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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

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

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

  

 

  

 

 

 نمیتر یلیرمان : ل

 زاده شیدرو هی:راضسندهینو

 ی:عاشقانه، اجتماعژانر

 : خالصه: خالصه

ازش  ییجور هیکه هر دفعه  هیعشق بزرگ ر  یساله درگ7کنه، که  یم تیرو روا یدختر یعاشقانه  یروزا زندگ نیا

عشق  نیرسه، اما ا یخوب م یباالخره روزها نه،یب یعشق رو م نیخوش  ا یکه باالخره رو یخوره.. تا روز یزخم م

 سوال...... ایدن ایشکسته و دن یدل کیبا  لدایمونه  یخوره و م یبهم م زیزود همه چ یلیدوام نداره و خ ادیز

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 "به نام خدا"

 

 کن. فیتو تعر لدایخب -

 گرفتم. یرو از صحفه گوش نگاهم

 بگم؟ یجونم چ-

 با خنده گفت: لدایه

 داده. امیبازت مشخصه باز هم آقاتون پ شیاز ن-

 به دستم زد و گفت: یضربه  نیدست هام پنهون کردم که نسر نیو صورتم رو ب دمیخند سرخوش

 رفتا. یعاشق شد یه-

 ن؟ینسر یدیاوهو تو تازه فهم-

 :دیپرس لدایبا تعجب رو به ه نینسر

 د؟یمگه چند وقته باهم هست-

عماد با اون لبخند قشنگش جلو چشم هام زنده شد و باعث  یصورتم برداشتم که چهره  یمکث دستام رو از رو با

 .نهیلبم بش یرو قیعم یشد لبخند

 با حرص زد به بازوم و گفت: نینسر

 ُمردم. ییاز کنجکاو گهید جون بکن د لدای-

 .وستیکه تازه صحبت کردنش با نامزدش تمام شده بود به جمع پ الیفر

 ؟یآقا عماد آشنا شد نینوبته تو بود، چه جور با ا لدایخب -

 بهم رفت. یچپ چپ نینسر
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 که.. ینیب یحرف بزنه، اما م میساعته منتظر کیما هم -

 زد. یجلو صورتم بشکن لدایبودم اشاره کرد. ه رهیخ یچوونم گذاشته بودم و به نقطه نامعلوم ریمن که دستمو ز به

 ؟ییعاشق! کجا یه-

 خوردم و به خودم اومدم. یکونت

 هوم؟-

 بلند گفت: هوی نینسر

 ست؟یاون عماد ن لدای-

 دمیهر سه هوا رفت و من فهم یخنده  کیشل یکه اشاره کرد. که صدا یسرعت از جام بلند شدم و برگشتم سمت به

 سر به سرم گذاشتن.

رفتم که  نیبه نسر ی! با حرص برگشتم و چشم غره انجایا ادیم هوی یچه جور هیخر عماد االن سرباز یلدایآخه  د

 و گفت: دیخند زیر

 حقته.-

 .وفتمیاز ذوق پس م یگ ینم ،یگ یم یجور نیدلتنگشم اونوقت تو ا نجوریشعور، من هم یب-

 .یصندل یبا خنده دستم رو کشوند و نشوندم رو الیفر

 زود،زود. لدا،یکن  فیتعر نیبش-

 باشه تکون دادم و نشستم. یبه معنلبم نشست، سرم رو  یرو یلبخند

 خب از کجا شروع کنم؟-

 و با هم گفتن: دنیزدن خودشون رو جلو کش جانیسه ه هر

 از اول.-

 اضافه کرد: دیبا تاک نینسر
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 از اول، اول.-

از زمان گذشته پرت  یانوسیاز رو به روم زل زدم و به اق یچوونم گذاشتم و با لذت به نقطه  ریدستم رو ز جانیه با

 سال قبل.6شدم. درست 

. 

. 

. 

 ؟ییمدرسه، تو کجا دمی........من رس؟ییالو دالرام کجا-

 و گفتم: ستادمیا ستگاهیسر ا همزمان

 منتظر اتوبوسم.-

 .ایب عیباشه پس سر-

 فعال. یاوک-

 افتادم. سنایحرف  ادیرو قطع کردم و به اطراف نگاه کردم،  یگوش

بعد خودش رو، المصب دو متر رو  ینیب یقدش رو م یزیاول از هر چ شینیبب دیهست با تگاهسیسر ا یپسر  لدای-

 رد کرده.

کرد خنده ام گرفت، سرم رو برگردوندم و به اطراف نگاه کردم تا  یم فیکه چقدر با آب و تاب تعر سنایحرف  ادی از

 که... نمیرو بب سنای ،یپسره افسانه  دیشا

 لبش و.... یرو یحیاش به چشم هام، لبخند مل رهیخ نگاه

تونستم  یدونم چم شده بود که نم یقدم عقب رفتم. نم کی عیحس کردم قلبم نزد، هول شدم و سر یلحظه  واسه

 .میرینگاهم رو از اون نگاه خاص و پر آرامشش بگ

تونست نگاهش رو ازم  یکرد، انگار اونم مثل من شده بود و نم یمتفاوت و خاص نگاهم م ینگاه کیبا  رهیخ رهیخ

 که... رهیبگ
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 هم... یالمصب چه قد یبا نگاهت پسر مردم رو خورد یشد وونهیبسه، د لدای یوا

گفته بود. تازه به  سنایکه  یخودشه همون نینه! ا یبه قدش انداختم وا یسرعت دوباره برگشتم سمتش، نگاه کل به

انداختم و لبم رو  نییکنم، خجالت زده سرم رو پا یچه قدر بد برگشتم سمتش و دارم نگاه م دمیهمخودم اومدم و ف

 به دلم نشست. بیکه عج دمیآخر لبخندش رو د ی. لحظه دمیگز

نگاهش نکنم اما مگه  گهیکردم د یداشت که از همه متفاوتش کرده بود. سع یخاص تیمعصوم هیو نگاهش  لبخندش

 منه. ینگاهش رو دمید یصد بار برگشتم و نگاهش کردم که هر دفعه م سیتا اومدن سرو شد؟یم

وقت نتونستم اون نگاه و اون لبخند رو  چیاومد و با عجله سوار شدم اون روز رفتم مدرسه اما ه سیکه سرو نیا تا

 فراموش کنم.

 شدم. نگاه بشم اما هی ریانقدر تحت تاث یروز هیکردم  یوقت فکرش رو نم چیه

کردم تمام مردم دارن  یافتاد اون لحظه فکر م یچشمم بهش م ییهویکه  یو امان از روز مشیدید یهر روز م گهید

 کدوم از کارام دسته خودم نبود. چیو ه شدمیکنن و حواسشون به منه. هول م یبه من نگاه م

 با حرص زد تو دستم و گفت: دالرام

 حواست کجاست؟ لدای-

 رو رو به روم گرفتم و گفتم: نگاهم

 ؟یچ-

 .ستشیامروز ن گمیم-

 حوصله گفتم: یکردم و ب یپوف

 ...سیآره ن-

 دمیترس یو قلبم شروع کرد به تند زدن انقدر تند که م دیحرف تو دهنم ماس دنشیتمام نشده بود که با د حرفم

 قلبم رو بشنوه و رسوا بشم. یصدا یکس

 لب زدم: یرفته  لیتحل یصدا با
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 .یلد-

 که حالم رو درک کرده بود با خنده گفت: دالرام

 .میرد بش عیکنه زشته بخدا. به قدم هات سرعت بده سر یداره نگاهت م لدایآروم باش -

به قدم  نیهم یبرا شمیتر م عیدونستم اگه بمونم ضا یاما م نمشیبب شتریبمونم که ب شتریکه دوست داشتم ب نیا با

 رد شدم. عیسر یلیهام سرعت دادم و خ

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

 شمین 《عماد》اسم  دنیبا د یاز حال و هوا گذشته در اومدم، به سرعت چنگ زدم به گوش میزنگ گوش یصدا با

 باز شد.

 عماد ؟-

 مثبت تکون دادم. یانداختم و سرم رو به معن نیبه نسر یکوتاه نگاه

از جام بلند شدم و از دخترا دور شدم  ادیخوشش نمباهاش صحبت کنم  هیبق یکه جلو نیدونستم عماد از ا یم چون

 جواب دادم.

 الو.-

 :دیچیپ یمهربونش تو گوش یصدا

 قربونت برم. یخوب زم،یسالم عز-

 زدم. هیپشت سرم تک واریشل شد، چشم هام رو با لذت بستم و به د شمین

 ؟ییکجا ؟یمن خوبم تو خوب زم،یسالم عز-

 . یدر حاله گذروندنه خدمت سرباز چیقربونت خوبم، منم ه-

 زدم و با خنده گفتم: یلبخند

تو که مشخصه صد  یآخه جا ؟ییپرسم کجا یکه ازت م نیاز ا رهیگ یاوقات خنده ام م یعماد باور کن خودمم بعض-

 .یپادگان یدر صد تو
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 و جواب داد:  دیخند مهربون

 دم. یفدات سرت اشکال نداره تو بپرس من هم هر دفعه با حوصله جوابت رو م-

 قربونت بشم.-

 ؟ییکجا یخدا نکنه، نگفت-

 دادم. رونیب رو نفسم  اطراف نگاه کردم به

 دانشگاهم، کالس داشتم. چیه-

 ؟یخب! حاال چرا هنوز دانشگاه-

 شهیهم نیهم یدانشگاه بمونم برا یتو ادیز ادینم دونستم عماد اصال خوشش یآروم زدم تو سرم. م یوا یمعن به 

 برگردم خونه. عیسر شهیداشت تا کالسم تمام م دیتاک

 !لدای-

 اومدم. رونیصداش از فکر ب با

 جونم؟-

 ؟یساکت شد هویچرا -

 کالس دارم. 3تو دانشگاه عالفم تا ساعت  یشنبه اس چند ساعت کیحواسم پرت شد، امروز  دیببخش-

 خونه؟ یر یخب چرا نم-

 .شهیم رید یلیتا برم و برگردم خ-

 مواظب خودت باش. زمیآها باشه عز-

 چشم، عماد؟-

 جونم؟-

 گفتم: یرفته  لیتحل یکنارم نشستم و با صدا یصندل یرو یخستگ با
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 واسه ات تنگ شده عماد. یلیدلم خ-

 با همون صدا و لحن مهربونش جواب داد: یمکث چیه بدون

 .شتریمن ب-

 .نجایا یومدین ماال شدیکاش م-

 .شهیتحمل کن تمام م گهید کمیقربونت برم -

 دادم. رونیب یرو با خستگ نفسم

 .گهیروزه د15-

 گفت: جانیو با ه دیخند

 ؟یکن یم یروز شمار یعماد به قربونت بشه دار یآ-

 زدم و با ناز گفتم: هیتک یلبم نشست به صندل یرو یلبخند

 کنم. یم یشمار هیثان چ،یروز که ه-

 .شتیپ امیم گهیفدات بشم، تا چند روزه د شهیتمام م-

 قول؟-

 قول.-

 دیبا شدیاما نم "عماد دوست دارم"داد بزنم  یراحت بستم. دوست داشتم پشت گوش الیهام رو با لذت و خ چشم

 بار عماد بگه. نیاول یوقت تا حداقل  گرفتم. یخودم رو م یجلو

کردن چقدر  یخداحافظ یدونست که لحظه  یدم اما فقط خدا مکر یباهاش حرف زدم و بعد خداحافظ گهید کمی

 گذشت.. یسخت م

******* 

 .میبعد بر ریعکسم بگ نیا-
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 رو ازم گرفت. یبهم رفت و عکس بعد یچشم غره  نینسر

 باز شد. شمیاسم عماد ن دنیبلند شد، با د میگوش یهمزمان صدا که

 کنه که چرا هنوز نرفتم خونه. یعماد االن سرم رو م میبر دیخوام. آماده ش یعکس نم گهیمن د گهیبسه د-

 به کردن. ینگاه الیو فر نینسر

 بمونه آروم گفت: رونیب ادیبود و دوست نداشت ز ریکه خودش هم نامزدش گ الیفر

 حق داره.-

 رو جواب دادم و ازشون دور شدم. یگوش

 جانم؟-

 ؟ییکجا-

 برم سوار اتوبوس بشم. خوامیاالن م-

 گفت: یعصببا لحن  عماد

 حواست به ساعت هست؟ لدای-

 کردم آرومتر رفتار کنم. یسع نیهم یبرا هیرفتم خونه عصب ریانقدر د نکهیدونستم از ا یم

 به خدا حواسم به ساعت نبود. دیببخش-

 زنم. یهم بهت زنگ م گهید کمیسوار اتوبوس شو  عیسر ستیباشه مهم ن-

 .زمیباشه عز-

 .میاومد رونیاتالف وقت از دانشگاه ب یکه کرد بدون لحظه  قطع

 میبود ستادهیا ستگاهیسر ا  نیکردن رفتن، من و نسر یفرق م نیبا من و نسر رشونیچون مس لدایو ه الیفر

 . زد زنگ دوباره عماد  که

 باز شد، جواب دادم. شمین
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 جونم؟-

 .زمیسالم عز-

 سر... میدیاالن رس نیبه خدا هم زم،یسالم عز-

 لدا؟ی-

 جونم؟-

 دلم برات تنگ شده.-

 .دیلرز دلم و دست  حرفش هی نیهم دنیجنبه بودم که با شن یب انقدر

 نگو عماد به خدا دل  منم بدجور واسه ات تنگ شده. یآ-

 .شتیپ امیاالن م نیهم یقربون دلت بشم، اگه تو بخوا-

 .ادیمن بتونه ب یگفته  هیکرمانشاه بود محال بود با  شیسرباز یدونستم محاله، آخه اون کجا و من کجا. وقت یم

 .دمیکش یآه

 .شدیکاش م-

 .دیخند آروم

 .میتصور کن ایاما خب ب شه،یقربونت بشم نم-

 پشت سرم دادم. واریرو به د میرو لبم نشست؛ تک یلبخند

 .میتصور کن-

 پس چشم هات رو ببند.-

 کاش.. یباشه ا نجایواقعا االن ا شدیچشم هام رو بستم، از ته دل آرزو کردم کاش م آروم

 :دیچیپ یگرمش تو گوش یصدا

 حاال باز کن.-
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 هام رو باز کردم که.. چشم

 بود که رو به روم بود و.. یرنگ یآب نیماش دمیکه د یزیچ نیاول

تمام  زدیتند تند م جانیافتاد. قلبم از ه نییجون پا یرو گرفته بود آروم و ب یقلبم نزد، دستم که گوش ی هیثان واسه

 کردم. یبود نگاه م نیماش یوجودم شده بود چشم و به عماد که تو

خم کرده بوود تا  کمیلبش بود سرش رو  ینشسته بود و همون لبخند معروفش رو نیکشش تو ماش لدایاون ژست  با

 از پنجره نگام کنه.

