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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 «به نام خـــدا»                              

 

 ...یقسمت نایمب یسندگیبه نو "انیپا یرمان غرور ب تیشخص"طلوع  یدلنوشته 

 

 

 نرو  شمیاز پ یجور نی... ایفراموشم ول یکرد

 ؟ییکجـــــا ؟ییکجا بم،یجا غر نیا من

 یـــیجدا نیاز غم ا امان

 ستیکار من ن نیرو نذار رو شونم که ا غمت

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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  ستیدلدار من ن یکس چیرفتن و ه همه

 .ستیبه فکر حال واحوال من ن یکس

 خــــوام. یتو نم یجارو ب نیا من

 تنها  ماریب هیعاشق،  هیخسته  هی

 نگاه مردم عوض شد یرفت تو

  ابونیخ یبارون، تو دوباره

 هنوزم خاطرات تو رو دارم من

  یتاب یمن وم ،یخواب نکنه

 تو سر کردم  ادیشب و هر روز رو با  هر

 اتاقــــــه  یعکسات تو هنوزم

  ؟ینـــــیب یزندون شده واسه من م خونه

 تو خوابـــت یمـــن حت یبه جا تو

  یـــــــریگ یرو م گهید یـــکی یدستا یدار 

 بوســـــه  یو مکه کابـــــــــوسه، تور نیا

 پرم از خوابــــــم وآشـــوبم  یم دوباره

 مونـــــــــم  یتو م ــــادی یاگه نباش یبارون حتـــ نیا ریز یدون ینم تو

 اشکـــام  یتنهـــام، صدا دوباره

  یدور نیباعث ا ،یخودت باعثـــش تو

  ینگو مجبور نِ،یقسمت ا نگو
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 رفتم؟  ینوشت ریتقد یکجا

 کدوم فــــــالم؟ ریتو تعب ییکجا بگو

 

                              

 

 انیپا ی:غرور برمان

 mobina_gh23:سندهینو

  Mobina_gh23e@جهت سوال و نقد رمان ونظرات:  سندهینو تلگرام

 mobinaghesmati_roman@: سندهیرمان نو کانال

 :مقدمه

 یعمره با من هیانگار  دمت،یکه تازه د نیا با

 یزن یم ادیبا اون نگات اسمم وفر یدار انگار

 از خود منه  کهیت هی ستین بهیباهام غر چشمات

 زنه یتو پر م یداره با نفسام برا دلم

 که با اومدنت دلم پر از جووونه شد ییتو

 من بازم دوباره خونه شد ی روونهیو ی خونه

 زنده بودنه لیکه اومدنت برام دل ییتو

 دنه آرزوم فقط بدون تو نبو تموم

 دلم  یرم ول یم دارم
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 خواد باشم کنار تو یم

 عمر باشم درانتظار تو هیکه  نیترسم از ا یم

 رمیلحظه آروم بگ هیتونم  یتو نم بدون

 رمیم یشه و از غم وغصه م یم ریسراز اشکام

 برام ایدن نیمونده توا یمگه به جز تو ک آخه

 رو ندارم من موندم و خاطره ها یکس گهید

 وبه جون بخرم  تیدور دیدونم که با یم اما

 ببرم  یادگاری هیفقط  دیتو با شیپ از

 تو بود نه من  ریتقص نه

 به کام ما نبود  ایدن

 جا هیما باشه  قرار

 ور گنـــــــبد کبود... اون

 دنتید یقدم، برا نیآخر نیا

  دنتیپلِ واسه رس نیآخر نیا

 تو  یبرا دنم،ینفس کش نیآخر نیا

 تو...  یبرا دنمیتورو ند نیآخر نیا

 قرار آخره  نیا نمت،یبب بذار

 بار آخرم شده، فقط بخند  یبرا

 قشنگت رو، به روم ببند یو چشما بخند
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 نرو  یبکش من و ول یبه جرم عاشق ایب

 و زارو خستم و فیتن نح نیکن ا نگاه

 من، به خاطر نگاه اشتباه آدما یبسوزه لحظه ها دیچرابا بگو

 داغش موند و اشک موند  رو دلم رمیم یم

 چشم خون هیچشم اشک بود و هی

 اون رفت ودلم رو شکوند اما

 که تنهام؟  یبگم که بدون یچجور

 باره یتو نبودت شب و روز م چشمام

 رو قلبم خرابه  بتیمص ایدن هیغروره،  ایدن هیمن و تو  ونیم

 دمیتورو با اون د یوقت یحت ،یمن بود یدلخوش ی همه

 دم یم ـــحیهام رو به تو ترج هیاونقدر دوستت دارم که گر نیبب

 ستین یو بهونه کن حرف رفتن

 ...ستین یحرف یکش یم یمن ودار ست،ین یکن حرف وونهیمن و د باز

 !!...ستین یو بهونه کن حرف رفتن

 نمیب یبندمو، تورو کنارم م یرو م چشمام

 خوامت ودوست دارم یتورو از ته دل، م آخه

 رو ندارم یجز تو کس الممیخ یتو یحت

  دمیتو از خواب پر یایبس که با رو مُردم

 دمیند یچیکه چشم به راهت موندم وه بس
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 همه کابوس شبونه  نیشدم از ا خسته

 یتنهام بذار یجور نیرسمش نبود که ا نیا

 یوجام بذار یو بعدش بر یبش عشقم

 نکردم یرسمش نبود من که به تو بد نیا

 گردم... یهمه، از عشق تـــو برنم نیبا ا یول

 زنه  یمن باش عشقت تو دل منه... دلم واسه تو پرپر م با

 خوابم  یتو نمیخوابم، فقط تورو بب یم یکه وقت نهیا آرزوم

 شه یدونم برات، همدم وغم خوار نم یکه م نیا با

 لحظه غصه دار نشه هیکنم دلت،  یم آرزو

 شم یگم م المیتو خ ،یخال یخونه  نیا تو

 شن یگذشته ها کابوس شبام م ادی

 سوزونه  یتو خونه قلبم رو م نبودنت

 من زندونه  یتو برا یبهشت ب یحت

 

 

 

 

 اول  فصل

************ 
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 .ادیکنم خواب به چشمام نم یکنم خوابم ببره اما هرکار که م یم یبندم وسع یرو م چشمام

 پدرم رو کرده، چه قدر دلتنگ مادرم هستم... یقدر دلم هوا چه

 رفتم. یراحت به خواب م الیبودن، بودن ومن با خ کاش

 شاد بودم. شهیومن هم بودن

 آسمان... یگرفته، به اندازه تک تک ستاره ها یلیخ دلم

 به اندازه عظمت خـــدا. ر،یکو یاندازه شن ها به

 کنم... خسته شدم. یقرار یکنم، ب تیشکابزنم، گله کنم،  ادیخواد داد بزنم، فر یم دلم

چرا شدم  دم؟یجا رس نیچرا به ا ست؟یکس ن چیچرا ه ست؟یچرا بابام ن ست؟یجا کجاست؟ چرا مامانم ن نیا

کارات به  نیبا ا ایکنم؟ خدا یم یکنم دارم کلفت یکه االن تو خونه خودم خانوم ییعمارت؟ چرا به جا هیخدمتکار 

 ! دمیدست نکش مانمیا ازدِ آخه من که همه جوره  ؟یامتحانم کن یخوا یم ؟یبرس یخوا یم یچ

  ؟یبدبخت نِیبودن؟ ا میتی نِیرسمش؟ ا نِیا ایخدا

  ؟یذار یجلو روم نم یراه هیچرا  ام؟یب رونیتونم موفق ازش ب یچند بار بگم نم ،یریگ یازم م یدار یبد امتحان

 شیکی یوحت رمیگ یدارم م یسالگ 8خونم، روزه هام واز  یکافرم؟ من که نمازام رو سروقت م ؟یبندتن، من چ همه

 رو هم نشده که نگرفته باشم!

 کردم... یکمک م مایتیدادم، به  یکه هر هفته پنج هزار تومن صدقه م من

  ؟یکن یکار م یبا من چ یدار ایخدا

 کم یچهار سال بدبخت ست؟یبس ن یهار سال در به درچ ست؟یبودن بس ن میتیچهار سال  ست؟یسال بس ن چهار

  ست؟ین

 ... قبول دارم.یخوب یلیخ ،یمهربون ،یبزرگ گنیم همه



 انیپا یغرور ب

 
10 

 

خوب  ،یستیبزرگ ن ،یستیمهربون ن یکن یبهم ثابت م یاالن چهار ساله که دار یول دمیسال د 14رو  اتیخوب

 ...یستین

 بسمه به خودت قسم بسمه...  یها ول کفره

 بار باشه؟ نیدوم نیشده که ا یک یکردم بغضم رو قورت بدم ول یسع

 شه...  داریآرومم ب یبا هق هق ها ینداشتم کس دوست

 نه خواب دارم نه خوراک.  چهارسالِ

 خوره...  ینم یزیکه جز وعده ناهار چ ی... دختریدختر الغر اندام هیشدم  ستم،یاون دختر تپل ن گهید

گه  ینم یچیکه اگر بهش همون وعده ناهار هم داده نشه باز هم ه یشه، دختر یآب مکه روز به روز داره  یدختر

 کنه. یوتحمل م

 شدم!  یبودم وچ یچ

 واز ته دل رو ندارم... یشگیهم یاون خنده ها گهید ستم،ین شیسال پ 14اون دختر  گهید

 چهار سال...  نیهام آروم بود، درست مثل ا هیگر

 دست بود. ایشدن زانو و یوزخم نیزم یکردن بابام بود، افتادن رو ریکردنم، د هیتنها گر شمیساله پ 14 یزندگ تو

 االن... اما

 .یبدبخت یشده از رو ،یمیتی یاز رو شده

 چه قدر درد نداشتن خانواده سختِ... یِمادرم خال یقدر جا چه

 نم.ک داریرو ب هیاومد بق یخوشم نم چیشد ومن ه یبلند م گهیهق هام داشت د هق

 .رونیدهانم گرفتم واز جام بلند شدم واز کلبه زدم ب یرو جلو دستم

 داشتن. یاومدن ودست از سرم بر نم یم نییطور پا نیسمت درختا، اشک هام هم دمیدو عیسر
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 شد. یمتوجه نم یاحد چیکردم ه یم هیدور شده بودم واگر بلند گر یکلبه کم از

د که ام بو هیگر یدهانم برداشته شد وبعد صدا یافتادم ودستم از رو نیزم یبا زانو رو اوردم،ینتونستم طاقت ن گهید

 شد. یسکوت پخش م نیدر ا

 آورد. یسکوت رو هم درد م هیکه گر یا هیگر

 

****************** 

 به صورتم چشمام رو باز کردم. دیخورش مینور مستق با

 خشک شده بود!  کمرم

 رفته بودم. یقیداده بودم وبه خواب عم هیدرخت تک به

 کردم. یناله آروم اد،یدرب یماساژ دادم تا از خشک یرو با دست کم گردنم

 چند بود؟ ساعت

 بودم. دهیباشه، فقط سه ساعت خواب یوخورده ا شیش دیبا

 اومد. یخوابم م یبلند شدم وبه طرف کلبه رفتم، هنوز کم یجا به سخت از

 گشنه ام شده بود واصال حس رفتن به عمارت رو نداشتم. یاحساس ضعف کردم، لعنت دمیکلبه که رس به

 باز کردم و واردش شدم. یدر کلبه رو به آروم نیا بنابر

 اپن دار... یمتر 12 یآشپز خونه فسقل هیبا  یمتر ستیاتاق ب هیهم  دیشا ایو یمتر ستیکلبه ب هی

 .میخورد یم یزیشد چ یو اگر گشنمون م میکرد یم یاتاق پنج تا خدمتکار زندگ نیا تو

 نداره. یزیآشپز خونه رو تازه سارا جون}خانوم عمارت{ برامون زده ودرحال حاضر چ البته

 تونم تحمل کنم. یها رو هم تحمل کردم. پس االن هم م نیمن بدتر ا یکردم ول یم یدیشد یگشنگ احساس
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 خوردم. یم یزیچ هیحتما  دی... من زخم معده داشتم وبایول

 رو برداشتم وچند تاش رو با آب خوردم. ییکاکائو جستویدا یاپن شکالت ها یرو از

 کنم نصفش رو خوردم... فکر

 پتو... ریز دمیوخز دمیخواب نیزم یرو نیهم یکردم برا یاحساس ضعف نم گهید

 ساعت وقت خواب داشتم. 3 هنوز

 به خواب رفتم. یفکر چیرو بستم وبدون ه چشمام

****************** 

 .زمیع جان مادر پاشو خانوم جان تورو کار داره... طلوع دخترم پاشو عزطلو_

 عمارت چشمام رو باز کردم. نیا یخدمتکار ها نیتر یمیاز قد یکیماه بانو،  یصدا با

 کردم... یپوف یوکالفگ یخواب یب یاومد، از رو یخوابم م هنوز

 جام نشستم وبا انگشت هام چشمام رو ماساژ دادم. تو

 رفتم. رونیدست لباس برداشتم و از کلبه ب هیاز جا بلند شدم و دیاز سرم پر یجیکه گ نیاز ا بعد

 اون جا بود. ییبود که حموم ودست شو یمتر 15اتاقک  هیکلبه  رونیب

 شد تحمل کرد. یم یاومد ول یذره خوابم م هیهنوز  یول دیکردم وخواب از سرم کامال پر یا قهیدق 10حموم  هی 

 گله کنم. دیها رو تجربه کرده بودم پس نبا نیبدتر از ا من

 سکوت کرد... دیبا یول ادیقلبم پر شده از گله وفر هرچند

 سکوت. فقط

 ... میفرم نپوش میتونست یکه م میبود ییهام رو تن کردم، من وماه بانو تنها خدمتکار ها لباس

 .دنیپوش یفرم م دیبرو برگرد با یخدمتکار ها ب هیبق اما
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 راحت بودم. یبابت کم نیداشتم واز ا ادیسارا جون لباس ز یصدقه سر از

 کرد. یکردم چون سارا جون ماه به ماه کمد اتاقم رو پر از لباس م یداد رو صرف لباس نم یکه بهم م ییها حقوق

 بودم... نازیبه دخترکش آ هیاز حد شب شیقول خودش ب به

 باشن جز دوتا خدمتکار.داشته  یشباهت باعث شده بود همه با من رفتار خوب نیا

درخواست رو رد کردم... پدر و  نیمن با کمال احترام ا یخواست دختر او باشم ول یجون همون اول من رو م سارا

 مادر من فقط دونفر بودن... 

 شه ومن خوشحالم. یباهام م یدارم، رفتار خوب یدارم، حقوق خوب یخوب گاهیعمارت جا نیسالِ که توا چهار

 خواد. یهنوز دلم مادرم وپدرم رو م اما

 که به در حمام خورد به خودم اومدم. یتقه ا با

 امیمن م دیصبر کن نیپنج م هیماه بانو _

 زود باش دختر خانوم جان کارت دارن... _

 یشرمنده رو امتیق امیدر حقم کرده بود ومن تا ق یادیز یهمان سارا جون لطف ها ایخانوم جان  نیزدم، ا یلبخند

 ماهش بودم.

 رو پام کردم. یطرح دار رو تن کردم وبعد شلوار مشک دیسف -بنفش کیتون

 ... ونیقل یِبعد از اون ماجرا شدم نِ یتپل بودم، چاق نبودم فقط تپل بودم ول قبال

 کردم. یبه گذشته فکر م ادیز دیرو تکون دادم، نبا سرم

 بهش دادم... یسرم انداختم وطرح جالب یرو رو یمشک شال

 از اتاقک خارج شدم. ملیر هیبرق لب و هیمسواک زدم وبعد از  عیرفت که مسواک بزنم، سر ادمی

 ...یش یاخم نکن زشت م دیبه اخماش زدم وگفتم:ببخش یخارج شدن از اتاقک با ماه بانو روبه رو شده، لبخند با
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 با خنده از کنارش گذشتم... وبعد

 .دمیرس یتر م عیسر دیکه سارا جون کارم داشت با یینبود واز اون جا شتریراه ب قهیعمارت دو دق تا

 کردم. یط قهیدق کیرو در  یا قهیو راه دو دق دمیسرعت هرچه تمام به سمت عمارت دو با

 ...دمیکش قیو چند تا نفس عم ستادمیعمارت وا یجلو

 .ـــدیتپ یبه سرعت نور م قلبم

 به بزرگ بودنش نکردم. یتوجه شهیمنفس گرفتم و وارد عمارت شدم، مثل ه یکم

 بزرگ تر بود. یلیخ یلیخ نیما از ا خونه

 .ستی... نه االن وقتش نیشد از اشک ول یم زیداشت دوباره لبر چشمام

 گرفتم. شیهام رو پس زدم وراه آشپز خونه رو درپ اشک

 همه عشق درخانواده... نیا یودلم لک زد برا دمیشن یسارا جون و عمو سام رو م یصدا

 آورد. یشاخه گل رز براش م کیگفت دوستت دارم و یهر روز به مادرم م بابا

 بود. یاون دو ستودن عشق

 وارد آشپز خونه شدم... یرو تکوون دادم وبا لبخند تلخ وکوتاه سرم

طلوع خانوم گل، بلند شد وبا لبخند گفت:سالم به  یبود که متوجه حضورم شد واز صندل یکس نیجون اول سارا

 ماه دختر... ریصبحت بخ

 توآغوشش فرو رفتم. شهیزدم ومثل عادت هم لبخند

 د؟یساراجون، خوب ریروز ها گفتم:صبحتون بخ نیا یشگیجدا شدم وبا لبخند هم ازش

 توپ توپم. دمیوگفت:االن تورو د دیبه سرم کش یدست

 .ریگفتم و به طرف عمو سام برگشتم وگفتم:سالم عمو صحبتون بخ یلب خداروشکر ریز
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 .ریصبح تو هم بخ زمیسالم عز_

 سالم دادم. زیبه تک تک نفرات سر م شهیهم مثل

 دمغ بود. یادیگرفته بود، ز کمیپسر کوچک خانواده امروز  مانیا

 ذاشت. یمشوخ و باحال بود وهر روز وهرساعت سر به سر من  یلیتعجب داشت! اون خ یجا

 بهم سالم دادن. یبا انرژ یناراحت بودن ول یشوخ طبع وسرحال کم یدو قلوها الریوآ نیلیآ

تو  فهیکار کن، وظ ایتو ب یاومد، بهم تشر زد وگفت:ه یدونم چرا از من بدش م یخدمتکار که نم نیتر دیجد یباصدا

 اصال؟ هیچ

 دیخونه داره وبا نیتوا ییکن سولماز، طلوع مقام باال بگم سارا جون با اخم گفت:درست صحبت یزیکه چ نیاز ا قبل

 بده. حیبه ماه بانو بگو برات توض یدون ینم یزیوچ یتو تازه اومد ،یبه حرف هاش گوش کن

که از همون اول صحبت هامون تو آشپز خونه نبود  نیعمارت شده بود ومثل ا نیسولماز که تازه امروز وارد ا روبه

 سارا جون به عهده منه... یها فهیعمارت و وظ نیا یگفتم:من طلوع هستم خدمتکار اصل

 ؟یزیبر یچا وانیل هیشه برام  یسام با لبخند گفت: دخترم م عمو

 رو تکون دادم وچشم گفتم. سرم

 کردن اتاق زیمن تم فهیدسته خدمتکار ها بودم وفقط وظ بهم دستور بده، من سر یاومد کس یم شیپ یزمان کمتر

 بود. شونیبه ا یدگیسارا جون ورس

 و با لبخند بهش دادم. ختمیعمو سام ر یخوش رنگ برا یچا وانیل هی

 من برم به خدمتکارا سر بزنم. دیندار یاگر با من کار_

 برو بود. یبه معن نیبه روم زدن وا یلبخند هردوشون

 اتاقم؟ کارت دارم. یایشه بعد از کارات ب یم دی: طلوع ببخشستادمیا مانیا یعقب گرد کنم که با صدا خواستم

 .امیم گهیساعت د میزدم و گفتم:چشم ن یلبخند
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 توجه به نگاه متعجب سولماز، از آشپز خونه خارج شدم. یگفتم وب یاجازه ا با

 وبه فکر فرو رفتم. دمیکش یقیعم نفس

 !ه؟یدونستم چ یداشتم... نم یحس خاص هیکار داره؟  یبا من چ مانیا یعنی

 بودم. بایاز حد ز شیب یالغر نیوبه خودم نگاه کردم، هنوز با ا ستادمیدرسالن ا نهییآ مقابله

 عضو صورتم بود. نیتر بایخمارم ز یمشک یچشما

 درست به رنگ چشمات یدار یا ندهیگفت:آ یکرد م یبه چشم هام که نگاه م شهیهم مامان

 وقت متوجه منظورش نشدم. چیه

 بودم. لیفام یمن بودن ومن تنها دختر چشم مشک یمشک یوبابا عاشق چشم ها مامان

 بود. یمشک یمن چشم هام به مادرم رفته بود ومشک یبودن ول یچشم رنگ میپدر لیفام یدخترا همه

 ز داشتنشون بود.بهتر ا یلیچهار تا دخترعمو داشتم که نداشتنشون خ درکل

 نامرد تر... یکیاز  یکیعمو داشتم،  دوتا

 وپسر خاله هم نداشتم. ییپسر دا ینداشتم. حت ییخاله ودختر دا دختر

 ...ینه خواهر داشت نه برادر، نه اقوام نه کس مامان

 که داشت من وبابا بود. مامان تنها نبود بلکه شوهرش رو داشت، من رو داشت. ییکَسا تنها

 کدوم رو ندارم. چیمن االن ه اما

 ...یطور مادر نینداشتم وهم میبه خانواده پدر یشباهت چیه من

 فقط رنگ چشم هام متشابه مامان بود. من

 ماه بانو به خودم اومدم، باز هم غرق شده بودم تو گذشته ام. یباصدا

 دخترم _
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 نگاه کردم.  رشیلبخند به صورت مهربون وپ با

 بود که سنش هم سن مادرم بود. نیبه خاطر ا دیکار کنه شا ادیزن ز نید ااوم یوقت خوشم نم چیه

 گرفت باز. دلم

 جونم ماه بانو؟_

 !یستیروبه راه ن ادیکنم ز یاحساس م ؟یخوب_

 چهار سالم. نیا یزدم، درست مثل تلخ یتلخ لبخند

 مادرم افتادم  ادینه ماه جونم خوبم فقط _

 .یدوستش دار نقدریکه ا خوش به حالش یول دمشیکه ند نیبا ا_

 کردم. یبود که فکر م یزیاز اون چ شتریداشتن من نسبت به خانوادم ب دوست

 ماه بانو دور شدم وبه سمت سالن دوم رفتم. از

 بودن ومنتظر من بودن... ستادهیها به صف ا خدمتکار

 اومد. یبدم م ینظم ینبود ومن از ب نشونیب سولماز

 هارو بدونه. زیچ یسر هی دیسولماز کجاست؟ با دِیرو به ماه بانو گفتم:خدمتکار جد یمیاخم مال با

 دخترم خانوم کارش داشت _

 از رو صورتم برداشته شد، به تک تکشون نگاه کردم. اخم

 ...یاز دست دادن پاک متینه به ق یکرد ول یهرکار دیپول در آوردن با یبرا یاومد ول یوضع بدم م نیقدر از ا چه

 وباالخره اومد. ادیتا ب میمنتظر سولماز بود نیم نجپ

 دیبا به بعد نیگفت: از ا یبلند مهین یبا صدا بایبانو به سمتش رفت وبا اخم بدتر از من بازوش رو گرفت وتقر ماه

 .یایزودتر ب
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 جا. نیا ایب عینداره ماه جونم، سولماز سر یزدم وگفتم:اشکال یلبخند

 .ستادیا هیشد. کنار بق کیبا اخم وتخم بهم نزد سولماز

به سارا  دمیگزارش م یبش دهیسه خطا ازت د ،یانجام بد یکارت رو به خوب دوارمیو ام یخب سولماز تو تازه اومد_

 ...نیجون. واما قوان

 ره.شما دونف فهیوظ نی. ایصبحانه رو حاضر کن زیاز خدمتکارها{ م یکیوهمراه ستاره} یبلند بش دیصبح با 9 ساعت

 ... ینیرو بچ زیبه همراه ستاره باز م دیشه وبا یناهار سرو م 1 ساعت

 .یکار رو انجام بد نیا دیشب هم وقت شامِ وباز همراه ستاره با 9 ساعت

 .دیربع قبل از وقتش انجام بد کی دیکار هارو با نیا همه

 .یکن دیاصال نبا یاحترام یب ،یبگ دیچشم به سارا جون وعمو سام نبا جز

 کامال ممنوع، وقت کار فقط کارِ. هیبا بق یادیحرف زدن ز سرکار

 طبقه باال که مخصوص ما خدمتکار هاس. یاون هم تو غذا خور میخور یبعد از خوردن غذاشون غذا م ما

بشه شخصا  دهیسه خطا ازت د نیباال تره، بنابر ا یلیخدمتکار مخصوصم و به قول سارا جون مقامم ازتون خ من

 کنم. یاخراج م

 . نه فقط تو بلکه همه.یاریدر ب یتنبل باز یآدم نامنظم وتنبل به شدت متنفرم ودوست ندارم تو ساعت کار از

 .دیکن زیاتاق هارو همراه با سه نفر تم یشن موظف یاز اتاق هاشون که خارج م هیوخانوم وبق آقا

 سرکاراتون. دیبر دیزود باش ستین یخاص زیچ گهید خوب

 که به نظرت الزمه بهش بگو. ییزایچ هیستاره لطفا خونه رو به سولماز نشون بده وبق یراست

 گفت. ییزد وچشم بلند باال یلبخند ستاره

 همه خدمتکار بود. نیا نیب طونیدختر ش تنها
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 ماه بانو بود. ریومهناز جوون بودن وفقط تنها خدمتکار پ یوستاره ومهر سولماز

 اومد. ینداشتن واز من خوششون نم یبومهناز با من رفتار خو یمهر

 نداشت. تیبرام اهم یزیوقت بود چ یلیدونستم وبرام اصال مهم نبود، خ یرو نم لشیدل

 کردم. یم زیرفتم اتاق سارا جون رو تم یم دیبا

 سرعت از پله ها رفتم باال واتاقش رو مثل دسته گل کردم. به

 .بایخاص وز ونیبا دکوراس یمتر 20اتاق  هی

 اتاق کار من بود. ونیدکوراس

 یشده به شدت خوش حال شد وگفت برا بایز نقدریاتاقش ا ونیدکوراس دیسارا جون د یاون روز ها افتادم، وقت ادی

 بچه هارو هم خودم درست کنم.

 .رفتمیباز پذ یهم با رو ومن

 خانواده بود. نیکس حق دست زدن بهش نداشت البته جز خودم، اتاق پسر ارشد ا چیکه ه یاتاق تنها

 باشه. نیبودم فکر کنم اسمش ام دهیاسمش رو شن قبال

 اتاق بود. نیبدم، هم رییرو تغ ونشیکه سارا جون نذاشت دکوراس یاتاق تنها

 .نهیکنم تا گرد وخاک نش زیبمونه بهتره فقط هر روز اتاق رو م یجور نیرنگ شادِ وهم نیعاشق ا نیگفت ام یم

 اومد. یاتاق م نیبه ا دیماه بانو هم نبا یحت

 دونستم. یرو اصال نم لشیدل

 ...یکردم حساب یم یریگردگ دیرفتم. با نیسمت اتاق ام به

 از حد. شیحساسِ ب یلیخ یلیگفت خ یجون م سارا

 . یحال مهربون وسواس نیدر ا یطور مغرور ول نیوهم
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 دستم بود باز کردم و وارد اتاق شدم. شهیکه هم یدیاتاق رو با کل در

 .یمتر 25 اتاق

 .دیدرخش یکه مثل طال م یفلز تخت

 بود. یبه رنگ کرم شکالت ریاز ساتن وحر یپارچه روتخت جنس

قرار  یرنگ بند کیدر، پنجره ها همه وهمه... تو ،یتا ست صندل یکمد، عسل ز،یدکور اتاق از مبل، م تمام

 .دیو سف یکرم شکالت ،ییداشتن:طال

 رو داشته باشم. یاتاق نیخواست همچ یاون قدر قشنگ بود که دلم م اتاقش

 تر. بایبود و فوق العاده ز نیاز ا شتریب تشیجذاب یلیتو خونه خودمون اتاق خودم خ ریبخ ادشی

اتاق رو  یذاشتم، همه جا یکمدا م نیاز ا یکیتو  شهیپاک کن که هم شهیافکارم رو گرفتم وبا دستمال و ش یجلو

 کردم. زیتم

 د...ربع وقت بر کیها  نیا همه

 .ششیرم پ یافتادم گفت باهام کار داره! فعال کارم واجب تره بعدا م مانیا ادی

 تخت دراز بکشم. یشد فقط وسوسه شدم رو یدونم چ یکردم که نم یملحفه تخت رو درست م داشتم

 شد به خواب رفتم. یچ دمیونفهم دمیدراز کش نیهم یبرا

********** 

 نشستم! عیجا خوابم برده سر نیکه من ا نیا ادیشدم، با  داریاز خواب ب دیکه که درگلوم پر یآب با

 چند بود؟ ساعت

 بودم. دهیخواب یلیخ یلینگاه کردم، ساعت چهار بود ومن خ یواریساعت د به

 اومد. یخوابم نم گهید
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 اتاق رو درست کردم واز اتاق خارج شدم. زیچ همه

 اد؟یوگوش به حرفاشون کردم: چرا داره م ستادمیا مانیف اطبقه رفتم که با حر نییاز قفل کردن در اتاق به پا بعد

 رسه؟ یسال اون هم بدون خبر مشکوک به نظر نم نیبرگشتنش بعد از چند لیدل یدون یمامان جان خودت خوب م

وطنش تنگ شده  یگرده خوب دلش برا یداره بر م نیگفت:پسرم، ام یکه با کالفگ دمیسارا جون رو شن یصدا

 منم بهتون گفتم. گهیزنگ زد گفت د شبیرسه... د یخبر بوده؟ فردا شب م یبعدم کجا ب زم،یعز

خواست  یم یوقت شیسال پ 5رفته  ادتیگفت!  یهفته قبلش م کی قیدق ادیخواست ب یهرموقع م نیمامان ام_

ه ور تر از قبل شداومد چه قدر مغر یوقت ادتهیدوروز نشده برگشت؟  ادتهی اد؟یهفته قبلش زنگ زد گفت م کی ادیب

مونه  یآلمان م شهیزد؟ اون گفت واسه هم یداداشم موج م یوغم تو چشما یاومد چه قدر ناراحت یوقت ادتهیبود؟

... مامان یاز هر احساس یخشک وخال یبا صدا ی... اونم چرانیا ادیم شهیهم یگه داره برا یزنگ زده م شبید یول

هم  یزد صداش خوش حال بود واگر ناراحت یسر پسر ارشدت اومده؟ اون هرموقع زنگ م ییچه بال زمیجانم، عز

. لحنش تلخ شده، خشک شده، ستیاالن... حالش اصال خوب ن یاز شما وبابا بود ول یدوروجود داشت فقط به خاطر 

 احساس شده.  یمغرور تر شده، ب

 

 پس؟  بد شده نقدریگرده؟ چرا ا یداره برم نیشد! ام ینم باورم

 براشون نداشتم. یجواب یتو ذهنم بود ول یادیز یها سوال

 داره؟ یاصال به من چه ربط 

 خان  مانیرسا گفتم:سالم ساراجون، سالم ا ییبه سمت باال انداختم و وارد آشپز خونه شدم وباصدا یشونه ا 

 افتم. یم میقد یخان ها ادهیخان،  مانیصد بار گفتم نگو ا_

 گفتم. ییالوچشم بلند با دمیخند

 جون با لبخند بهم زل زده بود...  سارا

 شد.  یاون محو خنده هام م دمیخند یچهار سال هرموقع م نیتوا
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ومن چه قدر تالش کردم تا بهش بفهمونم من طلوعم نه  نازمیگفت من خود آ یخندم، م یم نازیآ هیگفت شب یم

 ...نازیآ

 .نِیبه خاطر برگشتن ام دمیدمغ بود ومن فهم ینگاه کردم، هنوز کم مانیا به

 ناراحت باشه. مانیاومد ا یسوال بپرسم... خوشم نم هی دیبا یول

 .ستیاز صبح تا االن حالت اصال خوب ن ؟یچرا ناراحت مانیا_

 پسر نیومتاسفانه ا ادیداره از آلمان م نیبگه، خودش گفت:ام یزیچ مانیکه ا نیکرد وقبل از ا یزیجون اخم ر سارا

 هم ناراحتن. الریوآ نیلیبلکه آ مانیتنها ا ناراحته... نه

 هیک ادیپسر ارشد گَنده دماغ داره م نی... اون وقت ایخوب، بخند و شوخ یسال زندگ 10هم اخم کرد وگفت:  مانیا

 .میو ورجه وورجه کن میبلند بخند میتون ینم یحت گهیکه خوش حال باشه؟ د

 بچه بود. یلیبه نظرم خ یسالش بود ول 18 مانیا

 من وداشت. یاز همه هوا شتریب شهیبود وهم یعال مانیبا ا رابطم

 کردم. یمثل بزرگا رفتار م شتریرفتاراش بچه گونه بود ومن ب یهم سن من بود ول مانیا

به  دی... آدم باستایاصال خوب ن ؟یزن یبد درباره داداشت حرف م یلیخ یدار یکن یفکر نم مانیزدم وگفتم:ا یلبخند

 بزرگ ترش احترام بذاره پسر.

 .رونیگفت واز آشپز خونه رفت ب ییاخم برو بابا با

 به رفتنش نگاه کردم. دلخور

 زنه. یکرد بهم حرف بزنه، چه قدر نبودنش تو ذوق م یاگه بابام بود اون جرعت نم 

 وبه سارا جون نگاه کردم. دمیکش یقیعم نفس

 شده بود چون اخم هاش نافرم توهم بود. یرفتارش شاک نیکه بدجور از ا نیجون مثل ا سارا

 نگفتم و از آشپزخونه خارج شدم. یزیچ
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 نشده بودن. بتمیکدوم از خدمتکارا متوجه غ چیه

 مغرور تر وسنگ تر. یگرده ول یداره برم شهیسال واسه هم 10بعد از  تیطور! پسر ارشد خانواده پاک ن نیکه ا پس

 برق بزنه...  یزیونه از تمخ دیاگر فردا شب برسه با پس

 تر کنم. زیتم شهیاز هم شتریاتاقش وب دیبا

 همه اشون جمع شدن. قهیکه مخصوص خدمتکارا بود رو زدم وکمتر از دودق یزنگ عیفکر سر نیا با

 ماه بانو. یبودن حت همه

واون هم واسه  ادیم رانیفردا به ا تیپاک ن نیام یآقا ت،یرو صاف کردم و رسا گفتم: پسر ارشد خانواده پاک ن صدام

 زیهمه چ دیکردن خونه وباغ عمارت. با زیتم یبرا دیخواد خونه برق بزنه، همه توانتون رو جمع کن ی... دلم مشهیهم

 د؟یدیفهم ادیقشنگ به نظر ب

 ؟یدون یخدا از کجا م یوا اد؟یداره م نیبانو با ذوق گفت: ام ماه

 سارا جون بهم گفتم ماه جونم... _

 به سمت آسمان گرفت وگفت: خداروشکر.رو  دستاش

 د؟یدیباشه، فهم رینظ یب زیهمه چ دیهمه شون با اخم گفتم: با روبه

 سر تکون دادن ومشغول کار ها شدن. همه

 خوش حال بودن. نیبه پا شده بود که نگم بهتره. همه از اومدن ام یولوله ا هی

 بودتش... دهیوقت ند چیکه ه یسولماز یحت

 عمو سام به عقب برگشتم وبا لبخند گفتم:جانم عمو؟ یصدا با

 نیا یول ید یکارو انجام م نیدونم هر روز ا یهرچند م ؟یکن یم زیرو تم نیزد وگفت:دخترم اتاق ام ییبایز لبخند

 فرق داره.

 چرا که نه؟ حتما عمو جان_



 انیپا یغرور ب

 
24 

 

 ت.رف نییسرم نشوند واز پله ها پا یرو یپر مهر یپر رنگ تر شد و بوسه  لبخندش

 من...  اما

 انداخت. یپدرم م ادیکارش من رو به  نیا بیشده بودم، عج خشک

 زد. یسرم بوسه م یکردم، رو یکرد ومن قبول م یم یهروقت ازم درخواست بابا

 کرد. یکار رو م نیعمو سام هم هم وحاال

 رفتم. نیرو تکون دادم ودوباره به اتاق ام سرم

 .نیبه جون زم فتمیو سطل آب ب یبود رو بردارم وبا ط ینیتزئ یبرا شتریکه ب یکیشدم فرش کوچ مجبور

 .ارنیب گهیساعت د کیاتاق سفارش دادم وگفتم تا  یاز همون نوعش رو برا یکیفرش اتاق رو هم عوض کردم و یحت

 داشت سفارش بدم. ازین لیوسا یبهم سفارش کرد وگفت هرچ یجون اومد تو اتاق وکل سارا

 خودش خاص بود. شیطور نیت همخواس ینم یخاص زیچ اتاق

 کردم.  یم زیاتاق بود وداشتم تم نیدوساعت فقط سرم توا حدود

 نشستم. یصندل یو رو دمیکش یشد، پوف یراست نم گهید یاز خستگ کمرم

 بود، خشک شد.  یعسل زیم یقاب عکس که رو یِرو چشمم

 دراز کردم وعکس رو برداشتم وبادقت بهش نگاه کردم. دست

 جمع چهار نفره شاد...  هی

 شد. یلباشون برداشته نم یاز رو یحت خنده

زل زده بودن وسارا جون عمو سام هم با لبخند پشت  نیاز ته دل به لنز دورب یبا قهقه ا شیو دختر کنار نیام

 بودن وبا دستشون به اون دو اشاره کرده بودن. ستادهیسرشون ا

 شت.از حد به من شباهت دا شیب نازیخدا آ یوا
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 تفاوتمون ابروهامون وموهامون بود. تنها

 بود. یمن کمون یابروها یبود ول یطونیاون ش یابروها

 بود. یمشک یمن مشک یموها یبود ول یقهوه ا یبا رگه ها ییاون طال یموها

 او. یاهیقول مادرم، رنگ کالغِ درست به س به

سه سال  نازی:آدمیرو داشت رو شن یغم خاص هیسارا جون که  یکردم که صدا یداشتم به عکس نگاه م یطور نیهم

 بچه دوممون.  نازیبچه اول بود وآ نیبود. ام نیتر از ام کیکوچ

 بشه.  شیمراقب خواهر کوچولوش بود تا مبادا طور شهیهم نیبدجور به هم وابسته بودن و ام نیو ام نازیآ

  .میرفت یوقت نم چیکاش ه یشمال ول میرفت گهیباهم د شیسال پ زدهیس

 اومدنش مونده بود.  ایدوماه به دن بایرو تازه حامله بودم وتقر مانیا من

 دوازده ساله. نازیپونزده سالِ بود وآ نیام

 دوست داشت دل خواهر کوچولوش رو شاد کنه. یبا خوش حال نیکرد، ام ایهوس در نازیآ

 ازش غافل شد ودخترم رفت تو آب.  ا،یدر بردش

 نبود.  ینازیآ یبرگشت صداش بزنه ول نیام

 جنازه ش رو بهمون نداد. یحت یلعنت یایدر نیشد وا دهیبلع ایتوسط در نازیآ

 بود. نازینابود شد اون عاشق آ نیام

 زد.  یحرف نم یافسرده شده بود وبا کس د،یخند ینم گهید نیام

 کرد مقصره...  یم فکر

 شد. نازشیمتنفر شد، دلتنگ آ ایدر از

 .دیپسرم چه قدر درد کش چارهیسابق نشد. ب نیاون ام گهید نیام یسال شد ول سه
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 که رفت آلمان.  نیدرد بود تا ا یخنده هاش از رو یول دیخند یماهم که شده م هیروح یبرا

 رفت...  شییدا شنهادیپ به

 .شمونیپ رانیسالش شد اومد ا ستیزد، ب یبهمون زنگ م یول

 سابق نبود. نِیبازم ام یده بود ولرفت. حالش بهتر ش یموند وبعد دوباره م یروز م چند

 رفت.  یم عیاومد سر یواگر هم م رانیا ومدین ادیز گهید

 بهتر باشه. یلیحالش خ دوارمیگرده. ام یبرم شهیهم یهم که داره برا وحاال

 هیهمه وهمه شب ت،ی. اخالقت، چهرت، مهربونینازیکنم خود آ یوقتا فکر م ی... گاهینازمیآ هیشب یلیخ یلیخ تو

 کاش... میرفت ینم یوقت به اون سفر لعنت چیمنِ... کاش ه نازیآ

 

 خارج شد. هیاز جانب من باشه در اتاق رو باز کرد وبا گر یکه منتظر حرف نیا بدون

 و مبهوت به حرفاش فکر کردم...  مات

 بگم. یدونستم چ یرو تجربه کرده بودن و من واقعا نم یبد درد

 به عکس زل زدم. دوباره

 و چهرشون نبود.ت یغم چیه

 کردم. یم هی... من من داشتم گردمیبه صورتم کش یخودم اومدم، دست به

 .دمیخودمم نفهم یحت

 وسطل ودستمال و... از اتاق خارج شدم.  یعکس رو سرجاش گذاشتم وبعد از برداشتن ط قاب

 .بمیرو انداختم تو ج دشیاتاق رو قفل کردم وکل در

 .فتهینم یاتاق اتفاق یراحت بود که برا الشیسارا جون خ نیهم یاتاق دست من بود برا نیا دیکل تنها
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************ 

 .دیرسه زود باش یخانم م گهید قهیتا چند دق د،یبچه ها لطفا زود باش_

 مونده بود. یباق سهیتا ر 5بودن وکمتر از  اطیح یتو یرنگ یرنگ یدرحال بستن چراغ ها خدمتکارا

 زمیعز یتا حاال سر پا موند شبیاستراحت کن از ددخترم برو _

 انداختم. یمادرم م ادی بیزد عج یکه با لبخند باهام حرف م ییبانو ماه

 رسن. یم گهیساعت د میگفتم:نه ماه بانو سارا جون االن باهام تماس گرفت گفت ن یمهربون با

 از بکش.هم در یکم زمیتنت کن عز گهیلباس د هینداره تو برو حداقل  یوبا لبخند گفت: اشکال دیبه سرم کش یدست

 گفتم. یلبخند زدم وچشم یومهربون یهمه خوب نیا به

 خدمتکارا افتادم. ادیبرم کلبه که  خواستم

اشتباه بشه سارا جون قبرم  یزیچ هیکارشون ودرست انجام بدن،  نایماه بانو گفتم:ماه جونم لطفا مراقب باش ا روبه

 وکنده.

 راحت به کلبه رفتم. الیگفت ومن با خ یوچشم دیبانو به لحنم خند ماه

 اومد وسارا جون عمو سام وبچه ها رفتن استقبالش...  یامشب م نیام

 انداختم. نیزم یکه مال خودم بود وپر از خاطره بود رو برداشتم و رو یبالشت

 فرو رفتم. یقیبه خواب عم د،یکه سرم به بالشت رس نیهم یبود ول دنیدراز کش هیفقط  قصدم

*********** 

 شدم... داریاز خواب ب میساعت گوش یباصدا

 بودم. دهیخواب یلیهشت بود ومن خ ساعت

 اتاقش هم دست من بود...  دیوکل ادیقرار بود ب شبید یافتادم... وا نیام ادی کهوی
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 از جا بلند شدم و بعد از برداشتن لباس رفتم حمام. عیسر

 نهیی... به خودم در آدمیگرفتم وبا سشوار موهام رو خشک کردم وبه سرعت لباس هام رو پوش یا قهیپنج دق دوش

 نگاه کردم.

 باشال قرمز...  دیبنفش با شلوار دمپاگشاد سف کیتون

 بود رو به خودم زدم. دهیکه سارا جون برام خر یزدم، عطر ملیر هیفقط برق لب و شهیهم مثل

 من خدمتکارم. دیفهم ینم دید یمن رو م یهرک

 هستم. نازشیگفت من مثل آ یجون خودش خواسته بود، م سارا

 قدر اون روز التماسش کردم حداقل خدمتکار خودش باشم و اون به زور قبول کرد. چه

 پول داشته باشم. یکنم حداقل کم یباشم. حاضر بودم هرکار یکس نید ریاومد ز یوقت خوشم نم چیه من

 وگرفتن. میکه زندگ یینالعنت فرستادم به او تودلم

 .دمیبه سمت عمارت دو عیسر ده،یخواب گهید یجا هیاومده و  نیکه ام نیا ادی با

 بره. یخوابش نم ییجا چیعمارتِ جز اتاق خودش ه نیتو ا یسارا جون گفته بود وقت قبال

 عمارت که شدم متوجه سکوت شدم. وارد

 جا ساکت بود...  همه

 دادم. رونیب نیبود، نفسم رو سنگ دهیخواب یکاناپه تخت یکه رو یکس دنیبه اتاق مهمان زدم وبا د یسر

 کرده... یجا سپر نینداشته وشب رو ا دیکل پس

 .نمیامروز رو من بچ زیرو تکون دادم وبه آشپزخانه رفتم. دوست داشتم م سرم

 و شروع کردم به صبحانه درست کردن. دمیکار آشپزخانه رو پوش لباس

 کردم رو درست کردم. یتو عمارت خودمون درست م شهیکه هم یخامه شکالت کیک
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 مست مست شدم. کیک یبو از

 خسته شده بودم. یومن کم دیطول کش یساعت کیکه انجام دادم  ییکار ها کل

 کردم. یوقت بود تو آشپزخانه کار نم یلیخ

 .یوقتا سه نفر یمامانم وبعض که ناهار وصبحانه با من بود وشام با ییروزا م،یقد یبه اون روزا دیپر کش ذهنم

 .میقدر خوش بخت بود چه

 گرفته بودم. ادیرو از مادرم  ییسفره آرا دم،یهرچه تمام چ قهیرو با سل زیم

 بود. ونیودکوراس ینیتزئ یعاشق کارا مامانم

 داد ومن چه قدر خوش حال بودم. یم ادیبه من هم  نیهم یبرا

 زدم. میآشپز خونه ج یاز در پشت عیبلند سارا جون سر یخنده  یصدا با

من به خاطر ورود پسر ارشد  یشه ول یرو آماده کردم حتم داشتم دلخور م زیم نیخواست بفهمه من ا ینم دلم

 کار رو انجام دادم. نیخانواده ا

 که بهم کرده بودن رو جبران کنم. ییاز مجبت ها یخواستم گوشه ا یکارم م نیا با

 اه کردم.پشت در به آشپزخونه نگ از

 آماده بود.  زیچ همه

 وارد آشپز خونه شدن. نیودر آخر ام مانیا الر،یآ ن،یلیبعد عمو سام، سارا جون، آ هیثان چند

 لبام نشوندم. یرو یواز شوق لبخند دمید یرو توصورت همه شون م یوشگفت تعجب

 !هیاومد ومن راحت گوش دادم تا بفهمم نظرشون چ یم صداشون

  ده؟یچ یرو ک زیم نی:واو براوو االریآ

 باشه یجون: فکر کنم بدونم کار ک سارا
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 مامان جون؟ ی:کار کنیلیآ

 سارا وعمو سام نشسته بود...  یلبا یرو لبخند

 قرص شد. دلم

 صورتش بود. یرو یمینگاه کردم، اخم مال نیچهره ام به

 فرار کردم. عیزنم سرکه بهش زل ب نیکه به چشماش نگاه کنم، بدون ا نیتوجه به چهره اش، بدون ا یب

 همه اشون روبه رو شدم. یخال یسمت کلبه رفتم که با جا به

 رفته بودن سر کار...  پس

 پاهام گذاشتم. ینشستم وسرم رو رو نیزم یکلبه شدم و رو وارد

تونم مامان و بابام رو از ذهنم، قلبم  یکه موفق بشه؟ چطور م هیک یکنم ول رونیرو از ذهنم ب میکردم فکر قد یسع

 کنم؟ رونیب

 ...محاله

 سولماز به خودم اومدم. یدونم چه قدر شد که تو کلبه بودم که با صدا ینم

 .دیبد دیاتاق آقا رو ببر دیطلوع، خانم گفتن کل_

 زدم وفقط به تکون دادن سر اکتفا کردم. یسرد لبخند

 یرو نم نیگشتم ومن ا یسولماز نشدم، من دوباره داشتم به اون حالتام برم نهیمتوجه نگاه متعجب وپر از ک یحت

 خواستم.

 .رونیو مرتب کردن سر و وضعم از کلبه رفتم ب دیزدم وبعد از برداشتن کل یرو آب صورتم

 خنک رو استشمام کنم ولذت ببرم. یکردم هوا یخود عمارت سع تا

 تو سالن نشستن. دمیسارا جون فهمخنده  یوارد عمارت شدم وبا صدا یقینفس عم با
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 نبود. نشونیب نیام یلب هام به سمتشون رفتم ول یرو یلبخند با

 جوابم رو دادن. یگفتم وهمه با مهربون یریهمه صبح بخ به

 رو بدم؟  دشونیسارا جون گفتم:آقا کجا هستن که من کل روبه

 به طبقه باال کرد. یجون با لبخند اشاره ا سارا

 آهان پس من رفتم با اجازه _

 کرد. یدرد م یبا آسانسور به طبقه باال رفتم، راستش حوصله پله نداشتم و پاهام کم عیوسر

 رفتم که پشتش به من بود. یومن لبخند به لب طرف مرد ستادیا آسانسور

 متوجه شدم اصال متوجه اومدن من نشده. دمیکه رس بهش

  ن؟یکردم وگفتم:آقا ام یا سرفه

 بردم. نییبه سرعت به طرفم برگشت ومن سر پا نیام

 گفت:سرت رو بلند کن. یجد یگذشت که با صدا هیثان چند

 سرم رو بلند کردم و اون محو من شد. دیترد با

 پسر جذاب وتو دل برو، هوش و حواس از سرم بپره. هی دنینبودم که با د یدختر

 .دمیخجالت کش ینکردم وجاش کل فیش ک رهیدخترا از نگاه خ شتریب برعکس

 ناز؟یلب گفت:چطور ممکنه؟ آ ریوار ز زمزمه

ق اتا دیخوام کل یواقعا عذر م شبیسارا جون... بابت د یِزدم وگفتم:من طلوع هستم خدمتکار شخص یتلخ لبخند

 .ارمیرفت براتون ب ادمیخوابم برد  هوی شبیشما دست منِ منم د

 تش گرفتم.در آوردم وبه سم بمیرو از ج دیکل

 کرد! یتعجب بهم نگاه م با
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 .دیخوش اومد ی. راستستمین نازیدارم اما من آ نازیبه خواهرتون آ یادیدونم شباهت ز یلبخند گفتم: م با

 رو داشته. یبرادر نیکه همچ نازیهم مات بود. خوش به حال آ هنوز

 ن.کن ینم داشیوقت پ چیشه ومامان وبابا ه یم دهیچهارسالش بود دزد یخواهر دوقولو داشتم که وقت هیکه فقط  من

 گفتم وازش دور شدم. یاتاقش رو گرفت، با اجازه ا دیدراز شد وکل دستش

 .دمیاومدم که سارا جون رو لبخند به لب د نییها پا ازپله

 !یِپسرتون چه پسر مات نیا گمایلبخند زدم وگفتم:سارا جون م متقابال

 تعجب گفت: مات؟ چطور مگه؟ با

 و بدم مات من شده بود...  دیرفتم کلآخه _

 افتاده. نازشیآ ادیماتت شدم...  دمیتو رو د یلب زمزمه کرد: درست مثل من که وقت ریزد وز یتلخ لبخند

 نگفتم. یزیزدم و چ یلبخند

 ؟یبود دهیرو چ زیطلوع، تو م یراست_

 بله، بد بود؟_

 غذا خورد.  ریمدت پسرم با دل س هیبود... بعد  یگفت: بد بود؟ نه اصال عال یلبخند شاد با

 پدر و مادر دارن. نیلیآ الر،یآ مان،یا ن،یقدر خوب بود ام چه

 بود.  ایاش زبان زد کل دن یکه مهربان یپدر و مادر من هم بودن تا به همه ثابت کنم من طلوعم، طلوع کاش

 خود داشتم. یزندگ یبرا یلیبودن ومن دل کاش

 ...کاش

******** 

 دوم فصل
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 ******** 

 چهار سال رو با اجبار سارا جون و عمو سام مجبور بودم درس بخونم. نیمدارس بود ومن ا کینزد

 بودم. رستانیسال از مدارس عقب افتاده بودم وامسال سال آخر دب کی

 م.اشمدارس ب نیدر بهتر رستانیدب یبود وبعد علوم تا بتونم برا یاضیر تمیاولو نیبود و اول یعلوم تجرب رشتم

 ثبت نام شدم. رستانیدب نیبود ومن بهتر یعال ینمونه دولت یامتحانم برا رتبه

 .دهیآرزوش رس نیطلوعش به اول نهیبابا بود تا بب کاش

 شاد بودم. شتریتنگ بود. اون ها اگر بودن من ب اریبس مییدوستان دوران راهنما یبرا دلم

گرفتم درس رو کنار بذارم اما سارا جون اجازه نداد ومن رو مجبور کرد تا درس رو  میاز مرگ پدر و مادرم تصم بعد

 دوباره شروع کنم.

 سال عقب افتادم. کیسال وقت برد ومن  کی قایموضوع دق نیبود وا لمیم برخالف

 سارا جون. نیکمک کرد همچن یلیسام خ عمو

 ارزشمند بود. ارین بسم یدو نذاشتن من حسرت مدرسه رفتن به دلم بمونه و برا اون

 داشتن ومن میبرا ییکه پدر ومادرم چه آرزوها نیفکر کردم. به ا یلیخ میاواسط مدارس بود قایاز چند ماه که دق بعد

 شدم به مدرسه برم. یباالخره راض

  ؟یکش یآه م یطور نیاز کنار گوشم بلند شد: چرا ا یمردونه ا یکه صدا دمیکش یپدر ومادرم آه ادی با

 متوجهتون نشدم آقا  دیگفتم:ببخش یبرگشتم وبا لبخند تلخ نیسمت ام به

 تکون داد وباز سوال قبل رو تکرار کرد...  یغرور سر با

 که از اومدنش گذشته بود، نگاهش کردم. یسه ماه نیبار تو ا نیاول یبرا

 شب.  یاهیبود درست به رنگ س یمشک چشماش
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 وحس کرد. دیدشد ستاره هارو درونش  یم یکه حت ییچشما

 .نییکردم وسرم رو انداختم پا یکه غرق بشم تو چشم هاش، تک سرفه ا نیاز ا قبل

  دمیجوابت و نشن_

سوال  یدرباره من نگه. اون هم با کل یزیچ یبودم و از سارا جون خواسته بودم به کس یسه ماه ازش فرار نیتوا

 نگرفتن، قبول کرد. یکردن وجواب درست وحساب

اخت: به تنم لرز اند شیمحکم وجد یکه صدا رمیخواستم ازش فاصله بگ دیوبا ببخش نییانداختم پا شتریرو ب سرم

  جواب!  

 بگه به تو چه مربوط؟  نیبه ا ستین یکی

 کنم. یاحترام یدرحقم کرده بودن، دوست نداشتم به پسر ارشدشون ب یادیخانواده لطف ز نیکه ا ییاون جا از

 بودم. ونیمد یلیخانواده خ نیبه ا من

 پدر و مادرم بود آقا ادیکه ته مهاش بغض داشت گفتم: به  یآروم یصدا با

 زد... یدر لحنش موج م تیهنوز همون جد یآروم شد ول لحنش

کن  یسع ؟ید یتو خونه انجام نم یکار چیو ه یپوش یخدمتکارا لباس نم هیشدن؟ چرا مثل بق یپدر ومادرت چ_

 و...دونم وبا ت یوگرنه من م یراست بگ

 ترس خشکم زد...  از

 چندان موفق نبودم.  یکردم آروم باشم ول یسع

 من... _

 سارا جون باعث شد دهنم بسته بشه واز ته دل خداروشکر کنم. حرف

 بهم ترحم کنه. گهید یکینداشتم  دوست
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 یاز دلش خبر داشته باشه توهم به جا یگفتم دوست نداره کس یدیقبال پرس ؟یپرس یرو از طلوع م نایچرا ا_

  ؟یایم یکن یول م یطور نیچرا شرکت وهم ؟یکن یکار م یجا چ نیوقت ظهر ا نیکردن بگو ا یفوضول

 رم... البته فقط امروز یم ریشرکتم د سیاخم هاش رو درهم کرد و گفت:رئ نیام

 باال کارت دارم. ایب : صبرکن... بامنستادمیا نیام یکه با صدا رونیاز سالن برم ب خواستم

 به سارا جون کردم واون هم با لبخندش من رو آروم کرد. دیاز سر ترد ینگاه

 راه افتادم. نیگفتم وپشت سر ام یآروم چشم

 که... نیمثل ا هیخانواده ارث نیاتاق رو باز کرد و اول گذاشت من برم تو... کال خوب بودن تو ا در

 کارش رسوند وپشتش نشست. زیبلند خودش رو به م ییبا قدم ها نیشد وام دربسته

 کردم. یقبول م دیومن با نمیدست بهم اشاره کرد بش با

 ؟یکن یجا کار م نیها نشستم که گفت:چند ساله ا یاز همون صندل یکی یرو

 گفتم:حدود چهارسالِ که سارا جون وعمو سام من واستخدام کردن. یفیضع یوبا صدا نییرو انداختم پا سرم

 گفت: سرت و بلند کن وبه من نگاه کن...  یمحکم یصدا با

 بهش نگاه نکردم. میمستق یتحکم صداش به خودم اومدم وسرم رو بلند کردم ول از

 مرد نگاه کرد. کیبه  میمستق دیوقت نبا چیداده بود که ه ادیبهم  مادرم

 داد. ادیها  زیاز چ یداد، خجالت دربرابر بعض ادی ایبه من شرم وح مادرم

 داد. ادیبه من  زیهمه چ مادرم

 خانم؟  یگ یبه مامانم نم هیصداش به خودم اومدم:چرا مثل بق با

 چون خودشون خواستن بهشون نگم خانم! گفتن بگم سارا جون. _

 لش؟یدل_
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 خانم هستم  نازیآ هیوگفتم: چون من شب دمیکش یآه

 تم.نگف یزینگفت. سکوت کرده بود ومن هم متقابال چ یزیچ گهید

 ه؟درست ،یخواهر برادرامو تو انجام داد یاتاقا ونیدکوراس دمیکرد وگفت:شن یتک سرفه ا قهیاز دودق یبعد باالخره

 نزدم. یحرف یتکون دادم ول دیبه نشانه تاک یسر

 

 دارم  یخوشم اومده... ازت درخواست قتیخوبه از سل_

 .دییبود که بفرما نیمنظورم ا دیببخش ؟یتعجب نگاهش کردم وگفتم:چ با

 لباش. یاز لبخند رو یحس کرد و رد کمرنگ یشده بودم واون به خوب دستپاچه

 تعجب خشک شده بودم!  از

 .دمیلبخند زد؟ درسته کمرنگ و محو بود اما مطمئنم خودم د نیا

 شدم. یم جیگ شتریومن ب دیخواب یتو اتاق خودش هم نم یحت دمیازش ند یلبخند چیسه ماه ه نیتوا

 :طلــــوع...دمیداد بود از جا پر هیشب بایکه تقر ییصدا با

 شده بود. رهیبهم خ ینگاه کردم که با چه اخم وحشتناک نیگرد که از ترس بود، به ام یچشمان با

 لکنت گفتم:بـــ...ـــله آقا؟ با

 بود.  یجد یلیخ یکرد ول یشد. تو خونه اخم نم یوحشتناک م یلیاخم خ با

 .دیخند یزد ونه م یلبخند م نه

 بود برام! بیعج

 ؟یدیکه گفتم وانجام بده، فهم یکار_

 هم گفت؟ یزیکار؟مگه چ کار؟کدوم
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 نیآخر یگفت: برا دیلرز یحرص م یکه از رو ییدر هم رفت وبا صدا شتریکه اخماش ب دیکنم از چهره ام فهم فکر

 اتاقم رو عوض کن. ونیگم طلوع... دکوراس یبار م

 گرد شد... چشمام

 خواد عوض کنه. یرو م یواقعا احمقه... اتاق به اون قشنگ نیا

 ...یبه اون قشنگ ونیدکوراس

 شه بپرسم چرا آقا؟ یم_

 ؟یدون یم ییزایچه چ نازیاز خواهرم آ_

 .نیشدن وغمگ یم میقدرت مندش، تسل یآورد چشمان مشک یرو م نازیاسم آ یوقت

 آقا. یهمه چ بایتقر_

ر بود متنف دیکرم، سف ،یشکالت ،ییاز رنگ طال نازیکرد محکم باشه گفت:آ یم یکه سع ییتکون داد وبا صدا یسر

نرفتم اون اتاق چون  گهیرنگا درست کردم. بعد مرگش د بیترک نیکه حرصش بدم اون اتاق رو با ا نیا یومن برا

 . یبد ونیدکوراس رییتغ وامخ یازش متنفره... ازت م نازیازش متنفر بودم االنم هستم چون آ

 .دیخواب یتو اتاق مهمان م یسه ماه نرفت وپنهون نیبود اصال سراغ اتاق توا نیهم یبرا پس

 . دمید یشدم م یم داریچون صبحا زودتر از همه ب منم

 خوابه. یکه تظاهر کنه تواتاق خودش م یرو جمع کرد. طور زیشد وهمه چ یم داریبعد از من ب نیم 10اون  بایتقر

 حسادت کردم... کاش من هم برادر داشتم. نازیدل به آ در

 نباشم. نیتنها وغمگ نقدریکنم تا ا دایحداقل خواهرم رو پ کاش

 ؟یکن یکار و م نیحواسم رو جمع کردم وبهش چشم دوختم:ا باصداش

 باشن؟ یبند بیزدم وگفتم:حتما... رنگا از چه ترک یمصنوع لبخند

 رنگاشون فرق کنه...  همون باشه فقط یاصل ونیدکوراس_
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 اتاق خودم افتادم. ادی

 بهتره...  یلیطرح خ نیا

 درسته؟ ،یکرد یم زیتو اتاق من وتم یجا بود نیکه ا یچهارسال نیتو ا دمیشن_

 بله آقا!_

که  نیبا ا نازیکنه. آ زیاتاقم وتم یکیدارم  اجیاما احت ستمین یکارت وادامه بده... آدم شلخته ا نیبه بعد هم نیاز ا_

 کرد. یم زیهر روز اتاق من رو خودش تم یاومد، ول یاز رنگ اتاقم بدش م

 گفتم...  یچشم دیزدم وبا ترد یلبخند

 بهتر بود ومنم دلتنگ اتاق خودم شده بودم. یطور نیا

 داشت. یومشک یرنگ زرشک بیکه ترک یاتاق

 هم داشته باشم. یخاطره ا دیتجد هیکنم و ادهیپ نیخوام همون طرح رو، رو اتاق ام یم حاال

************** 

 شدم.  یرو کمر راست نم یخستگ از

 شده بود. بایاز حد ز شینگاه کردم... ب نیبه اتاق ام یلبخند تلخ با

 مثل اتاق خودم. درست

 بود. یقبل باتیبهتر از اون ترک یلیاتاق خ یرنگ یبایترک

 اتاقم، خونمون، حضور گرم خانوادم تنگ شده...  یبرا دلم

 .شهیکرد. درست مثل هم یآرومم م یکمیبود تا حداقل اون  هدای کاش

 .نمشیاالن چهارساله که نتونستم بب اما

 من بود. هم اون هم شوهرش پرهام. یبرا یمشاوره خوب یاز من بزرگ تره ول درسته



 انیپا یغرور ب

 
39 

 

 بزرگ شده.  یکوچولو تا االن کل مانیپ حتما

 وپرهام به شدت تنگ شده. هدای یایمهربون مان،یپ یایزبون نیریش یبرا دلم

 دادم. یحداقل بعداز از دست خانوادم اونا رو از دست نم کاش

 رفتن. یوقت از تهران نم چیاونا ه کاش

 رفتم. یوفت به اون مسافرت نم چیمن با خانوادم ه کاش

 ...کاش

 ؟یکن یفکر م یبه چ_

 ام گذاشتم. نهیقفسه س یبه خودم اومدم وبا ترس دستم رو رو نیام یصدا با

 کردم. یم یترس داشتم قالب ته از

 بودم. دهیاومده بود وصدام کرده بود، ترس یدفعه ا کی چون

 دختر یه ؟یشونه ام نشست وگفت:خوب یرو یدست

 موندم. یتو شوک م قهیترسوندم فقط پنج دق یم یکیبودم اگر  نیهم شهیهم

 حالت خوبه؟  طلوع_   

  اریآب قند ب وانیل هیدادش بلند شد:سولماز سولماز بدو  یصدا وبعد

 گرفتم... یانرژ یتا آب قند برسه، با خوردنش کم دیطول کش قهیدق دو

 .ستمیپا با یتونستم رو تازه

 هو؟یشد  ؟چتیخوب_

تو  قهیبترسم چند دق ی... من وقتدمیترس دیاومد ییهویگفتم:تو فکر بودم وشما  یقیقاصله گرفتم وبا نفس عم ازش

 مونم. یشوک م



 انیپا یغرور ب

 
40 

 

 تکون داد و روبه من گفت:اتاق فوق العاده اس ازت ممنونم. یسر

 لبام نشست. یرو یمحو لبخند

 زدم.  یم دینبا دیرو زدم که شا یشد فقط به خودم اومدم وحرف یچ دمینفهم

 آقا... دیاتاق مراقبت کن نیاز ا دیقول بد_

 تکان داد. یتعجب نگاهم کرد وفقط سر با

 حرف رو زدم؟ خوب شد نگفت به توچه! نیچرا ا یلعنت

 ... میتکون دادم وهمراه سولماز از اتاق خارج شد یسر

 ام خوشش اومده. من عاشق اون طرح بودم. قهیاز سل نیکه ام نیحال بودم از ا خوش

 آورد. رونیسولماز من رو از فکر ب یصدا

 بد اخالق. یاقا نیا یدوستت دارن. حت شتریقدر تورو دوست دارن؟ از همه ما ب نیخانواده ا نیچرا ا_

 اصال دخالت نکن. زایچ نیتمام گفتم:مراقب حرف زدنت باش. برو سرکارت وتو ا تیوبا جد دمیرو توهم کش اخمام

 حرفم ناراحت شد وبا نفرت بهم نگاه کرد. از

 ینره طلوع توهم خدمتکــار ادتی_

 بود. شیاول نیگذارش بدم. ا دیبا نمینره ازت سه تا خطا بب ادتیره، توهم  ینم ادمیزدم وگفتم: یشخندین

 چهره ماتم زده و پر از نفرتش گذشتم. یجلو واز

 اومد.  یدونم چرا از من بدش م ینم

 به حال خودم بکنم. یفکر هی دیخانواده بهم بود. با نیا یادیبه خاطر توجه ز دیشا

 برم. ششونیحتما پ دیبرگشتن، با ایتالیوپرهام از ا هدای مطمئنم

******* 
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 کردم. یم یبابت احساس شرمندگ نیوقت بود سرخاک پدر و مادرم نرفته بودم واز ا یلیخ

 و پرهام. هدای شیکه برم سرخاکشون واز اون طرف برم پ رمیخواستم از سارا جون اجازه بگ یم امروز

 کرد. میاز حد عصبان شیو ب دیون زد ونداشتن پدر و مادرم رو به رخ کشزخم زب یلیمدت سولماز خ نیتوا

 کردن به شدت متنفر بودم وگرنه تا االن صد بار به سارا جون و عمو سام گفته بودم. یچوقول از

 ها فقط نیگرفته بودم درقبال ا ادیمن  یاومد ول یبدم م یلیخ ارهینفر نداشتن خانوادم رو به روم ب کیکه  نیا از

 خونسرد باشم وخونسرد جواب بدم.

 وقت آشکار نکنم که اون دشمنمه. چیداده بود، با دشمنم هم دوست باشم وه ادیبهم  مادرم

 داد. ادیکردن رو  یبهم زندگ اون

 داد. ادیکردن رو  یخوب

 داد. ادیبودن رو  انسان

 دارم. یخوب یمادرم زندگ یکنم با گفتن ها یداد واالن احساس م ادیبه من  زیهمه چ اون

 دونم چرا اما حسم بود. ینم

 نداشتم. یحس خوب ندهیآ از

 بود. یخشک وجد یادیز یبود ول یپسر خوب نیام

 زد. یلبخند کوچک و محو م کیشد  یکرد وچطور م یبا خواهر وبرادراش بگو وبخند نم یحت

 نیا یاز اعضا یکینفر به  کیبود  یوحساس بود. کاف یرتیخانواده اش غ یکه مغرور بود اما به شدت رو نیا با

 بزنه. یکنه ودست به هرکار یکار م ینفهمه داره چ نیکنه، اون وقته که ام یاحترام یخانواده ب

مادر و  یدستا یرو رونیاومد ب یمادرش بلند نکرد وهر روز صبح که از اتاقش م یصداش رو رو یمدت حت نیتوا

 کرد. یسالم م یزد وبا خوشنود یپدرش بوسه م

 ناراحت بود. یلیوسارا جون خ دیخند یبود که اصال نم نیمشکلش ا تنها
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 .شهیپسرش هست خوش حال بود وشاداب تر از هم دید یکه م نیهم اما

 خونه برم. نیاومدم وبه سمت اتاق ساراجون حرکت کردم... وقتش بود من هم از ا رونیفکر ب از

 داشته باشم. یآروم یبود من هم زندگ وقتش

 کم بشه. یلعنت یدلتنگ نیاز ا یرفتم تا کم یوپرهام م هدای شیپ دیبا من

 به در زدم. یوتقه کوتاه دمیدر اتاق سارا جون رس به

 اومد، گفتم:سالم ساراجون یلبام م یکه خود به خود رو یکه داد، داخل اتاق شدم وبا لبخند یاجازه ا با

 شده؟ یزیچ ؟یخوب ؟یچطور زم،یماهت عز یگفت:به رو یلبخند سرش رو از تو کتاب باال آورد وبا مهربون با

 .دیچهار سال دردم رو فهم نینه؟ مثل ا گهید دیچهره ام فهم از

 پدر ومادرت؟ شیپ یبر یخوا یبگم که خودش گفت: م یزیوخواستم چ نییرو انداختم پا سرم

  دیاز غم بود گفتم:بله البته اگر اجازه بد یکه ناش یفیضع یصدا با

 دخترم. یشکست خورده باش دیوقت نبا چیلند کن تو هسرت رو ب_

 شد. یسارا جون م دنیتارم مانع د یرو بلند کردم اما چشم ها سرم

 .دیاز دوستاش، صبر کن بهش بگم باهم بر یکیخواد بره سرخاک  یهم م نیکرد وگفت: اتفاقا ام یتلخ خنده

 شم. یرو تند تکون دادم وگفتم: نه مزاحم آقا نم سرم

 المیخ یبر نی. اگر با امیتو تنها بر ستیهم ن یازیوفقط چند تا قبر فاصله داره پس ن هیکی رتونیمس ه؟یمزاحم چ_

 .ادینم شیبرات پ یراحته که اتفاق

 نقطه مقابل مادرم بود. قایخوب ومهربون بود؟ دق نقدریزن ا نیا چرا

 .بایساده، خوش برخورد و ز مهربون،
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جان  نی... امیگفت:سالم پسرم خسته نباش هیرو گرفت وبعد از چند ثان ینگفتم... شماره ا یزیتکون دادم وچ یسر

 ش؟یببر یایخواد بره بهشت زهرا م یطلوع م

_... 

گم حاضر شه... قربون تو گل پسرم مراقب  یم زمیخودت و برسون، باشه عز گهیساعت د کیتا  زمیخوب عز یلیخ_

 خودت باش خدافظ.

 .دیباهم بر ادیاز شرکت م نیام گهیساعت د کیحاضر شو  زمیرو قطع کرد و روبه من گفت: عز یلبخند گوش با

 کردم واز اتاق خارج شدم. یلبخند تشکر با

 تونستم برم وباهاشون درد و دل کنم. یاز چند ماه م بعد

 و پرهام. هدای شیتونستم برم پ یم

 وپرهام. هدای دنیپدر و مادرم... د دنیخوش حال بودم.. د یلیخ

 زبون. نیریش یپسر کوچولو دنیبود ود مانیکه پ هدایبرادر  دنید

 به دنبالش باشم. دیشهر با یدونم کجا یکنم اما نم دایشد خواهرم رو پ یم کاش

 شد. ینم دهیوقت دزد چیمن... کاش ه یخواهر دوقلو طناز

 شد. یوقت گُم نم چیه کاش

 خواهرم طناز. یبودم... برا دلتنگ

 کوچولو. مانیپ یبرا هدا،ی یپدرم ناصر، برا یمادرم گلرخ، برا یبرا

 ام فرزام.  یشگیهم یهمه مهم تر دلتنگ همباز واز

 ندارم ولم کرد و رفت. یچیمن ه دیکه فهم یکس

 .کردم و رفت رمیپول ندارم تحق گهید دیفهم یکه وقت یشدم بهم زخم زبون زد ورفت... کس میتی دیکه فهم یکس
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 هام تنها ترم گذاشت و رفت. ییتو اوج تنها شیکه چهار سال پ یکس

اون فقط دنبال پول من  دمیکردم اما با رفتنش فهم یبرادر روش حساب م کیهم دوستش داشتم وبه عنوان  هنوز

 بوده.

 بودم وگول خوردم. بچه

 من. واریبه د وارید هیهمسا ،یلعنت فرزام

 ف هارو به خودت بزنم.حر نیهم یروز هیدم  یمتنفرم قول م ازت

 نبود. گهی... دیبود برام. اون مهربون بود. ول یبراش تنگ شده بود. اون حام دلم

 دوستش داشتم...  یلیخ دمیاز رفتنش فهم بعد

 بهش برادرانه نبود.  گهید حسم

 دوستش ندارم. گهیکردم دوستش دارم وهرچند د یخاص تر بود... فکر م حسم

 گم؟ هه هنوز برام خاص بود. یخودم دروغ م به

 تر بود. کیعقلش از من کوچ یسال از من بزرگ تر بود ول 10

 تنگش بودم.  دل

 خواهدیدلت م یگاه

 و ینیبنش ایگوشه دن نیتردنج  

 راحت الیبا خ 

 و یرا پهن کن تیها یدلتنگ

 یبزن ادیها را فر دارم دوستت

 ستیکه قرار ن یکس یبرا 
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 ... یوقت بفهمد دوستش دار چیه 

 "وجود... ریام

 داخل کلبه نبود.  یاومدم و به سمت کلبه رفتم. همه سرکارشون بودن و کس رونیفکر گذشته ب از

 تا وقتش بشه. دمیدراز کش نیهم یاالن زود بود آماده بشم برا از

 .که فرزام رفت و تنهام گذاشت یبهتر بود به گذشته برگردم، به اون زمان دیشا

 کرد.  یدوست داشتن م یکه ادعا یفرزام

 رو از دست دادم. یحام نیرفت وبزرگ تر یکرد ول یبودن م یحام یادعا یفرزام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شیسال پ 4بک به  فلش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بلند شدم. نیزم یو به کمک فرزام از رو دمیکش یقیعم نفس

 .دینگاهم رو به سنگ قبر هردوشون انداختم و بابغض زمزمه کردم:دوستتون دارم، لطفا مراقبم باش نیآخر

 درد مطمعن مفاصل منو کالفه کرده هی

 من اضافه کرده یتمام وزنشو به شونه ها 

 مه غروبِ توغبار یغروب رفته بود غروبِ تو 

 ..پناه یغروب ب اهیغروب رو س قراریغروب ب 

 هنوز خنده هاش رو سر جهازشن نیمادرم بگ به

 هاش تو جا نمازشن هیهنوز گر نیبه مادرم بگ 

 هنوز خنده هاش رو سر جهازشن نیبه مادرم بگ 
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 هاش تو جا نمازشن هیهنوز گر نیبه مادرم بگ 

 

قبرستان خارج  فرزام من رو به همراه خودش از چد،یدر سکوت سرد قبرستان بپ میهق هق ها یکه صدا نیاز ا قبل

 کرد.

