چه زجر یبود افتاد. خدا دهیخواب

 یو با وحشت و نگران دمیدر جا پر یانداز ریت یبا صدا نمیکه سارا با وحشت به اون چشم دوخته بود رو بب یشخص

من و کشتند اون  یسارا یعنیمن  یشه خدا یخم شد دوختم باورم نم یدان یرو یبلند غیچشم به سارا که بعد از ج

دادم  ینم تیکه به جونم افتاده بود اهم یزدم و اصال به درد یم واریوار مشت به د وونهیمن د یچشم ها یهم جلو

 صداش باال نره گفتکرد  یم یکه سع یدر حال تیراشا دستم رو گرفت و با عصبان

 آروم باش؟ یشد وونهید سسسیه -

دونست شاهد مرگ  یچاره ام نداشت اون که نم ینگفتم آخه اون که خبر از دل ب یزیعجز نگاهش کردم و چ با

 ؟یچ یعنی یعشقت باش
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که  یدان دنیبا د دیکش یم یتونستم درک کنم چه زجر یسوخت و م یکه داشتم دلم به حال سارا م یاون حال با

 یسپس کم دیکش یگشت به اطراف سرک م یم یزیکه انگار دنبال چ ی. راشا در حالافتاده بود شیپا یرو یزخم

بهش انداختم سنگ رو در دستش جا به  یسمت من برگشت نگاه سوال یبزرگ بایسنگ تقر هیو با  دیاون طرف تر دو

 چیرا شکوند خدا رو شکر پنجره ه شهیو راشا زد شپنجره دوخت از پنجره فاصله گرفتم  شهیجا کرد و چشم به ش

ت پرده پش اطیبا احت میاز اون عبور کن یبه راحت میتونست یبزرگ بود که م ینداشت و به اندازه ا یحفاض ای یا لهیم

 اومد.  یطرف ما م یکه حس کردم کس میشد پنهانرنگ  یقهوه ا میزخ

 . گلوله حرومت نکردم هیتا  رونیب ایجاست؟ زود ب نیا یک یه -

 میسمت اون مرد هجوم برد میدیکش یکه پرده رو به جلو م یراشا نگاه کردم و سر تکون دادم و هر دو در حال به

که  المیفشنگش رو هدر داد خ یراندازیاون هم با دو سه بار ت میکرد ریاون اس ریپرده از جا کنده شد و اون مرد رو ز

 یتنه دان مین یهمچنان که رو دمیگذاشتم و سمت سارا دو ری. راشا رو با اون درگاز بابت مسلح نبودنش راحت شد
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دستم رو جلو بردم و تکونش  دیخوردند پس معلوم شد که هنوز زنده است با ترد یخم شده شونه هاش تکون م

 دادم. 

اش افزود به  هیبه گر دیبه خون نشسته و متورمش دلم بدرد اومد تا من و د یچشم ها دنیرو باال آورد با د سرش

 گفت: یگرفته ا یحرکت بود اشاره کرد و با بغض و صدا یکه ب یدان

 رو یدان یچرا گذاشت یکن یکمک م یکه به دان یمن و کشتند چرا تو دروغ گفت یاون ها دان نیبب یاومد رید چرا

 بکشند؟

 زد ادامه داد. یکه هق م یدر حال یبلند یاشکبارش به من زل زد و انگشتش رو طرفم گرفت و با صدا یچشم ها با

بذار  یجا گم شو از همتون متنفرم برو چرا اومد نیاومد برو از ا یخوشت نم یتو هم از دان ییتو هم مثل اون ها -

 ؟یلعنت یمنم بکشند چرا اومد

م تا چند داد یانداختم از حال و روزش معلوم که حالش اصال خوب نبود و من حق رو بهش م ریگرفت و سر به ز بغضم

فکر کردم سارا رو از دست دادم به  یفکر کردم کشتنش وقت یمن هم حال اون رو داشتم وقت بایتقر شیپ قهیدق