 رو فراموش کردم. دنید یکه داشتن من رو م یو مکان رو فراموش کردم تمام چشم ها زمان

 پرواز کردم. نیبهتر بود بگم به سمته ماش دیشا دن،یرو داشت جز دو یزیاون حالتم هر چ به

 نشستم  نیماش یچه طور و چه جور تو دمینفهم

 که باعث لرزش صدام شده بود گفتم: یجانیه با

 .شهیعماد، عماد باورم نم یوا-

 تو.... شهیعماد به خدا باور نم یوا-

گرفت و  یم جاده از  بار نگاهش رو کیو چند لحظه  دیخند ینگاهش کردم آروم م جانیادامه ندادم و با ه رو حرفم

 انداخت  ینگاه مهربونش رو به من م

 یو سرم رو رو دمی. خودم رو جلو کشزدیو ذوق تند تند م جانیشدم، قلبم هنوز از زور ه رهیلذت به چهره اش خ با

 آورد و دستم رو تو دست گرفت. شیشونه اش گذاشتم، دست پ

 هام رو با لذت بستم.  چشم

 کرد. کیمنتظر  من و عماد رو به هم نزد ریغ یلیکه سرنوشت خ یروز درست  به عقب برگشتم، دوباره

 .ییبالشت انداختم و از جام بلند شدم تا برم دستشو یرو، رو یگوش》

تالک سرجام خشکم زد و  یب یدرخواست دوست نیولا دنیافتاد با د یچشمم به گوش هویجام بلند شدم که  از

 موند. خیم "عماد"اسم  ینگاهم رو
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 عیکردم سر یبا اسم عماد برخورد م نستایا ای تالکیب یکردم و تا تو یبود که من م یچه کار مسخره  نیدونم ا ینم

 کردم که مبادا عماد باشه. یعکس طرف رو نگاه م

 بردم تا عکس رو باز کنم. شیزده ام رو پ خی ینگاه کردم، دست ها ینشستم و به گوش دوباره

 یکردم و نگاهم رو یم یطاقت کل اتاق رو ط یخورد، ب یم  وسط عکس تاب دیسف رهیدا هیبود و  اهیصحفه س اول

 بود تا عکس لود بشه. یگوش

 تخت انداختم. یرو رو یحرص گوش با

 ..یاه د  لود شو د-

 عکس الل شدم. خودش بود باالخره عماد خودش بود. دنیباز شدن عکس و د با

 میدیخند یآروم م جانیکردم، کم کم لبام به خنده باز شد از ه یرفته همونجا نشستم و مات شده به عکس نگاه م وا

 رو قبول کردم. شیو درخواست دوست یبه سرعت چنگ زدم به گوش

 بده براش نوشتم. امیکه اون پ نیو قبل از ا وردمین طاقت

 《د؟یسالم، خوب-

 .لدای-

 اومدم. رونیعماد از گذشته ب یصدا با

 جونم؟-

 پارک کرد و برگشت سمتم. ابونیخ یرو گوشه  نیماش

 زم؟یعز یخوب-

 زدم و با ذوق جواب دادم: یقیعم لبخند

 ام، چرا بد باشم؟ هیعال-

 تو صورتم رو کنار زد. یزد و موها یمهربون لبخند
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 .یصدات زدم جواب نداد یآخه هر چ-

 گفتم: دمیکش یدستش م یکه انگشت شصتم رو نوازش گونه رو یرو تو هوا گرفتم، در حال دستش

 کردم. ینچ من خوبم فقط داشتم فکر م-

 .یکرد یفکر م یبه چ یو بعد تو بگو داشت میقدم بزن کیشو  ادهیپ-

 داد نگاه کردم. یظهر رو نشون م 2که  میساعت گوش به

 شده عماد. ریاما د-

 کرد. یزیر اخم

 کی یگفت روزی. تو دشدیم نیدانشگاه هم یموندم تو یساعت م کیو تا  شدیتمام م 12بله منم اگه کالسم ساعت -

 امروز که دوش... یکالس دار 3شنبه ها تا ساعت 

 تو حرفش و تند تند گفتم: دمیپر

 قدم زدن. یچسبه برا یاصال هوا االن م شم،یم ادهیخب، خب باشه پ-

 غُر نزنم که صداش اومد. نیاز ا شتریشدم تا ب ادهیپ عیسر و

 .میسر فرصت حرف بزن طنتاتیش نیدر مورد ا دیآخرش با یآره فرار کن، فرار کن ول-

سمتش رفتم و دستمو دور  بازوش  جانیبکشونم با ه ی گهیکه ذهنش رو به سمت  د نیا یشد برا ادهیپ نیماش از

 حلقه زدم.

 .یلیعماد خ یینجایخوشحالم که ا یلیخ یوا-

 سخت گذاشت. یلیروز خ 30 نیا-

 .نمشیرو باال گرفتم تا بتونم بب سرم

 یلیآره خ-

 به روم زد. یلبخند
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 برگشتم. یول-

 نرو. گهید-

 زود برگردم. دمیقول م نباریا یبرم ول دیکه خانوم با شهینم-

 وا رفت نگاش کردم. ی افهیق با

 روز منظورته؟ 45زود! همون -

 .ستادیو ا دیخند مردونه

 رو جور کنم و برگردم. میتا کار انتقال رمیم ،ییهفته ا کیمنظورم  رینه خ-

 .دمیزده دست هام رو به هم کوب ذوق

 لدا؟یجون -

 دوست داشتم. یلیکه خ یپر عشق و مهربونش رو به چشم هام دوخت همون نگاه نگاه

 لب زد: آروم

 .لدایبه جون -

 گهیو قراره د رهیگیم یکه انتقال ییاون روزا یو من ساده انه از ته دل خوشحال شدم و برا 《لدایجون  به》 گفت

هفته اس که اومده  کی نیما فقط هم یکه عمر خوش نیبافتم غافل از ا ایرو ستین یاز دلتنگ یو خبر نمشیمدام بب

 و بعدش.... یمرخص

********** 

. 

. 

کردم  یکرد که شک م یجور نگاه م هی زیه یپسره  نیاز ا ومدیانزجا نگاهم رو ازش گرفتم، آخ که چقدر بدم م با

 .ستادمهینکنه لخت جلوش ا
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 کامران....؟ ایرفت کاوه بود  ادمیبود خدا؟ دوباره  یچ اسمش

 خونه، در رو باز کردم و وارد شدم. دمیبا خودم بودم که رس یریحال درگ در

 عماد رو فراموش کردم.. ییدر به کل دا بستن با

 مامان؟-

 ؟یبله، اومد-

 گفتم: طنتیمبل انداختم و با ش یرو فمویک

 نه هنوز تو راهم.-

 بهم رفت و گفت: یاومد، چپ چپ رونیاز آشپزخونه ب مامان

 ؟یتا االن انقدر خوشمزه شد یاز ک-

 هوا رفت. غشیج یکه صدا دمیو لپش رو کش دمیخند سرخوش

 دستش بهم برسه فرار کنم. نکهیسمت  پله ها تا قبل از ا دمیدو

 هم که انگار گونه اش درد گرفته بود با حرص گفت: مامان

 کارا. نیاز ا ادیشعور چند دفعه بگم بدم م یب-

 همون پله ها صدام رو بردم باال و داد زدم: یرو از

 من دوست دارم عشقمه. یول-

 و رفتم تو اتاق. دمیخند زیر زید، رکر نثارم《یزهرمار》که  دمیرو شن صداش

 رو عوض کردم و زنگ زدم عماد که گفت سرکاره. لباسهام

 یسرکار. و چون وضعش جور رهیم ادیم یتا از سرباز ی  تو اسنپ، آخه قربونش برم از بس کار یمسافر کش یعنی کار

 اسنپ بگذرونه نیکار  ثابت مجبوره فعال با هم کی یکه بخواد بره رو ستین

 کنه.  دایکار درست درمون پ کیکه هم درسش رو ادامه بده و هم  شیبعد از سرباز تا
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نداشته باشه. بارها  یو نه خونه  یاگه نه کار یحت امیاش هستم که با تمام نقصاش کنار ب وونهیچند من که انقدر د هر

 رو به خودش گفته بودم. نایو بارها هم ا

 .دمینهار کش ایب لدای-

 عیممکنه عماد زنگ بزنه سر نکهیرو پرت کردم رو تخت اما با فکر ا میاومدم، گوش رونیمامان از فکر ب یصدا با

 بلندش کردم و همراه خودم بردم.

 کرد. ینشسته بود و داشت با تلفن صحبت م یصندل یآشپزخونه رو یرفتم، مامان تو نییپله ها پا از

و در  دمیو نشستم، واسه خودم غذا کش دمیعقب کش کنارش رو ی. صندلسناسیحرف زدنش مشخص بود  از 

 شده. یسکوت منتظر موندم تلفنش قطع بشه تا بفمهم چ

 : دمیتو دهنم رو قورت دادم و پرس یقطع کرد لقمه  تا

 امشب.؟ ادیشد؟ نم یچ-

 خودش شد و گفت: یبرا دنیمشغول غذا کش مامان

 .ادیم رید نیهم یشرکت برا رهیم رترید کمیفقط گفت کاوه امشب  ادیچرا م-

 آها، از صنم چه خبر؟ -

 بخره. نیخواد ماش یم دیصنم هم خوبه، فکر کنم حم-

 خواد بخره؟ یم یچه خوب مبارکه، حاال چ ؟یا  جد-

 .شیقبل نیمثل ماش د،یپرا ادیبه احتمال ز یدونم واال نگفت ول ینم-

 .یخوبه بسالمت-

بعد از شستن ظرف ها رفتم تو اتاق، عماد هم که  میناهار رو خورد و در سکوت مینزد یکدوممون حرف چیه گهید

 درس هام. یرفتم پا نیهم یکرد بهم زنگ بزنه برا یوقت نم ادیتو طول روز ز شهیهم

 آوردم. رونیکه به در خورد سرم رو از کتاب ها ب یتقه  با

 تو. ایب-
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 با ذوق بلند شدم. سنای دنیباز شد با د در

 من خواهر من... یبه عشق من، زندگ-

 گفت: یو شاک دیرفتم سمتش تا بغلش کنم که عقب کش یگفتم م یکه م نجوریهم

 ؟یخوا یم یبگو چ االی یتو باز مهربون شد لدای-

 بهش رفتم. یحرفش خورد تو ذوقم، چپ چپ از

 همه ذوق کردم. نیمن ا یاحساس ندار کمی سنای یشعور یب یلیخ-

 کرد گفت: یمانتوش رو باز م یکه دکمه ها یر حالاتاق و د یرو پرت کرد گوشه  فشیک

 .یشیمهربون م یخوا یاز من و صنم م یزیچ هی یوقت شهیآخه حقته تو هم-

 گفت. یرو که راست م نیا

 .گهیحُسن ها رو دارع د نیتر هم کیخواهر کوچ گهیبله د-

 بهم رفت. یو چشم غره  دیاز کار کش دست

 .میانگار من و صنم دوست پسرات یکن یجور رفتار م هی ،یلیخ لدای ییپرو یلیخ-

 .دیتخت انداختم که زد به پام و مشکوک پرس یو خودم رو رو دمیخند سرخوش

 شده؟ یکوکه چ فتیتو رو چرا امروز انقدر ک نمیبب یه-

بود من  یزد. کاف یهم درست حدس م شعیگل کرد البته کثافت هم شیدوباره کارآگاه باز سنایشروع شد،  بله

. زهیت یلیخ سنای ای ارمیدر م یباز عیضا یلیدونم من خ یفهمه. نم یم هیثان کیخوشحال باشم سر  ایناراحت بشم و 

 .ستمیکه هست از دستش در امان ن یهرچ

 .یتو باز شروع کرد سنای-

 کنارم و زد رو شکمم. نشست

 .تهیزیچ هیبخدا تو  یه-
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 دستش و گفتم: ریلحن صحبت کردنش خنده ام گرفت زدم ز از

 نده. ریبرو گمشو گ-

 گفت: رونیرفت ب یکه م یتخت بلند شد و در حال یرو از

 شده من مطمئنم. تیزیچ هیچند مدته  نیبه خدا تو ا-

 .نهیبرعکسش کردم که نب عیروشن شد؛ سر مینرفته بود که گوش رونیکامل ب هنوز

 جواب دادم. عیرو بلند کردم. عماد بود سر یگوش عیکه رفت سر رونیب

 جونم؟-

 :دیچیپ یمهربونش تو گوش یصدا

 قربونت برم. یخوب زمیسالم عز-

 جور سالم کردنتم. نیعماد من عاشقه ا یوا-

 ؟یجد-

 .یکن یسالم م یپر انرژ یلیآره بخدا خ-

 ؟ییخانوم؟ کجا یکن یسالم کنم. خب چه م ینجوریا شهیبه بعد هم نیباشه از ا ادمیپس -

 خونه؟ یرفت ؟ییخوندن تو کجا یس ممن خونم، داشتم در-

 نه فدات شم، هنوز سرکارم.-

 .زمیعز یخسته نباش-

 نمت؟یبب ی. کیسالمت باش-

 فردا خوبه.-

 .هیعال-

************* 
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 دخترا من رفتم.-

 سمتم و بازوم رو گرفت. دیدو لدایه

 ؟یر یکجا م نمیبب سایوا-

 رو نگه داشتم و آروم گفتم: شدیرو که داشت باز م شمین

 عماد اومد دنبالم.-

 رو گفتم چشم هاش برق زد. نیا تا

 جوووون.-

 داد و تند تند گفت: هولم

 پس برو،برو منتظرش نزار.-

 حرکاتش خنده ام گرفت. از

 .رمیولم کن خودم م لدایکوفت ه-

 و گفت: ستادیا

 باشه برو.-

 .دمیدر دانشگاه د یعماد رو درست رو به رو نیدم که ماشز رونیو از دانشگاه ب دمیگونش رو بوس برگشتم

 دور واسش دست تکون دادم و رفتم سمتش... از

 به عماد انداختم و با حرص گفتم: یشدم، نگاه ادهیپ نیماش از

 .سمیکنارت وا کشمیقدت بلنده من خجالت م یلیعماد خ-

 و سمته خودش کشوند. دیرو کش دستم

 هم قدتت خوبه. یلیخجالت بکشه،خ دیخانوم من که نبا نمیبب ایب-

 سانت از تو کوتاه ترم. 30آره فقط -
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 و نگاهم کرد، با خنده گفتم: دیخند آروم

 گم. یمگه دروغ م هیچ-

 .یگ ینه قربونت برم دروغ نم-

کار ممکنه  نیت ترسخ نجایا دنیکه اگه عماد نباشه نفس کش یپارک بودم، پارک نیاطراف نگاه کردم، من عاشق  ا به

 .شهیم

 یو با هم، قدم به قدمش رو ط یپارک ساحل میدفعه اس اومد 5،6 قایماه بود با عماد رابطه رو شروع کردم و دق2

 .میکرد

 !لدای-

 اومدم و جواب دادم. رونیفکر ب از

 جونم.-

 ؟یبود یتو فکر چ-

 جواب دادم: صادقانه

. اون روز  شعیسخت م یلیپارک خ نیا یتو ییقدم زدن تنها یروز نباش هیکردم که اگه  یفکر م نیداشتم به ا-

 قرارمون؟ نیاول ای؟  میدیدو یبارون م ریکه دست تو دست هم ز ادتهیرو  یبارون

 تر شدم. کیکه بهش نزد دینرم دستم رو کش یلیزد خ یلبخند

 گهی. در ضمن دمیبود که کنار هم بود یرونبا نیاول یبره؟ اون روز  بارون ادمیاون روزها رو  شهیمگه م ادمهیآره -

 .میما اصال از همه جدا بش ستیچون قرار ن میبه نبود هم فکر نکن چوقتیه

لبم نشست دستام رو محکم دور بازوش حلقه کردم و سرم رو به  یرو یقیحرفش غرق لذت شدم، لبخند عم نیا از

 بازوش زدم.