 دادن.  یمحبت نم یبو گریروز ها رفتارش د نیا

 گفتم. ینم یزیوچ دمیفهم یسن کمم م نیشده بود ومن با ا سرد

بهم چپ نگاه کنه تا فرزام  یکیبود  یحواسش بهم بود... فقط کاف شهیما بود و هم واریبه د وارید هیهمسا فرزام

 .ارهیچشماش رو از کاسه درب

 شدم. یدلتنگ مادرم و پدرم م شتریکردم وب یم هیهمراه فرزام به خانه برگشتم و در راه فقط وفقط گر به

 خونه. میدیبه خودم اومدم که رس ی. وقتمیتا به خونه برس دیمتوجه نشدم چه قدر طول کش اصال

 سال با حضور پدر و مادرم پر از عشق بود. 14که  یخونه ا همون

 باز کردن قفل در خونه. یبرا دیلرز یشدم... دستام م ادهیپ نیکمک فرزام از ماش به

 دلم دلشوره داشتم. ته

 گرفتم. یدلشوره نم لیدل یوقت ب چیه من

 شده. یزیچ هیحتما  پس

 طلوع برو کنار بذار خودم در و باز کنم_

 اشتباه برداشتم. دیفکر کنم کل یدر باز کردن در داشتم... لعنت یتوجه سع یمن ب اما

 بود. زانیبهش آو دشیکه اسم فرزام و طلوع بود و کل یدینگاه کردم، جا کل دمیکل به

 شه؟ یاما چرا در باز نم ستیاشتباه ن پس
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 امکان نداشت... نیا

 قفل در و عوض کرده؟ یک

 کردم در رو باز کنم اما نشد که نشد. یهام رو پس زدم وباز هم سع اشک

 شد پس؟ یطلوع چ_

 .دید ینم یزیچبود و ستادهیسرم ا پشت

 چرخه یتو قفل نم دیشه، کل یکنم در باز نم یم یترس برگشتم سمتش وگفتم:فرزام هرکار با

  ست؟یخونه ن یاش جاخوش کرده بود، گفت:کس شانهیپ یماه رو کیکه تازه  یظیاخم غل با

 خونه است، زنگ عمارت رو فشردم... میکه نس نیا یادآوری با

 :بله؟دیچ یدرگوشم پ یا بهیزن غر یکه صدا دیطول کش هیثان چند

 بود؟ یک نیخانوم نبود... پس ا دیناه ایو مینس یبود؟ صدا یک یصدا نیا

 در و باز کن _

 آورم. ادیکردم همه خاطراتم رو به  یباز شد و من سع کیت یباصدا در

 سرکارش نبود. نیعموحس

 افتاده بود؟ یجا چه اتفاق نیا

 شماها؟ دییکجا م؟یخانوم؟نس دین؟ناهیکردم وبلند داد زدم:عمو حس یاخم

 اخمش رو تونستم حس کنم. یبود ول یزیتر از هرچ بایز یچشم ها یرو باشیز یآفتاب نکیفرزام نگاه کردم، ع به

 شده بود! بیعج زیچ همه

رو  و اطیاومد وبا اخم گفت:چته دختر جون؟ چرا ح رونیتپل از خانه ب یکه زن میبود دهیعمارت نرس یبه در اصل هنوز

 ؟یهست یاصال توک ؟یسرت گذاشت
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 یتو خونه من، شما ک دیاز شما بپرسم خانوم مثال محترم... اومد دیرو من با نیزدم:ا ادیاخم نگاهش کردم وفر با

 د؟یکن یم یتوخونه من چه غلط د؟یهست

 یچیه گهیشدم و د یکنم اما بعد از مرگ پدر و مادرم، عصب یفحاش ینبودم که صدام رو بلند کنم وبه کس یدختر

 دست خودم نبود.

چون مسافرت بودم تازه  یشه ول یحدود دوماه م دمیخونه رو خر نیدختر صدات و واسه من نبر باال، من تازه ا_

 .دمیامروز رس

 گفت؟ یم یداشت چ نیو مبهوت بهش نگاه کردم! ا مات

 من فروخته؟خونه من رو بدون اجازه  یزمزمه کنم:کدوم احمق تیتونستم با عصبان فقط

 شد سمت عمو... دهیکش ذهنم

 باشه. یوعوض رتیغ یها هم ب نقدریکردم کار اون نباشه. هرچند فکر نکنم ا یم دعا

 به من داد شیخونه رو دوماه پ نیا ییبه اسم نادر وفا یکس_

 ؟یِپست و عوض نقدریا ییممکنه؟ آخه کدوم عمو چطور

 موضوع نداشتم. نیبه ا یچرخه، حس خوب یداره دور سرم م زیکردم همه چ حس

 سمت فرزام برگشتم وبا  بغض گفتم:بگو دروغه فرزام به

 نگفت. یزیزد وچ یپوزخند

 بود؟ یچ یمسخره برا شخندین نیبود؟ا یچ یبرا پوزخندش

 شده بودم...  جیگ

 من خونه ندارم؟  یعنی

 حواسم رو بهش جمع کردم:دختر حالت خوبه؟  زن یبود... باصدا دهیرو به سرم گرفتم، سردرد امونم رو بر دستم

 بودم؟نه اصال... خوب
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 خونه رو نداره. نیاجازه فروش ا یمنه و اصال کس یخونه برا نیشده ا یاشتباه هیاما  ،یگفتم:مرس یفیضع یباصدا

 تعجب نگاهم کرد وگفت:چند سالته؟ با

 چطور؟_

 هاش رو توهم قالب کرد وگفت: دست

 .ستیتون یوخونه هم برا ستین یبه هرحال سنت قانون یداشته باش 15_14از   شتریفکر نکنم ب_

 ساله بودم. 14گفت من همه اش  یم راست

 .دمیکش یواگر نبود به نامم کنه، آه دمیرس یبه سن قانون یخونه رو به نام عمو کرده بود تا وقت نیکه بابا ا نیا ادی با

 بود. ینبود و خونه به نام مرد عوض حاال

 مرد بودن رو نداره. اقتی... لادهیز یلینامرد خ نیا یمرد، برا اسم

 .رتِیغ یب یِعوض کی اون

 نامرده. کی اون

 نداشتم. یچیه گهیگرد کردم، د عقب

 .یخال ینداشتم خال یچیخانواده، نه خونه، نه پول... ه نه

 .دمیپرس یکارش رو م نیا لیکردم وحداقل دل یبا عمو صحبت م دیمشت شد، با دستمام

 عموم؟ شیپ یبر یشده بود با گلوم، گفتم:فرزام من و م نیکه دوماه بود عج یبغض با

 تکون داد. یاخم سر با

 امی... میتو انبار دشونیبذار ایو دیکن یکه داخل اون سه تا اتاق هاست نگهدار یلیاون زن گفتم:لطفا از وسا روبه

 کنم. یبعدا جمع م

 ... ایب یکنم هروقت خواست یدراشون رو قفل م ادهیتکون داد وگفت:اتاق ز یلبخند سر با



 انیپا یغرور ب

 
50 

 

 تکون دادم وممنون گفتم. یسر

 ازش جدا شدم وبه همراه فرزام از عمارت خارج شدم. یآروم یخداحافظ با

 به عمارت انداختم وبا بغض گفتم:خداحافظ ینگاه

 فرزام شدم. یمدل باال نیسوار ماش عیوسر

 سال از من بزرگ تر بود و فوق العاده مهربون. نیچند

 شد بعد از چهلم پدر و مادرم، اخالقش به کل عوض شد. یدونم چ ینم اما

 اخمو شد وسرد. کهوی یکردن بلد نبود ول اخم

 در رو باز نکرد. یدر زدم کس یاما هرچ میرفت نایسمت خونه عمو ا به

 رفته بود. یعوض نامرد

 .رمیگ ینده باشه انتقامم و ازت مروز به مردنم مو هی اگر

 ثروت مال من بود...  نیا تمام

 افتاد. ینامرد وبچه ها وزنش م نیدست ا دینبا

 اومد. یبر نم یکه شده بود واز دست من دختر چهارده ساله کار یِکار اما

 طلوع؟ یکن کاریچ یخوا یحاال م_

 بمونم. بایفر شیامشب رو پ خوام حداقل یخونتون؟م امیشه امشب ب یدونم فرزام... م ینم_

 باهات حرف بزنم  دیگفت: با یاخم وجد با

 که به دلم افتاده بود...  یهم دلشوره وبد دل وباز

 شده؟ یزیچ ؟یچه حرف_

 هم مهمه. یلیباهات حرف بزنم خ دیتکون داد وگفت:آره با سر
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 نگفتم... یزیتکون دادم وچ یسر

 .ادیتا ب دیطول کش هیشدم ومنتظرش نشستم. چند ثان نیاز اون سوار ماش قبل

 رو به حرکت در آورد. نیوماش دیکش یقیعم نفس

 .میاومد یجا م نیا م،یبر رونیب میخواست یم یرفت که پاطقمون بود وهر سر یسمت پارک الله ا به

 .میرفت یشگیهم یوبه جا دمیبه پارک رس باالخره

 ؟یبگ یخواست یم یشده بود گفتم:خوب چ فیضع هیکه از زور گر ییبه فرزام نگاه کردم وباصدا یکنجکاو با

. خونمون.. یایم یتو ه ادیگفت: من خوشم نم یقیوبا نفس عم دیکش باشیلَخت وز یموها یتو یدست یکالفگ با

خوشم  چی. هیده هم که ندار... خانوایچینه ه یوبدبخت... نه پول دار یمیتیو یمخصوصا که االن پدر ومادر ندار

 یندار چون پول ادیوبدبخت، ازتو بدم م یشیریس یلیچون خ ادی... ازتو بدم میودنبال من باش یبگرد بایبا فر ادینم

ت. از اشتباه س نیوپولدار ومعتبر ما، بزرگ تر لیبه کاسه چه کنم چه کنم، حضور تو تو خانواده اص یفتیب یومجبور

 طلوع. نمتیاالن به بعد دم خونمون نب

 بهش نگاه کردم...  یونگران باتعجب

 پناه به کجا پناه ببرم؟ یچشه؟ من ب گهید نیا ایخدا

  یلعنت یبگو چرا رفتار فرزام عوض شده بود... لعنت پس

 ندارم. یچیبهم گفت ه مم،یتیگفت پدر و مادر ندارم، بهم گفت  بهم

 صورتش بود. یحواسم جمع شد، دست فرزام رو دمیکه شن یاضربه  یباصدا

 زد؟ من زدم؟  یک

 دست هام نگاه کردم که قرمز شده بود. به

 بود وحتما دردش اومده. ادیز یلیکه بهش زدم خ یلیس شدت

 نبودم. مونیپش اما
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 ... یِنامرد عوض هیهم مثل عمو  اون

 کردم:نامرد زمزمه

 نامــــــــــــرد...ازت متنفرم فرزام ازت متنفرم. تر زمزمه کردم نامرد نامرد بلند

 نشستم...  نیزم یرو بازانو

منه! پس چرا  یاالن تنها حام یدونست یتو که م ؟یفرزام رو گرفت گهیاز دست دادن خانوادم کم نبود خدا؟ چرا د داغ

 ش؟یگرفت

 ... میتیخنده اش بلند شد وبا تمسخر گفت:خداحافظ دختر  یدوختم که صدا نینگاهم رو به زم هیگر با

  ورفت

 شد رو تنها گذاشت ورفت. یسالم م 15ساله که تازه داشتم  14دختر  من

 پشت سرش رو هم نگاه نکرد. یوحت رفت

 .دیومسخرم کرد ونداشتن خانواده ام رو به رخم کش دیقبلش بهم خند یول رفت

 ؟یردشد، وسط تابستان و چه به س سردم

 هام مشت شدن... نامردا همه تنهام گذاشته بودن. دست

 ...هیبدجور درد یدلم گذاشت یکه رو یبخشمت فرزام، داغ یوقت نم چیه

 

 بگو: ینقل کرد یکس یداستانم را برا یروز اگر»
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 رو تنها نذاشت. یکس بود،اما کس یب

 

 

 رو نشکست. یبود،اما دل کس دلشکسته

 

 

 نکرد. نیرو غمگ یکس یغم بود،ول کوه

 

 

 «…بد نخواست یکس یبرا یبد بود ول دیشا و

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ندهیآ زمان

 ــــــــــــــــــــــــــ

همه و همه دست به دست هم داده  د،یرس یکه از گذشته به گوشم م یتاریگ یملود یگونه هام، صدا یرو اشک

 م.کنم و دلتنگ تر بش هیگر شتریبودن تا ب
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 .دیرس یبه درد قلبم نم یسرم چند برابر شده بود ول درد

 شکنم... یم شتریدارم وب ادیفرزام رو به  یکه هنوزه حرف ها هنوز

 اگر گناهکار نباشه. یحت دمشیبخش یوقت نم چیبود که ه یاز عمو تنها کس بعد

 ساعت خشک شد. یرو نگاهم

 از جا بلند شدم. عیدهانم رو محکم وپر سروصدا قورت دادم وسر آب

 بار شستم. نیو دست و صورتم رو چند رونیبدو از کلبه زدم ب بدو

 و کرم پودر. ملیکمرنگ، ر یلیخ یشد رژلب مات صورت شمیتنها آرا شهیهم مثل

 رفتم و دوباره وارد کلبه شدم اما در و قفل کردم. رونیب سیسرو از

 .یو شال مشک یوشلوارمشک یمشک مانتو

 .یمشکباز هم  زیچ همه

 مثل رنگ چشم هام. درست

 رنگ بختم. درست

 لَخت وصاف وبراقم. یمثل رنگ موها درست

 .رونیاز کلبه زدم ب عیرو که مال عمارت بود رو برداشتم وسر یدیکل دسته

 .دمیدو یدم در با سرعت نور م تا

پسر ارشد خانواده پاک سرد  یپام ترمز کرد وبعد هم صدا یجلو ییمدل باال نیوباز کردم که همون موقع ماش در

 :زودباش سوار شوتین

 رو باز کردم وسوار شدم. نیدرماش 

 هه پسره خودخواه مغرور... دم،ینشن یکردم که جواب یسالم
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 نگفتم... یزینگفت ومنم چ یزیچ

 ازم بپرسه راه افتاد. یکه سوال نیا بدون

 قبرشون رو بلد بودم. فیهنوز قطعه و رد م،یراه بود یتو یساعت کی

 کنج لبام نشست. یتلخ لبخند

 نبود. یزندگ ینبود، از رو یلبخند هام از شاد گریروز ها د نیا

 از وجودم. یلبخند ها شده بودن سوهان روحم، شده بودن بخش نیا

 دونستم. یرو نم یلبخند واقع ینزده بودم، چهار سال بود که معن یسال بود که لبخند واقع چهار

 شو  ادهی:پبه طرفش برگشتم نیام یباصدا

 !عیچه قدر زود وسر م؟یبود دهیبه اطرافم نگاه کردم! رس باتعجب

 نه؟ اصال برام مهم نبود. ایهم پشتمه  نیدونستم ام یگرفتم... نم شیرو درپ یشگیهم ریشدم ومس ادهیپ نیماش از

 رو هرچند کوتاه و کم رفع کنم. میخواستم دلتنگ یبود که م نیا مهم

 ناخودآگاه زانو زدم. دم،یقبرشون رس به

 کنار هم بود. قبرشون

  یصبور گلرخ

  ییوفا ناصر

 کردن...  یم یبهم دهن کج اسمشون

 خوند. یکه کنارم نشسته بود وداشت فاتحه م ینیتوجه به ام یکردم، ب زمزمه

رزام ف دیکه رفت یکل وجود منم رفت. وقت د،یکه رفت ی. وقتدیوفا تر یشماها از من ب یکردم ول ییوفا یدونم ب یم_

 یم یدرسته به شوخ ؟یداماد خودم یگفت یبه فرزام م شهیهم ادتهی ییهم رفت. مامان هنوز حرفش تو گوشمه... بابا
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از دهنش دراومد وبهم گفت ورفت.  یاز مرگتون هرچ بعددوماه  یگفت یکه م یداماد نیهم ینیبب ییاما کجا یگفت

 ورفت. داغونم کرد ورفت. اما بزرگم کرد، عاقل ترم کرد.  دیخند

که پراز  یرو گرفت. خونه ا مییکه تمام دارا یکس ؟یبرادرت بزرگ شد نیبا ا یچطور ییبگم؟ بابا یرو چ عمو

 یکردنات، مامان تیحما یدلم تنگه برا یلیخ ییخاطرات تو و مامان بود رو ازم گرفت و خودش رو گم وگور کرد. بابا

 د؟یرفت ینم ییشد اون شب به اون مسافرت کذا یم ی. چدیزود تنهام گذاشت یلیدلم تنگه واسه نوازشات... خ یلیخ

 یمامان نم یاضافه بودم؟ آ تونیکردم؟ مگه من تو زندگ یم تتونیچرا آخه؟ مگه من اذ مردم؟یشد منم م یم یچ

 ...یلیاز خ شتریتنگ شده، ب یلی. دلم براتون خدیبا رفتنتون چه به روز من آورد یدون

 نبود بهم نگاه کنه. یوکس دیچیبلندم در قبرستان پ یها هیهم گر وباز

 کردم. یزدم وگله م یسنگ قبر دوتاشون م یمشت آروم رو با

 نفر. هیحرفم ازم فاصله گرفت ورفت سر قبر  یآخرا نیام

هرطور  رم،یگ یودوباره اون عمارت رو پس م کنم یم دایدور شدنش زمزمه کردم: هر طور شده خواهرم طناز رو پ با

 کنه. یکنم... اون بهم کمک م یم دایرو پ هدایشده 

 واز اون باال حواستون بهم باشه...  دیبابا لطفا هوام وداشته باش مامان،

 دوستتون دارم. یلیخ یلیخ

 ساعت گذشته بود. نیچند دیبه خودم اومدم که شا یزمان یکردم ول هیدونم چه قدر گر ینم

 گرفت. ینداشتم، فقط هق هق بود که جونم رو م ختنیواسه ر یاشک گهید

 شده بودم، آروم آروم... آروم

 هردوشون خوندم، از جا بلند شدم. یبرا یکه فاتحه ا نیاز ا بعد

 کنم. تیرو هم اذ نیتونستم ام یکندن ازشون سخت بود اما نم دل

 خدمتکارم. کیباشه من  یهرچ
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 حال مهربونش شد. نیدرا یول یصورت جد یچاشن یاخم دنمیگام برداشتم، با د نیف امطر به

 حالت خوبه؟_

 بهترم کمیرو تکون دادم وگفتم: بعد از سال ها آره  سرم

 آورد وبه طرفم گرفت. رونیب یرنگش دستمال یکت مشک بیشد واز ج شتریب اخمش

 صورتت رو پاک کن_

 کردم. یرلبیدستمال رو گرفتم وتشکر ز دیترد با

 کنم. زشیاومد به صورتم بکشمش وتم یم فمیبود که ح فیاون قدر نرم ولط دستمال

 .دیچیدر مشامم پ یخوب یکردم، بو کشیبه صورتم نزد یوقت

 ...دمیکش قیتا نفس عم چند

 رو حس نکرده بودم. ییبو نیداد، تا به حال همچ یم یفوق العاده ا یبو

 دستمال رو دور ننداختم. یصورتم رو پاک کردم ول یاز مکث طوالن بعد

 مانتوم. بیدستمال رو تا کردم وگذاشتم تو ج ناخوداگاه

 نگفت. یزیچ یتعجب کرد! ول نیام

 م؟یبر_

 انداخت... یفرزام م ادیبودنش من رو  یبود نه؟ جد یجد

 مشت شده از خشم. یوباز دست ها 

 شد. یکردم تمام وجودم پر از خشم م یچهار سال اگر بهش فکر م نیتوا

 دادم. یوا م دیتا به خودم مسلط بشم، نبا دمیکش یقیعم نفس

 ازتون بکنم؟ کیدرخواست کوچ هیشه  یزمزمه کردم:م آروم
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 راحت باش وبگو _

 شه برم؟ یم ،ییجا هیخوام برم  یراستش م_

 کرد وگفت:کجا؟ یاخم

 ساکت شدم وادب رو حکم کردم. یول ؟یوضولخواست بگم ف یم دلم

 نمشیبب دینفر با هیخوام برم خونه  یراستش م_

 رسونمت یخوب سوار شو م یلیخ_

  ست؟یاما مگه سرتون شلوغ ن_

 برمت. یم یداره، سوار شو هرکجا خواست ییتایمز هیبودن  سیرئ_

 باره؟  یپسر ارشد که غرور از سر و روش م نیکردن؟ مخصوصا ا یخانواده بهم توجه م نیا نقدریا چرا

 نهیب یم نازیمن رو به چشم آ دیشا

 دختر گهیشو د ؟سواریکن یفکر م یبه چ_

 چشمام رو بستم. ،یمیشدم وبعد از دادن آدرس قد نیسرم رو تکون دادم وسوار ماش یجیباگ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 چشمام رو باز کردم. یدست یها باتکون

 م؟یدیآقا، رس دینگاه کردم وگفتم:ببخش نیام به

  ؟ی! خواب بودمیدیرفت وگفت:بله رس یغره ا چشم

 جواب بده. یموند چ یکه آدم م دیپرس یم ییسوال ها هیبودم وخودم وبه خواب زده بودم...  دارین پ ب پ

 دیبله ببخش_

 گفت. یتکون داد واشکال نداره ا یسر
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 ... یرییتغ چیمحله نگاه کردم، هنوز همون بود بدون ه به

 عمارتمون خشک شد. یزدم که نگاهم رو یلبخند

 همه و همه به مغزم هجوم آوردن وبهم حمله ور شدن. میبچگ یها صحنه

 لرزون گرفتم وباز کردم. ییرو با دست ها رهیرو تار کرد... دستگ دمیباز هم د اشک

 لرزون به طرف خونمون رفتم. ییاشدم وبا پاه ادهیپ نیماش از

 شد. یکه تک تک خاطره هام، از اون جا شروع م یا خونه

 ازم گرفت. یعمو با نامرد یکردم ول یکه سال ها توش زندگ یا خونه

 .رمیعمارت رو برگردونم و تمام ثروتم رو پس بگ نیکاش بتونم ا دم،یاز ته اعماق وجودم کش یآه

 ؟یکرد یم یجا زندگ نیتو ا_

 کردم. یخونه بزرگ دارم وسال ها توش زندگ هیجاش  یکنم ول یم یکه من االن دارم کلفت نیبود. از ا ریمتح

 لب هام نشست، به خونه فرزام نگاه کردم. یرو یتلخ لبخند

 بود. چیدربرابر عمارت ما ه یهمون بود ول هنوز

 همه ثروت، خودخواه ومغرور نشدم... نیوقت به داشتن ا چیه

 دیداده بود که مورد استفاده بود وبا ییها زیبه ما نداده بود اما چ زیداد خداروشکر کنم. اون همه چ ادیرم ماد بلکه

 خداروشکر کرد.

 به سمت جلو برداشتم هرچند که لرزان بود. قدم

 گردوندم. یهمون اعتماد به نفس رو دوباره به خودم برم دیبا

ابر وقت دربر چیهم که هستم، اعتماد به نفس داشته باشم وه طیشرا نیاگر دربدتر یگفت حت یبهم م شهیهم پدرم

 وسرسخت بجنگم. امیاجبارها کوتاه ن
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 اعتماد به نفسم رو تونستم برگردونم. یپدرم در گوشم زنگ زد ومن کم یها حرف

 من. یبود برا نیریصدا ش نیقدر ا چه

 و آرام بخش مادرم. ییالال یمهربون وپر از محبت پدرم، صدا یصدا

 و پرهام. هدایشدم. دوست داشتم اول به خونه خودم برم وبعد به خونه  کیکه بود به درخانه امان نزد یزیهر چ با

 شد. انینما یرو به سمت زنگ بردم که درباز شد وقامت پسر دستم

 کرد وبعد با خنده وتمسخر ازم دور شد. رمیبهم زخم زبون زد وتحق شیکه چهارسال پ یپسر همون

 داد. یاز حدم م شیب تیمشت شده من بود که نشون از عصبان یهادست  وحاال

 کرد؟ یم یتو خونه من چه غلط فرزام

 د؟یدار یشما؟ کار دیببخش_

 تونست بشناسه. یچشمانم بود و اون من رو نم یرو نکیخوب بود که ع وچه

 اومد. یبه چشم من نم گهید یبود ول شهیسر و وضعش نگاه کردم، بهتر از هم به

 کار موفق بودم. نیتوا شهینازک تر کردم، هم یرو کم صدام

 .میخونه کار دار نیبا صاحب ا دیببخش_

 لبخند ها از نظرم بود. نیتر بایلبخندا ز نیا یروز هیلباش نشست،  یرو یلبخند

 لبخند بود. نیحاال، بدتر اما

 ...رییچه قدر تغ هه

 انیگم ب یداخل باغ م دییبفرما_

 برگشتم که از تعجب دهانش باز مونده بود. ینیام تکون دادم وبه سمت یسر

 تو زحمتتون انداختم. دینازک گفتم:ببخش یکردم وبا همون صدا یا سرفه
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 نگفت. یزینگاهم کرد و چ یشتریب باتعجب

 ؟دیبا خاله من دار یپرسم شما نسبت یم دی... ببخشدیگم که شما کارشون دار یداخل، االن به خاله م دییبفرما_

 شوک بهم وارد شد. نیاز چهار سال اول بعد

 گفت؟ گفت خاله اش؟ یچ نیا

 نامزدم با خاله تون کار واجب داره. ه،یمحکم گفت:شخص ییباصدا نیبگم ام یزیکه چ نیاز ا قبل

 کنم...  کاریدونستم واقعا چ یتعجب نم از

 کنج لب هام نشست. یکیلبخند کوچ 

 .دییبفرما دینبود گفت:ببخش یراض ادیکه انگار ز فرزام

 کارتون داره. یکس رون،یب نیایلحظه ب هیبلند گفت:خاله جون  ییتر خودش رفت وبا صدا وزود

 باشه. شیکردم خاله فرزام همون زن چهارسال پ یخدا م خدا

 داشتم. یرو برم لمیوسا دیاون اتاق هارو داشت ومن با دیاون بود که کل فقط

 .رونیآشنا بود از عمارت اومد ب یادیتپل که برام ز یزن

 وبعد قدم برداشت...  ستادیا دنمونید با

 کنم. یبره اما دوست داشتم بمونه تا خودم رو معرف دیکرد وگفت با یعذر خواه فرزام

 ستایفرزام مادر وا_

 خاله کو؟ ینه مامان جان، راست_

  دهیکرد خواب یسرش درد م_

 د؟یداشت یکرد سمتمون وگفت:سالم کار رو

 خونه ما بود. شهیکه بعد از مادرم دوستش داشتم و هم یفرزام بود، کس مادر



 انیپا یغرور ب

 
62 

 

 .میباهم بود شتریوب میبودن که آخر هم من و فرزام باهم دوست شد یمیصم یمادرم دوستا با

 موقع من پنج سالم بود و فرزام پونزده ساله. اون

 چند سال بعدش، خوردم کرد ورفت. یداشت ول یلیوجود سن کمش هوام رو خ با

 رو درآوردم وبه صورت مهربون و متعجبش نگاه کردم. نکمیع یلبخند تلخ با

 رفت. یچون داشت م نتمیتونست بب یبود که فرزام نم نیا شیخوب

 داد. یمادرم رو م یکه بو یآغوش یبرا دیودلم پر کش دمیخاله سمانه رو شن ریمتح یصدا

 طلوع دخترم _

 .ستادیخاله ا یکردم فرزام با صدا حس

 خودم گفتم: سالم خاله سمانه یطرف خاله قدم برداشتم وبا صدا به

 خوشگلش جمع شد وتو آغوشش فرو رفتم. یاشک تو چشما هیاز ثان یدرکسر

 رسوند. یمحبت رو بهم نم نیآغوش سارا جون ا یحت

 ها نشده باشه. نینه من مال اخو دوارمیمهم بود. فقط ام یلیکه تو ذهنم بود برام خ یسوال

 طلوع!_

 وبه طرفش برگشتم. رونیاز آغوش خاله اومدم ب نیام یباصدا

 میآروم زمزمه کرد:کارت رو انجام بده بر یلیرو خم کرد و تو گوشم خ سرش

 هم آروم گفتم:چشم آقا  من

 راحت باش نینگو آقا، بگو ام نایا یجلو_

 نگاهش کردم! باتعجب

 تکون دادم. یهم گذاشت ومن با لبخند سر یچشم هاش رو رو نانیاطم با
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 داشته. یبرادر نیکه همچ نازیپسر فوق العاده بود... خوش به حال آ نیا

 زده...  بتیچهارسالِ غ ؟یطلوع مادر تو کجا بود_

 نباشم. ایچشم بعض یزد؟ فقط رفتم تا جلو بمیبه فرزام کردم وبا پوزخند گفتم: مگه من غ یقیونگاه عم برگشتم

 دوست نداشته باشم کمترم دوست نداشتم وندارم. شتریب بایما؟ من که تورو از فر شیپ یومدیچرا ن زدلمیعز_

جا  نی... شما امیموضوع رو فراموش کن نیبهتره ا یدونم خاله، ول یبرگشتم سمتش وبا لبخند گفتم:م یمهربون با

 د؟یکن یم یزندگ

 ؟یکار کن یاالن چ یخوا ی... مدیخونه رو خر نیخواهرم ا شیدوسال پ زم،ینه عز_

 نداره. نایبه ا یربط چیه ش،یاون زن چهارسال پ پس

 دم...  یکه چهارسالِ دارم انجام م یوگفتم:کار دمیکش یآه یدینا ام با

 چرا؟  یبعد از چهار سال اومد_

 .دیسوال رو پرس نینگاه کردم که ا یفرزام به

  ؟یمفخم یآقا رمیاز شما اجازه بگ دیجا با نیا امیزدم و مثل خودش گفتم:نکنه بخوام ب یتلخ پوزخند

 سوال داشت. یمن جا ی. فقط برایگفت:نه خوش اومد دیلرز یکه م ییتوهم وبا صدا دیرو کش اخماش

  ؟یهست ،یستیآروم گفتم:برام اصال مهم ن یلیزدم وخ یشخندین

 نگفت. یزیبه چشمام زل زد وچ یناراحت با

  م؟یشه بر یبرگشتم وگفتم:م نیسمت ام به

 یخوا یخونه خودت بازم م یوگفت:کجا دخترم؟ بعد از چهارسال اومد دیتند تند اومد کنارم وبازوم رو کش خاله

عمارت رو به  نیرفته بابات ا ادتیسر خونه خودت...  ایکنه تو ب یگم خونه رو خال یاگه مشکلت خواهرِ منه م ؟یبر

 ده؟نام تو ز
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سالم شد ونبود به نامم بزنه  18من  یزدم وگفتم:نه خاله به نام من نزده به نام داداشش زده که وقت یتلخ شخندیین

 گهید یکیاون خونه رو ازم گرفت وفروخت به  یول

 نگاهم کرد! باتعجب

 کنه. یش مرو کرده حتما مجازات یکار نیشه که خالف قانونِ... اگر قانون بفهمه عموت همچ ینم نیاما ا_

 .شناسه یبنده... اون اصال قانون نم یهارو م یلیکلفته وبا پول دهن خ یلیخ شیکه عمو پارت یدون یخاله جان، م_

 ؟یلبخند نگاهم کرد وگفت: پس چرا رفت با

 نگم. یزیکرد چ یبه فرزام نگاه کردم. با چشم هاش ازم خواهش م میمستق

کردن نبودم... به  یمن اهل چوقول یچشمام اومدن ول یکردناش همه و همه جلو ریزدم... تحق یهم پوزخند وباز

 گم فرزام. یرو به خاله سمانه م زیوقتش همه چ

 

 .شتونیپ امیبرم سر فرصت حتما دوباره م دیبا گهید د؟منیبا من ندار یخاله کار_

 نکرد. یموضوع اشاره ا نیبگم و به ا یزیخوام چ ینم دیفهم

 شده دخترم...  یخواد بفهمم چ یم ؟دلمیبمون جا نیشه ا ینم_

 خانواده بزرگ داره  هیشه، اون  یممنون اما طلوع مزاحمتون نم_

 بود؟ یبزرگ؟ منظورش چ خانواده

  ه؟یآقاک نیطلوع جان مادر، ا یراست_

گفت:من نامزد طلوع  یوبا لبخند محو دیو من رو به طرف خودش کش ستادیکنارم ا نیبگم که ام یزیچ خواستم

 هستم 

 نگم وبا تعجب لبخند بزنم. یزیبه کمرم وارد کرد ومن مجبور شدم چ یضربه ا وبعد

 .نیبرد سمت ام ورشیوفرزام با تعجب نگاهمون کردن که فرزام  خاله
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 اون.  یصورتش زد که من دردم گرفت جا یتو یمحکم مشت

 کنم. کارینستم چدو یکردم ونم یدعواشون نگاه م نیوترس به ا باتعجب

 زد. یرو م نیوفقط ام دیفهم ینم یزیفرزام چ یکرد که بس کنه ول یالتماس م غیبا ج خاله

 اومد. ینگاه کردم که داشت خون م نیبهت به صورت ام با

 زدم:بس کن فـــــــرزام غیج باوحشت

 ؟یبا طلوع ازدواج کرد یزد: به چه جرعت یم ادیوفقط فر دیشن ینم یزیفرزام چ اما

 شد. یحالم بد م دنشیوبا د دمیکه مادر و پدرم رو از دست دادم، از خون ترس یاون موقع ا از

 شد. یحالم بدتر وبدتر شد وصحنه جون دادن مادر و پدرم در ذهنم تداع دمید نیصورت ام یخون رو یوقت حاال

 . مدیترس یزدم و م یم غیکه ج یسرشون تو سرد خونه، لحظه ا یکه رفتم باال یا صحنه

 ...زنیو همه نقشه داشتن حالم رو بهم بر همه

 وتار شد... رهیبرام ت ایو بعد دن دمیکش غیرو به سرم گرفتم وج دستم

 

 باشم یدر چه سن ستین مهم»

 بزنم: ادیفر خواهدیدلم م رمیگ یم ادی دیجد زیهر زمان چ 

 «نگـــــــــاه کن! ایب مامان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رو با درد باز کردم...  چشمام

 . دمیکه به اطرافم افتاد، مثل فنر از جا پر نگاهم

 تنم نکردم. یوخستگ یبه کوفتگ یبه درد سرم نکردم، توجه ا یا توجه
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 .میشگیاتاق هم یتوجهم جمع شده بود رو همه

 که منبع آرامشم بود...  یاتاق

 ...اشک تو چشم هام جمع شد وار،ید یقاب عکس رو دنید با

 کندم وبهش نگاه کردم. واریکه بود به سمتش رفتم وعکس رو از د یهر توان با

 از من و مامان وبابا...  یعکس سه نفر هی

 بود.  شیسال پ 5 مال

 ام گذاشتم وفشار دادم. نهیس یرو محکم رو عکس

 از قبل دلتنگ شدم. شیعکسشون ب دنیومن با د ختیر یگونه هام م یهام رو اشک

 یبه روزم اومد؟ م یچ یدون یم ؟یچرا من و نبرد ؟یستیدلم برات تنگ شده ها... چرا ن یزمزمه کردم:مامان بابغض

 گهیدم د ینکنم، قول م تتونیاذ گهیدم د ی. قول مدییایترو خدا ب مییبابا م،یبا رفتنتون داغون شدم؟ مامان یدون

 ... نییپا امیب هنوماناز پله خا گهیدم د یبلند نخندم، قول م یتوخونه باصدا

 .دییایدم فقط شماها بازم ب ی... قول مدیخوا یکه م یزیدم بشم همون چ یقول م شم،یپ دیلطفا برگرد ییبابا ،یمامان

 

 تنهام...  یلیخدا من خ به»

 

 ستین یتر از من که کس تنها

 

 «همه آدم، فقط منم که تنهام نیا ونیم
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 دور چرخ تو اتاق زدم. هیقلبم گذاشته بودم  یکه رو یکنترل اشک هام دست خودم نبود. باهمون قاب عکس گهید

 رو نگاه کردم. لیتک وسا تک

 بودن. دمانیهمون جور با همون چ هنوز

 ...یتفاوت چیه بدون

 یم ییوالال دیکش ینشست ودست نوازش بر سرم م یسرم م یکه شب ها باال یخواست، مادر یمادرم رو م دلم

 خواند. 

 کردم. یرفتم وخودم رو درآغوش مهربونش پرت م یاومدم، با شوق به طرفش م یاز مدرسه م یکه وقت یمادر

 آغوشش رو نداشتم. گهیچهار سال د نیدرست مثل ا امروز

 چه قدر تنهام. دمیبا گل رز قرمز که عاشقش بود به سراغش رفتم، تازه فهم یوقت

 

 آمدم دارتیلرزان به د یسرخ ودستان یبا شاخه گل امروز»

 ست یمن از سردلتنگ یاشک ها نیا

 مهربانت یبوسه زدن بر دستها یبرا یدلتنگ

 …یبود کاش

 

 را حس کردم تیخال یدلم آتش گرفت ودوباره جا امروز

 تو خوب است یدانم جا یم

 رندیگ یجشن م تیآسمان امروز را برا یها وفرشته

 …توست یپا ریکه بهشت ز دانمیم آخر
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 فقط امروز نگاهت را داشتم کاش

 گریبار د کیکاش فقط  ایخدا

 «پر از مهرش را داشتـــــه باشم آغوشش

 

 بدون بلند شدن. یخواب طوالن کیخواست،  یخواب م کی دلم

 از جنس مرگ. یخواب

 از جنس آرامش. یخواب

 خواهر بود. کیدوست و  کیکه فقط مادر نبود اون  یمادرم رو کرده، مادر یخوندن ها ییالال یهوا دلم

 داشتن. یهق هق ها دست از سرم برنم نیا یول ختنیر ینبود برا یاشک گهید

 پاهام گذاشتم. یتخت نشستم و سرم رو رو یرو

 باز هم بغض داشتم. یول دمیکش یقیعم نفس

 عذاب من. هیبغض هم که شده ما نیا ختن،یر یاشک نداشتم برا گهید یول

 کرد. یدرد م سرم

 و همراه من... اریچهار سال شده بود  نیکه ا یدرد

 سر بلند نکردم، حسش رو نداشتم. یمن حت یشد ول درباز

 دهیشونه قرار گرفت ومن به عقب کش یبود که رو یوبعد دست دمیشد رو شن یم کمیکه به سرعت نزد ییپا یصدا

 شدم.

 بودم؟ یچهره نگران شخص رو به روم نگاه کردم، چرا نگران بود؟ مگه من ک به

 ؟یزد:خوب لب
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 خوبم. یلیگفت آره خ دیبا دیشه د یم هیاگر خوب بودن رو تو گر خوب؟

 تو دل؟  ایرو بلند گفته بودم  حرفم

 بلند گفتم. دمیصورت ناراحتش فهم با

 دارم که از جنس قهوه تلخن. ییبه جاش لبخندانکنم  هیاگر گر یروز ها حت نیزدم، ا یتلخ لبخند

 قدر خسته بودم، چه قدر شکسته شده بودم. چه

 نشه؟ دهیبر ایکه از دن هیکه خسته نشه؟ ک هیکه با رفتن پدر و مادرش نشکنه؟ک هیک

 طلوع _

 دونم  ینم دم؟یبار صدام کرد و نفهم چند

 کردم نشد. یهرکار یول رمیکردم ازش فاصله بگ یسع

 

 قدرتش رو نداشتم. یکه نذاره ها نه ول نیا نه

 مرد بود. نیبدن ا یدستمال بود، حاال رو یکه رو ییبو اون

 وآروم شدم. دمینفس کش باعطش

 ...ییهویآروم شدن  نیبود ا بیعج

 عطر خوش بو رو از کجا آورده؟ نیتونستم ازش بپرسم ا یبرام لذت بخش بود، کاش م بیعطر عج نیا

 طلـــــــوع!_

 شدم. رهیچشمام رو باز کردم وبا ترس بهش خ یجیباگ

 بودم، گفت:آروم باش، با مشکالت بجنگ  دهیچند ماه اصال ازش ند نیکه توا یلحظه نگاهم کرد وبعد با لبخند چند

 دوجمله باعث شد آروم بشم. نیهم



 انیپا یغرور ب

 
70 

 

 بود. ایلبخند دن نیتر بایشدم که از نظرم ز یاون لبخند محو

 خاص بود. یلیمرد خ نیلبخند زدن ا یدوست داشتم ول یلیفرزام رو خ یزمان لبخندا هی

 به خودم اومدم که از شرم صورتم گلگون شده بود. یوقت یدونم چه قدر بهش نگاه کردم ول ینم

 سرخ شده بودم. سرخ

 سوخت. یهام به شدت م گونه

 ازش فاصله گرفتم. عیو سر نییرو انداختم پا سرم

 گفت:حالت بهتره؟بهم زل زد و یمهار نشدن یخنده ا با

 کرد.  یقدر خوب بود که بحث رو عوض م چه

 سکوت کردم. نیهم یجوابش رو بدم، برا یدونستم چ ینم دیکه پرس یسوال نیا با

 نکرد و اخم کرد. یوبرداشت خوب سکوتم

 اخم کردنش هم خاص بود. یحت

 شد. یتر م بایزد ز یلبخند که م یشد ول یم بایکرد ز یم اخم

 بپرسم؟ یسوال هیطلوع؟ ازت _

 آقا... دییبفرما_

 تا حرفم رو بزنم  ریاول نگاهم کن، سرت رو باال بگ_

 زل زدم. شیخواستن یسرم رو بلند کردم وبه چشم ها دیترد با

 ده  یبهم دست نم یبهم نگو آقا، حس خوب گهید_

 گن بهتون آقا؟ یهمه خدمتکارا م یوگفتم:پس چطور دمیحرفش پر وسط

 د وگفت:بهم کر یچپ نگاه چپ
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 مخصوصا چشمات. ینازیبه آ هیاز حد شب شیب ،یخاص یلیخانواده ما خ یتو تو_

  یبه همون خانوم ،ییبایبه همون ز ،ینازیآ یبه همون مهربون تو

 لب هام نشست. یرو یلبخند فشیتعر نیا از

 جوش آورد؟ هویداره؟ چرا  یحاال سوالم... فرزام با تو چه نسبت_

 افتاد... شینیوب شیشونیپ یمتوجه زخم رو تازه

 کنه؟ یدرد م یلیگفتم:خ یوبا ناراحت دمیکش شیشونیبه زخم پ یجلو رفتم ودست نگران

 جوابم وبده  اد،یمن رو از خودش جدا کرد و گفت:نه ز یمهربون با

 تخت نشستم سرجام. یو رو نییرو انداختم پا سرم

ل ... باهم کل کمیدیخند یباهم م م،یکرد یم یباهم باز م،یباهم بزرگ شد یوگفتم:از بچگ دمیکش یاسم فرزام آه با

 و... میکرد یم

 لحظات عمرم بود. نیکنم اون روزا بهتر یم اعتراف

 هیبگم کمه. اون زن درست شب یهاش هرچ یمادرم که از خوب یمیمادرشِ! دوست صم نِییکه االن پا یزن اون

 مادرمِ... به همون اندازه مهربونِ... 

 مهربون نبود.  گهیاز مرگ پدر و مادرم رفتار فرزام عوض شد، د بعد

 کرد. یوقت اخم نم چیرو لبش خنده بود وه شهیکه هم یکرد. فرزام یم اخم

 عوض شده بود...  اون

 شده بود.  یکه نه عوض عوض

 گفتم من رو ببره سر قبر مادر و پدرم... من رو برد و برگردوند. بهش

 یرو گرفته بود. خونه ا راثمینامردم همه ارث وم یقفل عوض شده و عمو دمیجا، د نیهم یعنیخونه  میدیرس یوقت

 من گذاشته بود رو از دستم گرفت. یکه بابام برا
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 که پاتوقمون بود.  یروز فرزام من رو برد به پارک الله، پارک اون

 وچهار ساله... ستینبود واون ب شتریاون موقع چهارده سالم ب من

 اعتماد کردم. شتریمنم ب نیهم یبهش داشتن برا یادیاد زاعتم خانوادم

ومسخره ام کرد و  دیشدم خند میتی دید یمن رو به خاطر پول خواسته... وقت دمیروز فرزام خوردم کرد، فهم اون

 رفت. 

 رو نداشتم که برم، فرزام گفته بود حق رفتن به خونه اشون رو ندارم...  ییشب جا اون

 عوض شد. میزندگ ریومن مس دنیزدم که سارا جون و عمو سام من رو د یپرسه م ابونایتوخ

 ... شیتا چند ساعت پ دمیخانواده رو ند نیکدوم از افراد ا چیه گهید

 خوام... یاز طرفش معذرت م یفهمم ول یکار اون احمق رو هم نم لیدل

 سرت رو درد آوردم... دیببخش

 

 شدم. یکار غرق لذت م نیبردم واز ا یم بستم ومفرد به کار یجمع نم گهید ناخودآگاه

 افکار مزخرف ازم دور بشن. نیرو به اطرافم تکون دادم تا ا سرم

 متاسفم _

 بود و هم ناراحت. ینگاه کردم، هم عصبان بهش

 شدن. دهیفرزام اخم هام درهم کش دنیشد ومن نگاهم رو به در سوق دادم، با د درباز

 جام بلند شدم و به طرفش رفتم. از

 متعجب هم بود. ،یبهم نگاه کرد! حاال عالوه بر ناراحت باتعجب

 حالت بهتره طلوع؟ _
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 بود که بعد از چهار سال به صورتش برخورد کرد. یشد فقط ضربه ا یچ دمیخشم نگاهش کردم ونفهم با

 گفتم. ینم یچیگفت، منم ه ینم یچیه

 ؟یتا حاال الت شد یاز ک ؟یبلند کرد نیام یدست رو ینذاشتم وبا خشم گفتم:به چه حق یجلو ول ادیخواست ب نیام

 . یسرت دکتر مملکت ری... خیواقعا برات متاسفم فرزام مفخم

 طلوع من... _

 خفه شو  سیگفتم:ه آروم

 قفل شده بود. نیمردونه ام یگرم شد، دست هام در دستا دستم

 آروم باش _

 افتادم. یم شیچهارسال پ ادیفرزام  دنیتونستم... باد ینم یگفت آروم باشم ول یم

 .میلطفا بر ادی... ازش بدم مفتهیخوام نگاهم به نگاهش ب ینم م،یمثل خودش زمزمه کردم:لطفا بر آروم

  ؟یرو بردار التیچند تا از وسا یخوا ینم یحاال که تو اتاقت_

 گفت...  یم راست

عمرم رو حداقل با عکساشون صرف  یباقخواست  یاز مامان وبابام نداشتم واالن دلم م یعکس چیچهارسال ه نیتوا

 کنم.

 جا خونه خودته بمون  نیطلوع ا_

 گفتم... به سمت کمدم رفتم ودرش رو باز کردم. یزینگاهش کردم ونه چ نه

 چمدون گذاشتم. یآلبوم ها رو برداشتم وتو همه

 خواستم. ینم یزیچ گهید بایتو چمدون... تقر دمیتا از عطر هامم برداشتم وچ چند

 م؟یگفتم:بر نیمدون کوچولوم رو بستم و رو به امچ در
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 بده به من_

 رو بدم دست آقا... لمیوسا دی. من خدمتکارم نباستیدرست ن نیتعجب نگاهش کردم، نه نه ا با

 تودلمه اخم کرد. یچ دیکه فهم نیا مثل

 جلو و چمدون رو ازم گرفت وبا اون دست آزادش دست من رو هم گرفت. اومد

 نگم...  یزیفرزام چ یبودم جلو مجبور

 .میوبزرگ شدنم بود، خارج شد یکه پر از خاطرات کودک یاز اتاق نیام همراه

 رو به خونه دوختم... نگاهم

 کرده بود.  رییو دکور تغ دمانیچ

 . دمید یخونه نم نیتوا گهیرو د یشاداب اون

  د؟یکارو کرد نیاخونه عوض شده بود و من دوست داشتم داد بزنم که چرا با خونه من  زیچ همه

 نزدم. یسکوت کردم والم تا کام حرف اما

 ره؟  ینم جیسرت گ_

 .نییپا یایکنم ب یتکون دادم که گفت:کمکت م یسر

 مزاحمتون هم شدم. دیببخش_

 وآروم در جوابم گفت:ساکت باش! یکرد وجد یاخم

 نزدم. یمن که حرف بد یکامل خفه خون گرفتم، خوب شد نگفت خفه شو... ول یمعنا به

 ببره. نییمجبور بود من رو به پا نیام نیهم یرفت برا یم جیگ یکم سرم

 که خاله تند تند از سالن اومد طرفمون. میپله ها بود اواسط

 ؟ینگران شد وگفت:طلوع مادر خوب ن،یهمه وزنم رو انداخته بودم رو ام بایکه تقر دنید با
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 .میمزاحم شد دیببخش میر یم میدار گهیزدم وگفتم:ممنون خاله خوبم، ما د یجون یب لبخند

 یکنه برم یم یخونه رو خواهرم خال نیا گهیخودته؟ تاچند وقت د نیرفته ا ادتیمادر؟  یزن یم هیچه حرف نیا_

 گردونم بهت.

 زدم. کیلبخند کوچ هینگفتم وفقط  یزیچ

 که من از حال طلوعم مطلع باشم. دیپسرم مراقب دخترم باش، آدرس خونه تون رو بد_

 تعجب بهش نگاه کردم!  با

 بگم؟ یکه امکان نداره شماره بده، من چ نیام

 .رمیقرار بگ یخواستم مورد تمسخر فرزام لعنت یخدمتکار شدم، نم هیتونستم بگم رفتم  ینم

 بگم. یدونستم چ یشد. نم یازم خارج نم ییقفل شده بود وصدا دهنم

 دم  یوبهتون م سمینو یرو م االن آدرس وشماره_

 حرف رو زد. نینگاه کردم که ا ینیبه ام رتیتعجب و ح با

 زدم. کیلبخند کوچ کینگفتم وباز هم فقط  یزیرو آروم فشرد ودلم گرم شد وچ دستم

 رها کرد. یبه دستم وارد کرد و بعد دستم رو به آروم یا گهید فشار

 طلوع _

 بود گفتم:جانم خاله؟ یکه ناخودآگاه یخاله نگاه کردم وبا محبت به

 واقعا نامزدته؟ نیگم آقا ام یجانت سالمت، م_

 نوشت. یاز ما دور شده بود وداشت آدرس رو م ینگاه کردم، چند قدم نیجمع شد و به ام لبخندم

 .هیچ لشیدونستم دل یرو لبم اومد که خودم واقعا نم یلبخند

  میشه نامزد کرد یم یهفته ا کیه دوختم وگفتم: بله خاله جان گرفتم وبه خال نیاز ام یرو به سخت نگاهم
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چه قدر دنبالت  یدون یم ؟یچهارسال کجا بود نیدخترم، تو ا یهست یخوش بخت قیتو ال زمیعز یبه سالمت_

 یلیدرِ تک تک خونه هارو بزنه ودنبالت بگرده... بگردم دور فرزام که خ چارهیفقط کم مونده بود فرزام ب م؟یگشت

 رانت بود. نگ

 دنبالم گشته. یکرد نگرانم بوده وکل ریکه من رو تحق یزدم. کس یتلخ پوزخند

 نامرد. یمرد دورو و عوض نیخنده ام گرفت هم بدم اومد از ا هم

 .دمیکه شن یِجمله ا نیو شکستن من، نگران بوده باشه واقعا مسخره تر ریکه بعد از اون همه تحق نیا

 نیبهتر هیچه قدر غصه خوردم که نتونستم از هد یدون یچه قدر ناراحت بودم؟ م یدون یطلوع مادر جوابم وبده، م_

 دوستم مراقبت کنم؟ 

 رو نداشتم. ییمن جا یخاله ول دیوگفتم:ببخش نییرو انداختم پا سرم

 بود؟  یپس خونه ما چ_

 خواستم سربارتون بشم  ینم_

. اما بای... هم من هم فریتنها نباش شتیپ امیلرخ فکر کردم ببعد از مرگ آقا ناصر و گ ؟یگفته تو سرباره ما بود یک_

 ؟ی. تو با اون سنت کجا رفتیتو تاج سر اون خونه بود ؟یفکر کرد یتو چ

 نرفت. یبار منت کس ریتونستم بگم اون دختر چهارده ساله، کار کرد. ز یم کاش

 جونم من سربار شما هم نبوده باشم، سربار تک پسرت که بودم. خاله

 از پسرش زده بشه. دیشا یطور نینه ا یدلم رو براش بگم ول یتونستم غصه ها یم کاش

 رو از حقم منع کردم. نیا یرو بگم ول نیبود االن ا حقم

  یلیاز خ شترینگرانت بودم ب یلیخ_

از  یکی شیگرفتم برم پ میکار کرده، تصم یعمو باهام چ دمیکه فهم نیبعد از ا شیکردم وگفتم:چهار سال پ یمکث

غرق شد.  ای... اون من و بزرگ کرد درست مثل دختر خودش که تو درنِیمامانم که مادر ام یدوستا نیتر یمیقد

 رو نگران کردم.  رجیهم شما هم عمو ا دیببخش
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چهار سال خواب راحت نداشتم همه اش به فکر تو بودم که  نیوجات حداقل امنِ... توا یاالن راحته که هست المیخ_

کردم که چرا از  یجات امن باشه... همه اش خودم رو سرزنش م ،یتو سرما لباس گرم داشته باش ؟یپوش یم یچ

چهار سال گلرخ همه اش شبا به  نی... تواکنمخودم نبردم؟ چرا ازت نتونستم مراقبت  شیهمون روز هفتم تورو پ

ه شدم وب ینگرانت م شتریحرفا ب نیا... طلوعم حالش خوبه؟ با یگفت چرا از طلوعم مراقب نکرد یاومد وم یخوابم م

 فرستادم.  یخودم لعنت م

 گونه هام نشستن.  یتو چشمام حلقه زد وآروم آروم رو اشک

 هگیمن جام راحت و امنِ د دیبه بعد بدون نیاز ا یخاله ول دیطرفش رفتم و دستاش رو بوسه زدم وگفتم:ببخش به

 .دینگرانم نباش

 ؟یبمون شه یزد وگفت:م میشانیبر پ یا بوسه

 تونم خاله، سارا جون منتظرمه! ینم_

 باال رفته نگاهم کرد.  یابروها با

 زنم یمن سارا جون صداش م نِ،یمنظورم مادر ام_

 میایم بایزد ودرآغوشم گرفت وگفت: مراقب خودت باش، آدرس رو نامزدت به خدمتکار داد حتما با فر یلبخند 

 .شتیپ

 چشم  یزدم وگفتم:قدمتون رو یلبخند متقابال

 مواجه شدم. شیخال یکه با جا نیبه سمت ام برگشتم

 میایم بایزد ودرآغوشم گرفت وگفت: مراقب خودت باش، آدرس رو نامزدت به خدمتکار داد حتما با فر یلبخند

 .شتیپ

 چشم  یزدم وگفتم:قدمتون رو یلبخند متقابال

 مواجه شدم. شیخال یکه با جا نیبه سمت ام برگشتم

 لب گفتم:وا کجا رفت؟ رینگاه کردم وز شیخال یبه جا باتعجب



 انیپا یغرور ب

 
78 

 

 رفت تو باغ مادر _

 ... یگفتم و راه افتادم به سمت در خروج یآهان

 .دمیکش یکردم وبا حسرت آه یبرگشتم وبه خونه نگاه دمیدر که رس به

 خونه. نیا یشد برا یتنگ م دلم

 خونه رو صاحب بشم. نیبتونم ا یروز هیبغض کردم، کاش  اریاخت یب

 رفع بشه. یکم میخونه که پر از خاطراتمِ برگردم و دلتنگ نیبتونم به ا یروز هی کاش

 بغض نکن دخترم _

 خاله نگاه کردم وفقط سرم رو تکون دادم. به

 فرزام شدم. نهیبه س نهیکه از در خارج بشم، س برگشتم

 م برمخوا یکنار م دیو چند قدم فاصله گرفتم وگفتم:لطفا بر دمیهام رو توهم کش اخم

 ؟یدم بر یاجازه م یبعد از چند سال اومد ینکنه فکر کرد ؟یبر یخوا یکجا م_

 کردم.  یداشتم تحمل م یادیز گهیخودم نبود د دست

نداشته باشه نه االن  یکه نامزد یِزمان یبرا یکه زد یحرف نی:ادمیرو شن نیام یبزنم که صدا ادیسرش فر خواستم

 که من و داره 

 لب هام شکل بســـت. یرو یبه خود لبخند خود

زدنش زود  یزدم که برا یرو م ییشک حرف ها ینبود ب نیکرد واگر حرف ام یم تیازم حما یکیقدر خوب بود  چه

 بود.

 .دیفرزام رو از سر راه کنار زد ودستم رو گرفت وبه سمت خودش کش نیام

 م؟یجا؟ بر نیا یندار یکار گهید_
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  نیام میندارم، بر یکار زدم وبا حسرت گفتم:فعال یلبخند تلخ_

 بود وبرازنده اش بود. ییبایبار تو ذهنم اسمش رو صدا کردم، الحق اسم ز چند

 کردم. یوازش خداحافظ دمشیرو دوباره بغل کردم وبوس خاله

 ... هدایرفتم سراغ  یم دیازش جدا شدم اما با یسخت به

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 خونه نباشه. هدایموقع  نیداشت، امکان نداشت ا یبرنم یسدر خونه رو فشردم اما ک زنگ

 شدم... نگرانش

 جا کجاست طلوع؟ نیا_

 از دوستامِ...  یکیزدم وگفتم:خونه  یلبخند

 به عقب برگشتم وبا تعجب بهش نگاه کردم! یرزنیپ یباصدا

 جا مادر؟ نیا یخوا یم یچ_

 د؟یعمارت هست نیشما خدمتکار ا دیببخش_

 د؟یداشت یدخترم صاحب خونه هستم، کار ریوگفت:خ دیهاش رو توهم کش اخم

 امکان نداشت! نیبهش نگاه کردم، ا جیگ

 ... نطورینداشت، پرهام هم هم یکه مادر هدای

 عوض شده؟ زیشده؟ چرا همه چ یچ ایکنه خونه مال خودشه؟ خدا یکه ادعا م هیزن ک نیا پس

 د؟یدیو خرخونه ر نیخانم شما چند وقته ا دیببخش_

 ؟یدار یبا کس یشه دخترم، کار یم یدوسال_

 خونه بود! نیکه عاشق ا هدای یدوسال بود که برگشته و خونه رو فروخته؟ ول هدای یعنی دوسال؟
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 خانم؟ دیاسم صاحب خونه رو به خاطر دار_

 ارم؟یب ادیبه  یدوسالِ که گذشته من چطور نکهیاسمش سخته وا_

 نبود؟ یو پرهام فرهاد یفرهاد هدایاسمشون _

 چرا فکر کنم خودشون بودن _

 از دوستانش هستم یکیکنن؟ من  یم یاالن کجا زندگ دیدون یشما م_

دختر اومد  هیبرگه بهم داد گفت اگر  هیکه  نیبود، وا ونیگر یرفت با چشما یداشت م یوقت شیواهلل دوسال پ_

 .ادینم دمایبود؟واقعا  یوآدرس من رو خواست بهش بدم... اسمش چ

 اسم اون طرف طلوع نبود خانم؟_

 زد وگفت: چرا چرا خودشه  یفکر کرد وبشکن یکم

 ...امیدونسته م یرو لب هام نشست، پس به فکر من بوده م یشاد لبخند

 الزمش دارم. د؟یشه اون آدرس رو بهم بد ی... مهدایدوست  ییمن طلوعم،طلوع وفا_

 بگردم دنبالش. دیدونم کجا گذاشتم با یراستش آدرس و نم_

 خدا من چه قدر بد شانسم. یتونه باشه؟وا یبد تر م نیاز ا یچ گهید یوا

 .نمیحتما دوستم رو بب دیمن با د؟یکن دایپ دیتون یم یک_

 شد بهت بتونم بگم. دایرو بهم بده که هروقت پ یآدرس ایشماره تلفن و_

 هم نداشتم. یا گهید یاشدم باز هم تلفن وآدرس خونه ساراجون رو بدم... چون ج مجبور

 چشم هاش نگاه کردم وبا بستن پلک هاش بهم اجازه داد. به

 شد. دایگونه هام پ یزدم که مطمئنم چال رو یکه اجازه داده لبخند شاد نیحال از ا خوش
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 دیدکر دایوهرموقع پ دیکاغذ نوشتم وبا التماس گفتم:لطفا فراموش نکن یو تلفن عمارت رو براش رو تکه ا آدرس

 .دیریباهام تماس بگ

 گفت... یزد و باشه ا یمادرانه ا لبخند

 چشمام اومد. یجلو میبه محله نگاه کردم وزمان قد یسر نیا

 .فتادیسکوت کرد وراه ن قهیچند دق نی... اممیشد نیوسوار ماش میکرد یاون زن خداحافظ از

 حالت خوبه؟ _

 بهترم _

 همسن خودته؟  ه؟یک هدای_

 . مانیبچه هم داره به اسم پ هیبزرگ تره و یلیزدم وگفتم: نه از من خ یلبخند

 باتو دوسته؟ یپس چطور_

 اومد... دیجد هیکه همسا میرفت یداشتم با فرزام تو کوچه راه م ش،یسال پ نیچند _

 خوش بخت بودن. یلیوپرهام اسمشون بود و تازه ازدواج کرده بودن وخ هدای

 شدم. یمیزود صم یلیخ هدایمهربون بودن ومن با  یلیخ یلیخ هردوشون

 گفت. یم شیزد و از زندگ یبود وباهام حرف م شمیپ یبود ول شتریسنش از من ب یلیکه خ نیا با

 هر روز تو خونه اشونم. دمیبه خودم اومدم د یاما وقت میشد یمیشد صم یدونم چ ینم

 ...مینمون تا باهام باشکرد خو یوقتا دعوتش م شتریدوستش داشت وب یلیخ مامانم

 واقعا شکست.  هدایرفت و ایبعد از چندسال ازدواجشون از دن هدای مادر

 کنارش بود وتنهاش نذاشت وبهش محبت کرد...  مامانم

 گفت مامان. یناخودآگاه به مامانم م هدایقدر محبت کرد که  اون
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 مراقبم بود... شهیبود و هم یدختر خوب یلیخ هدای

 که چه قدر خوشگل بود. یاومد وا ایبچه اش به دن یوقت

 بود. مانیگذاشت، چون اسم برادرش هم پ مانیبه خاطر برادرش اسمش رو پ هدای

 ناراحت بودم. یلیبرن ومن خ شمونیپنج ساله که بود مجبور شدن از پ مانیپ

 چند وقت...  نیشتن تا همبرنگ یرفتن، قول دادن برگردن ول یدوستشون داشتم و داشتن م یلیبود من خ یهرچ

 

 از اقوامت؟ یکی شیپ یچرا نرفت ؟یکرد وگفت:پس چرا خدمتکار شد ینگاه بهم

 رو روشن کرد و راه افتاد. نیحال ماش درهمون

 ندارم  یمادر لیداشتم عموم بود. من فام لیرو که تو فام یزدم وگفتم:تنها کس یشخندیکه زد ن یحرف از

 بهم نگاه کرد! متعجب

 خونه عموت؟ یپس چرا نرفت_

 از اون جا رفته بودن. یکه مال من بود رو از دستم گرفتن رفتم در خونشون ول یخونه ا دمیفهم یوقت_

 ؟یبه خونه ما اومد یوتو چطور_

شب  ابونیفرزام تنهام گذاشت واقعا تنها شدم، توخ یحال باز هم گفتم:وقت نیبا ا یکنم قبال گفته باشم ول فکر

رو تکرار  نازیکردن و مدام اسم آ دایکه پدر و مادرتون من رو پ دمیترس یم یلیحال خ نیرفتم ودر ا یه مرا روقتید

ک با کم یدخترم ول یگفت تو زنده ا یم باور نکرد میوچ میبهش گفتم من ک یوقت نازشمیگفت من آ یکرد. م یم

 ...ستمیعمو سام تونستم بهش ثابت کنم من دخترشون ن

کنم؟ منم مجبور شدم  یکار م یچ ابونیسن تنها تو خ نیموقع شب با ا نیا دیمهربون بود ازم پرس یلیسام خ عمو

من فقط دختر پدر و مادر  یرو بهش بگم... من رو به عمارت خودشون بردن وخواستن دخترشون بشم ول تیواقع

 داشته باشم.  یا گهیخودم بودم ودوست نداشتم پدر مادر د
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 کار بدن...  هیدرخواستشون رو رد کردم و خواستم بهم  نیهم یبرا

 التماس کردم قبول کردن ومن خودم خواستم خدمتکار باشم. یلیبهشون خ یوقت یاون سن کم قبول نکردن ول با

 کنم... یوقت رفتار ساراجون رو فراموش نم چیه

 کرد. هیدعوام کرد وگر یعمارت باشم کل نیخوام خدمتکار ا یم دیفهم یوقت

 داشتم. ازیمن به پول ن یانجام ندم ول یگفت من اصال کار یم

 شرط کیبه  یقبول کرد ول یگردم با مهربون یبرنم میاز تصم دمید یسام وقت عمو

 کنم. زیکه فقط خدمتکار مخصوص سارا جون باشم وهر روز اتاق پسر ارشدشون رو تم نیا اونم

 کنم. یبه ناچار قبول کردم وتا االن چهار ساله که دارم اون جا کار م منم

 

 یداشت و به همه کمک م یقلب مهربون یکرد مغرور باشه ول یم یجذاب بود و سع یادیرخش نگاه کردم، ز مین به

 کرد.

 مثل عمو سامِ...  درست

کارو انجام  نیا یقانون ریعموت غ دمیود فهمکه از حرفات با اون خانوم که تو خونتون ب یاما اون طور نطور،یکه ا_

  ؟یمدرک هم دار نمیداده. بب

 نه نداشتم! مدرک؟

و خونه ات رو پس  یبه قانون نشون بد یتون یحتما م یداشته باش یبهش نگاه کردم که گفت:اگر مدارک یسوال

 .یریبگ

 ندارم  یوگفتم:نه مدرک دمیکش یآه

 ؟ینامه ا تیوص ایننوشته؟ ینامه ا چیبابات ه یعنی_
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ونه خ نیگفتم:اتفاقا چرا! اون موقع من بچه بودم وبابامم اسرار داشت بعد از مرگش ا یفکر کردم وبا خوش حال یکم

 دیق ینبود مجبور شد خونه رو به نام داداشش بزنه ول یکنم اما چون سنم قانون یزندگ شیبه من برسه ومن در آسا

ه کرد و خون یعمو کاله بردار یاون خونه به نام من بشه ول دمیکه رس یونرفت و من به سن قان ایاز دن یکرد که وقت

 فروخت. گهید یکیرو به 

 ...رهیگ یرو براش درنظر م یامکان نداره... قانون بفهمه مجازات سخت نیاما ا_

 نامه کنه...  تیآدما تونست جعل سند و وص نیهم لهیشک به وس یداره، ب یپارت یلیعموم خ_

 ست؟ کارهیعموت چ یدون یم نطور،یکه ا_

 بابام بود...  یاز شرکا یکیشه ندونم؟  یمگه م_

 شرکت؟  ایکرد؟  یبابات تو کارخونه کار م_

 داشت. کیکارخونه بود وچند تاهم شر یاصل ریبابام مد_

 هم داشت؟ یبدهکار_

عمو باهاشون چند  یکندن ول یبود همون طلبکارا پاشنه در و داشتن م دهیهنوز به هفتم مامان وبابام نرس ادمهی_

 حرف زد اونا آروم شدن. یا قهیدق

 اسماشون و؟ ادیم ادتی_

 آره _

 خوبه پس_

 به اونا گفت که دست از سرم برداشتن یمن برام سوالِ که عمو چ یآره ول_

 ؟یچند تا عمو دار_

کرد... فقط هم به  ینم یا گهیاومد جز زخم زبون زدن کار د یسالِ آلمانِ واگرم م نیکه االن چند شیکیدوتا دارم، _

 شد به اون برادر بزرگه احترام بذاره... یبود مجبور م یزد و چون بابام فرزند دوم یمن زخم زبون م یبابا
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لز و کرد که آدم به جلز و یم یکار یزد ول یبود... اون طعنه نم رکانهیواقعا ز استشیس ،یعموم ته تغار یکیاون  واما

 . فتهیب

 ؟یدار یاز عمو بزرگت خبر_

 ومدیهم ن یخاک سپار یبرا ینه حت_

 خونه... مینگفتم تا برس یزینگفت، من هم چ یزیتکون داد وچ یسر

 خسته بودم. یلیبود ومن خ شب

 درسته؟ یمامان گفت زخم معده دار ،ینخورد یزیاز صبح چ_

شد که زخم  نینخوردم کل وعده غذا خوردنم خالصه شد تو ناهار خوردن... ا یچیه گهیبعد از رفتن مامان وبابام د_

 معده گرفتم

خودت رو از  یتو رسما دار ستن؟ین یکارت راض نیخانوادت به ا یدون یوبا تحکم گفت:م دیهاش رو توهم کش اخم

 یبر یم نیب

ن صدق م یبرا قیجمله دق نیا ست،یبرات مهم ن ییزیچ گهینباشن د تیزندگ یبهانه ها یزدم وگفتم:وقت یشخندین

 کنه. یم

 یایدرد کنار ب نیکن با ا یسع_

 دارم... ازیمن هرچند سالمم باشه باز هم به مادرم ن_

 طلوع ایبا دردش کنار ب_

 شه. یوقت خوب نم چیقلب وه یره تو یکه فرو م یِدردش درست مثل خنجر_

 کرد... شترینگفت واخمش رو ب یزیچ

 زنه؟ یباهمه سرد وخشک حرف م نقدریخودش رو مغرور نشون بده؟ اصال چرا اکرد  یم یسع نیام چرا
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 ی... فعال که نمیخورد رو، بدونم ول یکه مغرم رو داشت م یجواب یب یسوال ها نیهمه ا لیدوست داشتم دل یلیخ

 شه.