اون جون  یدست ها ونیم یعشقش بوده دان نشاهد جان داد یرحم یکردم اون با تمام ب یحالش رو درک م یخوب

 بود؟ نیبد تر ا یداده بود و چه زجر
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که  یدان دنیبا د دیکش یم یتونستم درک کنم چه زجر یسوخت و م یکه داشتم دلم به حال سارا م یاون حال با

 یسپس کم دیکش یگشت به اطراف سرک م یم یزیکه انگار دنبال چ ی. راشا در حالافتاده بود شیپا یرو یزخم

تم سنگ رو در دستش جا به بهش انداخ یسمت من برگشت نگاه سوال یبزرگ بایسنگ تقر هیو با  دیاون طرف تر دو

 چیرا شکوند خدا رو شکر پنجره ه شهیپنجره دوخت از پنجره فاصله گرفتم و راشا زد ش شهیجا کرد و چشم به ش

ت پرده پش اطیبا احت میاز اون عبور کن یبه راحت میتونست یبزرگ بود که م ینداشت و به اندازه ا یحفاض ای یا لهیم

 اومد.  یطرف ما م یکه حس کردم کس میشد پنهانرنگ  یقهوه ا میزخ

 . گلوله حرومت نکردم هیتا  رونیب ایجاست؟ زود ب نیا یک یه -
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 میسمت اون مرد هجوم برد میدیکش یکه پرده رو به جلو م یراشا نگاه کردم و سر تکون دادم و هر دو در حال به

که  المیفشنگش رو هدر داد خ یراندازیسه بار تاون هم با دو  میکرد ریاون اس ریپرده از جا کنده شد و اون مرد رو ز

 یتنه دان مین یهمچنان که رو دمیگذاشتم و سمت سارا دو ریاز بابت مسلح نبودنش راحت شد. راشا رو با اون درگ

دستم رو جلو بردم و تکونش  دیخوردند پس معلوم شد که هنوز زنده است با ترد یخم شده شونه هاش تکون م

 دادم. 

اش افزود به  هیبه گر دیبه خون نشسته و متورمش دلم بدرد اومد تا من و د یچشم ها دنیآورد با د رو باال سرش

 گفت: یگرفته ا یحرکت بود اشاره کرد و با بغض و صدا یکه ب یدان

 رو یدان یچرا گذاشت یکن یکمک م یکه به دان یمن و کشتند چرا تو دروغ گفت یاون ها دان نیبب یاومد رید چرا

 بکشند؟

 زد ادامه داد. یکه هق م یدر حال یبلند یاشکبارش به من زل زد و انگشتش رو طرفم گرفت و با صدا یچشم ها با

بذار  یجا گم شو از همتون متنفرم برو چرا اومد نیاومد برو از ا یخوشت نم یتو هم از دان ییتو هم مثل اون ها -

 ؟یلعنت یمنم بکشند چرا اومد

دادم تا چند  یانداختم از حال و روزش معلوم که حالش اصال خوب نبود و من حق رو بهش م ریبه ز گرفت و سر بغضم

فکر کردم سارا رو از دست دادم به  یفکر کردم کشتنش وقت یمن هم حال اون رو داشتم وقت بایتقر شیپ قهیدق

اون جون  یدست ها ونیم ینعشقش بوده دا نشاهد جان داد یرحم یکردم اون با تمام ب یحالش رو درک م یخوب

 بود؟ نیبد تر ا یداده بود و چه زجر

وب خ چیمنتقل کردند حال سارا هم ه مارستانیرو با آمبوالنس به ب یکرد و دان ریو همه رو دستگ دیسر رس سیپل

شده آروم گرفت و خوابش برد اون رو تنها  قیکه بهش تزر ینبود و اون رو دست پرستارها سپردم با آروم بخش

بر اثر  یرو کرده بود و خبر بهم رسوند که دان ارک نیرو بپرسم اما راشا قبل از من ا یگذاشتم و رفتم تا حال دان