بزنم  یگفتن با تعجب سرم رو باال آوردم تا خواستم حرف سیپ سیشروع کرد به پ هوی. که عماد میسکوت قدم زد در

 زدم. یبلند غیکه اطرافمون بودن ج یچند تا سگ دنیبا د
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 زده بلند گفتم:  وحشت

 عماد سگ، سگ عماد تو رو خدا.-

 عماد رو ول کردم برگشتم که فرار کنم اما عماد دستم رو گرفت. دست

 فرار نکن. لدای ساینه وا-

 .وفتادمیسگ ها بلند شده بود و من داشتم از ترس پس مپارس  یصدا

 ترسم. یعماد تو رو خدا بزار برم من م-

 که بدجور خنده اش گرفته بود، گفت: عماد

 ندارن. تیکه کار نایبابا صبر کن ا لدای-

 کنم. یخواهش م میور بر نیاز ا اینه ب-

 ها نبودن کشوند.که سگ  ی گهیتکون داد، دستم رو گرفت و سمت  د یخنده سر با

 نزن آبرومون رفت. غیفقط تو رو خدا ج ایباشه ب-

 حرص نگاش کردم. با

 .یکرد سیپ سیتو بود، تو واسشون پ ریتقص-

 سرش رو به سمته چپ برگردوند، با حرص مشت زدم تو دستش. دیخند یکه م یحال در

 من خنده داره؟ دنینخند، ترس-

 باال گرفت. میتسل یرو به نشونه  دستش

 خندم. ینم گهید میمن تسل-

 نخند. نیآفر-

 نگاهم کرد که غرق حس خوب شدم. رهینزد و در سکوت با اون نگاه مهربونش خ یحرف

************** 
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 نگاه کردم. یگوش یبه صحفه  یعصب

شب  داد و گفت با خانواده اش دعوا کرده و امیبود که پ شبید نیاز عماد نبود، هم یشده بود و هنوز خبر 11 ساعت

 گفت. ریبخ

رفتارش عوض شده. همون روز  میرفت رونیشنبه که باهم ب کیدعوا کرد، درست از روز  ینگفت که چرا و سر چ یحت

 هست. یچ لشیگفت دل یاصال نم یگفت با خانواده اش دعواش شد ول یبود و م یهم اولش عصب

 بلندش کردم و دوباره شماره اش رو گرفتم عیرو پرت کردم رو تخت اما سر یکردم و گوش یپوف

 کرد. جکتیر نباریا اما

 :دمیلب غر ریهام رو با حرص بستم و ز چشم

 عماد.-

 داده بود. امیروشن شد، پ میگوش صحفه

 .بخوابم من ام خسته  خونه، دمیاالن رس نیهم-

 کردم آروم باشم و واسش نوشتم. یشدم اما سع یکه عصب نیا با

 آقا. یبه من برس شتریکن ب یبه بعد سع نیا از اام زم،یباشه عز-

متن  یزدن و نگاه ناباورم رو خیدست هام  ستاد،یو خوندنش قلبم ا شیبعد امیبود که با اومدن پ یبه گوش چشمم

 بود. امیپ

 داشته باشم. یرو تو زندگ یتونم کس یمن فعال نم لددا،یصحبت کنم  نیفردا در مورد  هم خوامیاتفاقا م-

 لرزونم رو به حرکت در آوردم و نوشتم. یچشم هام از اشک پر شد. انگشت ها هیعرض چند ثان در

 ؟یآخه واسه چ ه؟یمنظورت چ ؟یگ یم یعماد؟ چ یچ یعنی-

 باشم. یتونم فعال با کس یفقط بدون من نم ،یبدون یزیچ خوادینم-

 ار پام افتاد.دستم سُر خورد و کن یاز ال یگونم سُر خورد و گوش یهام آروم رو اشک
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 رفتم. رونیبود از جام بلند شدم و از اتاق ب 10ساعت نگاه کردم، ساعت  به

 پله ها داد زدم: یهمون باال از

 بازار. رمیمامان من دارم م-

 ؟یواسه چ-

 کتاب بخرم. هی دیبا-

 باشه برو.-

 فرستادم. امیرو برداشتم و واسه عماد پ یرفتم تو اتاق گوش عیسر

 .میحرف بزن دیبا ایمنتظرتم ب یشگیهم یجا گهیساعت د میتا ن رون،یب رمیمن دارم م-

 اومد. امکشیپ یگذاشتپ و رفتم لباس عوض کنم که دوباره صدا زیم یرو؛ رو یگوش

 رو برداشتم یبستم گوش یمانتوم رو م یکه دکمه ها یحال در

 تونم. یسرکارم نم-

 کردم: پیتا عیسر

ساعت وقتت  کیفوق  فوقش  یو حرف هات رو، رو در رو بزن یایب خوامیآقا، م نمیور دلت بش امیتا شب ب خوامینم-

 . فعال. رونیزنگ بزنن به تو واسه اسنپ، من از خونه زدم ب خوانیساعت تمام  عالمو آدم نم کیتو اون  میریگ یرو م

 .شتریو اشک چشم هام ب شدیم شتریلحظه لرزش دست هام ب هر

 .رمیاشک هام رو بگ زشیر یکرد، چشم هام رو بستم تا جلو یداشت خفه ام م بغض

 افتاد. انیکه دوباره چشم به چشمه ک ادیب سیتا سرو ستادمیا ستگاهیزدم، سر ا رونیآماده شدم و از خونه ب عیسر

 .کردیم یبود و مسافر کش ستگاهیسر ا شهیعماد بود که از شانس گند من هم یی دا ان،یک

خواست از رابطمون بهش بگه که نذاشتم آخه اصال ازش خوشم  یه که من نگرفتم، عماد مشماره بد خواستیم قبال

 بفهمه. یزیخواست چ یو دلم نم ومدینم
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 پام توقف کرد. یشد و اومد جلو نیسوار ماش عیسر دیمن رو د تا

 د؟یخواست یم یخانوم تاکس-

 توقف کرده بود. انیک نیکه پشت سر ماش ی گهید یهام رو تو هم کردم و راهم رو کج کردم سمت  تاکس اخم

 شدم و حرکت کرد. سوار

 شدم و سمته کافه رفتم. ادهیپ نیماش از

بند  یلحظه  یام برا هیپارک گر کیدنبالم گفت خودم برم کافه نزد ادیکه ب نیا یعماد زنگ زده بود و به جا یوقت از

 .ومدین

 االن... اما

کردم محکم باشه و نلرزه وارد کافه شدم تا وارد شدم عماد رو  یم یسع که ییهام رو پاک کردم و با قدم ها اشک

 نشسته بود. یزیدر پشت م یکه درست رو به رو دمید

 سخت. یلیواسم سخت بود خ دنیتر شد و اشک به چشم هام هجوم آورد نفس کش نیبغضم سنگ دنشید با

 . شدیو تار م رهیجلو چشم ت اید تمام کنم دنشروع نشدم رو با عما یتا رابطه  رمیکه دارم م نیکردن به ا فکر

بود که  نیا لشیخواد بره اما دل یگفت م هویرابطه بودم اون روز هم مثل امروز  یسال قبل که با عماد تو 4مثل  قایدق

 خواد نامزد کنه اما... یم

 گفتم و نشستم. یاومدم سالم آروم رونیاز فکر ب دمیکه رس زیم به

 ریلرزونم رو ز یاومد، دست ها یبود که از فنجون قهوه باال م یهم مثل من آروم جواب داد، نگاهش به بخارها عماد

 .نهیپام گذاشتم تا لرزش دست هام رو نب یرو زیم

 گلوم رو آروم قورت دادم و لب زدم: آب

 عماد؟-

 :دیچیگرفته اش تو گوشم پ یصدا

 ؟یبدون یخواست یم یچ-
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 لرزون گفتم: یاشک هام رو پس زدم با صداهام رو بستم و  چشم

 چرا؟-

 چرا؟ یچ-

 ؟یبر یخوا یچرا م-

 هام رو باز کردم. چشم

عماد و  یباز برگشت ،یباز برگشت یگفتم برو، ول یبر یخوایم یگفت هوی ادتهیعماد دوباره چرا ها؟ چند سال قبل رو -

 من باز هم قبولت کردم چون دوس...

 انداختم. نییرو قطع کردم، سرم رو پا حرفم

 گذشت که... یدعوا با خانواده ات چ یعماد؟ اونشب تو یبر یخوا یچرا م-

 لدا؟ی-

 شدم، سرم رو باال آوردم نگاه اشک آلودم رو به چشم هاش دوختم. ساکت

 تو موهاش زد و گفت: یچنگ کالفه

از  یقبل از سرباز یدارم نه پس انداز حت یست و درمونندارم، سربازم و نه کار در یچیمن ه لدا،یمن پول ندارم -

 قرض گرفتم که... ونیلیم 5بابام 

 .دمیحرفش پر ونیم

 مگه نه؟ یحرف ها رو درست روز  اول رابطمون بهم زد نیعماد ا-

 نگفت، در سکوت فقط نگاهم کرد. یچیه

 لب زدم: یگونم سُر خورد به سخت یهام آروم رو اشک

 تیعماد من بهت گفتم با تمام ندار یحرف ها رو قبال زد نیعماد تمام ا ستیرفتنت ن لیدل نایا ،یاریبهونه م یدار-

 نگفتم؟ ای. گفتم امیکنار م
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 خودم بکشونم. یتونم تو رو دنباله بدبخت ینم لدایتونم خودخواه باشم  یاما...اما من نم یگفت-

که عماد حرف هاش دروغ بود و هنوز هم  نیکرد بدتر ا یبغض داشت خفم م د،یچک یگونم م یهام تند تند رو اشک

 رو بهم بگه. قتیخواست حق ینم

 دستم نشست. یرو دستش

 ..لی-

 و با حرص گفتم: دمیسرعت دستم رو عقب کش به

 دست به من نزن عماد.-

 و با عجز گفتم: دیلرز صدام

 افتاده که... یبگو چه اتفاق یر یم یتو رو خدا به من دروغ نگو عماد، بگو چرا دار-

 .لدای-

کرد تا اشک تو چشم  یدرست نگاهم نم نمیتونستم بب یکرد، نگاهش رو به اطراف گردوند از نگاهش غم رو م مکث

 .دمید یاما م نمیهاش رو نب

 رو بهم نگفته. شیاصل لیکه زد دروغه و دل ییتا باور کنم حرف ها شدیباعث م نیهم و

 ات رو از دست نده. گهید ی. برو و بعد از من انتخاب هاتیزندگ یبرو پ لدا،یمن رو فراموش کن -

 .دیحرفش چه به روزم آورد، چه به روز قلبه عاشقم آورد نفهم نیبا ا دیاصال نفهم دینفهم

 لب زدم: یهق هق افتادم، با خستگ به

 عماد؟-

 تو موهاش زد. یچنگ کالفه

 کنم. یخواهش م لدای-

 .دمیخند تلخ
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 عماد تو چته ها؟ ؟یبر یخوا یدوباره عماد؟ دوباره م-

 گفتم: یبلند بایتقر یزدم و با صدا زیم یرو محکم

ها؟ انقدر واسه  یر یم یچرا دار یبگ یخوا یها؟ چرا نم یچه به روزم آورد یفهم یاصال م یایم یه یر یم یه-

 ات...