 ؟یخور یم یزی! چیجواب سوالم ونداد_

 شدن ومن خنده ام گرفت. شتریتکان دادم که اخم هاش باز هم ب یبه نشانه نف یسر

 مهربون!... یِکنه؟ مرد اخمو یبس اخم م رهیگ یدرد نم نیا یشانیدونم پ ینم من

عا قط فتهیبرات ب یواگر اتفاق یو همراه من یمن نیکه االن سوار ماش نِیمهم ا انه،ی یخور یم یزیندارم که چ یکار_

 ذاره. یمامانم زنده ام نم

 ...دمیخانومانه خند یا ولسال باصد نیبعد از چند دم،یخند

 رستوران ها حرکت کرد. نیاز بهتر یکینگفتم وبه سمت  یزیچ

 ره. یدونستم داره کجا م یشک م یب نیهم یشناختم برا یتهران رو م یهمه جا من

 :دیچیپ نیماش یدر فضا یخواننده ا یرو روشن کرد وبعد صدا نیبگه ضبط ماش یزیکه چ نیبدون ا نیام

 عشق تو شدم  ریدرگ

 یشبام الهیکه خوابو خ تو

 زدم  زویهمه چ دیق 

 یاالن تو باهام نکهیا واسه

 به کنار استیتو دن یچ هر

 یخوامیکه م یزیتو تمومه چ 

  شنینم ریچشام از تو س شمیم رهیبهت خ یوقت

 که عاشقشم یتو همون یمن یشبها یایرو
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 تصورشم یسخته حت یلیتو واسه من خ یب یزندگ

 تو فکر توام  یجا که باش هر

  یمن شهیپ کنمیم حس

 میکه ما تا آخرش ماله هم نهیقلبه من ا باور

 برام یخواب هیقشنگ شبام مثله  ماه

  کنمیبا تو فقط سر م مویزندگ یبه لحظه  لحظه

 کنمیعشقتو باور م یزنیتو چشمام زل م یوقت

 خوامیرو با تو م ایباهام دن یباش یجور هر

 

 «امو باند یکه باشهر جا  ترانه»

 

 دستم که بدونه تو از همه خستم هیدستتو تو بذار

 هر جا که هستم یالمیتو خ یدونیم یکه بهتر از هرک تو

 با دلم که تو نگاه اول به تو دل بستم یکرد کاریچ تو

 دستم که بدونه تو از همه خستم هیدستتو تو بذار

 هر جا که هستم یالمیتو خ یدونیم یکه بهتر از هرک تو

 با دلم که تو نگاه اول به تو دل بستم یکرد کاریچ تو

 یمن شهیپ کنمیتو فکر توام حس م یجا که باش هر

 میکه ما تا آخرش ماله هم نهیقلبه من ا باور
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 برام یخواب هیقشنگ شبام مثله  ماه

  کنمیبا تو فقط سر م مویزندگ یبه لحظه  لحظه

 کنمیعشقتو باور م یزنیتو چشمام زل م یوقت

 «خوامیرو با تو م ایباهام دن یباش یجور هر

 خونده باشن. دیاومد جد یبود، به نظر م یجالب یلیخ آهنگ

 کردم. یم یاریبس یاحساس خستگ م،یرو بستم تا به محل مورد نظر برس چشمام

 کرد. یکرد، تنم درد م یدرد م سرم

 حس بودن. یب یدستم از خستگ یها انگشت

 چطور به خواب رفتم. دمیهم افتادن وبعد نفهم یهام رو چشم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ...دمیرو مقابل خودم د نیداد، چشم هام رو باز کردم که ام یآروم داشت تکونم م یدست

 شو  ادهیپ_

 شد ومنتظر موند. ادهیزود تر از من پ وخودش

 وارد شدن، خود به خود دوباره لبخند زدم.هام  هیکه عطر تخلش به ر دمیکش یقیعم نفس

 کننده بود. وانهیهم د یلیخاص بود، خ یلیخ یلیعطر خ نیا یبو

 شدم وبه سمتش قدم برداشتم. ادهیپ نیاز ماش گرید قینفس عم کیخودم اومد وبعد از  به

 راه افتاد. یبه سمت در بزرگ نیاز قفل کردن ماش بعد

 به سردرِ رستوران افتاد، رستورانِ...  نگاهم

 شام با مادر و پدرم اومده بودم. یبار برا نیجا اومده بودم، آخر نیا قبال
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 کرده بود!!! رییقدر تغ چه

 برسم... نیتندم به ام یکردم با قدم ها یاومد وسع رونیفکر ب از

 وباهاش قدم برداشتم. دمیرس کنارش

 بهم دست داد. جهیسرگ ادیز تیجمع نیا دنی. با ددمیرو د تیعاز جم یکه موج میرستوران شد وارد

 و خودش رو بهم چسبوند. دیفهم یرو به خوب نیا نیسست شده بودن وام زانوهام

 نتونستم مخالفت کنم. یضعف داشتم که حت اونقدر

 مناظر بود. نیاز قشنگ تر یکیرستوران بود،  یمن رو به طبقه باال یآروم به

 ...رپاتِیکل تهران ز یکرد یم حس

 جرعت نداشتم به چشم هاش زل بزنم میکه اومده بود یاز اون لحظه ا اد،یتا گارسون ب میمنتظر موند کمی

 دارم. یترس خاص یدونم چرا ول ینم خودمم

 خاص بود، نه؟  یادیآدم ز نیا

 خوب بود، نه؟ یادیآدم ز نیا

 گارسون اومد ومن با اومدن گارسون حواسم رو جمع کردم. باالخره

 د؟یدار لیم یچ_

تمام گفت:دوپرس جوجه کباب خوب، دوتا نوشابه زرد، ساالد وماست  تیکه بهم نگاه کنه با جد نیبدون ا نیام

 !ستیخانومم حالش خوب ن دیاریتر ب عیسر ی... فقط هرچگهیوهرمخلفات د

دونه جوجه کباب دوست  یرفت ازش بپرسم از کجا م ادمیکه گفته بود خانومم تعجب کرده بودم، که  نیقدر از ا اون

 دارم با نوشابه زرد؟

 مرموز... یلیگنگ بود و خ یادیمرد عالوه بر خاص بودنش، ز نیا
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 تو دل بره... شتریباعث شده بود ب نیوا

 رو ببرم. نیام یروخواستم آب ینم ن،یینگفتم وسرم رو انداختم پا یزیچ بازهم

 نگفتم... یزیگارسون رفت باز هم چ یوقت یحت

 نبود. یحرف زدن اضاف یبرا یلیگفتن نداشتم، پس دل یبرا یزیچ

 ربط فکر نکنم. یب یها زیمناظر روبه روم حواسم رو پرت کنم وبه چ دنیکردم با د یسع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .دمینصف جوجه کباب رو هم نخورده بودم که کنار کش هنوز

 بودم...  نیهم شهیهم

 خوردم...  یغذا م ادینبود که ز نیا یقبال چاق بودم برمبنا اگر

 و... بود!  وتریو کامپ لینداشتم ومدام سرم تو تبلت و موبا تحرک

 کردم...  ینشده بودم غذام رو ول م ریهنوز که س شهیهم

راز  نیکردن. ا یم یرینشده بودن کناره گ ریهنوز س یخوردن، وقت یکم غذا م امبریگفت: پ یم شهیهم مامانم

 بود! شونیسالمت

 بشم کنار بکشم. ریکه س نیگرفتم غذام رو کم بخورم و تا قبل از ا ادیهم  من

 ؟یخور یبه چهره جذابش نگاه کردم:چرا غذات ونم ن،یام یصدا با

 خورم. ینم ادیزدم وگفتم:من غذا ز یلبخند

 شه، زود باش تا ته غذا روبخور یزخم معدت بد تر م یطور نیا_

 بعدش به شدت اخم کرد وبا تحکم گفت:زود باش بخور ینگفت، ول یزیبهش نگاه کردم که چ تیمظلوم با

 جا نداره  گهیمن معدم د یول_
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 شه یره... نعمت خدا هدر م یم زنیر یدارن و م ینگه نم ناهمیا م،یببر میغذا وبردار یِمابق میتون یطلوع ما که نم_

 ...یجواب پس بد دیبا ایو اون دن

 گفت! یمادرم م شهیجمله رو هم نیا

 نذارم. یدونه برنج هم باق هی یکردم تا تهش رو بخورم وحت یغصه به غذام نگاه کردم وسع با

 غذام رو تموم کنم. یمن باق دیساعت طول کش مین حدود

 و خداروشکر کردم. دیکش یقیکه غذام تموم شد نفس عم نیهم

 ممنون  یلینگاه کردم وگفتم:خ نیلبخند به ام با

 ره بازم؟ یم جیسرت گ_

 نه خوب شد._

 رو بخور. تییغذا یبه بعد همه وعده ها نیگشنه نمون و از ا گهیبود، د یاز گشنگ_

 بود که جرعت داشت بگه نه؟  یک

 .اخمو رو نداشتم نیکه اصال جرعت مخالفت با ا یکی من

 پسر هم خوب بود هم اخمو بود هم بد اخالق بود هم مهربون... نیا

 تموم بود. یپسر همه چ نیا

 م؟یخوب طلوع بر_

 اومد... یخوابم م یلیسرم رو تکون دادم، خ فقط

 اومد. یباز هم خوابم م یبودم ول دهیخواب یساعت کیکه  نیا با

 نداشتم. یماه بود خواب کاف کی

 چشمام بسته شد و باز به خواب رفتم. م،یشد نیوسوار ماش میاومد رونیکه از رستوران ب نیمحض ا به
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شدن بدنم، به زور چشم هام رو باز کردم... نییباال پا با

 کرد تا بخوابم. یم کمیتحر شتریگرما ب نیبود وا یگرم توبغل

 .دمیبهش چسب شتریحلقه کردم وب هواس دستم رو دور گردن اون شخص یب

 شد. هیبه تک تک سلول هام هد یآرامش قشنگ دم،یرو نفس کش عطرش

 گرما باعث شد دوباره چشم هام بسته بشن و خوابم ببره. نیعطر وا نیا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 بخوابم. شتریاشت بذ یروم بود و نم یسبز سولماز جلو یچشم هام رو باز کردم، چشم ها یکس یصدا با

 اومد. ینشده بودم و خوابم م رابیاز خواب س هنوز

 .ادیخوابش م یطور نیکرده بودن که ا کارایچ شبید نیبا اقا ام ستیمعلوم ن گه،یطلوع بلند شو د یه_

 زه؟یت یلیمن خ یدونست گوش ها ینم یگفت ول رلبیز

 حرف زشت رو زد؟ نیا یکرد؟ به چه حق یاحترام یبهم ب یچه جرعت به

 کردن. یدرمورد من نم یفکر خوب دیرس یحرف اگر به گوش سارا جون  و عمو سام م نیا مطمئنن

 بود. دهیحرف سولماز خواب از سرم کامال پر نیا باا

 و پراز حرص... یعصب یشدن به نفس ها لیآرومم تبد یها نفس

 اه  گهیطلوع بلند شو د یه_

 حرفش افتادم. ادیبگم که  یزیحرص بلند شدم وخواستم بهش چ با

:مراقب حرف زدنت باش دمیباحرص بهش توپ دم،یسولماز رو گرفتم وبه طرف خودم کش ی هیقیخشمم  یرو از

 سولماز، نذار زنده نذارمت
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 هم با حرص بهم نگاه کرد که محکم ولش کردم. اون

 کرد حرف مفت بزنه. ین جرعت نماگر پدر و مادر داشتم او دم،یکش یکوتاه غیتو موهام زدم وبا حرص ج یچنگ

 پاکبون از کلبه خارج شد! سولماز

 کنم! هیبزنم، گر غیخواست ج یم دلم

 جا نباشم!  نیا ی... ولـــــــــرمیخواست بم یم دلم

 .دنیبودن و سرکوفت شن میتینکبت بار... از نداشتن پدر و مادرم، از  یزندگ نیبودم، از ا خسته

 !هیگر ریزدم ز اریاحت یوب زانوهام گذاشتم یرو رو سرم

 بارد. یم میکه خودم بخواهم اشک ها نیروز ها بدون ا نیا»

 شکنم. یم یکنم وبا تلنگر یکه خودم بخواهم بغض م نیروز ها بدون ا نیا

 «عوض شده ام... یلیروز ها خ نیا من

 !دمیرو د نیشونه ام نشست، با ترس سرم رو بلند کردم که ام یرو یدست

  ؟یکن یم هیتعجب واخم بهم نگاه کرد وگفت:چرا گر با

 ستین یزیاشک هام رو پاک کردم وگفتم:سالم آقا، چ عیدست سر با

 شد. شتریچپ نگاهم کرد و اخمش ب چپ

 کارم کردم؟ واقعا خدا شفا بده! یچپ چپ نگاهم کرد؟مگه من چ چرا

 نگو آقا؟ گهیمگه بهت نگفتم د_

 نگم، نه االن! دیاون ها گفت یتم:شما اون موقع جلوبهش انداختم وگف یتعجب نگاه با

 ... یبرام ندار نازیبا آ یبه بعد با اسم صدام کن، تو فرق نیاز ا_

 نه؟یب یم نازیمن رو مثل آ یعنیحرفش ناراحت شدم،  نیاز ا یدونم چرا ول ینم



 انیپا یغرور ب

 
94 

 

 گفتم. یوچشم آروم نییرو انداختم پا سرم

  یخواد خدمتکار بمون ینم گهیبا مامان هم صحبت کردم د_

 جا برم؟ اما من... نیاز ا دیبا یعنی ؟یچ یعنی_

خونه  نیمهمون ا یریکه اموالت رو پس بگ یحرفم رو قطع کرد وگفت:دِ بذار حرفم وبزنم، تا زمان تیعصبان با

  یستیبه بعد خدمتکار ن نیو از ا یش یمحسوب م

 گرد شده بهش نگاه کردم! یچشم ها با

 از حد سخت بود... شیحرف هاش ب درک

 مردونه اش زد. یبه موها یچنگ یکرد و با کالفگ یبهش نگاه کردم که پوف یجیباگ

  ؟یدونست یم یخنگ یلیخ_

  ستمیوبا حرص گفتم:من خنگ ن دمیهام رو توهم کش اخم

 زد... یمحو لبخند

 نداشتم. یشک چیزد! ه یمطمئن بودم داشت لبخند م گهیدفعه د نیا

 ... یوحق کار کردن ندار یش یخونه م نیمهمون ا به بعد تو نیاز ا_

 اما من پول هنوز الزم دارم _

 واحترامت هم واجبِ  یخونه مال توهم هست، مهمون هست نیا یریکه اموالت رو پس بگ یتاموقع ا_

 خواهشِ  هی نیمخالفت کنم که نذاشت وگفت:مخالفت نکن، ا خواستم

 نگفتم. یزیکنه، پس نخواستم غرورش رو بشکنم وچ یخواهش نم یاز هرکس نیبودم ام دهیشن مانیا از

 قبول؟_
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دم و پولم رو در  یکار، چهارسالِ خودم دارم کار انجام م نیبهش نگاه کردم وگفتم:اما من عادت کردم به ا درمونده

 ارمیم

ازت گرفته بهت که عموت  یدم هرچ یقول م لمیبه بعد فقط وفقط به فکر درست باش، من هم با کمک وک نیاز ا_

 برگردونم، قبول؟

فرشته  یخواست ینم یمطمئن یدیآفر یمرد رو م نیا یکه داشت یموقع ا ایشد واسه من؟ خدا یم نیبهتر از ا یچ

  ؟یاریرو به جود ب

 بود. شتریمرد از فرشته هم ب نیشک ا یاشتباه شده؟ ب نکنه

 طلوع قبول؟ یه_

 زدم وگفتم:قبول یلبخند

  یلبخند واقع هیهم لبخند زد،  اون

 شد. یم دهیغم د هیاالن  یمغرورش عالوه بر خوش حال یمشک یتو چشم ها اما

 کهنه! یغم

 تونه باشه؟ یم یغم چ نیا

 ؟یخواب یطلوع طلوع پاشو بسه چه قدر م وهـــــــوی_

 بود! مانیشاد وشنگول متعلق به ا یصدا نیتعجب به دنبال منبع صدا گشتم، ا با

 کنه! ینگاهم م بایز یوداره با لبخند ستادهیکه دم در وا دمیرو د مانیا

 که تو آغوشش فرو رفتم... دینکش هیثان به

 یلیخواهرِ من!... خ یقراره توهم بش ،یتوهم تو عمارت ما باش گهیزمزمه کرد:قراره د یوبا شاد دیبلند خند بلند

 خوش حالم. یلیخ یلیخوش حالم طلوع خ

  مانیداداش ا یآروم، چند ضربه به پشتش زدم وگفتم:چه قدر خوبه که هست یا باخنده
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 خرسکم  میبگرد رونیب میبلند شو بر ،یخرس قطب یدیخواب یلیوگفت:خ دیرو محکم بوس میشانیپ

 نظرم رو جلب کرد!  نیام خنده

 کرد!  یهم با تعجب نگاهش م مانیا یحت

 چه برسه به خنده لبخند بزنه  نیشد ا یکه اصال باورش نم مانیا

 بود...  بایز یلیخنده اش شدم، خنده اش خ محو

 !یو نگاه کن یو به لبخندش نگاه کن ینیساعت ها بش یداشت دوست

 برد...  یدل م یمحو و کوتاهش حساب یلبخند زدنا دنش،یخند

 شده بودم؟ ینبودم که به فکر پسرا باشم چ یفکر گلگون شدن، من طلوع نیهام از ا گونه

 اصال خوب نبود. حالم

 شد. یگرمم م یبیشدم به طرز عج یم نیام کیها که نزد یتازگ

 باهاش حرف بزنم. شتریشدم و دوست داشتم ب یخوش حال م دمشید یم یوقت

 نگاه کردم. مانیبه ا یجیاومدم وبا گ رونیخورد از فکر ب یکه جلوم داشت تکون م یدست با

 شد رفت.گفت:عاشق  یکرد و با لحن بامزه ا یا خنده

 ذاشتم. یو سربه سرش م دمیخند یزد من م یحرف رو م نیاگر قبال ا دیشا

 نگاه کردم. نیحرفش به ام نیشد با زدن ا یچ دونمیاالن، نم یول

 ... رمیوگُر بگ رمیتپش قلب بگ یکردنم باعث شد کم نگاه

 واقعا عاشق شدم؟ یعنینگاهش کردم،  رهیخ رهیخ یول دمیکش خجالت

 امکان نداره! نینه ا نه

 .نمیاون رو به شکل برادر نداشته ام بب دیو منم با نهیب یم نازیمن رو آ نیام
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 ره... یو زود هم م ادیحس زود گذره، زود م دیشا نیا اصال

 .نِیکنم، آره هم رشیخودم رو درگ دینبا

 گذرد. ینفهمد درونم چه م مانیکردم بخندم تا ا یرو تند تند تکون دادم وسع سرم

 سنم هنوز ه؟یشاد باشه، گفتم:نه بابا عاشق چ یفقط کم یکردم کم یم یکه سع یکردم وبا لحن یمصنوع خنده

 زوده! 

 باعث شد لبخندم جمع بشه ومشکوک بشم بهش. مانینگاه مرموز ا اما

 رو دوست دارم. نیدونست من ام ینه اون که نم یول ده؟یفهم نکنه

 هوس؟ ایعشق بود  ای حاال

 خواست اسمش رو عشق بذارم. یها به جونم افتاده بود و دلم م یکه تازگ یهوس

 سالته...  15فقط  ینیب یم یش یوقت ها عاشق که م یخواد؟ گاه یگفته عاشق شدن سِن م یک

 .دمیرس یم یهم که داشتم به نوزده سالگ من

 مهر. 13بود، درست  کینزد یلیخ تولدم

 چهارسال...  نیقدر سخت برام گذشت ا چه

 و خنده! یشاد یتولد سه نفره با کل هیپدر و مادر، نداشتن  نداشتن

 خاصِ پدرم!... یمحبت ها یآغوش مادرم، برا یلک زده برا دلم

 داد. ادیکردن رو بهم  یکه زندگ یکرد، مادر یپشتم رو خال هویکه مثل کوه پشتم بود و یکس

 گرفتم. ادی یخانوم بودن رو از همون بچگ من

 بزرگ شدم. یدادم... من از همون بچگ یم حیهام خانوم بودن رو ترج طنتیوجود ش با

 گرفتم. ادیرو از مادرم  زیهمه چ یاز همون بچگ من
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 داد از حقم در برابر ظلم دفاع کنم. ادیداد و پدرم بهم  ادیکردن درست رو بهم  یزندگ مادرم

 بزرگ شدم. یسالگ 10از همون  ،یاز همون بچگ من

 وقت به فرزام نداشتم. چیکه ه یدارم، حس یحس خاص هی نیم واقعا به امکن یاالن حس م اما

 کردم؟ یم سهیمقا نیکردم؟ فرزام رو با ام یکار م یداشتم چ من

 بود؟  میزندگ یکنم که در تمام صحنه ها یم سهیمقا یسال نشده که من رو شناخته با کس کیکه هنوز  یکس

 ... نیام یکه با داشتن پول باهام بود ول یفرزام

 .رمینکرد، بگ ییکه برام عمو ییکرد حقم رو از عمو یبهم کمک م داشت

 کرد. اسیرو با فرزام ق نیام دیوقت نبا چیه

 من بود. یبرا نیزم یفرد رو نیخاص تر نیتا آسمون باهم متفاوت بودن و ام نیها از زم اون

 یبه چراغ قلبم توجه نکرد چیو ه یاز چهار راه قلبم عبور کرد »

 

 خواهد کرد بیقلبم تو را تعق سیبدان پل اام

 

 «برف پاکن دلت خواهد گذاشت! ریدوستت دارم را ز یبرگه  و

 

  یرفت آبج یگم طلوع تو واقعا عاشق شد یم_

 کنه! ینگاه کردم که متوجه شدم داره نگاهم م نیباز هم به ام ن،ییاخم نگاهش کردم که سرش رو انداخت پا با

 .دمیتونستم چشم ازش بردارم خصوصا که تازه حسم رو درموردش فهم ینم

 کنم. یوقت اعتراف نم چیتا اون نگه من ه یول
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 زل زدم. نیکنم نگاهم رو به زور ازش برداشتم وبه زم یرو شیکه از حسم پ نیا یبرا

 داداش؟ نِییتو چرا سرت پا مانیخوب ا_

 خوره؟ یخانوم داره من وم ینیب یکرد وبا دست بهم اشاره کرد وگفت:نم ینگاه نیبه ام تیبا مظلوم مانیا

 درست صحبت کن مانیا_

 چشم داداش _

 هوات وداره؟  نقدریداداشم ا یکار کرد ی:چدیهم رو کرد سمتم وبا اخم پرس بعد

ه دختر ک هیاحترام گذاشتن به  ینکرده ول ینذاشت وگفت:کار نیبگم که ام یزیرو گاز گرفتم وخواستم چ لبم

 مهمون هم باشه واجبه!

  یاتاقت رو انتخاب کن دیعمارت با میبر ایبلند شد وگفت:ب نیزم یهم از رو وبعد

 عمارت  امیکنم بعد م یزدم وگفتم:من جاهارو جمع م یلبخند

 نگفت... یزیاخم نگاهم کرد و چ با

 یخواهر یستیخدمتکار ن گهیهستن تو د هیسولماز و بق_

 کنه... تمیاذ یچهار سال نذاشت کس نینگاه کردم که در ا یمانیمحبت به ا با

 دم...  یجا باشم خودم کار هارو انجام م نیکه من ا یگذاشت، تا زمان یفرق هیخدمتکار و بق انیم دینبا_

 هردوشون نشست. یرو لبا یلبخند

 بودن. نیزم یرو یآدم ها نیبودم، اون ها بهتر یلبخند واقعا راض نیا از

رفته اون  ادمیمن، درضمن فکر نکن  شیپ ایب یبلند شد وگفت: پس کارت رو که انجام داد نیزم یهم از رو مانیا

  یومدیروز ن

  زهیگم دوش یآقا داداش وم نیکردم که گفت:قبل از اومدن ا یبهش نگاه یجیگ با
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 کامال مسخره بود. مانیدر برابر ا دنینخندم، نخند نتونستم

 زنده بود. وسر طونیش یلیپسر خ نیا

 و لجباز بود. طونیش یلیمهربون ودلسوز، اما خ یلیطور خ نیوهم

 کار هاش برسه! هیتا به بق رونیرفت ب نیتر از ام عیسر مانیا 

  ؟یکرد یم هیچرا گر ؟یخوب_

 االن واقعا یاومد ول یکه از دروغ گفتن بدم م نیسرهم کنم... با ا یزیچ هیمجبور بودم  یخواستم جواب بدم ول ینم

 مجبور بودم دروغ بگم

 کن طلوع  رونیفکر دروغ گفتن و از سرت ب_

 زنه... یکه چند وقته مدام داره بهم طعنه م نیرو براش گفتم، از حرف سولماز، از ا زیمن من همه چ با

 درهم تر. شیشد و اخم ها یگفتم صورتش درهم م یکه م یهر جمله ا با

 ؟ینگفت یزیو به مامان چ یدچرا ساکت مون ؟ینگفت یزیچرا چ_

 نداشتم! یندادم چون پاسخ یکردم وپاسخ سکوت

 گم اخراجش کنن  ینداره م یاشکال_

زبونش تلخِ  د؟یو از نون خوردن بنداز یکی دیخوا یگرد شده بهش نگاه کردم وگفتم:اما چرا؟ چرا م ییچشم ها با

 ... نیهم

 ده دختر یمهربون نباش کار دستت م نقدریا_

 که مشکل دارن باهام مهربون باشم...  یگفت باکسان یم شهیمادرم هم_

 چند سالته؟_

 هجده سالمه _
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 واسشون ندارم.  یکه من جواب یزن یم ییحرفا هیسن کمت  نیبا ا_

 نگفتم. یزیکردم و چ یخنده ا تلخ

 کنه. نیخونه توه نیبدونه حق نداره به مهمون ا دیکنم اما با یخوب اخراجش نم یلیخ_

 دیکمکش کن دیخوا یوم دیمهمون هست نیممنون که به فکر ا_

 یکمکم کن دیدرعوض توهم با_

 ؟یبهش انداختم وگفتم: چه کمک یتعجب نگاه با

  رهیبگ یخواد مهمون یم گهیزد وگفت:مامان هفته د یپوزخند

 به من داره؟ نکنه... یچه ربط نیخوب؟ ا_

خوام  یخواد به زور زنم بده! ازت م یزنه و م یباال م نیمن آست یخوام. مامان داره برا ینه کمک تو عمارت رو نم_

 یاون شب همه رو دَک کن

 تعجب کرده بودم! یلیباز بهش نگاه کردم! خ یبادهان

 ؟یچ_

 اتاقم تا بهت بگم  ایگفت:ساعت پنج ب کالفه

 شَبَه... کیدرست مثل  رون،یاز کلبه رفت ب عیهم سر وبعد

 اش بود؟ یمشک یبود که تو چشم ها یغم کهنه چ نیداشت که من دوستش داشتم؟ ا یرد چم نیا

 بودم بدونم... کنجکاو

 ده؟ یم یحرف چه معن نیدخترا رو دَک کنم؟ ا دیبا گفت

 شدم!... جیگ یحساب

 سرم بود. یرو یرو تکون دادم و از جام بلند شدم، خداروشکر هنوز روسر سرم
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 دوتا پسر نرفته...  شیس آبروم پهام هم مرتب بود پ لباس

 بودم که خوابم برد. نیتو ماش ادیم ادمیبار که من  نیکنم؟ آخر یکار م یجا چ نیمن ا اصال

 داشتم. ادیفقط همون رو به  شبید از

.. 

 ده؟ یم یحرف چه معن نیدخترا رو دَک کنم؟ ا دیبا گفت

 شدم!... جیگ یحساب

 سرم بود. یرو یرو تکون دادم و از جام بلند شدم، خداروشکر هنوز روسر سرم

 دوتا پسر نرفته...  شیهام هم مرتب بود پس آبروم پ لباس

 بودم که خوابم برد. نیتو ماش ادیم ادمیبار که من  نیکنم؟ آخر یکار م یجا چ نیمن ا اصال

 داشتم. ادیفقط همون رو به  شبید از

 .دمیکمد چ یهمه رو تا کردم و تو یم رو باال انداختم و پتوهاشونه ها یالیخ یب با

 ماه بانو تنگ شده بود. ماه بانو به اندازه مادرم برام با ارزش بود. یبرا دلم

 رو باز کردم واز سرم در آوردم. میو روسر دمیکش یآه

 وباز کردم... دمیموهام رو کش کش

 بلندم دادم و با شونه مخصوصم، موهام رو شونه زدم. یمشک یبه موها یتاب

 شدن... قیبه تک تک سلول هام تزر یخوب حس

 رو عوض کردم. میموهام رو بافتم و روسر قهیاز چند دق بعد

 کردم. یعوض م دیبا یکه لباسم رو عوض کنم نداشتم ول نیا حس

 راه رفت که... یشد تو عمارت ه یمانتو که نم با
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 انداختم. ییلباس شو نیرو تو ماش میقبل یو لباس ها دمیز رنگم رو پوشبلند سب کیتون

ذاشت دست هامون به  یگرفته بود و نم ییلباس شو نیما خدمتکار ها ماش یچه قدر خوب بود که برا ساراجون

 خاطر شستن لباس ها خراب بشه.

 زن واقعا نمونه بود... نیا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یکردم اما خوب حوصله ام سر م یکار م گهید دیکه نبا نیکردم، ا یم زیبود که داشتم آشپزخونه رو تم یساعت مین

 رفت.

 ...یکه امروز رفته بود مرخص نیبودم مثل ا دهیبانو رو ند ماه

 کنم؟  یم زیزد که چرا دارم آشپز خونه رو تم یبه جونم غر م یاالن بود کل اگر

 عمارت رو. یکردن همه جا زیشتم نه تممن فقط حق نظارت کردن دا آخه

 که مادرم عاشقش بود رو زمزمه کردم: یشعر یآروم یباصدا ناخوآگاه

 هوش مرا یتا بود بار غمت بر دل ب »

 

 عشقت ننشاند ز جگر جوش مرا سوز

 

 گل و سنبلم اندر خاطر ادی نگذرد

 

 به خاطر بود آن زلف و بناگوش مرا تا
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 دیتلخ تر از زهر فراقت با یشربت

 

 کند لذت وصل تو فراموش مرا تا

 

 نیشبم با غم هجران تو سر بر بال هر

 

 از با تو نشد دست در آغوش مرا یروز

 

 دهان تو اگر صد قدح نوش دهند یب

 

 از آن نوش مرا دیدهان تو که زهر آ به

 

 دیگویاندر کف جالد غمت م یسعد

 

 «ام بنده به کشتن ده و مفروش مرا بنده

 

 صدات قشنگه _

 کردم آروم باشم. یوسع دیکش یقیقلبم گذاشتم... نفس عم یودستم رو رو دمیکش ینیترس ه از

 ؟یدیشد؟ ترس یشد وگفت:چ کیدست پاچه بهم نزد نیام
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 نکشم، بزرگ تر از من بود واحترام واجب! ادیکردم فر یسع

 قلبم اومد تو دهنم  ؟یایم ییهوی:چرا دمیم وبا حرص غرنتونستم خشمم رو مهار کن یول

 ه؟یچ یتپش قلب باال برا نیزد ومن مطمئن نبودم ا یبه شدت تند تند م قلبم

 هزار؟! یضربان قلبم االن رفته رو دمیکه چون ترس نیا ایاز حدم به او؟  شیب یکینزد یبرا

 خوام یمعذرت م_

 کند. یکوچک تر از خودش بود، عذر خواه یلیدختر که خ هیمرد مغرور از  نیشد ا یبهش نگاه کردم، باورم نم مات

 "شخض است کینشانه شعور  ست،یشکستن غرور ن لیکردن به دل یوقت ها معذرت خواه یگــــاه"

 ازش فاصله گرفتم. یرو تکون دادم وکم سرم

 .دمیکش قیاز قبل نفس عمرو که به خاطر وجودش درکنارم حبس کرده بودم رو آزاد کردم وبلند تر  ینفس

 .دیچیام پ ینیعطر مردونه وخاص در ب ق،ینفس عم نیا دنیکش با

 عطر شدم! نیمن باز هم مست ا و

  ؟یبهتر شد ؟یاالن خوب_

 دونم تا چه حد موفق بودم... یکردم لبخند بزنم و نم یسع

 ممنون خوبم _

 کرد. یدستمال و سطل تو دست هام، اخم بزرگ دنیگفت که با د یا خوبه

 کرد! یاخم واقعا برازنده صورتش بود، هرچند خنده اون رو خاص تر م نیا

 ؟یکن یکار م یدار یچ یبرا_

 ره  یخوب حوصله ام سر م_

 ول کن زود باش نارمیبرو لباس بپوش، ا_
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 بپوشم؟ یچ یکار کنم؟ لباس برا یتعجب نگاهش کردم وگفتم:چ با

 دستوره مامانِ نیا ،ییخوام ببرمت جا یم_

 سارا جون کجاست؟ یراست_

 شدن نه؟ دهیدر هم دم شتریحرفم اخم هاش ب نیرو عوض کردم نه؟ با ا بحث

 یبا بابا رفتن مسافرت، از صبح رفتن تو خواب بود_

 هم نکردم. یخداحافظ یحت یوگفتم:وا دمیرو گز لبم

  یقبل از مهمون قیدق ان،یم گهینداره، اونا چند روز د یاشکال_

 کار کنم؟ یچ دیخوب من با_

 آشپزخانه هولم داد. یبه کمرم وارد کرد و به سمت در خروج یدست فشار با

 ده. یگه برو به جاش هولم م یام گرفت، نم خنده

 و هم راجب حوصله ات. میصحبت کن یمهمون نیهم راجب ا رونیب میلباس بپوش بر هیبرو _

 .دمیبود از آشپزخونه خارج شدم که سولماز رو د یکه مهار نشدن یخنده ا با

 کرد! ینگاهم م شخندیبا نفرت و ن داشت

 همه نفرت!  نیکردم از ا تعجب

 تلفن زنگ زد، باتو کار دارن مادمازل_

 سه ماه واقعا مرموز بود. نیهمه نفرت در ا نیشدم و مشکوک نگاهش کردم! ا کینزد بهش

 بود؟ یک_

 به اسم سمانه باهات کار داره  یخانوم هیزد وبا طعنه گفت: یپوزخند

 توجه به لحن زننده اش به سمت تلفن راه افتادم. یب
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 و دم گوشم گذاشتم. دمیکش یقیرو دستم گرفتم ونفس عم تلفن

 کردم لحنم سرحال باشه وشاداب! یسع

 بشه. دهیاز ته دل ازم د یشد، محال بود لبخند یم دهیاز من د یروز ها هرچ نیا یول

 سالم خاله _

 ماهت عروس خانوم  ی:سالم به رودیچیمهربون وگرمش در گوشم پ یصدا

 لب هام نشست. یرو یاز حد خوشم اومد ولبخند شیلفظ عروس خانوم ب نیا از

 ؟یافتاده زنگ زد یخوبه؟ اتفاق بایخاله؟ آقا فرزام خوبه؟ فر یخوب_

 نه دخترم راستش دلم برات تنگ شده بود._

 که! یدیمن و د روزیخاله شما د_

 تنها دوستم مراقبت نکردم. یوگفت:اما چهار سال ازت دور بودم واز امانت دیخند تلخ

 گلوم بود. خیدرست ب یبغض لعنت نیا یکنم ول هیخواستم گر ینم

 تنگ شده خاله یلی:منم دلم براتون خدیلرز یبغض داشت وم صدام

 !دیچیآرومش درگوشم پ هیگر یصدا

 شدن. شتریوب شتریو دونه به دونه ب دنیگونه هام چک یاشک هام رو ناخواسته

 کرده  کاریفرزام بهم گفت باهات چ_

 چطور امکان داشت؟ نیبرم! ا ادیکردن رو هم از  هیگر یزد، حت خشکم

 کار؟یلرزون گفتم:چ ییصدا با
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و من... ت شیپ یایاجازه نداده ب یهات ولت کرده و رفته وحت ییتو اوج تنها شیگفت که گفت که تورو چهار سال پ_

بچه  نیکه با ا نیکه دوسال افسرده بودم؟ از فکر ا یدون یچه قدر نگرانت بودم؟ م یدون یطلوعم؟ م یومدیچرا ن

 کرد. یام م وونهیداشت د یباش وفتادهین یوقت دست کس هیو ییبودنت کجا

 هارو به مادرش بگه! نیتونست ا ییگفته بود ومن مانده بودم که با چه رو پس

 وقت نداشت. چیکه فرزام ه یزی. چهیزیوقت ها هم شرم هم خوب چ یگاه

 کردم. یم هیفقط گر نیهم ینداشتم که بدم برا یجواب

 االن جات راحته؟_

 یلیگفتم:آره خ نانیاطم با

 بهتر از خونه خودت؟ یحت_

 وقت  چیه_

 پس برگرد!_

 کنم  یم یهم به دروغ گفتم:من نامزد دارم خاله، با نامزدم دارم زندگ باز

 یدوستم نیبهتر هیو هد ی! تو امانتیخواستگار انیب دی... بایستیکس ن یزشته دختر، تو ب_

 گفتن نداشتم. یبرا یحرف چیهم سکوت کردم، ه وباز

 لب هام شکل بست. یرو یولبخند دمیرو از پشت خط شن بایفر یصدا

 باهات کار داره  هیهمسا نیا ایمامــــــان ب_

  زمیبه من گفت:مراقب خودت باش، من برم عز هیبا گر ام،یبا گفتن باشه االن م خاله

 باش، خدانگهدار بایباشه خاله شما هم مراقب خودت وفر_

 خدانگهدارت دخترم..._
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 کنم! کاریرو چ یمهمون نیدلم بذارم؟ از همه مهم تر ا یرو کجا یخواستگار نیا حاال

 مگه نگفتم برو لباس بپوش؟ _

  رمین به سمتش برگشتم وگفتم:االن ممن م با

 ...دمیدو ینفس م کیمثل باد از کنارش گذشتم، تا خود کلبه  و

 کردم آروم باشم. یوسع دمیکش یوبلند قیعم ینفس ها یپ ید یپ دمیکلبه که رس به

 اومد! یبه زور جا م نفسم

 در کلبه رو باز کردم و رفتم داخل. قهیاز دوسه دق بعد

 خوردن! یخدمتکارا تو کلبه بودن وداشتن غذا م هیسولماز وبق ستاره،

 وقت ناهار بود؟  مگه

 وندادن؟  نیچرا ناهار ام پس

 .رونیکنم مانتو و شلوار و شالم رو برداشتم واز کلبه رفتم ب یکه توجه نیا بدون

 ...سیرفتم داخل سرو یمجبور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م؟یر یکجا م یول دیببخش_

  ؟یدوست دار ینگاهم کرد و گفت: کالس چ یجد

 ؟یچ_

 شم یکه متوجه م یبهتره دروغ هم نگ ؟یدوست دار یزد وگفت: گفتم کالس چ میشانیبه پ یا ضربه

 یرو ماساژ دادم وبا چشم غره گفتم:هرچ میشانیگفتم و با دستم پ یآروم آخ

 ؟یرقص بلد_
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 بود. یرقاص نینگرفتم هم ادشی یوقت به خوب چیه دیکه شا یزیتنها چ متاسفانه

 گفت! یتکون دادم که خوبه ا یرو به عالمت نف سرم

 د؟یدیحاال چرا پرس_

 اخم به سمتم برگشت وگفت:من چند نفرم؟ با

 تعجب نگاهش کردم که گفت:جواب سوالم و بده  با

  گهید دینفر هیخوب شما _

  ؟یبند یپس چرا جمع م_

 واحترامتون واجبِ  دیفکر کردم وگفتم:آخه شما از من بزرگ تر یکم

 نفرم پس تو خطاب کن نه شما! کینداره من  یربط_

 اما آخه..._

 رو قطع کرد و گفت: اما و آخه نداره... حرفم

 حواسم رو جمع کرد. یونیبوق کام ینگفتم که صدا یزیچ

 بود.حواسش ن نیشد وام یم کیهرلحظه داشت بهمون نزد ونیکام

 زدم:مراقــــــــب باش غیج باترس

 کرد! هوشیسفت بود که من رو ب زیچ کیبرخوردمون به  وبعد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ناله چشم هام رو باز کردم... با

 چند بار پلک زدم تا درست بشه... دن،ید یتار م یهام کم چشم

 جا کجا بود؟ نیا
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 .دمیند یا گهید زیچ یاطرافم نگاه کردم جز خاک و خشک به

 کرد. یبود، سرم وحشتناک درد م نیداشبورد ماش یبودم وسرم رو نیتوماش

 بلند کنم. ادیتونستم سرم رو ز یهم نم یجیبود و از گ نیسنگ سرم

 اومد. ادمیافتاد وهمه اتفاق ها  نیبه ام چشمم

 فرمون به سمت راست بود. دنیداشتم، چرخ ادیشدنمون به  هوشیکه قبل از ب یزیچ تنها

 برخورد نکنه. ونیبود تا به کام نیقصدش منحرف کردن ماش نیام

 شدم. هوشیومن ب میخورد یزیچ هیهم که به  بعدش

 کردم. یم یکار هی دیکردم بتونم سرم رو بلند کنم، با یسع

 کرد. ینگرانم م شتریب نیو ا دمینشن یجواب یول ن،یصدا زدم:ام یبار چند

 برد. یافتاده باشه داشت من رو به مرز جنون م یاتفاق نیام یکه برا نیا حس

از خودش نشون  یعکس العمل چیتکونش دادم ه یهرچ یبشم ول کیتالش تونستم بهش نزد یبعداز کل باالخره

 نداد.

 گرفت. یام م هیکم داشت گر کم

 وم از دست بدم و تا آخر عمرم افسوس بخورم.بار د یرو برا میاز افراد مهم زندگ گهید یکیخواستم  ینم

 رو دوست داشته باشم. نیتازه تونسته بودم ام من

 بخورم.! گهیشکست د هیسن باز هم  نیحقم نبود که تو ا نیا پس

 شکست هرگز حق من نبود... نیا

 ولنگان لنگان به سمت در راننده رفتم. دمیکش رونیب نیخودم رو از ماش یسخت به

 کرد. یدرد م کمی پام
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 کرد. یهم درد م سرم

 نداشت. یدرمان چیکرد وه یکردم کل وجودم درد م یم حس

 که دوتا ملق زده بود. نیچپ نکرده بود فقط مثل ا نیماش خداروشکر

 داشت. یخاک داشت و پر از خط و فرو رفتگ یحساب نیماش چون

 .رونیواستم بکشمش بخ یانداختم، م نیراننده رو باز کردم و دستم رو دور گردن ام در

 شد! یم دیبا یبود ول سخت

 اصال مرده بود. دیدر خطر بود، شا نیام جون

 ...دیفکر از وحشت تمام تنم لرز نیا با

 گردنش گذاشتم وبا حس نبضش ضربان قلبم رفت باال... یرو رو دستم

 زنده بود! خداروشکر

بود که  یعاد یلیمثل من خوب خ یفیدختر ضع یبرا نی... و اکمیبود  نیدر آوردم، سنگ نیرو از ماش نیزور ام به

 نتونم بلندش کنم.

 بود. نیماش یکه جلو یدونه درخت هیرو بردم سمت اون  نیبود ام یقیهر طر به

 آب گشتم. هیرفتم ودنبال  نیهم به سمت ماش بعد

 کردم. دایپ یبزرگ آب معدن یبطر هیشاگرد  یصندل ریز از

 بهم دست داد. یس زندگکردم وچند قلوپ خوردم، ح بازش

 بود...  یکه عطشم رو بندازه کاف نیهم یگرم بود ول آبش

 بود. دهیفا یب ی! ولادیتا بهوش ب دمیپاچ نیو به صورت ام ختمیرو تو مشتم ر آب

 تا بهوش اومد. ختمیصورتش ر یمشت فقط آب رو شیش ایپنج  کیکنم نزد فکر
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 که زنده بود وبهوش اومده بود. نیباز شدن چشماش اشک تو چشمام حلقه زد، خوش حال بودم از ا با

 طلوع _

  یهق هق گفتم:باالخره بهوش اومد با

 یزد وبا درد گفت:توهم باالخره من رو تو حساب کرد یمحو لبخند

 من رو بخندونه. یدونست چطور یاشک هام خنده ام گرفت، خوب م ونیم

 ؟حالت خوبه_

 نه؟ یدرد دار ؟یخوبم تو خوب_

 نه درد ندارم _

 صورتش نشسته بود معلوم بود تا چه حد درد داره. یکه رو یاز عرق اما

 کنه؟ یکجات درد م ؟یدردت و پنهون کن یکن یم یگفتم:چرا سع یناراحت با

 نگران من نباش، بادمجون بم آفت نداره_

 ناراحت باشم... یحت ایبخندم و  ایدونستم اخم کنم  ینم

 کنم بگو ینگرانتم، خواهش م_

 کنه  یکشه و پاهام درد م یم ریکمرم ت_

 کنه  یبدنم درد م یهمه جا نطورم،یو گفتم:خودمم هم دمیکش یحرفش آه نیا با

 تشنمه  یلیخ ؟ید یآب م کمی_

 آب رو سمتش گرفتم. یتند سرم رو تکون دادم وبطر تند

 گفت... یشیو بعد آخ درد ازم گرفت وچند قلوپ خورد با

 جا کجاست؟ نیحاال ا_
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 میبرگرد یدونم چطور ینگاهم کرد وگفت:نگران نباش م یمهربون با

 راحت بود. یلیخ المیخ یطور نی... امیبرگرد یدونست چطور یمن دلم قرص شد که م و

 دلم با صداقت زمزمه کردم:دوستت دارم  در

 ؟ یعاشق نیهست ا یدانم چه حس ینم »

 

 خوابم یم یروم، وقت یراه م یوقت نم،ینش یم یوقت

 

 دوستت دارم، دیا یم ییصدا یدارم وقت دوستت

 

 «یشده ا یشگیراحت هم نیبا من که چن یکن یسکوت است دوستت دارم چه م یوقت

 

  ؟یکن دایپ نیرو از تو ماش میگوش یتون یم نیبب_

 از گوش نبود. یاثر یکردم ول یرو برس نیماش یرفتم... همه جا نیتکون دادم وبه سمت ماش یسر

 .ستیکه ن ستیهمه جارو گشتم ن ست،یونگاه کردم وبهش گفتم:ن نیام یناراحت با

 ؟یانداخت وگفت:تو داشبورد و نگاه کرد یبهم نگاه یزد، با مهربون لبخند

 مکث کردم، من اصال اون جارو نگشته بودم... یکم

 ایهمراهمه... برش دار ب شهیهست که هم گهید یگوش هیداغون شده باشه، تو داشبورد  میاصل یامکان داره گوش_

 من  شیپ

 توش نبود. یادیز زیانداختم، چ یوتکون دادم و تو داشبورد نگاه سرم
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 باشه. نیا دیپس با ل،یبسته موبا هیقرآن بود و هی

 نِ یوگفتم:ا رونیدستم گرفتمش واز پنجره بردم ب تو

 آره خودشه _

 رفتم... روبه روش نشستم وجعبه رو مقابلش گرفتم. نیرو بستم وبه طرف ام داشبورددر

 انداخته بوده قبال... مکارتیس دمیرو از توش در آورد فهم یکه گوش نیاز ا بعد

 کرده! یفکر همه جاهارو م شهیپسر هم نیا

 زدم، خود به خود لبخند زدم وچال گونه ام معلوم شد. لبخند

 عضو صورتم بعد از، چشم هام بودن. نیقشنگ تر ینبود ول قیعم ادیگونه ام ز چال

 م؟یبر یچجور میخوا یم_

  گهید ادیب یکیکنه، مجبورم زنگ بزنم  یکه مطئنن کار نم نیماش_

 گفتم و سکوت کردم. یآهان

 لذت رو از وجودش اون هم در کنارم ببرم. نیشتریکردم ب یسع

 درصد  30داشت، حدود  یکم شارژ یکار کرد ول یبا گوش قهیدوق حدود

 نه؟ گهیبود د یزنگ زدن کاف یبرا یول

 شکمم بلند شد، گشنه ام بود خب... یصدا

 گشنته؟_

  کمیگفتم:بله  یوبا لحن مظلوم دمیکش ریزده سرم رو ز خجالت

 مرد واقعا خاص بود. نیزدنش رو حس کردم، ا لبخند

 بخور  اریهست برو بردار ب کیصندوق عقب چند تا ک نیتوماش_



 انیپا یغرور ب

 
116 

 

 پرواز کردم. نیشه گفت به سمت ماش یم بایو تقر دمیاز جا پر یخوش حال با

 ...یِمشک سهیک هیاون ته  دمیرو باز کردم که د درصندوق

 ها باشه، دست دراز کردم و برشون داشتم. یهمون خوراک دیبا

 زد. یداشت با تلفن حرف م ایبلند شد، گو نیام یلحظه هم صدا همون

 نبود... یخوراک یانداختم ول یز کردم وبه داخلش نگاهرو با سهیک در

 

 خشک شد! سهیعکسِ داخل ک یبگم که نگاهم رو یزیخواستم چ یدیناام با

 انداختم...  یعکس رو برداشتم وبهش نگاه کیاون  یکنجکاو با

 بگم واقعا کم بود. یهرچ شییبایناز که از ز یلیدختر خ هیدختر بود،  هیبود که کنارش... کنارش  نیام عکس

 بود؟ نیام کینزد نقدریبود؟ چرا ا یدختر ک نیا

 هام تو هم رفتن... اخم

 .نمیرو بب سشیرو برگردوندم تا پشت نو عکس

 امکان نداشت! نیرو تک تک کلمات خشک شد، نه ا نگاهم

 «دایآ عشقم»

 دختر اصال نداشتم. نینوشته، به ا نیعکس، به ا نیبه ا یخوب حس

 تن بهم دست داد... داش بیرق حس

 بود، بودن. دایو دختره که اسمش آ نیرو نگاه کردم، همه اشون از ام یبعد یها عکس

 از خود اون دختر بود. یچند تا عکس تک فقط

 اشک هام رو حس کردم...  زشیر
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 ...دمیرو شن نیام یصدا

 و درش رو بستم. سهیتو ک ختمیپاچه همه رو ر دست

 !!!!کنمکاریچدونستم ینم

 !جیهول شده بودم و گ یحساب کنم،کاریچدونستم  ینم

 گردم. یشد ومنم تظاهر کردم دارم دنبالش م یم کینزد نیداشت به ماش نیام

 کجاست؟ ایخوراک نیلب غر زدم: اه پس ا ریز یالک

 طلوع؟ یکرد دایپ_

 ستشی:نه ندمیلب با حرص غر ریز

 کنم. دایواقعا پ یزیتونستم چ ینم نیهم یداشت، برا ادیعقب خرت وپرت ز صندوق

 قرمزِ باشه  سهیپشت اون ک دیوگفت:با ستادیکنارم ا نیام

 بود. ایخوراک سهیپشتش ک قایرو برداشت، دق سهیدراز کرد وک دست

 دم؟یمن نفهم چطور

 کشه. یطول م کمیخوب تا برسه  یدنبالمون ول ادیدوستم داره م یخوب اونم تو بردار، االن عل_

 ؟یبا درد پات اومد یافتادم وگفتم:چطوردرد پاش  ادی

 کردن رو هم بلد بودن؟ یطونیمغرور ش یزد که دلم ضعف رفت، مگه پسرا یچشمک

 حتما بهتر شده بودم که اومدم کوچولو _

 رو دوست داشتم. دنیمرد شن نیاز زبون ا یاومد ول یکه از کلمه کوچولو بدم م نیا با

 تو فکر اون دختر بودم. شترینگفتم، ب یزیچ

 شد. یم میاونقدر دوستش داشت، حسود نیکه ام نیشد، از ا یم میحسود
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 سرد شدم، تلخ شدم. اریاخت یب

 باشم. یکردم قو یبار، پس زدم وسع نیاول یتو چشمام رو برا اشک

 کار نشد نداره! یبود ول سخت

 هم نداره دوستم داشته باشه. یلی.. دل.نهیب یم نازیمن رو فقط به شکل آ نیکه ام دمیباور رس نیا به

 شده بودم. لیم یبه غذا هم ب یگشنه هم نبودم، حت گهید یحت

 که شک نکنه بهم. نیا یگرفتم، فقط برا نیعاشقش بودم رو از دست ام شهیکه هم یشکالت کیک

 شدم ریس گهیزور که شده دوتا گاز زدم وگفتم:ممنون من د به

 یشه، به طرز فوق العاده ا یگرد م شیمشک یچشم ها یتا االن بهش گفته بود وقت یتعجب بهم نگاه کرد، کس با

 شه؟ یجذاب م

  ینخورد کتمیاما تو که نصف ک_

 جا نداره  ادیشدم معده من ز ریگفتم:س سرد

 قبل مجبورم نکرد کامل بخورم. یمثل سر ینگفت، حت یزیچ گهید

 خنک بود. یوهوا کم مینشسته بود نیزم یبود که رو یساعت کی

 بود ومن کالفه شده بودم. ومدهین نیدوست ام هنوز

 مسخره کرده مارو؟ ومد؟ین نیزد:پس چرا ا یبار غر م کی قهیهر چند دق نیام

 حوصله شده بودم. یب یلیتفاوت بودم، درکل خ یغرهاش هم ب نیبه ا یحت

 ذاشت. یمن نم یفکر کردن برا یروم بود و جا یاون دختر مدام جلو یها چشم

 ...گهید نِیبوده؟ خوب معلومه عشق ام یاون دختر ک یعنی

 چه قدر سخت بود. ـــد،یکش ریکه عقلم گفت، درد گرفت و ت یاز حرف قلبم
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 اومدم وبهش نگاه کردم. رونیاز هپروت ب نیام یباصدا

 بود. خینگاهمم سرد و  یحت

 بهت بگم  مییتا تنها ،یبا تعجب نگاهم کرد وگفت:واما راجب مهمون یکم

 کنه  یبعد، االن مغزم اصال کار نم یبرا دیقبل گفتم:لطفا بذار یتر از سر سرد

 به چه حساب بگم؟  گهید یبود من رو تو بگو نه؟ ول گفته

 چته؟ حالت خوبه؟_

 ...ستین یخوبم، طور_

 آروم زمزمه کرد:معلومـــه یلیلب خ ریز

 

 را ببخش   میها یحوصلگ یب کنمیم خواهش»

 

 را فراموش کن   میها یبدخلق

 

   ـرینگ یرا جد میها ییاعتنا یب

 

 «ییها نیا ی ہهم مسبب ہک بخشمیمن هم تو را م درعوض

 

 ... دمید ابونیتو خ ییمدل باال نیاز سه ساعت ماش بعد

 نیچند ساعت پرنده پر نزد چه برسه به ماش نیتوا
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  یِعل میبر ایب_

 نگفتم... یزیباال انداختم وچ ییابرو

 به طرفمون اومد وبالبخند گفت:سالم  یکه عل ابونیتو خ میرفت نیهمراه ام به

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ؟یکن یم کاریجا چ نیخان، ا نیام یخوب نگفت_

 میخان، درضمن پشت تلفن گفتم که تصادف کرد نیفکر کنم قبال بهت گفتم نگو ام_

 ه؟یشگلِ کخانوم خو نیبهم انداخت وگفت:ا یجلو نگاه نهییآ از

 حرفش توهم تر شد. نیاز همون اول راه توهم بود که با ا نیام یها اخم

 .فتهیبراش ب یاتفاق بد دمیترس یترس بهش نگاه کردم، م با

 شد وحالش بد وبدتر. یتر م نیخشمگ نیزد ام یم یکه عل یهر حرف با

 ؟یناراحت یزیگفتم:حالت خوبه؟ از چ نیگوش ام ریبه سمت جلو رفتم و آروم ز یکم

 کمرنگ شد. ینرفت ول نیاز ب اخمش

 خوبم نگران نباش_

 کرد. ینگاهم م نهییهنوز داشت از توآ یدادم و سرجام نشستم، عل سرتکون

 کرد! ینگاه م یش هیانگار داشت به  ومد،یخوشم ن چینگاه کردنش ه از

 ردم.به مناظر اطرافم نگاه ک شهیکردم وسرم رو برگردوندم واز پشت ش یکمرنگ اخم

  نمی! بگو ببهیدختر خوشگل ک نیا ینگفت نیام_

 دهنم کال بسته شد. نیبا حرف ام یول میدهن باز کنم بگم به توچه که من ک خواستم

 نامزدمِ_
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خانوم خوشگله که مثل موش تو  نیآخه ا یکه دروغ گفت نیگفت:مثل ا یبهش نگاه کردم که عل یادیز باتعجب

 تعجب کرده! یلیخودش جمع شده، خ

 بهش بندازه گفت:به توچه؟ سرت تو کار خودت باشه یکه نگاه نیبدون ا نیام

 نیهم یبفهمه من نامزدشم برا یخواست فعال کس ینم نیبوده که ام نیگفتم:اگر تعجب کردم به حساب ا آروم

 تعجب کردم که به شما گفته!

  ؟یرو فراموش کن دایآ ینستتو یچطور یراست ن؟یمگه نه ام ستم،ین یباال انداخت وگفت:من هرکس ییابرو

  یبلند شد:خــــــفه شو علـــ نیام ادیفر

 ؟یدونه قبال زن داشت یم زتینشست وگفت:نامزد عز یعل یرو لب ها یزیتمسخر آم لبخند

 زنش بوده...  داینگاه کردم، پس آ نیبه ام رتیوح بابهت

 هم برام سخته. دنینفس کش یکردم حت یدرونم شکست، حس م یزیچ

 ...دمینشن یو دوستش عل نیاز ام ییصدا گهیهام رو بادرد بستم، د چشم

 بهتر بود. یطور نیا د،یشن ینم یچیهام ه گوش

 ؟یتکونم داد که چشم هام رو باز کردم: خوب یدست

 ؟یچ یبود؟برا نگران

 وحسش کردم. دمیفهم یمن به خوب یول دیبودنش رو نفهم یاون مصنوع دیزدم، شا لبخند

 گرسنمه  کمیدستش ندم گفتم:خوبم فقط  یکه بهونه ا نیا یادم وبرارو تکون د سرم

 نِ یهم یگم قشنگ غذا بخور برا یبهت م ینگاهم کرد وگفت:وقت باخشم

 کن! ادهیمارو پ یبغل ابونیسر خ یگفت:عل شهیتر از هم وبلند

 گفت. ینم یزیبود چون چ دهیفکر کنم ترس یعل
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 .رهیافکارم آروم بگ یفقط کم یکردم کم یهم چشمام رو بستم وسع باز

 که من دوستش دارم...  دیفهم یم نیام دینبا یگلوم رو گرفت ول بغض

 بفهمه. دیزن داره، عاشق زنش هم هست... پس نبا اون

 

 ،شکست که تـــــــدل »

 

 .نباش شرمگین ،نزن فریاد ،نکن تالفی!... االـــــــب بگیر را رتــــس

 .باشد حواست

 

 .. است تیز هایش گوشه ،شکسته دل 

 

 کنی زخمی بود دلدارت روزی که را آدمی دست و دل که مبادا

 

 …بود آرزویت ،شادیش روزی کنی فراموش که مبادا

 

 .ساکت و باش صبور

 

 ...تر پنهان را رنجت ،کن پنهان را بغضت
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 «گرد است!... نیزم

 

 خطرناک داره. یماریب هی دهیکه فهم یخوب نبود، درست مثل دختر حالم

 بود. میمامانم بود، کاش تنها دلگرم کاش

 چشمام رو باز کردم. یتو ذهنم زد، با خوش حال یا جرقه

 ... یِمهمون گهیهفته د نیهم یکنه برا دایخواد براش زن پ یگفت سارا جون م نیام

 وجود داشته باشه مال گذشته است نه االن. ییدایزن نداره واگر هم آ نیام پس

 مطمئن بشم... دیبا

 بهم نگاه کرد. یوبا لبخند چندش ستادیگفته بود، ا نیکه ام یابونیسر همون خ یعل

 شد. ادهیپ نیاز ماش یتشکر چیبدون ه نیام

 خوره یبه درد تو نم نیگفت:ام یشم که عل ادهیمن هم پ خواستم

 حرص گفتم:مراقب حرف زدنت باش با

که سه سال زنگ  یدوستش داره... جور یلیست وهنوز خ دایزد و گفت:اون قبال زن داشته، اسمش هم آ یپوزخند

 کرد برگرده  یزد والتماس م یم

 .یباش نیشک دارم که تو نامزد ام یبهت نگفته حت یچیه نینگاهش کردم که گفت:حتم دارم ام شوکه

 برات بگم  دایتا درباره آ ایب ابونیخ نیسر هم ایشم که گفت: فردا صبح ب ادهینگفتم وخواستم پ یزیچ

 یمن یچیوقت بهت ه چیه نی. امایب یوبفهم زیهمه چ یخوا یاگر م ،یعاقل باش دیبهش نگاه کردم که گفت:با مردد

 گه 

 ؟ینازیبا دقت نگاهم کرد وگفت:تو تو آ یکم
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 شناخت. یرو هم م نازیآ پس

 .هشمیفقط شب ستمین نازیصبح... من هم آ 7البته ساعت  امیزدم وگفتم:فردا م یتلخ لبخند

 شدم. ادهیپ نیبزنم از ماش یکه حرف نیبدون ا وبعد

 کرد. ینگاهم م یبا اخم بد نیام

 شده؟ یزیچ_

 گفت؟  یچ_

باهت بهش ش یمنم گفتم نه فقط کم نازم؟یآ دیحال باز هم به دروغ گفتم: ازم پرس نیبا ا یبگم ول یدونستم چ ینم

 دارم.

 نگفت. یزیچ گهیخودش رفت ود تو

 ینازیکه نه تو خود آ یکه گفت:کم مدیلبش رو شن ریزمزمه ز فقط

 نگفتم وسکوت کردم تا خودش حرف بزنه. یزیچ

  میغذا بخور میبر ایب_

 رستوران رو به رو اشاره کرد... وبه

 اومد. یاز نگاه کردن هاش خوشم نم چیرفته بود، ه یعل

 هوس بود. یپاک نبود، از رو نگاهش

 ...هیبه چ یچ دمیفهم یرفتم م یم دیبا یفردا برم ول دمیترس یم

 کرد فردا برم. یداشتم، وادارم م نیکه به ام یبود حس ینداشت اما هرچ یبه من ربط دیکه شا درسته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هیمن  یشه، مامان قراره برا یبرگذار م یمهمون هی گهیگفت: هفته د نیشدم، ام ریس یاز خوردن غذا که حساب بعد

 رهیزن بگ

 رفت؟ یاز غم فرو م یزد صورتش تو هاله ا یحرف زن گرفتن و م یوقت چرا

 .ستیکنم ن یاون طور که فکر م زیهمه چ دیشا

 هم انسانِ، حق داره عاشق بشه... نیام

 شکست داده. ایشکست خورده  ایعاشق بوده و هیتو گذشته  دیشا

 کنم. یکنه، فکر بد یکه دوستش دارم و اون داره بهم کمک م یدرباره کس دینبا من

 وبعد قضاوت کن  نیگفت:خوب گوش کن، خوب بب یم شهیهم مامان

 ده یم یدونم جوابم رو به درست یپرسم، م یباشه از ساراجون م یزیچ اگر

 طلوع طلوع _

 ؟یبرگردوندم وگفتم:ها؟ من وصدا زد نیسرم رو به طرف ام یجیگ با

 حرص گفت:هان نه و بله  با

 خوام یمخوب من معذرت  یلیخ_

 گفتم؟ یچ یدیرفت و گفت: شن یغره ا چشم

 نه_

 ...نییگرانه نگاهم کرد که سرم رو انداختم پا سرزنش

 میکه نامزد میبه اون زن که فکر کنم اسمش سمانه خانم باشه، گفت میمن به مامان گفتم که مجبور شد_

 ؟یگرد گفتم:چ ینگاهش کردم با چشما شوکه

 میکن یمدت نقش نامزد هم رو باز هی میدونست... حاال مجبور یم دیزد که دلم براش ضعف رفت:مامان با یلبخند
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 نگاهش کردم!  ناباور

 آدم نبودم؟ یعنی د؟ینظر من رو نپرس چرا

  ؟یخوب_

 تونستم خوب خوب باشم یوقت نم چینبودم، من ه خوب

 گفتم  یم ییهوی دیدونم نبا یم_

 نداره  یکالگفتم:اش یفیضع یصدا با

 ؟طلوعیخوب_

  ؟یآب بد وانیل هیشه  یخوبم م_

 .دمیجا بلع کی... تند از دستش گرفتم و تمام آب را ختیآب برام ر وانیل هی عیتکون داد و سر یسر

 بدنم رو کاهش بدم! یآب خنک، گرما نیخواستم با ا یم

 بدنم رو کاهش بدم! یآب خنک، گرما نیخواستم با ا یم

 نداشت!  یاثر چیه اما

 بودم و مبهوت... جیگ هنوز

 م؟یشه بر یگفتم:م یفیضع یبلند شدم وبا صدا یصندل یرو از

 آره حتما _

  میگذاشت وگفت:بر یچند تا تراول پنجاه تومان بشیدست کرد تو ج و

 کردم. یبود و فقط فکر م نییاز اون راه افتادم، سرم پا جلوتر

 کرده تا برگرده! یزده والتماس م یزنگ م دایکه چرا چند سال به آ نیبه ا ،یمهمون نیا به

 بود. یاون پسره... فکر کنم اسمش عل دنید ینداشتم برا یلیتما گهید اما
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 همه حرفاش دروغ باشه...  دیکجا معلوم؟ شا از

 حواسم به جلوم نبود. یقدر تو فکر بودم که حت اون

 اومدم. رونیبه خودم اومدم و از فکر ب د،یچیپ که تو کمرم یودرد نیزم یپرت شدنم رو با

 بود. دهینفر، درد کمرم امونم رو بر هیبودم به  خورده

 حالت خوبه؟ _

 که برام آشنا بود: دخترخانوم حالت خوبه؟ من واقعا شرمندم  دمیرو شن یدختر یصدا

 خانوم محترم؟ دیکن یطلبکار گفت:چرا حواستون و جمع نم نیام

 گفتم:خوبم باال آوردم و دست

 بودم. ختهیبلند بشم... سکوت رستوران رو بدجور بهم ر نیزم یکردم از رو یوسع

 خاله طلوعِ  نیمامان ا_

 شناخت؟  یوم من

 !دمیکوچولو رو د مانیتعجب سرم رو بلند کردم که پ با

 شد! ینم باورم

 .ستادنیوپرهام ا هدای مان،یکنار پ دمیرو به اطراف گردوندم که د نگاهم

 بود با شوق و ذوق گفت:خاله طلوع  دهیصورتم رو د شتریکه تازه ب مانیپ

 !دیسمتم دو وبه

 وخودش رو پرت کرد تو بغلم! دیدوزانو نشسته بودم، ناخواسته دست هام رو باز کردم که بهم رس یرو

 تنگ شده بود. یلیپسر کوچولو خ نیا یبرا دلم

 جا بود... نیشد االن ا ینم باورم
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 طلوع؟_

 نگاه کردم که چه قدر دنبالش بودم. ییهدایوبلند شدم، به  دمیکش رونیرو از بغلم ب مانیپ

 تنگ شده بود. یدختر دوست داشتن نیا یدلم برا من

 تو بهت بودنشون بودم که تو آغوش گرمش فرو رفتم. هنوز

 خواستم با اشک هام ناراحتش کنم. یوبغضم رو قورت دادم، نم دمیکش یقیعم نفس

  دمتیدلم برات تنگ شده بود، چندسالِ که ند_

 من  یکوچولو یمنم دلتنگت بودم آبج_

 تنگ شده بود. یمهربون نیگرما، ا نیعطر، ا نیا یخودم فشردمش، دلم برا به

 اســـت نگاهــــــم الیخوش خ چه»

 کنــــد یرا مرور م میکه لحظه به لحظه ها یوقت

 در نگاه یسکوت

 در صـــدا یبغــــض

 بر گــــــونه ها  یاشکــــو

 «شــــود. یبــــاران م سیکه... خ یالیوخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟یکرد یجا کار م نیچند سال ا نیوگفت: توا دیآخر قهوه رو سرکش ی قطره

 زدم وسر تکون دادم. لبخند

  م؟یمن وپرهام چه قدر نگرانت شد یدون یم_

 نینبود_
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 ؟یومدیچرا تو ن م،یبعدش که اومد یول_

  هدایحالم خوب نبود _

 ؟یاالن خوب_

 بهتره  یلیخ یلیآره االن خ_

  ی... من وداری...تو کس و کار داریذارم بمون یجا نم نیمن تورو ا ،یایبا من ب دیپس با_

 و محبتش زدم. یهمه مهربون نیبه ا یلبخند

 تنگ شده  یلیکردناش خ یونطیش یکجاست؟ دلم برا مانیداداش پ یراست_

 دختر شده  هیو گفت:صاحب  دیخند

 ؟یگ یگفتم:واقعا؟ جون من راست م یاز ته دل زدم وبا خوش حال یلبخند

 کرد وچپ چپ نگاهم کرد. یاخم

 بود. یونمک نیریش زشیدختر همه چ نیام گرفت! ا خنده

 یدختر خوشگل و مامان هیجون خودت و قسم نخور، آره  گهید_

  نمیعمه رو بب گریخوام ج یم ؟یازش دار یخدا عکس یجانم چند سالشه؟ ول یا_

  میخنده بهم نگاه کرد وگفت:صبرکن اتفاقا عکساش پره تو گالر با

 کردم. یو احساس شاداب دمیبعد از چند سال از ته دلم خند دم،یخند منم

 اش نداشته ام بود.داد ی... جایگفتم داداش یم شهیومنم هم یگفت آبج یبهم م شهیهم مانیپ

 فرشته مهربون و نگاه کنم. نیرو به دستم داد تا ا یگوش هدای قهیاز چند دق بعد

 بود. یکه چه قدر خوشگل و خوردن یدلم ضعف رفت، وا دنشید با

 زد باهاش. یبود، مو نم مانیخود پ هیشب قایدق
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 .نیدونست چه رنگ یهم نم هدای یکه حت ییچشما ،یلخت مشک یموها

 بود... لیشکل و شما نیبچه هم نیا حاال

 ه؟ینازه اسمش چ یلیخ هدای یوا_ 

  هدایزد وگفت: یلبخند

 بودن... وانهیدوتا خواهر و برادر واقعا د نیا دم،یخند

 کشمت یزنم م یم یبه جون خودم اگر بازم بخند_

گفتم اسم من و نذار اما کوگوش  تیقزم نیبه ا یه ایگفت:ب یو حرص دیکش غیشد و ج یکه کفر دمیخند شتریب

 شنوا؟ 

 قهقه خنده ام کل اتاق رو برداشته بود. یصدا دم،یهم خند وباز

 بلند واز ته دلم تنگ شده بود. یخنده ها نیا یدلم برا دم،یخند یوقفه م یب قهیدق چند

 .دمیخند یطور نیکه ا نیطور خوش حال بود از ا نیدونم تعجب کرده بود وهم یشدم، م هداینگاه خاص  متوجه

 ته مونده خنده هام گفتم: حاال چرا اسم تورو گذاشته؟ با

 باشه مانیکنار پ گهید یهدای هیمردم،  یروز هیکه اگر من  نیحرص گفت:به خاطر ا با

 نگفتم. یزیوچ دمیهم خند باز

 شباهت داشت. مانیبه پ یلیپسر خوشگل نگاه کردم، خ نیعکس ا به

 پدرش بود. هیکوچولو هم شب هدایبود،  هیکوچولو که به مادرش شب مانیمثل پ درست

کوچولو رو به  مانیو پ هدایخوام،  یازت م یوقت نتونستن بهم برسن ول چیخواهر برادر شدن وه هدایو مانیپ ایخدا

 هم برسون.

 بودن... یخوش خوش بخت قیدو ال اون
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 .یبه صورت ماهش زدم، دستم خورد رفت رو عکس بعد یلبخند

 شد... شتریعکس لبخندم ب دنید با

 نه چندان دور بهم برسن. یا ندهیدو در آ نیا دیرو بغل کرده بود، شا هدای مان،یپ

 گفتم:چندسالشه؟ هدای روبه

 سالش 4شده _

 چند سالشه؟ مانیپ_

 سال 10ره تو  یسالشه داره م 9_

 کهیلب زمزمه کردم:خوبه سناشون بهم نزد ریز

 ه؟یچطور هدایبا  مانیرفتار پ_

 شده بچه اون خونه  ستیمن ن شیپ مانیاصال پ ششِ،یپ شهیهم_

 بود. بایاز اندازه ز شیب مانیرو نگاه کردم، پ یبعد یو عکس ها دمیخند

 که پرهام رو تونست مجذوب خودش کنه... یِخاکستر ای یبود، طوس هدای یدرست کپ مانیپ یچشما

 ...مانیبود، درست مثل پدرش پ بایز هداهمی

 .دیرس یکوچولو نم مانیپ ییبایاز نظرم به ز یول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  میبر ایشد وگفت:ب رهیبهم خ یبا لجباز هدای

 جا باشم فعال نیا دیمن با ام،یتونم ب یمن که نم یزدم وگفتم:آبج یلبخند

 ؟یدار یجا چه کار مهم نیمثال ا ،یایب دیبا ریگفت: نه خ یکرد و با سرتق یاخم

 بهتر از خونه شما...  ییوگرنه چه جا امیتونم ب یزنت وجمع کن، من واقعا نم نیپرهام با لبخند گفتم:ا روبه
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 که  ستیبچه ن گهیدونه د یخودش بهتر م زمیگفت: عز هدایرو به  یهم لبخند زد و با مهربون اون

 از بچه هم بچه تره  نیگفت:ا هیشد وبعد از چند ثان رهیبهم خ یبا لجباز هدای

 نگاه کردم که با اخم به همه ما زل زده بود. نیوبه ام دمیخند

 مهربونم انداخت. یمشک یمغرورش رو به چشم ها یمشک یها چشم

من  ی... نگاهش تا ساعت ها رویکنم، نگاهم رو ازش برداشتم ول ینگاهش م قیکه متوجه نشه دارم دق نیا یبرا

 کرد. یم ینیسنگ

 داشت؟ یمرد چ نیا

اون قدر جذبه داشت که ناخودآگاه همه رو به سمت خود جذب  شیمشک ینداشت، اما چشم ها یآن چنان تیجذاب

 کرد. یم

 کنه نامهربون باشه. یم یمرد مهربونه اما سع نیوتنها بذاره؟ ا نیچطور دلش اومده ا دایآ

 ن؟یام ایتنهاش گذاشته  دایآ اصال

 داده که برگرده. ینم امکیترکش کرده بود که تا دوسال بهش زنگ وپ نیاگر خود ام دا،یآ معلوم

 کرد من برگردم. یزد واسرار م یبا پرهام حرف م ینگاه کردم، داشت با لجباز هدایبه  یناراحت با

 نخواهم رفت. ییجا چیه رمیکه ثروتم رو پس نگ یمن تا زمان اما

 خوشمون بود. یروز ها ادگاریمادر و پدرم بود،  ادگاریخونه  اون

 کردن. یم یخونه با عشق ساخته شده بود و افرادش با عشق زندگ اون

 اون خونه هرگز. یکه مال من بود و حق من بود به کنار، ول ییهمه ثروت ها اصال

 ...یباشه نه مال کس دیخونه مال خودم با اون

 .رهیبتونه اون خونه رو بگ نیخدا کنه ام ،یکس یهمه ب نیگرفت از ا دلم
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 ؟یخانومِ کوش یهـــــو_

 بهش نگاه کردم. یجیبه خودم اومدم وبا گ هدای یصدا با

 ؟یصدام زد_

 عادتش رو ترک نکرد بود. نیچپ نگاهم کرد که خنده ام گرفت! هنوز ا چپ

 بله صد بار صدات زدم_

 ؟یگفت یخوام تو فکر بودم  ... حاال چ یشدم و گفتم:معذرت م کیبهش نزد یمهربون با

 بود. نیبهتر یانداخت دور شونه ام، قدش بلند بود ول دست

 ؟یتو گوشم زمزمه کرد:خوب آروم

  ؟یگفت یچ نمیتکون دادم وگفتم:بگو بب یسر

 مــایرو به خودش فشرد، درست مثل همون قد من

  امیم 2 یکوچولو هدایجام، فردا با  نیجارو بلدم هروز ا نیبه بعد راه ا نیاز ا_

 مهربون و فوق العاده بود. بیدختر عج نیگرفت، ا حرف آخرش خنده ام از

خونه محسوب  نیگفته بود من مهمون ا نیکه ام نیا ادیبا یول یایب یکه ه ستیجا مال من ن نیخواستم بگم ا یم

 .شمیپ ادیتونه ب یم هدایشم، دلم گرم شد که  یم

  هدایآدرس خونه اتون رو بده  یراست ا،یزدم وگفتم:حتما ب یلبخند

 آقا نیپرهام داده به ا_

 اشاره کرد... نیام وبه

 وقتِ  رید میبر گهیجان بلند شو د هدای گهیکاناپه بلند شد و گفت:خوب د یاز رو پرهام

 میدیتدارک د یکل د،یگفت:لطفا شام بمون نیبگم که ام یزیچ خواستم
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 پرهام تروخدا  د،یلبخند حرفش رو تکرار کردم وبعد گفتم:آره لطفا بمون با

 میمون یم دیکن یتعارف م ادیکرد وگفت:باشه حاال که ز یشده بود که خنده ا رهیهم با التماس به پرهام خ هدای

 خندوند. یهمه رو حساب مان،یبلند آخجون پ یصدا

 شد و با ذوق گفت:خاله خاله  کیبهم نزد مانیپ

 .دمینرمش و گرفتم وکش یخم شدم تا قدم بهش برسه، لپ ها یکم

 جون خاله؟_

 پارک؟ میبر یایم_

 نکن  تیخاله رو اذ مانیاومد:پ هدایسرزنش گرانه  یصدا

 جا نیپوسه ا یبچه خوب دلش م ؟یعادتت رو ترک نکرد نی:توهنوز ادمیتوپ هدایاخم به  با

 نگفت وفقط با اخم بهمون نگاه کرد. یزیچ گهید

 م؟یخاله بر_

 باشه عمو؟  رونیب میر یم یگفت:شب همگ نیدفعه ام نیا

 .ارمیحرف ب نیتونستم رو حرف ام یدروغ چرا نم یبگم، ول یزیشد تا چ رهیبهم خ زونیلب و لوچه آو با

و گفت:باهات قهرم  دیکوب نیزم یرو رو کشیکوچ یکنم، پاها یهم نم دییتا یزنم وحت یحرف نم دید یوقت مانیپ

 خاله

 رفت. هدای شیهم با قهر روش رو برگردوند و پ بعد

 قهر کنه. مانیناراحت شدم، حق داشت پ کمی یگرفته بود ول که خنده ام نیا با

 من رو دوست نداره. یکس گهیروزا د نیا

 نبودم. یزیچ چیمتوجه ه گهید ن،ییرو انداختم پا سرم
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 هم کور شده بودم هم کر! دم،یشن یم یزیونه چ دمید یم یزیچ نه

 داد. یپاهام بود و داشت تکونم م یکوچولو رو مانیپ یاومدم که دست ها یگذشت، وقت قهیدونم چند دق ینم

 نگاهش کردم وگفتم:جونم عشق من؟ یلبخند تلخ با

 دیببخش_

 بوسش کنم! یوحساب رمشیحرف باعث شد محکم تو بغلم بگ کی نیهم

 .یبردمش تو باغ کنار یتنگ شده بود، حاال که شب نشده بود بهتر بود م یلیبراش خ دلم

 شه. یخوش حال م یلیمنظره خ نیا دنیبا د مانیبود ومطمئن بودم پ یباز لهیباغ پر از وس اون

 ؟ییجا هیببرمت  یایگوشش آروم گفتم:م تو

 تند سر تکون داد وازم جدا شد. تند

 ایب یخوا یتو هم م هدایتو باغ،  میر یم مانیسرگرم بودن گفتم:من و پ یلبخند رو به جمع که حساب با

 بلند شد و به طرفم اومد. تکون داد واز رو کاناپه یسر هدای

 .میکرد یرو ط ریرو گرفتم واون مس مانیپ یچشم ها م،یاز عمارت خارج شد هرسه

 م؟یر یخاله کجا م_

  زمیصبر داشته باش عز_

 نگفت... یزیچ گهید

 ...یکن فیبرام تعر دیاز اول با ؟یمدت کجا بود نیا_

 گم یتونم بگم، صبر کن بعدا م ینم مانیپ یبندازم گفتم:جلو ینگاه هدایکه به  نیا بدون

 گفت و سکوت کرد...  یا باشه

 نبود که. زایجور چ نیاهل سکوت کردن وا هدایسکوت پر از معناست، وگرنه  نیدونستم ا یم
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 بود. لیپر از وسا یبزرگ نبود ول ادیباغش ز م،یدیرس یبه باغ کنار قهیاز چند دق بعد

 عقب. دمیمتر پر کی غشیبا جبرداشتم که  مانیپ یچشم ها یرو از رو دستم

 .نقدریا گهینه د یکنه ول یقدر ذوق م نیدونستم ا یم

 خاله نیبهتر یو گفت:مرس دیومحکم لپم رو بوس دیرو گرفت و خودش رو باال کش گردنم

 نگفتم. یزیو چ دمیخند

 .لیکنه با وسا یبوسم کرد رفت باز یکه حساب نیاز ا بعد

 بود. ییدارا نیمن بزرگ تر یپسر کوچولو برا نیا دم،یهاش خند یذوق کردناش، خوش حال نیا به

 .یلیاز خ شتریدوست داشتم، ب یلیرو خ مانیپ

 خوب؟_

 کن فیزل زدم که با اخم گفت: تعر هدایبه  یجیگ با

 کردم. فیتعر هدای یرو برا زیمجبورا همه چ ه،یمنظورش چ دمیفهم تازه

 ... دنیبار یرفت واشک هاش م یزدم اخم هاش توهم م یکه م یهر حرف با

 حالت خوبه؟ هدا،ی دیگفتم:ببخش یپاچه شدم وبا شرمندگ دست

 متاسفم که نتونستم حواسم رو جمع کنم وازت مراقبت کنم. یلینگاه کرد و گفت:چرا آخه؟ خ بهم

 دختر نمونه بود. نیبهش زل زدم، ا یاشک یچشم ها با

 تو نبود ریتقص_

 رفتم یم دینبا_

  هدایذشته گذشته ها گ_

 داد. یپام نشست ومدام تکونم م یکوچولو رو مانیپ یها دست



 انیپا یغرور ب

 
137 

 

 باهم میکن یباز ایخاله خاله ب_

 خواست. یم جانیه کمیها بردم، دلم  یزدم ودستش رو گرفتم وبه سمت اسباب باز یلبخند

 .نییپا میبر یقطار ایبدو بدو به سمت سرسره رفت وگفت:خاله ب مانیپ

 آورد. یبچه من رو سرشوق م نیوبه طرفش رفتم، ا دمیخند

 ...میسُر خورد یینشست وبعد هم من، کمرش رو گرفتم دوتا مانیپ اول

 .ریانگ جانیبود وه یطوالن یلیخ سرسره

 بود برام... ادیز جانشیزدن، ه غیبه ج میشروع کرد مانیپ با

 خــــــــاله عاشقتـــــم یوا_

 شد... ختهیو خنده هامون درهم آم دیاوهم خند دم،یخند بلند

 ها نگاه کردم. لیوسا هیبا ذوق شوق به بق ن،ییپا میدیسرسره تموم شد وما هم با خنده پر باالخره

 بود. یچ همه

 سالم بود و مامان وبابام آورده باشنم پارک. 5خواست االن  یم دلم

 میبش یکیسوار اون  میگفت:خاله بر مانیکه پ دمیکش یآه

 زیانگ جانیه یادیبود وهم ز یطوالن یادیبهتر بود؟ هم ز نیاز ا یتونل نگاه کردم، چ به

 تر از من رفت سمت تونل... عیسر مانیپ

 پسر بود. نیطرفش رفتم وبا لبخند نگاهش کردم، چه قدر خوب بود که ا به

 نداخت. یهام م یبچگ ادیو من

 ــــــوهــــــوی_

 از ته دل...  دم،یخند
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 وگفت:خاله بدو توهم سوار شو نییپا دیرس مانیپ قهیدق کیاز  بعد

 ترس داشت. کمیوقت بود سوار نشده بودم و یلیتکون دادم و از پله ها باال رفتم، خ یسر

 نداشته باشه. یترس چیباشه وه یبچه ها عاد یبرا لهیوس نیا دیکه شا یدرحال

 رواز کردم.پ بایتقر نییکمرم فشرد وبه سمت پا یمحکم رو یصلوات بفرستم که دست کیکه نشستم خواستم  نیهم

 ...دمیخند یوم دمیکش یم غیج جانیتس وه ار

 فت.گر یخنده ام م شتریشد و ب یتو سر خودم اکو م غیج یکردم، صدا یاز ترس داشتم سکته م نییبرسم اون پا تا

 رفت. یم جیسرم گ یکردم بلند شم ول یسع نییپا دمیکه رس نیهم

 داد کار اون دوتا باشه هل دادنم. ینشون م مانیوپ هدای یخنده  یصدا

 حالم بهتر شد. هیبهشون نگاه کردم وبعد از چند ثان یخشم الک با

 که خاله قرمز شده  میاوه اوه مامان بدو بر_

 ...دنیرو گرفتن وبه سمت مخالفم دو مانیودست پ دیخند هدای

 ...دمیون دوکارشون مطمئن شدم کار خودشون بوده، به سمتش نیا با

 تند وفرز بود... یلیخ هدای یول رمشونیکردم بگ یم یسع

 دستش رو ول کرد. هدای نیهم یبدوهه برا عیسر هدایتونست مثل  ینم مانیپ

 پسرت و گرفتم هدایگرفتمش و داد زدم: عیسر دمیکه رس مانیپ به

 من حواسش پرت شد و... یبا صدا هدایکه  میدییدو یم میکه داشت میاستخر بود کنار

 کرد وتوآب افتاد. ریبه لبه استخر گ پاش

 شده بود. دهیآب کش یدرست مثل موش ها هدای افهیخنده، ق ریز میبلند زد مانیوپ من

 بلند داد زد: طلــــــوع هدای
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 داد. یم دیتهد یجور مواقع صداش بو نیا دم،یخند شتریب

 ...ستیخوب نشنام  ادیبچه من ز ریدست من وبگ ایطلوع ب_

 رو ول کردم ورفتم سمتش. مانیدست پ یول یِدونستم شنا کردنش عال یکه م نیا با

 با... ایب ریرو دراز کردم وبا خنده گفتم:دستم وبگ دستم

 من رو گرفت وپرتم کرد تو آب. هدایحرفم کامل نشده بود که  هنوز

 بلند... یخنده، خنده ا ریزدم ز هیشدم وبعد از چند ثان رهیبهش خ شوکه

 داشتم. نارویگذشت، چه قدر خوب بود که ا یداشت بهمون خوش م یوحساب دنیخند یهم م هدایو مانیپ

 زدم از بس که آب خورده بودم...  ینفس م نفس

 .اوردیجا م یخنک بود وحالم رو حساب یکمیاستخر  آب

  یش یوقت غرق م هی ایتو آب که گفتم:نه خاله ن ادیهم خواست ب مانیپ

کالس  رهیداره م شونیا میکه رفت یاز همون موقع ا ؟یگفت:پسر من ودست کم گرفت دیخند یهمون طور که م هدای

 شنا

 کامل بلده؟ یعنیبه قد و قوارش نگاه کردم و گفتم: باتعجب

 داره یمامان کلِیپسرم چه ه ینیب یوبلده، نم زشیآره خداروشکر همه چ_

 خوشگل؟ نیرفته آخه ا یبه ک ست،یکدومتون ن چیه هیاصال شب یول_

 دونم، نه به من رفته نه به پرهام یخودمم نم_

 خودته  هیرنگ چشم هاش شب کمیچرا _

 خودمه. یکنم دوقولو یوقتا فکر م یبه من شباهت داره، گاه شتریکه ب هداکوچولوی_

 کنه؟  یکار م یکجاست؟چ یعنیطناز خواهرم افتادم!  ادی
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  نمیگه بپر تو آب بب یگفتم:اگه مامانت راست م مانیاومدم رو به پ رونیفکرش ب از

 بزنه. رجهیگرفت تا ش یبهم کرد و ژست یغرور نگاه با

 ه؟یمال چ گهیغرورش د نیخوشگل ا نیخنده ام گرفته بود هم تعجب کرده بود که ا هم

 کودکانه! غرور

 آب دهانم از تعجب باز موند. یزدنش تو رجهیباش

 خنده. ریحالتم خنده اشون گرفت وبلند تر از قبل زدن ز نیاز ا هدایو مانیپ

 خنده ام گرفته بود... خودمم

 هوم؟ م؟یکن یباز کمیگم چطوره  یم_

 ....یفکر بــــد_

 شد... ختهیاز آب تو صورتم ر یموج یسر نیباز هم کامل نشد وا حرفم

 حرص بخورم. ایبخندم  ایبکشم  غیدونستم ج ینم

 شده بودم. جیشتم وگتا حالت رو باهم دا چند

 اره؟یبود که کم ب یشروع کرده بود وک هدایاز االن  م،یکن یقرار بود آب باز پس

 ...شیبود برگردم به چهار سال پ بهتر

 کردن. یم یکردن وبد تالف ینم یتو صورتشون و اوناهم نامرد ختمیر یهم مثل خودشون آب رو م من

 .میاومد رونیو کل کل کردن از استخر ب یساعت آب باز کیبعد از  م،یشده بود سیخ سیخ یحساب

 هرسه مون بود. یرد لبخند رو لبا هنوز

 نکرده بودم. طنتیش یطور نیوقت بود ا یلیبودم، خ دهیهمه نخند نیوقت بود ا یلیخ

 بود. یزندگ نیبهتر میبود زندگ شیگذشته ها تنگ شده بود، اگر االن همون چهار سال پ یبرا دلم
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 خوش گذشت یلیخ یخاله مرس_

 عروسکم  یوگفتم:مرس دمینرمش رو کش یشدم وبا خنده لپا خم

 نگفت. یزیو چ دیخند

 بکشتمون. نهیمارو بب نِیتو عمارت؟ فکر کنم اون مرده که اسمش ام میبر یحاال طلوع ما چطور_

 ستیکارا ن نیوگفتم: نه بابا بنده خدا اهل ا دمیخند

 چه نکن ب یااا ازش طرف دار_

 ساله ست. 18منِ دختر  یایهمه دن نیکاش بدونه که ام دم،یهم خند وباز

 .میبه سمت عمارت رفت مانیو پ هدایکنان همراه  خنده

 بودم که دل درد گرفته بودم. دهیدوساعته خند یکی نیقدر توا اون

 برات تنگ شده بودا یلیخاله دلم خ_

 عشق خاله شتریزدم وگفتم: من ب یلبخند

 که با خنده اخم کرد. دمینرمش رو کش یولپا

 خنده... ریز میبلند زد هدایکارش هم من و هم  نیا با

 تو  نییایرو باز کردم و گفتم:ب درعمارت

 و الناز جون شوکه شدم. مانیپ دنیخنده برگشتم که با د با

 تو بغل مهربون الناز جونم. دمیبه خودم اومدم که د یوقت یبودم ول جیگ اول

 گفته تنهام؟ یمحکم بغلش کردم و زمزمه کردم:ک یشاد با

 ؟یخانوم یچطور_

 بود. بایز اریجون مهر و محبت داشت و بس الناز
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 اوهم تنگ شده بود. یبرا یدلم حت دم،یرو شن مانیپ یصدا

 یالناز جان بذار منم بغلش کنم تمومش کرد_

 .دیو عقب کش دیخند الناز

 فرو رفتم. مانیتو آغوش پ دینکش هیثان به

 من بود واز ته دلم دوستش داشتم. یحام نیبزرگ تر اون

 .دمیرو شن یناز و دخترونه ا یبه خودم اومدم که صدا یدونم چه قدر گذشت فقط وقت ینم

 ه؟یک نیبابا ا_

 اومدم وبه دخترک چهار ساله نگاه کردم. رونیب مانیاز آغوش پ هیگر با

 کوچولو بود. هدای

 ...شدمیکه درعکس د یهمون

 وگفتم:من طلوعم  دمیرنگش کش ییخرما یموها یزانو زدم ودستم رو، رو شیبه رو رو

 ؟یتتلو هست ؟یدرهم گفت:چ یاخم ها با

 گفت تتلو... یتونست بگه طلوع م ینم دم،یخنده ام رو مهار کنم و خند نتونستم

 رو به چپ وراست تکان دادم وگفتم:طلوع نه تتلو  سرم

 تونل؟ _

 درست بگو  ه؟یدرهم که از پدرش به ارث برده بود گفت:اسمت چ ییبا اخم ها هدایو دمیرو شن هیخنده بق یصدا

 زبان بود. نیریش اریدختر بس نیا دم،یخند بلند

 اسمم طلوعه  زمیعز_

 بهت بگم؟ گهیاسم د هیشه  یتونم بگم، م یوگفت:نم دیورچ لب
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 بگو یدوست دار یوگفتم:هرچ دمیخند

 گاگاو گفت:  دیخند باالخره

 خنده. ریبلند زدم ز یقیگرد شده نگاهش کردم وبعداز دقا یبا چشم ها 

 چلوندمش. یبغلش کردم وحساب محکم

 هــــدایکوچولو، کل عمارت رو برداشت: مانیپ غیج یصدا

 بدو بدو از در عمارت به سمتمون اومد. و

باهامون  ینگاه کرد که فاصله چندان یمانیوبا شوق به پ دیکش رونیصداش، خودش رو از بغلم ب دنیباشن هدای

 نداشت.