حبس شد و به  نهیدادم و صورتم رو با هر دو دست پوشوندم نفسم در س کهیت واریفوت کرده به د دیشد یزیخونر

 یرو م یسراغ دان ادیکردم حتما تا بهوش ب یم دیسوخت حاال با سارا چه کار با یهر دو م یدلم براسارا فکر کردم 

 انداختم و خطاب به راشا گفتم: ریدادم سر به ز یخبر رو بهش م نیتونستم ا یمچه  رهیگ

 یاال از من متنفر مکه بهش داده بودم وفا کنم اون ح یتا به قول دمیدونه چون به موقع نرس یسارا من رو مقصر م -

 نباشه. یخواست دان یکنه من هم دلم م یشه فکر م
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 خم شده ام قرار داد و گفت: یشونه  یدستش رو رو راشا

اون حرف ها رو زد  یناراحت یگه سارا هم از رو یم زیهمه چ هیکه ناراحت و عصب یآروم باش داداش آدم موقع-

 . یبهتره که به پدر و مادرش خبر بد نیدارو دهیاش بد جور صدمه د هیروح دیکم درد نکش چارهیب

 بهشون بگم؟ یآخه چ یچه طور -

شب و روز کنارش  یتون یتنها بمونه تو که نم دیحال و روزش نبا نیخودت جورش کن سارا با ا یجور هیدونم  ینم -

 .داره تا مراقبش باشه یکیبه  ازیاون ن یباش

 :دیسمت ما اومد و پرس یهنگام پرستار نیا در

 زنه؟  یصدا م یدختره بهوش اومده و همه اش دان نیاست ا یشماها دان یکیکدوم  دیببخش -

 یکه رو یبه در زدم و رفتم داخل سارا در حال یکه سارا اوم جا بود رفتم ضربه ا یبه راشا انداختم و طرف اتاق ینگاه

تو دلش  یدونست چ ینگاهش رو سمت من چرخوند و رو ازم گرفت به ضاهر آروم بود اما خدا م دهیتخت دراز کش

  ستادمیگذره کنار تختش ا یم

 سارا؟ یخوب -

 اکراه نگاهم کرد. با

 کجاست؟ یدان -

 کردم.  سکوت

 کجاست چه به سرش اومده بگو حالش چه طوره؟ یبا توام دان -

 عجز جواب دادم: با

 .رونیخوبه تازه از اتاق عمل آوردنش ب -

 :دیکش ادیخشم به من زل زد و فر با

 بگو زنده است؟ ستیدونم خوب ن یمرده؟ نگو خوبه من م ایزنده  یفقط بگو دان یبه من دروغ نگو لعنت -
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داره وجود ن گهید یبدونه دان دیباالخره که با یدروغ اما دروغ تا ک ایدونستم راستش رو بگم  یانداختم نم ریبه ز سر

کردم هر لحظه ممکنه خفه  یکردم بغضم که احساس م یم یکه سع یشدن اشکش دلم فشرده شد در حال یبا جار

 ام کنه رو فرو بخورم گفتم:

 رفت متاسفم. شهیهم یبرا یسارا دان -

تخت  یکرد محکم خودش رو به رو یم هیزد و گر یکه هق م یبه من زل زد  و در حال سشیخ یبا چشم ها ناباورانه

 کرد. یرو صدا م ی. دانزد یداد و م یتکون م
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تر بود. دو پرستار وارد اتاق شدند و دوان تخت رو دور زدند  شیکردم آرومش کنم اما انگار اون زورش از من ب یسع

 :دیکرد رو به من پرس یرو آماده م یکه آمپول یاز پرستارها در حال یکی

 ؟یستین یما دانآقا مگه ش -

 تکون سر جواب دادم: با

 نامزدش که متاسفانه فوت شده. یدان رینخ -

کردم تمام  هیزدم و به حال سارا گر رونیکرد از اتاق ب قیجمع شد و آمپول رر در سرم تزر یپرستار با ناراحت صورت