 لدا؟ی-

 و بلند گفتم: هیگر ریبلند زدم ز یصدا با

 ؟یچ لدایها  ؟یچ لدای-

 دنبالم اومد. دم،یدو رونیب کافه  رو برداشتم و از فمیطاقت از جام بلند شدم، ک یب

 .لدای سایوا-

 و نگهم داشت. دیرو از پشت کش دستم

 .لدایصبر کن -

 سمتش، نگاه اشک آلودم رو به چشم هاش دوختم. برگشتم

ه من چه جور ولش کنم چه طور گرفت، آخ یاز قبل م شتریافتاد قلبم ب یخستش م یدفعه که نگاهم به چشم ها هر

 نباشه خدا چطور؟ گهیقبول کنم که د

 رسونمت. یم میبر-

 گرفته گفتم: یرو پس زدم و با صدا دستش

 .رمیخودم م-

 نگاهم کرد و گفت: تیجد با

 .وفتیراه ب-

 خواسته ام رو بلند گفتم: نیبرگشتم و آخر ن،یخودش رفت سمت  ماش و
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 .یمنو ببر ساحل-

 اما برنگشت با مکث گفت: ستادمیا

 باشه سوارشو.-

 رفتم و سوار شدم. نیلرزون به سمت  ماش یرو لبم نشست، با قدم ها یتلخ لبخند

 گونم ُسر خورد. یو اشک هام رو دمیپخش شد، تلخ خند یآهنگ شاد یرو، روشن کرد صدا نیماش تا

 اما حاال... ومدیکه نم میخواستیاون موقع که آهنگ شاد م-

 کرد. ختم،حرکتیادامه ندادم، سرم رو سمته پنجره گرفتم و آروم اشک ر رو حرفم

 نزد. یکدوم حرف چیه یبه ساحل میبرس تا

 شدم. ادهیپارک کرد پ ابونیخ یرو گوشه  نیماش 

 .میدیبارون با هم دو ریدست  عماد رو گرفتم و ز نیاول یکه برا یهمون روز یبه اون روز  بارون برگشتم

 و.. دنیهام رو بستم شروع کردم به دو چشم

 

 بود. دهیچیبارون پ یمن و عماد در فضا همراه با صدا یخنده  یقهقه ها یصدا》

 .یسرباز یبر یخوایفردا م یشیم سیعماد خ-

 .نیتو ماش میبرگرد یشیم ضیتو مر ست،یمهم ن-

 سرعت دادم. دنمیرو دور بازوش حلقه کردم و به دو دستم

 عماد. ینش ضیمن بدرک تو مر-

 روز اضافه بخورم.  3ممکنه  یچرا من، راست وونهید-

 ؟یجد-

 بارون باشم. ریبا تو ز نجایا نکهیبه ا دیارز یروز اضافه م 3رفتم، اما  یم دیآره امروز با-
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 《حرفش غرق لذت شدم. نیا با

 

 صبر کن. لدای-

انداخت، بغض  یخاطرهام با عماد م ادیمن رو  یپارک لعنت نیا یجا یجا شدمیاما برنگشتم، داشتم خفه م ستادمیا

 کرد. یداشت خفم م

 .میبرگرد و بگو بر یشیخار م شترینمون وگرنه ب نجایا شتریاحمق برگرد، برگرد ب ی. دختره یوا لدا،ی یوا

 باور کن. یریرفتنش رو بگ یجلو یتون یاشک هات نم نیبره تو هم با ا خوادیم عماد

 شده بود. رهیخ نیبرگشتم سمت  عماد نگاهش به من نبود به زم دمیکش یآههام رو بستم و با درد  چشم

 عماد آخ. آخ

 گفتم: نیرفتم سمته ماش یکه م یدر حال سمیبه سمتش قدم برداشتم بدون که وا آروم

 .میبرگرد-

 زدم. یخند شیپاشنه بلندم افتاد ن یمشک یبه کفش ها نگاهم

 کوتاه نباشم اما حاال... ادیتا در کنار عماد ز دمیپوش یکفش پاشنه بلند م شهیهم

 شدم. نیو سوار ماش دمیکش یقیعم آه

 کجا برم؟-

 .یبرو نادر-

 برسونمت خو... یخوا یم-

 .ینه برو نادر-

 روشن کرد و حرکت کرد. نینزد و در سکوت ماش یحرف

 رو پارک کرد و برگشت سمتم. نیماش م،ینزد یکدوم حرف چیه میبرس تا
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 لدا؟ی-

 برگشتم. 《کردم یم یبمون داشتم باهات شوخ نرو》بگه  خوادیم نکهیا دیدر ثابت موند. به ام ریدستگ یرو دستم

 رو به چشم هام دوخت و آروم لب زد: نگاهش

 من هستم. یخواست یمواظب خودت باش، هر وقت کمک-

 ..یجد یبود، جد یلبم نشست، نه انگار جد یرو یتلخ لبخند

 بری تقدیرم مرز از خودم رو بستم چشمامو》

 《بری میمیرم بار این خودت میدونی اینکه با

 

 گفتم: یاما گرفته  یجد یرو باز کردم و با صدا نیماش در

گذشته نه حال و  یشیواسه م رونیبزار ب نینگه داشتنم، وگرنه پام رو از ماش یبرا یوقت دار هیعماد فقط چند ثان-

 .ی. فقط برام تمام شده اندهیآ ینه حت

 گذاشتم. رونیب نیراستم رو از ماش یپا

 ریبلند نزنم ز یتا با صدا دمیگز رو لبم  انداخته بود گرفتم، چشم هام رو بستم نییرو از عماد که سرش رو پا نگاهم

 ..هیگر

 شم تصمیم این مغلوب خودم رو بستم چشمامو》

 《شم تسلیم وقتشه نه نری جنگیدم عمر یک

 

 کنن. دایگونم راه خودشون رو پ یاشک هام رورو بستم و اجازه دادم  نیماش در

 و... دمید یاطرافم رو تار م یتونم نفس بکشم، تمام آدم ها یکردم نم یم حس
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 میری بست بن به میری دست از شم تسلیم》

 میشه آوار میشه تکرار دلتنگیام

 《میشم دیوونه میشم همخونه تو فکر با

 

 .نشیقدم، دو قدم، سه قدم...کم کم دور شدم از عماد و ماش کی

 .دیدارم اشک هام و نگاه خستم رو ند یکه چه حال دیشدم و ند دور 

 کردم. هیمهابا بدون فکر به مردم اطراف گر یصورتم گذاشتم و ب ینشستم، دستم رو رو ابونیخ یطاقت گوشه  یب

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

 رو انداخت تو بغلم و گفت: یگوش یعصب نینسر

 بهش گفته. یچ نیاحمق، بب یپسره -

 گفتم: یتخت انداختم و از جام بلند شدم با خستگ یرو، رو یگوش

 میدینفهم یعماد چرا رفته و تا وقت میدون یکنم، ما هنوز نم یدر موردش حرف نزن خواهش م یجور نیا نینسر-

 .میقضاوتش کن میتون ینم

 ..امیپ نیاما ا-

 گفتم: یسمتش و جد برگشتم

 .نیکنم نسر یخواهش م-

 جلو اومد و بغلم کرد. دیتا اشک هام رو د نیو دوباره بغضم سر باز کرد نسر دیلرز صدام

 گم. یبهش نم یچیه گهیباشه د یتو بگ یباشه قربونت برم هر چ-

 کنه. یخسته ام؛ قلبم درد م یلیخ نیخستم نسر-

 تخت نشستم. یجدا شدم و رو نیهق هق افتادم؛از آغوش نسر به
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 صدام رو نشوه و نگران بشه. رونیکنم تا مامان از ب هیکردم آروم گر یم یسع

 یچون م زنهینم یلحظه حرف نیدونستم تو ا یکرد، م یفقط نگاهم م نشینگاه غمگ ینیدر سکوت با سنگ نینسر

 تونه آرومم کنه. ینم یحرف چیدونست ه

 گرفت. شتریآخر عماد رو خوندم و راه نفسم ب امیرو برداشتم دوباره و دوباره پ یلرزونم رو جلو برم و گوش دست

 بود. نییو سرم پا دیلرز یادامه دادم، شونه هام م ختنیهام به اشک ر چشم

 و غمم صد برابر بشه.. نمیرو بب نینسر زیخواستم نگاه حسرت آم ینم

 

 《کل_یدانا》

 

 نم.خوام سوزن بز یکنم من نم یمهراد خواهش م-

 به مهال انداخت. یرا در هم بُرد و نگاه جد شیها اخم

 کنم تو اون اتاق. یوگرنه خودم پرتت م یرو بزن یو اون آمپول کوفت یبر یشماره وقت دار 3مهال تا -

 هول داد و تشر زد: قاتیرا به سمت  تزر مهال

 .االی-

 آمد با عجز برگشت. یم بدش زدن  که از آمپول مهال

 ..یکنم من از آمپول م یمهراد خواهش م-

 تر از قبل گفت: یرا ادامه نداد که مهراد عصب حرفش

سوزن که نصف وزنت رو  هیالکردار  ؟یترسیسال سن هنوز از آمپول م20و  کلیقدو ه نیمهال خجالت بکش با ا-

 ین برو تا اون رومهال، برو خواهر م یبزنه که انقدر من رو عالف کرد شتین خوادیمار که نم یبزن یخوا ینداره رو م

 شد. رمیبرو د ومدهیسگم باال ن
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تر نکند به سرعت  یکه مهراد را عصب نیا یو برا دیگفت که مهال ترس یبلند ایتقرب یجمله اش را با صدا آخر

 شد. قاتیبرگشت و وارد تزر

 کنارش نشست. یصندل یو رو دیخوش حالتش کش یتو موها یچنگ یکالفگ یکرد و از رو یپوف

 لدا؟یمنو،  نیبب لدای! مامان لدای-

 برگردد. یکنجکاو یآمد باعث شد از رو یکه از پشت سرش م ینگران زن یصدا

 هوش کنارش افتاده بود زد. یکه ب لدایبه صورت  یلیوحشت زده س یزر

 تو؟ یشد یخاک به سرم چ لدایجان تو رو خدا چشم هات رو باز کن،  لدای-

 به سمتشان آمدن. ینگران زر یابخش بودن از صد یکه تو ییکسا تمام

 شده؟ یچ-

 .دیسوال بغضش ترک کی نیهم با

 هوش شده. یدخترم، دخترم از دست رفت تبش رفته باال ب-

 که تازه متوجه شده بود جلو آنگمد و گفت: پرستار

 سمته اورژانس. دشیببر دیخانوم بلندش کن-

 بلند شد و گفت: شیکه هول شده بود به سرعت از جا  ایزر

 برم. یاشه، باشه اورژانس مب-

 را گرفت. شیتا بغلش کند که پرستار بازو لدایشد سمته  خم

 .دیتون یشما نه، شما که نم -

 بلند گفت: انیرو به اطراف و

 لطفا کمک کنن. ونیاز آقا یکی-

 کند جلو رفت و با تحکم گفت: دیترد یلحظه  نکهیا بدون
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 برم. یمن م-

 :دیبه مهراد انداخت و پرس یبه سمتش برگشت نگاه پرستار

 د؟یشناس یخانوم رو م نیشما ا-

 :دیاز تعجب داشت پرس یکه رنگ یرا باال داد و با لحن شیابرو یتا

 نفر کمک کنه؟ هی دیمگه شما نگفت ینه، ول-

 زد و گفت: یداده است تک خنده  یسوت دیکه فهم پرستار

 .دییآها بله بفرما-

و از  لدای یحرکت دست انداخت پشت کمر و زانوها هیتوجه کند با  انیاطراف رهیکه به نگاه خ نیرفت و بدون ا جلو

 بلندش کرد. یصندل یرو

 کدوم طرف برم؟-

 د؟یایهمراه من ب-

 پشت سر مهراد راه افتاد. یجون یآروم و ب یکه نگران حاله دخترش بود با قدم ها یدر حال یزر

 .رفتیم لدای یو مدام قربون صدقه  ختیر یم اشک

از حد  شیب یلباس هم داغ یاز رو یکه در آغوشش بود انداخت، حت ییدخترک نا آشنا ینگاهش را به چهره  مهراد

 بود. شیاز تب باال یصورتش حاک یکرد و سرخ یبدنش را حس م

 :دیآروم نال لدایگرفت و به رو به رو چشم دوخت که  لدایرا از چهره  نگاهش

 نرو.-

 شد. دهیکش دالیحرف نگاهش به سمته  نیا با

 :دیحال و هوا نبود نال نیکه اصال در ا یبغض آلودش در حال یبا صدا لدای

 رفت، ولم کرد؛ دوباره رفت.-
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 سرعت داد. شیشده بود به قدم ها لدای ییگو ونیکه متوجه هذ مهراد

 که پرستار نشان داده بود دراز کشاند. یتخت یرو رو لدای دیبخش اورژانس که رس به

 دستش را به حصار خود در آورد. لدایداغ  یبرود که دست ها رونیبرگشت تا ب ریبه ز سر

 نرو.-

 هوش بود نگاه کرد. یکه هنوز هم ب لدایبرگشت و به  متعجب

 را از دست مهراد جدا کرد. لدایبرد و دست  شیرا پاک کرد و آرام دست پ شیاشک ها یزر

 .ینیبب ریهم ممنون انشااهلل خ ایدن هی یبر یتون یشما م ست،یپسرم حالش خوب ن دیببخش-

 جواب داد: یزد و آرام اما جد یمات لبخند

 کنم انشاهلل که بال به دور باشه. یخواهش م-

 کرد. یرا حس م لدایتن  یزد. اما هنوز گرم رونیحرف را زد و از بخش اورژانس ب نیا

 .دیایدر ب بهیتکان داد تا از فکر دخترک غر یزد و سر شیدر موها یچنگ کالفه

 داداش؟-

 اومد، برگشت. رونیمهال ب یصدا با

 بله؟-

 انداخت و گفت: یتعجب به سمت  بخش اورژانس نگاه با

 بخشه اور.. یرفته بود-

 :دیپرس تیو با جد دیحرفش پر انیم

 نه؟ ایکارت تمام شد -

 مثبت تکان داد. یدادن ندارد سرش را به معن حیکه متوجه شد مهراد قصد توض مهال

 ..میپس بر-
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 《لدای》

 

 شد؟ ینجوریا هویخانوم دکتر دخترم حالش خوبه؟ چرا -

 دست مامان را گرفتم و گفتم: کالفه

 مامان قربونت بشم گفتم خوبم به خدا.-

 به من انداخت و گفت: ینگاه دکتر

 .یگه سردرد هم دار یتا سوزن نوشتم واسه ات بزن. مادرت م 2سُرمت که تمام شد، -

 بزنم که مامان جواب داد: یحرف ستمخوا

 نداره. دهیفا خورهیقرص هم م یسردرد دارم هر چ گهیهفته اس مدام م کی بایآره خانوم دکتر تقر-

 شده. یجور نیا یبه خاطر  استرس و نگران ایشده  فیچشم هاش ضع ایخب احتماال -

 بزنم. یداد حرف یکه هنوز هم مهمون گلوم بود اجازه نم ینزدم در واقعه بغض یانداختم و حرف نییرو پا سرم

 رفت. رونیدارو از اتاق ب زیبعد از تجو دکتر

 با رفتن مامان چشم هام از اشک پر شد. رهیهم رفت تا داروهام رو بگ مامان

 گونم سُر خورد. یتخت انداختم و اشک هام آروم رو یکه نشسته بودم ، خودم رو به پشت رو یحال در

 اد؟یبه سرم داره م ییالب چه

 ..ینیگذره اما دردم مثل روز  اول و بغضم به همون سنگ یهفته اس از رفتنه عماد م کی

 هوش شدم و.. یتو بغل  مامان ب مارستانیب یانقدر حالم بد شده بود که تو امروز

رو  شدمیهوش م یکه کم کم داشتم ب یاون لحظه  یحال ی. فقط رخوت و بیچیه ادینم ادمی یچیه  چون چ،یه و

 .ادمهی
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  لدا؟ی-

 چشمم رو پاک کردم و برگشتم. یاشک گوشه  عیاومدم، سر رونیمامان از فکر ب یصدا با

 جونم مامان؟-

 کرد گفت: یکه بغضم رو صد برابر م یلحن مهربون با

 قربونت برم؟ یخوب-

کنه حرف نزن  یدردم رو صدبرابر مکه  یلحن نینه مامان تو رو خدا مهربون حرف نزن باهام، تو رو خدا با ا یوا 

 باهام.