 رو بغل کردن. گریو همد دیدو مانیکوچولوش به سمت پ یهم با اون پاها هدای

  ن؟ییچه پدر سوخته ها ینیبیگفت:م هدایکردم که  یصحنه رو نگاه م نیخنده ا با

 معلومه بهم عادت کردن _

 عروس منه هدایوگفت: از االن  دیخند

 رو حس کردم... یگاهن ینیسنگ دم،یخند

 کرد. یتالق نیرو برگردوندم که با نگاه ام سرم

 کرد. یبا لبخند بهم نگاه م داشت

 ...بایمحو و ز یلبخند

 به روش زدم و سرم رو برگردوندم. یلبخند ناخودآگاه

 دوستم داشته باشه وهرچند محال بود. نیخواستم حداقل ام یخدا م از

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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 همه جارو گرفته بود. یاهیس دن،ید یجارو نم چیهام ه چشم

 گهیدنبالمون د ای:زود باش خاله بدمیرو از سمت چپم شن مانیپ یصدا

 .ومدین رمیگ یزیجز هوا چ یو دستم رو به سمتش بردم ول دمیخند

 افتادم. نیزم یخورد و با سر رو یزیجلو رفتم که پام به چ یکم

 داد که کار خودشون باشه. یم نیکوچولو خبر از ا مانیکوچولو و پ هدایخنده  یصدا

 وبلند شدم...  دمیخند

 نبود. دیشد یدرد گرفته بود ول یکم پام

 کردم. یحرکت م اوردن،یکه از خودشون در م ییگشتم وبه سمت صداها یدستم دنبالشون م با

 خـــــــاله _

 بر خورد کردم. وارینتونستم خودم رو کنترل کنم وبه د مانیپ یصدا با

 خنده اشون باز هم بلند شد. یصدا

 کنن؟  یم نایکه ا هیچه باز نیموندم ا من

 باشک که بهتره... میقا

 چشم هام برداشتم و گفتم: من خسته شدم یچشم بندرو از رو یوحرص رمینتونستم بگ یساعت باز میاز ن بعد

 ــــایتنبل یلیوگفت: خاله خ دیخند مانیپ

 نگفتم...  یزیوچ دمیخند

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «پـــرهام»
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 کردم. کشیرو گرفتم وبه خودم نزد کمرش

 گفتم:عطر تنت محشره  هیوبعد از چند ثان دمیبو کش یتنش رو با ولع خاص عطر

  یگ یرو م نیل همکرد و گفت:هرسا یجذاب خنده

 گم. یوم نیهم شهیوبا حرص گفتم:هم دمیباز هم بو کش یعطش خاص با

 پرهام  میشام بخور میو گفت:بر دیکش رونیخنده خودش رو از آغوش ب با

 .میحرکت کرد زیرو گرفتم وبه سمت م دستش

 بود. دهیچ شهیمثل هم قهی... با سلزیشدم به م رهیبرق زده خ یچشم ها با

 یخانوم دییوبا لبخند گفتم:بفرما دمیرو عقب کش یصندل نه،یکه بش نیاز ا قبل

  یخسته ا یلیدونم خ ی... مزمیعز نینشست و گفت: بش یصندل یرو بر

 قدر کار نکن پرهام نی... ارهیگ یوتمام بدنت درد م یکن یکار م یلیروزا هم که خ نیادامه داد:ا یبا دلخور وبعد

 انه؟ی ارمیودر ب مونیخرج سه نفر یجور هی دیبا یول یدونم نگرانم یم زم،یزدم وگفتم:عز یخسته ا لبخند

 حس گفت:بشقابت و بده  یو ب دیکش یآه

 برداشتم وبه دستش دادم. زیم یرو از رو بشقاب

 به چهره مغمومش نگاه کردم و کالفه چشمام رو بستم. یدرموندگ با

 برسم. مانیو پسرم پ هدایه تونستم ب یبود که نم ختهیسرم ر یروزا کار رو نیا نقدریا

 داشت از من ناراحت باشه... حق

 چشم هام رو باز کردم. هدا،یاسمم از زبون  دنیشن با

 .رمیرو جلوم گرفته بود ومنتظر بود از دستش بگ بشقاب

 .زمیعز یلبخند بشقاب رو از دستش گرفتم وگفتم:مرس با
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 .ختیخودش هم غذا ر یتکان داد وبرا یسر

 شه یدرست م هدایوگفتم:  ناراحت نباش  ختمیر هدای یفسنجون رو اول برا خورشت

 بغضش شکست. هدایحرف از دهنم،  نیخارج شدن ا با

 بلند شد وبا سرعت به اتاقمون رفت زیپشت م از

 واز بهت خارج شدم. دمیبلند در از جا پر یصدا دنیشن با

 ...یول دمیکش نییرو گرفتم وبه پا رهیجام بلند شدم وبه سمت اتاق رفتم، دستگ از

 بود! قفل

 در و باز کن زمیدر زدم و گفتم:عز یمشت رو با

 آورد. یبلند هق هقش داشت قلبم رو به درد م یصدا

 التماس کردم که در رو باز کنه، باز نکرد. هدایشدم، هرچه به  کالفه

 سرم رو محکم به در کبوندم. تیعصبان با

  ییبابا_

 به سمتش برگشتم. یبه خودم اومدم وبا لبخند تلخ مان،یپسرم پ یصدا با

 بهم زل زده بود. ینگران با

  ؟یجونم بابا؟ تو مگه خواب نبود_

 شدم. داریدر اتاق ب یبا صدا یسمتم اومد وگفت: چرا خواب بودم ول به

  ایبخواب فردا کالس دار ریپسرم برو بگ دیوگفتم:ببخش دمیرو بوس سرش

 کنه؟ یم هین چرا داره گرلب زد:ماما ینگران با

 دلش گرفته برو بخواب پسرم  کمی یمامان زمیعز_
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 اما..._

  زمیبخواب عز ریجان بگ مانیپ_

 .دمیکردم و دوباره سرش رو بوس یاشک بهم زل زد، پوف با

  نمت؟یبب یایزودتر ب کمیشه شبا  یدلم براتون تنگ شده بود بابا، م_

 گرفت... چه قدر سر گرم کار کردن بودم مگه؟  دلم

 خوبه؟ ،یبرم شهرباز یرم سرکار و جاش تورو م یاصال فردا نم زمیکردم وگفتم:چشم عز یخنده ا تلخ

 وگفت:عاشقتم بابا دیذوق و شوق باال پرس با

 اینز یچُرت م یبخواب پسرم فردا سر کالس نقاش ریگفتم:بگ دنشیوبعد از بوس دمینرم رو کش یلپا

 ییبابا ریچشم بابا، شبت بخ_

 پسرم... ریشبت بخ_

 افتادم. هدای ادیبه اتاقش  مانیاز رفتن پ بعد

 گرفت. شیآت دلم

 در و باز کن کارت دارم. هدا؟یزم؟یگفتم:عز متیاتاق رو زدم وبا مال در

 .دمیچرخش قفل رو شن یگذشت که صدا یا هیثان چند

 زل زدم. هدای ونیاتاق رو باز کردم وبه صورت گر در

 غقب هلش داد و در رو بستم. به

 رو از پشت به قفل در رسوندم وقفلش کردم. دستم

 کرد. هیو باز هم گر نییاخم بهش نگاه کردم که سرش رو انداخت پا با

 سمتش قدم برداشتم و محکم بغلش کردم. به
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  هدایقهر نکن  گهیحرص گفتم:د با

 رو محکم گرفت. راهنمیکرد و از پشت پ هیتو بغلم گر شتریب

  م؟ی... پس چرا کشترمیمیم یبهم نگاه نکن ،یریروتو ازم بگ ،یگفته بودم اگر قهر کن_

 خستم پرهام _

 من بود. ریهاش، اشک چشماش همه و همه تقص هیصداش، گر بغض

  یخانوم دیو گفتم:ببخش دمیرو آروم پشتش کش دستم

 شد. شتریب شیهق ها هق

  زمیعز یکرد هیگر یبسه هرچ هدا،ین نک هیگفتم:گر تیحرص وعصبان با

 رو داشت. زشیر یهنوز هق هق ها یبعد آروم شد ول یکم

 روشن کرده بود. یبود اما نور مهتاب اتاق رو کم کیتار اتاق

 .نهیتخت بش یخودم جدا کردمش و کمکش کردم رو از

 رو گذاشت رو شونه ام و گفت:دلم تنگ شده  سرش

 زمیعز دیوگفتم:ببخش دمیرو بوس سرش

 دستش رو انداخت دور کمرم و محکم گرفتتم. دوتا

 ... خوبه؟زمیرم سرکار تا شنبه عز یکارش زدم و گفتم:فردا نم نیبه ا یلبخند

  ؟یبهم نگاه کرد و گفت: اما کارت چ یناباور با

 خانوم یدار یپسندم... مشکل یم شتریو گفتم: من کنار زن و بچم وب ختمیرو بهم ر شیمشک یدست موها با

 کوچولو؟ 

 کرد، چشم هاش چراغون شده بودن و خوش حال بود. یا خنده
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 پرهام یمرس_

  یجوجه رنگ فمهیو گفتم:وظ دمیدوتا انگشت هام دماغش رو کش با

 داد. هیوبهم تک دیخند

 کردم: شیرو زمزمه کرد و با جون دل همراه یلب شعر ریز

 ستیچ دمیدیکاش م _

 است یاز چشم تو تا عمق وجودم جار آنچه

 که تو لبخند نگاهت را یوقت آه

 ...یتابانیم

 یخوابان یبال مژگان بلندت را م_

 که تو چشمانت  یوقت آه

 جام لبالب از جان دارو را آن

 یگردانیتشنه جان سوخته م نیا یسو

 عشق یقیموج موس _

 گذردیدلم م از

 رنگ شرابروح گل _

 گرددیتنم م در

 شوق رانگریو دست

 پرپر ن،یغنچه رنگ یا کندیم پرپرم

 نگردیمن در آن لحظه که چشم تو به من م _
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 را مانیا دهیخشک برگ

 پنجه باد در

 خواهش را طانیرقص ش _

 آتش سبز در

 بخشش را یپنهان نور

 چشمه مهر در

 نمیب یرا م تیاهتزاز ابد _

 ستینگاهت نتوانم نگر یسو نیاز ا شیب _

 ستین میتماشا یارایرا  تیاهتزاز ابد _

 ستیچ یگفت یکاش م _

 است یآنچه از چشم تو تا عمق وجودم جار _

 

 {یریمش دونی}فر

 زل زدم. مانیچشمام رو باز کردم و گنگ به پ یتکون دست با

  گهیبابا، پاشو د_

 دست کنارش زدم و روم رو برگردوندم. با

 ذاشت من بخوابم. ینم مانیپ اما

 شدم. الیخ یوب دمیرو شن هدای یبگم که صدا یزیچ خواستم

 کنار بذار بابا بخوابه  ایب مانیپ_
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 شه یم رمیمن رو ببره کالس االن د دیاما مامان اون با_

 پسرم میبم گفتم: برو حاضر شو بر ییصدا با

 شد. رمیبابا من حاضرم پاشو د_

 بهش زل زدم. یغرغر از تخت خواب بلند شدم وبا اخم کمرنگ با

 .رونیاز اتاق رفت ب عیسر دهیترس

 برمش یمن م زمیبخواب عز ریگفت:بگ هدایکردم که  یپوف

 .دمیزدم و لپش رو کش یخسته ا لبخند

 برمش ینه خانوم خودم م_

 ...دیو گونه ام رو بوس دیخند

 صبحانه بخور بعد برو پرهام ایصورتت بزن ب یآب هیبرو _

 شدم. سیگفتم و وارد سرو یچشم

 «هـــدای»

 ومنتظر پرهام شدم...  دمیصبحانه رو چ زیم

 با تعجب به اطرافم گشتم. ،یسیپ سیپ یصدا با

 مامان مامان _

 کرده بود. رونینگاه کردم که سرش رو از در اتاق ب یمانیتعجب به پ با

 بگم که آروم تر گفت:بابا کوش؟ یزیبهش چ خواستم

 ادیبچه؟ بابات االن م یکن یم یطور نیکردم و گفتم:چرا ا یاخم

 از دستم مامان؟ یِدهانش رو قورت داد وگفت:عصبآب  دهیترس
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 موضوع از چه قراره... دمیفهم تازه

 بغل مامان ایبگه آخه گل پسر؟ بدو ب یزیجرعت داره به تو چ یکردم وگفتم:تا من زندم ک یا خنده

 رو بغل کرد و تو هوا چرخوندش... مانیاومد طرفم که همون موقع هم پرهام از پشت پ بدوبدو

 کل خونه رو برداشته بود. هدای غیج یصدا

 نگاه کردم...  مونیحال به جمع سه نفر خوش

 شد. یپسرم داشت عاقل وبالق م مانیتر بود که پ یقدر خوب که داشتمشون و چه قدر عال چه

 بود. دهیلجباز بود که از باباش بهش رس یکم فقط

 اومدم وبهش زل زدم. رونیو همراه با خنده هردوشون، از فکر ب مانیبلند پ غیج یصدا با

 داد. یگذاشته بود و داشت قلقلکش م نیزم یرو رو مانیپ پرهام،

 مامان مــــــامــــان کمــــــــک _

 و به طرفشون رفتم و گفتم: بسه پرهام بچم مرد. دمیخند

 م پسر زیوگفتم: بدو برو سر م دمیبه لباسش کش یرو به زور از پرهام جدا کردم و با خنده دست مانیپ و

 چه قدر زود بزرگ شد  مانیخنده به رفتنش نگاه کردم و به پرهام گفتم: پ با

 ...مانِیدور کمرم نشست و با لبخند گفت: اگر تا االن زندم فقط اول به خاطر تو وبعد به خاطر پ دستش

 طور. نیداد و گفتم:منم هم هیرو به شونه هاش تک سرم

 .مینار هم نشستو ک میرفت زیهم، قدم به قدم به طرف م کنار

 انداخت. یخورد و من رو به حرص م یتند تند صبحانه اش رو م مانیپ

 ...میاخم تشر زدم:پ با

 .ارمیباال ب کیمعدم رو نزد اتیهنوز حرفم تمام نشده بود که تمام محتو اما
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 افتاد. نیزم یاز پشت بر رو یکه صندل یبلند شدم، به طور یصندل یسرعت از رو به

 تند تند قدم برداشتم. سیسمت سرو به

 رو باز کردم و... در

 تمام سرم رو گرفته بود. یبیبد بود، سردرد عج یلیخ حالم

 بهم برسه. یبیپرهام دورم حلقه شد و نذاشت آس یقو یکه دست ها فتمیب نیزم یبود بر رو کینزد

 ؟یخوب زمینگرانش به خودم اومدم: عز یباصدا

 جون حرف زدن نداشتم. یتکون دادم... حت یحال یرو با ب سرم

 اومدم... رونیب سیکمک پرهام، از سرو با

 کاناپه نشوند وکمکم کرد دراز بکشم. یمن رو رو آروم

 .ادیحالم ز نینبود ا بیرو با درد بستم... عج چشمام

 که در سرم بود هم وحشت داشتم هم خوش حال بودم. یفکر از

 و بخور  نیا ایب زمیعز هدا،ی_

 رو باز کردم وبهش نگاه کردم. چشمام

 کرد من فشارم افتاده. یدستش بود، فکر م یقند آب

 لب زدم:حس ندارم پرهام  آروم

 که مخصوص به خودش بود، بهم زد و سرم رو بلند کرد. یوآرامش یپر از نگران یلبخند

 باال آوردتش. یلب هام گذاشت و کم نیرو ب وانیل یلبه  آروم

 بهم دست داد وبا ولع تا آخرش رو خوردم. یم حس خوبکه خورد یقطره ا نیاول

 حالم بهتر شده... یکردم کم یم حس
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 ؟یخوب_

 نگران نباش  ستین یزیاش زدم وگفتم:االن خوب شدم، چ دهیبه چهره نگران وترس یلبخند

 بهم نگاه کرد. یزانو زد وبا نگران نیزم یکاناپه، رو نییپا

 دهیپر یلیرنگت خ زم؟یعز مارستانیب میبر یخوا یگرم و بزرگش گذاشت وگفت:م یدست ها ونیرو م دستم

 که! ستین یزیبزرگش نکن چ ادیرو فشردم و گفتم: نه پرهام خوبم ز دستش

  هدایبشه  تیطور هیترسم  یکنه... همش م یم وونمیپاهام گذاشت و گفت:فکر از دست دادنت د یرو رو سرش

 باز  ایشد وونهیشه پرهام، د ینم یچیکردم وگفتم:ه یا خنده

  هدای وونتمیچه قدر د یدون یخوبه م_

 شد رمی:بابــــــــا دمیبه خودمون اومد مانیپ یصدا با

  رمیگ یم نیاالن واست ماش مان؟یحال مادرتو پ ینیب یبا اخم بهش نگاه کرد و گفت:نم پرهام

 شم. رهیباعث شد بهش خ مان،یپ اعتراض

 اصرار داره پرهام برسونتش. یچ یدونستم برا یتو چشماش حلقه زده بود... م اشک

 برد. ینم رونیرو ب مانیوقت بود که پرهام پ یلیخ

 رید مانیگه چرا پ یزنه باز م یزنگ م یگفتم:پرهام من خوبم، پاشو بچه رو ببر سر کالسش االن خانم عباس آروم

 کرده 

 اما آخه..._

 هم خوبم... یلیمن خ فتهینم ی: نگران نباش اتفاقزدم وگفتم یآروم لبخند

 اشاره کردم. مانیکرد که با چشم وابرو به پ یپوف

 ولبخند زد. دیفهم هیبعد از چند ثان یشد ول رهیگنگ بهم خ اول
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 جز خودت  یبه فکر همه هست شهیدر گوشم گفت:هم آروم

 نکن  تشیخواد پرهام، اذ یدلش تورو م مانیهم آروم گفتم:پ من

 تو... یرو تکون داد وگفت:ول سرش

 خوبم، برو بچه رو بذار کالس زبان  یعنیاخم گفتم: صدبار گفتم خوبم  با

 گفت وبه اتاق خواب رفت تا حاضر شه. یا باشه

 اومد. رونینشد، حاضر از اتاق ب قهیدق 5 به

 بود. دهیخودش قبال لباس هاش رو پوش مانیپ خداروشکر

 اومدم. گهیساعت د کیمن تا  هدایمراقب خودت باش _

 رمیمینکن پرهام، آروم برو نترس منم نم یتند رانندگ_

 زدن. رونیاز خانه ب مانیبا پ م،یشانیپ دنیگفت وبعد از بوس یا خدانکنه

 ساعت که حس کردم حالم بهتر شد، از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم. میاز ن بعد

 حاضر شدم. قهیدق 10از کمد به همراه شلوار و شالش درآوردم وکمتر از  یسبز رنگ مانتو

 رفتم دکتر. یم د،یرس یکه پرهام م نیتا قبل از ا دیبا

 شدم... یمطمئن م دیبا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اتاق خانوم دکتر شدم وبا لبخند گفتم:سالم خاله جون  وارد

 بلند شد. یصندل یاز رو یشاد صدام سرش رو باال آورد و با با

 طرفم اومد و در آغوشم گرفت. به



 انیپا یغرور ب

 
156 

 

 دخترم یجان خوش اومد هدایسالم _

 که مزاحم شدم خاله  دینشستم و گفتم: ببخش یصندل یرو یاز احوال پرس بعد

 اونم بدون وقت! ؟یجا اومد نیشده که ا یبرام ... چ یمون یدخترم، توهم مثل شهال م هیچه حرف نیا_

 وگفتم:راستش خاله امروز... نیینداختم پارو ا سرم

 کردم. فیتعر شیرو برا یچ وهمه

 ؟یشده بود یطور نیقبال هم ا_

 بارم بود که حالم بهم خورد. نیششم نیبله فکر کنم ا_

 ؟یخانوم هیزد وگفت:نکنه خبر یلبخند

 واسترس دارم. جانیه یلیزدم وگفتم: فکر کنم خاله، خ یخجول لبخند

 ... یواز طرف من اومد یِبده و بگو فور شیبرو آزما زم،یآروم باش عز_

 ش؟یمثل چند سال پ_

 دم. یزنم اطالع م یبده منم االن زنگ م شیهستش برو آزما شگاهیهنوز طبقه باال آزما زمیآره عز_

 گفتم واز اتاق خارج شدم. یچشم

 تند وشتاب زده پله هارو باال رفتم. ییقدم ها با

.................... 

 ؟یخانوم فرهاد_

 بلند شدم وگفتم: منم یصندل یاسترس، از رو با

 .زمیعز دییبفرما_

 تند به سمتش رفتم و برگه رو از دستش گرفتم. تند
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  یمبارک باشه خانوم_

 زل زدم... شیاشک به جواب آزما با

 برام مشکل بود...  یکه من باردار بودم کم نیا باور

 آروم به سمت اتاق دکتر رفتم. یی... با قدم هایبچه بودم ول نیوقت بود منتظر ا یلیخ من

 اتاق دکتر شدم وبرگه رو بهش دادم. وارد

 انه؟یآره  یخوب به سالمت_

 اومد گفتم:آره یکه از ته چاه درم ییصدا با

 ؟یانداخت وگفت: چند وقته ماهانه نشد یبرگه بادقت نگاه به

 شتریب دمیشه شا یم یزحمت گفتم:حدود سه ماه با

 ؟یتو اصال شک نکرد یعنی_

 نبودم. یزیچ چیمتوجه ه نیهم یخوب نبود برا ادیز مینه اصال، حال روح_

 رهیکه خ شاهللیا زم،یسونو بده عز هیبرو_

 ـــــــــــــــــــــ

 یتو سه ماهه باردار هدای_

 ! دمینفهم یزیمن چ یبه صورت دکتر نگاه کردم ولب زدم: نه امکان نداره، چطور یناباور با

 دختر خوشگل  هیبچتم دختره  ،یِعیکرد وگفت: طب یا خنده

 شده بودن...  یو اشک با هم قاط خنده

 آرزوش رو داشتم. شهیکه هم یزیمن هم دختر دار شدم، چ باالخره

 ...یخنگ دوست داشتن یِمگول یدختر گوگول هی
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 بکشه. ینه مثل من، دوست ندارم دخترم مثل من سخت اما

 کردم و از ساختمون خارج شدم. یز دکتر خداحافظا یسخت به

 بود. یماهه باردار بودم... چه حس خوب سه

 خوش حال باشم. یلیخ دیزدم واشک هام رو پاک کردم، با یلبخند

 شدم وبعد از روشن کردنش، به سمت خونه حرکت کردم. نیماش سوار

 نگرانم شده بود. یبود وکل دهیتا االن پرهام رس حتما

 امروز خبر و بهش بدم. نیهم دیبا

 یو ب دمیتو بغل پرهام پر یوارد خونه شدم، با شاد یداشتم که وقت قتیگفتن حق یهول بودم وعجله برا نقدریا

 دارم یخبر عال هیگفتم:پرهــــام  شیتوجه به نگران

 ؟حالت نیبا ا ید... کجا بویستین نمیب یدوساعته اومدم خونه م ؟یچه قدر نگرانم کرد یدون یم ؟ییتو کجا هدای_

 هیصاحب  یشه؟ دار ینفره پرهام، باورت م 4شه  یگفتم:خانوادمون داره م یتوجه به حرف هاش با شاد یب ومن

 پرهام یش یدختر م

 ؟یخورد و من رو از بغلش جدا کرد و گفت:چ یتکون

 شد. یاز چشم هام جار اشک

 بهش داده بودم. یبهش شوک بزرگ ییهویشد ومن  ینم باورش

 رو درآوردم وبه طرفش گرفتم. شیبرگه آزما فمیک یاز تو هیگر با

 لرزون از دستم گرفت و بهش نگاه کرد. ییدست ها با

 شد. یم شتریب رتشیخوند و هر لحظه بهت و ح یدقت م با

 ...یعنیشد وگفت: رهیبهم خ یناباور با
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 .دیاز راه رس میتظرش بودکه سال ها من ی... باالخره اون دخترنیهم یعنیوسط حرفش و گفتم:آره  دمیپر

 قهقه زد. یلب هاش نشست وبا شاد یرو یکم لبخند کم

 بودن هاش...  طونیش نیکردن هاش، به هم یشاد نیبلندش قانع بودم، به هم یقهقه ها نیبه هم من

 بودم. یراض یزندگ نیا زیبه همه چ من

تو پوست  یاومد ومن از شاد یم ایبه دن گهیماه د شیدوست داشتم، نفر آخرمون تا ش یلیچهار نفرمون وخ یزندگ

 .دمیگنج یخودم نم

  مایبچرخون یگفتم:پرهام حق ندار ادیکه پرهام به طرفم ب نیاز ا قبل

 وگفت: خوشحالم ستادیخنده سرجاش ا با

 شتریمن ب_

 چند وقتته؟_

  یکن یکنان گفتم:اگر بگم که اصال باور نم خنده

 وونهیبگو د_

 سه ماهمه _

 دش بهم زل زد وگفت:ها؟گر یچشم ها با

 نگفتم. یزیوچ دمیخند

  م؟یدیسه ماه؟ پس چرا ما نفهم_

 که سه ماه چون حالم خوب نبود متوجه نشدم و... نیحالت تهو داشتم وا یگفتم: چندبار هوی

 گرد شده بهش زل زدم. یدهنم گذاشتم وبا چشما یبه خودم اومد ودستم رو محکم رو هوی

 رفت. یتوهم م شتریلحظه اخم هاش ب هر
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 ؟یگفت یتو چ_

 یچی...هیوحشت زمزمه کردم:ه با

  ؟یش یم یطور نیشه وا یتو خونه حالت بد م یچرا نگفت هدا؟ی یرو محکم گرفت وگفت: چرا بهم نگفت دستم

وزا هم ... ریاومد یوشبا خونه نم یبود مارستانیوگفتم:سرت شلوغ بود، همش تو ب نییسرم رو انداختم پا یناراحت با

 .یرفت یم مارستانیوبعدش دوباره ب یهمش تو اتاق بود یاومد یه مک

 مبل انداخت. یخودش رو رو کهویآروم به طرف مبل رفت و ییفاصله گرفت وبا قدم ها ازم

ر بچه اگ یگور بابا ؟یچ دیرس یبهتون م یبیگفت: سه ماه حواسم بهت نبود، اگر آس یبه طرفش برم ول خواستم

 ؟یافتاد چ یم یواسه تو اتفاق

 زدم وکنارش نشستم. یتلخ لبخند

 فتادهیهم ن یاتفاق چیگذشت، ه گهید_

 اگر..._

 دمیکه خودم کش ییها یخوام سخت یکنار؟ به االن فکر کن پرهام، من نم یو... بذار یاگر واما و ول نیشه ا یم_

 دخترم بکشه.

بشه،  یو روان یخوام هر روز شکنجه روح ینم نه،یاز طرف خانوادش بب یخوام سرد یدخترم برام مهمه، نم ندهیآ

... خواهش میداشته باش یلیهواش وخ دیبا م،یش یدختر دار م میخوام مثل من دچار اشتباه بشه... پرهام ما دار ینم

 باش. شمونیپ شتریکنم ب یم

 یاز من بود. م یی... کوتاههدایخوام  یمعذرت م زیرو دورم انداخت وگفت:باشه چشم، من به خاطر همه چ دستش

 رم. یلحظه هم از کنارت نم هیباشم،  شتیپ گهیخوام د

 حال از بودنش، لبخند زدم. خوش

 .یرسون یم یکامل تر یمن رو به خوش بخت یشکرت که دار ایخدا

 ـــــــــــــــــــــــــــ
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 «طــــلوع»

 بکشه... رونیجا ب تونست من رو از اون ینم یرفتم که کس یدر خود فرو م یوقت ها به طور یگاه

 االن همون طور شده بودم.  قایدق

 تخت بلند شدم. یو آروم از رو دمیکش یقیعم نفس

 بود. یابر هوا

 آن ها هم دلشون گرفته بود، چه برسه به من. یحت

 ؟یکن یفکر م یبه چ_

 اومدم وبهش نگاه کردم. رونیاز افکار خود ب نیام یصدا با

 .دمیاز حضورش نترس شه،یخالف هم بر

 اومدن ها عادت کرده بودم. ییهوی نیبه ا گهید ایگو

 .شهیکرده بود، درست مثل هم اخم

 ؟یجواب سوالم رو بد یخوا ینم_

 ریخود اومدم وگفتم:سالم صبح بخ به

 ؟ید یتکان داد و باز گفت:جواب نم یسر

 نبود...  یخاص زیکردم و گفتم: چ یپوف

 ز اتاق خارج شد.نگفت، به عقب برگشت وا یزیچ گریکرد و د یهوم

 دادم. رونیب قیرو عم نفسم

 شدم. سیرو مرتب کردم و وارد سرو تختم

 ــــــــــــــــــــــ
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 کارت دارم. ایتر ب عیسر ؟ییطلوع کجا_

 

 نگاه کردم. نیگذاشتم و به ام نکیعجله ظرف ها رو تو س با

  نیکرد و گفت:بش زیپشت م یبه صندل یا اشاره

 شدم و گفتم:خوب؟ رهیبهش خ یو روش نشستم و با نگران دمیرو کتار کش یصندل

 مرد جذاب... نیاخم داشت ا هنوز

 گردن یمامان وبابا امشب دارن برم_

 کم شد... میاز نگران یکم

 دونستم یو که م نیخوب؟ ا_

 کنسل شده طلوع  یمهمون_

 شد که جلوش رو گرفتم. یداشت خود به خود باز م شمین

انجام نداده بود و  یکار چیکس هنوز ه چیخودم زدم و گفتم:خوبه که کنسل شده چون ه به چهره یتفاوت یب نقاب

 دونستم. یخودم رو اصال نم تیمن هم که وضع

 شد... رهیاخم بهم خ با

 بود. نیکه مالکش ام یفقط من بودم و دو چشم مشک ستاد،یا زمان

 به خودم اومدم. یشدن صندل دهیبودم که با کش رهیدونم چه قدر بهش خ ینم

 انداختم. نییو سرم رو پا دمیبه سرم کش یدست دستپاچه

 خنده اش، سرم رو باال آوردم. یصدا با

 شد. یم بایهم ز دیخند یم یوقت
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 کنم یفکر نم دنی*به رس

 

 کنم یتو فکر م به

 

 رسم!..*  یم و

 

 نشست. شیابروها نیب یاش رو جمع کرد وباز اخم محکم خنده

 کرد و از آشپزخونه خارج شد. یسرفه ا تک

 کردم. یگرما م احساس

 نداشت. یریدست خودم رو باد زدم اما تاث با

 جا بلند شدم و پنجره آشپز خونه رو باز کردم. از

 داد. یبدنم کاهش م یخورد از گرما یکه به صورتم م یخنک باد

 ؟یسرد چرا پنجره رو باز کرد یهوا نیدختر؟ تو ا یکن یم کاریچ_

 به سمت ماه بانو برگشتم و گفتم:گرم بود گفتم هوا عوض بشه هول

 بهم کرد و به سمتم اومد. یچپ نگاه چپ

 ؟یکلک نکنه عاشق شد یرو بست و گفت:همه سردشونِ تو گرمته؟ ا پنجره

 هام گرد شد... چشم

 .دیزن یکه م هیچه حرف نینه نه معلومه که نه ماه بانو ا_
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، شه یم کیعشقشون بهش نزد یعاشق وقت یو گفت:آدما دیه صورتم دست کشمهربونش، ب یو با دست ها دیخند

 شه. یخود به خود گرمشون م

 .دمیکش یهام قرمز شد و من هم خنده ام گرفته بود و هم خجالت م لپ

 ؟یعاشق شد نمیخوب حاال درست بگو بب_

 انه؟یگفتم  یرو م قتی! حقدیلب هام پر کش یاز رو لبخند

 نگم. یزیکار ها ماه بانو اشاره کرد چاز خدمت یکیورود  با

 در برم، از آشپزخونه خارج شدم. رشیکه جواب سوالش رو ندم و از ز نیا یبرا

 .دمیسرعت از پله ها باال رفتم که سولماز رو د به

 بودم و خودم خبر نداشتم. دهیرو ازش دزد یارث دیکرد که فکر کردم شا یبا اخم نگاهم م یجور

 پرتاب شدم. یزد که به عقب کم یتنه ا بهم

 .نییوقت از پله ها پرت نشم پا کیگرفتم تا  واریرو به د دستم

 ؟یدرست راه بر یتون یبهش نگاه کردم و گفتم:چته؟ نم یعصب

  ؟ینازک کرد و گفت:که چ یچم پشت

 مراقب راه رفتنت باش ؟یافتادم چ یاگر م_

 ...یکه با وجودت دار ییتو یم کوچولو، مشکل اصلنداره خانو یزد وگفت: راه رفتن من مشکل یپوزخند

 نصفه موند. نیبا اومدن ام حرفش

 کرد وبه هول وال افتاده بود. ینگاه م نیوحشت به ام با

 ده یکار دستت م یروز هیزبونت  نیگفت:سولماز مراقب حرف زدنت باش، ا نیبگم ام یزیکه چ نیاز ا قبل

 نگفت. یزیو چ نییسرش رو انداخت پا سولماز
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 .یومراقب رفتارت و کار هات باش یمهمون هم باالتر...بهتره درست حرف بزن هیجا مهمونه، از  نیطلوع ا_

 ؟یدیزد:فهم ادیفر نینگفت که ام یزیباز هم چ سولماز

 بغض داشت. یگفت که صداش رگه ها یبله آروم سولماز

 یستپ یلیکه خطاب بهم گفت:خ دمیحرفش رو شن یاز کنار گذشت ول عیسر

 هام گرد شد.  چشم

 .نییاز پله ها رفت پا هیبگم که با گر یزیخواستم چ 

 بهش نگاه کردم... ن،یام یصدا با

 ؟یهست یاز اتاقت راض_

 ممنونم  یلیزدم و گفتم:بله، خ یلبخند

 نگفت... یزیتکون داد و چ یسر

 چرا کنسل شد؟  یمهمون یراست_

 .میریقراره با اون جشن اومدنمون رو بگ اد،یقراره ب یکیچون _

 به اتاقم رفتم. هیگفتم و بعد از چند ثان یآهان

  اد؟یخواست ب یم یک یعنی

 رو برداشتم وبعد از گرفتن شماره، تماس گرفتم. لمیتنگ شده بود... موبا هدایواسه  دلم

 بعد از چند تا بوق تلفن رو برداشت. باالخره

 بله؟_

 جونم هدایسالم _

 دختر؟ یباال رفت:سالم عشق من چطور غشیج یصدا
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 ...دمیخند

 کوچولو خوبن؟ مانیپرهام و پ ؟یخوبم تو خوب زمیعز_

 رسونن  یآره خوبن سالم م_

  هدا؟یمزاحمت که نشدم _

 گذره؟  یبارش باشه...خوب؟ خوش م نیدوم نیکه ا یمزاحم بود یک ه؟یچه حرف نیا_

  ؟یتو چ ستیبد ن یه_

 خبر بهت بدم دختر هی دیبا یوا_

 باشه! ریافتاده؟ خ یاتفاق ؟یچه خبر_

 هیهم خبر خوب یلیکه هست خ ریخ_

 خوش حال کرده؟ نقدریخبر که تورو ا نیا هیخوب چ_

 شه گفت. یآدرس تا بهت بگم، پشت تلفن نم نیبه ا ایامروز ب_

 امیاوم باشه آدرس رو بده اگر بتونم ب_

  یایحتما ب دیبتونم نداره، با_

 ایرو دار یلجباز نیو گفتم:هنوزم ا دمیخند

 زمیشه عز یآدم عوض نم یخصلت ها_

 عوض کنم. یزیکه االن گرفته بودم رو حاضر نبودم با چ یانرژِ دم،یهم خند وباز

 ام؟یخوب آدرس رو برام اس ام اس کن... ساعت چند ب یلیخ_

 خونمون...  ایشام ب یاوم برا_

 اما..._
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 نه نه بذار به پرهام بگم که دعوت کنه ای ادیاخمو هم بگو ب نیطلوع، به اون ام میاما ندار_

 اد؟یتعجب گفتم:چرا حاال اونم ب با

 دوست شده... یلیو اون و نه در ضمن با پرهام خ میچون زشته که تورو دعوت کن_

 عه خوبه پس_

 ؟یندار یخواد. کار یغذا م مانیطلوع من برم پ یآره، وا_

 الم برسون س زمینه عز_

 یبا یگلم، دوستت دارم با نیهمچن_

 رو قطع کرد. یخواستم بگم خدانگهدار که گوش 

 اخالق گندش رو داشت. نیهم هم هنوز

 کرد. یقطع م عیکرد که فقط سر ینم یخداحافظ

 تخت انداختم... یو خودم رو رو دمیکش یقیعم نفس

 بخوابم که موفق شدم. کمیکردم  یرو بستم وسع چشمام

 ـــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــ

 ... یمشک دی... شال سفدیسف یبا شلوار لوله ا یمشک ینگاه کردم، مانتو نهییخودم تو آ به

 گورخر شده بودم. رسما

 مختلف بود. یو لباس ها شیاتاق پر از لوازم آرا تو

 نداشتم. یمشکل گهیجهت د نیا از

 ن کفش پاشنه دار، از اتاق خارج شدم.کردم و بعد از برداشت یکم شیآرا
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 .میافتاد یراه م دیبا گهیدعوت پرهام رو قبول کرده بود ود نیام

 ؟یحاضر_

 زده بود ناخودآگاه در دل قربون صدقه اش رفتم. یپیکه چه ت دنشیبرگشتم، با د نیطرف ام به

 شده بود. شهیتر از هم جذاب

 بود. ینداشت اما حالت صورتش کامال جد اخم

 بود. یحالت، خواستن نیهم توا باز

 م؟یبر_

 رو تکون دادم و کنارش راه افتادم. سرم

 از حال نرم. نیکردم امشب از دست ام یخدا م خدا

 شده بود. یودوست داشتن یکه امشب خواستن بس

 هم کار دل. دیهم کار خدا بود وشا دیو شا میبود دهیمثل هم لباس پوش ناخودآگاه

 شدم. نیرو تکون دادم وسوار ماش سرم

 نه دل داست،ی*بر عشق توام، نه صبر پ

 

 توام، نه عقل بر جاست، نه دل یرو یب

 

 غم، که مراست کوه قافست، نه غم نیا

 

 دل، که توراست، سنگ خاراست، نه دل* نیا
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .میو درحال حرف زدن بود میحال نشسته بود تو

 رفت. یپرهام روبه هوا م یقهقه ها یزدن وگاه یباهم حرف م نیو ام پرهام

 کرد. یفقط به لبخند بسنده م نیام اما

 خنده یکه نم مشیبخور میخوا یخنده؟ انگار مام ینم یچ یعنی... ادیمغرور بدم م یآدما نیاز ا نقدریاه ا_

 خنده ام گرفته بود و هم ناراحت شده بودم. هم

 حرف بزنه...  نیبه ام ینداشتم کس دوست

 عادت نداره بخنده دیخوب شا_

وقت  هیزنه تا  یلبخند هم به زور م یحت ینیب یگذشته. نم یکال از افسردگ گید نیکه نخنده افسرده اس، ا یآدم_

 پرهامم ناراحت نشه

 میبهتره راجبش حرف نزن_

 ه؟یانداخت و گفت:خبر یبهم نگاه مشکوک

 فعال خبر دار شه. یم و دوست نداشتم کسداد یم یسوت داشتم

 ...هـــدای یحت

 بود؟ یخبر چ نیخوب ا ،ینه بابا چه خبر_

 که به کل موضوع رو فراموش کرد. نیا مثل

 هاش چراغون شده بود و خوش حال بود. چشم

 شه چه برسه به تو. یشه طلوع، من خودم هنوز که هنوزه باورم نم یبگم اصال باورت نم_

 یشده جون به لبم کرد یچ نمیگفتم:خوب بگو بب ینگران با
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 بهم گفت بارداره و سه ماهشه از تعجب دهانم باز موند. یوقت

 شد. یباورم نم اصال

 که سالها منتظرش بود... من هم خوش حال شدم یزیشه، چ یداره دختر دار م دمیفهم یوقت

 سخت بود. اریباورش هم برام بس ،یخوش حال نیدرکنار ا اما

  میاسمش هم انتخاب کرد یحت_

  ؟یشوق گفتم:چ با

 یزد وگفت:شهــرزاد، شهرزاد فرهـــاد یلبخند

 خوره ها ینم مانیبه پ یول یچه اسم قشنگ یوا_

 آرزو داشتم اسم دخترم شهرزاد باشه  شهیهم یدونم ول یم_

 .ستیاصال مهم ن یتفاوت داره ول یکل ست،یهم ن یمهم ادیز زیچ_

 شام  دییخانوم بفرما_

م شام... بعد از شا دیایکنار ب دیچرت و پرتتون رو بذار یاز جاش بلند شد و گفت:خوب خانوما حرفا طنتیبا ش پرهام

 .میکن یباز میخوا یهمه م

 کرد. یبه همسرش نگاه م ادیز یبرخورد که با عاشق ییهداینگاهم به نگاه  م،یدیهمه شوق و ذوقش خند نیا به

 ...میشام نشست زیسر م نیو پرهام و ام هدای با

 نبود. یکوچولو خبر مانیپ از

 کجاست؟ مانیپ_

  دهیپسر بابا رفته خواب ریطلوع جان، ش یچه قدر تو خنگ_

 خوب؟  دمیفهم یخوب من از کجا م یلیخ_



 انیپا یغرور ب

 
171 

 

 مظلوم شد. نیو... دوباره ا افشیق یوا_

 طونیش یداداش گول ظاهر مظلومش ونخور... به موقعش جور نیکرد گفت:ام ینگاهم م رهیکه داشت خ نیبه ام رو

  یفهم یشه که خودت هم نم یم

 پرهام؟  یگ یم یجور نیمظلومم، چرا ا شهیرو برداشتم وبه طرفش پرت کردم و گفتم:من که هم چنگال

 یهم رو نیوره... اخ یشه هردومون و م یدوتامون وگرنه طلوع بلند م میفرار کن ایب نیگفت:اوه اوه ام یالک یترس با

 تشهیعصبان

 نگفتم. یزیچ گهیو د دمیخند

 من و پرهام، کل کل کردنامون گذشت. یها یبا شوخ شام

 بود. دهیقدر غذا بهم نچسب نیحاال ا تا

 اما مردونه و آروم. دیخند یم یسیرودروا یب نیبود که ام ییجالب ترش اونجا و

  میکن یباز قتیجرعت حق میخوا یم دیخوب خوب زود باش_

 میکن یفکر یباز میخوا یگفتم االن حتما م یباز یگفت نیپرهام و گفتم:همچ یتا بازو دمیدست محکم کوب با

از دست من ساخته  یکار گهیوآدم کن د نیجان ا نیدختر، چه دستت محکم شده؟ ام الیخ یب نارویا یفکر یباز_

 به خدا  ستین

 و هم پرهام خوش حال بودن. هدایهم  دم،یخند

 از اندازه خوش حال بودن. شیشن، ب یکه دارن صاحب دختر م نیاز ا هردوشون

 .مینشست نیزم یهم رو یروبه رو نیو ام من

 .گهیهم د یهم روبه رو هدایو پرهام

 افتاد. نیو ام هدایچرخوند که به  نیرو ام میکه آورده بود یآب یبطر

 .دیپرس یسوال م هدایداد و  یجواب م دیبا نیام
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 قت؟یحق ایبگم آخه؟ جرعت  یخوب چ_

 همون ژست مردونه اش گفت: جرعت با

 امیابروش رو باال انداخت و گفت:صبر کن االن م یتا هی هدای

 انداخته. نیام یبرا یچه دام هدایدونست  یم ایگو د،یخند یزکیزریر پرهام

 !هیچجور آدم هدایدونست  یسوخت، نم یم نیام یاالن دلم برا از

 که توش پر از محتوا بود برگشت. یوانیبا ل هدای قهیدودق بعداز

 رو به شک انداخته بود. نینگاهش، ام یتو طنتیش برق

 .میجا هم ندار یب لینه و دل ن،یآقا ام دینفس بخور هی دیرو با وانیل نیخوب ا_

 رو از دستش گرفت. وانیل دیبهش کرد وبا ترد ینگاه نیام

 شد. ینم دهیطرح دار بود و توش د وانشیل

 کشونه. یم مارستانیرو به ب نیتوش هست که ام یزیچ هیدونستم  یم اما

 کشوند دست بردار نبود. ینم مارستانیتا همه رو به ب میکرد یم یشناختم، اون موقع ها باهم باز یرو م هدای اخالق

 .نمیبب مارستانیتخت ب یرو رو نیتونستم ام ینم

 ن گفتم:صبر کن صبر ک هویلب هاش نشست که  یرو وانیل

 .نییرو آورد پا وانیتعجب ل با

 چرا؟ _

شربت  ایهست  لیدوباره توش اب وفلفل ونمک و زنجف ای... ارهیدرم یجنبه باز یب هدایکردم و گفتم: چون  یاخم

 توش. ختهیر ادیخرت و پرت ز ادیخارشتر که به احتمال ز

 گرد نگاهمون کرد. یبا چشم ها نیام
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 زبل وخطرناک باشه. نقدریآروم و خانوم، ا یهدایشد  یباورش نم دیشا

 .دیخط ونشون کش میبرا شیطوس یبهم انداخت وبا چشم ها ینگاه هدای

 خنده پرهام به هوا رفت. یصدا

 ـــایمن و شناخت یهدایطلوع توهم خوب _

 دونم یو بم کار هاش رو م ریز گهیرو نشناسه؟ د هدایکه  هیخنده گفتم:ک با

 خوره چون معدش به فلفل حساسه  یزهرمار و نم نیا نید که گفتم: املب به اعتراض گشو هدای

 کردن. یگرد شده و پر از تعجب نگاهم م یهمه شون با چشم ها یسر نیا حاال

 دونن؟ یگفت: و اون وقت سرکار خانم از کجا م طنتیبا ش پرهام

 گفتم:سارا جون بهم گفت  الیخ یب

 نگفت. یزیچ گهیگفت و د یآهان پرهام

 ... نیام اما

 کرد. یبا نگاه خاصش داشت براندازم م نیام اما

 انداختم. ریزده سر به ز خجالت

 دشیبخور دیزود باش نیخوب خوب، آقا ام_

 لطفا نی اریب گهید یچ هیطلوع گفت معدم حساسه؟  دیدیمگه ند_

 شدم. هدای یافتادن شونه ها متوجه

 ... دمیکارش خند نیدلم به ا تو

 .دیکش یگرفت و از اون کارش دست م یحرصش م هدایشد،  یم یبرخالف خواسته اش عمل یزیچ یوقت
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تا  میبد یزیبهتون چ دینبا دیلوس یلیشما خ ال،یخ یبا حرص کنار پرهام نشست وگفت: ب هدایدرست بود،  حدسم

 نشه...  یمعدتون چپک

 نگفت. یزیکرد و چ یاخم نیام

 بهش بر خورده بود. دیشا

 داشت. یزیخانوم و با وقار بود اما زبون تند و ت یلیکه خ درست بود هدای

 بهش زور بگه. یو کس ارهیبود کم ب محال

 چند تا سرفه کرد تا جو عوض بشه وبعد گفت: خوب طلوع بچرخون پرهام

 ثابت موند. نیمن و ام یرو چرخوندم که رو یبطر

 ...دیپرس یسوال م دیبا نیام

 از حد استرس داشتم. شیکه چه عرض کنم، ب یمن کم و

  قت؟یحق ایخوب جرعت _

  قتیگفتم:حق آروم

 طلوع بگو جرعت  اریدرن یده... مثبت باز یحال نم قتیبا اعتراض بلند گفت: اه حق هدای

 گم یجرعت م یبعد یسر قت،یحق یسر نیوگفتم:ا دمیخند

 نگفت. یزیاخم نگام کرد و چ با

 بگه... یکرد تا چ یداشت فکر م نیام

 زد. یسرعت نور م به قلبم

 ؟یتا حاال عاشق شد_

 ضربان قلبم کند شد. ستاد،یا قلبم
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 .دمیشن یهام رو م دنینفس کش یوفقط صدا فقط

 نفس ها نیجز هم دمیشن ینم ییصدا

 کردم اعتماد به نفسم رو برگردونم واصال هل نشم. یسع

 راجب احساسم بدونه. یزیفعال چ نیخواستم ام ینم

 که فرزام داشتم، باشه. یاحساس، مثل احساس نیا دیشا

 کجا معلوم؟ از

 آروم لب زدم:نه  یلیخ دیلرز یکه از شدت استرس م ییلب ها با

 خاموش شد. نیام یچشم ها برق

 تونه عاشق باشه که...  یطلوع فعال بچس و نم_

 گفت. یچرت و پرت م یادیبود که داشت ز نیا دیهم شا لشیرو بشنوم، دل هدای یخواست فعال صدا ینم دلم

 کردن. یم یداشتن باز هیبق یگذشت ول قهیدونم چند دق ینم

 آب بخورم  یرم کم یبلند شدم و گفتم:من م هیتوجه بق یب

  ارنیخوب صبر کن بگم برات ب_

 رم  ینه نه خودم م _

 طرف آشپزخونه راه افتادم... وبه

 .ختمیر یوانیآب رو برداشتم و تول یبطر خچال،ی یتو از

 رو انداختم. وانیول دمیکش یخفه ا غیگوشم، ج ریز یخش دار یآب رو بخورم که باصدا خواستم

 .دمید یرو م نیام یوحش یبود و فقط چشم ها کیخونه تار آشپز

 !قهیهم چند دق دیشا ایشدم و رهیبهش خ هیثان چند
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 نشستم. نیزم یبه خودم اومدم و رو یاز مدت بعد

  ینگاه کردم و گفتم:وا نیزم یشکسته رو یتکه ها به

 نداره  یپاشو برو اشکال یتو دست بزن ستین یازیمردونه اش دور مچ دستم حلقه شد و گفت:ن یها دست

 شه!  یآدم زهر ترک م ؟خوبیایم ییهوی نقدریبهش نگاه کردم وگفتم:چرا ا تیعصبان با

 نگفت. یزیکرد و چ نگاهم

 ؟یخوا یم یجا چ نیرو هم شکوندم... اصال امردم  وانیگفتم:حاال زدم ل یشتریب تیعصبان با

 لب هاش نشست. یرو یمحو لبخند

 .دیخند یحرص بهش نگاه کردم، چشم هاش م با

 خندتون گرفته نقدریگم که شما ا یدونستم دارم جوک م ینم_

 بلند شدم. نیزم یاز رو و

 یبعص یکه نذاشت و گفت:وقت رون،یبکشم ب لمیبود و خواستم دستم رو بر خالف م نیمچ دستم تو دست ام هنوز

 .یش یقشنگ تر م یلیخ یش یم

 آروم از آشپزخونه خارج شد. ییبعد دستم رو ول کرد و با قدم ها و

 خواب... کیمثل  درست

 شد. یدستم حس م یهنوز رو ن،یدست ام یگرم

 گذاشته بود گذاشتم و لمسش کردم. نیکه ام ییرو، جا دستم

 سوزه...  یکرد اون نقطه از دستم داره م یم حس

 .دمیکش یآروم غیسوزش پام به خودم اومدم وج با

 تو چشم هام نشست. اشک
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 به پام نگاه کردم. ینشستم و با نور گوش یصندل یرو یسخت به

 اومد. یم رونیشده بود و داشت خون ازش ب زخم

 انداخت. یم هیبود که آدم رو به گر ینبود اما به حد قیعم زخمش

  هدایانداختم وگفتم:شرمنده  هدایروشن شدن برق، نگاهم رو با شرم به صورت  با

 شده؟  یپات طور ؟یسرت... خوب یبهم نگاه کرد و گفت:فدا ینگران با

 ببندمش؟ یشه باند بد یم ده،یبر کمیخجالت گفتم:فقط  با

 آره آره صبر کن _

 .بود ستادهینگاه کردم که کنار پرهام ا نیام به

 که زده بود، بودم. یبه فکر اون حرف هنوز

 باشه، به طرفمون اومد. هیاول یزدم کمک ها یجعبه که حدس م هیهمراه  هدای

 کنم  یمن بود خودم درستش م ریبه من... تقص دیقدم برداشت و گفت: بد هدایبه طرف  نیام

 نگفت و جعبه رو بهش داد. یزیچ هدای

  ؟یطرفم اومد و آروم گفت:خوب به

 نگفتم. یزیرو تکون دادم و چ سرم

 !ستین یزیپام زانو زد و گفت:نگران نباش چ یجلو نگران

 بود؟  یزیشد نگران چ یبا بودنت م مگه

 بگم... یزیتونستم بهت چ یم کاش

 طلوع  میکه زخم پام رو بست از جاش بلند شد و گفت:کم کم بر نیاز ا بعد

 حاال  دینبمو د؟یگفت:کجا بر هدایگفتم که  یآروم باشه
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 کار داره! یبرم سرکار و طلوع هم کل دیاما من فردا با یممنون خانم فرهاد یلیخ_

 و گفته بهشون. نیداشته که ا یلیدل دیداشتم که خودم خبر نداشتم؟ شا یچه کار من

 کردم. دییرو تا نیشدم و حرف ام رهیتفاوت بهشون خ یب

 جا! نیبمونم ا دیکش یحوصلم نم گهید

 بود. یخستگ لیهم به دل دیشا

 نکرده بودم. یچکاریاومدن و من ه یم نایسارا جون ا فرداشب

 خوب طلوع پاشو _

 جا  نیطلوع بمونه ا دیگفت: خوب بذار یناراحت هدابای

 ؟یبمون یخوا یطلوع بگه، م یوگفت: هرچ دیاخم هاش رو در هم کش نیام

 خوب؟ شت،یپ امیصت مفر هیرو گرفتم وگفتم:سر  هدای یزدم و دست ها یلبخند

 کنه قبول کنم. یکنم که چشات جادو داره و مجبور م کاریخوب چ یلیاخم بغلم کرد و گفت:خ با

 اومدم. رونیواز بغلش ب دمیخند

 بلند شدم. یصندل یاز رو ن،یکمک ام به

 بذارم. نیزم یسمت راستم رو رو یتونستم پا ینم اصال

 داد... یبهم دست م یبد حس

 داد. یحس معذب بودن بهم دست م ییجورا هیبهم دست بزنه  نیکه ام نیا اما

 که نذاشت. رمیازش فاصله بگ خواستم

 رو پس بزنم. نیو پرهام، ام هدای یزشت بود جلو گهید

 .میرفت یبه طرف در خروج نیلب هام نشوندم و باز هم با کمک ام یرو یلبخند
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 دوست من بود. نیشد، هرچه بود اون بهتر یتنگ م هدای یباز هم برا دلم

 تجربه داشت. یخواهر بزرگ تر من بود که کل اون

 شد. یبراش واقعا تنگ م دلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سولماز، چشم هام رو باز کردم ... یصدا زدن ها با

 صبحه  7شدم که گفت:ساعت  رهیبهش خ گنگ

 سولماز؟ یردک داریاالن ب یچ یخواب آلود گفتم:برا ییباصدا

 : چون خانم و آقا اومدن دیاخم بهم توپ با

 تخت نشستم. یو به سرعت رو دمیکش یبلند غیگرد شده از تعجب ج یچشم ها با

 ؟یگفت یچ_

 گغتــــم خانوم و آقا اومدن _

 خورده بود. رهیالمصب بد بهم گ یشده رو باز کنم ول دهیچیکه دورم پ ییکردم پتو یکرده سع هول

 تخت افتادم. یکردم، از رو یم یکه داشتم سع یجور نیهم

 هنگ کرد. یمغزم به کل یها ستمیکردم س حس

  یگفت دست وپاچلفت یکرد و مدام م یو مسخره ام م دیخند یبلند م یبا صدا سولماز

 حرص باالخره بعد از کشمکش، پتورو از خودم جدا کردم و بلند شدم. با

 !هیگر ریبلند زدم ز ییزدم و با صدا یتر یبلند غیبا سوزش کف پام، ج اما

 اصال حواسم نبود که من پام زخم شده؟ چرا

 دختره حرصم داد... نیاز بس که ا اه
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 ؟ی: طلووع خوبنینگران ام یباز شده وبعدم صدا یبد یبا صدا دراتاق

 گرد شده بهش نگاه کردم. یچشم ها با

 رفت. ادمیکردن از  هیکل گر به

 کرد. یگرد شده من رو تماشا م ییهم داشت با چشم ها اون

 نوک پا تا سر. از

 شدم. دیسرخ و سف دنشونیبه لباس هام انداختم که با د ینگاه

 شلوارک... تاپ

 شدم. نیخورد و پخش زم زیبگم که پام ل یزیزدم و خواستم چ یآروم غیج

 افتادم...  یم دیشانس نداشتم، فقط با اصال

 درد گرفته بود. کمرم

 بلند شم... نیزم یکمکم کرد از رو یدست

 .دیخند یرو لباش شدم. هم نگران بود، هم اخمو، وهم م ینگاه کردم که متوجه خنده  نیام به

 نکنم. یتونستم بهش نگاه یچهره اش خاص شده بود که نم اونقدر

 دوست داشتم نگاهش کنم. گهید یمعذب بودم اما از طرف یطرف از

 کرد. یداشت بهمون نگاه م ی... بغ کرده و ناراحت و صد البته عصبانمیگرفت سولماز از هم فاصله یباصدا

 ؟یکرد یم هیگر یوداشت یدیکش غیتوجه به اون به سمتم برگشت و گفت:چرا ج یب نیام اما

 .ستین یزیچ نیهم نیآقا، طلوع خورد زم یچیبزنم سولماز گفت:ه یکه حرف نیاز ا قبل

 افتاد. تمیکه نگاهم به وضع نییرو انداختم پا سرم

 هام گرد شد و با تعجب به سر و وضعم نگاه کردم. چشم
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 خنده...  ریزد ز نیبزنم که ام یحرف خواستم

 !دیخند یداشت بلند بلند م یسر نیا

 شد... یچشم هام گرد تر نم گهید

  یش یم نازیآ هیدرست شب ،یش یبانمک تر م یلیخ یکن یتعجب م یوقت_

 خواهرشِ افتاده... ادیدونستم بخاطر  یلب هاش رفت و م یاز حرفش، لبخند از رو بعد

 ...ستین ینیام دمیخودم اومدم که د به

 سولماز هم نبود. یاتاق رفته بود، حت از

 فکر کردم. ندهیتخت انداختم و به آ یشتاب خودم رو رو با

 شد!  یم یدونم چ یکه نم یا ندهیآ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جون و عمو سام اومده بودن... سارا

 خوب بهشون مسافرت ساخته بود. ایخوش حال بودن، گو یلیخ هردوشون

 شاد بودن. شهیاونا هم هرچند

 ؟یخوب دخترم تو خوب_

 ود؟مسافرت خوب ب د؟یعمو سام نگاه کردم و با لبخند گفتم:بله عمو خوبم شما خوب به

 بود . یآره گل دختر، فوق العاده عال_

 گذشت. یخوش م شتریبود ب نازمیکه گفت:اگر آ دمیزمزمه سارا جون رو شن یوصدا

 .اوردیخودش ن یبه رو یسام متوجه حرفش شد ول عمو

  نهیسام رو به سارا جون گفت:سارا اونا رو بده طلوع بب عمو
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 دم. ین مجون با هل از جاش بلند شد و گفت:آره اال سارا

 به سمت پله ها رفت... وبعد

 طلوع؟ یچه کرد نیخوب با ام_

 ؟یتعجب گفتم:چ با

 دارم. یحاال ازت سوال ،یکرد دایرو پ تیمیاز دوستان قد یکیکه  دمیگفت: دخترم تعجب نکن... شن دویخند

 عمو سام دییبفرما_

 .یکن یدوستت و شوهرش زندگ شیپ یبر یدوست دار ای ؟یجا بمون نیا یدوست دار_

 خواستم مزاحمشون باشم. ینم یکنم ول یخدام بود که برم با اونا زندگ از

 .نمشینتونم بب گهیاگر برم د دیجا بود، شا نیا نیهم ام یطرف از

 جا؟ نیگفتم:مزاحمم عمو ا آروم

جا خونه توهم  نیوگرنه ا ینشست و دستش رو دور شونه ام حلقه کرد و گفت:نه دخترم... فقط خواستم بدون کنارم

 یستیعنوان مزاحم ن چیهست... به ه

 حال بودم از بودن عمو سام! خوش

 جا؟  نیشه بمونم فعال هم یپس م_

 یخونه ا نیا یجا اصال مال تو... تو باعث شاد نیآره دخترم ا_

 زدم و تشکر کردم. لبخند

 چهار سال داشتم ودارم. نیبه عمو سام تو ا یخوب حس

  مانیا یوحت الر،یو آ نیلیسام، سارا جون، آ عمو

 دونستم و از ته دلم دوستشون داشتم. یاز خانواده خودم م یرو جزو اونا
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 کفش سارا جون، شکست. یپاشنه ها یبرقرار بود که باصدا نمونیب سکوت

 متوسط رو به بزرگ بود. یاومد و دستش هم جعبه ا یسارا جون نگاه کردم که با عجله به سمتم م به

 واسه توِ  نیدخترم ا ایبه احترامش از جا بلند شدم که گفت:ب ستاد،یبه روم که اجون رو  سارا

 من؟  یبرا ؟یتعجب به جعبه نگاه کردم و گفتم:چ با

  میوبرات گرفت نیا گهیمن وسام باهم د زم،یرو تکون داد و گفت:آره عز سرش

 تونستم قبول کنم...  یمن نم اما

 .ادیمطمئنم خوشت م رشیبگم نه که عمو سام با لبخند گفت:لطفا طلوع بگ خواستم

 دستم رو جلو بردم و جعبه رو از ساراجون گرفتم. دیترد با

 !جانیبند اومده بود از ه زبونم

 جعبه رو برداشتم... درِ

 چشم هام گرد شد. یداخل جعبه از تعجب و شگفت اتیمحتو دنید با

 تونم قبولش کنم یگرونن، من نم یلیخ یلیخ نایاما سارا جون ا_

 وپس نزن  یکه گرفت یا هیوقت هد چیشد و گفت:ه رهیاخم بهم خ با

 بگم! یدونستم چ ینم یخوشحال از

 ند.براش پرداخت یادیشک پول ز یبود و ب باینگاه کردم. واقعا ز د،یدرخش ینور لوستر م ریکه ز ییگردنبند طال به

 مبل گذاشتم وسارا جون رو محکم در آغوش گرفتم. یرو رو جعبه

 تا عمر دارم ازتون متشکرم  یبگم ول یدونم چ ی... نمدیرینظ یسارا جون شما واقعا ب یمرس_

 اومدم که با لبخند مهربونش مواجه شدم. رونیاز بغلش ب هیاز چند ثان بعد

 شش فرو رفتم.بگم که همون موقع تو آغو یزیسمت عمو سام برگشتم و خواستم چ به
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 داد. یم یخوب یبو

 پدر. کیمثل  درست

 واقعا فوق العاده بود... او

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درست کردن غذا بودم که سولماز وارد آشپز خونه شد. درحال

 آورده بود، سولماز باهام بدتر شده بود. هیکه سارا جون برام هد یاون شب از

 ادامه دادم. میتوجه بهش به آشپز یب

 دختر  یه_

 ندادم و خودم رو زدم به اون راه... یجواب

 کیکارهاش فقط خودش رو کوچ نیدونست با ا ینم یانداخته شوم ول رونیخانه ب نیبهانه بود تا من از ا کیدنبال  او

 کنه! یم

 ؟یشنو یباتوم نم_

 اکراه سرم رو به طرفش برگردوندم و گفتم:بله سولماز؟ با

به  نذار ؟یکن ینیریخودش نقدریا یخوا یغذا درست کنم نه تو... چرا م دیدست به کمر زد و گفت:من با یباطلبکار

 .یهمش بود نیچند روزه با اقا ام نیخانم بگم که ا

 گاز رو کم کردم وبه طرفش برگشتم. ریز باحرص

اگر هم بودم به خواست خودش بوده... درضمن  نیمن با ام ؟یکش یسولماز؟ خجالت نم یثابت کن یخوا یرو م یچ_

خوش  ،دمتیخونه ند نیتو ا گهیبرو بگو. فقط اگر د یبگ یبر یخوا یبزنم، اگر م یکه به تو حرف نمیب ینم یلیدل

  یباش
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 ایتو دست و پا نباش...  ایکمک کن  ایتوجه به صورتش که قرمز بود گفتم:حاال هم  یزدم بهش وب یحرص ولبخند

 رو بگو! یاصال برو به سارا جون و عمو سام همه چ

نه من  ییشه تو ینم دهیخونه د نیتو ا گهیکه د یگشتم ادامه دادم:به هرحال اون یطور که به سمت گاز برم همون

 زمیعز

 .دم یحرفات وم نی:بعدا جواب ادیبه گوشم رس نشیخشمگ یصدا هیاز چند ثان بعد

 از آشپزخونه خارج شد. وبعد

 دونستم! یمشکلش رو با من نم لیدل

 اومد. یبود که به خونه نم یتنگ شده بود، حدود دوشب نیام یبرا دلم

 گفت سرکاره! یجون م وسارا

 ...ادیز یلیبراش تنگ شده بود خ دلم

 رو ضرب گرفتم. زینشستم وبا دستم م یزناهارخوریم یصندل یرو

 ؟یبرخالف حرف من، کار کن یدوست دار شهیکال هم_

  یبلند شدم و گفتم:سالم خوش اومد یصندل یهل از رو نیام یصدا با

 زد. یمفرد به کار بردنم لبخند محو از

 درسته؟ ،یاریکه بهش فشار نم ادیپات چطوره؟ ز ،یمرس_

 کردم. یناهار غذا درست م یرو گاز گرفتم و گفتم:داشتم برا لبم

 یانجام بد دینبا یکار چیخوبه بهت گفتم ه ؟یکه تو درست کن ستیجا ن نیگه آشپز اکرد وگفت: م اخم

 امروز و من غذا درست کنم هیکه سارا جون بهم اجازه دادن  نیره و ا یخوب حوصله ام سر م_
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مدرسه که  هیکردم.  یمدرسه تورو درست م یکه نبودم داشتم کارا یدوروز نیمدارسِ... توا کهیخوب، نزد یلیخ_

کنم تو  ی... درضمن بدون آزمون ثبت نامت میبخون دیدوست مامانِ، قراره تورو ثبت نام کنه. امسال با رشیمد

 داشنگاه بدون کنکور. 