است و حال  مارستانیر بشب با راشا کنار سارا موندم صبح زود با پدرش تماس گرفتم و خبر دادم که سارا د

و رو در رو باهاشون حرف بزنم به عنوان پدر و  انیدرباره اتفاقات رخ داده نگم تا ب یزیدادم چ حینداره ترج یمساعد

 مادرش حق داشتند بدونند چه به سر دخترشون اومده

در  هیک نهیسر نچرخوند تا بب یبود با ورودم من و راشا به اتاق حت داریسارا ب دمیرو کش رهیبه در زدم و دستگ یا تقه

 میستادیکرد کنار تخت ا ینم یحرکت چینامعلوم شده و ه یبه نقطه ا رهیکرد خ یهم نم هیگر یضاهر آروم بود و حت

براش بکنم چرا نتونستم عشقش رو نجات  یکار چیه نتونستمکردم چرا  یحال و روزش خودم رو مالمت م دنیبا د

 بدم؟ 

 :دیبه اون پرسگرفته رو  یبا حالت راشا
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 سارا؟ یخوب-

 زد و جواب داد. یکه بود لبخند تلخ یهمون حال با

 .شهینم نیآره بهتر از ا -

در واقع  میزد ینم یکدام حرف چیو ه میشدند من و راشا با تاسف سکوت کرد یهاش راه باز کردند و جار اشک

 دنیبا د یاومدند سارا حت مارستانیبه ب رانیپدر و مادر سارا بمحض ورودشان به ا میاریتا به زبون ب مینداشت یزیچ

به طور خالصه  دیاون رو پرس یبد حال لیکه دل درشنشون نداد. پ یذره هم خوش حال نشد و عکس العمل هیاون ها 

 زدم. رونیب مارستانیکردم و از ب فیرو براش تعر زیهمه چ

تونست که داشته باشه. بخصوص  یفراموش کنم چون اون دوستم نداشت و نم شهیهم یگرفتم تا سارا رو برا میتصم

 دونست. یافتاد و من رو مقصر م یدان یبعد از اون اتفاق که برا

*** 

 یاون رو با اون حال بد ومدیکه به خودم عهد بستم سارا رو فراموش کنم اما دلم ن نیماه از اون اتفاق گذشت با ا سه

شده  یا گهیآدم د هیساخت کال  یسوخت و م یم یارم سه ما گذشت و سارا هنوز هم در نبود دانکه داشت تنها بذ

د ش ینم دهیازش پرس یشده بود و تا سوال لیو افسرده تبد ریآدم گوشه گ هیپر جمب و جوش به  یبود از اون سارا

بود که وارد  یشوک یمرگ دان ادیبه زمان داشت تا با خودش کنار ب ازیبود اون ن نیگفت نظر دکترها ا ینم چیه

کردم تا به حال  یکمکش م دیتونستم تنهاش بذارم با ینم دمید یحال م نیاش شده بود اون رو که در ا یزندگ

ه و با رو باور کن ینبود دان دیرو حس کنه با یزندگ دیزنده موندن داشته باشه با زهیدوباره انگ دیبا گردهسابقش بر

کردم تا حرف بزنه  یزدم وادارش م یباهاش حرف م رونیبردمش ب یکنارش بودم م هشیهم اد،یکنار ب زیهمه چ

که  یداغون خودم از عشق خودم عشق لکردم اال از د یم فیگفتم و تعر یبراش م یبخنده شاد باشه از هر در

م کرد ینخفته ام پنهون م یغم ها یخوارها ریو من ز دیکش یکه روز به روز قد م یبه کشتنش داشتم عشق میتصم

داد. اما باز ادامه  ینشون نم یعکس العمل چیاعتنا بود و به ه یب زیهمه سارا همون سارا بود و هنوز به همه چ نیبا ا