انداختم آروم زمرمه  نییو سرم رو پا دمیساختم. لب گز یدردم م نیکردم و با ا یسکوت م دیشد،دوباره با ینم اما

 کردم:

 خوبم.-

 باشه قربونت برم استراحت کن تا سُرمت تمام بشه.-

رو  یبه مالفه  یبغض گلوم رو قورت دادم دور از چشم مامان چنگ یچشم هام رو بستم و به سخت یحرف چیه یب

 تخت زدم تا دردم رو کمتر کنم.

چه به سرم  رهیم ادمیمگه  شه؟یچنگ زدن به مالفه مگه درد قلبم فراموش م کیدارم من، با  یخام ال  یچه خ اما

 کنم. یسالم رو فراموش م 7اومد؟ مگه عشق  

 عماد آه. آه

 .دمیکش یتا انقدر درد نم یر یم یچرا دار یگفت یم کاش

رحمانه با گفتن چند  یاما انقدر ب مهیتو زندگ یکس یبگ یحت ایدوست ندارم  یبگ ایازت متنفر  یبودم بگ حاضر

 .یجمله دروغ تنهام بزار

 .نیواسه رفتن، وحشتناک تر یراه رو انتخاب کرد نیتر وحشتناک

********* 
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 یرفت و تو یم جیهنوز سرم گ ام،یب نییپا مارستانیدر ب یجلو یکمک کرد از پله ها بازوم رو محکم گرفت و مامان

 کردم. یرو حس م یحس یتنم رخوت و ب

 《آره》گفتم  یم  یدیترد چیمامان بدون ه 《یبهتر》در جواب  اما

 .رمیبگ یجا تا تاکس نیهم سایمادر وا لدای-

 زدم و آروم لب زدم: هیپشت سرم تک واریحال به د یب

 باشه.-

 داربست》رو به رو افتاد که نوشته بود  واریرفت، چشم هام رو باز کردم که نگاهم به د ابونیسمت  خ مامان

 لبم نشست. یرو یتلخ لبخند《عماد....

 بودم من. بیآورد واقعا که عج یاشکم رو در م وارید یاسمش رو دنید یحال خودم خنده ام گرفت، حت از

 .گرفتم یتاکس ایمادر، ب ایب-

 :دمیرو سرم آوار شد آروم نال ایکه مامات گرفته بود دن یتاکس دنیسمتش که با د دمیچرخ آروم

 مامان. یوا-

 نگران برگشت. مامان

 شده؟ یچ-

 گرفتم و گفتم: 《عماد ییدا》 انیرو از ک نگاهم

 .میبر چیه-

 اهیس ی زهیاش در امان نبودم الحق که آدم ه رهیاز دست  اون نگاه خ نیماش یتو نمیرفتم، تا بش نیسمت  ماش ناچار

 سوخته.

 مامان هم کنارم نشست. ن،یتو ماش نشستم

 .دیچیآهنگ تو فضا پ یکه حرکت کرد، همزمان صدا نیماش
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 برسانی من لب به جان ای آمده تو"

اول آهنگ هجوم اشک رو تو چشم هام حس کردم،  یدو جمله  دنیبا شن  "نمانی تو بمانم عمر یک تو پای من

 چشم هام رو بستم و سرم رو به سمت  پنجره برگردوندم. عیسر

 

 درد من به تو عمری و دادم تو به عشق من"

 "کرد ترت بیرحم همه این چرا عشق این

 

گونم  یاز چشم هام رو یقطره اشک اریاخت یشد و ب انیبستم نما یپلک ها یلبخند و نگاه مهربون عماد جلو ریتصو

 .دیچک

 

 بود ام پروانگی تو عشق شدم خوب من"

 "بود ام دیوانگی هدیه شدن خوب این

 

 زدم تا مامان متوجه لرزش دست هام نشه. یپام گذاشتم و به پام چنگ  یلرزونم رو، رو یها دست

 

 شد کم تو عشق دلم به که نفسی آن از"

 "شد خودم گرداب تو دور من چرخیدن

 

خودم  یجلو ختم،یاشک نر گهیتر شد اما د نیگلوم سنگ یحبس شد و بغض تو نمیقطع شدن آهنگ، نفس تو س با

 مامان رسوا نشم. یرو گرفتم. تا جلو



 نمیتر یلیل

 

42 

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

 .دمیلرز یداشتم از تب م دمیخودم کش یرو، رو پتو

 مادر سردته؟ لدای-

 زور جواب دادم: به

 آ...آر...آره.-

 بخور بعد قرص هات رو بخور. ارمیمادر بلند شو قرص... نه صبر کن برات سوپ ب لدای. اریپتو ب هیبراش  سنای-

 بازو بسته شدن در اومد. یرفت، چند لحظه بعد صدا رونیب و

 از کنارم اومد. سنایناراحت   یصدا

 قربونت برم چت شده آخه؟ لدای-

 گونم سُر خورد. یروو اشک هام  دیصدا ترک یبغضم ب سنایلحن مهربون  دنیشن با

 لدا؟ی-

 .هیگر ریکه نشست رو تخت، محکم بغلش کردم و با صدا زدم ز دمیرو کش سنایطاقت پتو رو کنار زدم، دست   یب

 لب زد: ریمتح سنای

 .لدای-

 بغض آلود و خش دار گفتم: یصدا با

 .شمیکمکم کن تو رو خدا کمکم کن دارم خفه م سنای-

 وحشت زده منو عقب فرستاد. سنای

 لدا؟یشده  یچ-

 اشک آلود و سرخ شده از تبم رو به چشم هاش دوختم. نگاه

 لب زد: آروم
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 .لدایبگو -

 .دمیبه صورتم کش یو عجز نگاهم به اطراف اتاق گردوندم و دست یخستگ با

 بگم؟اصال از کجاش بگم؟ یاز چ سنا؟یبگم  یچ-

 رو به نگاه نگرانش دوختم. نگاهم

 ادته؟یماد رو ع-

 فکر و با شک گفت: ینشست، کم شیشونیپ یرو یزیر اخم

 همون پسر  که اون باال مغازه داشت؟-

 مثبت تکون دادم. یرو به معن سرم

 خب؟-

 باهاش رابطه داشتم. یچند ماه-

 مند گفت: گله

 بار ولت نکرده بود. هیمگه اون  لدای-

 زدم و با عجز گفتم: هق

 نکن تو رو خدا.تو رو خدا سرزنشم  سنای-

 گفت: عیسر

 شده؟ یبگو چ د،یباشه ببخش-

 که اتفاق افتاده بود رو گفتم از اول تا رفتن  عماد. یزیچ هر

 ..کمیآرومتر شدم اما فقط  کمی ختیمن اشک ر یشد، هم پا ناراحت

 زدن آرومم کرد اما باعث نشد فراموش کنم. حرف

 تونستم فراموش کنم؟ یمگه من م اصال
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 امروز نرو. یخوا یم لدای-

 و گفتم: دمیمامان رو بوس یرو برداشتم، خم شدم گونه  فمیک

 ترم دارم.  انیخوبم قربونت برم، مجبورم برم امروز م-

 پس پالتوت رو هم بپوش هوا سرده.-

 چشم.-

 اومد. نییاز پله ها پا سنایمبل برداشتم که همزمان  یرو از رو پالتو

 مادمازل؟ یبر یم فیکجا تشر-

 نثارش کردم. یخنده کوفت با

 دانشگاه.-

 گفت: یخودش رو کنار  مامان انداخت و به شوخ سنای

 خواد بره ولگرد. یکجا م ستیگه ها معلوم ن یدروغ م نیمامان ا-

 با خنده جواب دادم: نیهم یبرا کنهیم یدونستم داره شوخ یم

 دوست پسرم. شیپ رمیآره دارم م-

 که خنده اش گرفته بود تشر زد. یدر حال مامان

 .لدای-

 لبم نشست. یگوشه  یدادم لبخند تلخ رونیب یزدم تا در رو بستم نفسم رو به سخت رونیو از سالن ب دمیخند زیر

 برداشتم... نیزم یرو از رو فمیبرداشتم و پام کرد. ک یرو از جا کفش میاسپرت طوس یها کفش

نفر زد به  هیاز پشت  هویکه  زدمیلب غر م ریافتاد و روزم خراب شد، داشتم ز انیچشمم به ک ستگاهیسر ا دوباره

 افتادم. یکمرم که به جلو پرت شدم و اگه خودم رو به ستون کنارم نگرفته بودم م
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 اومد. نیآروم نسر یخنده  یبار طرف کنم صدا چاریاومدم برگشتم و چند تا ل تا

 .یبود ستادهیجون ا یکه انقدر ب یبود یهو تو چه فکر-

 بهش رفتم. یغره  چشم

 .وفتمیبود ب کیزهرمار نزد-

 :گفت  همون خنده با

 طرف خوردت انقدر نگات کرد. نیبب یراست ؛یوفتادیفعال که ن-

 اخم هام تو هم رفت. انیک دنیکه اشاره کرده بود، با د یبه سمت برگشتم

 نچسب رو. نیا ارین ادمی گهیتو د نیول کن تو رو خدا نسر-

 انداخت رو شونم و گفت: دست

 چرا اتفاقا من که خوشم اومد ازش.-

 شونم برداشتم و گفتم: یرو از رو دستش

 .ریخب خوبه اگه شماره داد، بگ-

 .رهیگ گهید یجا هیده، فعال آقا گلوش  ینچ نم-

 حرص گفتم: با

 ؟یگ یم یچ یفهم یعماد  م ییدا نینسر-

 مثبت تکون داد. یبست و سرش رو به معن نانیهاش رو با اطم چشم

 اتوبوس اومد. ایاول صبح زده به سرت،ب یفهم ینم رینخ-

 :دیچیآرومش تو گوشم پ یصدا که  قدم رفتم کی

 چرا رفت. یبفهم شیدا قیکه از طر نیا ای ست،یحرص دادن عماد بد ن یبرا-

 ..هیچند ثان یثابت موند اما فقط برا انیک یمکث کردم و نگاهم رو یلحظه  یبرا
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 رفتم و سوار شدم. سیسمته سرو 《وونهیبابا د برو》تکون دادم و با گفتن  یسر

 دنبالم و سوار شد. دیدو نینسر

 چرا آخه؟ من که نگفتم باهاش دوست شو.-

 ؟یپس چ-

 و .... دیکن که عماد فکر کن باهم یکار هیکه  نیا یعنی ار،یگفتم حرصش رو در ب-

 و با تحکم گفتم: دمیحرفش پر تو

 حرفشم نزن. نیسرنه اصال ن-

 باال انداخت. ی شونه

 .یلیباشه هر جور ما-

 کرده بود. ریبدجور ذهنم رو درگ نینسر یدونم چرا اما حرف ها ینم یول م،ینزد یکدوم حرف چیه گهید

 ...نینسر یکنم اما حرف ها یرو جز عماد وارد  زندگ یمحاله کس گهیدونستم که د یم خوب

 .لدای الیخ یب اه

رفت که دست  سرنوست  ادمیاما باز هم  شمیم الیخ یکردم واقعا ب یفکر م ال،یخ یبه خودمگفتم ب یلحظه وقت اون

 کنه. میبا من و زندگ یادیز یها یقرار باز

 

 《کل_یدانا》

 

 

 را نثار  شبنم کرد. شیعصب نگاه

 ؟یواسه چ نجایا یاومد-
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 پا انداخت. یمبل نشست و پا رو یرو

 داشته باشم. لیدل دیپسرم با دنید یبرا-

 کرد گفت: یکه تن م یمبل برداشت و در حال یرا از رو کتش

 چون... ستیپسرت ن دنید یبرا یدونم االن وقت مناسب یدونم، فقط م یرو نم دشینبا ای دیبا-

 رو باال گرفت و ادامه داد: نیماش چیسو

 دانشگاه کالس دارم.-

 .محکم سمت  در سالن رفت یرا برداشت و با قدم ها جزوش

 خوام قفل کنم در رو. یدم در منتظرم، م-

 خواد بگه مهال برگرده خونه. یبابات م-

 هم رفت. یتو یبه طرز وحشتناک شیثابت ماند، اخم ها رهیدستگ یرو دستش

 گفت: یو محکم یکه برگردد با لحن کامال جد نیا بدون

 گرده که من مرده باشم. یبرم یبار گفتم مهال در صورت کیمن -

 .دیرفت که شبنم دستش را از پشت کش رونیقدم ب کیرو باز کرد  در

 کنم صبر کن حر.. یمهراد خواهش م-

 برگشت و شمرده شمرده گفت: تیجد با

 ندارم. یحرف چیمن با شما ه-

 شبنم را پس زد و ادامه داد. دست 

 شد. رمید رونیب ایب عیاالن هم سر-

 جا گذاشت. یت  در رفت و شبنم را در همان حالت کالفه عصببلند و محکم سم یسرعت برگشت و با قدم ها به
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کرد برگشت در سالن را بست، سمت  در  ینثار مهراد م ی《شق کله》لب  ریکه ز یدر حال دیکوب نیزم یرو پا

 رفت. یورود

 امد رو به مهراد گفت: رونیخانه که ب از

 ؟یرسون یم ییجا هیمن رو تا -

 نه شبنم خو...-

 مامان.-

توجه به حرف   یکرد و ب شتریب چیسو  آرام کردن خودش فشار مشتش را به دور یرا با حرص بست، برا شیها چشم

 شبنم گفت:

 تونم برسونمت.  یشده نم رمید-

 را به حرکت در آورد و از خانه دور شد. نیتوجه به شبنم ماش یشد و ب نیماش سوار

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

 .....اومدم،اومدم استاد اومد؟......با....ر؟یجانم ام-

 گفت. یسلف حرفش را قطع کرد، آخ کوتاه یبه صندل شیخوردن پا با

 .دیاز پشت سرش به گوش رس یدختر فیظر یهمزمان صدا که

 .نهیب یرو نم یصندل یدرشت نیماشاهلل چشم ها به ا-

 زد. رونیبزند برگشت و از سلف ب یکه حرف نین اانداخت و بدو لدایبه  یرا قطع کرد، سر برگردوند نگاه جد یگوش

 زد و گفت: لدای یآروم به شانه  نینسر

 .دیشعور زشت بود فهم یب-

 با خنده شونه س باال انداخت و گفت: لدای

 واال مگه درو..-
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باز  یکه با دهن نیگرده شده به نسر یخورد، برگشت با چشم ها زیقدم نرفته بود که پاش محکم به م کی هنوز

 خنده. ریزدن ز هویکرد، نگاه کرد و هر دو با هم  ینگاهش م

 وسط خنده به زور گفت: لدای

 کرد. نمیالمصب فکر کنم نفر-

 با خنده گفت: نینسر

 آخ که حقت بود.-

*********** 

 مهراد!-

 هووم؟-

 مهراد زد و دوباره گفت: یبه پهلو ی ضربه

 مهراد با توام؟-

 کرد، کالفه سرش رو باال گرفت. یو باز مر نیکه داشت در ماش یحال در

 باال؟ ارمیسرم رو ب دیکه حتما با ادینم رونیباشه حرف از دهنت ب نییپا رعباس؟سرمیام هیچ-

 نشونت بدم. یزیچ خوامیبزنم، م خوامینم یاما حرف ادیم رونیحرف که از دهنم ب-

بود اخم  ستادهیا یبرادرش مهران که کنار  پسر دنیاشاره کرد، مهراد کنجکاو برگشت با د شیدست به رو به رو با 

 هاش تو هم رفت.