 از تعجب باز مونده بود! دهانم

 شد! یباورم نم اصال

 .یایس خودت بر باز پ یمدرسه بتون ی... که رفتیکن یکه برات گرفتم رو کار م ییاز امروز هم کتاب ها_

 دونم واقعا ازشما تشکر کنم  یشه اصال، من نم یگفتم:باورم نم یخوشحال با

 ستماین شترینفر ب هیتو جمع که دختر!  یباز رفت_

 نم؟یشه کتابارو بب یو گفتم:م دمیخند

 دم. یحتما چرا که نه، فقط اول غذات و درست کن بعد از ناهار همه رو بهت نشون م_

 بودم که حد و اندازه نداشت. خوش حال اونقدر

 بود. یعال نیام واقعا

 !ادیخوشمزه م یبوها نمیب یبه به م_

 ؟یدوست دار ،یِو گفتم:قورمه سبز دمیخند مانیحرف ا به

 .ستیمن ن اریو نیبه فکر ا یبله که دوست دارم، دوماهِ که هوس کردم و کس_

 وقت  هی یو گفتم:خجالت نکش دمیمن خند یتشر زد ول مانیبه ا نیام

 کردم  یانداختم گردنت خفت م یابروهاش رو باال انداخت و گفت:نه، اگر خجالت کش داشت م طنتیش با

 ؟یبد یستیبا اخم گفت:سالم بلد ن نیبگم که ام یزیچ خواستم

 رو برداشت و گفت:سالم داداش بیها س وهیم یرفت و درش رو باز کرد... از تو خچالیبه سمت  الیخ یب مانیا
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 شه؟ یناهار حاضر م یتوجه بهش گفت:ک یب نیام

 شه یحاضر م گهید قهیده دق هیساعت نگاه کردم و گفتم: به

 هستن هیبق نیتو نچ گهیرو د زیتکون داد و گفت:خوبه، م یسر

 گفتم... یآروم چشم

خوب و مهربون  نقدریداداشم ا یکرد کاریسرم و گفت:چ یمحکم زد تو مانیاز آشپزخونه رفت ا نیکه ام نیهم

 شده؟

 مهربونِ  شهیداداشت که هم ؟یش یم یکردم وبا دست، سرم رو گرفتم وگفتم:چرا وحش یاخم

 دختر  ادیبزن بهش ب یحرف هیمهربونه...  یلیکرد وگفت:آره آره اون خ یا خنده

 ناراحته  یزیکه از چ نیفقط مثل ا مان،یا یدار یخوب یلیداداش خ_

اخالقش بهتر  کمیتو،  یتو خودشه اما با کارا ذرهیاومده  یاز وقت ؟یدیگفت:توهم فهم یتکون داد و با ناراحت یسر

 شده.

 نگفتم. یزیو چ دمیکش یآه

 طلوع، گشنمه  اریتروخدا غذا رو ب یدر اومد و گفت:وا نشیاز جلد غمگ هوی مان،یا

 غذا آمادس یصورتت وبشور یوگفتم: تا بر دمیخند

 بلند گفت:چشم قربان  یصدا با

 .رونیبه سرعت از آشپزخونه رفت ب و

 رو صدا زدم. هیوبق دمیرو چ زیخنده م با

 .میبود مانیومنتظر ا مینشسته بود زیدور م یهمگ

 کتابام رو نشون بده... نیکه دل تو دلم نبود تا زودتر ام من
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 عقب بمونم. ادیتر شروع کنم به خوندن... دوست نداشتم ز عیدوست داشتم سر یلیخ

 عقب افتادم از تمام درس ها! یلیخ هرچند

خدا شانس بده... طلوع جان عشقم تو  ،یزیعجب م ولیزد و گفت:ا یبا لبخند وارد آشپز خونه شد وسوت بلند مانیا

 .نیوبچ زیبه بعد غذا درست کن وم نیاز ا

 دهنم رو بست. نیبگم، حرف ام یزیکه چ نیخنده نگاهش کردم و قبل از ا با

 قراره درس بخونه  ت،سیخدمتکار ن گهیطلوع د_

 و به غذام نگاه انداختم. نییبا تعجب نگاهمون کردن، شرمزده سرم رو انداختم پا دخترا

 راستِ دخترم؟ _

 سرم رو تکون دادم. یسارا جون نگاه کردم وبا لبخند کمرنگ به

 نشست... یرو لب ها یکم لبخند شاد کم

 کرده باشه؟ یفکر بد ایت شده باشه؟ اجبار بود. نکنه ناراح یانگار از رو نیلیخنده آ اما

 کرد. یجون درست کنارم نشسته بود و با خنده نگاهم م سارا

 اما قلبم...  دمیزمزمه اش رو شن یصدا

 ! ستادیحس کردم ا قلبم

 .دمیشن یم یشکستن قلبم رو به خوب یصدا

 شد. یزد و برام تکرار م یزنگ م یسارا جون تو گوشم ه حرف

 "شکرت ایده، خدا یم تیداره بهش اهم نازیدوست داره ومثل ا نازیطلوع واندازه آ"

 رفت! ینم نییغذا از گلوم پا گهید

 کنم! یتونستم قورتش بدم وآبرو دار یتو گلوم نشسته بود، اصال نم ینیسنگ بغض
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 کنار... دمیقاشق غذا خوردم وبا اکراه کش چند

 کردم. یآروم تشکر

 آورم نشدن...شاد بود که متوجه بغض درد  نقدریا جّو

 کردم. ینگاه نیوبه ام دمیپر از درد کش یآه

 کرد.  ینگاهم م داشت

 شکست. یم یموندم بغضم به طرز بد یجا م نیا گهید کمیشک اگر  یشده بود، ب شتریب بغضم

 طلوع؟ یخوب_

 جواب دادم:خوبم ینگاه کردم وبا لبخند زورک مانیا به

 کنه، دستتون درد نکنه... با اجازه. یسرم درد م کمیمن  دیبه جمع گفتم:ببخش رو

 منتظر نموندم که حرفاشون رو بزنن و از آشپزخونه با عجله خارج شدم. گهید

 !نمیتونستم بب یرو تار کرده بود ودرست نم دمید یجلو اشک

 کرد. یمشکل رو برام سخت تر م نیکرد و ا یدرد م یبیبه طرز عج سرم

 برام سخت شده بود! یزندگ

 انم کرده بود...مام یهوا دلم

 . دلم بدجور گرفته بود...هیگر ریاتاقم شدم و زدم ز وارد

 داشت! یکیبود که تراس کوچ نیاتاق ا نیا ینره، وارد تراس شدم... خوب نییام پا هیگر یکه صدا نیا یبرا

 نشستم و پاهام رو تو خودم جمع کردم. نیزم یرو

 زانو هام گذاشتم وبه روبه روم چشم دوختم. یام رو رو چونه

 مامان بابام رو کرده بود... یبده! آخ که چقدر دلم هوا مینبود دلدار یکردم و کس یم هیآروم گر آروم
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 تکرار نشن. گهیکنم تا د کاریدونستم چ یشد و نم یسارا جون تو گوشم، تو مغزم تکرار م یطرف حرف ها کی از

ابه که من تش نِیچند وقت فقط و فقط به خاطر ا نیهمه توجه تو ا نیا یعنی د؟ید یم نازیآمن رو به شکل  نیام یعنی

 دارمه؟ نازیبه آ یادیز

 خورد! یاز خودم بهم م حالم

 نه؟یمن رو به شکل خواهرش بب نیام دیچرا با نازم؟یآ هیمن شب چرا

 خانم؟  یبرد ادیرو از  یدیکه اون دختره که عکسش رو د نی:مثل ادمیبار شن نیاول یدرونم رو برا ییصدا

 شد. شتریام ب هیبود، گر دایاون عکس اون دختر که اسمش آ ادی با

 ما اغاز یشب که شد زندگ ان

 

 سوز و گداز نیشد افسانه ا اغاز

 

 و گفتند بسوز یبه ما دل دادند

 

 "گفتند بساز میکه سوخت دندید

 

 نشدم!  یقدر غرق در افکارم بودم که متوجه آمدن کس اون

 کرد. یتابم رو آروم م یبود که قلب ب ینیدلنش یشونه ام نشست و بعد صدا یرو یدست

  ؟یخوب_

 د؟یپرس یسوال مزحک رو م نیکه ا دید یحال و روزم رو نم مگه
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 ...نمیب ی! وگرنه حال خرابت رو مانهی یخوب یخواد خودت بگ یدلم م_

 بود...  بی! عجدیدرونم رو هم شن یندا یحت او

  ؟یبگ یخوا ینم_

  ستمیبغض زمزمه کردم:نه خوب ن با

قلب بود و  نیصاحب ا دایاصال همون آ دیدونستم، شا یرو خوب م لشیبهش ننداختم... دل ینشست، اما نگاه کنارم

 دونستم. ینم یزیمن چ

 !ستین نیعشق ام دیاصال شا ای ستیعشقش ن گهیر دکه اون دخت نیبه ا دیبود، ام یدیام هیته دلم  اما

 نداشته باشه! یربط نیاصال اون عکسا به ام دیشا

 برده بودم ادیرو هم از  یاون دوستش عل یحرف ها یشده بودم و زده بود به سرم... حت جیگ یحساب

 ؟یکن یم هیگر یچرا دار_

  ؟ینیب یم نازیکه تو من وبه شکل آ نهیا لشیدل ؟ییتو لشیگفتم دل یگفتم؟ م یم یچ

 ... یبه من ندار یاحساس چیتو ه یکه من تورو دوست دارم ول نهیا لشیدل

 گفتم واقعا؟!...  یم یچ

 دادم، خودم باورم شد چه برسه به اون! لشیساختم و تحو یذهنم دروغ تو

 هام! ییتنها ادیپدر و مادرم افتادم،  ادی یچیه_

 شد. شتریوب شتریب میلعنت یحرفم، بغض گلو نیا با

 شد. یاحساس م شونیخال ی... چه قدر جاهیگر ریکه بزنم ز ایبهونه بودم گو کی منتظر

 هم نبود!  ینیام دیبودن شا اگر

 هردوشون. یها تیو حما تیبودم و مادر و پدرم، من بودم آغوش پر از مهر ومحبتشون، من بودم و امن من
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ار تونم بدم چون ک یهم نم تیتونم درکت کنم واقعا سخته، دلدار ی:نمنیو دلنش بایگرما و ز د،یبه گوشم رس صداش

 شه طلوع. یدرست نم یزیچ چیکنم... با غصه خوردن ه یم حتتی! اما نصستیمن ن

 من تنها نبودم. یجور نیاما کاش بودن ا ،یگ ی:درسته تو راست مدمیزدم و با بغض نال یخند زهر

 یستیاالن هم تنها ن_

 ؟یگفتم:چ یجیتعجب بهش نگاه کردم و با گ با

 سمتم برگشت وبهم نگاه کرد...  به

 اشکات رو پاک کن تا بهت بگم!_

 تند اشک هام رو پاک کردم و گفتم:خوب بگو لطفا تند

و پرهام و اون پسر  هدای... میو من کنارت نیلیآ الر،یآ مان،یچون مامان سارا، بابا سام، ا ،یستیتو اصال تنها ن_

 !ی. تو همه مارو دارمیذار یوقت تنهات نم چینکن ما ه ییکوچولوشون کنارتن... احساس تنها

 نبود. گهید ینیبه خود اومدم که ام یو بهت زده بهش نگاه کردم، زمان مات

 بود! رفته

 حق با اون بود!  دیشا

 نکردم. گهیرو د یاحساس نیکه اومدن همچ یوقت یناراحت و تنها بودم ول انیو پرهام ب هدایکه  نیقبل از ا دیشا

 بودم. چیمن بدون خانواده ام ه هرچند

خانواده ام رو داشتم و ازش مثل  یاز اعضا یکی یجور نیحداقل طناز بود، کاش حداقل طناز کنارم بود و ا کاش

 کردم. یم یبا ارزش، نگه دار اءیاش

 یوقت یام هنوز زنده هستن، حت یکه خاطرات کودک ییهمون جا مونه،یبابام م یط برافق شهیگوشه ازقلبم هم کی

 …شمیبزرگ م

 محبت مادر یب
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 آبم یقنات ب کی

 مقصد یراه ب مثل

 قابم یعکس ب مثل

 محبت مادر یب

 شکوفه ها دورم از

 بال یکبوتر ب کی

 نورم یچراغ ب کی

 محبت مادر یب

 لبخند یلبان ب چون

 نمیو غمگ ساکتم

 در بند یبلبل مثل

 محبت مادر یب

 ستین ییدلم صفا در

 بهار در قلبم از

 "...ستین ییردپا چیه

 سرد بلند شدم و دستم رو به کمرم گرفتم... نیزم یاز رو یسخت به

 بود. زیناچ اریهمه درد، بس نیدرد گرفته اما در مقابل ا یکم

 حس راه رفتن هم نداشتم. یافتادم... حت نیزم یشد و رو یپام خال ریقدم برداشتم اما ز چند

 رفت... یم جیگ سرم
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 چرخه و من توان باز نگه داشتن چشم هام رو ندارم. یداره م ایکردم دن یم حس

 فرو رفتم. یشگیمطلق و هم یهم اومدن و به خاموش یآروم چشم هام رو آروم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 "نیام

 بود. ومدهین رونیشد که طلوع هنوز از اتاقش ب یم یچهارساعت ای سه

 .ادیگفت بذارم تنها باشه تا با خودش کنار ب یم مانیشده بودم اما ا نگران

 ...ومدهیکنار ن هیقض نیبا ا یاون بارها و بارها فرصت تنها بودن رو داشته ول اما

 نبود. یخبر چیاما ه رونیب ادیشب صبر کردم تا طلوع از اتاقش ب تا

 شده بود. ضیمر ایو بابا که رفته بودن خونه مادربزرگ، گو انمام

 هم با دوستاش رفته بود دور دور! مانیهم طبق معمول ساختمان مجاور بودن و ا الریو آ نیلیآ

 نگرانش بودم. یکنه، کم یکار م یکه داره چ نیباشه و با فکر ا رونیموقع شب ب نیا مانیکه ا نیا از

 هواش رو داشته باشم. ادیز دیبود برادر کوچک تر از خودم بود و با یهرچ

 ظهر تو اتاقش بود. 2شب بود و طلوع از ساعت  9 ساعت

 زدم. یسر بهش م هیرفتم  یم دیبهونه درس، با به

 هاش رو ندارم. هیکنه؟ نه اصال طاقت گر یم هیهنوز داره گر نکنه

 خورد... بس که خانوم بود. یا مساله ه 20نداشت اما سنش به  شتریسال ب 18

 و در رو باز کردم. دمیکش نییرو پا رهیکه در بزنم، دستگ نیطرف اتاقش پا تند کردم و بدون ا به

 نکردم. دایاز طلوع پ یبانگاهم گشتم اثر هرچه

 کجا بود؟  پس
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 ته دلم نشسته بود. ینگرفتم... حس خاص یبار صداش زدم اما جواب چند

 کردم. یم دایپ نانیحس اطم نیداشتم به ا شتریروز و هرساعت، ب هر

 بودم. زاریحس مزخرف ب نیخواستم باشه، از ا ینم اما

 طلوع دست من امانت بود، امانت پرهام... اما

 بهم اعتماد کرده بود و طلوع رو به من سپرده بود! او

 کنم. انتیخ ،یکس یوقت دوست نداشتم به امانت چیه

اله که ن رونیبعد به خودم اومدم و خواستم از اتاق برم ب قهیکردم، چند دق یبودم و داشتم فکر م ستادهیاتاق ا وسط

 .دمیرو شن یفیضع

 بود؟ ی... اون چه کسیبودن ول فیبشنوم، ناله ها ضع شتریکردم تا ب زیت گوش

 به تراس... دمیبه صدا گوش دادم و رس شتریب دهیکه تو ذهنم زد، ترس یجرقه ا با

 .ستادمیکرد، ا یافتاده بود و از درد ناله م نیزم یکه رو یطلوع دنیتراس رو باشتاب باز کردم اما با د در

 کردم االنه که قلبم رو بشکافه! یزد و حس م یتند تند م قلبم

 بلندش کردم. نیزم یکرد به خودم اومدم ومحکم درآغوشش گرفتم و از رو یکه م ییناله ها با

 

 دنش داغ داغ بود.تخت گذاشتمش، ب یرو

 شک سرما خورده بود. یب

 شدم. شیبه صورت مهتاب رهیگذاشتم که با سوختن دستم، بهت زده خ شیشونیپ یرو رو دستم

 ترسوند. یاز حد م شیمن رو ب نیاز حد باال بود و ا شیبدنش ب تب

 داد زدم و سولماز رو صدا زدم. بلند
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 ... ادیتا ب دیطول کش یا قهیدق دو

 جام. نیدونست من ا یبود و م اتاق باز در

 افتاده؟ یاتاق شد و گفت:بله آقا؟ اتفاق وارد

 ما، زودباش طلوع حالش بده... یِتند وبا عجله گفتم:زود باش زنگ بزن به دکتر خانودگ تند

 زد...  رونیرفت و از اتاق ب یغره ا چشم

 نداشت! انشیبا اطراف یاصال رفتار درست دم،یرس یدختره رو م نیحساب ا دیبا

گفتم:زودتر خوبش کن  یحالش رو بپرسم با لحن دستور یکه حت نیساعت باالخره دکتر اومد، بدون ا میاز ن بعد

 دکتر 

 ه؟یمشکلش چ شده؟یشانه ام زد و با لبخند گفت:چ یبر رو یدست

 داره دکتر، زود باش کارت رو انجام بده یدیلب زمزمه کردم:تب شد ریز

 ع رفت.تکون داد وبه طرف طلو یسر

 شد. یمظلوم م یلیخواب، خ تو

 شد. یطلوع مظلوم بود اما تو خواب مظلوم تر م هرچند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "طلــــوع

 سوخت. یو چشمانم از ته اعماق م دیکش یم ریتونستم چشم هام رو باز کنم، سرم به شدت ت ینم

 کرد و درد داشت. یخس خس م گلوم

 کنم سرما خورده بودم. فکر

 سوخت. یرمق چشم هام رو باز کردم، اما بد جور م یب
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 .نمیبب قیتونستم دق ینم اصال

 آروم زمزمه کردم: مامان  نم،یراحت تونستم بب قهیاز چند دق بعد

 جا باشه و بهم آب بده... نوازشم کنه اما نبود. نیداشتم االن ا توقع

 .نِیعطرش معلوم بود که ام ی.. از بووارد اتاق شد یاتاق باز شد و کس در

 کنم؟ یم کاریمن رو تخت چ اصال

 حالم بد شد و تو تراس از حال رفتم! ادیم ادمیکه  یزیچ نیآخر

 کردم؟ یم کاریتخت چ یرو پس

 یباالخره بهوش اومد ؟یخوب_

 ؟ید یآب م وانیل هیانداختم و گفتم: ینگاه بهش

 

 آب جوشه  نیتو دستم؟البته ا هیچ نیتکون داد و گفت:پس ا یاخم سر با

 خوام. یخورم، آب خنک م یآب نم نیرو جمع کردم وبا انزجار گفتم:من ا صورتم

 انداخت. یتخت نشست و با اخم بهم نگاه یرو کنارم

  یهوشی... دوشبه که بیشد ضیگلوت ضرر داره دختر جان، مر یآب خنک برا_

 جمله گرد شد. نیا دنیهام از شن چشم

 وضع حالم بده! نقدریا یعنیودم؟ چطور ممکنه آخه؟ ب هوشیب دوشب

 داغ داغِ وانیتو ل ختمیر یاالن از کتر نیآب جوش رو بخور، هم نیزودباش ا_

 تونم آب جوش بخورم  یمن نم ؟یبد ییشه چا یحداقل م_

 چرا؟_
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 .رمیگ یداره، اگر آب جوش بخورم معده درد م تیچون من معدم به آب جوش حساس_

 کنه؟  یم یچه فرق ییاون وقت چا_

 تا گرم و ولرم زمیر یم خیآب  ذرهی مییچا یکه من رو نِیاومد گفتم:فرقش ا یکه به زور در م ییکردم و با صدا یپوف

 بشه نه داغ داغ 

 شد. رهیباال انداخت و متفکر به آب جوش خ ییتعجب ابرو با

 کنه...  یداره به خلقت من فکر م حتما

  ؟یکرد یم کاریچ یشد یم ضیمر یوقت_

 داد  یجور مواقع سوپ بهم م نیا شهیفکر کردم و گفتم:مامانم هم یکم

  ارهیگم سولماز سوپ درست کنه واست ب یخوب االن م یلیخ_

 عجله گفتم: نه نه سولماز نه، ماه جون درست کنه بهتره... با

 ه؟یبهم کرد و گفت: ماه جون ک یتعجب نگاه با

 بگم که سرفه ام گرفت...  یزیزدم خواستم چ یلبخند

 سوخت. یدهانم گرفتم وسرفه کردم... آخ چقدر گلوم م یرو جلو دستم

 درست کنه خوب بشم یشم چ یم ضیدونه من مر یمنظورم ماه بانوِ، اون م_

 یتا آخر سوپِت رو بخور دیگم، اما با یخوب بهش م یلیخ_

ه ب یکن یاز امشب شروع م ا،یدرسات دربر ریاز ز یتون یم یضیتکون دادم که باز گفت:درضمن فکر نکن مر یسر

 کنم یخوندن منم کمکت م

 کردم. یوآروم ینمک خنده

 خواست کمکم کنه. یقدر خوب بود که م چه
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 شه! ینم تیزیآبِ فعال بخور مطمئن باش چ نیبهم داد و گفت: با هم یقرص

 وقرص رو ازش گرفتم. وانیل دیترد با

 شد. ینم جادیواسه معدم ا یغ نبود... پس مشکلدا ادیاالن ولرم شده بود و ز آب

 تو دهانم انداختم وبدون خوردن آب قورتش دادم... قرص

  نییآب هم بخور بره پا ذرهیزودباش _

 آب خوردم... یاجبار کم با

 هم سوپت حاضره. گهیبخواب و استراحت کن، تا دوسه ساعت د ریخوب بگ یلیخ_

 کردم. یزدم و تشکر یلبخند

 .دمیاز اتاق، راحت دراز کش نیرفتن ام رونیاز ب بعد

 موهام شدم. یرو یکه متوجه نبودن رو سر دمیسرم کش یرو رو دستم

  د؟یوضع د نیمن وبا ا یوا

 قرمز شد... یاز خجالت کم صورتم

 فرو رفتم. یقیور و اون کردن به خواب عم نیا یصورت، بعد کم یقرمز نیتوجه به ا یب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رفتم مدرسه. یم دیمدت ها گذشت و من با گذشت،

 دادن هاش تونستم خودم و باال بکشم. ادیکرد و واقعا با وجودش، با  یبهم کمک م یلیخ نیام

 تونستم درسم رو بخونم. یاون نبود من نم یشک اگر کمک ها یهمه کمکم کرد، ب نیا نیحال بودم که ام خوش

 و همه و همه رو باهام کار کرد. کیزیف ،یاضیر

 برده بودم. ادیبود ونبود رو از  یهرچ میروح طیسال از مدرسه عقب موندم اما بخاطر شرا کیفقط  درسته



 انیپا یغرور ب

 
200 

 

 مدت کوتاه، همه رو باهام کار کرد. نیتو ا نیام اما

 زد تا با من درس کار کنه... یاز رفتن به شرکت م یحت

 رو خراب کنم. نیخوندم، دوست نداشتم زحمات ام یها وشب ها من درس م روز

 امروز هم روز اول مدارس بود... وحاال

 تو دلم نشسته بود...  یخاص شوق

 طرف خوش حال بودم. کیطرف استرس داشتم و از  کی از

 کرد. یدعا و خوشبخت یقرآن ردم کرد و برام کل ریصبح من رو از ز ساراجون

 کرد تا به مدرسه ببرتم. نشیمن رو سوار ماش نیامروز ام یحت

 مدرسه! میو کم مونده بود تا برس میبود نیهم تو ماش االن

 االن؟  یخوب_ 

 شم. یکنم تازه دارم متولد م یخوبم، حس م یلیکه تو دلم بود گفتم:آره خ یشوق خاص با

 ؟یومدیسال ن هیچرا  ،یهمه مدرسه دوست دار نیکرد و گفت: توکه ا یآروم خنده

 . دمیهم که رفتم واقعا زجر کش یرفت... دوسال یدم، دست ودلم به درس خوندن نمبخاطر خانوا_

 !یبد یقول هی دیاما االن با_

 ؟یتعجب نگاهش کردم وگفتم:چه قول با

  یخانوم دکتر باوقار بش هیو  یدرست رو با عالقه بخون_

 شد گفت قهقه زدم...  یم دم،یخند

 کنم که حداقل هست. یفوق العاده بود. خداروشکر م نیام ن،یام

 زد. یخنده من، لبخند کمرنگ با
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 گفت:صبر کن  نیبشم که ام ادهیخواستم پ م،یدیبه مدرسه رس قهیاز چند دق بعد

 شده؟ یزیسمتش و گفتم:چ برگشتم

 رفت! ادیدستام رو گرفت و گفت:قولت  آروم

 بشم. یدم درسم رو خوب بخونم البته با عالقه و دکتر باوقار یزدم وگفتم:قول م یلبخند

 شدم. یاو م یمردونه  یمن محو خنده ها یول دیخند یاو بود که م حاال

 ...یخوب تر از خوب تر از خوب تر بخدا

نشده اما مراقب خودت باش وبه  رتیبرو مدرست تا د ،یکن یدونم بهش عمل م یو م یخوب حاال که قولت و داد_

 گوش بده. یلیف معلما خحر

  ؟یایمگه نم_

 حرف بزنم. رتونیبا مد امیب دیرفت با ادمیوگفت: اصال  شیشونیپ یدست محکم زد رو با

 یتحمل کن گهید کمیمن و دیشو که با ادهیشد و ادامه داد:پ رهیبهم خ یدهن کج با

 شدم. ادهیپ نیزدم و از ماش یلبخند

 ...یخانوم مدرسه ا میرو قفل کرد دستم رو گرفت وگفت:بر نیماش نیکه ام نیاز ا بعد

 ...دمیخند

 بودم، شاد تر و خوش حال تر بودم. نیام شیپ شتریروز ها هرچه ب نیا

 کرد. یم رییحالم تغ اصال

 کار. نیکردم واسه هم یومن داشتم تالش م امیداد که کنار ب ادیبهم  نیبودم اما ام ومدهیمرگ خانوادم کنار ن با

 بود. یمدرسه ا یمدرسه پر از دخترا یوجل

 .دنیخند یانداختن وهر هر م یم کهیدنبالشونم چند پسر بودن که ت به
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 شدم. نیام یدست تو دست وارد مدرسه شدم، متوجه نگاه دخترا رو نیبا ام یوقت

 نگم، حسادت کردم. دروغ

 حسود بودن الزم بود. یعشقم کم ینبودم اما برا یحسود آدم

 بود. نینگاه دخترا به دنبال ام م،یبر ریمد شیتو سالن وپ میکه بر یموقع تا

 انداخت. یهم بهشون نم ینگاه مین ینداشت حت یکدوم توجه چیبه ه ن،یام اما

 داد چه قدر مرده... یکارش نشون م نیا

 خوش حال بودم. یلیداد خ یکه جواب اون نگاه هارو نم نیا از

 دستم رو محکم گرفته بود. نیام یغرور و افتخار داشت وقت حس

 خل بودن رو هم دوست داشتم. نیازم نمونه... اما ا یزیهمه عشق و عاشق خل بشم وچ نیفکر کنم از ا آخر

 شدم. رهیبهش خ یتوقفش به خودم اومد و سوال با

 دخترخوب! اینر ییجا ام،یجا بمون االن م نیزد و آروم گفت: هم یلبخند

 به دستم وارد کرد و بعد هم دستم رو رها کرد. یگفتم که فشار ی.. باشه آرومزد. یداشت با بچه حرف م انگار

 شد. یدستش هنوز حس م یدستم نگاه کردم، گرما به

 .دمیزدم و دستم رو بوس یلبخند ناخودآگاه

 بود. ومدهین رونیوهنوز ب ریشد رفته بود تو دفتر مد یم یا قهیدق 10 نیام

 !رهیپذمن رو ن ریداشتم که نکنه مد استرس

 درهم، خارج شد. ییاز دفتر با اخم ها یبعد از مدت نیام باالخره

 بگو... یزیچ هیتونم برسم سرکالس؟تروخدا  یشد؟ م یبه سمتش رفتم و گفتم:چ نگران

 طلوع  ینگران بش یالک یارزش یب زیهرچ یبرا ستین ازی:ندیرو محکم گرفت وغر دستم
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 شدم!  رهیبهش خ باتعجب

 شده بود؟  چش

 بود من نگران باشم خوب! یعیطب نیا

 برو سرکالست _

  نیدونم کدوم کالسم ام ینم_

  یطلوع تا بگن کدوم کالس ستایپس برو سر صف وا_

 تم.گف ینم یزیمن چ یگرفت ول یدستم رو م شتریروزا ب نیتکون دادم و خواستم برم که دستم رو گرفت... ا یسر

  گهیرم د یشده باز؟ خوب دارم م یزیچ_

  یگرد یمدرستونم، با خودم برم یجلو 2ساعت _

 کردم. یازش خداحافظ یگفتم وتند یوباشه بلند دمیخند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 دادم. یمعلم گوش م یکالس نشسته بودم و با شوق وذوق به حرف ها سر

 زد اما من نه. یموج م یاز بچه ها توصورتشون خستگ یلیخ

 .رمیبگ یانرژ شتریشد ب یب هام بود وباعث مل یلبخند رو نیا همش

 ... 10دوم بود و حدودا ساعت  زنگ

 بخوره!  حیبود که زنگ تفر االنا

 سیپر از تحکم گفت:تا تدر ییمعلم با خوردن زنگ نصفه موند، بچه ها خواستن از جا بلند بشن که معلم با صدا حرف

 ره! ینم رونیاز کالس ب یتموم نشده کس

 بود. یکردنش واقعا عال سیتدر یبود ولبد اخالق  کمی
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 !بهیشن؟ عج یبداخالق م کیزیف یمعلم ها شهیهم چرا

 بزنن. یبود که بچه ها جرعت نداشتن حرف اضافه ا یقدر محکم وجد اون

 ایدر نرن.  رشیشدن درس بخونن واز ز یدانش آموزا مجبور م ینطوریاومد، ا یخوشم م یلیجور معلم ها خ نیا از

 جا نکنن یب طنتیسر کالس ش یحت

 بچه ها! دیبر دیتون یم د،یکتابش رو بست و گفت:خسته نباش قهیبعد از نج دق باالخره

 جمله معلم کامل نشده بود که کالس رفت رو هوا...  هنوز

 خواستم که دوست بشم. یاصال نم دیدوست بشم، شا ینتونسته بودم با کس هنوز

 در آوردم و از کالس خارج شدم. فمیبود رو از کبرام گرفته  نیکه ام ییها یخوراک

 ها نشستم. مکتین نیاز هم یکی ینشستم، رو یتنها م مکتین یرفتم رو یم ییکه تو راهنما شهیهم مثل

 کنارم نشست. یخوردم که کس یم مویخوراک داشتم

 :سالم دیبه گوشم رس یدختر یهام بودم که صدا یتوجه بهش مشغول خوردن خوراک یب

 بود که کنارم نشسته بود. یدختر همون

 م؟یشه باهم دوست بش یشه، امم م یلبخند جواب سالمش رو دادم که گفت:م با

 گفتم:البته چرا که نه دیبهش نگاه کردم و با ترد باتعجب

  ه؟یپناه هستم، اسم تو چ یذوق بهم نگاه کرد و گفت: من بنفشه احمد با

 خوشبختم بنفشه  تییهستم..و از آشنا ییوفا لبخند دستش رو گرفتم و گفتم:منم طلوع با

 دستم رو گرفت وفشرد. محکم

  ؟یخوب کدوم کالس_

  اسیفکر کردم و گفتم:سال آخرم کالس  یکم
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  میکالس یخوبه که باهم تو یلی... خاسمیچه قدر خوب، منم تو کالس  یوااا_

 نگفتم. یزیوچ دمیخند

 خوردم ادیتونم بخورم آخه صبحانه ز یرو بهش تعارف زدم که گفت:نه من نم کمیک

 ...دیرس یبه نظر م یخوب دختر

 .میشد یهم م یبرا یخوب یما دوستا دیشا

 .میحرف زد یو توراه باهم کل میبعد زنگ خورد... به همراه بنفشه به طرف کالس رفت یکم

 طلوع؟ یکن یم یخوب تو کجا زندگ_

 اومد ینم ادمیداشتم که اصال  یذهن یها یریقدر درگ اون

 ستین ادمیدونم بنفشه، درست به  یراستش نم_

 نگفت. یزینگاهم کرد و چ باتعجب

 .میو سکوت کرده بود میزد ینم یکدوم حرف چیسر کالس، ه میبرس تا

 رو بهش بگم. میکرد دوست ندارم محل زندگ یهم فکر م دیراجبم کرده بود! و شا یفکر بد دیشا

 اومد. ینم ادمی یچیکه من واقعا ه یدرحال

––––  

. 

 سالم کردم. یبلند یشدم و با صدا نیام نیسوار ماش یخستگ با

 که خانوم کوچولو خستس، درسته؟ نمیب یلبخند بهم نگاه کرد و گفت: م با

 ؟یخستم... خوب یلیخ یکه نه ول کمیزمزمه کردم: آره  یحال یب با

 ؟یتکون داد و گفت:تو چ یسر
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 خوبم کمیاالن  یبودم ول ینبود عال یاگرخستگ_

 رو روشن کرد و راه افتاد نیگفت و ماش یا خوبه

 .دیکوب یاش م نهیس یکرد و محکم رو یدعوا م یکه داشت با مرد دمیجلو تر بنفشه رو د کمی

  نیتند گفتم:نگه دار ام نیبه ام رو

 تعجب نگاهم کرد و گفت:چطور؟  با

 نیلطفا ام_

 سکوت کرد. دیصورتم ثابت موند... عجز و تمنا رو در چشمانم که د یرو هیچند ثان نگاهش

 کنم نگه دار یپر از خواهش زمزمه کردم:خواهش م یلحن با

 یبلند یشدم. باصدا ادهیپ عیبود که در رو باز کردم و سر ستادهیکامل نا نیترمز زد. هنوز ماش یموقع رو همون

 بنفشه رو صدا زدم

 قدم 15تا  ده دینبود شا ادیز فاصلمون

 و به طرفم برگشت. دیصدام رو شن بنفشه

 یبنفشه رو در آغوش گرفتم و آروم گفتم: چ دهیبه سمتش رفتم... تن لرز دهینگران و ترس شیصورت خون دنید با

 ؟یشده بنفشه؟ خوب

. 

 اوج گرفت شتریبلندش ب یخودش رو بهم فشرد و هق هق ها محکم

 زده بود...  خشکم

 شده خوب؟ آروم باش بنفشه جانم آروم  یچ_

گرم و نگرانش بود که دلم  یشد. وبعد صدا یم کیکه تند و با عجله بهم نزد دمیشن یمحکمش رو م یقدم ها یصدا

 انداخت یرو به لرزه م
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 افتاده طلوع؟ یاتفاق_

 نگفتم و فقط گذاشتم بنفشه آروم بشه. یزیچ

 کرده بود که بنفشه رو خطاب دمیرو شن یخشن مرد یصدا

 خونه بنفشه تا کار دستت ندادم میزود باش بر یریکه آبغوره بگ نیا یهه جا_

 ...خدا ازت نگذره یآشغال عوض نیصورتم رو بب ن؟یاز ا شتریب گهیبه سرعت از بغلم خارج شد و گفت:د بنفشه

 ...دیلرز یم دیدرست همانند ب بنفشه

 کردم. یصحنه نگاه م نیمن ساکت و درمونده به ا واما

 بشنوم. یدخالت کنم و جواب بد دمیترس یم

 نیزد: دهنت وببند بنفشه زود باش سوار ا ادیکه اون پسره دو سه قدم اومد جلو و فر رمیدست بنفشه رو بگ خواستم

 صاحاب شو یب

 یعوض امیتا بهشتم نم ،یچیمن باتو تا جهنم که ه_

 ؟یبگ یخوا یم ارویور یدر نیبه پدرتم هم_

 نگفت.  یزیبنفشه سکوت کرد و چ ناگهان

 هم جرعت حرف زدن نداشت... دیشا

 خونه ما... میبر ایبده ب یلیرو محکم گرفتم و گفتم: بنفشه حالت خ دستش

 رهیگ یشه وقلبش دوباره م یبرم خونه خودمون مگرنه بابام نگرانم م دیبغض لب زد: نه با با

ه نگرانت خون یشه، اما نر یپدرت نگرانت نم ارهیبه سرت ب یینره غول بزنتت و بال نیگفتم: ا هیزدم وبا کنا یپوزخند

 شه؟ یم

 کشه یمن رو م نی... اامیطلوع، اگر من با تو ب یدون ینم یچیتوه_
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 کارته؟ی.. چکهیغلط کرده مرت_

 نامزدم_

 نبود نامزد کرد؟ واقعا که!!! زود

 یزیباشه... نگران نباش چ ارتیکه صاحب اخت ستی، شوهرت نو گفتم: نامزدته که باش دمیهام رو توهم کش اخم

 ...میبر ایشه ب ینم

 نگفت. یزیتکون داد وچ یسر

 ما قرار گرفت. یکه جثه بزرگ اون مرد رو به رو میبرنداشته بود یقدم هنوز

  ؟یبودم اما تاک دهیترس یبود... از طرف بیعج یلیخ نی... ادمید یرو نم نیام

 رو تو وجودم داشته باشم؟ یترس لعنت نیا دیبا یک تا

 دست هامون رو محکم تر کردم. نیرو حفظ کردم و قفل ب میخونسرد

 داشت! یزیچ یکرد که انگار از من طلب یبا خشم وغضب نگاهم م نیمرد همچ اون

 از ترس تو خودش جمع شده بود اما من بر خالف اون، آروم بودم. بنفشه

 ...فتادهین یاتفاق چیکه ه انگار

 دست بنفشه رو ول کن و برو سر درس و مشقت بچه... ؟یر یم یو دار یکجا دست زن من و گرفت_

 ارینامزد! نه شوهر!. اخت یگیم یبر کنترل لرزش آن را داشتم، گفتم: خودت دار یکه سع ییزدم و باصدا یپوزخند

 مثل تو... یاقتیل یکامل بنفشه دست پدرشه نه دست آدم ب

 ماهم دخالت نکن  یِتو زندگ تیبچه! برو دنبال باز یزن یزر مبزرگ تر از دهنت _

 مونه یرو با من م یکنار... بنفشه حداقل چند ساعت ایاز سر راه من ب_

بچه ننه؟ بعدم بنفشه غلط کرده باتـــــو که بخواد  یاریبابا و مامانت و م یر یشه؟ م یم ینرم کنار مثال چ_

 ...شیهرزه... که بعدشم مثل خودت کن یبا تو ادیرو ول کنه وب شیشوهرش و زندگ
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 اشک رو حس کردم. جوشش

 رفت. نیتوان و استقامت بود، از ب یسوخت... هرچ یبه شدت م چشمام

 نقطه ضعفم... یگذاشته بود رو دست

 ینتا بزنه تو دهنش و نذاره به م ارمیرو ب ینداشتــــــــم!!! پس ک ینداشتم. پدر یرو نداشتم.مادر یکه کس من

 کنه؟یاحترام یکه از گل هم پاک ترم، ب

 نگفتم... یزیچ

 نداشتم که بزنم! یحرف یعنی

 کردم. یزدم و از حق خودم دفاع م یمحکم تو صورت اون مرد م دیکه االن با یدرحال

 شد. یمانع م یبغض لعنت نیا اما

 کردم. سکوت

 که پر از حرف ودرد بود. یسکوت اما

 بود. یتلخ یحرف ها انگریکه ب یسکوت

 جرعت بازگو کردنش رو نداشتم... اما

 .کنمیوکبودت م اهیوگرنه تا صبح س ایبنفشه زود باش ب_

 زدم که تا فرسخ ها رفت. یبلند ادیکوره در رفتم و فر از ناگهان

 جمعت کنه. ادیو ب سیبه اصطالح محتــــــــرم، برو گمشو تا زنگ نزدم به پل یدهنت وببند اقا_

 .دمیبنفشه رو شن یخفه  غیج یال، ناخود آگاه چشم هام رو بستم و همزمان صداکه رفت با دستش

 نشد. یمنتظر سوزش صورتم بودم اما خبر هیچند ثان تا

 استرس چشم هام رو باز کردم...  با
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 کردن. یبه ما نگاه م اقیشدم که با اشت یتیمتوجه جمع تازه

 گــــــاه بود. هیو تک یناج کیکه برام حکم  دمیرو شن ینیام نیخشمگ یصدا

 کنم شاهرخ! یم کارتیچ نیدستت رو نامزد من بلند کن اون وقت بب یجرعت دار_

 شناختن؟؟؟ یمگه هم رو م شاهرخ؟

 ش؟یشناس یبهش نگاه کردم و گفتم: م باتعجب

 امیتا من ب نیتو ماش دیبه نشونه آره تکون داد وباخشم زمزمه کرد:بر یسر

 .ستادمیو مات شده ا جیشاهرخ و حرف هاش، گ یصدا دنیکه با شن میدو قدم برنداشته بود هنوز

 کنه ها... یم ریدختره؟ چند تا چند تا داش گلم؟ تو گلوت گ نیبعد ا دایاول آ_

رس ت یاز رو یبلند نیشاهرخ، ه نیصورت خون دنی. باترس برگشتم اما با ددمیرو شن یبد یصدا هیاز چند ثان بعد

 .دمیکش

 بنفشه!. نیهمچن

 شاهرخ شدم. یبگم، متوجه نگاهش رو یزیانداختم و تا لب باز کردم چ ینگاه نیام به

 پراز نفرت بود! نگاهـــش

 ! چند تا چند تا؟ینگفت_

 خودم ببندمش حمال؟ ایو  فتیدهن کث یبند یم_

 رفت. شیداشتم شاهرخ سکوت کنه اما، بر خالف انتظارم پ انتظار

 زد... یو پوزخند صدا دار دیبه گوشه لبش کش یدست شاهرخ

 بهم انداخت. ینگاه

 .ومدیخوشم ن هشیو کر فینگاه کث از
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 داشت... یبد یلیخ نگاه

که خاطرش  نمیب ی... میبلند کرد تیمیدوست قد یدختره دست رو نیا یاما برا یفقط سکوت کرد دایبه خاطر ا_

 ست؟یواست ن یادیز یکی نیچند سال بگذره بعد... ا یذاشت ینه؟ حداقل م زه،یواست عز یلیخ

 بلکه چند تا. یکیصورت شاهرخ نشست.. نه  یرو نیمحکم ام مشت

 هنگ کرده بودم. یشاهرخ سر در گم بودم... به گونه ا یحرف ها از

 موندم. نیشدم و منتظر بنفشه و ام نیمسخره نباشم، به سرعت سوار ماش یماجرا نیکه شاهد ادامه ا نیا یبرا

 !...یِتیبردم بنفشه در چه وضع ادیبودم که از و متعجب  یقدر عصب اون

 شونه ام نشست، به کنارم نگاه کردم. یکه رو یدست گرم با

 کرد. ینگاهم م تیبود که داشت با مظلوم بنفشه

 شد. نیآگاه نگاهم کدر و غمگ ناخود

 دونم چرا اما بنفشه رو دوست داشتم... ینم

 ...کهیبهم نزد یلیکنم خ یروز نگذشته، اما حس م کی مونیکه هنوز از دوست درسته

 آشنـــا... بهیغر کیهم  دیشا ایو بهیغر یآشنا هی

 طلوع؟ یخوب_

 تکون دادم...  یسر بابغض

 به تو بزنه یبد یمن باعث شدم شاهرخ حرفا دیببخش_

 یندار یریو زمزمه کردم: تو که تقص دمیکش یتلخ آه

 .بندهیپا نیکه هنوزم به ام دله نیا ریتو دلم اضافه کردم:تقص و

 رو واقعا دوست داشته؟. دایبپرسم آ نیتونستم از ام یم کاش
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 ... یسوال احمقانه ا چه

 اومد. نیدونم اما باالخره ام یگذشت نم چقدر

 خستم یلیخ م؟یتر بر عیشه سر یکه نگاهش کنم گفتم:م نیا بدون

 بهش نگاه کردم...  یچشم ریبعد ز و

 پر از خشم بود. نگاهش

 از حد خستم شیب لطفا حرکت کن یممنونم... ول یکه ازم دفاع کرد نیزدم و گفتم:بابت ا یپوزخند

 ترس برم داشته بود. یبود که من کم یعصب اونقدر

 نشم. وونهید نیاز ا شیرو حفظ کردم و چشم هام رو بستم تا ب میخونسرد اما

 ...دیچیپ نیزاده تو ماش میمحسن ابراه یکه راه افتاد، صدا نیماش

 

 ستیمن دوست دارم دست خودم ن آخه

 ستیعالقه کم ن نیکه ا یدونیم خودتم

 ستیمن دوست دارم دست خودم ن آخه

 ستیغم تو دلم ن گهینه د یکه باش تو

 ندارم یکار گهیقرارم من د یمن که ب آخ

 بشم به جفت چشمات رهیخ یه فقط

 ضعف کنهیدل رفت فقط واسه تو م نیا

 قراره یهفته رو واسه تو ب یتو که هست روزا یواسه  آخه

 ضعف کنهیدل رفت فقط واسه تو م نیا
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 قراره یهفته رو واسه تو ب یتو که هست روزا یواسه  آخه

 و یدوست داشتن یما بسازه خاطره ها یدرازه واسه  شب

 و یدل من زیتو عز گهید ارهیدست  زیهمه چ ارهین کم

 ندارم یکار گهیقرارم من د یمن که ب آخ

 بشم به جفته چشمات رهیخ یه فقط

 ضعف کنهیدل رفت فقط واسه تو م نیا

 قرارهیهفته رو واسه تو ب یتو که هست روزا یواسه  آخه

 ضعف کنهیدل رفت فقط واسه تو م نیا

 قراره یهفته رو واسه تو ب یتو که هست روزا یواسه  آخه

........... 

 .ستیآهنگ زمزمه کردم: آخه من دوستت دارم دست خودم ن با

 دوستت دارم! یلیکه خ یبدون کاش

 ..میدیرس یبعد از مدت باالخره

 قدر خسته و ناراحت بودم که حد و حساب نداشت. ادن

 .دمیشدم و در رو محکم بهم کوب ادهیپ نیماش از

 بودم. یعصب

 شناسمش... یکه نم ییدایآ از

 .داستیکه عاشق آ ینیام از

 کرد. نیتوه تمیکه به خودم و شخص یشاهرخ از
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 نداشتنشون افتاد دوباره به جونم. درد

 حال و هوا متنفرم. نیا از

 دونم چند چندم، متنفرم. یکه نم نیا از

 اس، از هردوشون متنفـــــــــرم... گهید یکیعاشق  نیکه ام نیا از

 تو عمارت. میبا بنفشه رفت یچطور دمینفهم

 .بود سیخ هیاز گر صورتم

 به صورتم نگاه کردم.. نهییتوآ

 خوردم. یساله نم 18به دختر  اصال

 کرده بود. رییتغ یلیخ چهرم

 نداشت.. یشاداب گهی. صورتم دساله.. ستیدختر ب هیبودم  شده

 واسه گذشته ام تنگ شده بود. دلم

 خوب. یاون روزا واسه

 و دلنواز... ــــــزیانگ خاطره

 و... یکوچه، دوچرخه سوار یتو یسه نفره با خانواده، باز یها یدورهم

 مزاحمم رو پاک کنم. یتا اشک ها دمیصورتم کش یرو یدست

 رفت.. یم جیداشتم... سرم گ ضعف

ر ب که تمام وجودم رو در ینیدلنش یبنفشه و سارا جون به هوا رفت و بعد خاموش غیج یصدا ن،یزم یافتادنم رو با

 گرفت...

 باز کردم. یچشم هام رو با ناتوان د،یرس یکه از کنارم به گوش م ییسروصدا با



 انیپا یغرور ب

 
215 

 

 حس باز کردن چشمانم رو هم نداشتم! یحت

 انداختم. یکردن، نگاه یو بنفشه که داشتن صحبت م نیبه ام یچشم ریز

 اسمم ناخودآگاه چشم هام رو بستم. دنیباشن

 ن؟یکنه ام یم کاریتو چ شیطلوع پ_

 ... ستیبه تو مربوط ن نشیساکت باش، ا_

 زم؟یعز هیک یدختره؟ خوب نفر بعد نیبعد ا یعوض یِدایجان، اول آ نیرو شاهرخ راست گفت ام یزیچ هی_

 دهنت و ببند بنفشه نذار دستم روت بلند بشه ها _

 ؟یشد ریش یدیجا رس نیا یتو آلمان مثل موش بود ؟یکرد دایتا حاال دست بزن پ ی... از کزادیدست مر_

 .رونیخونه ب نیاالن گمشو از ا نی.. توم همستیسر و صدا نکن بنفشه طلوع حالش خوب ن_

 تر از خودت برم  یاون دوست عوض شیبرو بابا، من عمرا پ_

فقط وفقط  یبود آخه المصب؟ اون شاهرخ عوض یمن ونامزدم؟ ک یبود اومد تو زندگ یک ؟یکن یم یکیمن وبا اون _

 بود. ارینامرد به تمام ع هیتو باطن  یدر ظاهر دوست بود ول

 درد گرفته بود...  قلبم

 تونم نفس بکشم...  ینم یکردم حت یم حس

ذاب ع چارهیب یدایآ ی. بگو چرا! چرا گذاشتیگ یگفت:باشه تو درست م یکه م دمیپر از نفرت بنفشه رو شن یصدا

 ده هان؟ یم یکارت آخه چه معن نیاهرخ؟ ابه ش یداد هیبکشه؟ چرا عشقت و هد

. خودش خواست.. دایآ ق؟ینارف هیدادم به  هیگله کنه منم بنفشه، من کجا زنمو، ناموسم و، عشقم و هد دیکه با یاون_

نشد. خودش گفت شاهرخ مرد  یکردم ول یخودش! التماسش نکردم بمونه با من، سع یمن حق انتخاب و گذاشتم پا

 ...اهاشهیرو

 شد. ینم دهیاون دو شن نیب یحرف گهید
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 از چشم هام رو باز کردم و بهشون نگاه کردم. یکی آروم

 کرد. یو داشت فکر م نییمتفکر سرش رو انداخته بود پا بنفشه

 نگفتم ومنتظر بودم تا حرف بزنن... یزیباز هم چ 

 به من دروغ گفته باشه؟ اون قسم خورده بود. دایچطور ممکنه آ ن،یشم ام یمتوجه نم_

 بهت گفته بود؟ یچ_

 داد که من هم باورم شده بود. یمقصر جلوه م یهمه رو انداخته بود گردن تو و تورو جور_

 اومد سمت تو؟  یشاهرخ چه جور_

به بابا گفت که بابا  یدونم چ یطالق داد...نم دارویآ ران،یا یکه تو اومد نیداداش من؟ شاهرخ بعد از ا ییهه کجا_

 قبول کرد من و زن شاهرخ بده 

 یزنم تا ازش جدا بش یحرف م ریبا عمو اردش نطور،یکه ا_

 تالش نکن ینداره الک دهیفا_

  ؟یزن یحرف و م نیا یچ یبرا_

 .رمیهمه خواسته هاش رو بپذ دیوقته عوض شده، من به خاطر قلبش با یلیبابا خ_

 کنم یو م مینگران نباش سع_

  ران؟یا انیو آرش دارن م دایکه آ یدون یو م نیا یراست ،یسمر_

 ؟ی:چــــــــــدمیتو جام پر نیداد ام یباصدا

 کرد. یمراعات نم یبا داد گفت که من قبضه روح شدم، واقعا که حت نیهمچ

 گفتم؟  یبیعج زیآروم! مگه چ ــسیه_

 اد؟یب دیرم با یچرا هرجا م ؟یاون عوض ادیم یدوباره واسه چ ران،یا ادیغلط کرده داره م_
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طلوع  ینیب یآروم تر حرف بزن نم کمی ؟یزن یجوش م یجور نیکه ا ادیتو داره م دنیگفته واسه د یحاال ک_

 لرزه؟ یداره م یچطور

 نگاهشون رو حس کردم..  ینیسنگ

  ؟ینگرانش_

 آره... اون دست من امانتِ _

 ؟یبهش ندار یاحساس چیه یبگ یخوا یم یعنی_

 بوده وبس...  دایکه من تونستم دوستش داشته باشم آ یمعلومه که نه! تنها کس_

 ؟یکن یقبول م ؟یبرگرده وبخواد باهات باشه چ_

 قلب رو بشنون؟ نیا یزد که نگران بودم نکنه صدا یاون قدر تند تند م قلبم

 زده بود، گرفت...  نیکه ام ییاز حرف ها دلم

 کنه. یگه نه وقبولش نم یگه. مطمئنم االن م یغ مداره درو دیکردم... شا ینم باور

 کنم... یآره برگرده قبولش م_

 خواستم بشنوم. ینم دیشا دم؛یشن ینم ییصدا گهید

 درد گرفته بود. شترینداشتم. قبلم ب یحرف ها احساس خوب نیا دنیشن از

 نبود. یکس نیدچار شده بودم که درمونش جز ام یشک به درد بد یب

 بشنوم... یزیچ گهیخواست د ینم دلم

 رفتم. یم دیشده با یمتیرفتم، به هرق یخونه م نیاز ا دیبا

 .دیقطعا عذاب خواهم کش دنشونیره سمتش ومن با د یهم م نیام اد،یداره م دایآ

 رفتن. یزود بود برا یفعال کم اما
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 کنم. دایطناز رو پ دیداشتم... با یمهم یلیخ یکارها هنوز

 که سالهاست گمش کردم. ییخواهر دوقولو همون

 کرد. یکرد.. اصال تمام وجودم درد م یکرد، قلبم درد م یدرد م سرم

 ...دمیشن یشکستن قلبم رو به خوب یصدا

 نبود. یعشق چیه دیبه ام گهیبه زدن نداشت، د یدیام گهید

 کرد. یو ول نم دهیشکست... چسب ینم میخواست اما بغض لعنت یکردن م هیگر دلم

 تلخ. یمد و بعد سکوتدر او یصدا

 رها کردم. رونینفسم رو ب شون،یخال یجا دنیچشم هام رو باز کردن وبا د دیترد با

 بود.! نیسنگ اما

 ...دنیمن بهتر بود تا کش یبرا یلیخ دنینکش نفس

که پر از بغض  یکه وارد اتاق شد، باعث شد لبخند یتازه ا یپرده پنجره رو کنار زدم و درش رو باز کردم... هوا آروم

 .نهیلبم بش یبود، رو

 نگاه کردم، پنج بعد از ظهر بود. یواریساعت د به

 بود که در اتاق باز شد. رهیدونم چه قدر به ساعت و عقربه هاش خ ینم

 سارا جون، منصرف شدم... دنیخودم رو به خواب بزنم اما با د خواستم

 یگذاشت و گفت:خوب میشونیپ یبازم لبخند زد و تند به طرفم اومد. دستش رو رو یچشم ها دنیجون با د سارا

 دخترم دهیچه قدر رنگ و روت پر زم؟یعز

 غرق لذت نشدم...  گهیدخترم بارها در سرم تکرار شد و من د واژه

 اراجون،کردم و گفتم:خوبم س یبه لبخند نداشت... تک سرفه ا یلب هام نشوندم که شباهت یرو یلبخند یزورک

 رم  یهمش از حال م دیببخش
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  یخانوم یخونه ا نیا دیتو نور ام زم،یو عز نینگو ا _

 نشست. یتو دلم نم یحرف ها ذوق نیا دنیاز شن گهینگفتم... د یزینگاهش کردم و چ تنها

 خورد... یاز خودم بهم م حالم

 مامان جان؟  یاالن بهتر_

 گرفت..  یحرف زدن رو م یبود که جلو یبغض لعنت نیا بازم

دونم براتون زحمته اما خسته  یبلند بشم؟ م دیشه کمکم کن یتکان دادن سر اکتفا کردم و به زور زمزمه کردم:م به

 رخته خوابم . یشدم همش تو

 دوستت ندارما  گهید یحرف ووبزن نیا گهیبار د هیکرد و غرغر گونه گفت: یاخم

 لبم نشست! یرو یکیکوچ لبخند

 ساراجونم...  دیو ببخش چشم من_

 ... دیهاش از هم باز شدن و خند اخم

 سوال دارم ازتون! هیسارا جون _

 زمیبگو عز_

  امیاالن م نییدخترم برم پا قهیدق هیگفت:صبر  هوی... نمیهمون حال بهم کمک کرد تا بلند بشم وبش در

 رو تکون دادم وبه رفتنش نگاه کردم. سرم

 نشد. یخبر یول ادیصبر کردم تا سارا جون ب یا قهیدق چند

 برد!  ادیکنم من رو از  فکر

 بعد از مادرم بود. ایزن دن نینبود... اون مهربون تر یطور نیدونستم ا یکه م یدرحال

 بشکنه. یبغض لعنت نیخواستم ا یهم خودم نم دیشکست...شا ینم یشد بغض کنم ول یباعث م ادشونی
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 .کردم.. هیگر یبود هرچ بس

 .نمیرو بب یزیتونم چ یشدن، راحت نم فیضع چشمام

 شده بود.! فیضع نمیدورب

 اتاق رو پر کرد. یخسته  یفضا یخیو نیموقع در اتاق باز شد وعطر دلنش همون

 لب سالم کردم. ریانداختم وز نیبه ام یتعجب نگاه با

 جوابم داد. یلب ریهم مثل من ز اون

 بود... ینیس دستش

 کنار تختم. یکوچولو زیم یرو گذاشت رو ینیسمتم قدم برداشت و خم شد س به

 ... دوستیبش تیتا تقو یخور یم نارویو با تحکم گفت: همه ا نشیشلوار ج بیج یدستش رو کرد تو شهیهم مثل

 ندارم دوباره حالت بد بشه.

 شد. دینا ام دمیکه زد همه ام یبا حرف یداشتم که بگه براش مهمم ول دیداشتم، ام دیام

 نمونه  یباق یزیو چ یمامان گفته بهت سفارش کنم همه رو بخور_

 گفتم. یزدم و باشه آروم یکمرنگ پوزخند

 بغض. نیمشخص نبود ا یکه با بغض بود ول باشه

 زود باش شروع کن طلوع_

 اصال تنها بودن رو دوست ندارم شم؟یپ ادیب هدایشه زنگ بزنم بگم  یتازه کردم و گفتم: م ینفس

 حرفم زدم...  نیبه ا یشخندیدر دل ن و

 گه. یم یچ نیام نمیرو جمع کردم تا بب حواسم

 جا نیا انیزنم شام ب یباشه االن زنگ م_
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 االن.. کارش دارم نیو قطعا هم ادیاول ب هدایشه بگو  یاگر م یممنون ول_

 نگفت.. فقط نگاهم کرد. یزیتکون داد وچ یسر

 شد... یاز نگاه کردنش، تمام وجودم گرم نم گهید

 اون تنفر اومده بود. یجا

 شده؟ یزینگاهش کردم و گفتم:چ یچشمام رو کنار زدم و عاد یتو تنفر

 جاست؟ نیبنفشه کجاست؟ هنوز ا یاضافه کردم:راست یبا زرنگ وبعد

 کنه  یداغ درست م ریتو آشپزخونه اس، داره واسه تو ش_

 زدم که نگاهش رنگ تعجب گرفت. یپوزخند

کنه؟ بهش بگو من  یخودم رو جمع و جور کردم و گفتم:صورتش چطوره؟ اصال چرا داره با اون حالش کار م عیسر

 خودش و خسته نکنه یخوام الک ینم یزیچ

 ارهیدونه پس بذار از دلت درب یکه هنوز متعجب بود گفت: اون خودش رو مقصر م نیا با

  ؟یاریاز دل من درب یحاضر ای ؟یکن میقلب شکستم رو ترم یتو حاضر ؟یم پس توچخواستم بهش بگ یم

 ... یتو که من رو اصال دوست هم ندار اما

 ... یهم به فکر من باش دینبا پس

 دارم. یباهاش صحبت کنم کار مهم دی. باادیشه زنگ بزن االن ب یو گفتم:اگر م نییرو انداختم پا سرم

 تکون داد و بدون مکث از اتاق خارج شد. یسر

 بکشم. غیخواست ج یو از حرص دلم م دمیبالشت کوب یمشت محکم رو با

 خودم رو کنترل کردم. اما

 و به غذاها نگاه کردم. دمیکش یتند نفس تند
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 داد. یم یشکمم نشون از گشنگ یزد... صدا یبود که ازش بخار باال م سوپ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "ـــــهدای

  رونیب ایمن و حرص نده زود باش از حموم ب نقدریا مانیپ یواااااا_

 باشه ماماااان _

 .رونیب ادینشستم ومنتظر شدم از حموم ب یصندل یکردم وبا تکون دادن سر رو یپوف

 رفت حموم. مانیهم که بچه شده بود با پ پرهام

 کنه یه مرد باشه بدتر داره تنبل ترش مبد ادیکه  نیا یدونم چرا به جا ینم

 .رونیب انیتوجه منتظر موندم تا اون دوتا ب یپرهام، ب یزنگ خور گوش یصدا با

 نبود. یخبر یگذشت ول قهیدق چند

  ی... اون پسرتم مثل خودت کردگهید رونیب ای: پرهام بدمیطاقت داد کش یسر ب آخر

 هردوشون بلند شد. خنده

 لبم. ینشست رو یخندشون لبخند با

ز مثل خودم زرنگ وفر دیتو با ا،یدوتا بوفالو نش نیوبا ناز گفتم:شهرزاد مامان، تو مثل ا دمیشکمم کش یرو یدست

 یباش

 قدرم من فرزم آخه! چه

 شدم که تو وجودم شکل گرفته بود. ییکردم و طبق معمول مشغول حرف زدن با دختر کوچولو ینمک خنده

 به زنگ زدن کرد.پرهام شروع  یگوش دوباره

 به فکر رفتم. نیاسم ام دنیرو برداشتم وبا د یغرغر گوش با
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 بود؟  یک نیام

 .هیک نیام دمیفهم هیاز چند ثان بعد

 رو جواب دادم و گفتم:بله؟ یگوش عیشده سر یزیکه چ نیفکر ا با

 خوام مزاحمتون شدم یعذر م ،یسالم خانوم فرهاد_

  دییبفرما رینه خ_

 آقا پرهام هستن؟_

 واسه طلوع افتاده؟ یحمامِ، اتفاق رینه خ_

 ششیپ نییایخوره حالش نامساعده.. ازم خواست بهتون تلفن کنم وبگم االن ب هیاتفاق که نه فقط _

 نیآقا ام دیشده؟ درست بگ یگفتم:چ یبانگران

 نیا نیایتر ب عیشه شما سر یخونه ما... اگر م ادیشام ب دی... به پرهام جان بگدیش یشما خودتون متوجه م نییایب_

 خواسته خود طلوعِ 

 اون جام گهیخوب من تا دوساعت د یلیخ_

 خدانگه دار دیبله، سالم برسون_

 رو قطع کردم و زمزمه کردم:خداحافظ یبگم گوش یزیکه چ نیا بدون

طلوع... حالش بده... توم بعد از حموم  شیرم پ یو بلند داد زدم:پرهام من م دمیلباس پوش د،یو بدون ترد عیسر

 اون جا ایو آمااده کن قبل از شام ب مانیپ

 .رونیکه منتظر جواب دادن باشم از اتاق رفتم ب نیا وبدون

 ...رونیخودم رو برداشتم و از عمارت زدم ب نیماش چییسو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بود تصادف کنم. کیوبار نزدکردم و د یم یرانندگ ییسرعت باال با

 ته دلم نشسته بود که اصال دوستش نداشتم. ینگران

 شد هم نگران نبود. ینم ،یول ستیخوب ن یهمه نگران نیدونستم واسه بچم ا یم

 ... دمیرس باالخره

 زدم و منتظر بودم در رو باز کنن...  یسر هم بوق م پشت

 رو بردم تو عمارت. نیبوق زده بودم که انگشتم سر شده بود. باالخره در باز شد و ماش نقدریا

 زدم خدمتکارِ. یبه سمتم اومد که حدس م یشدم، دختر ادهیپ نیکه از ماش نیهم

 طرف نیاز ا دییبفرما ن،یسالم خوش اومد_

 تکون دادم وبه دنبالش رفتم...  یسر

 ... دیتپ یتند تند م قلبم

 شتونیپ ادیمن بگم طلوع خانم ب دینیبش دییهمون دختره زمزمه کرد:بفرما میعمارت که شد خود وارد

 برم؟ دیرم به اتاق خودش، از کدوم طرف با یطاغت گفتم:م یب

 اما آخه... _

 : از کدوم طرف؟دمیغر تیرو قطع کردم وبا عصبان حرفش

 از من دور شد. ،یپله ها اشاره کرد و با چشم غره ا به

 .نیزم یبهم وارد شد و افتادم رو یدی... ضربه شدیبه طرف پله ها رفتم که خوردم به دختر توجه یب

 ...دمیشکمم گذاشتم و تند تند نفس کش یرو رو دستم

 شدم. رهیپژمرده اش خ یطلوع سرم رو باال گرفتم وبه چهره  یصدا دنیشن با

 ؟یخوب هدای ،یغل ای_
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 .نیبود چمد دفعه بخوره زم کیکرد و نزد یبه طرفم اومد... تند تند حرکت م وبعد

 حالت...  نیبرات با ا رمیرو شونه ام نشست و گفت:بم دستش

 نگران نباش. فقط کمک کن بلند بشم زمینشده عز میچیرو گرفتم وبا لبخند گفتم: ه دستش

 بلند بشم. نیزم یتکون داد وبهم کمک کرد تا از رو یتند سر تند

 که طلوع زد متعجب بهش نگاه کردم. یبا حرف یول دمیاز اون دختر شن یدیببخش یصا

  ؟یاریزن حامله م نیرو سر ا تیچرا دق ودل یسولماز؟ با من لج ینیپات رو بب یجلو یتون ینم_

 نگفت. یزیو چ نییسرش رو انداخت پا یظاهر یمونیدختر که اسمش سولماز بود، با پش اون

 .دمیلباسش رو گرفتم وکش نیبگه که نذاشتم و آست یزیخواست چ طلوع

 اتاقت  میبسه بر_

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "طلــــوع

 اری: دوتا قهوه بردار بدمیکه در رو ببند روبه سولماز غر نیاز ا قبل

 در رو بستم. وبعد

  یآبج یبرگشتم و گفتم:خوش اومد هدایسمت  به

گفت حالت بد شده بود! االن  نیام ه؟یجور نیچرا چشمات ا م؟ایمن ب یشده بود که گفت ی... چزمیعز یمرس_

 ؟یچطور

 نبود بابا فقط فشارم افتاده بود و ضعف داشتم. یزینشستم و گفتم:چ کنارش

 االن؟ یبهم نگاه کرد وگفت:خوب نگران

 نگفتم. یزیبهش نگاه کردم و چ یجون یلبخند ب با
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 بودم؟ قطعا نه! خوب

خودش وبچش استرس اصال  یتونستم شاهد آب شدنش باشم... برا ینم یرو بهش بگم ول زیخواستم همه چ یم

 خوب نبود.

 کنه؟ یکه نم تتینخود خاله خوبه؟اذ نیخوبم.. ا زمیآره عز_

 پدرم و در آوردن...  مان،یرسه به جاش پرهام و پ یمورچه نم هیبچه آزارش به  نیحرفم اخم کرد وگفت:ا نیا با

 بود. هدایبه  یوفقط محض دلخوش کردم یکیکوچ خنده

 من رو چه به لبخند؟ وگرنه

 کنن؟  یم کارتیچرا چ_

 دونم کدومشون وبگم  یکه نم ادنیز نقدریکه... ا یدون ینم_

 وبگو  شیکی_

 نایخواستم برم حموم مگه ا یرو برده حموم و دوساعت اون تو بودن.. منم م مانی... آقا پشیساعت پ کی نیهم_

 یره حموم؟ پسره پرو، به من م یبا پرهام م یچ یعنی... ادیمرد بار ب دیبزرگ شده با مانیپ میاز طرف رون؟یب ومدنیم

 واسم لقمه درست که بذاره تو دهنم. یکیدارم  ازیبگه من خودم ن ستین یکیگه مامان غذا بذار دهنم...

 کرد. یم هیخورد و گال یباحال حرص م یلیام گرفته بود... خ خنده

 کوچولو کوش؟ مانی! پ؟یاوردیاست؟ چرا اون ونپرهام کج_

کنم؟ داستان؟ خنگ خدا، پرهام  یم فیتعر یساعتِ دارم واست چ هی: دیبهم انداخت وبا حرص غر یچپ نگاه چپ

 حاضر شدم و اومدم. یچطور دمی.. منم نفهمامیزنگ زد گفت ب نیحموم بودن که ام مانیپ

 گفتم وسکوت کردم... یآهان

 نییپا میبر ایحداقل ب ای ارنیقهوه ب هیپوف طلوع بگو _
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حالم  مکیمنم  یطور نی... اهدای نییپا می... برارهیقهوه ب هیساعته رفته  میسولماز که ن نیزدم و گفتم: ا یزور لبخن

 شه. یبهتر م

  م؟یقدم بزن میخواد.. بر یعمارت وم نیدلم اون باغِ ا یبه نظرم... وا میکرد وگفت: آره بر دییزده تا ذوق

 .میو زمزمه کردم:بر دمیکش ینیغمگ آه

 . رونیب میاز اتاق رفت هدایگفتم و بلند شدم... به همراه  یعل ای

 دادم با آسانسور برم. حیترج نیهم یرو نداشتم، برا نییهمه پله برم پا نیکه از ا نیا حس

  میاز آسانسور بر ایمن حوصله پله ندارم، ب هدای_

 تاد...کرد وبه دنبالم راه اف دییتا

 :طلــــــــــوع دمیبنفشه رو شن یصدا م،یکه خواستم سوار آسانسور بش نیهم

 به سمتش برگشتم. یرو حفظ کردم وبا لبخند ظاهر میخونسرد

 نگاهم تنش رو لرزوند. ی... سردخِی کهیت کی قایدونستم االن چشمام دق یم

. من ..یکردم... باعث شدم از حال بر تتیدوست خوبم من تورو اذ دیبدو به سمتم اومد و محکم بغلم کرد: ببخش بدو

 خوام  یواقعا معذرت م

 آوردم و دورش حلقه کردم. رونیب هدایرو از دست  دستم

 داشتم. یحس هیاما  دم،یکه شن یینداشتم خصوصا با اون حرف ها یازش دلخوش ادیز گهیکه د نیاا با

 خاص بود. یلیبود خ یهرچ ی! ولهیحس چ نیدونستم ا ینم قایدق 

منه.. بدون  هیشب قایچون طناز دق ستیکردم خواهرم طنازِ... هر چند ن یگرفتم، حس م یاون رو در آغوش م یوقت

 !یفرق چیه

 حالت خوبه طلوع؟_

 تکون داد و گفتم: خوبم نگران نباش  یناچار سر به
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 ... یحال خرابت منم آبج نیخوام. باعث ا یلباش نشوند و زمزمه کرد: من واقعا معذرت م یرو یلبخند

 تونست بگه؟ ینگذشته بود! چطور م مونیروز از دوست کیهنوز  ؟یآبج

 سردم نظاره گرش بودم. یبا چشم ها ینگفتم ول یزیچ

 !دیاهم ببخش_

 سکوت رو شکست. نیبود که ا هدای یصدا

 شما؟  دیاومد جلو و گفت: ببخش هدای

 .دیهمه رو به سمت خودش کش ،یلحجه دار دختر یبگم صدا یزیکه چ نیاز ا قبل

 .دمیاومد کجا اون رو د ینم ادمیاش آشنا بود اما  چهره

  ست؟ین یخاله سارا؟ عمو سام؟ کس ن؟یسالم، صاحب خونه؟ ام_

 ـــدایزد: آ خیو تمام تنم  دمیبنفشه رو شن یبهت زده  یصدا

 عاشقش بود. نیکه ام یرو... همون دختر بایز یبود... همون دختر چشم مشک دایاون آ آره

 کرد؟  یم کاریجا چ نیاون االن ا اما

 بود، کنار خودم تحمل نکنم بیرق کیرو که برام  یکس یول رمیناراحت بودم... حاضر بودم بم یو حت یشدت عصب به

خاموش  تمیهمه عصبان عاشقشه، نیوجود داشته و ام نیام یکه اون دختر زودتر از من تو زندگ نیا یآور ادیبا  اما

 شد..

 کم نشد! چینفرتم ه اما

 رفت.. نییتند تند از جلوم گذشت واز پله ها پا بنفشه

 !دمینفهم یزیچ گهید
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د چن یمدت کوتاه.. برا هیدونم مزاحمم فقط  یخونتون؟ م امیمدت ب هیشه  یم هدایبرگشتم و گفتم: هدایسمت  به

 روز فق...

 یباش شمیشم پ یآخه؟ منم خوش حال م یمزاحم بود یگفت:حرف نزن تو، تو ک یرو قطع کرد وبا خوشحال حرفم

 زمیعز

 شد. رهیمشکوک بهم خ هوی یول دیکش یخفه ا غیاتمام حرفش ج با

 موضوع رو؟ نیا یگفت ییهویچرا _

 گفتم: خوبــ..  دیلرز یکه م ییپاچه بهش نگاه کردم و با صدا دست

  شتیپ امیمن ب یخواست نی! واس همدمیفهمهم حرفم کامل نشده قطع کرد وگفت: باز

 کردم. دیرو تکون دادم و تاک سرم

 ش؟یشناس یم ه؟یک نِییدختره که پا نیا یراست_

 اجبارِ... ینگاه کردم که بنفشه رو در آغوش گرفته بود اما معلوم بود تمام کارش از رو دایآ به

 نِ یزدم و گفتم:نامزدِ سابق ام یپوزخند

 جمله کوتاه رو گفتن. نیحرف بغض کردم... سخت بود ا نیگفتن ا با

 شد نوشت یکاش م"

 

 را که بغض شدند ییحرف ها تمام

 

 نشدند یبر گونه جار یول
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 "شد... یم کاش

 چشمام رو به سرعت پس زدم وگفتم: جانم؟ یبهش نگاه کردم... اشکِ تو هدا،ی یصدا با

 کرد..  یبهم نگاه م شوکه

 خوند. یرو م زیبود.. از نگاهم همه چ نیهم شهیزده بود چم شده! هم حدس

  ؟یرو دوست دار نیتو، تو ام_

 حس وتلخ!  یشدم بهش... ب رهیبهش بگم، خ یزیکه چ نیا بدون

 ...دمیپر از ذوق شوق اون دخترِ نحس رو شن یبگم اما صدا یزیچ خواستم

 زمی... دلم برات تنگ شده بود عزـــــنیام یوا_

 عقب برگشتم وبهشون نگاه کردم. به

 رو لب هاش نقش بسته بود. یرو محکم بغل کرده بود ولبخند بزرگ نیام دا،یآ

 چشمام جمع شد... یتو اشک

 آغوش، از آنِ من بود وبس! نیکاش ا یا

 رو نداشت. نیشدن به ام کیجرِئت نزد یکس چیه گهیوقت د اون

 ...یگرید نیمن! نه ام نِیشد ام یوقت م اون

 حلقه شد. دایآ فیدور کمر ظر ن،یکه دست ام دمیبه چشم د یرو وقت شکستنم

 شد. یم دمیچشمام جمع شد بود، مانع د یکه تو یو برگشتم... اشک اوردمین طاقت

 عاشقانه شون نباشم. یبلندم قصد داشتم به اتاق خودم برم تا شاهد صحنه ها یقدم ها با

 دستم رو گرفت. هدایکه  فتمیبود ب کیخودم نزد اما

  هدایکردم و گفتم: هیشونه هاش تک به
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 کرد. یدل سنگ رو هم آب م یصدام، حت بغض

 زمیاتاق خوب؟ آروم باش عز میکنم، بر یآروم باش... درکت م ــسیه_

 .دمیشن یمهربون رو م یِهدای یکرد شده بود و فقط صدا گوشم

 تمام فکر و ذهنم به سمت اون دو بود. اما

 نم!آنچنان سوزا"

 

 کشد! یرا به آتش م ینگاهم هر احساس که

 

 

 نیمحزون، آنچنان غمگ آنچنان

 

 "شکند یبغض سنگ را م میصدا که

 بودم..  دهیتخت دراز کش یبه خودم اومدم که رو یشد، فقط وقت یدونم چ ینم

 کرد. ینگاهم م یاشک یبود وبا چشم ها ستادهیسرم ا یباال هدای

 بگم. یزیتونستم به اون چ یاون رو نداشتم اما حالم اون قدر خراب بود که نم یاشک ها طاقت

 کنم. هیتوانم گر نیبغلم کنه و تا آخر یکیداشتم  ازین

 خانوم کوچولو یپژمرده باش نمینب_

 لب هام نشست... یرو یکوچولو؟ لبخند تلخ خانم

 شده بود...  یو اشک با هم قاط لبخند
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عشقت رو تحمل  شیپ گهیدختر د هیسخته وجود  یلیدونم خ یس هارو تجربه کردم؟ مح نیکه من هم ا یدون یم_

 هارو تجربه کردم. نینره که من همه ا ادتی!.. ینیبب یحت ای.. یکن

 شدم. رهیفقط بهش خ یاشک یچشم ها با

 تو موهام. دی. کش موهام رو باز کرد و دست کشدیکش رونیبهم زد وشالم رو از سرم ب یلبخند

 کرد. ینوازشم م یموهام و کل یکرد ال یموقع خواب دستش رو م شهیمامانم افتادم... اون هم ادی

هوس بود... اون موقع سن  هیفقط  نیشه گفت دوستش داشتم اما ا یبرادرمه، م مانیدونستم پ یکه من نم یموقع ا_

 نداشتم اما ازت بزرگ تر بودم.  یادیز

 یجد کمی یمرد خوب ومرهبون ول هیاسمش طاها بود.  دمیرو که د یسک نیعشق. اول یعنی ییبایکردم ز یم حس

 گمشده منه  مهیکردم طاها ن یتند اخالق. فکر م

 کرد. یرو قطع کرد وخنده آروم حرفش

 غرق تو خاطراتش شده بود. یحساب

 یدرست نبود. درست وقت نی.. اما اهیکاف شهیکردم داشتن طاها واسه هم یتازه کرد و ادامه داد: فکر م ینفس

 ایهوس  گهیپر شد. د یاون عشق الک یحس تنفر تو قلبم جا هی د،یمن رو دزد اسِیکه  یِطاها همون کس دمیفهم

 نیکرد اون هم باعثِ تمام ا یچون که حس م مهم متنفر شده بود مانیاز پ ی... حتنینبود فقط تنفر بود هم یعشق

 نیبرام بزرگ تر اسیبود و نداشتنش... نبودنش کنارم. اون موقع  اسیبلکه مشکالتِ. مشکل من پدر و مادرم نبود. 