گرفت فکر کردم  یشد. اما روز به روز از من فاصله م یبرق و باد گذشت سارا کم کم بهتر م رعتسال به س کیدادم 

شدم برم و پشت سرم رو هم نگاه  یاش محو م یدونست بهتر بود کامال از زندگ یتر نم شیمزاحم ب هیمن و  دیشا

محاله بتونه من رو دوست  نهرو فراموش ک یهمه مدت نتونست دان نیمن از عشق بود اون که ا ریتقد نینکنم ا

و پر  تیکه از جمع ریآدم گوشه گ هیشدم انگار من هم حال و روز سارا رو داشتم شدم  یبودم چ یداشته باشه چ

راشا با دوست سارا  یخبر نامزد یشده بود حت نیغمگ یزار شده بودم تنها مرحم من اتاقم و آهنگ ها یب اهویه
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دونستم سارا هم حضور داشت  یکه م نیشرکت نکردم با ا شیتو جشن نامزد یپونه من رو خوش حال نکرد و حت

 ادیخواستم  ینم نمشیخواستم بب ینم گهیبودم د یکرد فرار یم دایکه سارا  اون جا حضور پ ییاز جاها یانگار

شدم  چیکه ه دمیخوام عاشق بمونم چهار سال که عاشق و دلباخته سارا بودم بهش نرس ینم گهید فتمیعشقم ب

نداشتم تلفنم رو خاموش کردم تا مبادا برم  یکه هستم! چند روز که همه اش تو خونه بودم و خبر از کس ینیا

وشش فرام دیکار رو بکنم با نیا دینبا گهیآره اما نه د یدونستم که دلم طاقت نم یم رمیا سارا تماس بگسراغش و ب

برگردونم حاال من شدم  یبودم تا اون رو به زندگ سارا یبخش زندگ دیخودم استاد ام شیوقت پ هیکنم خنده داره تا 

کردند با حرف زدن با من دردم رو بفهمند اما اون ها که خبر از  یم یاون پدر و مادرم که نگران حال من بودند سع

 .دیورز یعشق م یگریبودم که به د یکیدل داغونم نداشتند خبر ندارند عاشق 

از من  یازم بپرسه و سراغ یحال هیبه خودش زحمت نداد  یحال و روزم شده بود و سارا حت نیتر از دو هفته ا شیب

که  یاز وضع دیورز یدر نبودش سارا هنوز عاشقشه و فراموشش نکرده و بهش عشق مکه  یخوش به حال دان رهیبگ

 داشتم خسته شدم بودم.
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هر چه عشق و  دیکردم با یرو از نو شروع م یزندگ دیبا دندیکش یخاطر پدر و مادرم که به خاطر من رنج م به

ازدواج کنم تا بتونم سارا رو فراموش  رهیکه سر راهم قرار بگ یدختر نیگرفتم با اول میرو فراموش کنم تصم یعاشق

 سر راهم قرار گرفت سارا بود. دمیکه کش دکه بعد از اون همه مکافات و در یدختر نیکنم اما بازم اول

و ر سمیخ یموها دمیبه صورت تازه اصالح شده ام کش یو دست ستادمیا نهیاومده بودم مقابله آ رونیاز حموم ب تازه

لباس هام  ونیاز م یخی نیشلوار ج هیبا  یسرمه ا راهنیپ هیبا دست تکون دادم و رفتم سراغ کمد لباس هام 

 یقرار داشتم و م ییکه انگار جا دمیرس خودمو خشک کردم چنان به  دمیو تن کردم موهام رو سشوار کش دمیکش

 بایام که تقر یکردم رفتم سراغ گوش یدم شروع مقبل از همه از خو دیمن بود با دیجد میتصم نیخواستم برم اما ا

در  یبه در اتاقم خورد و در باز و بسته شد و سارا در آستانه  یماهه خاموشش کرده بودم و به برق زدم تقه ا کی