 :دیلب غر ریز

 .یلعنت-

پرت کرد در رو به شدت بست و با قدم  یصندل یدستش رو محکم رو یتو یباز کرد و جزو ضیرو با غ نیماش در

 بلند و محکم به سمت  مهران رفت. یها
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 .دیعباس نگران دنبالش دو ریام

 مهراد صبر کن، مهراد تو رو خدا شرش نکن.-

و به شدت به سمت  خود برگردوند و نعره  دیپسرک را از پشت کش ی قهی رد،یرا بگ شیجلو رعباسیکه ام نیاز ا قبل

 زد:

 که تو دستته. یبده به من اون-

 گذاشت. بشیدستش رو در ج یوحشت زده به سرعت مواد تو پسرک

 جلو اومد و گفت: مهران

 داداش..-

 :دیسرعت سرش رو باال گرفت و غر به

 تو خفه شو مهران.-

 زد: ادیبه صورت پسرک زد و فر یمحکم یلیس

 .االیرو  یگفتم بده به من اون زهرمار-

 نیب ییدستش رو جا یپنجه  یبود وحشت زده نگاهش را به مهران دوخت، مهراد عصب دهیکه از مهراد ترس پسرک

 کوبندش. واریگلو و فک پسرک گذاشت و محکم به د

 نکبت احمق نگاه نکن. نیبده و به ا یعنیگم بده  یم یوقت-

 کرد و مواد رو در آورد. بشیکنه دست در ج دایپ یپسر فرصت عکس العمل نکهیقبل از ا و

 زد: ادیپسرک گرفت و فر یمواد رو رو به رو ی جعبه

 نده ها؟ نیا به اه یزهرمار نیچند دفعه گفتم از ا-

 مهران زد که به عقب پرت شد. ی نهیبا پشت دست محکم به س "نیا"با رسبدن به کلمه  همراه

 زد: ادیبه صورتش زد و فر ی گهید یلیکه جواب نداد مهراد س پسر
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 جنس نده ها؟ نیجا نکشتمت ، چند دفعه گفتم به ا نیحرف بزن تا هم-

 با وحشت لب زد: پسرک

 ...گهی...دگهیغلط کردم آقا؛ د-

 :دیحرفش پر انیرا با انزجا بست و م شیها چشم

 خفه شو. سیه-

چشم هاش رو باز کنه مواد رو به سمتش پرت کرد و  نکهیپسرک رو گرفت و به سمت چپ هول داد و بدون ا ی قهی

 گفت:

 کنار  مهران. نمتینب گهیگمشو د-

بودن و به آن ها  ستادهیدر دانشگاه ا یکه جلو یتیتوجه به جمع یب  به سرعت خم شد مواد رو برداشت و پسرک

 کردن به دو از مهراد دور شد. ینگاه م

 تو موهاش زد و گفت: یو کالفه چنگ یعصب مهران

 داداش چه کا...-

 :دیکه مهراد به صورتش زد حرف تو دهنش موند، نگاه به خون نشسته اش رو به مهران دوخت و غر یمحکم یلیس با

 ؟یو تا خودم خفه ات نکردم مهران ببر. اوکببند اون گاله ات-

 شد. رهیخ نیبه زم ریسر به ز مهران

 گفت: یریاش زد و با لحن پر از تحق نهیبه س یمحکم ضربه

 یم یوقت گهیخوره مهران. د یبهم م یکه واسه خودت درست کرد یوضع ا سفناک نیحالم کم کم داره از تو و ا-

کثافت  نیا از که کنم کمکت خواستم بار صدها. شده کثافت  که غرق  نمیب یآشغال م هی نمیب ینم "مهران" نمتیب

 .یندار اقتیل دمینه، االن فهم یول یایدر ب

 باال برد. یرو کم صداش

 آخ احمَ....-
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 گفت. ی "استغفراهلل"لب  ریو ز دیکه افتاد، لبش رو گز تیبه جمع نگاهش

 خونه. میر یم وفتیراه ب-

 آروم گفت: مهران

 ...من کار-

 رفت. نیمهراد سکوت کرد و به الجبار به دنبال  مهراد سمت  ماش ینگاه جد با

 رفت. نینثارش کرد و سمته ماش ی "وونهید"داد آروم به دور از گوش  مهراد  رونیب یعباس نفسش را به سخت ریام

 《لدای》

 

شخص رو به  دنیرد بشم که با د ابونیگذاشتم سرم رو باال آوردم تا از خ فمیک یشدم، کارتم رو تو ادهیپ سیسرو از

 .دیچسب نیحبس شد، پاهام به زم نمیروم نفس تو س

 وجودم شده بود، چشم و چشم.. تمام

 نجا؟یرفت اما چرا ا یتنش بود حتما داشت م یبود که حواسش به من نبود، لباس فرم سرباز یبه عماد نگاهم

حرکت کردم که همزمان عماد رفت  ابونیمت  اون طرف خبه خودم اومدم و به س ینیماش یبوق بلند باال یصدا با

 .ییداخل مغازه ا

 گلوم نشست. یرو تازه حس کردم و دوباره بغض تو یلبم نشست، دلتنگ یرو یتلخ لبخند

 انداختم و آروم از کنار مغازه رد شدم. نییرو پا سرم

 خانوم، خانوم..-

 و سمت  صدا برگشتم. ستادمیا

 نشست. میشونیپ یور یزیاخم ر انیک دنید با

 جواب دادم: تیجد با
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 د؟ییبله بفرما-

 انداخت و گفت: نییرو پا سرش

 یخواستم...م یبهتون بگم، زاستش من چند وقته م یزیچ هیخواستم  یمزاحمتون شدم اما م نجایکه ا دیببخش-

 خواستم..

 بود که عماد هنوز داخلش بود. یسمت  در مغازه  نگاهم 

 .نهیو ما رو بب ادین هویداشتم که  استرس

 زدم که کالفه گفتم: یهنوز داشت حرف م انیک

 برم عجله دارم. دی. بادیحرفتون رو زودتر بزن شهیآقا م-

 رو بهتون بدم. نیا خواستمیم-

 دستش ثابت موند. یکارت تو یخشکم زد و نگاهم رو ن،ییرو پا نگاهم

 و.. میاگه بشه باهم آشنا بش خواستمیم-

 .امیسرم آوار شد، چشم هام رو بستم تا به خودم ب یرو ایحرفش دن دنیشن با

 گفت: یکه م انینگران ک یصدا که

 شد؟  یخانوم چ-

 گفتن عماد همزمان شد. "انیک" با

 ثابت مونده بود. انیدست  ک یهام رو با وحشت باز کردم، نگاهم رو به عماد دوختم که نگاهش رو چشم

 چشم هاش رو بست و آروم گفت: یلحظه  یبرا عماد

 ؟یباهام ندار یکار ان،یک رمیمن دارم م-

 شد. نشیبزنه برگشت و سمت  ماش یحرف انیکه ک نیاز ا قبل

 دنبالش: دیگذاشت و دو بشیکارت رو تو ج عیسر انیک
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 عماد، عماد با توام. سایوا-

برگشتم تا برم سمته  وفتمین هویگرفتم تا  وارید به رو  فرستادم دستم رونیب یرو به سخت نمیحبس شده تو س نفس  

 خونه که....

 

 《گذشته》

 

 عماد و گفتم: یخنده زدم به بازو با

 .یرو اونجا پارک کن نیکه ماش نینه ا م،یایب نیبا ماش یگفت یانقدر دوره م ییدستشو یدونست یآخه عماد تو که م-

 نگام کرد و گفت: مظلوم

 دونستم انقدره دوره. یواال نم-

 رو گرفت و ادامه داد: دستم

 .میدیدر ضمن مگه بده تو بارون با هم دو-

 "ارزه یلحظه م نیاگه سه روز هم اضافه بخورم، به ا"حرفش افتادم که گفت  ادی دوباره

 عماد چسبوندم و گفتم: یباز شد و با ناز خودم رو به بازو شمین

 هم خوب بود. یلیاصال خ-

 اشاره کرد. ییبهم زد و به دستشو یمهربون لبخند

 خانوم ها اون ور. ییبرو قربونت برم، دستشو-

 باشه پس تو هم برو.-

 برمت تا دم در. یخلوته خودم م نجایا ا،ینه ب-

 قربون صدقه اش رفتم. یخوشم اومد و تو دلم ول رتشیغ نیا از
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شخص  رو به روم  دنیتا برم تو سالن خانوم ها که با د دمیچیجلوترش رفتم، پ کمیداشتم  ییدستشو یلیخ چون

 .دیرنگ از روم پر

 شده بود. عماد اومد و گفت: ریکه د ادیسرعت برگشتم تا به عماد بگم ن به

 ..زیشد عز یچ-

 .دیدر حرف تو دهنش ماس یشخص  جلو دنید با

 محله امون بود نگاه کردم. یها یاز راننده تاکس یکیکه کنار در بود و  یپسر به

 رو به عماد گفت: هوید گردوند و من و عما نیشک نگاهش رو ب با

 ؟یبه آقا عماد خوب-

 هام درشت شد به سرعت برگشت سمته عماد. چشم

 بهش دست داد. کیش یلیخ عماد

 جان. یسالم عل-

 رو پشت کمرم گذاشت و گفت: دستش

 جان. لدایتو برو داخل -

 عماد همزمان  اومدم که رونیو ب انجام دادم عیکارم رو سر ،ییسالن دستشو یکه تو ُبهت بودم رفتم تو یحال در

 .اومد

 دستم رو گرفت. یچشم  همون پسر  عل یجلو

 جان. یخداحافظ عل-

 و همراه خودش کشوند. دیرو کش دستم

 گفتم: میشدم و تا دور شد همقدمش
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بگه. اصال تو  یزیچ یاگه به کس یکنه. وا یم یمسافر کش ستگاهیشناسم همش سر ا یپسر  رو م نیعماد من ا یوا-

 .شیشناخت یخودت هم م

 بود جواب داد: شیشونیپ یرو یزیکه نگاهش به رو به رو و اخم ر یحال در

 .مهینه، دوست  دا یلیمن خ-

 گفتم: عیسر

 کاوه.-

 گوشه چشم نگاهم کرد و با حرص گفت: از

 نه کاوه. انیک-

 خودم خنده ام گرفت. یجیگ از

 انه؟یدوسته ک ان،یخب ک د،یاوخ ببخش-

 《مثبت تکون داد. یبه نشونه  یسر

 《حال》

 

عماد که دور  نیبه ماش یبرگشتم و نگاه دیبود رنگ از روم پر ستادهیا نشیکه کنار ماش یعل رهینگاه خ دنید با

 شده بود انداختم.

 قدم تند کردم سمت  کوچه. عیسر ،یرفت سمت  عل یهم داشت م انیک

 :دیپرس انیاز ک یبلند بایتقر یبا صدا یکه همزمان عل شدمیرد م داشتم

 کنه؟ یازدواج م یعماد ک انیک یراست-

 .شهیتمام م گهیسال د 2. برج شیاحتماال بعد از سرباز-

 ماه... 5 یعنی-
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هوا نابود شده  یها ژنیانگار تمام اکس دم،یکش ینفس نم گهیگفتن، صدا ها برام نامفهوم شد د یچ دمینشن گهید

 یریگرفتم تا از افتادنم جلوگ واریآوردم، رخوت تمام بدنم رو گرفته بود. دستم رو به د یبودن و داشتم نفس کم م

 کنم.