 طور برادرم. نیبود. وهم یحام

 آوردن خاطرات برادرش واسش دردناک بود. ادیکردن! هنوز هم از به  ختنیخون مانندش شروع به ر یها اشک

 یچ دمی.. نفهممیمن.. شد همه زندگ یِ.. پرهام شد همه هستهیچ یعشق واقع دمیاوج فاجعه اون جا بود که فهم_

 ..هیتمام زندگ مانیکردم پ یشد آخه قبلش فکر م

 نبود. یزیبهم وارد شد... خوب دوستش داشتم کم چ یبد ضربه ا دمش،ید شیدرست شب عروس من

 ... اما با شناخت پرهام، عاشق تر شدم.دمشیپرست یبت بود که من م هیواقعا  اون
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 یپاش نره. درد اون برابر با درد منِ.. درکت م یخار تو یول رمیکه االن حاضرم بم یکس متعلق شد به پرهامم، قلبم

 شد. یم مانیمن به پ دنیبود که مانع رس یکیرو دوست دارم،  مانیکردم پ یکه فکر م یکنم چون زمان

 که هنوز هم که هنوزه ازش متنفرم.. یبود، کس کایمل اون

کنار  یدختر دنی.. سخته دیوقت از دست ند چین اعتماد به نفست رو هک یطلوع جونم مراقب خودت باش، سع  

 باهاش مبارزه کن. یدونم ول یعشقت.. م

 اومد. یصدام در نم یاتاق زده شد و حرفش نصفه موند... خواستم بگم بله ول در

 رهیخ تیکه بهم با عصبان دمیرو د نیبگه که در با شتاب باز شد.. صورت سرخ ام یزیدرک کرد وخواست چ هدای

 شده بود.

 چشم هام جون گرفت. یجلو شیپ ی قهیچند دق یدوباره صحنه ها دنش،ید با

 خوام باهاش صحبت کنم. یم ن؟یشه من وطلوع رو تنها بذار یخانوم م دیببخش_

 صحبت کردن. نینداشتم به ا لیتما یخواست صحبت کنه ول یم یدونستم درباره چ ینم

محترم، قراره امشب طلوع با من  یشه آقا ینم ریشد وگفت:خ رهینذاشت وبا اخم بهش خ هدایه بگم نه ک خواستم

 باشه! شمیمدت پ هی ادیب

 نگفت. یزیقرار گرفته بود چ یسیکه تو رودروا نیام

 جاست! نیخونه اون فعال ا اد؟یب دیهم گذاشت و گفت:چرا با یهاش رو با خشم رو چشم

من... نگران مدرسه ش  شیگرده پ یبه بعد برم نیجا حضور داشت که از ا نیمدت به صورت مهمان ا هیاون فقط _

 .ستیها ن بهیبه غر یازیپرهام هست ن یلطفا، تاوقت دیهم نباش

 جوابش رو داده بود، خوش حال شدم. یمحترمانه درخواستش رو رد کرده بود و با خوب نقدریکه ا نیا از

 بود. بانیمن پشت یبرا هدایو دارم، ر یکیکه هنوز  دمیفهم

 نبود... ــــبهیوقت غر چیدلم گرفت! اون ه یگفت کم هدایکه  یا بهیلفظ غر از
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 کنم نظر خود طلوع مهم تره تا نظر من وشما!!! یاما فکر م _

 شد...  یجور مواقع نظر من مهم م نیا

 نیا ادیکه گفتم ب نیا لیبرم... دل هداینظر خودم بوده تا با  نیزمزمه کردم:ا یگرفته ا یزدم وباصدا یکم رنگ شخندین

 بود. نیجا فقط هم

ت همه مد نیکه ا نیمتشکرم از ا د،یدینگاه کرد وگفت:نظر طلوع هم رو شن نیبه چهره پر از خشم ام یروزیبا پ هدای

 .دیخودتون نگه داشت شیخواهرم رو پ

 نگفت! یزیفقط با اخم بهش نگاه کرد و چ نیام

 گفتن نداشت... یبرا یزیاو چ رچنده

 اتاق زده شد وبعد در باز شد. در

 بهش زل زدم. ختمیتمام نفرتم رو تو چشمام ر دا،یآ دنید با

 ؟یکن ینم یجان معرف نینازک و دورگه گفت:ام ینگاه کرد وبا همون صدا هدایتعجب به من و با

 باش یکه فقط خودم بشنوم گفت:قو ینذاشت و آروم طور هدایکه  نمیبلند بشم وبش خواستم

 کردم. دیهم گذاشتم وتاک یکه سخت بود، پلک هام رو نیا با

 .ستیکه مال من ن نیببرم از ا یپ شتریطاقت نداشتم بهش نگاه کنم وب یروم بود ول نینگاه ام ینیسنگ

 خودش با لبخند به طرفمون اومد ودر رو بست. دینشن نیاز ام ییصدا یوقت دایآ

 ... میش یهم دوباره نامزد م یهستم وبه زود نیحلقه کرد وگفت:من نامزد سابِق ام نیام یدور بازورو  دستش

 ؟یهست یکس یبگ یخوا یکردم، تو نم یرو به طرفم دراز کرد وگفت:خوب من که معرف دستش

 که لبخند بزنم دستم رو به سمتش بردم وگرفتم. نیا بدون

 گفتم:طلوع هستم آروم
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 ... یراست داستیاسم من آ زمیفشرد وگفت:خوشبختم عز یرو با گرم دستم

 طور... نیرو ول کردم و گفتم:منم هم دستش

 خواهر طلوع جان هستم... هدایرو گرفت وگفت: من هم  دایدست آ یظاهر یبا لبخند هدای

  ن؟یبا مامان سارا دار یدستش رو گرفت و گفت: خوشبختم... فقط چه نسبت دایآ

 خانم دوست منِ  هدایگفت: شوهر  نیبگه، ام یزیچ هدایکه  نیاز ا قبل

 اتاقم رو نشون بده... البته اتاقمون  میزد وگفت:بر نیرو گونه ام یگفت وبوسه ا یآهان دایآ

 میبر فتیبکنه زمزمه کرد:راه ب یکه به من نگاه نیبدون ا نیام

 رفت. رونیزودتر از اتاق ب وخودش

 .رونیکرد واز اتاق رفت ب یکوتاه یخداحافظ دایآ

 شدم واشک هام به راه افتادن. میاما تسل رمیاشک هام رو بگ یکردم جلو یسع یلیخ

 اومد. یبه درد م شتریوقلبم ب دمیشن یشکسته شدن قلبم رو م یصدا

 کرد. یم هیافتاد که داشت مثل من گر هداینگاهم به  تازه

 مامان خانوم  ستایشهرزاد کوچولو خوب ن یابر ؟یکن یم هیگفتم: تو چرا گر یخش دار یصدا با

که خاله هم مرد، من کنارت  یبودم... زمان دهیتورو ند هیوگفت:تا االن گر دیپر از اشکش کش یبه چشم ها یدست

 ! یدیخند یم شهی... تو همدمیرو ند یکه کرد یا هینبودم وگر

 نگفتم. یزیکردم و چ یتلخ خنده

 باز هم مثل همیشه که تنها میشوم"

 اتاق پناهم میدهد دیوار

 "پناه که باشی قدر دیوار را میدانی...! بی
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 خوام بغلت کنم  یم ؟ینیکنارم بش یایشه ب یگفتم:م هدایتخت نشستم وبه  یرو

 بغلش گرفت... یتکون داد و کنارم نشست... سرم رو تو یسر هیگر با

 آرامش بهم منتقل شد. حس

 آماده بارش بودن. شهیچشم ها مثل هم نیخوات وا یم هیگر یکم دلم

 گذشت. یزمان چطور دمیکردم که نفهم هیگر نقدریا

 .. پیک مینیشده بود وب نیسنگ یحساب سرم

 خوند... یرو برام م نیا شهیمامان هم ؟یمونس رو بخون ییشه برام الال یم هدای_

 شدم... یدرست مثل مادرم بود و من غرق آرامش م هدا،ی یگفتنا ییالال یصدا

 یو مونسم بود ریعز – یالالالال, گلم بود_

 

 ؟ییخوا یبچه ام چه م نیا از – ییصحرا یلولو برو

 

 نی, درو بستنیرفت رونیب – نیگل نسر الالالال

 

 به کردستون نیداد شوهر –به هندستون  نیبرد منو

 

 داده خدا شهزاده که –شهزاده  یرو نیبشور -تشت و آفتابه نیاریب

 

 ؟ییخوا یم چه من از! لولو – یی, گل چاالالالال
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 داره کمر بر خنجر که –بچه پدر داره  نیا که

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "هـــــــدای

 سرخ شده بود. هیقدر سر طلوع رو نوازش کردم که به خواب رفت... صورتش از گر اون

 سوخت...  یحال وهواش م نیا به حال دلم

 زنه. یداره دست و پا م یدونستم االن تو چه برزخ یکردم، م یم درکش

 داغون بشه.. نقدریذاشتم طلوع ا یونم دمیفهم یها م نیکاش من زودتر از ا یا 

 به داخل اومد. یاتاق باز شد وکس در

 ! هر چه بود اون شوهرم بود.هیک دمیفهم یعطرش م یبو از

 یبه طرفش برگشتم وگفتم:سالم خوش اومد لبخند با

 شده؟ چرا صورتش سرخه... یشد... با تعجب به طلوع نگاه کرد وگفت:چ کیبه روم زد وبهم نزد یلبخند

 پاهام گذاشت وبه خواب رفت. یخوندنام، سرش رو رو یینگاه کردم که وسط الال یطلوع به

 از اون طلوع گذشته نمونده پرهام یزیو بابغض گفتم:داغون شده... چ دمیموهاش کش نیب یدست

 کرده؟ تشیاذ یشده خوب؟ کس یشد وگفت:چ کینگران بهم نزد پرهام

 کنه یبا ما زندگ ادیگم، قراره ب یوگفتم: بعدا بهت م دمیکش یپر از درد آه

 شد. رهیتعجب بهم خ با

 شه، اخم هام توهم شد. یکه اون از موضوع ناراحت م نیفکر ا از

  اد؟یطلوع با ما ب یخوا ینکنه تو نم_
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روزا که منم  یطور نیبهتر از طلوع آخه؟ ا یشم... ک یش خندون شد وگفت: نه جوجو، اتفاقا خوش حال هم م چهره

 از بابتت جمعِ...  المیمراقبته ومنم خ ستمین

 نداشتم که بگم! یزینگفتم.. درواقع چ یزیچ

 زم؟یخانوم عز یخوب چطور_

م قلب نمیب یحال وروز طلوع رو م نیا یتونم خوب باشم؟ وقت یکردم جواب دادم: مگه م یکه به طلوع نگاه م یدرحال

 !رهیگ یدرد م

 . یدون یم ناروی... تو که ازمیعز ستیبرات خوب ن ینگران_

 تونم نگران نباشم؟  یم_

 یخور یغصه م یطور نیودرد ناک نباشه که ا دهیچیپ ادیموضوع ز دیخوب شا_

 نیا ی:پرهام بس کن، به جادمیبهش توپ ییکنه، اما با ترش رو یاره مراعات حال من رو مدونستم د یکه م نیا با

 خونه...  میحرفا پاشو بر

 نیبعد از شام، چون ام یول زمیوبا لبخند گفت:باشه عز اوردیخودش ن یبود از رفتارم ناراحت شده اما به رو معلووم

 .. باشه؟میر یم میکن یم دارشیبخوابه بعد ب کمی... درضمن طلوع خوابه بذار میبمون دیگفت که شام با

 پاهام برداشتم. یسر طلوع رو از رو اط،یرو تکون دادم وبا احت  سرم

 سرش گذاشتم وبه چهره ناز ومظلومش نگاه کردم. ریرو ز بالشت

 داشت. سیخبو طونیچهره فوق العاده ش هیخواب  یداشتم، طلوع تو ادیکه به  یزمان تا

 شد. یم طونیتو خواب ش نیشدن، ا یکه تو خواب مظلوم م گهید یاز بچه ها یلیخ برعکس

 عوض شد. گهیبعد از غم پدر و مادرش، د اما

 .نهیبب یضربه روح شتریباشه و ب نجایبود که ا نیمن هم کنارش بودم اون سالها، بهتر از ا کاش

 می.. مثال مهمونمیزشته تو اتاق نشست زمیعز رونیب میپاشو بر_
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 رفتم... رونیرو تکون دادم ودست تو دست پرهام، از اتاق ب سرم

 خوام بفهمن  ینم ا،ینگ یزیاونا از حال طلوع چ یِپرهام جلو_

 باشه قربونت بشم_

 ش؟یکجاست؟ آورد مانیخدا نکنه، پ_

 شه فسقل بچه رو تو خونه تنها گذاشت؟  یبهم انداخت وگفت:آخه مگه م یچپک نگاه

 نگفتم... یزیکردم وچ یزورک دهخن

................... 

 رفت. یچسبوند وقربون صدقش م یم نیخودش رو به ام یه دایوآ میبود که نشسته بود یدوساعت

 داشتن. دایبا آ یوضع ناراحت بودن ورفتار سرد نیاز ا نیام یبابا مامان

 کرد. یچسبوند ولوس م یم نیخودش رو به ام یادیاومد فقط ز ینم ینظر دختر بد به

 بهم تنه زده بود، سر بلند کردم. ش،یکه چند ساعت پ یخدمتکار یباصدا

 آقا شام حاضره _

 شام..  دییروبه پرهام و من گفت:بفرما یبا لبخند کم رنگ نیام

 شام ادیکن بگو ب داریکه سارا جون گفت:سولماز برو باال طلوع رو ب مینشسته بود زیسرم

 رم  یبگه گفتم:نه سارا خانوم، خودم م یزیکه سولماز چ نیاز ا قبل

  دیآخه زشته... شما مهمان_

 کنم بهتره  دارشیطلوع خواهر منه خودم ب ه؟یچه حرف نیزدم وگفتم:ا یلبخند

 نگفت! یزیزد وچ یهم لبخند اون

 بلند شدم... زیگفتم واز سر م یاجازه ا با
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "ــوعطلـــ

 شده بود. نیسنگ یشدم.. سرم حساب داریاز خواب ب یجیگ با

 گشنم بود. یکرد و حساب یدرد م دلم

 اومد داخل...  هدایاتاق باز شد و در

 زم؟یعز یشد داریب ینگاهم کرد وگفت:ک دهیپر یابروها با

 شام  نییپا میدرک کرد و گفت:بلند شو بر هدایحس حرف زدن رو هم نداشتم و اصال

 هدایکنه  یدرد م یلیسرم خ ام؟یشه من ن یبود زمزمه کردم:م یهرجون کندن با

گشت گفت:زودباش برو دست  یم یزیکمد، دنبال چ یاخم بهم چپ چپ نگاهم کرد... همون طور که از تو با

 عی.. زود تند سرنییپا میوصورتت رو بشور بر

 نداره! یا دهیفا چیبگم ه یدونستم هرچ ینگفتم، م یزیچ

 

 اتاقم شدم...  سیسرو وارد

 شدم. مونیصورتم، پش دنیبا د ینگاه کردم ول نهییخودم تو آ به

 گرد شده به دختر مقابلم نگاه کردم... یچشم ها با

 درست نبود. نیبودم؟ نه ا من

 هم فشردمشون. یهم گذاشتم ومحکم رو یکه توهم زدم چشم هام رو رو نیا الیخ با

 هنوز همون بودم. یم رو باز کردم ولچشما دیبا ترد ه،یاز چند ثان بعد

 نبود. توهم
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 بود.! تیواقع

 آب سرد رو باز کردم. ریبه صورتم زدم وش یپوزخند

 خورد. یصورتم بهم م نی.. حالم از ادمیدستم رو پر از آب کردم وبه صورتم پاچ مشت

 شده! ختهیر ملیپوف کرده ور یمشک یصورت قرمز و زشت! چشم ها هی

 گفت دست و صورتم رو بشورم. هدایچرا  دمیفهم تازه

 خارج شدم...  سیاز سرو قهیاز چند دق بعد

 بود ودستش مانتو و شلوار وشال بود، تعجب کردم. ستادهیکه وسط اتاق ا هدای دنید با

 دستته؟ هیچ نیکه هنوز گرفته بود گفتم:ا ییباصدا

 زودباش تنت کن  ست؟یمعلوم ن_

  هدایشو  الیخ یرو ب یکی نی:ادمیکردم وغر اخم

 کردم. یکه درد تو همه وجودم حس م یاخم به طرفم اومد وبازوم رو محکم گرفت وفشرد.. طور با

  ؟یدیفهم یکن یلباسارو تنت م نیاالن ا نیهم_

 ؟یدینگفتم که با تحکم گفت:فهم یزیچ

  هدایکنه  یکنه.. قلبم، قلبم درد م یحال ندارم.. سرم درد م هدا،ینکن  تمیاذ_

 ؟یواسه چ ؟قلبتیگ یم یوحشت بهم نگاه کرد و با بهت و تعجب گفت:چ با

 تو چشمام دوباره حلقه زد. اشک

کنم  یو اون دختره، حس م نیام دنیکنم اما با د یدرد حس م نمیکردم: بعد از مرگ مامان و بابا، توقفسه س زمزمه

 تر شده... قیوعم شتریدردش ب

 افتادم. نیزم یکه رو یحکم هولم داد... طورمن رو به طرف خودش برگردوند و م هدای



 انیپا یغرور ب

 
242 

 

 تعجب نگاهش کردم که پوزخند زد. با

تفاوت که من پدر مادر  نی.. با افتمیخودم م ادی نمیب ی. تورو مرهیقلبت درد بگ یبه خاطر اون عوض یحق ندار_

سرت داد نزدن..  ،یدکر ی...سال ها باهاشون زندگیوحسشون کرد ینداشتنشون بهتر بود.. اما تو داشت یداشتم ول

 یادامه بده! فکر م تینکردن. بس کن وبه زندگ تتمجازا یدعوات نکردن. با کابل برق، کمربند، دستگاه شوک برق

 تیگفتن، خودت رو تقو یور یدر یو نپخته... پس به جا یاالن مثل اون موقعِ من خام ته؟یتو زندگ نیفقط ام یکن

با  نمیبه حالت اگر بب یطلوع، وا نییپا میر یسر قلبت اومده! االن م ییچه بال نمیبب میر یفردا هم م نیکن. هم

  ارمیاسمت نم یعل ی... به والیکن هیگر یکنار هم، بخوا نیدا وامیآ دنید

 گفتن نداشتم. یبرا یزیکردم.. چ یبهت نگاهش م با

 خونه ما  میبعدم بر نییپا میصاحابارو تنت کن بر یب نیزودباش ا_

 نگفتم.. یزیهم چ باز

 باور بود.. اون با همه فرق داشت..  ریواقعا غ هدای

 .یکرد ینبودن اما حسشون م دنیکه داشت، قابل د یخاص یها یژگیو

 که گفت عمل کنم... ییزایتونم به اون چ ینم یول ام،یحرفارو زد که به خودم ب نیدونستم همه ا یم

  ایخودم نبود.. آ دست

 اتاق خارج شد و من رو تنها گذاشت. بگه از یزیکه چ نیبدون ا هدای

 .دیسف-با شلوار وشال قرمز فیکث یصورت یرو تخت نگاه کردم... مانتو یلباس ها به

 برداشتم. یدست لباس مشک هیاون لباس ها،  یوجا دمیکش یپوف

 !یوشال وشلوار مشک یمشک یمانتو

 تا اون رنگ ها...  ومدیبهم م شتریب نیا

 داشته باشه که من ندارم. یدلخوش شیزندگ یبرا دینداشتم که بخوام اون لباس هارو بپوشم... آدم با یدلخوش
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 در اتاق زده وبعد باز شد. قهیاز چند دق بعد

 بود...  هدای

 راحت ترم ینگو...با مشک یزیکنم چ یخواهش م هدا،یخواست اعتراض کنه که گفتم:لطفا  پمیت دنید با

 تکون داد. یتاسف سرکرد وبه نشونه  یاخم

 حاال؟ میگونه اش بوسه زدم وگفتم:بر رو

 جا نیا نیبش ایب زم،ینه عز_

 نشستم وگفتم:چرا؟ یصندل یرو کنجکاو

 مضحکه خاص وعام؟  یبش ؟یکه چ ن؟ییپا یایب یخوا یصورت زشت و قرمز م نینکنه با ا_

 کردن رو اصال نداشتم. شیحوصله آرا یگفت ول یم راست

 و دست به کار شد. دیفهم خودش

هرچند که هنوزم چشمات  یطلوع اصل یکردن صورتم برداشت وگفت:حاال شد یدست از نقاش قهیاز چند دق بعد

 کرم پودرا پنهون شده. نیا ریصورتت ز یقرمزه وصدات گرفته... فقط قرمز

 شدنم از خوابِ  داریچشمام به خاطر تازه ب یِگم قرمز یول کن گلم. فوقش م_

 که منتظرمونن  می... بدو برهیخوب لیآره دل_

 .میتکون دادم وهمراه هم از اتاق خارج شد یسر

 به دلم افتاده بود. یدیشد یداشتم... دلهره و نگران استرس

 بشم. هیبق یهام، باعث سوتفاهم برا هیبشکنم وبا گر شتریوب نمیرو بب دایوآ نیکه ام نی! از ادمیترس یم

 !ستادنی. اون هم ناچار شد به استادمیرو گرفتم وا هدای دست

 شده؟ یچ_
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  هدایترسم  یم_

 خوشگل خانوم  میشتیمن و پرهام پ زمیو گفت:نترس عز دیلبخند صورتم رو بوس با

 نگفتم وفقط به لبخند زدن اکتفا کردم. یزیچ

 که من منصرف شدم..  میآشپز خونه شد وارد

 بود. دایکه متعلق به آ دمیرو شن یا بهیبلند غر یخنده ها یصدا

 ... دیخند یعشوه و ناز م با

 داشت؟ یکارهاش چه قصد نیا با

 تونم تحمل کنم. ی.. نمهدایرم اتاقم  یگفتم: من م هدایبه افکارم زدم و رو به  یپوزخند

 شد و هولم داد داخل آشپزخونه. رهیاخم بهم خ با

 خونه اومده.. ییاومده.. روشنا یک نیبلند شد وگفت:به به بب یورود من، سارا جون با خوش حال با

 زدم و آروم سالم دادم. یکیکوچ لبخند

 جون با لبخند به سمتم اومد وتو بغلم گرفت. سارا

 ملکه جان  یماه خوشگلت دختر نازم... خوش اومد یسالم به رو_

 لفظ ملکه خنده ام گرفت. از

 کرد. یاومدنم من رو ملکه خطاب م ریخاطر د به

 جدا شد.. صدا عمو سام ازم  با

 شام از دهن افتادا  دییخانما بفرما_

 !زم؟یعز یدون یدختر همه وجوده منِ.. خودت که بهتر م نینکن سام، ا یحسود_

 من رو دوست داشت خوش حال بودم. نقدریکه اون ا نیا از
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 جون واقعا فوق العاده بود. سارا

 .دیشمن رو کنار خودش نشوند وبرام غذا ک ه،یتوجه به بق یجون ب سارا

 دونست. یمن رو م یمورده عالقه  یغذا شهیهم مثل

 .ادیکه گرسنه ام بود ز یبخورم درحال یزیتونستم چ یبودم که نم لیم یاون قدر ب اما

تمام اشتهام رو از  خت،یر یم نیام یبرا دایکه آ ییکه کنار هم نشسته بودن وبا عشوه ها نیو ام دایآ دنیبا د یول

 دست داده بودم.

 دخترنازم؟ یخور یسارا جون به خودم اومدم:چرا غذات نم یصدا با

 زمزمه کردم:اشتها ندارم سارا جون  یگرفته ا یزدم وبا صدا یلبخند

 یهم موقوف.. نکنه دوباره دلت م ی.. حرف اضافیبشقاب وکامل بخور نیا دیبا نمیپشتم زد وگفت:زودباش بب محکم

 باز؟ یکرد مارستانیهوس ب اد؟یخواد زخم معدت به سراغت ب

 کردم. یخودم حس م یرو رو هدایتعجب بار  نگاه

 د؟یگ یم دیدار یشما چ دیطلوع؟ زخم معده؟ ببخش_

شده واندازه  یکی شییغذا یپدر مادرش رو از دست داده تمام وعده ها یدختر از وقت نیجون با اخم گفت:ا سارا

 یو بستر مارستانیچند بار هم حالش بد شد وکارش به ب یشد که زخم معده گرفته و حت نیخوره...ا یمورچه غذا م

 .دیشدن کش

 هم همراهش بود. یکرد... اما غم و ناراحت یهنوز هم با تعجب نگاهم م هدای

 شد. یباورش نم دیشا

 باورش کنه؟ یتونه کس یم یتونم باورش کنم، چطور یکه هنوز خودم هم نم یزیچ

 ؟یکن یم کاریخوب دخترم، حالت چطوره؟ با درسا چ_
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 کمی یشروع نشده ول یزیعمو... فعال چ ستمیبود نگاه کردم وگفتم:بد ن دهیسوال رو ازم پرس نیعمو سام که ا به

 .. نهیکنم سنگ یحس م

 ؟یکرد هیبه صورتم زد وگفت:صدات گرفته اس؟ گر یمهربون لبخند

 شدم. داریکه تازه از خواب ب نهیگفتم: نه عمو جون... به خاطرِ ا دستپاچه

 صحت داشته باشه  یزیچ نیهمچ دوارمیطور ام نیسام با شک بهم نگاه کرد وگفت: که ا عمو

 وخودم رو با غذا سر گرم کردم. نییرو انداختم پا سرم

 حواسم رو بهش جمع کردم.. ن،یام یصدا دنیشن با

 ره؟ یجا امشب م نیکه طلوع داره از ا یدون یمامان م_

 جون با تعجب بهم نگاه کرد!  سارا

 گه؟ یداره م یچ نیطلوع دخترم، ام_

طلوع از اولش جاش تو  یول ت،یخانم پاک ن دیگم طلوع... ببخش یگفت:بذار خودم م هدایبگم  یزیکه چ نیاز ا قبل

دونم  ینم یواقعا ممنونم وحت دیمن مراقبت کرد یکه از خواهر کوچولو یچند وقت نیخونه خودمون بوده... به خاطر ا

 هخوب طلوع به خونه خودش تعلق دار یجبرانش کنم ول یچطور

تره... از همه برام  زیمنم عز یطلوع از دخترا ه؟یچه حرف نیگفت:ا دیلرز یکه از بغض م یناراحت یجون با صدا سارا

ن م یلخواد بره و یشه که م یتجربه کردم. باورم نم نازیروز هارو بعد از دخترم آ نیچهار سال، بهتر نیتره.. توا زیعز

 ذارم.  ینم

 رفتم که از رو نرفت و بهم نگاه کرد. نیبه ام یهمه محبتش لبخند زدم وچشم غره ا نیا به

 فکر مزخرف من. نیمحال بود ا ریبود؟ که من نرم؟ چه قدر غ یحرف چ نیاز ا هدفش

 یدرست م هدایخوب  یبهت سر بزنم ول امیدم ب یدست سارا جون گذاشتم و گفتم:سارا جون قول م یرو رو دستم

 مراقبت کنم اون بارداره..  هدایاز  دیبا یخوام تنها نباشم.. حداقل چند ماه یگه، من هم مزاحمم براتون هم م

 هستم پس؟ یمن چ ؟ییگفته تو تنها یجاست. درضمن ک نیذارم، خونه تو هم ینه نم_
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 بهش نگاه کردم. دا،یآ یصدا با

 جارو دوست نداره نیبره، حتما ا نیخوب مامان جون بذار_

 یجا زندگ نیا شهیهم یشه که برا ینم لیجام اما دل نیزدم وبا خشم گفتم:اتفاقا من عاشق ا یکم رنگ شخندین

 کنم... 

 یش یناراحت م یطور نینگفتم که ا یزیوا من که چ_

م... اما هر من عاشق شما و عمو سام مهربون د،یبه صورتش رفتم و گفتم:سارا جون شما خانواده من یغره ا چشم

 .خوب شد؟میجا تا جمعه بمون نیا امیب هدایدم که پنج شنبه ها با  یجا تعلق داره. من قول م کیبه  یآدم

 یحاج ینر یول یخوب هرجور که دوست دار یلی... خزمیعز دنتهیزمزمه کرد:بازم بهتر از ند یتیجون با ناراض سارا

 مکه ها! یحاج

 نگفتم. یزیکردم و چ یتلخ خنده

 ؟یبنفشه؟ چرا توخودت یبنفشه ساکت و مغموم نگاه کردم وگفتم:خوب به

 گه؟ید یایفقط مدرسه که م زم،یعز یچیگفت:ه یبهم نگاه کرد وبا مهربون بنفشه

 رو از نوشابه پر کردم. وانمیبا جواب دادنم، ل همراه

 معلومه که آره._

 نگفت. یزیزد وچ یخوش حال لبخند

 به خوردن نداشتم...  لیم گهی... ددمیقاشق غذا خوردم و کنار کش چند

 بلند شدم. زیسارا جون تشکر کردم واز سر م از

 ...ییرایپذ یآشپز خونه خارج شدم و رفتم تو از

 خواست.. یم یینباشم! دلم تنها دینشستم که قابل د ییجا

 ؟یخانم باش هدای شیپ یخوا یکه م نه؟یخونه واقعا هم نیرفتنت از ا لیدل_
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 ستین یزیچ نیاز ا رینگاه کردم وگفتم:غ نیتعجب به ام با

 شام باشه وغذاش رو بخوره... زِیاالن سر م دیکرد؟ با یکار م یجا چ نیاون ا اصال

 ستیموضوع ن نیاما من مطمئنم فقط ا_

 ستین یا گهید لیدل چیه نینگو. جز ا یزیخشم زمزمه کردم:لطفا چ با

 تکون داد وروبه روم نشست... یسر

 شدم. رهیوبه سقف خ دمیکش یاز سر کالفگ یپوف

 دلم واسه خانواده ام تنگ شده بود. شهیگرفته بود و درست مثل هم دلم

 طور عموت  نیبابات وبگو و هم یاسم طلبکارا_

  ؟یچ ی:برادمیبا تعجب بهش نگاه کردم وپرس هیبعد از چند ثان یاسماشون رو گفتم ول یحواس پرت با

 د.نگفت وبهم نگاه کر یزیچ

 طرز نگاه کردنش تمام بدنم گر گرفت! از

از  دمیمن تازه رس م؟یاتاق استراحت کن میبر یایم زم،یعز نیشد و گفت:ام ییرایوارد پذ دایبگم، آ یزیخواستم چ تا

 راه وخستم 

 برداشتم ومثال خودم رو مشغول کردم. بمیج یرو از تو میگوش

 اون دو بود. شیوتمام حواسم پ دمیشن یهردوشون رو م یصدا اما

 برو باال استراحت کن  یبر یخوا یکه مهمون دارم. تو م ینیب یم_

  شتیمونم پ یم زمیعز الیخ یب_

 از خشم مشت شد. دستم

 شد. یوحالم داغون تر م دمیشن یم نیگونه ام یرو رو دایبوسه آ یصدا
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 شد. یشکسته م شتریکردم وب یوحس م دمید یگرفتن هاشون رو م گرم

 درد داره...  شهیاز هم شتریلبم بکردم ق یم حس

 . دیدرد شد هی

 کرد. یباشه، ناراحتم م گهید یکیقسمت  نیکه ام نیدرد درد ناک. از ا هی

 غصه بخورم. شتریشد ب یکرد. باعث م یم میعصب

 تا بهش برسم. ختمیر یوزمان رو بهم م نیخواست ودوست داشت، به خدا قسم زم یمن رو م اگر

 بهش. دنیرس ینداشت تالش کنم برا یلیخوبه و دوستش داره، دل نقدریا دایبا آ دمید یم یوقت یول

 یدلشکسته که باش"

 آورند یحرف ها، اشکت را در م نیتر ساده

 !!ستین دهیچیپ یدلشکستگ

 …ترک خورده  یبغض آرزو ها کیآسمان،  کیدل،  کی

 !!یسادگ نیهم به

 برمیدوش حمام م ریرا ز میها یشکستگ دل

 ترکانمیشرشر آب داغ م ریرا ز میها بغض

 همه فکر کنند تا

 !! …چشمانم از دم کردن حمام است  یقرمز

 "…درد دارد معنا ندارد  یشکستگ دل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جمع..  نیبود که نشسته بودم تو ا یساعت مین
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 دونهکه شده بخن یزیداشت من رو با هرچ یهم کنارم بود و سع بنفشه

 موفق نبود. اما

 شد. یباز نم ،یواقع یبه خنده ها گهیلب ها د نیا

 دوستش نداره _

 ؟یتعجب به بنفشه نگاه کردم وگفتم:چ با

 دونم یخوب م یلیرو خ نیرو دوست نداره من ا یعوض یدایگم، آ یرو م نیام_

 تو دلم تکون خورد. یزیچ

  ؟یتو دوستش دار_

 شوکه شدم وبا بهت بهش نگاه کردم. ش،ییهویسوال  دنیپرس از

 قفل شده بود... زبونم

درسته؟ از نگاه کردنات مشخصه.. از حال و وروزت  یو دوست دار نینگاهم کرد وگفت:ام یبا خونسرد بنفشه

  دمیشن هدایمشخصه. حرفات رو با 

 نگفتم...  یزیچ

 بودم ادامه بده. منتظر

کنم تورو دوست  ی. حس میخواد ناراحت باش یرو دوست نداره. نم دایآ نیبهت بگم، ام تیتونم با قاطع یوم نیا_

 داره 

 ممکنِ.  ریزدم و گفتم:غ ینگم و سکوت کنم... پوزخند یزیچ نتونستم

 شه یممکن، ممکن م ریغ_

ه جواب داد ار انه،ی یکن یبه خاطرت برگشته باشه قبولش م دایاگر آ یدیازش پرس یاگر دوستم داره پس چرا وقت_

 کنم  یقبولش م
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ه. داشت یلیحرفش دل نیا ی... فکر کنم برانیگرده به گذشته ام یبرم نایپام گذاشت وگفت:همه ا یرو رو دستش

 .. ستیمثل گذشته ن دایبه آ نیام ینگاها

 ؟یزن یم یحرف نیاز کجا همچ_

کرد، عاشقانه بود. اما االن جز نگاه  ینگاه م ادیبه آ نیبودم وخبر دارم... قبال که ام دایوآ نیچون من سالها با ام_

 ... ستین یساده، خبر

 حال دوستم نداره  نیبا ا_

 که مغروره؟ یدون یم_

 گه؟  یذاره وبهم نم یغرور مسخره رو کنار نم نیاگر دوستم داره، پس چرا ا_

 براش مهم تره شیغرورش از همه زندگ ادمهی یدونم ول ینم_

  انیپا یزدم وزمزمه کردم:غرور ب یپوزخند

 ؟یدون یم دارویآ هیقض_

 گم  یبه نشونه نه تکون دادم که گفت:فردا تو مدرسه برات م یسر

 گفتم وسکوت کردم... یا باشه

 باهم میباال چمدونت جمع کن میپاشو بر_

 ه بودم.بنفش یمدت، به فکر حرف ها نی... در تموم امیتکون دادم وبا هم به طبقه باال رفت یسر

 .میستادیسر جامون ا ن،یسارا جون وام یصدا دنیشن با

 .میشاهد دعواشون بود ناخودآگاه،

 یباهاش ازدواج کن یخوا یوم یکردم طلوع رو دوست دار یفکر م_

 خانواده نداره  یها ول هیخوب یلیطلوع کجا؟ من کجا؟ دختر خ د؟یکن یم یفکر نیدِ آخه مادر من چرا همچ_
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 و مبهوت به سارا جون نگاه کردم. دمیرو شن یا دهیکش یِصدا

 دلش اومد بزنه تو صورت پسرش؟  یچطور

 تکرار شد. شتریخانواده نداره، ب کهیاون ت یتو گوشم تکرار شد ول نیام یحرف ها تمام

 من رو پس زد... نیهم به خاطر هم یلعنت فرزام

 همه پسرا، نداشتن خانواده اس؟ درد

 گلوم نشسته بود... هم فقط بغض بود که تو  باز

بزرگ کردم؟  یطور نیمن تورو ا اد؟یدلت م یچطور ؟یزن یزر م یچ یدار یفهم یحرف دهنت وبفهم پسر... م_

حرف رو اون طفل معصوم  نی... برو خداروشکر کن که ایباش یجور نیحاللت نباشه اگر من باعث شدم ا رمیش

 یرجو نیخودم متاسفم که باعث شدم ا یمتاسفم.. برا برات ؟یتو روش نگاه کن یخواست یم یوگرنه چطور دینشن

 کم داره؟  یمگه طلوع چ  ؟یازدواج کن دایبا آ یخوا ی. نکنه میبزرگ بش

 هی یعنیهم که خانواده نداشته باشه،  یوبا غرور زمزمه کرد:خانواده کم داره. کس دیبه صورتش کش یدست نیام

  ن؟یکن سهیمقا یابونیدختره نا پاک خ نیپاک رو با ا یدایآ نیخوا ی. شما مستین شیب یابونیدخترِ خ

 بود. نیام یحرف ها یِاما تمام حواسم پ دمیدوم رو شن دهیکش یصدا

 شد و زانو هام سست تر...  یم شتریگلوم هرلحظه ب یتو بغض

 شکسته بود...  شهیاز هم شتریب دلم

 گرفت. یشده بود و داشت تمام توانم رو م شتریهم که ب یبغض لعنت نیا

 نگفتم. یزیکردم وچ سکوت

 داد. یدور بازوم بود وداشت فشار م یبود... دست یسکوت کاف نی دایشا

 شک بنفشه بود. یب

 نداشت. یحس مسخره ا نیکه االن قلبم احساس کرده بود، تا به حال همچ یدرد
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وداره همه حرف  ادهستیزنه، پشت سرش ا یکه حرف م یمتوجه نبود از همون دختر یگفت ول یگفت وم یم نیام

 گه. ینم یزیشنوه و چ یهاش رو م

 سکوت کرد دیوقت ها با یبعض "

 را درون خود تحمل کرد ایتالطم در دیبا

 حرف دل را قورت داد دیبا

 آورد یروزگار چه بر سرت م دینشست و د دیبا

 کرد هیتوان گر ینم یحت

 "دم نزد و سکوت کرد دیبغض کرد با دیبا

 اما توان پاسخ دادن رو نداشتم. دمینگران بنفشه رو شن یصدا

 گه، مطمئنم تروخدا آروم باش...  یداره دروغ م نیام نیترو خدا جوابم بده... بب ؟یطلوع؟ خوب_

 سست و ناتوانم به سمت اتاقم روانه شدم. یبنفشه جدا شدم وبا پاها از

 نیا یدار یباحرص پاک کردم وزمزمه کردم: واسه کرو  ختنیر یگونه هام م یرو گهید کیکه پس از  ییها اشک

 کشوند؟ یتمام تورو به نابود یرحم یکه با ب یواسه اون عوض ؟یکن یاشکارو حروم م

 حرف ها نبود. نیا دنیدلم زمزمه کردم:چرا؟ حق من نبود! حق من شن تو

 حقم نبود. نیخدا قسم ا به

 اتاق شدم ودر رو محکم بستم...  وارد

 .دمیکش رونیقفل کردم وبا حرص چمدون رو از تو کمد ب عیسر

 چمدون ...  یتو نداختمیم ومدیدم دستم م یحواس، هرچ یب

 شده بودن. شتریهام ب هیگر
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 .هدایبنفشه و  یالتماس ها ی... صدادمیشن یشدن در اتاقم رو م دهیکوب یصدا

 خواستم جوابشون رو بدم. ینم اما

 که وابسته ش بودم. من که عاشقش بودم.. من ا،یخدا

 ستم؟ین قشیرو بشنوم که ال ییحرفا دیتونم داشته باشمش، پس چرا؟ چرا با یکه قبول کردم نم من

 بلند شدم. نیزم یخشم چمدون رو برداشتم و از رو با

 ستی... حالم خوب نمیلطفا بر هدایوبنفشه، باخشم زمزمه کردم: هدای دنیدر رو باز کردم که با د قفل

 بغض کرده بودن. هردوشون

 بود. یمونیمثل پش یزیچ هی... تو چشماش دمیرو د نیزدم  که ام کنارشون

 غم... هی

 .دمید یرو نم یزیچ چیمن اون قدر ازش متنفر شده بودم که ه یول

 شد. یچ دمینفهم

 رفتم. نییاز پله ها پا هیچمدون رو ول کردم وبا گر فقط

 زدم. رونیب ،یکردم واز اون عمارت لعنت... درش رو باز دمینفس تا در عمارت دو کی

 تمام صورتم رو پر کرده بود. اشک

 سوختن...  یهام م گونه

 کرد. ی... زانوهام درد مدید یرو نم ییجا چیهام ه چشم

 من. ی چارهیقلبِ ب نیآخ که چه قدر درد داشت ا قلبم،

 افتادم. نیزم یخورد ورو چیبدوم... پام پ نیاز ا شترینتونستم ب گهید

  ؟ییشم؟ مامان تو کجا یدارم داغون م ینیبب ییکجا ؟ییآروم باغ رو گرفته بود... بابا کجا یبلندم، فضا یهق ها هق



 انیپا یغرور ب

 
255 

 

 شد. یم شتریکردم ب یم هیبغض که هرچه قدر گر نیاز ا ،یدلتنگ نیبشم، از ا یشد فقط داد زدم تا خال یچ دمینفهم

 یکه خانواده نداره، دخترِ درست یگن دختر یکنن.. م یم نگاه یابونیدختر خ هیبا رفتنتون همه بهم به چشم _

 دینیب یم د؟یکن ینگاهم م دیودار دییاون باال د؟ینیب یکتاب خدا نوشته شده؟ من وم یقانون کجا نی... آخه استین

 گله دارم. دیستیکه ن نیدارم.. از ا هبختم گل نیچه قدر تنها شدم؟از ا دینیب یچه قدر شکستم؟ م

 به نفس نفس افتاده بودم... ه،یشدت هق هق و گر از

 فرو رفتم...  یکس توبغل

 بود. یشگیهم یهدایکنه همراهم.  هیجز خودم بود که گر یکس

 حرفارو زده نگذره.  نیکه ا یبرات.. خدا از اون رمی... بمزمیقربونت برم من عز یدردت به جونم، اله_

 تسیدختر ن هی ستهیکه شا ییسخته حرفا یلیخ م؟یجا دختر بدزدم زمزمه کردم:من ک یکه نفس نفس م یدرحال

  ه؟یچ یدون یبهش زده بشه... سخت از اون م

بهت نزده اما  تیمرد زندگ گریباز نیکه پدرت، اول ییِادامه دادم:سخت تر از اون، حرفا ینگفت و من با ناراحت یزیچ

 کنه. نیتوه تیبه ناپاک ادیب به،یپسر غر هی

 که از حال رفتم...  دمیلرز هدایتو بغل  نقدریا

 رفتم. یبه خواب م شهیهم یشدم؟ برا ینم داریب گهیشد د یم یچ

 بهم از گل نازک تر بگه. یذاشتن کس یبودن ونم شمیمامان وبابام.. اون جا پ شیرفتم پ یم

  رم؟یشد منم بم یم یچ

 خالص شم. یجهنم یِزندگ نیاز دست ا رمیآرزو دارن اما من آرزو دارم بم یدخترا، کل همه

 داد. یاجازه رو نم نیکه همراه من بود، ا یریتقد اما

 پر شده از درد و غصه...  م،یزندگ میتقو یروز ها تمام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 شدم. یم روزیگذشت ومن افسرده تر از د یاز اون روز ها م یمدت

 شده بود. زیعوض شده بود... زبونم ناخوداگاه تند وت اخالقم

 زدم. یبا بنفشه درست هم حرف نم یگشتم... حت یرفتم وبرم یبه مدرسه م یوخستگ یحوصلگ یب با

 حوصله ش رو نداشتم. اصال

 که اتفاق افتاده. یِزیخوب چ یبود... ول دیاز من بع نیا

 ...دنیکارم شده مدرسه رفتن، درس خوندن، خواب تنها

 .ستمین شیب یرفتارام خسته شدن و من تو خونه شون سربار نیو پرهام از ا هدایکنم  یاوقات فکر م یگاه یحت

 و پوچن. یفکرها الک نیکرد همه ا یبهم ثابت م هدای اما

 زدم و یکنه، پوزخند تمیخواد با حرف هاش اذ یکه م نیبرام اومد... با فکر ا نیاز ام یامیو روشن کردم که پ میگوش

 پاک کردم. دهیرو ند امیپ

 بودم وبه شدت خسته... دهیبودم... خصوصا که تازه از مدرسه رس خسته

 مامان وبابام کرده بودم...  یهوا بیگرفته بود وعج دلم

 از اتاق خارج شدم. شیرو زدم وبدون آرا یاسپورت مشک پیت ادم،یز یتوجه به خستگ یب

 .مارستانیهم کالس بود. پرهامم که ب مانیخونه نبود رفته بود دکتر... پ هدای

 اتاقش چسبوندم. نهیینوشتم وبه آ ینامه ا پس

 تنها کمیخوام  یکنم م یخاموش م میلطفا نگران نشو. گوش ستمین یدید ی... اومدرونیمن رفتم ب هدا،یسالم "

 ". }طلوع{نمتیب یم دیباشم..ببخش

 گرفتم! یخونه خارج شدم و تاکس از

 .زانمیخانواده ام... واسه تنها عز دنید یبودم برا دلتنگ
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 گل بود. نیکردم.. مامانم عاشق ا دیدسته گل رز سرخ، خر هیراه گالب و  سر

 شناختن...  یراه آشنارو م نیانگار پاهام ا م،یدیرس یوقت

 چشمام جون گرفتن.. یجا، جلو نیا میاومد نیکه با ام یا لحظه

 راه وبلد بودم. گهیشدم به سمت قبرشون... د دهیافکارم کنار گذاشتم و کش یسخت به

 نبود به اسماشون نگاه کنم. یازین

 جواب موندم. یب شهیصداشون کردم ومثل هم خودم

 سر خاکشون. ومدهین یداد که کس یقبر نشون م یرو نِیسنگ خاک

 اومدم  رید شتون؟بازمیپ ادیهم هست ب یزدم وبا خودم زمزمه کردم:مگه کس یشخندین

 بود... چهارشنبه

 وبا دست خاک رو کنار زدم. ختمیسنگ قبر هردوشون ر یرو رو گالب

 اسمشون مشخص بود. حاال

 و ناصر...  گلرخ

 رهگذر نداشت...  گهیغربت، د یکوچه ها یکاشک"

 "سر به تن نداشت... گهید یــیجـــدا ـــسیابل یحت

 .امیسردرد ها باعث شده بود از پا درب نینداشتم... طبق معمول فقط ا ختنیر یبرا یاشک گهید

 کردم. یبودم وخاطرات گذشته رو مرور م رهیبدون حرف زدن به سنگ قبرشون خ ،یچند ساعت کینزد

 که کار هروزه من، مرور آنها بود...  یخاطرات

 .ادیهمه خاطره ز نیهمه مرور کردن ا نیشدم از ا یخسته هم نم یحت

 سالهء من...  15_14 خاطرات
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 ..دمیکش یقیسنگ قبر سرد گذاشتم ونفس عم یرو رو سرم

 رفتم. قیخواب عم هیهم گذاشتم وبعد از چند وقت، به  یهام رو رو چشم

سنگ  دنیچشم هام رو باز کردم وبا د یجیده.. با گ یداره تکونم م یبودم که حس کردم کس یداریخواب و ب ونیم

 جام وخوابم برده. نیکه ا دمیقبر، فهم

 سنگ قبر بلند کردم وصاف نشستم. یرو از رو سرم

 به سمتشون بچرخه... یباعث شد گردنم به تند ییآشنا یصدا

 طلوع _

 وفرزام...  بایفر

 کرد... یبهم نگاه م یبود. با شگفت بایفر رهیخ نگاهم

 از اون نداشتم. یهر چند که من هم دست کم دهیکرد من رو د ینم باور

  ؟یطلوع؟ خودت_

 حرف سرم رو تکون دادم...  یب

 .دییعطر بدنم رو بو یوبا خوش دتمیتو چشماش مشخص شد. به آغوش کش یخوشحال برق

 شده بود. ریوبغلش کنم د امیبه خودم ب تا

 ازم فاصله گرفته بود. بایفر

ت صورتت ناراح نقدریچرا ا ؟یی! واقعا تویگفت: چه قدر بزرگ شد یلب م ریکرد وز یبه چشمام نگاه م یه

 ؟یخوب نه؟یوغمگ

 نگفتم. یزیزدم وچ یتلخ لبخند

 دلم واسه صدات تنگ شده ها  یآبج ؟یبگ یزیچ یقصد ندار_
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 کرد...  یم یتاب یو شکست... قلبم ب دیام با بغضم ترک خنده

 یکیبگم؟ دردام  یبگم؟ چ نمیزمان چه قدر غمگ نیکه تو ا نیبگم؟ از حال و روزم بگم؟ از ا یدرد زمزمه کردم:چ با

 بگم؟ یجمله خالصه شه... چ هیکه تو  ستیدوتا ن

 معرفت  یکرد و گفت:دلم واست تنگ شده بود ب بغلم

 بغلش کردم وبا نفرت به فرزام نگاه کردم...  متقابال

 بهی. وگرنه من وچه به غریخواد تو مثل من باش ی... گفت نمرونیبرم ب تیفرزام گفت مزاحمت نشم، گفت از زندگ_

 ها؟

 ...یکه زده.. تو حق رفتن نداشت یکمرم زد و گفت: هر زر یتو یمحکم حرص مشت با

 گوشم:متاسفم یتو دیچیفرزام پ ینگفتم که صدا یزیچ

بودنم رو به رخم  میتیکه  ینفر بود نیاول ن؟یهم ؟یزمزمه کردم:متاسف یاومدم وبا ناراحت رونیب بایبغل فر از

 یتو یحت ،ینفر بود نیاول شهی... تو همیمن یکردم بعد از خانوادم حام یکه حس م ینفر بود نی! اولیدیکش

 تنفـــــر!!!

 نگفت...  یزیوچ نییسرش رو انداخت پا ناراحت

 ؟یخونه پس چرا نموند یمامان گفته بود اومد_

 رو که؟ هدای ادتهیکنم. یم یزندگ هدای شیاالن پ یول امیشد ب یبود نم یدونم، هرچ ینم_

 حرف دارم. یخوشگلم واست کل یخونمون ابج میبر ایب دمتیداشت... خوشحالم د یلیتورو خ ی. هوا..ادمهیآره _

 منتظرمه  هدایشم،  ینه اصال مزاحمتون نم_

اخالقت مزخرفه! اون عمارت که خونه خودته خواهر جون... زود  اتی: هنوز هم مثل بچگدیکرد و دستم رو کش یاخم

 ... ییما شیبگو پ هدایاون جا زنگ بزن به  میباش بر

 قبول کردم. نم،یب یکه عمارت رو م نیبا فکر ا یرفتن به اون خونه رو نداشتم... ول حوصله
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 فرستادن واز جاشون بلند شدن... یو فرزانه فاتحه ا فرزام

 زد. ینفس حرف م کی بایکه نشستم تا خود عمارت، فر نیماش تو

 دنید یحوصله شده بودم، که حت یب نقدریروزا ا نیا یول کردم یم شیبود، من هم همراه شیچهارسال پ اگر

 قبل رو بهم برگردونه. ینتونست شاداب میمیدوست قد

 رحم؟ یب نقدریسنگِ سخته؟ آخه آدم ا کهیت هیمثل  نیاز بخت بدم گله داره... چرا ام دلم

 حرف هارو بهم زد. نیبود که ا ینفر نیدوم نیام

 نفرت رو تو دلم روشن کرد. شیآت دنشیشن ینگفت ول یزیرو در رو بهم چ هرچند

تمومِ طلوع.. خوشگل، پولدار، خوش اخالق وهمه  یخواستگار دارم توپ ماه، اصال همه چ هی... یدون یکه نم یوا_

 یخواستگار انیشب پنج شنبه ب گهیتموم... قراره هفته د یچ

 ه؟یزور زمزمه کردم:چه خوب! اسمش چ به

 گفت:فرهادداد و  جیذوق دستاش رو پ با

  ادایباال انداختم وگفتم:چه به اسم توهم م ییابرو

 داد. یبهم احساس زندگ یدوباره تو کل دنیخوشحالم... عاشق شدنم، د نقدریکرد و گفت:ا یوبانمک زیر خنده

 خودم حس کردم. ینگاه فرزام رو رو ینینگفتم... سنگ یزیزدم وچ یلبخند

 شدم. رهیتفاوت نگاهش کردم و بعد به آدما خ یب

  میَشست که حس نکنم راننده تاکس یجلو م تونیکیحداقل _

 دونستم...  یشک م یرو ب لشیبود و دل نیبا فرزام سرسنگ بایفر

 کمه یلیخ یتو عوض یبه جهنم... هرچند جهنم برا یخوا یبخواه نم یخوا یکه هست! م نِیهم فته،یوظ_

 ... بایبهش رفت وگفت:مراقب حرف زدنت باش فر یچشم غره ا فرزام
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 کنم یاحساس شرم م یکه برادرم نینحست بشنوم... از ا یخوام صدا یحرف نزن نم_

 کن  یازش عذر خواه ،یفشار وارد کردم و همزمان گفتم:داداش بزرگترته فر بایتوهم کردم وبه دست فر اخمامو

که  ی... استغفرهلل، تنهات گذاشت توم رفتهیتورو مثل  ش،یکنم؟ چهارسالِ پ یازش عذر خواه یبغض گفت:چطور با

دخترِ، اون  هیکه عاشق  یکنم؟آخه چطور ممکنه پسر یازش معذرت خواه ی... مگه چند سالت بود؟ چطوریرفت

 وآزار بده؟

 نکن...  نیهم که هست بازم برادر بزرگ تره توِ... حداقل بهش توه یهرچ_

 کرد. یگونه تظاهر م نیهم ا دیکرد. وشا ینم یمونیاحساس پش یگفت وبه راهش ادامه داد. حت یالیخ یب فرزام

 رو گرفته بود... راه دور شده بود. نیماش ینیسنگ سکوت

 ... میتو راه یلیکردم خ یم حس

 ! نیبدون ام یا ندهیفکر کردم... آ ندهیکردم و چشمام رو بستم وبه آ یپوف

 قدر تلخ بود... چه

 بدون پدر و مادر...  یا ندهیآ

 بود.. یا گهید زیتلخ تر از هرچ نیوا

 اومدم. رونیب میالیخ یایفرزام، چشمام رو باز کردم واز دن یصدا با

  دیش ادهیپ م،یدیرس_

 شد. ادهیپ بایشدم... پشت سرم هم فر ادهیرو باز کردم و پ در

 هجوم آوردن...  به عمارت خودمون افتاد... باز هم تمام خاطرات به مغزم نگاهم

 جا داشتم...  نیرو ا یخوب ی! چه روز هاریبخ ادشی

جا خونه  نیا میایشه. بعدا م یخوشحال م یکل دنتیخونه ما... مامان از د میبر ایرو شونه ام نشست:ب بایفر دست

 خودت. باشه؟
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 تکون دادم... یسر بابغض

 ... میبه سمت خونشون رفت بایهمراه فر به

 زنگ رو زد ومنتظر موند خاله سمانه جواب بده ودر رو باز کنه. بایفر

 بله؟_

  میمنم مامان، مهمون دار_

 گفت:اول تو برو  بایباز شد و فر در

 ست؟یباال انداختم وگفتم:پس فرزام چرا ن ییابرو

 ام؟یرم شب م یکه گفت من م یباال انداخت وگفت:متوجه نشد ییهم ابرو اون

  دمیفکر کردم وگفتم: نه نفهم یکم

 گفت و سکوت کرد. یآهان

 چشمام اومد. یخوبم به جلو یعمارت که شدم، تمام روز ها وارد

 بود. اطیتو ح نیدلف یبایاون مجسمه ز هنوز

 کرد. یبود وبا تعجب بهمون نگاه م ستادهیا یدر ورود یسمانه جلو خاله

 به سمتم اومد. یکه تازه متوجه من شد وبا خوشحال نیا مثل

 زدم وبه سمتش رفتم...  یتلخ لبخند

 !شهیبغلم کرد.. درست مثل هم دیکه خاله بهم رس نیهم

 بده بایبگو فر یآوردم... حاال ه یواست چه مهمون نیمامان بب_

 رفت. یبگه محکم بغلم کرده بود ومدام قربون صدقم م یزیکه چ نیبدون ا خاله

 نگاهم کرد. هیباالخره خاله ازم جدا شد وبا گرتا  دیطول کش قهیدونم چند دق ینم
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هم داشتن  گهیبهونه بودن تا ببارن... کار د هیچشمها فقط منتظر  نیگرفت... هرچند ا میخاله من هم گر هیگر از

 مگه؟ جز اشک و سوزش...

 مگه نه؟ گهید یکه بمون یاومد_

 بهش نگاه کنم. ریشد متحداد که باعث  یبگم... به جاش خودش جواب یزیاصال نذاشت چ بایفر

 جا باشه نیهفته اومده ا کی یبرا_

... خواهرم خونه رو یذاشتم بر یبود نم نمیبهم نگاه کردم وباز هم محکم بغلم کرد وگفت:جز ا یبا خوشحال خاله

 زمیکرده. برگرد خونه خودت عز یخال

  ؟یگفتم:چ یخشدار یاومدم وباصدا رونیاز آغوش مهربونش ب متعجب

 مزاحمم رو پاک کرد. یواشک ها دیبه صورتم کش یدست

 خونه رو به نامت بزنه دیکرده. االن خونه به نامشه! فردا پس فردا باهم بر یشه خونه رو خال یم یماه هیخواهرم _

 تونم برم خونه خودمون؟  یم یعنیکه حقم بود، تموم شد؟  یاز خونه ا یتموم شد؟ دور یعنی

 ...دمیکش یاون خونه آه پر از درد که تنهام تو نیا ادیبا  اما

 !!! مگه من مردم؟یآه بکش یجور نیا نمینب_

 دستش رو گرفتم وبا بغض زمزمه کردم:خدا نکنه خاله جان... فقط تنهام تو اون خونه  یمهربون با

 ؟یپس شوهرت چ_

 ازدواج کردم که خودم خبر ندارم؟ یشوهر؟ من ک شوهر؟کدوم

 ؟یآقا پس چ نیبگم خودش گفت:ام یزیکه چ نیا قبل

 درکار نبوده خاله  یوگفتم:نامزد نییسرم رو انداختم پا شیچند ماه پ ادی با

  ؟یوبا تعجب گفت:چ دیکش یکشدار نیه
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  یِش طوالن هیتو وبعدا برات بگم؟ قض میشه بر یوزمزمه کردم:م دمیرو باال کش دماغم

 تو  یایرفت بگم ب ادمیخوشحال شدم که  دنتیاز د نقدریتو... ا میبر ایب زمیپناه برخدا، آره عز_

 یکشمت فر یگوشش زمزمه کردم:م ریرو گرفتم و ز بایفر دست

 نگفت! یزیکرد وچ یو بانمک زیر خنده

 مونم. یم ششونیبگم که فقط تا امشب پ یدونستم چطور یرو تو منگنه گذاشته بود... نم من

 ومهربوون خاله سمانه رو بشکنم کیاومد دلِ کوچ یدلم نم یطرف از

 مراقبت کنم. هدایومن از  مارستانیخوب پرهام بهم اعتماد کرده بود. قرار بود پرهام برگرده ب یاز طرف اما

 خودت راه درست بهم نشون بده! ایو واج مونده بودم چه کار کنم.. خدا هاج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نیا او مامانت ب ینی... تو بشیزدم و گفتم: هنوزم که تنبل بایبه فر یتعارف کرد.. سقلمه ارو بهم  ییسمانه چا خاله

  اره؟یب ییکمر درد چا

 بهم رفت وگفت:ببند بابا به تو چه یغره ا چشم

 بهش نگاه انداختم وگفتم:به تو چه که به من چه؟ یهم چپک من

 .نداشت.. یزیانگار چ یبگه ول یزیرو باز کرد تا چ دهانش

 یاصال؟ مگه من نوکرتم آبج ید یکارو انجام نم نیرو از خاله گرفت وگفت:تو چرا ا ینیهم با حرص بلند شد وس آخر

 خانم؟

 ...یکوزِتا شد نیا هیشب قای.. درضمن دقزمیگفتم:چون که من مهمون هستم عز یو جد خونسرد

 .رونیاگر بخندم از خونه پرتم کنه ب دمیترس یشده بود که م یدنید یش به قدر چهره

 طلوعِ نیهم شدارته،یزبونِ ن نیا فیکه حر یو گفت:تنها کس دیسمانه خند خاله
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 قرمزش نگاه کردم. یوبه چهره  دمیهم خند من

 .رونیاز استکان افتاد ب ییکه چند قطره چا ی... طورزیرو م دیبرداشت وکوب ینیرو از تو س ییچا استکان

 داده  پست یا قهیدق هی رهیبگ ی. هر کیفر رهیتورو بگ ادیم یافتضاحِ... موندم ک تیچ نچ خونه دارخنده گفتم:ن با

 خوشمزس؟ یکردم سمت خاله و گفتم:خاله ترش رو

 ؟یترش ؟کدومیبا تعجب بهم نگاه کرد وگفت:ترش خاله

 به خدا  دهی... ترشگهید بایفر نیاشاره کردم وگفتم:هم بایخنده به فر با

 خاله به هوا رفت. خنده

 .دمیخند یاومد... بعد از مدت ها داشتم م یخوشم م شتریجَو ب نیاز ا راستش

 آره؟  دمیکه من ترش_

 رو برداشتم... ییگفتم و استکان چا یاوهوم

 رو مزه مزه کردم. ییشکالت بزنم، چا ایکه دست به قند  نیا بدون

 نداشت... یمن فرق یبرا یبود ول داغ

 رو دست خاله جونم؟ یبدون خواستگار موند ایاصال؟ یخوردم گفتم:خواستگار داشت یرو م ییکه چا یدرحال

 بله رو بدم تموم شه دنش،یبار اومدن ود هیدم با  یکن خودم قول م دایپ یکیتو_

 گفت و بهش چشم غره رفت. ییایح یب خاله

باشه... اون موقع  یو مواد مخدرپول  یزشت وب دیبراش ناز کن دختر... اصال شا کمی ؟حداقلیکش یخجالت نم_

 ؟یکن یقبولش م ؟یچ

 قندون برداشت وبه سمتم پرتاب کرد. یحرص قند از تو با
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 دنشیبار اومدنش ود هیبا  یخودت گفت ؟یآبج یکن یصورتم گرفتم وگفتم:خوب چرا رَم م یخنده دستم وجلو با

 کارم؟ی... من چید یبهش جواب بله م

 مهربون یول یصورت جد ،یباشه خوشگل چشم مشک یکیحرص گفت: با

 بسته شد. شمیافتادم و ن نیام ادی اریاخت یب

 ؟یتازه کردم وگفتم:حاال چرا جد ینفس

 باشم وتوجه نکنم... اما سخت بود. الیخ یکردم ب یسع یلیخ

 شن یتو دل برو م یلیخ یجد یمردا_

 ...یشن ول یوگفتم:آره تو دل برو م دمیکش یآه

 ... چوندمیقطع کردم و بحث رو پرو  حرفم

  ؟یا کارهیخوب تو االن چ_

 ؟یرم... توچ یخوندم .. االن دانشگاه م یدوسال جهش ؟یمدرسه بره ه یحوصله داشت الک یخوندم بابا ک یجهش_

 درسته؟ گهید یدانشگاه باش دیبا گهیاالن د

 مثل خواهرم دوستش داشتم. شهیهم یسه سال ازم بزرگ تر بود ول بایفر

 رستانمینه سال آخر دب_

  مایدار یچطور ممکنه؟ ما فقط سه سال تفاوت سن_

 چند سال نرفتم.. حالم خوب نبود._

 کل خانوادش رو از دست بده ییهویسخته آدم  یلیبرات مادر... خ رمیگفت:بم یناراحت یبا صدا خاله

 حس رو تجربه نکنه  نیوقت ا چیه بایفر دوارمیشد رو گرفتم وگفتم:آره سخته ام یم ریکه داشت سراز یاشک

 بلند شد و کنارم نشست...  یبا ناراحت بایفر
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 رو دور شونه ام انداخت وبه خودش من رو فشرد. دستش

 خودمم هستم یبه بعد خودم هستم دربست... نوکردوست کوچولو نیوزمزمه کرد:از ا دیام رو بوس گونه

 کوزت جان فتهیوگفتم:اون که وظ دمیخند

 به هوا رفت... غمیگرفت که ج ام رو گاز گونه

 یکه خودم وناز کنم براشون، باصدا نیا یبرا ی... گونه ام درد نگرفته بود ولدنیشروع کرد به خند بایهمراه فر خاله

بچه هات رو اجاق بسوزن به  شاهللیا اد،ین رتیشوهر گ شاهللی... ایگفتم:دندونات خورد بشه فر یناراحت ومظلومانه ا

 هیخواهر شوهر سرجهاز شاهللی. اادیب رتیمادرشوهر نفهم گ شاهللیا. ادیب رتیشوهرِ معتاد گ شاهللیعنوان غذات. ا

 ...ادیب رتیگ

 به سمت عقب برگشتم وبا تعجب نگاه کردم. ،ییقهقهه نا آشنا یصدا دنیشن با

 لبام خشک شد. یاون پسر، خنده رو دنید با

 قلبم کند شد...  ضربان

 اون پسر مظلوم وساکت نبود. گهیقدر بزرگ شده بود. د چه

 بود. دیبلند بع یخنده ها نیا ازش

 خوبش، عوض شده بود...  یزمان بود و همه خصلت ها گذر

 مهربون و مظلوم رو داشت. یباز هم هنوز همون چشما یبودمش ول دهیچهارسال بود ند دیشا

  ه؟یشخص ک نیا دیو نفهم دیچشم هارو د نیشد ا یم مگه

  ؟یرعلیتعجب زمزمه کردم:ام با

 اون خنده رو داشت. یاومد... هنوز چهره ش ته مونده  کیخنده نزد با

 رو لب هاش، اون لبخند محو بود. هنوز

 مثل گذشته...  درست
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 برات مهم بودم؟ نقدریا یعنی زه؟یخانوم ر یاز کجا شناخت_

 بود. دارشیتر از د زیبرام تعجب انگ طنتشیش یرو نیا یبود ول یرعلیدرست حدس زده بودم... اون همون ام پس

 هنوز بهش بود... تو گذشته و خاطره ها غرق شدم. نگاهم

 اما مظلوم و مهربون. ستیفوتبال یشناختم تو محل، همون پسر آشنا یکه م یبود.. تنها کس میباز هم

 بود. یپسر دوست داشتن نیشه.. آخ که چه قدر ا ینم دایوقت پ چیکه لنگه ش ه یپسر همون

 بهم گفت دوستم داره.  ادمهی

 داشته باشه. ییتونست تو دلم جا ینم یمن ردش کردم.اون زمان فرزام و دوست داشتم وکس یول

 تر بود. زیبرام عز شتریخودم که از همه ب یِقدر دلتنگ بودم... دلتنگ همباز چه

 من مثل پسرا بشه...  هیکرد روح یکار اون

 پسر کیدخترونه خودش فاصله گرفت وشد  یایکه از دن یشدم. دختر یالدختر فوتب هیبا وجود اون  من

 بود. نیریوش نیکار برام دلنش نیوا

 داد به خودم اومدم... یدستش که داشت جلوم تکون م با

 زه؟یر ییکجا_

 ؟ییواقعا تو ،یرعلیزمزمه کردم:ام بابغض

 از جنس گذشته. یمهربون و آرامش دهنده... لبخند یزد، از همون لبخندا لبخند

 ؟یاز کجا من وشناخت یمنم. نگفت زهیم زهیآره ر_

 به خود لبخند نشست رو لب هام.  خود

 رو لو داد  یچشمات همه چ_

 بهم انداخت. یازم فاصله گرفت ونگاه خاص یکم یرعلیفرزام، ام یصدا با
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 یخوشحال بش دیرو آوردم، گفتم شا تیمیدوست قد_

خوش حال شدم. چه  یزیچ هی:بعد از چند وقت باالخره از دیرس یرعلیکه به گوش ام یزمزمه کردم، طور ناخودآگاه

  نمشیب یقدر خوبه که م

 بود.  نیجا هم نیا ارمتیکه خواستم ب یلیدل نیبه سمتمون اومد و گفت:اول یبا خوشحال بایفر

 خونتون؟ امیاصال م ایمن کجام  یدونست یتعجب بهش نگاه کردم وگفتم:مگه تو م با

  گهید گهیوگفت:د نییسرش رو انداخت باال وپا یزرنگ با

 بهم نگفت. یزیقدر التماسش کردم چ هرچه

 خاله دست از حرف زدن برداشتم وگفتم:جانم خاله؟ یصدا با

ت واس بایبهم انداخت وبا لحن مهربون درست مثل نگاهش گفت:برو لباسات رو عوض کن دخترم... فر یمهربون نگاه

 لباس گذاشته 

 زدم واز جام بلند شدم...  یندلبخ

 رفتم. بایگفتم و به سمت اتاق فر یچشم

 ... یرییتغ چیخونه همون بود بدون ه ونیدکوراس هنوز

 تخت نشستم. یکه قفل کنم رو نیاتاق رو باز کردم وبدون ا در

 .دمیکه برام گذاشته بودن کش یبه لباس یدست

 بود. یبنفش و طوس رنگش

 به در خورد. یاس رو عوض کنم که تقه ازدم و خواستم لب یپوزخند

 داخل...  ادیگفتم ب باست،یکه فر نیفکر ا با

 بده  یلباس مشک ایب بایفر_
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 جا خوردم. با،یفر یجا بهیرعلیام دنیکه سرم رو بلند کردم با د نیهم

 .دیکش یقیزد ودر رو بست... کنارم با فاصله نشست و نفس عم یلبخند

 هم تنگ شده بود. یلیدلم واست تنگ شده بود طلوع خ_

از دلت  یفرصت باشه برا نیبهتر دی. شانمتیب یکه دوباره م نیوگفتم:خوش حالم از ا نییرو انداختم پا سرم

 درآوردن وجبران گذشته

 کردم...  یحس م ینگاهش رو به خوب ینیسنگ

 رو نداشتم. نشیمگغ یچشما دنیطاقت بلند کردن سرم رو نداشتم. طاقت د اما

  ادینم ادمی گهید یزیگذشته ها گذشته، من که چ_

 بهش نگاه کردم. یتعجب وشگفت با

 غم وغصه  یبود جا طنتینگاهش فقط ش تو

 چشمام اومد. یتموم اون روزا جلو دنشیبا د یفراموش کرده بودم ول دیفراموش کرده بود، برعکس من... شا پس

 رفتن نمونیتونم باور کنم خاله و عمو از ب یوقت نم چیگم. ه یم تیخوب تسل یول رهیدونم د یم_

 شد. ریگرفت، اشک ازچشمام سراز بغضم

ا ام یِ... درد سختزهیم زهیر نارویا زیزمزمه کرد:نر یصورتم نشست، اشک هارو پاک کرد وبا لحن مهربون یرو دستش

 یهمه غصه بخور نیذاره ا یکنارتِ ونم شهیهست که هم یکیبدون 

 بود؟ یهم تعجب کردم... اون شخص ک وباز

 زهیم زهیر یش یمتوجه م یذهنم خوند وجواب داد:به زود یرو از تو سوالم

 ... ختیدستش موهام رو بهم ر وبا

 ... یپسر تخس وپر از انرژ کیشده بود به  لیپسر مظلوم تبد نیداد... ا یکه گذشته ها اصال انجام نم یکار
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  یبزرگ شد یلیطلوع خ یچه قدر عوض شد_

ز ج نمیب یم یاالن هرچ یول یپسر آروم ومظلوم بود هیخان، شما قبال  یرعلیبگم ام دیو من با نیوگفتم:ا دمیخند

 تیمظلوم

 درسته؟ ست،یخنده هات از ته دل ن شتریکنم ب یحس م_

 من؟  تیحد بود وضع نیدر ا یعنی... دیلب هام پر کش یاز رو خنده

 ؟یرعلیام یزن یحرف رو م نیاز کجا ا__

 ستین مایدونم خنده هات مثل قد یشناسم.. م یکه من دوست خودم وخوب م نیاز ا_

 . هیشدنم، درد بد میتی. مرگ خانوادم وستین مایمثل قد یچیه گهیوزمزمه کردم:د دمیکش یآه

 درسته؟ ،یزنه عاشق شد یهست اما چشمات داد م نمیا_

 نگفتم فقط نگاهش کردم. یزیچ

 چشماش هم ناراحت... لبخند تلخش تا عمق وجودم رو سوزوند...شد،  نیغمگ نگاهش

 انه؟ی. حاال دوستت داره یپس عاشق شد_

 قورت دادم و گفتم:نه دوستم نداره  یشگیدهانم رو همراه با بغض هم آب

 کرد و سکوت کردم... تو سکوت بهم زل زده بود. سکوت

 هنوز هم مثل گذشته بود. نگاهش

 .. دیغم نگاهش لرز یبود... دلم برا یاز جنس دلدادگ نگاهش

بار هم که شده بغض نکنم...  کی یخواستم برا یخواستم... فقط م یزد رو نم یچشمام داشت حلقه م یکه تو یاشک

 نکنم. هیگر

 شه؟؟ یتموم م یهمه بدبخت نیا یک پس
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 من شِیپ یومدیکاش م یکرده، ا کاریفرزام باهات چ دمیشن_

 کرد... چه قدر خوب بحث رو عوض  و

 هم فکر کرد؟ یزیشد به چ یم طینبود. مگه تو اون شرا ادمیوار گفتم:اصال  زمزمه

مادر  هیپدربود و خاله گلرخ  هیعمو ناصر برام  یول دمیوقت پدر و مادرم رو ند چیرو تکون داد و گفت: من ه سرش

 رد.داغونم ک زیاز همه چ شتریبلکه منم داغون شدم اما نبودنت ب یدلسوز و مهربون. با رفتنشون فقط تو نشکست

 نگفتم...  یزیچ

 یمن، شدن برا یمامان و بابا یول دیرو نچش یوقت طعم محبت واقع چی... هدیوقت مادر و پدرش رو ند چیه یرعلیام

 گاه... هیتک کیاون 

 زهیم زهیدلم واست تنگ شده بود ر یلیخ_

 نبودنش؟ ایداشت تلخ بودن  ی... چه فرقگهیخنده بود د هیبود  ی... هر چدیشا یخنده واقع هی دم،یخند

 ؟یخند یچرا م_

 زه؟یم زهیر یگ یخنده گفتم: توهنوزم به من م با

 . یا زهیم زهیر شهیانداخت دور گردنم وزمزمه کرد:تو واسه من هم دست

 .دیچیتو مشامم پ نشیو دلنش نیرینشست رو لب هام... عطر ش لبخند

 کرد. یبود که ته قلبم رو گرم م نیریعطر ش هی ،یرعلیعطر ام یتلخ بود درست مثل خودش ول نیام عطر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به غذا نداشتم. لیطبق معمول م م،یشام نشسته بود زیم سر

 کنارم نشسته بود.  یرعلیام

 هم از کنارم تکون نخورد. لحظه کی م،یاومد رونیکه از اتاق ب یهمون لحظه ا از
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 .یرعلیام یکار ها یخشم فرزام مانع نبود برا یحت

 .دیکش ریحرف خاله، وجودم ت دنیشن با

 ؟یبگ یخوا یشد پس دخترم؟ نم ینامزدت چ هیقض_

 درحال لِه شدن بود...  یرعلیام یکه قاشق تو دستا دمیدقت د به

 درکار نبود خاله. اون اربابم بود. یزدم و آروم گفتم:نامزد یتلخ لبخند

 از دست خاله افتاد. قاشق

 دختر؟ حالت خوبه؟ یگ یم یتو صورتش زد وگفت:چ محکم

اون حرف هارو زد، من تنها شدم.تو  ی}همون فرزام{ وقتیمفخم یدرکار نبود. آقا یزمزمه کردم:اصال نامزد کالفه

شباهت باعث شد من وببرن  نیدخترشون بودم وا هین. من شکرد دامیپ ییخانم و آقا هیسرگردون بودم که  ابونایخ

قبول نکردم. عمو سام بهم گفت حداقل  یول نمک یخودشون. ازم خواستن به عنوان بچه شون باهاشون زندگ شیپ

 نداشتم جز قبول کردن. و.... یباشم، چاره ا ششونیپ

 کردم...  فیرو کامل وجز به جز تعر هیقض

 داد فرزام بلند شد واز جاش برخواست...  یصدا هوی

 بکنه؟ یغلط نیدلش اومد همچ یچطور کهیکشم، مرت یپسره رو م نیمن ا_

 قدم برداره که من بلند شدم وصدام رو باال بردم. خواست

 ؟یدیبه تو نداره، فهم یربط چیه هیقض نیحرف دهنت وبفهم فرزام. ا_

 سمتم، چشماش قرمز بود. برگشت

 رفت.. یم یشد. رنگ چشماش روبه سرخ یشد، چهره ش عوض م یم یعصب یوقت شهیهم مثل

 نداره؟  یچرا به من ربط_
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 یچِــــــــــیه هیهمسا هیو  یمیدوست قد هی. جز یونه برادرم یزدم و گفتم: چون تو نه پدرم یپوزخند

من رو عاشق  شیبکش یخوا یکه م یپسر نیهم ؟ینشد یرتیبر خورد؟ اون سالها چرا غ رتتیبه غ هی... چیستین

کرد. پس  تیخانوادش ازم حما با ،یکه کمر به مرگش بست یپسر نی! همهیخودش کرد.. با وجودش فهموند مرد چ

 یخممف یجناب آقا ییخودِ تو قایدق رهیبم دیکه با ی. اونیودستت روش بلند کن یبزن یبهش حرف یندار یحق چیه

 کردن...  یمات و مبهوت بهم نگاه م همه

 دور مچ دستم حلقه شد و آروم من رو نشوند. یرعلیام ستد

 بدم. تیعصبان یرو جا میشد آروم شم وخونسرد یکرد، باعث م یکه تو گوشم م ییها زمزمه

 ... زهیم زهیآروم باش ر_

گفت:بتمرگ سرجات. واسه من شاخ شده باز. بچه ها هم  یخیاز من روبه فرزام با لحن توب یطرفدار یسمانه برا خاله

نکن  یتموم شه بره. کار شیمونده فقط بکش نیهم ؟یدختر ونابود کرد نیا یزندگ نقدریا ستیبس ن م،یقد یبچه ها

سرجات صداتم  نی.بشرونیب ارمیواز شناسنامم ب تواسم رونیخونه پرتت کنم ب نیوبزنم واز ا زیهمه چ دیکه ق

 .ادیدرن

 رو از جانب خاله نداشتم...  تیحما نیا قعتو

 به صورت فرزام نداشتم. یتوجه یبودم که حت یعصب نقدریا یول

 یفهم یم ی:به زوددیبدنم لرز تیو از عصبان دمیزمزمه آروم فرزام روشن یوناراحت شد... صدا یعصب دمیفهم فقط

 شم طلوع یم کارتیمن چ

 شهیهم یتونستم برا ینبود م نیام دیکرد.. شا ینگاهم م شیشگیچشم دوختم، با لبخند مهربونِ هم یرعلیام به

 بشم. یرعلیعاشق ام

 بود. رممکنیغ بایشد. تقر یخوب نم ن،یبا وجود ام اما

 غذات وبخور دختر خوب_

 ندارم لیزمزمه کردم:م بابغض
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 .اومد ینم باشیکه هرگز به صورت مهربون وز یکرد، اخم اخم

 شدم. یکنم، کفر یم سهیدوتارو باهم مقا نیکه دارم ا نیاومد... از ا یم یلیخ نیاخم به ام یدرحالک

 زهیم زهیدهنت و باز کن ر_

 نگفتم. یزیجمع کردم... با تعجب به قاشق پر از غذا نگاه کردم و چ یرعلیرو به ام حواسم

 .دمیکش یخجالت م یکم یاشاره کرد که بخورم ول یرعلیام

 اخم کرد. شتریکه نذاشت وب رمیاز دستش بگ خواستم

 داد. یواقعا داشت آزارم م هینگاه بق ینیاجبار دهانم رو باز کردم که قاشق رو تو دهانم گذاشتم... سنگ به

 دختر خوب  نیآفر_

 انداختم... نیینگفتم و سرم رو پا یزیچ

 غذا خوردم.بشقاب  کیبهم غذا داد...  یطور نیهم یرعلیبشقاب پر رو ام هی

 وخاله سمانه واقعا ازار دهنده بود. باینگاه فر ینیوسنگ دمیکش یافتاد که من خجالت م یاتفاق درحال نیا

 تو سکوت خورده شد... شام

 زد. ینم یحرف چیبه خاطر خجالتش بود که ه دیسمانه شا خاله

دارن  ییظرفشو نی... خواستم ظرف هارو بشورم که گفتن ماشمیشام رو جمع کرد زیم یرعلیو ام بایکمک فر به

 .ستین یازیون

 شدم. رهیخ ینشستم و به گوشه ا ونیتلوز یمبل جلو یرو الیخ یهم ب من

 .دمینشن نیاز ام یجالب یکه حرف ها یدفاع کردم؟ درحال ینطوریا نیفرزام، از ام یجلو چرا

 عشق.  نیتوبه کنم از ا دی... بازمیبر رونیخاطرات رو از ذهنم ب یهمه  دیبا

 دوستت ندارم، خدانگهدار گهیگم د یحتما بهش م نمشیاگر بب اما
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 بود. نیخواسته من االن هم تنها

 تموم شد. شهیمن واسه هم یکه اون حرف هارو زد برا یمن تموم شد... موقع یبرا نیام

 .دیچش یشد طرفش رفت و از اون طعم یتلخ بود که نم ینیریش هی اون،

 من. یها یکس یبلند بود، تو سکوت ب ادیفر هی اون

 جون؟ زهیم زهیر یکن یفکر م یبه چ_ 

 یگلوم بود که مانع حرف زدن م یتو یزیچ یبگم ول یزینگفتم. سکوت کردم... خواستم چ یزیو چ دمیکش یآه

 شد.