 دیرس یرو ورانداز کرد به نظر م میو سر تا پا ستادیا ییبایشوکه شدم رو به روم با لبخند ز دنشیضاهر شد با د

جمع کرد و  نهیس یداد دستش رو رو واریبه د هیشناختم تک یحالش خوب شده بود و شده بود همون سارا که قبال م

 گفت: شیلبخند دلربا نیبا هم

 ؟یتلفنت چرا خاموش کرد ستیازت ن یماه خبر کی ییسالم معلوم هست کجا -
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 یتماشا یمحو دمیکش یستم بدونه چه دردخوا یاز اون روزهام بزنم نم یخواستم حرف ینداشتم تا بدم نم یجواب

 یدونم که هنوز دوستش داشتم هنوز دلم م یانداختم طاقت نداشتم نگاهش کنم چون م ریشدم و سر به ز شیبایز

 د. یطلب یرفت و وجودش رو م یخوادش هنوز با نگاه کردن بهش دلم ضعف م

 انداخت.  نیاش به گوشم طن ینرم و دوست داشتن یصدا

 که دلش برات تنگ شده بود.هست  یکی -

 نگاهش کردم؟! یتعجب نگاهم رو باال گرفتم و سوال با

من تنگ  یشنوم؟ سارا دلش برا یدارم م یشه چ یکردم باورم نم یسمت قلبش اشاره کرد نا باورانه نگاهش م به

نگفتم انگار که الل شده بودم و قدرت تکلمم  یزیبراقش زل زدم اما باز چ یو به چشم ها ستادمیشده بود؟ مقابلش ا

 رو از دست دادم.

 گفت: ریگرفته بود سر به ز یدستش رو به باز یکه انگشت ها یحال در

 به من یلیازت متشکرم تو خ زیزحمت بهت دادم بابت همه چ یلیچند وقت گذشته خ نیدونم که تو ا یم نیدارو -

مدت  نیشد؟ تو ا یم یدونم سرنوشت من چ ینم یواقعا اگه تو نبودتو هستم  ونیام رو مد یمن زندگ یکمک کرد

همه حس مب هیکردم گفتم  یم یدلتنگ احساسکردم  یرو گم کردم همه اش به تو فکر م یزیزد انگار که چ بتیکه غ

شد. آروم و قرار نداشتم امروز طاقت  یقرار م یآوردنت دلم ب ادیاما نه نرفت با به  رهیم نیمدت که بگذره از ب هی

 هیبا  میتون یما آدما نم یگیخوام تو راست م یبا تو بد بودم معذرت م یلیدونم خ یم نمتیو اومدم تا بب وردمین

 میکه ما رو درک کنه عشقش وجودش بودنش رو حس کن میدار یکیبه  ازیما ن میکن یگذشته زندگ تمشت خاطرا

 که بهمون عشق بورزه. میدار یبه کس ازیتمون داشته باشه نکه دوس میدار یبه کس ازین

 :دمیبسته ام نشست و پرس یلب ها یرو ینگاهش کردم لبخند رهیخ باز

 ؟یها رو دار ازین نیحاال تو ا -

 جواب داد: ییبایبا ابروهاش داد و با تبسم ز یحالت

 دارم! ازیمن به تو ن -
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ناخودآگاه  یزنه با خوش حال یسارا است که اومده دم از عشق و عالقه م نیشد ا یاش شدم باورم نم رهیخ ناباورانه

 :دمیو اون رو به آغوش کش دمیپر

 دوست دارم! یلیسارا به خدا خ -

دست  دیانداختم و زمزمه کردم ببخش ریکه کردم شرم زده ازش جدا شدم و سر به ز یخودم که اومدم از کار به

 خودم نبود.

 فت:و گ دیبلند خند یصدا با

 وونه،ید       

 انیپا

 من بمان عشق

 یعثمان ایقلم: ناد با

 کانال یدیآ
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