حال رو  نیحال  خودم نبودم بدتر یگونم سُر خورد. حرکت کردم، اما تو یاشک هام رو یو چه جور یک دمینفهم

 و... یداشتم احساس پوچ

بزنم تا تمام درد  غیکنم انقدر ج هیاز ته دل زار زار گرو  نمیخواست همونجا بش یبد، دلم م یلیداشتم خ یبد حس

 ..زمیبر رونیبار  ب کیدلم رو به 

 :دیچیعماد تو گوشم پ یصدا

 "..ییخوام اونم تو ینفر رو م هیمن از خدا فقط -"

 افتادم. نیزم یبهم تعادلم رو از دست دادم و محکم رو یبرخورد محکم  شخص با

 زد دوختم. یکه داشت باهام حرف م یزانوم حس کردم، نگاه اشک آلودم رو به زن هیرو تو ناح یبد سوزش

 شد. یگه اما نم یم یکردم بشنوم چ یم یسع

 .شدیچشم هام زنده م یعماد جلو یکردم چهره  یجا رو نگاه م هر

 نگاه مهربون و مظلومش... اون

 تم.بلند شدم و سمت  خونه رف نیزم یتوجه به زن و درد پام از رو یب

افتاد مامان قرار بود بره خونه  ادمیرو بستم و به سرعت سمت  سالن رفتم، خواستم در رو باز کنم که قفل بود تازه  در

 صنم. ی

 .دیترک یبلند یخودم باز کردم و رفتم داخل تا در رو بستم، بغضم با صدا دیبا کل درو

 

 ردم..مبل پرت ک یرو و آوردم درم سرم از رو  معقنه ام تیعصبان با

 زدم: ادیفر یبغض آلود یصدا با
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 دوست ندارم.. گهید ینامرد یلیعماد خ یلعنت ،یلعنت-

 مبل نشستم و زمزمه کردم: یعجز رو با

 دوست دارم. لیاما دارم خ-

 صورتم گذاشتم و به هق هق افتادم. یرو رو دستم

 قربون اون حرف زدنت بشم من.-"

 زنم؟ یمگه چه طور حرف م-

 "نهیش یجور  خاص،انقدر خاص که بد به دلم م هی-

 خواست. یم هیکردم باز دلم گر یم هیهام سکوت تلخ خونه رو پر کرده بود، هر چقدر گر هیهق گر هق

 رفت. ینم ادمیاز  یعل یحرف ها یلحظه  واسه

 سخت اصال وحشتناک بود. یلیسخت بود خ باورش

 کرد.. یداشت ازدواج م عماد

 ل بلند شدم، سمته اتاقم رفتم.مب یقرار از رو یب

 کردنم ادامه دادم.... هیتخت انداختم و با صدا به گر یرو، رو خودم

*********** 

 گونم رو پاک کرد. یرو یآورد و اشک ها شیبا غم دست پ لدایه

 گفت: یبا ناراحت الیفر

 لدا؟یرو گفت  نیهم یتو مطمئن-

 مثبت تکون دادم. یرو به معن سرم

 گفت: جانیبا ه وفتعیمن ب ونیگر یکه نگاهش به چشم ها نیو قبل از ا دیرس نیبزنه، نسر یتا خواست حرف الیفر

 شد. یبگو چ لدای یوا-
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 و نشست. دیرو عقب کش یصندل

 :دیکنجکاو پرس لدایه

 شده؟ یچ-

 زد به شونم و گفت: نینسر

 تو ب...-

 کرد. با شک گفت: مکث

 .لدای نمتیبب-

 گفتم: دمیکش یم مینیکه به ب یو در حال دمیکش رونیدستمال از جاش ب هیم هام رو پاک کرد اشک

 شده؟ یبگو چ-

 لدا؟ی یکرد هیگر-

 شده. یبگو چ نینسر الیخ یب-

 زده شد. جانیخبرش افتاد که باز ه ادیتازه  انگار

 .میکش یاگه بهت بگم م یوا-

 :دمیپرس ینشست و جد میشونیپ یرو یزیر اخم

 شده؟ یچ-

 انداخت و آروم گفت: الیو فر لدایبه من،ه یاجمال ینگاه

 بشم. یشده بود مجبور شدم سوار تاکس رمیاومدم دانشگاه د یامروز داشتم م-

 مکث ادامه داد: با

 عماد... ییدا یتاکس-

 منتظر موندم ادامه حرفش رو بزنم. زیم یشد رو خیم نگاهم
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چقدر هم با ادبه اولش تعجب کردم اما  زمیعز یم زد. واشم که صدا ادهیشد خواستم پ ادهیهمه مسافراش پ یوقت-

 اون با تو حرف زده بود؟ لدایتعجب کردم.  شترهیگفتم چکار داره ب یوقت

 سرم رو باال گرفتم: یو جد دمیهام رو تو هم کش اخم

 ن؟یبهت گفت نسر یچ-

 دل نگاهم کرد که با تحکم صداش زدم: دو

 .نینسر-

 بشه ازش گرفتم. الیخ یب نکهیا یبرا میابونیتو خ دمیاسرار کرد، د یلیخ یلیاما خ رمیخواستم بگ یبه خدا نم-

 :دمیپرس یحوصله و عصب یب

 ن؟ینسر یازش گرفت یچ-

 گشت گفت: یم یزیدنبال  چ فشیکه تو ک یحال در

 رو بهت بدم. نیازم خواست که ا نیهم یبرا میدونست ما باهم دوست یم-

 .دیچیدر فضا پ الیو فر لدایآروم  ه عیه یگذاشت. صدا زیم یرو، رو یکارت و

 لب زمزمه کردم: ریکارت موند چشم هام رو آروم بستم، با حرص ز یرو خیم نگاهم

 شعور. یاحمق ب-

 حرف عماد افتادم. اد  ی هویاز جام بلند شدم که  یعصب

 "..لدایمن رو فراموش کن "

 "یداتو رو از دست ن گهید یمن رفتم تا انتخاب ها"

 "کنه یازدواج م ی:عماد کیعل"

 شد. دهیکش نیسمته نسر نگاهم

 ".ستیحرص دادن عماد بد ن یبرا انیک-"
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 برگردوندم و به کارت نگاه کردم. زیسرعت سرم رو سمته م به

 با شک لب زد: نینسر

 .لدایشده  یچ-

 کارت رو بلند کردم. یآن میتصم با

 .دیبزن یمن، کالس رو حاضر یبه جا دیتونست-

 رفتم. یبلند به سمت  خروج  یبا قدم ها و

 کجا.. لدای لدا،ی سایوا-

 رفتم. یاومدم و سمته خروج رونیتوجه به صدا زدن دخترا از کافه دانشگاه ب یب

 کنم. دیترد یلحظه  یخواستم برا یکه بود نم ینه اما هر چ ایکنم  یم یدونستم داره کار  درست ینم

 رفتم و بلند گفتم: یتاکس سمت 

 آقا دربست تا پادگان  .....-

 اهواز.. نیگرفته به هم یاز کرمانشاه انتقال دایدونستم عماد جد یشدم. خوب م سوار

 .می. و االن هم که وسط  ماه هستنجایماه انتقاله ا نیدنباله کارش بود و گفته بود اول  هم میدوست یدوره  یتو

 :دیسوار شد و با شک پرس راننده

 پادگان  .....؟ دیر یم-

 رو بهش دوختم. میجد نگاه

 .دییبله آقا بفرما-

 چشم.-

 آقا. دییبفرما-حرکت کرد.  و

 شدم. ادهیپ نیرو حساب کردم و از ماش هیکرا
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 ایرفتن  یبرا دیبودم و پر از ترد ستادهیدر پادگان ا ینگاهم رو، به رو به رو انداختم درست رو به رو نیرفتن ماش با

 نرفتن.

 یلب وا ریو ز دمیاسم مامان لبم رو گز دنیدر آوردم با د فیرو از تو ک یگوش عیبه خودم اومدم سر میگوش یصدا با

 گفتم. یآروم

 دادم. جواب

 جانم مامان؟-

  ؟ییسالم،کجا-

 اطراف نگا کردم. به

 کالس دارم.4من...من دانشگاهم مامان امروز تا ساعت -

 دنبالم. ادیبگم بابا ب یخوایآها خب باشه، م-

 دادم و گفتم: رونینفسم ب دمیتو صورتم کش یدست کالفه

 . امینه مامان خودم با دوستام م-

 . رتتیمعده درد نگ یبخور یزیچ هیباشه. پس -

 چشم مامان چشم.-

 خداحافظ.-

 خداحافظ.-

 در آوردم. فیافتاد، از تو ک انیگذاشتم که نگاهم به کارت ک فمیک یرو قطع کردم و تو یگوش

 به شماره اش انداختم. یهنگا

 رو تر کردم و چشم هام رو آروم بستم. لبم

 《گذشته》
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 عماد!-》

 جونم؟-

 نامزد کردم. یمگه نگفت ،یرفت شیچرا چند سال پ-

 زد. یتلخ لبخند

 دروغ گفتم.-

 دونم، اما چرا..؟ یم-

 من با دختر عموم ازدواج کنم. خواستنیخانواده ام م-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 ا؟یمه-

 بهم انداخت و گفت: یجد نگاه

 در موردش حر.. گهید ایب-

 ش؟یخواست یتو م ؟یتو چ-

 یپام بود رو تو یپارک کرد و برگشت سمتم دستم رو که رو ابونیخ یرو گوشه  نیسکوت کرد، ماش یلحظه  یبرا

 دستش گرفت.

 .لدای نیمن رو بب-

 رو به چشم هاش دوختم. نگاهم

 بزارم. نیخواستم حرف بابام رو زم ینداشتم. فقط نم ایبه مه یعالقه  چیباور کن من ه-

 شد که نشد؟ یپس چ-

 .مینیب یزد و با انگشت اشاره اش زد رو یلبخند
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 .میکه من و تو االن باهم نهی! مهم ایچکار به چراش دار گهیشد د-

 رو که تو دستش بود رو باال گرفت و گفت: دستم

 دست تو دسته هم.-

 《دوختم و چشم هام رو با لذت بستم. رونیرو به ب جانمیه پر از هبه روش زدم. نگا یلبخند

 《حال》

. 

 یحبس شده بود رو با درد و به سخت نمیس یهام رو که گونم رو تر کرده بودن رو پس زدم، نفسم رو که تو اشک

 دادم. رونیب

 .ستادمیدم در ا یسمت  پادگان قدم برداشتم و کنار نگهبان یآن میتصم با

 سالم آقا.-

 من سرش رو باال گرفت. یکتاب بود با صدا یکه سرش تو نگهبان

 .دییبله بفرما-

 کار دارم اما نتونستم. "ییعماد رضا"باز کردم تا بگم با  لب

 :دیبه سمت  چپم نگاه کردم که دوباره پرس دیتو دهنم موند با ترد حرف

 د؟یکار داشت یبا ک دییخانوم بفرما-

 برگشتم و گفتم: یآن میتصم با

 .نمیرو بب ییعماد رضا یآقا خواستمیم-

 نسبتتون؟-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 نامزدشون.-
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 .دیلحظه صبر کن هی-

 رو گرفت. یرو برداشت و شماره  یگوش

 صحبت کنه......ا  اونجاست؟........ ییخواد با رضا یم گهیاومده م یخانوم هیسالم سرهنگ، -

 رو به من انداخت و گفت: نگاهش

 سرهنگ . شیون االن پاز شانس خوبت-

 که مخاطبش شخص پشت  تلفن بود گفت: یدر حال و

 ..........؟ییرضا ییبله سرهنگ؟ ها تو-

 .دیهست یبگم ک دیخانوم گفت-

 لب زدم: یرو تو دهنم بردم و به سخت لبم

 .اینامزدش، مه-

 قطع کرد. عیشد که سر یدونم چ یحرف رو به عماد زد نم نیهم

 .ادیگه االن م یم-

 بله ممنون.-

 .ستادمیبود ا کیکه همون نزد یدور شدم و کنار درخت یاتاقک نگهبان از

 کالفه برگشتم که نگاهم به عماد افتاد. ومد،یگذشت اما عماد ن ینیم15 هی

 آروم کالهش رو از سرش در آورد و لب زد: ستاد،یسر جاش ا دیمن رو د تا

 !؟لدای-

اومده بودم  هیبود واسه گر ومدهیکردم. ن یم هیگر دیودم رو گرفتم نباخ یگلوم نشست اما جلو یبغض تو دنشید با

 حرف بزنم، فقط حرف.

 اومد و گفت: سمتم
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 ؟یکن یچکار م نجایتو ا لدای-

 گفتم: دیلرز یکه م یصدا با

رفتنت رو دروغ  لیاما دل یو تو طول رابطمون هم نگفت یدروغ بگ یستیبلد ن یگفت ،یرابطمون رو شروع کرد یوقت-

نرو. گفتم اما باز تو کار  لیدل یوقت ب چیه یبر یافتاد که خواست یروز اتفاق هیبهت گفته بودم عماد اگه  ادمهی. یگفت

بعد  روزی  دمیتا خودم فهم ی. انقدر نگفتیاما نگفت یر یم یچرا دار یازت خواستم بهم بگ یلی. خیخودت رو کرد

 ش یپ روزی. تا دابونیتو خ دمیچقدر بد فهم نیکنه. بب یازدواج م یعماد ک دیرسپ انیاز ک یعل یتو رفت نکهیاز ا

 یتا حاال دارم م روزیتونه من رو خوشبخت کنه رفت اما از د ینم دیمرد چون فهم یلیگفتم عماد مرد  خ یخودم م

با دختر عموت  یباالخره به حرف پدرت دار نکهینه اصال، نه ا ایکن یازدواج م یدار نکهیگم عماد نامرد . نه واسه ا

 لیعماد دل گمیخودخواه به خودم دارم م یلیخ یگم نامرد چون خودخواه بود یکنه نه اصال. بهت م یازدواج م

 .رهیبگ میتونه واسه خودش تصم یکه خودش نم یاریختا یخودم نگم اه چه پسر  ب شینرفتنش رو نگفت تا من پ

 کفت: یو نگران شیتو حرفم و با تشو دیپر

 .لدای-

 گفتم: یآروم و گرفته  یعماد بزار حرفم رو بزنم. بغضم رو پس زدم و با صدا سیه-

مسئله اصال و اصال به من  نیبه خاطر من نبود فقط و فقط به خاطر خودت بود، تو ا نیو ا یرفتنت رو نگفت لیتو دل-

رو بهش بگم تا راحت تر بتونه فراموشم  قتیحق یلحظه نگفت کیواسه  یخودت حت شی. پیاحساس من فکر نکرد

 کنه.

 یگرفت میتصم ،ی. اما نگفتشدمیم تیکمتر اذ یر یم یچرا دار یگفت یعماد باور کن اگه همون روز اول بهم م نیبب 

 ایبا مه دوارمیرو بگم که ام نی. االن هم فقط و فقط اومدم استیاصال واسم قابل قبول ن نی. و ایخودخواهانه عمل کن

 یکه زن تو یبهت بگم نگران من نباش. من به مرد حساسمواسه من و ا یدل نگران انایو اگه اَح یشبخت بشخو

 کنم چه برسه به فکر، خداحافظ.  ینگاهم نم یهست حت شیزندگ

 دوباره برگشتم. انیک یاداوریبزنه ازش دور شدم اما با  یاجازه بدم حرف نکهیا بدون

 بهترم رو از دست ندم. یتا انتخاب ها یریم یگفت امتیپ نیآخر یتو ادمهی.. گهید ز  یچ هی یراست-

 گفتم: یرحم یصورتش گرفتم و با ب یدر آوردم و جلو فیرو از تو ک کارت



 نمیتر یلیل

 

67 

 واسم باشه. یانتخاب بهتر تونهیم تییبه نظرت دا-

 رنگش رو حس کردم، ناباورانه سرش رو باال گرفت. دنیوضوح پر به

 لب زد: آروم

 ؟یچ-

 زدم. یخند شین

 باشه؟ یانتخاب بهتر تونهیم ،ییدا ت،یدا-

نشدم کارت رو جلو پاش انداختم برگشتم و ازش  یشد. منتظر حرف رهینزد و در سکوت به کارت  تو دستم خ یحرف

 دور شدم.