 .میتلخ زندگ یروز ها یِشگیهم یجونم پر شدن از اشک ها مهین یهم چشم ها وباز

 شد؟ یغرور تموم نم نیخواست برسه؟ چرا ا یغرور به کجا م نیا

 کرد. کیکوچکم نشست. من رو به خودش نزد یدست ها یرو یگرم دست

 .دنیآماده ام بار یشونه اش گذاشتم وچشم هام رو بستم. اشک ها یسرم رو ناخودآگاه

 ش گرفته. هیمن گر هیخودم بودم که متوجه نشدم از گر یقدر تو اون

 سر...  نیاز درد ا شتریکرد ودرد قلبم ب یم درد سرم

 یجهنم خالصم نم نیچرا خدا من واز ا رم؟یم یچرا نم یکنه. حس مردن دارم. ول یحال زمزمه کردم:قلبم درد م یب

 کنه؟ 

 جوابم سکوت بود. وتنها

 د؟یرس یجواب دادن مگه به کجا م هیخواستم...  یاالن من سکوت نم اما

منِ  ریکردم؟ مگه تقص یهم نبودم. من، من کار بد دنشیشن قیرو زد که ال ییزمزمه کردم:رفت... حرفا ناخودآگاه

 بودنم؟آخ قلبم میتی

 کرد. یدرد م یاز هر زمان شتریقلبم گذاشتم ومحکم فشارش دادم... ب یو رو دستم
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 طاقت فرسا بود. دردش

 سوزوند. ینوک پا تا مغز استخونم رو داشت م از

 گوش هام کر شده بود... چشمام هم پر از اشک... دم،یشن ینم ییصدا

 بهتر شده بودم. یکم بایداد.. تقر یفرو رفتم. دستش رو قلبم بود و داشت ماساژ م یرعلیام توبغل

 رو داشت. یهنوز اون دردِ لعنت یول

 ؟یشد؟ ک یروز ها تموم م نیا یک پس

 چند ساعت. یحت ای قهیبودم، چند دق یرعلیدونم چه قدر تو بغل ام ینم

 آرومم کرده بود.  یهم که بود کم یچ هر

 ؟یخوب_

 من حروم بود. ی... خوب بودن برایربط یسوال ب چه

 پاشو زمیدکتر عز میپاشو بر_

 یرعلیام میزمزمه کردم: نه لطفا نر یخش دار یتند سرم رو تکون دادم وبا صدا تند

 ؟یشد یطور نیبشه؟ چند وقته ا شتریقلبت ب نیرد اکه د می: نردیغر تیرو از خودش جدا کرد وباعصبان من

 به نشونه ندونستن تکون دادم. یسر متفکر

 روبه روم نشسته بود. یکه با نگران دمیخاله سمانه رو شن یصدا

 دخترم یداشته باش یمشکل دیبرو دکتر.. شا یرعلیآره مادر پاشو با ام_

 زنگ خورد. مینداده بودم که گوش یجواب هنوز

 بود. ییرایاون سر پذ فینشسته بودم وک ییرایسر پذ نیمبل از من دور بود... من ا یمبل بود ول یرو فمیک

 رو برام آورد. فمیاز جاش بلند شد و ک ارمیبا گفتن من م بایفر
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 در آوردم. فمیک یرو از تو میکردم وگوش یدرد تشکر با

 افتاده بود. میگوش یرو نیام رو روشن کرده بودم... شماره مینگران نشه گوش هدایکه  نیا یبرا

 با من داشت؟ یچه کار یعنیتعجب به شماره نگاه کردم...  با

 دخترم جواب بده خودش و کشت._

 گوشم. یتو دیچیپ نیام یگذشت تا صدا هیرو جواب دادم ودَمِ گوشم گذاشتم... چند ثان یگوش اریاخت یب

 مردونه ش، قلبم به درد اومد...  یصدا دنیشن با

 سالم _

 زد. یگوشم زنگ م یتو قیعم ینگفتم... نفس ها یزیچ

 به سرم؟ یآورد یدر به در شدم؟ چ نقدریبه سرم که ا یآورد یچ

 ؟یومدی. چرا سر قرار نیخوب حق دار ؟ید یجواب نم_

 کدوم قرار؟ قرار؟

 شد، گفتم:کدوم قرار؟ یم دهیکه به زور شن ییباصدا

 ؟ی. خوبیپس باالخره حرف زد_

 .دمیحالش رو هم نپرس یودنم وانمود کردم به خوب بودن... حتخالف خوب نب بر

 داره... یسرحالش مشخص بود چه حال خوب یصدا از

 !میباهم حرف بزن دیعمارت، با ایفردا ب_ 

 ... تیپاک ن یندارم آقا یمن با شما حرف_

 اما من حرف دارم_
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خوام چهره  یخوام زخم زبون هاتون رو بشنوم... نم ی... نمستیدوباره ن دنیبه شن یازین دمیهارو شن یدنیشن_

 ... تونیدرست برخالف چهره ظاهر د،یباش یجور نیشد شما ا ی.. باورم نمنمیرو بب هتونیکر

 !یلعنت یحرف ها نیقدر سخت بود گفتن تمام ا وچه

 ... لطفامینیطلوع... بذار هم رو بب ستیهم ن یجور نیا_

 کردم...  دیترد

 به گوشِ همه برسه. نیام یشده بود، باعث شده بود که حرف ها جادیه اکه تو خون یسکوت

 ... گهید میبر ایب زمیکه از قصد بلند صدام زد وگفت:طلوع عز دمیرو شن یرعلیام یصدا

 حرف رو زد؟ نیا یچ ینگاه کردم.. برا یرعلیگرد شده به ام یچشم ها با

 بود؟ یک یاون صدا_

دوباره شما رو اصال ندارم. به سارا جون  دنید یبرا یلیداره؟ به هرحال من اصال تما یگفتم:مگه به شما ربط الیخ یب

 ستیمجبور بشم شمارتون رو تول دینکن یوکار دیرینگ یتماس گهی. لطفا ددیسالم برسون یلیخ ز،یوعمو سام عز

 . خدانگهدار.ریبذارم.. شبتون بخ اهیس

 رو قطع کردم...  یگوش وتند

 دیمنتظرمه. ببخش یحتما کل هدایبرم.  دیبا گهیمبل بلند شدم و رو به خاله سمانه گفتم:خاله جون من د یرو از

 مزاحمتون شدم 

 از جاش بلند شد و به طرفم اومد. خاله

 شمون؟یپ یهفته باش هیمگه قرار نبود  گهیکجا؟ بمون د_

زنش  شیکرده پ نانیالمس وتنها... پرهام بهم اطمح هدای دیگفتم:باور کن یزدم وبا لبخند اجبار یگونه ش بوسه ا رو

 دم بهتون سر بزنم.  یقول م یاون باشم. ول شیپ دیبمونم وخودش بره سرکار. با

 ؟یپس خونه خودت چ_
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 خاله؟ یندار یکار گهی... با من دمیتو خونه اصل امیفارق شد من هم م هدایشدم. هرموقع  الشیخ یفعال ب_

 دخترم...  یوبهم سر بزن یای... منتظرم بزمینه عز_

 گفتم...  یلب ریتکون دادم وچشم ز یسر

 ...یموقع شب تنها بر نیذارم ا یرسونمت. فکر نکن م یطلوع صبر کن خودم م_

 فرو رفتم... بایگفتم که توبغل فر یلبخند باشه ا با

 یِ نره خواستگار ادتی نجا،یا ایب گهیپنج شنبه هفته د_

 تختِ تخت التیبابت خ نی... از ایآبج امیم:حتما مزمزمه کرد یکوچک یخوش حال با

 ...میشد نیسوار ماش یرعلیکردم وبه همراه ام یلبخند از همه شون خداحافظ با

 خونه ثابت موند. ینگاهم رو میاز خونه خارج شد یوقت

 ...امیم یزود به

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 شد یجور نیشد که ا یدونم چ ینم

 شمیپ یستیدونم چند روزه ن ینم

 یگم که فقط بدون یم نارویا

 شم یم وونهید واشی واشی دارم

 دوبارت دنیبه عشق د یتاک

 رمیکوچه ها خسته بشم بم تو

 دنبال تو بگردم دیبا یک تا

 رم؟یسراغت رو بگ دیبا یک از
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 بشه سیمن خ ینبود، چشما قرار

 بشه ستیقرار ن ینبود، هرچ قرار

 آرزوم شه نتدینبود، د قرار

 تموم شه یجور نینبود، که ا قرار

 آخر یها هیثان ادیم ادتی

 یبه زود امیرم اما م یم یگفت

 اشکم و ینیو بستم نب چشمام

 یو باز کردم ورفته بود چشمام

 نبود، منتظرت بمونم قرار

 یوبرنگرد ینبود، بر قرار

 یاولش کنار من نبود از

 یکار خودت رو کرد آخرشم

 بشه سیمن خ ینبود، چشما قرار

 بشه ستیقرار ن ینبود، هرچ قرار

 آرزوم شه دنتینبود، د قرار

 تموم شه یجور نینبود، که ا قرار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رفتم واصال حوصله نداشتم. یبه مدرسه م دیبا امروز
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 حال بود. یبودم... اصال حس تکون خوردن رو هم نداشتم.. بدنم کرخت و ب خسته

 شده بودم...  نیسنگ

 تونستم نفس بکشم. یشده بود وبه زور م پیک دماغم

 نفس ها قطع بشن؟ نیشد ا یم یک و

 تخت بلند شدم...  یگفتم واز رو یلب لعنت ریز

 هم نخونده بودم. یچیه روزیداشتم و د گهیو چند تا درس د کیزیو ف یاضیبود... ر شنبه

 شدن وتو فکر رفتن. رهیخ ی... همه کارم شده بود به گوشه انیدوروز همه فکرم شده بود ام نیا تو

 اومد. یازم برنم یشد وکار یمن آب م یهم پابه پا چارهیب یهدای

 وارد اتاق شد. هدایاتاق زده شد و  در

 ریصبحت بخ یسالم خانوم_

 رو فقط تکون دادم...حوصله سرم  یب

 سی... خیگذاشت وگفت:خاک بر سرم تب دار میشونیپ یشد... دستش رو رو کمیوحشت بهم نگاه کرد ونزد با

 یاستراحت کن دیمدرسه با یخواد بر ی. نمیعرق

 .دمیگفتم ودوباره دراز کش یجون یو ب فیخدا خواسته باشه ضع از

 به خواب رفتم. دینکش هیثان به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بد دارو بودم. یخوردم... از همون بچگ یقرص هام رو م یسخت با

 خورد. یخوردم حالم بهم م یم یکی یتونستم درست دارو بخورم.. مخصوصا قرص... وقت ینم اصال

 ونستم شربت رو بخورمت یگرفت تا م یمامانم دماغم م دیهم که گفتن نداره، با نهیس شربت
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 نخورم... ایآ ایبخورم  ایآ تازه

 ...بمیج یتو نداختمیداد بخورم، م یبودم مامانم قرص م ضیرفتم مدرسه ومر یها که م صبح

 .دیبارم رو نفهم طنتیش یکارها نیوقت مامانم ا چیوه

 قرص، با چند قلوپ آب قورتش دادم. یتوجه به تلخ یزدم وب یتلخ لبخند

 شده بود. تیاهم یداد...ب یمزه تلخش آزارم نم گهید

 جمع شد. یصورتم کم یهمه تلخ نیدهانم گذاشتم اما تلخ بود و از ا یدوم رو تو قرص

 وارد اتاق شد...  هدایاتاق زده شد...  در

 مادر هیموهام؛ درست مثل  یرو دیشد. دست کش رهینشست وبا لبخند بهم خ کنارم

 دلسوز ومهربون... یمادر

 فوق العاده خوب...  یمادر

 مادرشونِ...  هدایکه  مانیبه حال شهرزاد وپ خوش

 کنم؟ یشم؟ اصال ازدواج م یبچه هام م یبرا یمن هم مادر خوب یعنی

 شم؟  یعاشق م اصال

 .یمزاحم چیخونه تنها، بدون ه کیتنها باشم. تو  کمیخواست  یسواالت ذهنم خسته ودرمانده بودم. دلم م از

 شدم. رهیسرم رو بلند کردم وبهش خ هدا،ی یصدا با

 . حتما تا تهش بخورارمیشه واست م یسوپت االن حاضر م_

 حوصله سرم رو تکون دادم. یب

 .ریحوصله ندارم، شب بخ اد،یحرف زدنم در روز شده بود، سالم، خوبم، خوابم م تمام

 بود. دهیاشکم خشک یچشمه  یکردم ول بغض
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 کرد. یت بلند شدم... تمام بدنم درد متخ یکردن، از رو هیگر الیخ یب

 ؟یر یکجا م_

 کار بکشم که.. هدای... درست نبود از رونیاشاره کردم واز اتاق رفتم ب رونیب به

 .امیدر ب یشد از افسردگ یکار کردن باعث م کمی دیشا

 موهام انداختم. یمبل چنگ زدم و رو یخونه به صدا در اومد... شال رو از رو زنگ

 رو اصال نداشتم. هیک نمینگاه کنم بب یکه از چشم نیا حوصله

 مقدمه در رو باز کردم. یب نیهم یبرا

 جونم نشست. مهین یلب ها یرو یشخص رو به روم، لبخند کم جون دنید با

 شده بود. رهیبهم خ طنتیبود وبا ش ستادهیدرا یجلو یدسته گل رز سرخ وآب کیهمراه با  یرعلیام

 داخل دییزمزمه کردم:بفرما یگرفته ا یوبا صدا ادمستیکنار ا یلبخند محو با

 من اومدم زه،یم زهیکرد وبا چشمک گفت:سالم خانوم ر میکمر تعظ تا

 خونه شد... وداخل

  نمتیب ی. خوش حالم باز هم میخوش اومد یلیگفتم:خ یخنده آروم با

 .ستادمیرو بستم و مقابلش ا در

 سرم برداشت. یوشال رو از رو ختیدستاش موهام رو بهم ر با

 زدم. یبهش رفتم که قهقهه اش بلند شد... وباز هم من بودم که لبخند محو م یغره ا چشم

 واقعا... یدستم افتاد! عجب رسم مهمون نواز ؟یریگ یگل رو جلوم گرفت وبا اشاره گفت:نم دسته

 وارد کردم. میها هیخنده دسته گل رو ازش گرفتم وبا تمام وجود عطر گل هارو به ر با

 کردم وتعارف به نشستن کردم. یلب ریز تشکر
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 بود وچهره اش خنده دار شده بود. دهیمن و پوش یاز مانتوها یکیاومد، حجاب داشت...  رونیاز اتاق ب هدای

 ... نیخوش اومد یلیاومد و گفت:سالم خ یرعلیلبخند به طرف ام با

 آقا پرهام خوبن؟ د؟یممنون، خوب یلیخ ز،یخانمِ عز هدایبا متانت از جا بلند شد وگفت:سالم  یرعلیام

 دنیخوشحالم از د یلی.. خمیماهم خوب یمرس د؟یش یچرا بلند م دینیبش دییمعذب و هل زده گفت:بفرما هدای

 دوبارتون

 منیطلوع رو بب امیطور. شرمنده مزاحمتون شدم خواستم ب نیمبل نشست وگفت:منم هم یبا لبخند رو یرعلیام

  رونیوببرمش ب

 مبل نشست... یطرفم قدم برداشت وکنارم رو به هدای

مثل  بخنده. در کل روز کمیو نهیکه شمارو بب نیپام گذاشت وبا لبخند بهم نگاه کرد وبعد گفت:مگر ا یرو رو دستش

 برجِ زهره ماره. امروز نرفت مدرسه سرما خورده خانم

 ست؟ین یورط نینگاهم کرد وگفت:مگه ا یالیخیرو صدا زدم که با ب هدایاعتراض  با

 نگفتم. یزیوچ نییانداختم پا یرو باشرمندگ سرم

 !نمشیب یوخوش حال باشه. آقاپسرتون کجاست؟نم نهیمن و بب دیبا خنده گفت:بله با یرعلیام

 شه یم لیتعط گهیدوساعت د یکیمدرسه رفته... _

 یاز بچگ میکن ادیبچرخه و  کمی رونیرم دنبالش... هم طلوع وببرم ب یابرو باال انداخت وگفت:پس من م یرعلیام

 میاریرو از مدرسه ب مانیهامون هم پ

 شم واقعا  یممنون م_

 گفت وسکوت کرد. یکنم یخواهش م یرعلیام

 خوام استراحت کنم ی.خستم مامیگفتم:نه من نم نیهم یرو نداشتم برا رونیمن اصال حوصله رفتن به ب یول

 اومد. یاخم کرد، المصب اخم به صورت مهربونش نم یرعلیام
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دو گردم. ب یبرنم یجا، حاالم دست خال نیاومدم ا دمی.من به خاطرت از کجا کوبنمیزودباش برو حاضر شو بب خود،یب_

 حاضر باش گهید قهیدق 10. تا رونیب میبر دیبا

 تکون دادم واز جا بلند شده وبه سمت اتاق رفتم. یسر

 اومدم. رونیزدم وبعد از زدن عطر، از اتاق ب یست مشک شهیهم مثل

 رو فراموش کردم، خواستم به اتاق برگردم...  میکه گوش نیا ادی با

 برگشتم. ممیرو خراب کنه، از تصم حمیزنگ بزنه وتفر نیام دیکه شا نیا یآور ادیبا اما

 ... بدون تو صفا نداره ایتو هم ب هدایگفتم:من حاضرم،  یرعلیبه ام رو

 .دیمن باش یِخان مراقب زندگ یرعلی. امدیشما دوتا بر زمیزد وگفت:نه عز یلبخند خاص هدای

 کرد. شتریرو ب هدای یلب ها یزمزمه کرد اما هر چه که بود، لبخند رو یچ یرعلیام دمینفهم

 چشم ماست  شونیچشم ا_

 گفتم و در خونه رو باز کردم. یخوار پاچه

 رو پام کرد و شروع کردم به بستن بند هاش میمشک یها یکتون

 معمول بلد نبودم. طبق

 ؟یستیهنوزم بلد ن_

 ... ستادمینگاه کردم و صاف ا یرعلیام به

 پوشم یپام کنم... صندل م یگفتم:حوصله ندارم کفش بند تند

 کفشم رو بست و بلند شد. یبند ها یزانو هاش نشست... با آرامش خاص یکنم، خم شد و رو یکه کار نیاز ا قبل

 بودم. کار گذشته هارو انجام داد. رهیمدت بهش خ تمام

 روحه؟ یصورتت ب نقدریو گفت:چرا ا دیبه صورتم کش یدست
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 نگاه کردم... میمشک یو به کفش ها نییانداختم پا سرم

 در رو باز کنه ادیب هدایخونه رو که بسته بود دوباره زد... منتظر موند  در

 شد. رهیمتعجب بهمون خ هدایباز شد و در

 شده؟ یزیچ_

 زشت وخوشگل کنم؟ نیا کمیمن  دیاریب شیشه لوازم آرا یبه من کرد وگفت:م یبا اخم اشاره ا یرعلیام

 ارهیب لهیگفت و رفت وس یآره ا یبا خوش حال هدای

 کردم. ینذاشت... حاال من بودم که داشتم با اخم بهش نگاه م یرعلیبگم که ام یزیاعتراض خواستم چ با

  زهیم زهیر ادیصورتم رو باز کرد وبا لحن مهربون گفت:اخم بهت نم یرو یدست اخم ها با

 .ادیب هداینگفتم ومنتظر موندم  یزیچ

 خودش کنارمون اومد... شیلوازم آرا فیبا ک هدایموقع  همون

 طلوع...  ایب_

 رو گرفتم و در آسانسور رو باز کردم...  کیکوچ فیاکراه ک با

 ؟یزن یپس چرا نم_

 گهید ایب یرعلیزنم.ام یمه کردم:تو آسانسور مزمز یحوصلگ یب با

 کرد و سوار آسانسور شد. یبا لبخند خداحافظ یرعلیام

 نگیرو زدم به دکمه پارک مینیخستم، نوک ب یلیکردم خ یکه حس م ییاون جا از

 بلند شد...  یرعلیخنده ام یصدا

 گهیزدم د یخوب تنبل بگو من دکمه رو م ؟یعادتِ گندتو دار نیتو هنوزم ا_

 خنده ام گرفته بود..  خودمم
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 شد. دهیاز دستم کش فیکردم که ک یبهش نگاه م یجور نیرو باز کردم... هم فیدر ک یحال یب با

 گشت. یم یزیداشت دنبال چ یگرفته بود وبا کنجکاو یرعلیام

 سمت خودش. دیکه دستم رو گرفت وکش رمیرو بگ فیرو دراز کردم که ک دستم

 بهش نگاه کردم... مات

 نبودم. یزیآخر کارش، اصال متوجه چ تا

 مات و مبهوت بودم...  هنوز

 نشون نداد... یواکنش چیه یرعلیام یول ستادیا آسانسور

شد و گفت:تنبل خانم خودت ونگاه کن تو  رهیبهم خ یکنار رفت وبا لبخند مهربون و خاص قهیبعد از دودق باالخره

 نهییآ

 آسانسور برگشتم وبه خودم نگاه کردم. ی نهییکه هنوز مبهوت بودم به سمت آ یربات عمل کردم و درحال هی مثل

 مبهوت شدم... من بودم؟ شتریخودم ب دنید با

 رو نداشتم. یشیآرا نیشده بود. من که دختر بودم قدرت همچ بایز یبه طرز جالب صورتم

 تر وارد تر بود.پسر بود، انگار از ده تا دخ هیکه  یرعلیام اما

 شناختم. ینم دید یمن رو م یدر اومده بود... قطعا اگر کس یروح یاز اون ب صورتم

 .میکار دار یکه کل میبدو بر ،یخوشگل خودت و بانگات خورد_

 ...دیحرفش دستم رو گرفت وکش نیزمان با هم وهم

 شدم...  یم دهیومبهوت به دنبالش کش مات

 رو نداشتم... اصال قدرت حرف زدن نداشتم. یکش یکه بپرسم چرا من رو م نیا قدرت

 ودر رو باز کرد... ستادیا نشیماش کنار
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 بانو دییبفرما_

 شدم. نیکردم و سوار ماش یزدم... تشکر یخودم اومدم ولبخند محو به

 ودور زد سوار شد... دیرو آروم بهم کوب نیماش در

 م؟یخوب کجا بر_

  م؟یبر نمایچونم و متفکر گفتم:س ریرو زدم ز دستم

 به چشم، شما جون بخواه  یرو روشن کرد وگفت:ا نیلبخند ماش با

 نگفتم...  یزیزدم و چ لبخند

 شدم... رهیدادم وبه آدم ها خ هیتک شهیرو به ش سرم

 بودن. الیخ یهاشون هم ب ی... بعضنیهاهم غمگ یسر هیها شاد بودن،  یسر هی

 ؟یبر یاز گوش دادن آهنگ لذت نم اتیهنوزم مثل بچگ ای ؟یستیبا آهنگ مخالف ن_

  نیغمگ حایگذشته زمزمه کردم:آهنگ بذار، ترج ادی با

 رو بهم زد. ابشینا یاز همون چشمک ها یکیزد و  مینیب یانگشت رو با

 نه ناراحت که  میشاد باش رونیب میفقط آهنگِ شاد و بس. اومد م،یندار نیآهنگ غمگ گهینه د_

 نگفتم وبهش نگاه کردم... یزیچ

 نمی:اگفت طنتیوبا ش دیرو به سمت ضبط برد وروشن کرد... بعد از چند تا آهنگ باالخره دستش رو پس کش دستش

 به عشق تو 

 گرتیدوست دارم جغور بغور درست کنم با ج"

 بشم دوماد مادرت یقابل بدون اگر

 کنم ینقش خوب باز هیدارم توقلب تو  دوست
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 گرتیشم باز یخودم م ییعشق من تو اگر

 یصبور یبانمک یعشق جغور بغور توکه

 یکه از ما دور نیبا ا رمتیگ یتورو م امیم

 جغور بغوره، ناهارم جغور بغوره، صبحونم

 جغور بغوره میمن جغور بغوره، زندگ عشق

 من بوده یتایریویجغور بغور ف زمیعز

 توشه راه من بوده یتو زندگ شهیهم

 یخوب درست کن یلیو خدارم جغور بغور  دوست

 بوده  نیازدواج من هم یاز شرطا یکی

 یکه عشق جغور بغور تو

 یکه از ما دور نیبا ا رمتیگ یتورو م امیم ،یصبور یبانمک

 جغور بغور{_ی}سه برادر خداورد

 کردم. یگرد شده فقط به ضبط نگاه م یآهنگ تموم بشه با چشم ها تا

 .ختیر یموهام رو بهم م یخوند وه یتمام آهنگ رو م طنتیبا ش یرعلیام

 ...میابونینه انگار تو خ انگار

 ......یبذارم؟ نظرت چ گهیبار د هیآهنگ؟  نیبا ا یحال کرد_

 واسه آدم یذار ینذار آبرو نم گهید یحال کردم ول یلیحرفش رو قطع کردم وگفتم:آره خ تند

 خنده...  ریزد ز بلند

 رو بستم...تاسف سرم رو تکون دادم و چشم هام  با
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بودم. دهیخند یطنز بود وحساب لمِی... فمیکرد ینگاه م لمیف میوداشت مینشسته بود نمایس تو

 شد... یقدر که داشت حالم بد م اون

 کرد... یم تمیوقتا اذ یوگاه دیخند یمن م یپا به پا یرعلیام

 کردم. ینداشتم، از بودن در کنارش احساس خجالت وضعف نم یاحساس بد کنارش

 اش کنم. هیهد یکه حاضر نبودم به کس نیآرامشِ دلنش هیآرامش داشتم...  بلکه

 بودنش در کنارم خوش حال بودم...  از

 بود.. اریهم موفق بود... اون مردِ به تمام ع یفقط قصد خندوندنِ من رو داشت وحساب اون

 بود. یهام، دوست خوب یتو همون زمانِ بچگ یسال بود ول 5با من فقط  شیسن فاصله

 داد بزنه یتونست سر کس ینم ینبود... حت شیب یموقعِ ها پسر مظلوم اون

 کنه...  تیرو اذ یکس

 نبود . طونیش

 کرد...  یم یمحله از همه بهتر باز یفوتبال بود. تو پسرا عاشق

 باشه... یرعلیهمون ام نیکردم که ا یشک م یبود گاه طونیاالن بس که ش یول

 صحنه رو به روم خنده ام شدت گرفت. دنیدادم که با د لمیرو به ف حواسم

 ـــــــــــــــــــ

 {ی}راو

 خود نبود. یبر رو یرعلیام یعاشقانه  یو متوجه نگاه ها دیخند یپروا م یب طلوع

 .دیخند یکه در دلش رخنه کرده بود، م ایدن یفارق از همه غم ها طلوع
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و در دلش قربان  دیشن یمعشوق خود را پس از سال ها م یخنده  یکر شده بودند و فقط صدا شیگوش ها یرعلیام

 رفت. یاو م یصدقه 

 بهش نگاه کرد. یبا نگران یرعلیبود که حالش بد شد... ام دهیآن قدر خند طلوع

 افسوس بخورد. شهیهم یباز هم اورا از دست بدهد وبرا دیترس یم

 ... فتدیاتفاق ب نیگذاشت ا یبود هرگز نم یرعلیاگر ام اما

 بود... سرسخت ومهربان...  یرعلیام او

 هاست. بهیغر یمعشوق خود. او اعتقاد داشت غرور برا یبود اما نه برا مغرور

 کوچولو. مانیبرود به دنبال پ دینبود که با ادشیاصال به  یرعلیها گذشته بود و ام ساعت

 خود بود... یبایمعشوق ز نیدلنش یهامحو خنده  فقط

 نگاه کند... بارویدخترک ز یوبه خنده ها ندیخواست تا صبح بنش یم دلش

 کند... دایبه تحقق پ دیخواست که کم کم با یها م زیچ یلیدلش خ او

 رو به عشق خود زهر کرد. یزندگ انشیپا یکه با غرور ب ینیخبر داشت؟ ام نیاز ام یکس وچه

 که...  ینیام

 ... دیدست کش دا،یبا اومدن آ یشد ول عاشق

 گونه نبود. نیکه ا یدر حال داستیفکر کردن عاشق آ همه

 نبود... یگرید زیچ چیه دا،یجز نفرت از آ نیدل ام در

 ستین یچه خبر؟ از تو چه پنهان خبر یگفت"

 ستین یاز زمستان خبر ریام، غ یزندگ در

  تیام، بعد تو و خاطره ها یزندگ در
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 ستین یاز غم و اندوه فراوان خبر ریغ

 نه انگار دل شهر گرفته ست  انگار

 ستین یباران خبر یوقفه  یبارش ب از

 وسفیگفت به  یبود که م یکاش کس یا

 "...ستین یمصر به جز حسرت کنعان خبر در

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "طلوع

که متوجه گذر زمان  میبود لمیغرق در ف یرعلیمن و ام درنقیشد... ا یم لیاالن تعط مانیبود و پ 12:30 ساعت

 .مینشد

 ... میرفت یم مانیبه مدرسه پ میو داشت میبود نیماش سوار

 نبود...  یمشکل نیهم یرو بلد بودم برا مدرسه

 شدم... رهیبهش خ یاومدم وسوال رونیاز فکر ب یرعلیام یصدا با

 زد وگفت:خوش گذشت بهت؟ یمهربون لبخند

 بودم دهینخند نقدری... تا حاال ایلیآروم گفتم:آره خ یچشمام برق زد وبا خنده ا لمیاون ف دنیو د نمایس ادی با

 ...ینیب یبه بعد م نیلب زمزمه کرد:از ا ریز طنتیش با

 زه؟یت یلیمن خ یدونست گوش ها ینم یگفت که من متوجه نشم ول آروم

 .دمیرو مرور کردم... باز هم خند لمیف یپر از خنده  ینگفتم وتک تک صحنه ها یزیچ

 بود. یفوق العاده خنده دار لمیف

 نبود. یگذشت وکس یشدن بچه ها م لیربع از تعط کی یول میدیبه مدرسه رس باالخره
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 کجاست؟ مانیپس پ_

 رو پارک کرد... نیگفت وماش یدونم ینم یرعلیام

 تم.شدم وبه سمت مدرسه رف ادهیپ نیاز ماش ن،یمحض پارک شدن ماش به

 کرد... یرو جمع م ییها لیبود وداشت وسا ستادهیمدرسه ا یجلو یمرد ریپ

 د؟یمدرسه ا نیا داریشما سرا دیرفتم و گفتم:ببخش جلو

 بهم زد وگفت:آره بابا جان یمرد به سمتم برگشت ولبخند مهربون ریپ

 فقط کجاست؟ آخه قرار دیشه بگ یم دم،یرس رید یجاست کم نیهم متقابال لبخند زدم وگفتم:من پسر دوستم ا من

 ستهیجا وا نیبود ا

 ساعته منتظره؟ میکه ن طونِ یش یوگفت:منظورت همون پسر بچه  دیکش دشیسف یها شیبه ر یدست

 کرد. یشوق سرم رو تکون دادم که تک خنده ا با

 بخره چیگرسنه بود رفت از بوفه ساندو_

 یخورد، لبخند یم چینشسته بود وبا ولع ساندو مکتین یروکه  مانیپ دنیکردم و وارد مدرسه شدم... با د یتشکر

 زدم وبه سمتش قدم تند کردم.

 .دیپرت کرد وبلند شد وبه سمتم دو مکتین یرو رو چیمن ساندو دنیزدم، با د صداش

 بغلم انداخت وبا شوق گفت:خاله جون  یرو تو خودش

 میبگرد یکل رونیب میوگفتم:بدو بر دمشیلبخند بوس با

 رفت. مکتیگفت و تند تند به سمت همون ن ی... باشه ایبرق زد از خوش حال چشماش

 بن تن پسرونه اش رو برداشت و به طرفم اومد... فیک

 .. میلبخند هردو از مدرسه خارج شد با
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 کرد...  یداشت صحبت م رمردهیبا همون پ یرعلیام

 .میشد نیوسوار ماش میکرد یخداحافظ رمردیلب هاش بود.. از پ یلبخند مهربون رو همون

 دیبد شنهادیجا پ هی م؟یخوب کجا بر_

 پارک  میوگفت:بر دیبا ذوق و شوق دست هاش رو بهم کوب مانیبگم پ یزیکه چ نیاز ا قبل

 زد وراه افتاد..  یلبخند مهربون یرعلیام

 خاله جون _

 وزمزمه کردم:جانم خاله؟ دمیخوش رنگش کش یبه موها یدست

 کنه؟ یبازم مامانم بهم توجه م اد،یب ایبچه که به دن نیا_

 تعجب نگاهش کردم وگفتم:بچه؟ با

 که دختره ییتوراه نیهم گهیوبغض کرده گفت:آره د نییسرش رو انداخت پا یناراحت با

 فکر کردم. مانیپ یگفتم وبه حرف ها یآهان هدایبچه  یادآوری با

 هوم؟_

 یدوست داشتن یپسر کوچولو شهیکه آره، تو واسه هم به سمتش برگشتم وبا خنده زمزمه کردم:معلومه یمهربون با

 کنن یوقت از توجه شون به تو کم نم چی... ماامان وبابات هیوپرهام هدای

 رو شروع به گاز زدن کرد. چشیوادامه ساندو نیینگفت و سرش رو انداخت پا یزیچ

 کودکانه اش زدم وصاف نشستم.. یایدن نیبه ا یلبخند

 بسته ام رو باز کردم و گفتم:بله؟ یچشم ها یرعلیام یصدا با

 پارک؟ میبعد بر میناهار بخور میکرد گفت:اول بر یکه با لبخند مهربونش نگاهم م یدرحال

 هینظرش چ نیبپرس بب مانیباال انداختم وگفتم:از پ شونه
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 که من گشنمه میغذا بخور میتند تند گفت:آخ بر مانیپ

 خوردا...  چیساندو هیاالن  نیلب زمزمه کرد وگفت:خوبه هم ریز یرعلیام

 بود! یکردم وبه آسمون نگاه کردم... ابر یا خنده

 ادهیگفت:پ مانیرو پارک کرد روبه من و پ نیکه ماش نی... بعد از استادیاز رستوران ها ا یکی یساعت جلو میاز ن بعد

 به غذا میحمله کن دیش

 مادوتا رو خندوند... یبود و آخجون گفتن هاش حساب مانیرو باز کرد پ نیکه در ماش ینفر نیاول

 خوردا چیساندو هیخوبه االن _

 شدم.. ادهیپ نیکردم واز ماش یخنده ا تک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شد. یوغذا خورده بودم که حالم داشت بد م ی... اونقدر خوراکمیگشت یفقط م تاشب

 چه اندازه پنج نفر غذا خورد...هم که از من بدتر... پسر ب مانیپ

 ...یگرفته تا آب عل یبرد.. از شهرباز یمارو م یرعلیگفت ام یم مانیکه پ هرکجا

 فوتبال و... نیشاپ، زم یکاف نما،یس پارک،

 بهم خوش نگذشته بود. نقدری... تا االن امیبود که رفت یهمه شون باحال تر موزه ا از

 خوابش برده بود...  یاز خستگ مانیپ برگشتنه

 خونه...  میمونده بود تا برس گهیساعت د مین هنوز

 ضبط رو کم کرد وگفت:بهت خوش گذشت؟ یصدا یرعلیام

 یرعلیبهم خوش نگذشته بود... واقعا ازت ممنونم ام نقدریچهارسال ا نیزدم وگفتم:توا لبخند
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 یخوش حال تر هم م دمیشن یرو که م بهم نگاه کرد وگفت:خوشحالم که بهت خوش گذشته، خنده هات خوشحال

 شدم.

 نگفتم...  یزیوچ دمیخند

 کنم؟ یم یکه من دارم اسباب کش یدون یطلوع م_

 شدم وگفتم:واقعا؟ رهیتعجب بهش خ با

 شد... رهیبهم خ طنتیگفت وبا ش یاوهوم

 اد؟یاز من بر م یچه کمک ،یخوب به سالمت_

 من کجاست؟ دهیاصال خونه جد یدون ی... مگهیکمک د یایب دیبا ؟یدون یخودت نم یعنی_

 کمک امینه مگه کجاست؟ هرچند بدون هرجا باشه م_

  هدایخونه  یباال یطبقه  قایدق زم،یعز نیآفر_

 ...ستادیا ابونیباخنده محکم زد پشتم و کنار خ یرعلیتو گلوم وبه سرفه افتادم... ام دیدهنم پر آب

 ؟یخوب_

 .. دمیکش نییپنجره رو پا شهیرو تکون دادم و ش سرم

 ؟یایب یخوا یم ؟کجایگفت یتازه کردم وگفتم:چ ینفس

 ام؟یب یهضمش سخت بود؟ نکنه دوست ندار نقدریا هدا،یخونه  ینگاهم کرد وگفت:طبقه باال یچپک

 محکم زدم تو شونه اش...  فینگاهش کردم وبا ک یهم چپک من

 . فقط تعجب کردم!نمتیب یهم م ادیبه بعد ز نیخوش حالم از ا رینه خ_

 نگفت... یزیو چ دیخند

 اد؟یاز دست من برم یخوب حاال چه کمک_
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 میخونه رو رنگ بزن یایب دیتو هوا زد وگفت:آخر هفته با یبشکن

 ؟یکن ینم یواریخوب چرا کاغذ د_

 عوض کنم دیخونه رو شا دیخوام ازدواج کنم وبا یم ینه به زود یواریکرد و گفت:کاغذ د یپوف

 ؟یشدم وگفتم:ازدواج؟ با ک رهیهش خب متعجب

 زهیم زهیخانوم ر یش یمتوجه م دینگاهم کرد وگفت: تا ع طنتیزد وبا ش لبخند

 رو روشن کرد...  نیماش و

 نشد که نشد... رون،یزبونش بکشم ب ریکردم از ز یسع یهرچ

 خوش حال بودم. شتریکه من رو فراموش کرده بود، ب نیخواست بکنه ومن خوش حال بودم. از ا یم ازدواج

 ... میدیساعت به خونه رس میبعد از ن باالخره

 رو قفل کن  نیشه ماش یرو بغل کرد وگفت:اگر م مانیپ یرعلیام

 رو گرفتم ...  چییرو تکون دادم وسو سرم

 ...میرو قفل کردم وبه همراهش به داخل ساختمون رفت نیماش

گرفت هم خجالت  یافتادم هم خنده ام م یکردنش که م شیاآر ادیگونه هام رنگ گرفت.  میآسانسور که شد سوار

 .دمیکش یم

 ـــــــــــــــــــــــــ

 شده بودا... یمدرسه رفتن هم دردسر نیشدم.. ا داریاز خواب نازم ب هدای یصدا با

 خوندم...  یبودم وداشتم درس م داریصبح ب 3 تا

 کردم. یکه فقط با اون چت م 1داد.. تا  یاس ام اس م یه یرعلیهم ام یطرف از

  3هم نشستم سر درس تا  1
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 رو به مردن بودم...  یخواب یهم از ب االن

 یبر دیره تو تنها با یمدرسه ها بدو االن رهام م یبر دیتنبل پاشو با_

 نشستم... گلوم گرفته بود.. چند تا سرفه کردم تا بلکه بهتر شه یخستگ با

 نداشت. یریتاث چیه یول

 شدم... سیسرو یباز راه مهین یتخت بلند شدم وبا چشم ها یاز رو یحال یب با

 به صورتم زدم تا ورم صورتم بخوابه.. خیمشت آب  چند

 خارج شدم...  سیرو با کرم مرطوب کردم و از سرو صورتم

 خواست...  یباز هم دلم خواب م یسرحالم آورده بود ول کمیسرد  آب

که خوابم نبره حدود ده تا  نیواسه ا شبیافتاد وخنده ام گرفت... د زیم یرفته بود... نگاهم رو رونیاز اتاق ب هدای

 قهوه خوردم...  وانیل

 .دیپر یشد واز خواب م یم داریکردم ب یکه من م ییبا سرو صدا ها چارهیب هدای

 اب بذار منم بخوابمبخو ریبخور بعدم بگ نارویقهوه برام آورد وگفت:هم وانیبلند شد وچند ل آخرسر

 نگاه کردم. نهییو تو خودم به آ دمیخنده فرم مدرسه رو پوش با

 کرد... یدرد م کمیزد خستس... سرم  یداد م چشمام

 دمیرو د هدایرفتم. وارد آشپز خونه شدم که پرهام و  رونیقرص مسکن خوردم و از اتاق ب دوتا

 .دمیهم جواب شن یگفتم که با مهربون یریبخ صبح

... از آب پرتقالت نمیلقمه هارو بخور ا نیا ایگفت:زودباش ب هدایبخورم که  یزینداشتم چ لیم ینشستم ول زیم سر

 بدو بخورشون بعد هم با پرهام برو 

 کرد. یخورم که بهم اخم بد یبگم نم خواستم
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 ..دمیتا لقمه رو خوردم و آب پرتقال رو هم سر کش 10 مجبورا

 ...دمیکم بوسرو مح هدایکردم و گونه  یتشکر

 ـــــــــــــــــــ

 مَرده.  مونیاضیگفتن استادِ ر یبودم... م دمونینشسته بودم ومنتظر استاد جد توکالس

 تو کالس نبود جز سه چهار نفر.. یکس

 سالم بر خانوم خوشگلِ مهربون _

 تعجب به سمت بنفشه برگشتم و نگاهش کردم...  با

 تو؟ ینگاهم نکن خوشگله... چطور یست و گفت:اون جوربنفشه رو به سمتم گرفت و کنارم نش گل

 ... دمییلبخند گل بنفشه رو گرفتم وبو با

 جواب بده طاقچه باال نذار... _

 یگل خوشگل و بو م نیاصال؟ دارم ا هیحاال؟طاقچه باال چ یزیر ینمک م نقدریگفتم:چرا ا دمیخند یکه م یدرحال

 کنم که مثل صاحبش خوشگل وپروِ 

کردم؟ تو و  دایافتخار و پ نیشده که ا ی... چیخند یم یدار طونیگونه ام وگفت:ش یو چند تا آروم زد رو دیخند

 به موال دهیخنده؟ اصال بع

 نیحق ندارم شاد باشم؟ برو خداروشکر کن که هم هیدر آوردم وگفتم:چ فیکتابم رو از تو ک دمیخند یکه م یدرحال

 شد! بتیافتخار نص

 من رو خندوند... نیخنده سکسه اش گرفت وا نوی... مدیخند بلند

 ؟یومدین روزیطلوع! حاال چرا د ییپرو یلیخ_

 بهش رفتم وکتاب رو باز کردم...  یغره ا چشم

 گهیشدم د ضیصدام گرفتس؟ خوب مر کمی ینیب ینم_
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 گذاشت ...  میپشان یشده و دست رو رهیبهم خ نگران

 بد بوده... یلیحتما حالت خ یشت؟وایپ امیب یچرا نگفت رم،یبم_

 .دمیخودم رو جلو بردم وگونه اش رو بوس یآوردم... کم نییزدم و دستش رو گرفتم وپا یلبخند

 ... بدنم قدرت مبارزه رو داره ستمین ضیهم خوبه، بد مر یلینگران نباش من االن حالم خ_

 ولبخند زد...  دیکش ینفس

 هستم. شتیمن پ ...شتیپ امیشد بهم بگو ب یدرهر حال هر چ_

 باشم..  یخواستم قو یم گهیزدم... د لبخند

 ه؟؟یهست؟ اسمش چ یاستاده ک نیخوب ا_

ه انداز یول ستین ادی. سنش زگرهیچه قدر ج یدون ینم یوگفت:وا دیحرف من دست هاش رو بهم کوب نیا دنیشن با

 ده یم ادیدونه و  یده تا معلم م

خوشگل  یلیخ یقلبش گذاشت وگفت:وا یمن.. دستش رو رو یاز غش کردن گرفت و خودش رو انداخت رو یوحالت

 رسه یبه گردِ پاش هم نم نیو جذابه، ام

 ه؟یاسمش چ نمیخوب بگو بب ده،یپسر ند وونهیگفتم:دختره د الیخ یوب دمیتوجه به اسمش، خند یب

 دلم واسش تنگ شد ی... وامزیعز یبفهم دیفاصله گرفت وگفت:صبر کن خودت با ازم

 وسرم رو تکون دادم...  دمیخند

 ؟یرو بلد یاضیمسئله ر نیطلوع ا یراست_

 نگاه کردم وگفتم:کدوم مسئله؟ بهش

 ساده بود. یلیرو بهم نشون داد که خ یدرآورد و ورق زد... با دست مسئله ا فشیتند دفترش رو از ک تند

 ؟یستیرو ازش گرفتم وگفتم:بلد ن دفتر
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مسئله رو  نیاستاده ا نیهم روزی. دیسخته که نگو... فکر نکنم توهم بدون نقدریالمصب ا ستیکس بلد ن چینه بابا ه_

کالس مثل خر تو گل  یده... شاگرد زرنگا یم ستیداد وگفت هرکس بتونه جواب بده مستمر ترم اول رو بهش ب

 مونده بودن چه برسه به من...

 کردم و تو ذهنم حلش کردم. تعجب باز هم به مسئله نگاه با

 شدم. رهیبهش خ یطور نینگفتم و هم یزیهم آسون بود... چ یلیسخت نبود.. اتفاقا خ اصال

 ؟یحلش کن یشد بلد یچ_

 هم آسونه. یلیرو تکون دادم و آروم زمزمه کردم:آره خ سرم

 وارد کالس شد... یافتادم... هم زمان در کالس باز شد و کس یدست محکم پشتم زد که به سرفه بد با

 چشمام به اشک نشسته بود... ادیسرفه ز از

 اصال به طرفم نگاه نکردم...  یجام بلند شدم ول از

 به بنفشه رفتم... یآروم شدم و چشم غره ترسناک یبعد از مدت کوتاه باالخره

 کردن. یبچه ها نشسته بودن وداشتن همون مسئله رو حل م همه

 ؟مسئله رو نیا یبلد یتو مطئن_

 کرد؟ یکار م یچ نجایا نیکردم... ا ینگاه م یرعلینگفتم وبا بهت به ام یزیچ

 کرد...  یتمام داشت نگاهم م طنتیهم با ش یرعلیام

 ه؟یحواس گفتم:ها؟چ یکه به بازوم خورد، مات به سمت بنفشه برگشتم وب یمشت با

 مسئله رو؟ نیا یگم واقعا بلد یت رو.. مبا نگات اون بدبخ یکرد وگفت:خورد یرعلیاشاره به ام یاخم بامزه ا با

 مگه؟ هیهم سرم رو تکون دادم وگفتم:آره بلدم... چ باز

 نگفت...  یزیبا تعجب نگاهم کرد وچ فقط
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 ...دیسالم داد و احوال بچه ها رو پرس یرعلیمتوجه نشدم ام اصال

 شدم! رهیبهش خ جیبنفشه به خودم اومدم و گ یسقلمه  با

 ه؟یچ دمیتکون دادن سر ازش پرس با

 زمزمه کرد:گوش کن، استاد صدات زد آروم

 شدم. رهیسرم رو برگردوندم وبهش خ ،یرعلیام یصدا با

 یعقب افتاد یاز درس کل ؟یبود بیبه چه علت غا روزید ،ییخانوم وفا_

 ؟یبودم آقا ضیگفتم:مر یجیجا بلند شدم وبا گ از

 خواستم بگم. یدونستم اما نم یرو م شیلیشدم، فام رهیبهش خ یسوال

 اومدم...  تونیاضیمعلم ر ییخانوم رضا یجا ،یبا لبخند گفت:افشار یرعلیام

 گفتم و نشستم...  یآروم آهان

حق اومدن نداره. سر  یگم... بعد از ورود من به کالس کس ینبودن م روزیکه د ییکسا یکالس رو برا نیخوب قوان_

 دیش یو مطمئنم خسته م ادهیچون تو روز ز مونیاضیاما وقت کالس ر م،یخون یوهم درس م میخند یکالس هم م

 . دینکرده سر کالس حاضر نش نیو حواستون به درس باشه... تمر دینزن ادیدم. سر کالس حرف ز یبهتون استراحت م

 زد و به سمت تخته برگشت. یزیر یتوجه به چهره من، چشمک یب وبعد

 تونستن حل کنن؟ ایتخته نوشت وگفت:ک یبود رو پاکه بنفشه بهم گفته  یا مسئله

 نگاه کردن...  واریبه در و د همه

 بنفشه بلند شد:استاد طلوع بلده! یصدا هوی

 هست؟ یبه بنفشه نگاه کرد وگفت:طلوع؟ک یرعلیام

 ییدونه اس، طلوع وفا هیفقط  میکالس طلوع ندار نیاستاد توا_
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 . نمیتخته وحلش کن بب یپا ایباال انداخت وگفت:خوب طلوع پاشو ب ییابرو یرعلیام

 استرس از جام بلند شدم وبه طرف تخته قدم برداشتم. با

 کردم. یحس م یهمه رو به خوب نیدهنم رو به زور قورت دادم، نگاه سنگ آب

ومده بود باعث شده بود که به سراغم ا یشدم... سخت نبود اما استرس رهیزرد رنگ رو برداشتم وبه مسئله خ گچ

 همه حواسم پرت بشه ونتونم تمرکز کنم.

 .ستادمیوصاف ا دمیکش یوکشدار قیعم نفس

 دست چپم رو پشت کمرم گذاشتم وتمرکز کردم...  شهیهم مثل

 رو دور کردم...  استرس

 تخته شروع به نوشتن کردم... یتند رو یلیاومد و خ ادمیبه  زیاعداد همه چ دنید با

 دادم...  یم حیکردم توض یمکه  هرکار

 وبعد دست زدن بچه ها... دمیرو شن یرعلیدست ام یکه تموم شد صدا نیهم

 رو تو جاش انداختم و به سمت همه شون برگشتم...  گچ

ا همه نگاه؟ قطع نینشون داد درمقابل ا دیبا یکردن و چه واکنش یحسادت نگاهم م نه،یتعجب، ک ن،یبا تحس ایلیخ

 ... یالیخ یب

 ذارم واست...  یم 20... مستمر ترم اول یموفق باش ه،یاز حد عال شیب تیاضیطلوع معلومه ر نیآفر_

 دفتر نمره ام رو گذاشت...  یرفت و تو زشیسمت م وبه

 کردم. ییصدا یزدم و تشکر آروم و ب یکه تونستم حلش کنم لبخند شاد نیاز ا خوشحال

 یِاضیکه خرخون مدرسه اس ومخ ر یمیرح ایرو ،یآبج یدار والیا اکه سرجام نشستم بنفشه تند تند گفت:باب نیهم

 واقعا دمت گرم ،یتو تونست ینتونسته حل کنه ول

 نگفتم...  یزیوچ دمیخند
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 رو شروع به درس دادن کرد...  دیمبحث جد یرعلیام

 بودم. یاضیعاشق ر شهیدادم... هم یوعالقه به حرف هاش گوش م باعشق

 درسا موفق بودم. نیا یتو شهیهم نیهم ی.. برایو صد البته زبان خارج یمیش ک،یزیف ،یاضیر

 شدم..  رهیسرم رو بلند کردم وبهش خ ،یرعلیام یصدا با

 ...میداشت کیزیچون ف ومدیشد... االن دوباره م لیگفت و کالس تعط دیلبخند به همه خسته نباش با

 بود. مونیمعلم چهارتا درس اصل ییرضا خانم

 ... یعرب ،یمیش ک،یزیف ،یاضیر

 اون که هست...  یجا یرعلیام ستشیهم که ن حاال

 خواست از کالس بره که بلند صداش زدم وبه سمتش رفتم...  یرعلیام

 لحظه  هیاستاد _

 زهیم زهیگفت:جانم خانم ر یآروم یشد وبا صدا رهیبهم خ طنتیوبرگشت به سمتم... با ش ستادیا یرعلیام

 هم آروم گفتم:کارت دارم...  من

 حیضدفتر تا بهت تو ایخوب ب یلیگفت:خ یبلند مهین ینکنن با صدا یکه بچه ها فکر بد نیا یتکون داد وبرا یسر

  ایتر ب عیبدم، فقط سر

 رو تند تند تکون دادم وهمراهش قدم برداشتم...  سرم

 کرد. یبا لبخند سالم م دید یرو م یرعلیام یشلوغ بود وهرکس سالن

 کرد. یداد، اصال احساس غرور نم یپاسخ همه اون هارو م یهم با احترام و مهربون یرعلیام

 شه حرف زد. یجا خلوته م نیتو، ا ایدفتر شد و گفت:ب وارد

 ؟یکن یم کاریجا چ نیکه در رو بستم تند تند گفتم:تو ا نیهم
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 و من با اعتراض صداش زدم... دیخند یرعلیام

 ری، جواب بده امبا تو ام یرعلیام_

 کنم؟ یدارم م یکنم، مگه کار بد یم سیکرد خنده اش رو کنترل کنه گفت:دارم تدر یم یکه سع یدرحال

 جام نه؟ نیمن ا یدونست یتو م_

 کرد  یهرکار دیکرد:بله، به خاطر تو با یصداقت زمزمه آروم با

 مایبود رونیب شبیتو؟ما د یفاصله گرفتم وگفتم:خوب یشد... ازش کم گرمم

 شد... کیو باز بهم نزد دیبه گونه ام کش یدست

 که  ارنیبه روزم م یقشنگت چ یخنده ها یدون یآخه نم شب،یبود د ایشب دن نیوبهتر_

 سوخت. ی... صورتم مرونیگفتم وکالفه از دفتر رفتم ب یا وونهید

 سرخ شده بودم حتما! سرخ

 شستم...  خیآبدار خونه شدم وصورتم رو چند بار با آب  وارد

 که صورتم رو خشک کنم از آبدار خونه خارج شدم وبه سمت کالس رفتم... نیا بدون

 نبودن. شترینفر ب 6 ای 5بچه ها از کالس رفته بودن وفقط  شتریب

 از کالس... یبه نقطه ا رهینشسته بود و خ یرعلیام یجا بنفشه

 متوجه اومدن من سر کالس نشد..  یحت

م در از خود یترسناک ی... محکم پشتش زدم وصداستادمیبه سمتش رفتم وپشتش ا نیچپاور نیپاورچ طنت،یش با

 آوردم...

 خنده...  ریبنفشه، بلند زدم ز دنیکش غیبا ج همزمان

 ... دمیخند یته دلم م از
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  ــــــزمیعز ؟یدیترس یو با خنده گفتم:آخ ستادمیبنفشه ا یجلو

 داد... یانجام نم یشده بود و کار رهیبود و حشت زده بهم خ دهیپر دایشد رنگش

 دم یسکتت م ،یکشمت طلوع، سکته ام داد یبه خودش اومد و زمزمه کرد:م قهیاز چند دق بعد

 ... رم نکن عشقمزمیآروم عز یکه کنترل شده بود گفتم:آبج یقدم رفتم عقب وبا خنده ا چند

 رو دور زد و افتاد دنبالم... زیم بنفشه

 رهیتونست من رو بگ یکرد نم یوبنفشه هرکار که م دمیدو یدبستان، تند تند م ادی به

 کرد...  یم دیمدام تهد فقط

 و به نفس نفس افتاد...  ستادیا یاز خستگ آخر

 نشستم و دلم رو گرفتم... دوست داشتم از ته دلم قهقهه بزنم. نیزم یخنده رو از

 رست مثل گذشتهبودم که دلم درد گرفته بود، د دهیخند یحد به

 تونستم حس کنم. یحاال لبخند مادر و پدرم رو م دیشا

 نگذشته بود که زنگ به صدا در اومد...  قهیچند دق هنوز

 تخته بودن یعده هم پا هیبچه ها وارد کالس شدن و سرجاشون نشستن،  همه

 ... گهی... شاد بودن ددنیرقص یزدن وم یم زیم یعده هم رو هی

 شده ام رو پاک کردم..  یبلند شدم و مانتو شلوار خاک نیزم یرو از

وقت بود دور  یلیبود که از خنده خ نیبه خاطر ا دیخواست، شا یم دنیلب هام بود و دلم خند یرد خنده رو هنوز

 بودم.

 االن...  میدار کیزیف میسمت بنفشه رفتم وبا خنده گفتم:پاشو بر به
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و حتما ت یوا ؟ییدو یتند م نقدریچرا ا ،یا وونهید یلیست به کمر گفت:خبلند شد و د نیزم یباغرغر از رو بنفشه

 مسابقات دو شرکت کن

 رفتم و نشستم...  زمونیوزودتر از بنفشه به سمت م دمیخند

 موفق بودم. یلیدرس خ نیتو ا نیهم یرو دوست داشتم وبرا کیزیرو باز کردم وبهش نگاه کردم... ف کتاب

 کتاب بلند کردم وبهش نگاه کردم وگفتم:جانم؟ یسرم رو از رو ،یمیرح ایرو یصدا با

 ؟یحل کن یمسئله رو تونست نیا یاخم نگاهم کرد وگفت:تو چطور با

 اون اعداد.  یرو یهمه تمرکزت رو بذار دیصاف نشستم وگفتم:سخت نبود، فقط با الیخ یب

  در اومد گهیعدد د هیمن حساب کرده بود  یعمو یزد وگفت:ول یپوزخند

 باال انداختم وسکوت کردم...  ییابرو

 که قبول کرد مسئله ات رو؟ یبا استاد دار یسکوتم استفاده کرد وگفت: نسبت از

 ییجا دیدر آورده شا یشما هر عدد یعمو اجان،یندونستم وگفتم:مراقب حرف زدنت باش رو زیسکوت رو جا گهید

گم ب نمیشه. ا یاشتباه م یزیچ هیباالخره  ستنیالخطاس. همه که مخ ن زیاز مسئله رو اشتباه کرده... باالخره آدم جا

 م... وسالم یندار ینسبت چیه یافشار یفهم بشه، من و آقا ریکه قشنگ ش

 اکراه تکون داد. یاز رو یاز محکم حرف زدنم تعجب کرد و سر

 طرفش نره ادیز یشد کس یداشت که باعث م یسبک یرفتار ها ینبود ول یبد دختر

 بدتر بودن. یکیاز  یکیپنج نفره شون که  پیهمون اک جز

 ... میخود بلند شد یکالس، همه از سرجا ندهینما یگفتن برپا با

 خودش نشست...  یداد و سر جا یسالم دسته جمع یبا لبخند مهربون یرعلیام

شدنمون، معلم شدنش و... همه و همه داشتن  هیبل بشو، همسا نیتو ا هویاون  دنیبه فکر فرو رفتم.. د دنشید با

 کردن... یام م وونهید
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 .فتمینفهمم و عقب ب کیزیاز درس امروز ف یچیکه بود باعث شد ه یهرچ

 داغون بودم. یمن هنوز هم از لحاظ روح یتذکر داد ول یرعلیهم ام یدوبار یحت

 ...رونیب یی.. خودش گفت طلوع وفارونیس رفتم بجمع کرده از کال لیاز جا بلند شده و وسا ،یرعلیهم با داد ام آخر

 باهام رفتار کنه... یجور نیا یرعلیکه باعث شد ام یلعنت الیفکر و خ نیبه ا لعنت

 برخورد کردم... یرفتم که به کس یسالن راه م تو

 نذاشت. یبغلم گرفته بودم، از دستم افتاد... خواستم خم شم که دست یرو که تو فمیک

 آشنا...  یها دست

 آشنــــا...  عطر

 شدم. رهیرو بهم بده، مات بهش خ فیرو که بلند کرد تا ک سرش

 آشنا تر از آشنــــا... یشد صورت حاال

 شدم وچشم ازش برنداشتم. رهیشدم... دلتنگ بهش خ رهیتنگ به صورت اخموش خ دل

 بود و بس... ایدن کیکه اندازه  یا قهیگذشت، چند دق قهیدق چند

 ما باز شد. یهردو یبه حرف اومد، به حرف اومدم... قفل لب ها هباالخر

  نمتیباالخره تونستم بب_

 در گوشم تکرار شد. زشینفرت انگ ی... تمام اون حرف هایرو تار کرد... خواستم صداش بزنم ول دمید اشک

 .ختمیداغونم ر یمشک یتمام نفرت رو تو چشم ها هیرو پس زدم و در کمتر از ثان اشک

 خواستم خودش بره.. نفرت رو بخونه و بره... یم

 حرف ها بود.  نیاون، پرو تر از ا یول

 ... میباهم حرف بزن دینگام نکن، با یاون جور_
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 خواستن از من؟ یم یها چ نیشد، ا یم شتریگلوم هرلحظه ب یتو بغض

  نمت؟یب یجا دارم م نینمونده، بهت که گفتم.. چرا ا یحرف گهیبغض لب زدم:د با

 نگفت... یزیوچ نییرو انداخت پا سرش

 .ستادمیاز او دور شدم که با حرفش ا یزدم و چند قدم یتلخ پوزخند

 خبر داره؟  یکه به من داشت یاز عالقه ا یکس_

 خواست. یشدن... پس اون من رو واقعا نم ریخون مانندم سراز یها اشک

 خودش بود...  یفقط به فکر آبرو اون

.. نگران نباش آبروت رو یبه همه اشون گفتم خودم ازت خواستم بر یدونن ول یزور لب باز کردم وگفتم: همه م به

 نبردم... 

 سالن پرواز کردم... یبه سمت خروج یطوالن یمکث نکردم وبا قدم ها گهید

 آزاد هم نتونست حالم رو بهتر کنه...  یهوا

 گونه ام سرد بشن...  یرو یشد اشک ها یباعث م بلکه

 نشستم... به آسمون چشم دوختم. نیزم یرو به پشت مدرسه رسوندم و رو خودم

 بود؟ یمن چ حق

 از خنده هام بگذره بعد...  کمی یذاشت یگن بعد از خنده غمه؟ خدا م یکه م راسته

 توخودم فرو رفتم. شتریهقم رو خفه کردم وب هق

 خورد...  یداشت بهم م حالم

 ... یدوست داشتن الک نیاز ا ،یساس لعنتاح نیا از

 خورد. یآدم ها حالم بهم م یجا یاز همه مهم تر، از غرور ب و
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 داره ینابود ییایشکستن داره، دن ییایحرف داره، دن ییایدن یچهار حرفه ول غرور

 .. چمیباعث شد مثل مار به خودم بپ دیچیکه تو دلم پ یدرد  

 من شروع شد..  داشت... دوباره معده درد یبد درد

 طرف، حال درد معده ام اضافه شد... چندتا چند تا درد خدا جونم؟ کیقلبم  درد

 ندارم. یخودت قسم سن ینگاه به اول شناسنامه ام بنداز، به بزرگ هی

 ... شتریو دردم ب دیچیپ یام در سکوت پشت مدرسه م هیبلند گر یصدا

 شد...  یم شتریفرو رفتم... درد قلبم داشت ب یخودم بودم که تو آغوش کس یحال و هوا تو

 . دمیدرد کش شتریو پام شل شد، دستم رو رسوندم به قلبم وب دست

 کرد. یمشخص شد.. نگران نگاهم م یرعلیدرد چشم باز کردم که چهره ام با

..گه دوست...ش یه د...حمریب ی...لی..جا....بود..اون خنیا نیآخرمه، به زور لب زدم:ام ینفس ها گهیکه د نیحس ا با

 ن..دارم 

 حال رفتم.. واز

 بود... دنینرس یمن، همان قصه  یمن... قصه  انیپا یب یقصه  انیبود پا نیا دیوشا

 نبود...  یکیبود  یکیگفت: یکه م همون

 !.یاول بودم و تو نبود از

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "یراو

 شد. ینم دهیغارغار کالغ هاهم شن یصدا یحت د،یرس یبلند طلوع به گوش نم یها هیگر یصدا گرید

 صحنه بودند. نیهمه سکوت کرده بودن و نظاره گر ا ایگو
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 خود هنوز نشسته بود... یکرد و از ترس بر سرجا یتاب شد... نگران به طلوع نگاه م یب یرعلیام

 داده بود. سخت بود. او به خودش قول یلیخ شیاتفاقات برا نیا هضم

 خود و طلوعش داشت... یآرزوها برا یلیهنوز خ او

 ...دیدو نشیبلند کرد وبه سمت ماش نیزم یبه خود آمد وشتاب زده طلوع را از رو باالخره

 برسد، هزاران بار مرد وزنده شد...  مارستانیبه ب تا

 گاز داد... شتریکشدار وبلندش، بغض مردانه اش، وحشت از از دست دادن معشوقش ب یها نفس

 بود. فینبض دست طلوعش گذاشت، به شدت ضع یرا بر رو دستش

 داشت به خوب شدن عشقش... دیگونه نبود.. او ام نیا یکرد اورا از دست داده است ول یفکر م یحت

 روند...  یم مارستانیبه سمت ب یشتریسرعت ب با

 د... پارک کر ابونیهوا در وسط خ یرا ب نیماش د،یکه رس مارستانیب به

 .دیدو مارستانیب یبرداشت و شتاب زده به سمت ورود یصندل یرا از رو طلوع

 .دیچیپ مارستانیبزرگ ب یبلندش همراه با بغض مردانه اش، در فضا ادیفر

 داد...  یمرگ م یکه بو یمارستانیب

 برانکارد گذاشتند. یرا رو دهیچند پرستار، طلوع رنگ پر دینکش قهیدق به

 ... نگران بود.دیبا درد مشکلش را گفت و به دنبال برانکارد و معشوقش دو یرعلیام

 او.. یبرا

 که از همه عاشق تر است... دیتوانست به طلوعش بگو یغرورش نم یاز رو ن،یام واما

 گرفت و خودش متوجه نبود. یرا م زیهمه چ یجلو ان،یپا یغرور ب نیا

 به جانش رخنه کرد.. ی... کم کم نگرانافتیرا نمدرسه به دنبال طلوع گشت، او یدر فضا هرچه
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 داد...  یم یبد یگواه دلش

 گونه نگران بود و دلهره داشت...  نیهم، هم نازشیآ سر

 رو به رو شد. دایآ دیدر خانه را باز کرد با استقبال شد یبه سمت خانه رفت... وقت یونگران تیعصبان با

 تر شد...  یبود عصب یعصب

 نگران شد. شتریآمد و ب ادشیمعصوم طلوع به  صورت

 زونیبهم آو یه مونیاورا پس زد وگفت:اه مثل م تیبا عصبان نیام یکرد ول زانیسالم کرد و خودش را به او آو دایآ

 گمشو اون ور... ست؟یحالم خوب ن ینیب ینشو، نم

 ونت بشمقرب یرنگ به رو ندار ن؟یشده ام یزیوگفت:چ دیمات ومبهوت، کنار کش دایآ

 .دیشود اورا به شدت هول داد و به سمت پله ها دو ینم شیحال زادیزبان آدم دیکه د نیام

 .. دیمادرش را د توراه

 شد. شتریاش ب یپسرش نگران دنیمادرش هم نگران بود... وبا د یحت

 ؟یشد یختیر نیا ن؟چرایام شدهیچ_

 ...دینشده مادر، فقط خستم ببخش یزیزد گفت:چ یکه نفس نفس م یدرحال نیام

 با احترام مادرش را کنار زده وبه اتاق خودش رفت. و

 دونم با اون... یمزاحم نشه وگرنه من م یکه در را کامل ببند بلند داد زد:کس نیاز ا قبل

 ... دیرا محکم بهم کوب ودر

 سرخورد... نیزم یپشت قفلش کرد و رو از

 شد تا از او بپرسد طلوع کجاست! یشه ممنتظر بنف دیزد.. با یشور م دلش

 قرن بود...  کیکه اندازه  یساعت کیساعت گذشت،  کی
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اونم  رونینگران کرد:استادمون از کالس انداختش ب شتریبنفشه اومد، از او سوال کرد اما جوابش اورا ب باالخره

 که فرار کرده... نیهم طلوع. طلوع مثل ا ستیجمع کرد ورفت... هم استاد ن لشیوسا

 ؟یرو به بنفشه گفت:بهش زنگ زد یشور زد... با نگران شتریب دلش

 شده؟  شیطلوع طور نیخاموشِ، ام یزدم صد بار ول_

 کرد وگفت:خبر ندارم... زواردیبه م یکارش رسوند ومشت محکم زیخودش رو به م نیام

 بود...  دهیاز طلوع بهشان نرس یها گذشت و خبر ساعت

 بود. دایبود، آ الیخ یجمع ب نیکه در ا ینگران شده بود. تنها کس شتریبود وب دهیهم فهم نیام مادر سارا،

 شد...  نیام یکه به خاطر پول وارد زندگ یدختر

 ... ستیگر یبار م نیاول ینشسته بود وبرا مارستانیسرد ب نیزم یقرار و نگران رو یب یرعلیام

 کرد. یم شتریدکتر ترس در دلش را ب یها حرف

زنده بودنش دست من وهمکارام  گهیبده... اگر قلب بهش اهدا نشه، د یلیقلبشون خ تیوضع شونیمتاسفم ا"

 ارمدویقلبش عمل کامل شه... ام دیبا گهیکردن و تا سه روز د یسکته قلب شونیا دیاقدام کرد رید یلی.. خستین

 "د...ید یم از دست شونیا شهیهم یوگرنه برا دیکارو بکن نیتر ا عیهرچه سر

 شد. یزد ومدام تکرار م یزنگ م شیدکتر در گوش ها نیا یساعت بود که حرف ها کی

 آمدند... مارستانیخبر داد، آن دوهم به ب هدایبه پرهام و یوقت

 توانست او را ساکت کند... یکس نم چیرا گرفته بود و ه مارستانیکل ب هدایبلند  ی هیگر

 ــــــــــــــــــــــ

 "هــــــــدای"

 نشده بود...  دایطلوع پ یبرا یروز گذشته بود وهنوز قلب کی
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واب ج ستمیدست بردار ن دیبعد د یزنگ زدم.. اول برنداشت، ول نیبودم که تلفن رو برداشتم و به ام یقدر عصب اون

 داد.

 بله؟_

 ؟یسر طلوع آورد ییچه بال یدون یم ی:عوضدمیغر تیباعصبان

 طلوع کجاست؟  هداخانوم؟یشده  یگفت:چ یبا نگران نیام نکهیگذشت تا ا هیثان چند

 االن  نیهم الد،یم مارستانیب ایپاشو ب_

 که منتظر جوابش باشم تلفن رو قطع کردم وبعد خاموش...  نیبدون ا وبعد

از دست بدم واقعا  شهیهم یکه طلوع رو برا نیشد ومن هم ناراحت تر.. حس ا یروز به روز حالش بد تر م طلوع

 وحشت ناک بود.

 نه خواب داشت و نه خوراک... حال همه ما بد بود. یرعلیروز، ام کی نیا تو

 یم یعصب شتریب ده،یرو د نیگفت که طلوع ام یرعلیام یرو بزنم درب و داغون کنم... وقت نیخواست ام یم دلم

 شدم... 

 ازش متنفر شدم. یاز هرکس شتریکه باومد بل یازش خوشم نم گهیاون روزش د یاز حرف ها بعد

 اذان ظهر بلند شد...  یکه صدا دمیکش یآه

 خوندم. یرو گرفتم و جانماز رو پهن کردم... با بغض نماز م وضوم

 ...ریطلوع رو از ما نگ ایدعاها کردم... خدا یلیطلوع خ یسالمت یبرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رهیخ به عشقش شتریپس زد وب یکه در چشمانش بود رو به سخت ینظاره گر طلوع بود.. اشک یلعنت شهیپشت ش از

 شد.

 شد...  ینم باورش
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 خود و طلوعش آرزوها داشت... یبرا او

 ...یخدا گفتن خانوم ای یوبعد صدا دیچند نفر را شن یقدم ها یصدا

 کرد...  یتوجه فقط داشت به معشوق خود نگاه م یب

 ..ندیرنگش را بب یاز فردا نتواند چشمان خمار مشک گرید، نگران بود که دحالش بو نگران

 فکر کردن به نداشتنش هم یهمانند خوره برجانش افتاده بود. حت ینگران

 هم مسابقه گذاشته بودند. یشدند. انگار برا یم شتریوب شتریآمدند و ب یم نییمردانه اش همانگونه پا یها اشک

 اورا به خود آورد...  ینگران مرد یصدا

 آقا  دیببخش_

 جذاب و قد بلند... یبرگشت وبه چهره جوان مرد نگاه کرد.. مرد یرعلیام

 جذاب... اریمردونه وبس یابروها ،یمشک یومتناسب، موها یقلم ینیب ،یخمار مشک چشمان

 !دییوبعد گفت:بفرما دیطول کش هیکردنش چند ثان نگاه

 بود...مردانه اش به شدت گرفته  یصدا

 د؟یدار یاتاق هستن، نسبت نیخانوم که تو ا نیشما با ا_

 کرد به معشوق خود و لبخند تلخش باز دوباره بر لبش نشست... نگاه

 وجودمه، شما؟_

 حالش ینیبی... مزادیدست مر ،یاومد یکه پاشد ییپرو نقدریا نمیب یگفت:نه خوبه م یکه م دیرا شن هدای یصدا

 نیما ستین ییطلوع گهینشه د دایاگر تا فردا براش قلب پ ؟ینیب ی.حالش مشیباعث وبان ییتو نایچطوره؟ همه ا

 خان 

 که طلوع به شدت دوستش دارد. یهمان پسر ن،یجز ام ستین یکه او کس دیفهم یرعلیام
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 شد.. آتش خشم و نفرت در دلش جوانه زد. دهیبرتمام جانش کش خشم

 یم یجا چه غلط نیا یعوض کهیبلند شد:مرت ادشیفر یو صدا دیکوب تانمارسیب واریگرفت و به د نیام قهی ناگهان

 هــــان؟ ؟یخودت خالصش کن یاصال نکنه اومد ؟یاومد یپاشد ییبا چه رو ؟یکن

 اش جدا کرد... قهیرا از  یرعلیحرکت دست ام کیدر هم رفت وبا  نیام یمردانه  یها اخم

 ؟یتکاند گفت:جنابعال یاش را با دست م قهیکه  یدرحال

 زد...  نیدر صورت ام یتر شد و مشت محکم یعصب یرعلیام

 سارا، مادرش را نگران خود کرده بود. یآمد و حساب یخون م نیگوشه لب ام از

 من و داره؟  یدون یکس و کاره؟ نم یطلوع ب یتو فکر کرد یعوض کهیمرت_

 یگفتم جنابعال_

 نشست و گفت:تو فرض کن نامزدش  نیبر صورت ام یرعلیام گرید مشت

 ... دیبلند و مستانه خند د،یخند نیام

.. مامانت دعوات کرده؟ یبهت بگو فوفول یزیچ هیتو؟  ؟یزد با دست به او اشاره کرد وگفت:ک یکه قهقهه م یدرحال

 ؟یاوف شد

 قرار بود نامزد طلوع بشه یبه زود یرعلینگران جلو آمد وگفت:درست حرف بزن، ام هدای

 نگفت. یزیخشک شدند، قفل دهانش بسته شد و چ نیزم یبر رو شیپاها ن،یما

 زل زده بود. هدایمبهوت به  فقط

 دوستش دارد. اینداشت... بنفشه به او گفته بود که طلوع عاشقش شده و اندازه دن امکان

به  نی... امیزد آخه اون حرفا رو بهش یرتیغ ی! چه قدر تو بیخفه خون گرفت هیزد وگفت:چ یپوزخند یرعلیام

 نه درستکار...  رتیغ یبهت گفت ب دیبا ،یدیرو هم به گند کش نیتو اسم ام یدرستکاره ول یمعنا

 را قبول داشت. شیبر سرش بود... همه حرف ها یمثل پتک یرعلیام یحرفا
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 دل کوچک ونازک طلوعش را بد شکسته بود. او

 شد. رهیافتاده بود، خ نیزم یوحشت زده به سارا مادرش که بر رو نیام هدا،یابلفضل  هیگفتن  با

 که به سمتش برود را هم نداشت. نیقدرت ا یحت

 زانو زد... نیزم یگرفته شد، بر رو شیکم قدرت از پاها کم

 شل واز حال رفت... شیگرفته شد، دست پاها نفسش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "هــــدای

 طلوع بودم. نگران

 .رهیقلب طلوع قرار بگ ینبود که به جا یقلب چیه

 شدم. یعشق واه ریقلب داشتم... منم درگ وندیبه پ ازیخودم افتادم.. منم ن ادی

 هم گذشت.. گریروز د کی

 کرد و االن تو کما بود. یدیاومد، تصادف شد یم مارستانیداشت به ب یوقت نیام

 داد. یطلوع رو م کیاون هم به شدت بود. انگار داشت تقاص دل کوچ حال

 ینیمع یدکترِ طلوع، به سمتش رفتم وگفتم:سالم آقا دنید با

 به روم زد وگفت: سالم دخترم، خبر خوب دارم برات  یلبخند

 ینیمع یزدم وگفتم:االن تنها خبر خوب، بهتر شدن حال طلوعِ آقا یپوزخند

 میکن یشده، امروز عملش م دایطلوع هم قلب پ یزد و با همون لبخند گفت:براباز هم لبخند  ینیمع

 .دیدل من رو شن یشد... باالخره خدا صدا ینم باورم

 چشمام جمع شد... یتو یشاد اشک
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 ؟ینیمع یآقا دیگ یم یجد_

 قلبش اهدا کرده؟  یک یدون یآره دخترم، م_

ه بزرگ بوده ک یلیهست قلبش خ یکارو کرده، هرکس نیا یک ستیتفاوت سرم رو تکون دادم وگفتم:برام مهم ن یب

 کارو کرده  نیا

 نگفت... یزیچ ینیمع

 د؟یکن یعملش م یک_

 عمل یره برا یم گهیساعت کمتر د کی هیاتاق عمل آماده کنن،  انیاالن پرستارا م_

 سخت بود. یلیلب هام بود... باورش برام خ یرو یشاد لبخند

 خبر رو بده وبره...  نیفقط اومده بود هم ینیمع

 دایکه فرصت حرف زدن بهش بدم گفتم:قلب واسه طلوع پ نیبه سمتش رفتم وبدون ا یبا شاد ،یرعلیام دنید با

 کننش یعمل م گهیساعت د هیشد، 

 زد. یپلک هم نم یشد... حت رهیهم مثل من مبهوت بهم خ یرعلیام

 به خودش اومد ولبخند زد... چشماش پر از اشک شد. قهیاز دو دق بعد

 بود که داغون شد.. به گمونم بد جور عاشق طلوع شده! یرعلیام شتریچندروز از همه ب نیا

 هست؟ یخدا ازت ممنونم .. حاال قلب ک یشه! وا یبا خنده گفت:واقعا؟ اصال باورم نم یرعلیام 

 شدم. رهیه طلوع خگفتم و ب یدونم ینم دم،یخند یکه من م یدرحال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "طلـــــوع

 کنم...  یرو باز م چشمام
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 جا کجاست؟ نیشم. ا یم رهیبه اطرافم خ یجیگ با

 زنم. یکنم... با تعجب بهش دست م یدهانم حس م یرو ر یزیبزنم که چ یحرف خواستم

 تنفس بود! دستگاه

 شم. یم مارستانیب یکنم که متوجه دستگاه ها یبه اطرافم نگاه م کمی

 بودم...  مارستانیب پس

 وارد اتاق شد... پرستار بود. دیبا روپوش سف ینگذشته بود که خانوم قهیدو دق هنوز

 خوشگل خانوم  یزد وگفت:به به باالخره بهوش اومد یبازم لبخند یچشم ها دنید با

 لبخند زدن نداشتم...  حس

 کنم؟ یم کاریچ مارستانیگفتم:من ب یوانخشک و نات یصدا با

ا ت یآدم و کشت یخوشگله... کل یرو چک کرد و هم زمان گفت:عمل قلب شد میاطیح تیباال انداخت و وضع ییابرو

 کنه  یبشه. خداروشکر قلبت االن مثل ساعت کار م دایبرات قلب پ

 شدم... رهینگفتم وبه سقف خ یزیچ

 عملم کرده بودن..  پس

 کدوم از حرف هاش رو متوجه نشدم. چیچند تا حرف زد و از اتاق خارج شد.. ه پرستار

 چه جالب، جلل خالق... هه

 ـــــــــــــــــــ

 گذشته بود. یهفته ا چند

 نبود که بتونم برم. یجور طمیچند هفته مدرسه نرفتم اصال شرا نیا

 من بد بود... یو استرس فعال برا جانیه
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 شد. ریخوندش اشک هاش سراز ی... وقتدیرس هدایبه دست  نامه هیمرخص شدم  یوقت

 بهم نداد..  یجواب چینوشته؟ ه یچ دمیپرس هدایاز  یهرچ

 هم نبودم از خبر داشتنش. لینداشتم، هرچند که ما نیاز ام یخبر

 به تن کرده بود. یلباس مشک یتفاوت هر سر نیخونمون. با ا ومدیهر روز م بنفشه

 شد. یدو هفته برام عاد یکیبعد از  یزد ول یشور م دلم

 ...فتادین یاتفاق خاص چیه

 رفتم کمک. یم دی... منم بانهیخونه شو بچ یرعلیقرار بود ام امروز

 حوصله شده بودم.  یب نقدریدونم چرا ا یحوصله اش رو نداشتم.. نم یول

 بلند بذارم وگوشش کنم.  یخواست که با صدا یآهنگ م هی دلم

 بود و روشنش کردم... دهیواسم خر هدایتو اتاقم رفتم که  وتریسمت کامپ به

 تموم اون چند ماه که تو عمارت بودم افتادم. ادیپخش شد..  یآهنگ زدم. آهنگ قشنگ و آروم کی یرو یشانس

 !نیام یها تیهام... حما هیهام، گر خنده

 رم کم و کم و کم کم  یتو م ادیدارم از "

 "باره نم و نم و نم نم یداره بارونم م 

 مردم؟ یم یجراح غیت ریشد مثال ز یم یچ ایشد... خدا شتریاشک هام ب 

 ... دمیام نا

 ها...   دنیرس ریهم د یها و گاه دنیبودم، از نداشتن ها ونرس نیغمگ

 غصه سر درد هیمونده گر یادگاریازت "

 "شه برگرد یبازم دوستت دارم اگه م یول
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 رفتم... یتو خودم فرو م شتریشد و ب یم شتریهام ب هی، من گرخوند یخواننده م یهرچ

 زدم. ادیبلند داد زدم، اسم خدارو فر یزانو زدم و با صدا نیزم یرو

 نبود به دادم برسه!... یوکس

 برگرد تا زندم تا نمردم"

 برگرد که من کم غصه ت ونخوردم تو

 ارهیم ادمیباره، تورو  یبارون م یوقت

 "ذاره یو روز خاطراتمون، من و تنها نم شب

 "یعبدالمالک یعل رینظ یب یآهنگ کم کم با صدا"

 رفتم. یبه خواب م یشب ها با سردرد بد یبه خاطرات چند ماهه فکر کرده بودم که گاه نقدریچند هفته ا نیا تو

 مغرورش. یمشک یکه نگم، دلم براش تنگ شده بود . واسه چشم ها دروغ

 بده! انیپا انش،یپا یغرورب نیبه ا یروز هی کاش

 .. دمید یرو م نیرفتم حداقل از دور ام یم دیاز جام بلند شدم... با عیکه به سرم زد سر یفکر با

 رم. یم دنشید یباشه که برا یبار نیآخر نیدم که ا یخودم قول م به

 .رونیسرم و از آپارتمان اومدم ب یانداختم رو یکنم، چادر شیکه آرا نیزدم وبدون ا یمشک پیت

 ! لمس کردنش...دنشید یداشتم.. برا استرس

 .کینه از نزد یآخر بود ول دارید نیشد برم از ته دل بغلش کنم. ا ینم فیح یول

 خونه از شرکت..  ادیساعت م نیدونستم ا یم

 شدم و آدرس رو دادم تا حرکت کنه... یدربست نیماش سوار

 خواهم بود. ییزهایدونستم با رفتنم به اون جا شاهد چه چ یداشت و من نم دنیبار یگرفته بود. دلش هوا هوا
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 داشتم... شوق دخترونه!  یشوق واسترس خاص فقط

 یزیچ چیعاشق بشه ه یدل وقت یوفا بود ول یکه اون ب نیماهش.. با ا یرو دنی.. شوق دمیعشق زندگ دنید شوق

 .ستین شیحال

 چشم روهم بذارم. یا قهیکردم چند دق یبه عمارت... چشمام رو بستم وسع میبود تا برس یساعت مین هنوز

 شدم. ادهیپ نیراننده چشمام رو باز کردم... پول رو حساب کردم واز ماش یباصدا

 کوچه مونده بود تا برسم عمارت!  هی

 شد...  یم شتریشدم، تعجبم ب یتر م کیبه کوچه نزد یهرچ

 رنگ...  اهیس یشده بود از پارچه هاکوچه پر  همه

 عکسِ رو به روم، پاهام سست شد.. نفسم بند اومد.  دنید با

 کردم. یرو حس نم یچیه

 بود خودم رو به عمارت رسوندم... نگاهم خشک شد رو اسم شخص رو به روم یهر توان با

 «ــتیپـــاک ن ـــنیام»

 خون مانند... یشدن از اشک ها زیلبر چشمام

 یلعنت هیاعالم نیداشتم به ا یتمام بدنم سرد شد... حس بد د،یام لرز چونه

 با دل خون برگردم. دیشوق اومدم و با با

 عکس هم مغرور بود. یتو یدست زدم... حت نیدراز کردم و به عکس ام دست

 کرد. یگلوم جمع شده بود که گلوم درد م یبغض تو نقدریا

 !... یتنهام نذار لعنت یجور نیا گهینه تو د گهیتو د نیکشم ام ینم گهیبا بغض زمزمه کردم:بگو دروغه، د آروم

 نشستم...  نیزم یو رو دمیرو کش عکسش
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 کنم. هیتونستم گر ینم یکرد. حت ینم بارون حال بدم رو بد تر م نم

 بغض بود و بغض!... فقط

 کم بارون شدت گرفت... کوچه خلوت بود. کم

 زد! یپرنده هم پر نم یحت

 از اون عکس نموند. یزیچ گهیکه د دمیرو فهم نیزل زدم، فقط هم نیدونم چه قدر به عکس ام ینم

 بارون له شد. ریز

 شدم. رهیدادم وبه آسمون خ هیعقبم تک واریرو به د سرم

 رحمانه. یبارون ب نیبشم از ا سیخ سیرو بستم و گذاشتم خ چشمام

 تم.بلند شدن رو نداش ییتوانا یول دمیلرز یسرما م از

 افتادم... نیزم یرو هوشیشدم و ب میدرآخر تسل و

 نگاهش را دوست داشتم "

 بود  یگریاست پرت د درست

 من پرت او بودم...  اما

 "سروش کلهر -

 ـــــــــــــــــــــــــ

 کردم. یوقت باز نم چیکاش ه یباز کردم ول چشم

 شدن. داریب نی... مزخرف بود ایهم شده بود تکرار یداریب

 دلم هواش رو کرده. شتریخورد؟ آخ خدا االن ب یم یشدن به چه درد دارینبود، ب گهید نیام یوقت

 مغرورانه و مهربونش. یاخم ها یهوا
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 دل مهربونش. یهوا

 هنوز عاشقش بودم...  یرو شکست ول دلم

  ؟ی:طلوع مادر خوبدمیسارا جون رو شن یصدا

 تم.با اشک بهش زل زدم، قدرت حرف زدن رو هم نداش فقط

 جمع شده ام رو قورت دادم و با زحمت گفتم:سارا جون  یها بغض

 .دیو آروم بود که به زور به گوش خودم رس فیضع نقدری... اانهی دمیدونم صدام رو شن ینم

 مادر ارمیصبر کنم االن واست م ؟یخوا یوگفت:جانم دخترم؟ آب م دیشن اما

 .دیکنم بگ یدروغه.. خواهش م اهیس یپارچه ها نیهمه ا دی... بهم بگشمیپ دیگفتم: نه ساراجون، بمون فقط

 قشنگش جمع شد...  یتو چشما اشک

 و فقط گفت:متاسفم نییرو انداخت پا سرش

 ... سرخورده، نگاهم رو به سقف دوختم.دیبلند شکستن قلبم به گوشم رس یصدا

 حاضر به شکستن نبود. یشد ول یم شتریب یبغض لعنت نیا

 شد... یهنوز هم باورم نم من

 مادر. یبش یکن خال هیتو؟ گر یکن ینم هیبرات مادر، چرا گر رمیبم_

 بهم  دیعکس ازش بد هینگاه کردم وبا بغض گفتم: بهش

 ...دیکش رونیرو ب یکنار تخت، قاب عکس یتکون داد و از تو کشو سر

 من فقط بغض داشتم. یول ختنیر یمانندش م دیمروار ی... اشک هادشینگاهش کرد و بعد بوس اول

 عکس دل کند وبه طرفم گرفت... از

 شدم. رهیلرزون قاب عکس رو گرفتم وبهش خ ییدستا با
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 تو...  ینبودن ها نیشم، وچه تلخِ ا یم رهیوبا نگاه تلخم به نبودنت خ رمیگ یمانند گفتم:نبودنت رو به آغوش م زمزمه

 نگفتم.. یزیچ یبا هق هق صدام کرد ول ساراجون

 قلبم گذاشتم و چشم بستم...  یعکس رو رو قاب

 بشه سیمن خ یقرار نبود چشما"

 بشه  ستیقرار ن ینبود هرچ قرار

 آرزوم شه دنتینبود د قرار

 "تموم شه یجور نینبود که ا قرار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ادیخواست ب یامروز م هدایدونستم که  یرو م نیدونم چند روز گذشته بود فقط ا ینم

 .نمیرو بب یخواستم کس ینم یول

 حبس کرده بودم. نیروز بود که خودم رو تو اتاق ام چند

 که خودش براش دکور کردم...  یاتاق همون

 .. دینبار یجمع شد ول اشک

 ... شمیپ ستین گهیکه د نیبود، باور ا سخت

 به سرم آورد... یچ دیهاش رو گذاشت و رفت.. نفهم یادگاری همه

 یعنی یدوست داشتن واقع دمی! تازه فهمهیبه چ یچ دمیاومد تازه فهم یوقت یاز اون دلم از همه پسرا پر بود ول قبل

 ..یچ

 تمام من رو تنها گذاشت و رفت. یرحم یاون با ب اما

 .نمشیهم بب گهیبار د کی یتونم حت یتونم حسش کنم. نم ینم گهیکه د نیبود باور نداشتنش. ا سخت
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 یوقت تنهام نم چیبود و ه شمیحداقل پ دیشا یجور نیکه من بهش دارم رو اون هم بهم داشت ا یکاش حس یا

 ذاشت.

 باور بود. ریمن غ یبرا نیام مرگ

 رفت. یکنم ول دایرو پ یکرد که من باهاش خوش باشم، آرامش واقع یو کار اومد

 ...هیسا کیمثل  درست

 .ادین یسرو نداشتم که بگم ک نیحس ا یاتاق زده شد ول در

 از ساراجون هم بدتر بود...  حالم

 ...رهیخ یمن نه فقط سکوت کرده بودم وبه گوشه ا یکرد ول یم هیگر اون

 شدم..  رهیخ نیتو خودم جمع کردم و به عکس بزرگ ام نیرو مثل جن پاهام

 تونست ببره. یم یداشت و دل از هرکس یقشنگ ژست

 وبا اشک نگاهش کردم. دهیکش یآه

 ... دنیبار یهم نم باز

 داخل اتاق شد. به شخص رو به روم نگاه کردم. یباز شد وکس در

 !یرعلیام

 نگفتم..  یچیهم ه باز

 کرد...  یطرفم اومد و سالم آروم به

 شدم. رهیقدرت تکون دادن سرم رو هم نداشتم... فقط به عکس خوشگلش خ یحت

 ... نیبه ام دیرو دنبال کرد که رس نگاهم

  ؟یکن ینم هیچرا گر یول یدونم ناراحت یم_
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 نگفتم. یزیهم فقط گوش کردم و چ باز

از ته  یخنده ها گهی. دیستین شیچهار سال پ طونیاون دختر شر و ش گهید ؟یعوض شد یلیخ یدون یطلوع، م_

 چرا؟ نمیب یدلت رو نم

 ؟یدونست ی... تو مریشن ام ینگاه کردم و به زحمت گفتم:آدما عوض م بهش

 و؟ یچ_

 به بازگو کردن نداره  ازین ،یدون یزدم و گفتم:خودت خوب م یکمرنگ شخندین

 یحق تو بود تا بدون نیوگرنه ا م،یخواست بهت نگ هدایانداخت وگفت: نییپا یرو با شرمندگ سرش

 اتفاق افتاد؟  نیا یبغض لب زدم:چه جور با

 بود... نیاد به تو، امکه قلبش رو د یشد و گفت:کس رهیبهم خ شیبلند کرد وبا همون چشمان رنگ سر

 بهش نگاه کردم..  شوکه

 کرد. یم ینیبودم و متعجب... بغض تو گلوم سنگ مات

 .دیبه سمتم اومد و در آغوشم کش عیبود که سر یدونم چهره ام چه جور ینم

 شکست...  بغضم

 چند روزه ام. یبغض لعنت نیشکستن ا یبود برا یچه تلنگر بد و

  زمیکرد:آروم باش عز یوزمزمه م دیکش یمردونه پشتم م یدستا با

 شدم و چه قدر تلخ بود. یها روبه رو م تیآروم نبودم. تازه داشتم با واقع گهیمن د یول

 زار زدم و گله کردم. یرعلیافتادم.. تو بغل ام هیچند هفته ام شکست و به گر یبغض لعنت باالخره

 نبودنش.. از

 مونم.زنده ب یقلب خودش رو بهم داد تا من لعنت اون
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 دونستم...  یخدا قلب عشقم تو بدنِ منه و من نم آخ

 من به کنار یاشک ها"

 "کند...! یسنگ رو هم آب م رفتنت،

 آروم...  زمیآروم باش عز سیه_

 شد.  یآروم نم یجور نیقرار ا یقلب ب نیشدم.. ا ینم اما

 طاقت از دست دادنش رو ندارم . گهی.. بگو دروغه، به خدا دریشه ام یجدا شدم و گفتم:باورم نم یرعلیاز ام باالخره

 نگفت. الم تا کام حرف نزد. یزیفقط بهم نگاه کرد و چ یرعلیام

 . به عکسش نگاه کردم و جلو رفتم. ستادمیفاصله گرفتم و زور ا ازش

 صورت قشنگ و مغرورش. یرو دمیکش دست

 دوستت داشت_

 ؟ی:بامنبرگشتم وگفتم یرعلیتعجب به سمت ام با

 

 ...یتکون داد وبا افسوس ادامه داد:عاشقت بود ول سر

 ... به خدا طاقت ندارم حرفت وبزن ریحرف بزن ام ؟یچ یدلهره گفتم:ول با

 آورد وبه سمتم اومد. رونیرو ب یکتش و پاکت بیکرد تو ج دست

که به دست  یِهمون نامه ا نیا .یداشته باش ازین دیذارم شا یلرزون پاکت رو بهم داد و گفت:تنهات م ییدست ها با

 بهت قلب داده یچه کس میدیبود و ما فهم دهیخانوم رس هدای

 رفت... رونیبعد از اتاق ب و

 رو باز کردم و نامه رو در آوردم. بازش که کردم خشک شدم. پاکت
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 کرد. یم ییکاغذ خود نما یاشک رو دهیخشک قطرات

 بودم. دهیبود... قبال خطش رو د نیام خط

 اشک هام نداشتم. یرو یکنترل گهیشدم. حاال د یخوندم مبهوت تر م یم یهرچ

  میبسم اهلل الرحمن الرح "

 ... زمیطلوع عز سالم

 که قلبت سالم باشه. یبخون ینامه رو زمان نیا دوارمیام ؟یخوب

 بهتره بگم قلبمون...  ای

 کنم. شرمنده به خاطر زدن اون حرف ها.  کاریدونم چ ینم یشرمندگ از

 کدوم از ته قلبم نبود. چیبود و ه یبدون همه اون حرف ها الک قطف

 زنه؟ یم یمگه آدم به خودشم حرف بد آخه

 طلوع..  یمن، من بود ی... تو برایمن بود تو،

 بود که من مغرور بهت داشتم. یدوست داشتنم نسبت به تو خواهرانه نبود. احساس یول یداد یم نازیآ یبو

 دارم.  یخواسته ا هیازت  طلوع،

 .یغرور لعنت نیمن رو ببخش.. به خاطر اون حرف ها.. وبعد به خاطر ا اول

  .ستیخواستم دلت رو بشکنم. تو مرام من شکستن دل ن یاون روز تو مدرسه من رو ببخش... نم یخاطر حرف ها به

 عنوان نداشتم. چیبه ه دایبه آ یمن دوستت داشتم و عالقه ا بدون

 خواهد بود. یمن به تو ابد یعالقه  یبود که هرچند زود گذر... ول یعالقه ا هیقبال  دیشا

 نکن.  هیخودت باش. به خاطر من گر مواظب

 ... ایدرد کنار ب نیبا ا یگم من رو فراموش کن ول یکن... نم یشو و ازدواج کن و زندگ عاشق
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 طاقت از دست دادنت رو نداشتم. ،یخواستم مثل خانوادت تنهات بذارم ول ینم

 . رهیلرزه و اشک هام سراز یدستام م سمینو ینامه رو واست م نیاالن هم که دارم ا یحت

 ... یمن هست یعشق دوست داشتن شهیهم تو

 باهاش آشنا شدم. مارستانیهست، تو ب یرعلیپسره ام نیا یراست

 ... دیداره. مراقب هم باش یلیاعتماد کردن خ یو جا برا یِخوب پسره

 کنن. یات نابودم منکن.. اشک هیوقت گر چیه

 عقده دوستت دارم گفتن بهت دارم. یدون یدونم چندم... م یبار نم یدارم، برا دوستت

 دادم. یم انیغرور پا نیکردم و به ا یکه زنده بودم بهت اعتراف م یزمان کاش

 ... از اون باال نظاره گر تو خواهم بود عشقِ من.یانتخاب من بود شهی... بدون همیول

 خودت باش طلوعِ من... مواظب

 ...تیپاک ن نیدار تو ام دوستت

  ینیب یرم من و هرگز نم یکن دارم م حاللم

 تو عادت کرد یکن اگر دستام به دستا حاللم

 "کرد  انتیعاشق کش، به ما دوتا خ یایدن آخه

 بود... حس مردن داشتم. حس مرگ... دهیامونم رو بر یلعنت یهق ها هق

 .ستیدرکار ن یکردم دوست داشتن یفکر مدوستم داشت و من  اون

 ... ایخدا

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 بودم. چیه نیرو گرفته بودم. من بدون ام ممیتصم
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 اون. ی وونهیشدم بودم. د وونهید

 نبود. ریبدون اون؟ اصال امکان پذ یچطور یکنم ول یخواست زندگ ازم

 ... نمیام شتیپ امیلب زمزمه کردم: م ریزدم و ز یتلخ لبخند

 .دمیبه خودم لرز تیو از عصبان دمیرو د دایرفتم.. همون موقع آ نییاتاق خارج شدم و طبقه پا از

 ناراحته. نیالغر شده بود... معلوم بود از مرگ ام یکم

 توجه از کنارش بگذرم که گفت:طلوع  یب خواستم

آشغال... بنفشه همه کصافت  یعوض ارینگفتم:اسم من و به زبونت  یگرفته ا یخشم برگشتم سمتش وبا صدا با

 رو بهم گفته.  اتیکار

 اون موقع پول کورم کرده بود.  یدوستش داشتم ول یلی... خمونمیانداخت وگفت:متاسفم.. پش نییرو پا سرش

  ران؟یا یچه مرگت بود اومد گهی.. دادیدختره بدش ب یاز هرچ ی... تو باعث شدیلب زدم:دلش رو شکست فقط

ندارم. حالم بده.  یشب و روز درست حساب هیمرده  نیام دمیفهم یمنه. از وقت ریتقص نایه خدا... همه ادونم ب یم_

 شرمندم. یلیقسم خ یکنه. به عل یعذاب وجدان داره نابودم م

ه ک یکرد ینم ی. کاش کاریکرد ینم شتریجا... کاش درداش رو ب نیا یومدیکردم و با بغض گفتم:کاش نم بغض

 ... دایآ یاومد ینم شیوقت تو زندگ چی... کاش هفتهیو به فکر انتقام ب فتهیگذشته ب ادیدوباره 

 افتاد. هیزانو زد و به گر نیزم یرو

 هم نداشتم. فقط تنفر بود...  یحس دلسوز یحت

 افتاد. ینم انت،یچند سال خ نیهم به فکر انتقام ا نیاومد ام ینم دایآ اگر

اون شب بهم  ی... تو باعث شددهیقبرستون خواب نهیاالن تو س نیام یکردم:دوستش داشتم... تو باعث شد زمزمه

 .. یتهمت بزنه. تو از گناهکار هم گناهکار تر
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 یروزام با اون سر م شتریباهاش بودم، ب بیکه من تو کشور غر نیدوست داشت. با ا شتریگفت:تورو از من ب هیگر با

قلبش رو هم به خاطرت داد  یدوست داشت. حت شتریب یشد باهاش بود یسال هم نم کی یه حتک ییتو یکردم.. ول

 .یاقت قلب پاکِ اون رو داشتیاز من ل شتری. کاش خودش هم زنده بود. تو بیکه تو زنده بمون

اهم، گ هیکه شد تک یگرده؟ کس یبرم نمیخوره؟ ام یم یحرفا به چه درد نیا گهیگفتم:د هیزدم و با کنا یشخندین

تو  یمونیمن برگرده... پش نیام اتیمونیپش نیدرست شه. کاش با ا زیحرف همه چ هیگرده؟ کاش با  یبرم دمیهمه ام

 چیتو ه یمونی... پشارهینم رونیرو از دل خاک ب نم نِیکنه، ام ینداره. قلب شکسته من رو درست نم یسود گهید

 نداره.!  یسود

 رفتم...  نییااز کنارش رد شدم و از پله ها پ تند

 بودن. نیداد... همه ناراحت و غمگ یمرگ م یعمارت بو یفضا

 ها...  اهیگل ها و گ یحت

 ... نمیبا رفتنت چه به روز همه اومد ام نیبب

 ..یشد یجور نیواست که به خاطر من ا رمی. بمنمیکه چه قدر دلم برات تنگ شده ام آخ

 .نیخواستم رو برداشتم و رفتم باال تو اتاق ام یکه م ییها زیتو آشپزخونه اون چ از

 که شده بود قفسِ من... یاتاق

 نشستم...  نیزم یرو قفل کردم و رو در

 از اون هارو باال انداختم. یکیقرص رو برداشتم و  بسته

 شد...توانم رو از دست دادم...  فیبدنم ضع هیاز چند ثان بعد

 ...نمیام شتیپ امیزمه کردم:دارم مرو تو دستم گرفتم و زم نیزحمت عکس ام به

 ... نیدلنش یخاموش وبعد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سال گذشت.  کی... گذشت

 بودم. یخوندم. ترم اول یکرده بود... االن دانشگاه درس م رییتغ یچ همه

 کردم یم یام رو گرفته بودم و تنها زندگ خونه

 شد. یموفق نم یکرد من رو شاد کنه ول یم یخونمون... سع ومدیروز ها م شتریب یرعلیام اما

 دختر چشم خوشگل. هیاومد و اسمش گذاشتن شهرزاد...  ایبچه ش به دن هدای

 خود پرهام بود. قایرنگ چشماش و حالت هاش دق ی... ولشینیفقط ب دیاصال نداشت.. شا هدایبه  یشباهت

 نه سارا جون... دلم براش تنگ شده بود.برم خو یقرار بود از دانشگاه برگشتن امروز

 زدم. یافتادم که دست به خودکش یاون روز ادی

 به زنده بودنم نبود. یدیتمام تو کما بودم... اصال ام دوماه

 بهوش اومدم و زنده موندم...  یول

 .میساعات روز رو باهم بود شتریو بهتر شده بود.. ب شتریم با بنفشه ب رابطه

 ... میگاه بوددانش کیتو هردومون

 .دیچیمهربونش تو گوشم پ یافتادم و صدا نیحرف ام ادی

 !یبد یقول هی دیاما االن با"_

 ؟یتعجب نگاهش کردم وگفتم:چه قول با

 "یخانوم دکتر باوقار بش هیو  یدرست رو با عالقه بخون_

 دکتر باوقار بشم... درسم رو با عالقه بخونم... قول دادم.  خانوم

 اومد. یسمتم م ی.. داشت با خوشحالرونیبنفشه از فکر گذشته اومدم ب دنید با

 گفت:سالم بر کلنگ خودم.. احوال شما؟ یشونه ام و با شاد یمحکم زد رو دیکه بهم رس نیهم
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 نکن؟! کلنگ عمته و...  یجور نینه؟ چند بار بگم ا یش یبهش رفتم وگفتم:تو آدم نم یغره ا چشم

 حاال؟ ی.. چطوریاریخواد تو جوش ب یخوب غلط کردم عشقم نم یلیوسط حرفم:خ دیخنده پر با

 داره آخه؟ دنیپرس گهی... دشهیباشم؟ مثل هم یخوا یم یمانتوم کردم و گفتم:چجور بیرو تو ج دستام

 ؟یش یپاره تنم م ؟یش یهمسرم م ؟یش یحاال کالس نذار خوشگله... زنم م شیا_

 گرد شده نگاهش کردم... یچشما با

 حالت خوبه بنفشه؟_

 رفت... جیکه سرم گ دیچند دور، دورم چرخ طنتیش با

 ... توپ توپ میعال یمن که آره عال_

  ؟یقلقل_

  کهینه چهل ت_

 نگفتم و فقط بهش نگاه کردم...  یزیچ

 از من دور شد. شهیخنده هم نیاومد. بعد از رفتن ام یخنده ام نم گهید

 .هیبود و گر هیشب ها... فقط گر یدادم ول یخودم رو سرحال نشون م روزها

 شده بود.  فیاز حد ضع شیب چشمام

 شدم. یاز دست خودم خسته م یمرور خاطرات کرده بودم که گاه نقدریا

 ن؟یا ستین یرعلیعه ام_

 اومد. ینگاه کردم. داشت با لبخند به سمتمون م یرعلیام به

 نگفت... یزیچ یبه کس یمنه ول یمیدوست قد یرعلیبود ام دهیفهم بنفشه

 سالم بر خوشگل خودم _
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 ... رینگاه کردم و گفتم:سالم ام یرعلیام به

 به بنفشه با ادب سالم کرد و جلو تر اومد. یرعلیام

رم سر کالس شماهام زودتر  یرو گرفتم. م میصبح گاه یو گفت:خوب من انرژ دیو کوتاه بوس عیام رو سر گونه

 دم  یوگرنه راهتون نم نییایب

 شد... بیمثل فشنگ غ بعدم

 نگفتم... یزیبه رفتنش نگاه کردم و چ یکجک

 ؟یدوستت داره، چرا عالقه بهش ندار یلیگم معلومه خ یها... م میدار یعجب استاد ولیا_

نگذشته.. من تا موهام به رنگ  نمیسال از نداشتن ام کیخشم نگاهش کردم و گفتم:ببند دهنتو بنفشه هنوز  با

 کشم. یدست نم نینشه از عشق ام دیدندونام سف

 یفراموشش کن دیمرده با نیبه خدا... ام یشه تنها بمون یگفت: اما نم بابغض

 چرت و پرتا رو ندارم.  نیبسه بنفشه اصال حوصله ا_

 از کنارش گذشتم و به سمت سالن دانشگاه راه افتادم. و

 داشنگاه. یر یم رستانیاز دبراست بعد  هیو  یبه کنکور ندار ازیقبال بهم گفته بود ن نیام

 هم کارارو انجام داد و من بدون کنکور وارد دانشگاه شدم. ساراجون

 ...19,97معدل  با

 .میجا افتاد هیسارا جون بدون کنکور اومد دانشگاه درست مثل من... هردومون  یهم با پارت بنفشه

 ودم.کل ساعات دانشگاه، با بنفشه صحبت نکردم... روزه سکوت گرفته ب تو

 کردم. یداشت م ادیگفتن  یاستادا م یدادم و هرچ یبا عالقه به درس گوش م فقط

 شدم. نمیآخر رو نموندم و سوار ماش ساعت
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 بود که پرهام واسم گرفته بود... خودم خواسته بودم. 90ال  نمیماش

 نبود برم کالس...  یازیبلد بودم و ن یرانندگ

 نبود عمرم رو تباه کنم. یازین گهینامه م رو گرفتم و د یپرهام، گواه یپارت با

 سارا جون...  شیرفتم پ یم دیبا 

 بود که اون جا نرفته بودم. یماه کی کیسمت عمارت راه افتادم.. نزد به

 ــــــــــــــــــــــــ

 کنم ازتون یواهش م... خدیکارو نکن نیامکان نداره ساراجون... لطفا ا نیو گفتم:ا دمیتلخم رو سرکش ی قهوه

 ده... یرو م نمیام یخونه بو نیشه دخترم. ا یبا دستش قطره اشکش رو پاک کرد و با بغض گفت:نم ساراجون

طفا جا. ل نیا امیشه م یجا عادت کردم .دلم که تنگ م نیساراجون. من به ا نهیام یادگاریخونه  نیبغض گفتم: اما ا با

 جاست...  نیا دمی. من تمام امدیخونه رو نفروش نیساراجون ا

 نشست و بغلم کرد...  کنارم

 جا بود...  نیا میمن تمام زندگ یخواست خونه رو بفروشه.. ول یم

 عمو سام.  یدر سالن اومد وبعد صدا یصدا

 سارا _

 کاناپه بلند شدم. یساراجون جدا شدم و از رو از

 .دیسف یود و موهاش کمشکسته بود. کمرش خم شده ب یکه چه جور دمیسام رو د عمو

 ...دمید یجور نیعمو سام رو ا یشکست وقت دلم

 که نگاهش بهم افتاد لبخند زد و تند تند به سمتمون اومد. نیهم

 آغوش گرم و پدرانه اش فرو رفتم...  تو
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 سالم عمو جون _

 گلم؟  یسالم دختر قشنگم.. خوب_

 نگفتم. یزیشونه ش تکون دادم و چ یسرم رو رو فقط

  نمتیب یدخترم... خوش حالم م یو گفت: خوش اومد دیرو بوس میشونیا شد و پجد ازم

 تنگ شده بود.  یلیطور عمو، دلم واستون خ نیمنم هم_

 ده؟ یم نیام یخونه که بو نیا یبرا ایمن و ساراجونت  یراستش و بگو، برا_

 شکست...  بغضم

 کردم و گفتم:هردوتاش عمو...  یخنده تلخ هیبا گر همراه

 کرد. یبرام م نیکه ام یتکون داد و اشک هام رو با دستش پاک کرد... کار سر

 دخترم راحت باش. نی... بشیخوش حالم اومد_

  ن؟یشه برم اتاق ام یاز جا بلند شدم و گفتم:م عیسر یتشکر کردم و نشستم... ول هیتکون دادم وبا گر  یسر

 . برو راحت باش.زمیوگفت:آره عز دیبا محبت گونه ام رو بوس ساراجون

 لرزون از پله ها باال رفتم...  ییگفتم و با پاها یممنون

 در رو باز کردم. د،یلرز یکه م ییوبا دست ها ستادمیاتاقش ا یجلو

 ... دلم براش تنگ شده بود.نشی... عطر تلخ و دلنشدیچیبه مشامم پ شیشگیعطر هم یبو

 به اتاق نگاه کردم. هیاتاقش شدم و با گر وارد

 بود. یقدر جاش خال چه

 ... دمیتخت نشستم و دست کش یرو

 اتاق..  یموند به عکس بزرگش تو رهیخ نگاهم
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 یموقت تنهام ن چی.. کاش هنیبگم:دلم واست تنگ شده ام هیبزنم و با گر یمردونه ش باعث شد لبخند تلخ لبخند

 . یذاشت

 نداره یبرگرد که دلِ من طاقت دور ایب"

 ذاره  یو تنها نم اشک چشمام من هیروز چند

 "نداره ییجزتو، تو دلم جا یباش کس مطمئن

 .دمیبوس هیبرداشتم و با گر زیم یاز عکس هاش رو از رو یکی

 ... با دلم بد نکن برگرد دوباره...نیکردم:ام زمزمه

 نداره...  یحس چیخونه ه نیتو ا یب"

 .. امنییجا مونده از تو، همدم تنها یعکسا

 "تو عکسات، شبا هم صحبتن با من یو جا یستین

 ... دمیهام کش هیو عطر تلخش رو به ر دمیتختش دراز کش یرو

 دونم چه قدر به عکسش نگاه کردم که به خواب رفتم. ینم

 ـــــــــــــــــــــ

 طلوع؟_

 ؟یرس یشده؟ چرا نگران به نظرم یزیچ ن؟یجونم ام_

 بزنم دوستت دارم ادیرم؟ دوست دارم تا صبح فردوستت دا یلیخ یدون یبه روم زد و گفت:م یلبخند

 !ادیکه بدش ب هیو گفتم:خوب بزن.. ک دمیخند

من  رو داشته باشه. با فکر اقتتیکه ل یشد و گفت:فراموشم کن طلوع... برو طرف کس کیبهم نزد یلبخند کمرنگ با

 نکن... خوشبخت شو..  یزندگ
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 هیحرفا چ نی.. انیام یمن شِیپ شهیتو که هم ؟یزن یحرفارو م نیاما چرا ا_

دم  یقول م یآهنگ بخون یو گفت:اگر شب تولدم برا دیهمون لبخند مردونه بهم نگاه کرد و دست به صورتم کش با

 به خوابت... مراقب خودت باش امیب

 **** 

 .. تمام بدنم عرق کرده بود. دمیخواب پر از

 کرد. یصورتم گز گز م یدستش رو یاومد به خوابم... جا باالخره

 جا بود.! نیا انگار

 بود...  کیتار کیبود... اتاق تار دهیچیعطرش تو اتاق پ یبو

 بودم..  نیتخت ام رو

 شب تولدش براش آهنگ بخونم.. گفت تو خواب دوستم داره...  گفت

 که روزها و ماه ها آرزوش رو داشتم باالخره تو خواب بهم گفت و دلم گرم شد. یحرف

 ندارم، همه غم عالم تو دلم جمع شد. ینیام گهیدکه من  نیا ادیبا  یول

 خونه  نیباز من و شب و ا"

  وونهیمن د یاشکا

 دلِ خستم نیا واسه

 مونه؟ یآخه م یتو ک جز

 ... یو بدون نیا کاش

 "...وونهیتو گر یب چشمام

 رها بشم. الیفکر و خ نیخواست از ا ی... دلم مدمیبلندم رو تو مشتم گرفتم و کش یموها



 انیپا یغرور ب

 
341 

 

 .میباشه اون جا بهم برس نیقسمت ا دی.. شانیام شیخواست من هم برم پ یم دلم

 قرارِ توهه یدلم هنوز ب"

 نهیآرزوم هم تموم

 نهیش یرو گونم اشک م یوقت

 یمن اومد شیکه تو پ نمیبب

 اومد به سرم یچ نیو بب یرفت

 ببرم ادیشه تو رو از  ینم

 یتو فکر من شهیکه هم یوقت

 مدام هیمن شده گر کار

 غم وغصه و اشک تو چشمام شبا

 "... یکمیفکر دلِ من باش  ایب

 گذاشتم. فمیک یرو برداشتم و تو نیبرم... چند تا قاب عکس از ام گهیبود د وقتش

 .دمییزد رو برداشتم و بو یبه خودش م شهیمورد عالقه اش رو که هم عطر

 .فمیک یاونم گذاشتم تو نیهم یجا بمونه برا نیعطر ا نیخواستم ا ینم

 داد... اشک تو چشمام جمع شد. یعطر بدن خودش رو م یهاش رو برداشتم که بو شرتیاز ت دوتا

 اتاق و مرور خاطرات، از اتاق خارج شدم. یگذاشتم و بعد از چرخ زدن تو فیرو هم تو ک شرتیدوتا ت اون

 .دمیرو شن مانیا یکه صدا نییاز پله ها برم پا خواستم

 مان؟یسرعت برگشتم و مبهوت زمزمه کردم:ا به

 بودن. ستادهیهم کنارش ا نیلیو آ الریکرد... آ یلبخند تلخ نگاهم م با
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 به شدت ناراحت و غصه دار بودن. نیعوض شده بودن. از مرگ ام یلیسه تاشون خ هر

 .دمیکدومشون رو ند چیه گهید نیاز چهلم ام بعد

 جا بمونن. نیتونستن ا ینم ای.. گو.کایاز چهلم، سه تاشون رفتن آمر بعد

 عمو سام بعد از چندماه برگشت. یبا عمو سام رفتن ول البته

 ...بیجارو ول کنه و بره کشور غر نیخواد ا یجا بود که ساراجون اصال نرفت.. گفت نم نیا جالب

 دلمون واست تنگ شده بود... ؟یینجایطلوع تو ا_

 .نمتونیب یسمتشون رفتم و گفتم:خوش حالم م به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خونه نبود. یعمارت خودم بودم و برقا همه خاموش... انگار کس تو

 .. ییمن بودم و تنها فقط

 کاناپه بلند شدم... خواستم به آشپزخونه برم که زنگ خونه زده شد. یو از رو دمیتلخم رو سر کش ی قهوه

  ؟یرعلیتونست باشه جز ام یم یچه کس و

 در رو باز کردم... هیک نمیبب فونیکه از آ نیحوصله، بدون ا یب

 و بعد هم ورودش به سالن... یرعلیشاد و شنگول ام یبعد صدا قهیدق دو

 سالم، چرا برقا خاموشه؟ برق رفته؟_

 از آشپز خونه خارج شدم...  کیو بعد از برداشتن ک ختمیدوم رو ر قهوه

 م روشن کرده بود.کاناپه نشسته بود و برق رو ه یرو

 یسالم خوش اومد_

 ؟یچرا برقارو خاموش کرده بود ؟ی.. خوبزمیعز یلبخند زد و گفت:مرس دنمید با
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 گذاشتم و کنارش با فاصله نشستم... زیقهوه رو جلوش روم وانیل

 ندارم. ییده، حوصله روشنا یبهم م یحسِ خوب یکیزمزمه کردم:تار آروم

 رو حس کردم. اخمش

 ؟یجا تِلِپ نیهمش ا یندار ینشون ندادم و گفتم:تو خونه زندگ یتوجه یول

 ...دیبازوم رو گرفت و به طرف خودش کش تیعصبان با

 انگشت بود. 5اندازه  دیمون شا فاصله

 تعجب نگاهش کردم و گفتم:چته؟  با

 جاست...  نیمن ا یِ:زندگدیغر تیعصبان با

  ش؟یگفت؟ زندگ یداشت م یشدم.. چ رهیفقط بهش خ مبهوت

 آقا من دوستت دارم بفهم  ؟یخواستگار امیب دیبفهمونم بهت دوستت دارم؟ حتما با یچه جور گهید_

 تو چشمام جمع شد...  اشک

  رونیگفتم: برو ب تیکاناپه بلند شدم وبا عصبان یهلش دادم واز رو محکم

 بلندش به طرفم اومد. یهم بلند شد و با قدم ها اون

 صبر کنم؟ دیچه قدر با گهیرو تموم کنم. بسه طلوع، د یخوام امشب همه چ ی. مرونیخوام برم ب ینم_

 ؟ینیب یدارم؟ حال داغونم نم یروزا چه حال نیا وونهیمن د یفهم یداد زدم:دست از سرم بردار... تو چرا نم بلند

 دوست داشتهرو  یا گهیتونم کس د یتونم فراموشش کنم. نم ی.. نمیرعلیسال نگذشته ام کیهنوز از مرگ عشقم 

 تــــو؟ یفهم یباشم. چرا نم

من دوستت دارم..  ؟یپرونده رو ببند نیا یخوا یمرد تموم شد.. چرا نم نیاون هم مثل من داد زد:بسه طلوع... ام 

 یتنها بمون یتون یتا ابد که نم یول یفراموشش کن یتون یو نم یدونم دوستش داشت یم

 باشم. یا گهیتونستم با کس د ینم نیبعد از ام یزد ول یدرست رو م حرف



 انیپا یغرور ب

 
344 

 

 سخت بود...  برام

 شد و محکم بغلم کرد...  کینزد بهم

 خواست!  یم آرامش

 بود و بس. نی... آرامشِ من امیرعلینه از ام یخواستم ول یآرامش م منم

 هم از من جدا بشه...  یا هیثان یبغلم کرده بود و حاضر نبود حت محکم

 شد...  رهیو بهم خ دیشکنار ک قهیدق 10بعد از  باالخره

 کردم. هیسوخت.. بس که گر یم دایشد چشمام

 شده بود. پیاون موقع هم خوش ت ی... حتارمیم ادیبه  دم،یرو د نیکه ام یآخر روز

 ؟یکن یقسم دوستت دارم.. چرا باورم نم یطلوع به عل_

 من دوستت ندارم  یاز همون اول باورت داشتم و دارم. ول ر،ینگاه کردم وبا بغض گفتم:باورت دارم ام بهش

 اومد...  نییرو بست وقطره اشک از چشماش پا چشماش

 که بهت دارم شکسته بشه. یبره.. نذار حس نیاعتمادِ از ب ی... نذار هرچریبسه ام_

 جدا شد و چند قدم عقب رفت...  ازم

 نداشت... تعادل

 چت شد؟ ؟یخوب ریشدم و گفتم:ام رهیبهش خ ینگران با

تو نگاهت دنبال فرزام بود.  یتورو دوست داشتم. ول یو با بغض زمزمه کرد:از همون اول، از همون بچگ دیخند تلخ

شه. گل  یم میبهش حسود یلی.. خنی... حاال هم امگهید یزایچ یچون هم خوشگل تر بود هم پولدار تر از من. وکل

 رو از دست داد. یابینا

 مهم تر بود. یلیگه.. حالش برام خ یم یمهم نبود چ برام
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 رم تا نباشم خوبه؟ ی. مامیچشمات نم یجلو گهیشم. د یمزاحمت نم گهید_

 رو برداشت و رفت...  چشییسو

 مگه من بهت اجازه رفتن دادم؟  ؟یر یچند قدم برنداشته بود که داد زدم:کجا م هنوز

 سمتم.. چشماش کاسه خون بود. برگشت

 .دمشید یحالت ها م نیبار بود که تو ا نیاول یبرا

 مگه نه؟ ا،یوقت ن چیه گهیبرو د یعنی نی.. ایدوستم ندار یآره گفت_

... یخوام فراموشم کن یازت نم ،یخوام بر یشه... من ازت نم ینم نیا شیکردم گفتم:نه معن یم هیکه گر یدرحال

 یخوام کنارم باش یازت م یول

  ؟یبه عنوان چ_

 ... دیبگم... فقط بهش نگاه کردم که تلخ خند یدونستم چ ینم

 رم....  یم ،یزن یحرف م یول یدون یخودتم نم یحت_

 ..یرعلیکه زدم هم خودم تعجب کردم هم ام یحرف با

 کنم یازت خواهش م ،یرعلیخواد... فقط بمون کنارم ام یدلت م یبه عنوان هرچ_

 قدم به سمتم برداشت... چند

 صورتم نگاه کرد...  یتک تک اجزاو به  ستادیرو به روم ا 

 تونم به عنوان همسرت کنارت باشم و بمونم؟  یم_

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نگام نکن طلوع، دوستت دارم خوب یجور نینگاهم کرد و گفت:ا یرعلیام
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 تیخوام تو اذ یاشم... نم.. امکان داره من اصال نتونم دوستت داشته بیرعلیحرص سرم رو تکون دادم و گفتم:اما ام با

 خوام یبه خدا نم یبش

 امیشم... من فردا شب م یم تینباشم اذ شتمیاگر پ یول زمیدونم عز یرو گرفت و با آرامش گفت:م دستام

 یخواستگار

 نیخوب هم ؟یچ یتو اصال؟ خواستگار یفردا شب؟ خوب ؟یگرد شد و با تعجب نگاهش کردم و گفتم:چ چشمام

 ... گهید میکن یعقد م یجور

خونه سمانه  یر یرو داشته باشه که بهش کمک کنه... شما از فردا م یکی دیعروسِ من با ؟یخواستگار امیچرا ن_

 کنم  یم یتورو از اونا خواستگار امیجون منم م

 مخلوط از تعجب و حس بد...  ینگاهش کردم.. نگاه فقط

 حت بشه؟ نباشه؟ نکنه نارا یراض نیکردم نکنه ام یبا خودم فکر م همش

 .... یرعلیاما ام_

ز .. من برم. اگر ازمیمثبت باشه عز دیفرداشب جوابت با ار،یو گفت:اما ن دیوسط حرفم و محکم گونه م رو بوس دیپر

  شتیبمونم پ یترس یم ییتنها

 یرعلیکه بخوام امشب بترسم. بمون شام و ام دمیساله نترس کیگفتم: آروم

 ... بایبه چشم خانوم ز یپرت کرد و گفت:ا یخواست بپوشه رو در آورد و به گوشه ا یکه م یبرق زد و کت چشماش

 درست کنم. ییغذا هیزدم و رفتم آشپزخونه تا  یکمرنگ لبخند

 مثل کشِ شلوار بهش وابستس... یاخالقش از همون بچگ نیو ا کموههیدونستم تا چه حد ش یم

 ؟یبهتر از ماکاران یو چ درست کنم یساده و کم زمان تر یگرفتم غذا میتصم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خواست بخوابم. یهم خسته بودم و دلم م یدانشگاه نداشتم و راحت بودم... راستش کل امروز
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 رفتم خونه سمانه جون...  یم دیامروز با یول

 رو گذاشت. یاونقدر هل بود و عجله داشت که صبح اول صبح، زنگ زد و قرار خواستگار یرعلیام

 سمانه جون بهم زنگ زد و گفت هم تعجب کردم هم خنده ام گرفت! یوقت

 ... یصبح زنگ زده وقت گرفته واسه خواستگار 8 ساعت

 شد.  یدو طرفه م یخوشحال نیکاش منم دوستش داشتم و ا یا

 تونستم تنها باشم. یگفت. من تا آخر عمرم که نم یراست م یرعلیام یطرف از

 ازدواج من نبود. یبرا یاالن موقع خوب اما

 سال...  20نداشتم... تازه رفته بودم تو  شتریسال ب 20 من

 بلند شد.. با تعجب به صفحه اش نگاه کردم...  میزنگ گوش یصدا

 بود. یرعلیام

گوشه لبم  کیلبخند محو و کوچ هیو نا خواسته  دیخوشحالش به گوشم رس یکه دکمه سبز رو زدم، صدا نیهم

 نشست.

 سالم بر خانوم پاک دامن_

 شده؟  یزیچ ،یرعلیسالم ام_

 شده باشه زنگ بزنم به خانومم؟ یزیچ دیمگه با_

 یچرا امشب قرار خواستگار ؟یعجله دار نقدریآخه چرا ا ؟یبود تو کرد یچه کار نی... ایرعلیاعتراض گفتم:ام با

  ؟یگذاشت

  ومدهین یتا جام کس امیزود ب دیبا نِیکنم که عاشقتم؟ عجلمم واسه هم کاریچ گهید گهید_

 بود. وونهیپسر قطعا د نیام گرفت... ا خنده
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 یرعلیام یا وونهید یلیخ_

 وونهید وونم،ید زمی:آره عزطنتیحال پر ازش نیمهربون و در ع یو بعد هم صدا دیخنده بلندش به گوشم رس یصدا

 منه...  یاینکه تمام د تیمشک یتو و چشما ی وونهیمهربونت، د یتو و صدا ی

 رو تا ابد دوست داشته باشم. یرعلیتونستم ام یزدم... کاش م لبخند

 براش ارزش بذارم... کاش عاشقش بشم. نیاز ام شتریتونستم ب یم کاش

 ... دمیشن یرو م قشیعم ینفس ها یصدا

 ... رونیو ببرم ب میخوام زندگ یرسم خونه م یم گهید قهیزود باش حاضر شو ده دق ،یخواد ذوق مرگ ش یخوب نم_

 لبخند گفتم:باشه مراقب خودت باش..  با

 کاناپه انداختم. یو تلفن رو رو دمیکش قیرو قطع کردم... چند تا نفس عم وتلفن

 کردم و در کمد لباس هارو باز کردم. یکمرنگ شیآرا

 زدم. ی... لبخند تلخیمشک یبود از لباس ها پر

 ...بپوشم یدونستم چ یکردم ونم ید که داشتم به لباس ها نگاه مبو قهیبپوشم! چند دق یدونستم لباس چ ینم

 رو بپوشم...  یجلو باز مشک یگرفتم مانتو میآخر، تصم در

 ناز بود. یلیبرام آورد... همراه با گردنبندش که خ نیلباس رو ام نیداشتم... ا دوستش

 وبا غصه مانتو رو تنم کردم. دمیکش ینیو غمگ قیعم آه

 کردم که زنگ خونه به صدا در اومد...  یرو سرم م یروسر داشتم

 نبود!!! ینگاه کردم. اما کس ریرفتم وبه تصو فونیتند به سمت آ تند

 بود... وونهیپسر واقعا د نیا ،یِرعلیدونستم ام یم

 کردم و دکمه باز کن در رو زدم و رفتم اتاقم. یپووف
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 ...شهیوب بودم مثل همبرانداز کردم. خ نهییرو برداشتم و خودم رو توآ فمیک

 اتاق خارج شدم و درش رو قفل کردم. از

 ... اتاق نیا ادیب یرعلیخواستم ام یگلدون... نم ریگذاشتم ز ن،یام یکه پر بود از عکس ها یقفل اتاق شهیهم مثل

 اسپورتم رو برداشتم. یخونه رو باز کردم وکفش ها در

 .دمیشن یا بهیغر یرو شونه ام خورد و صدا یدست دمیپوش یکه داشتم کفش م یدرحال

 طلوع خانوم؟ دیببخش_

 دهانم گذاشته شد. یرو یو برگشتم عقب، دستمال ستادمیکه ا نیهم

 شدم. رهیخ بهیگردشده به مرد غر یچشم ها با

 بکشم. یقیها بشه وبتونم نفس عم هیر نیهوا تا وارد ا یذره ا یزدم برا یو پا م دست

 هوش شدم. یو ب دمیکش یقیشدم ونفس عم میتسل آخر، من بودم که در

 ــــــــــــــــــــــــــ

 و منگ چشم باز کردم. جیشد، گ یم ختهیصورتم ر یکه رو یآب با

 اومدن. ادمیبا باز شدن چشمام به   یجا کجاست و من کجام؟ همه چ نینبود فکر کنم ا ازین

 رفت و کنجکاو بودم بدونم. یبود که تو ذهنم مدام رژه م یکردم؟ تنها سوال یم کاریجا چ نیا من

 که...  دمیرو شن یپسر یصدا

 خانوم خوشگله  یبه به بهوش اومد_

 .نمیرو بلند کردم و تند تند پلک زدم تا شخص مقابلم رو بب سرم

 باشه. یکه باعث شد بنفشه ازش فرار یبود.. نامزد بنفشه... همون آدم نامردِ عوض شاهرخ

 ؟یدیخوشگل ند ه؟یزد و گفت:چ یکردم پوزخند یکه بهش نگاه م یجور نیهم
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 داد...  یخشک بود... طعم گس م دهانم

 که متوجه شد و به گوشه اتاق قدم زنان رفت...  نیا مثل

 آب و... بود. ،ییخوراک یگوشه اتاق وجود داشت که حاو یبزرگ زیم

 رو برداشت و به سمتم اومد. یمعدن آب

 و پاهام بسته بود. دست

 رو باز کرد و به طرف دهانم آورد...  یبطر در

 آب بخورم؟ محال بود. فشیکث یشدم. انتظار داشت از دستا رهیبه دستش خ چندش

 که کارت دارم. یحرف بزن یری.. بخور جون بگزمیفقط قمقمه دستمه عز یبخور یخوا یاز دست من که نم_

 مجبورا چند قطره آب خوردم...  رو به طرف لب هام آورد... یبطر لبه

 سوخت...  یم گلوم

 .دمیشدم، سرم رو عقب کش رابیکه س نیاز ا بعد

 ... نیزم یآب رو پرت کرد رو یازم فاصله گرفت و بطر شاهرخ

 ... زمیعز یاوخ ؟یگفت:خوب شد یحال خونسرد نیخشن و در ع یصدا با

 ؟یخوا یاز جونم م ی. چیلِ عوضنفرت بهش نگاه کردم و زمزمه کردم:دهنت وببند آشغا با

 زد و سکوت کرد. یپوزخند

 روشن بود. کیچراغ کوچ کیروشن بود... فقط  مهیاتاق ن یفضا

 مردم. یسرد بود و من داشتم از سرما م اتاق

 شکوند. یخورد و سکوت تلخ اتاق رو م یبهم م کیریچ کیریهام چ دندون

 گفت...  ینم یزیسکوت کرده بود و چ شاهرخ
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 ؟یدیکنم؟ چرا من و دزد یم کاریجا چ نیرو با زبونم تر کردم و گفتم:ا لبم

 خودم بود. یبه صدا هیکه شب دمیرو شن ییاتاق باز شد و صدا در

 ... یچون عشقم رو ازم گرفت_

 اومد. یکه آروم و با ناز به سمتم م یشدم به دختر رهیخ

 به من بود... هیاز حد شب شی.. فقط صداش بدمشید ینم درست

 ... دیرس بهم

 به من بود؟  هیشب نقدریبه اون دختر نگاه کردم... چرا ا مبهوت

 به دختر روبه روم شدم...  رهیخ یاشک ی... دهانم باز موند. با چشم هانیا نکنه

 بهم زد...  یپوزخند

 غرور زمزمه کرد:سالم خواهر عشق دزد...  با

 کنم... دوست داشتم فقط نگاهش کنم. کاریدونستم چ یچشمام بود رو نم یکه تو یاشک

 بغض زمزمه کردم:طناز؟  با

کنه:آره طلوع جووون،  یشده بود زمزمه م رهیکه با انزجار بهم خ یبه سمتم خم شد... درحال یزد و کم پوزخند

 ... یخواهر دار ی! انتظار نداشتم اصال بدونیشناس یطنازم... خوبه م

چه قدر دنبالت  یدون ی... مدمتیشه باالخره د یگم:باورم نم یشسته بود زمزمه کنان مگلوم ن یکه تو یبغض با

 گشتم؟ 

 ... ستادیا صاف

کت تو اصال ک ؟یگه: تو دنبال من بود یمشخص بود، محکم م یکه در کالمش به خوب یاون باال نگاهم کرد و با نفرت از

 یخواهر دوقلو دار هیکه  نیجز ا ؟یدون یم یاز من؟ هوم؟ چ یدون یم یشدن من... تو اصال چ دهیاز دزد دیهم نگز
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 یبرا یکشم؟ خبر داشت یدارم زجر م ایگوشه از دن نیا اصال یاز من؟ خبر داشت یدون یم یکه اسمش طنازه! تو چ

 فروختم؟ یفال م ابونایزدم؟ تو خ یسگ دو م ارمیکه نون شبم رو در ب نیا

 شدم. رهیکردم و متعجب بهش خ سکوت

 گهیمامان و بابامون د یدون یتو اصال م ؟یدون یم یکنم: تو چ یسکوت کردم، با بغض زمزمه م قهیاز چند دق دبع

 ستن؟یکنارمون ن

 شده بود...  رهیحاال اون بود که متعجب بهم خ و

 خواهرم سخت بود.  یبرا باورش

 شه؟  یمگه م ؟یخبر یسال ب 16شه خبر نداشته باشه؟  یمگه م اصال

 شد. یم دهیکه از ته چاه شن یی... صدادمیرو شن صداش

 ... دمشونی... اونا هنوز زندن، من خودم دیگ یدروغ م_

چند ساله مامان و بابا  یدون یواسه خودت؟ م یگ یم یگم:چ یگرد شده م یو منگ بهش نگاه کردم و با چشمان جیگ

 مردن؟

 ...دهیرکه رنگ از رخسارش پ یشه به شاهرخ یم رهیخ یبا دو دل طناز

 اونا  شیپ یبابا و مامانم زندن... من رو برد یگه شاهرخ؟ تو گفت یداره م یکنه: طلوع چ یبه شاهرخ زمزمه م رو

که بهم اعتماد  نیبودن. واسه ا یگه:اونا پدر و مادرت نبودن، تقلب یو با اکراه م نییاندازه پا یسرش رو م شاهرخ

 رییخوب چهره شون رو تغ یلیخ موریریگ هیبودم. با  دهیپدر و مادر واست جور کردم... قبال عکسشون رو د یکن

 دادم.

 ...دمیقلب خواهرم رو به چشم د شکستن

 ... دمید نیزم یزدنش رو رو زانو

 طناز ساخته بود. یبرا دیکه پدر ومادر جد یشدم به شاهرخ رهیخ
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 اعتماد کردن؟ هی ی؟برایچ یبرا

 گلوله شکست...  کیاتاق بود، با شل یکه تو یتلخ سکوت

 سرش خورده بود. یتو ریشدم که ت یبه شاهرخ رهیترس سرم رو باال آوردم و خ با

 زده بود؟  یک

 سرم رو چرخوندم که نگاهم به طناز خورد. مبهوت

 ... یریبم دیتوهم با ،یکشته بش دیزد:توهم با ادینفرت اسلحه رو به طرفم گرفت و با فر با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 انیپا یغرور ب

 
354 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
356 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انیپا یغرور ب

 
377 

 

زد:خفه شو  ادیطناز؟ فر یکن یم کاریبود...  آروم زمزمه کردم:چ وونهیاز ترس گشاد شده بود... طناز قطعا د چشمام

 یم یگرد شده نگاهش کردم و گفتم:چ یگن خواهر؟ با چشم ها ینامرد.. به توهم م یرو ازم گرفت یرعلیتو ام ،یلعنت

 یحه لعنتبود و اسل ستادهیشد...  اما محکم و مصمم ا ریازرو ازت گرفتم؟  اشک از چشماش سر یرعلیام یمن ک ؟یگ

.   ..ِ ... خواهر من ِ من ِ دمیترس ی... از مرگ مدمیترس یو دخترونه ش بود... راستش م فیظر یانگشت ها ونیهم م

 رشکه مدتها دنبالش بودم تا کنارم باشه و کنا یکس ستادهیمن ا یکه رو به رو یدختر نیشد ا یخود ، باورم نم

که تو کالمش بود،  یو با نفرت دیدستش لرز د،یام رو که رو خودش د رهیاون عوض شده بود...  نگاه خ یباشم. ول

 هادمیهامونم خوب  یتو زمان بچگ یمن بود... اما تمام حواسش به تو بود. حت شیسال پ کی یرعلیام یگفت:لعنت

 یریه بم. وقتشیرو از همون اول ازم گرفت یرعلی... تو امیکرد... همه حواسش تو بود یم یفقط با تو باز یرعلیام

از مرگ مامان و بابا  یسال کنارش باشه و خبر کی یرعلیشه ام یگه...  مگه م یم یچ دمیفهم ینامرد من. نم یآبج

نگفته بود؟ چشمام رو بستم و خودم رو  یزیبهم چ یرعلیدونستم؟ چرا ام یبه طناز نده؟  اصال چرا تا به حال من نم

 ایناون د یول میدیکه بهم نرس ایدن نی... منتظرم باش انیام شیبرگردم پمردن...  باالخره قرار بود  یکردم برا آماده

 ... میبهم برس

 

  

دم که تو وجو یو بعد درد کیبلند شل یبرم. صدا ایدن نیاز ا شهیهم یبودم که به سرم بخوره و برا یگلوله ا منتظر

شه  یشه پرتش کرد ذهنمو در از فکرت، نم ینم"...  دیرس یخود م انیشکل گرفت...  و حاال قصه من داشت به پا

مات زده به خواهرش که  "یراو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ "با عشـــقت رمیردش کرد درگ

شود که خودش با دستان خودش خواهرکش را کشته باشد. همان  یکند. باورش نم یغرق در خون بود نگاه م

 ییداد... پس االن چه شده بود؟ او جان خواهرش را گرفته بود. با پاها یم شیجانش را هم برا یکه در بچگ یخواهر

که رها کرده  یریکند...  دو ت یطناب ها را باز م د،یلرز یکه از ترس م ییشود... با دست ها یطلوع م کیلرزون نزد

 دیشک یکه مال طلوع هنوز نفس م یبود... قلب نیکه عاشق ام یبود ِ قلب نیدر قلبش خورده بود...   . ام میبود مستق

و مات  ردیگ یزند... خواهرش را در آغوش م یزانو م نیزم یرو یزد. طناز با ناراحت یجون ... نبضش کند م یب یول

که خون  ییصورت طناز...  با لب ها یکشد رو یآورد و م یدستش را باال م یشود. طلوع با ناتوان یبه او م رهیزده خ

کند و با بغض  ی... طناز با تعجب نگاهش میکه من رو به آرزوم رسوند نیاز ا یکند:مرس یمه مزمز د،یچک یازشون م

خواستم بترسونمت. به خدا قسم  ی... من فقط میکردم... من وببخش خواهر یمن تورو زخم ؟یگ یم ی:چدیگو یم

توانست نفس بکشد.  یآخرش بود.. درست نم یخندد...  نفس ها یم هیگر انیخواستم فقط بترسونمت.  طلوع م یم
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 یمعذرت خواه یرعلیاز ام فمکند:از طر یشد، زمزمه م یم دهیکه به زور شن ییو از ته دلش ممنون طناز بود. با صدا

 کن... 

 

  

 به طلوع ی...  طناز با ناباوریسادگ نیطلوع از دست رفت... به هم یراحت نیجان شد...  به هم یجانش ب مهیجسم ن و

بلندش بود که  ادیفر یکند:طلوع وبعد صدا یکشد و آروم زمزمه م یصورت طلوع م یکند. دستش را بر رو ینگاه م

کرد تا زنده بماند. اما طلوع  یاز طلوع خواهش م ادیربود شکست... با ف شیکه در گلو یزد. بغض یطلوع را صدا م

رد... از ک یم هیتوجه فقط گر ی:طلوع  اما طناز بیرعلیبلند ام ی. در متروکه باز شد و بعد صدادیکش ینفس نم گرید

را  یرعلیام یقدم ها یانداخت...  صدا یم یرعلیطناز، رعشه در جان ام یها هیبلند گر یبود. صدا مانیته دلش پش

 یداص گریاون و من کشتم... د ،یرعلیخواستم بترسونمش ام یبشه، من فقط م یطور نیخواستم ا یو گفت:نم دیشن

را با  شی...  اشک هاستادهیکه مات و مبهوت وسط اتاق ا یرعلیگردد سمت ام یشنود...  با ترس برم یرو نم یقدم

کنم...  یمرد... اون گفت ازت معذرت خواه رمخواه یرعلی:امدیگو یم هیزند و با گر یاش پس م یخون یدست ها

و  دنینش یدارد. کنارشان م یچند قدم به جلو بر م کند وباالخره یباور نم یرعلیخواهر ندارم...  اما ام گهید یرعلیام

قورت داد و طلوع را از آغوش  یاش بسته بود.. بغضش را به سخت یدوزد. چشمان مشک یبه چهره طلوعش چشم م

کند. با ترس  یحس نم یزیچ یول ردیگ یشود... نبضش را م یم دواری. هنوز بدنش گرم بود. امدیکش رونیطناز ب

افتد و  یم یجانش به گوشه ا یدهد. اما جسم ب یاورا تکان م زیشود به طلوع... اول آرام  و بعد جنون آم یم رهیخ

  ــ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنیکش یندارد برا ینفس گرید

 

  

آخر آزاد شد. طلوع به  کند...  اما قبلش چند سال طناز در زندان بود... و در یبا طناز ازدواج م یرعلیبعد، ام سالها

به درخواست طلوعش  یرعلیآمد و از او خواهش کرد تا با طناز ازدواج کند و اورا خوشبخت کند. و ام یرعلیخواب ام

گذاشت و رفت. بچه   ماهه را رها کرد  د،یهمه شباهت را د نیا ازطن یبچه داشت...وقت کیگوش سپرد.  حال از طناز 

نده، خ یکه مثل طلوع م ی...  ترنمیبه طلوع بود. دخترش، ترنم...  ترنم افشار هیاندازه شب یکه ب یبچه ا  یا9ورفت. 

مدرسه تنها  رزنه. ترنم د یصدا م ریرا، ام یرعلیکنه و مثل طلوع ام یم طنتیره، مثل طلوع ش یمثل طلوع راه م

که دخترش نفهمد  نیا یبرا یرعلیمبود... ا رینظ یکنه...  اون ب یبوده که تونست چهره مادرش  رو نقاش یبچه ا
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بوده که خدا اورا از هردوشون گرفته...  طلوع  ایمادر دن نیبوده، بارها به او گفت که مادرش بهتر یمادرش چه آدم

دارد که  یخوش حال بود که حداقل اگر طلوع را ندارد، ترنم یرعلیو ام زیشد مادر ترنم...    ... ترنم ِ طلوع شد همه چ

 لب یکه رو یلبخند د،ید یزد. هر وقت که ترنم را م یوقت ها ترنم را طلوع صدا م یبود. گاه هیبه او شباز حد  شیب

 یخال یشه و جا یم گکرد. ترنم کوچولو داره بزر یبود و دل کوچک ترنم را گرم م یگرفت، واقع یشکل م شیها

 ادیپ ایهستن که تا به حال در دن ییمادر و دخترها نیکنه... طلوع و ترنم بهتر یپر م یرعلیام یطلوع را در زندگ

 نشده همانندشون... 

 

  

 است به او...   رهیخ شهیترنم مطمئن بود که طلوع، در آسمان هم و

  

ند... ک یروشن نم یمهتاب چیرا ه ییشب ها کی یکی...  تارردیگ یگردن نم یابانیخ چیرا ه ییشب ها کی ،یدلتنگ"

 یشب ها را نبودن تو رقـــــــم م نیدهد...  و تمام ا یشست و شو نم یباران چیرا ه ییشب ها کیگرد و غبار 

  "زند...

  

 ...  یقسمت نای:مبسندهیساعت: نو1:11«  46/4/4397جلد اول  انیپا"  ِانیپا یرمان غرور ب " 

  

 @mobinaghesmati_roman :کانال رمان 

Instagram: @mobinaghesmati خواهد شد..." پیمن تا یدر کانال اصل نی"جلد دوم آنال 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

http://www.romankade.com/
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