کردم دارم نفس کم  یحس م دمیکش یداشتم نفس م یپر شده بود و به سخت ژنیاز اکس یمیام از حجم عظ نهیس

 سکو نشستم. یرو واریزدم و همونجا کنار د واریدور شدم دستم رو به د یلی. از پادگان که خارمیم

 .ختمیقرار و خسته به اطراف نگاه کردم و اشک ر یب

بهش  گهیکه د یفراموش کن تو به عماد قول داد شهیجا واسه هم نیکنم، عماد رو هم یتمامش کن خواهش م لدای

 .فکر نکن... گهی. پس دیفکر نکن

********&& 

 پچ پچ مامان و صنم چشم هام رو باز کردم. با حرص گفتم: یصدا با

 خو. دیزن یاه چقدر حرف م-

 به پام زد و گفت: یلگد صنم

 دنه؟یخواب یمبل جا ینگاه به ساعت بنداز بعد حرف بزن. در ضمن رو هیزهرمار پاشو -

 مبل. یسرم برداشتم و نشستم رو یرو از رو پتو

 ؟یکن یچکار م نجایخوابم برد. تو ا نجایا شبید-
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 بهم رفت. یچپ چپ

 به تو چه؟-

 با حرص گفت: مامان

 ؟یچکار بچه ام دار لدایزهرمار -

 خنده از جام بلند شدم. با

 .یمامان چته داغ کرد ووووهی-

 :صنم

 حقته.-

 آشپزخونه شدم که مامان داد زد: وارد

 .اینشور نکیصورتت رو تو س لدای-

 اومدم. رونیکنم؟ از آشپزخونه ب یچکار م نجایاه کردم، من ابه اطراف نگ جیگ

 اصال حواسم نبود رفتم تو آشپزخونه.-

 و صنم متعجب نگام کردن که حق به جانب گفتم: مامان

 .ییخواستم برم تو دستشو یچتونه؟ خو م هیچ-

 گفت: یکه صنم با لحن شوخ ییسمت  دستشو رفتم

 خواستگار رو رد کن. نیو ا ایمامان به نظرم ب-

 حرف  صنم با تعجب برگشتم. نیبودم که با ا دهیرس ییدر دستشو به

 ؟یچ-

 بند اومد. تییآ دستشو-

 حرص گفتم: با
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 گه. یم یچ نیصنم کوفت، مامان ا-

 گم. یبهت م ایبرو دست و صورتت رو بشور ب-

 اومدم. رونیصورتم رو آب زدم و ب ییدستشو یتو رفتم

 مامان نشستم که بدون مقدمه گفت: کنار

 .یخواستگار انیاومد دم خونه و اجازه خواست که واسه تو ب یخانوم هیامروز -

 بود؟ یخب اون خانومه ک-

 فکر کرد و گفت: یکم مامان

 بود؟ یچ لشیگفتم که فام یرفت، صنم االن داشتم بهت م ادمی شیلیفام یوا-

 رو کنار گذاشت و گفت: شیگوش صنم

 .یینم رضافکر ک-

 سرعت به سمت  صنم سر برگردوندم. به

 ؟یچ-

 .دیتعجب خودش رو عقب کش با

 .دمیترس وونهیوا چته د-

دونست که چه  یتا شک نکنن اما فقط خدا م ارمیدر ن یباز عیضا ادیمامان و صنم ز یکردم آروم باشم و جلو یسع

 داشتم. یحال

 ه؟یچ شیلیفام یگفت-

 گفت: ختیر یم کیپالست یها رو تو یکه آشغال سبز یدر حال مامان

 نه. ای انیشماره هم داد که تا فردا خبرش رو بهشون بدم که ب گه،ید ییرضا-

 دوختم، عماد داشت چ... نینگاهم رو به زم ناباورانه
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 ..انیخوشم اومد مامان. ک یلیاز اسم  پسره خ-

 حرف  صنم سر جام خشکم زد. حس کرد روح از تنم رفت. دنیشن با

 ...لدای...لدای...ان یگفتم؟ اسمش ک یچ یدیفهم لدای-

 سرم رو باال گرفتم. جیخوردم و گ یتکون

 ها؟-

 :دیبهم انداخت و چرس ینگاه مشکوک صنم

 لدا؟ی یخوب-

 شک نکنه گفتم: نیاز ا شتریب نکهیا یبرا

 هست. یکردم که ابن خواستگار  ک یفکر م نیآره، آره خوبم. داشتم به ا-

 رو گفتم مامان گفت: نیا تا

 شغله دومشه. نیمادرش ا یفکر کنم مسافر کشه اما به گفته  دت،یراه د یمادرش که گفت تو-

 بودم و هنوز تو ُبهت بودم از جام بلند شدم. جیگ

 درس بخونم فردا امتحان دارم. کمیمن برم اتاقم -

 تاقم.صنم باشم برگشتم و رفتم تو ا ایاز مامان  یمنتظر جواب نکهیا بدون

 زدم. ********،  هیاتاق که شدم در رو بستم و به در تک وارد

 ؟یچ-

 انداخت و بعد نگاهش رو به اطراف گردوند. لدایو ه الی، فر نیبه نسر یزده اول نگاه رتیگرد شده و ح یچشم ها با

 آروم گفت: رهینگاهش رو از اطراف بگ نکهیشده بود. بدون ا دهیکه به طرفشون کش ی رهیخ یها نگاه

 خدا لعنتتون نکنه چه خبرتونه؟-

 و گفت: دیرا کش شیبازو لدایه
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 ؟یاومد خواستگار انیک لدا؟ی یگ یم یدار یول کن اونا رو، جد نمیبرگرد بب-

 که هنوز نه اما... یخواستگار-

 و با عجله گفت: دیجلو کش زیم یخودش رو رو نینسر

 نه؟ ایآخرش اومد  لدا؟ی یاما چ-

 گفت: یانداخت و آروم و با لحن پر از غم نییپا رو سرش خورده سر و معقوم  .دیخودش رو عقب کش و دیکش یپوف

 .رهیاجازه بگ یخواستگار یفعال مادرش رو فرستاد خونه امون که برا-

 به هم انداختن. یناراحت و کالفه نگاه و رفتن  کنان عقب "یوا یا"سه  هر

 لدایبود که نگاه  یو صندل یچوب زیکه نشسته بودن چند م یقیآالچ ریکالفه و پر از غمش رو به اطراف گردوند ز نگاه

 ثابت ماند  یکنار زیرو به م

کرد که آخرش  یم فیرو تعر یزیاز دخترا داشت چ یکیپسر که همشون لبهاشون به لبخند باز بود و  3تا دختر و 3

 بره.باعث شد قهقه خنده اشون هوا 

 گفت: ینییپا یزد و با صدا لدایآروم به ه الیلبش نشست. فر یرو یتلخ لبخند

 خواد چکار کنه؟ یحاال م-

 :دیطاقت پرس یب الینداستن تکون داد که فر یبه نشانه  یسر لدایه

 ؟یچکار کن یخوا یم لدی-

 برگشت. الیگرفت و به سمت  فر یکنار زیرو با اکراه از م نگاهش

 ؟یچ-

 ؟یچکار کن یخوا یم گمیم-

 باال انداخت. یتکون داد و شانه  یسر سردرگم

 .یخواستگار انیپنج شنبه شب ب توننیدونم واال، مامان قرار شد امروز بهشون زنگ بزنه و بگه م ینم-
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 زده گفتن: رتیسه ح هر

 ؟یچ-

 :گفت  زد، زیم یرو یآروم یاز کوره در رفت و ضربهو نیباال انداخت که نسر ی شانه

 تو؟ یکن یچکار م یدار یفهم یم الدی-

 گونش ُسر خورد. یآروم رو شینشسته بود باالخره سر باز کرد و اشک ها شیکه ساعت ها در گلو یبغض

 گفت: یگرفته  یصدا با

 .ارمی. دارم کم مشمیفهمم که دارم خسته م یرو خوب م زیچ هی. تنها یچیه نیفهمم نسر ینم یچینه ه-

 .ختمیصورتش گرفت و آروم اشک ر یگذاشت و دست هاش رو جلو زیم یدستش رو رو آرنج

 لدایبه  ینیکه تسک نیا ینبود انداخت؛ برا لدایشباهت به  یکه حالش ب الیو فر لدایبه ه ینگاه نیغمگ نینسر

 شونه اش گذاشت. یو دستش رو رو دیبدهد خودش رو جلو کش

 .شهیدرست م ینکن، انشاهلل همه چ هیقربونت برم گر لدای-

 و گفت: دیخند هویافتاده بود  انیک اد ی هیکه وسط گر لدای

 .یوجب هی ی کهیزشته مرت یلیخ خورهیحالم بهم م انیمن از ک نیآخ نسر-

 با خنده گفت: لداینگاه کرد که  لدایاول با تعجب به  نیحرفش نسر نیا با

 اونجور نگاه نکن. هیچ-

 زد و گفت: لدایبه پشت کمر  یخنده ضربه  با

 .وونهیبرو گمشو د-

 کردن. لداینثار  ی وونهیخنده و د ریزدن ز لدایو ه الیحرف فر نی. با ادیخودش رو عقب کش و

 به ساعتش انداخت و گفت: ینگاه

 .شهیاالن کالس شروع م دیپاش-
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 ..کرد باز  بود را یصندل یرا که رو  فشیهمزمان در ک و

 .لدای گمیم-

 برگشت. الیسمت  فر به

 جانم؟-

 هست؟ ی ترم ک انینگفت م ایاستاد ارشاد ن گمیم-

 چرا صبر کن تو گروه بچه ها گفتن.-

 بردن. لدای یشدن و سرشان را در گوش کشینزد الیو فر نینسر لدا،یرا در آورد که همزمان ه شیگوش

 به هر سه انداخت. یو نگاه متعجب دیاز کار کش دست

 .هایخصوص لهیوس یگوش-

 زد و گفت:به شونه اش  یضربه  لدایه

 حرف نزن نگاه کن.-

 پرووها.-

********* 

کرد آروم  یرا بست و سع شیبا وحشت چشم ها ومد،یمامور حراست که دنبالش م دنیبرگشت با د شیبا تشو مهران

 باشد.

 .دیلحظه صبر کن هیآقا، آقا -

که درش باز بود پا تند کرد و  لدای فیک دنیرا در آورد، نگاهش را به اطراف گرداند با د بشیسرعت مواد تو ج به

 پرت کرد. لدای ف  یک یبه طور نامحسوس مواد رو تو شدیهمزمان که از کنارش رد م

 .سایآقا با شما هستم وا-

 .ستادیدور شد و ا لدای یقدم از صندل چند
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 .دییبله بفرما-

 به مهران انداخت و گفت: ینگاه مشکوک مامور

 .یکن یزنم صبر نم یصدات م یچرا هر چ-

کرد آروم باشد و در جواب مامور حراست  یبود و هنوز حالت  اضطراب داشت اما سع لدای ف یکه نگاهش به ک یحال در

 گفت:

 اومده. شیپ یمشکل دم؛ینشن-

 و حق به جانب گفت: تیجد با

 چرا چشم هات سرخه؟-

 و با تعجب گفت: دیبه صورتش کش یدست

 خه؟چرا چشام سر یکه بپرس یهمه راه صدام زد نیا-

 ه؟یآره حرف-

 تکان داد و گفت: یسر

 دارم. تیچشام سرخه چون حساس ،ینه چه حرف -

 به پشت  کمر مهران زد. یزد و ضربه  یپوزخند

 .وفتی. راه بشهیباشه معلوم م-

 .دیرا عقب کش خودش

 کجا؟-

 به او انداخت و گفت: یتند نگاه

 .االی وفتیحراست راه ب-

 باال گرفت. میدوباره ُهلش داد، مهران عقب رفت و دستانش رو به حالت تسل و
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 هول نده. امیباشه م-

 . ********، االیپس -

 ؟یچ-

 انداخت و بعد نگاهش رو به اطراف گردوند. لدایو ه الی، فر نیبه نسر یزده اول نگاه رتیگرد شده و ح یچشم ها با

 آروم گفت: رهینگاهش رو از اطراف بگ نکهیه بود. بدون اشد دهیکه به طرفشون کش ی رهیخ یها نگاه

 خدا لعنتتون نکنه چه خبرتونه؟-

 و گفت: دیرا کش شیبازو لدایه

 ؟یاومد خواستگار انیک لدا؟ی یگ یم یدار یول کن اونا رو، جد نمیبرگرد بب-

 که هنوز نه اما... یخواستگار-

 و با عجله گفت: دیجلو کش زیم یخودش رو رو نینسر

 نه؟ ایآخرش اومد  لدا؟ی یاما چ-

 گفت: یانداخت و آروم و با لحن پر از غم نییپا رو سرش خورده سر و معقوم  .دیو خودش رو عقب کش دیکش یپوف

 .رهیاجازه بگ یخواستگار یفعال مادرش رو فرستاد خونه امون که برا-

 ختن.به هم اندا یناراحت و کالفه نگاه و رفتن  کنان عقب "یوا یا"سه  هر

 لدایبود که نگاه  یو صندل یچوب زیکه نشسته بودن چند م یقیآالچ ریکالفه و پر از غمش رو به اطراف گردوند ز نگاه

 ثابت ماند  یکنار زیرو به م

کرد که آخرش  یم فیرو تعر یزیاز دخترا داشت چ یکیپسر که همشون لبهاشون به لبخند باز بود و  3تا دختر و 3

 باعث شد قهقه خنده اشون هوا بره.

 گفت: ینییپا یزد و با صدا لدایآروم به ه الیلبش نشست. فر یرو یتلخ لبخند

 خواد چکار کنه؟ یحاال م-
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 :دیطاقت پرس یب الینداستن تکون داد که فر یبه نشانه  یسر لدایه

 ؟یچکار کن یخوا یم لدی-

 برگشت. الیفت و به سمت  فرگر یکنار زیرو با اکراه از م نگاهش

 ؟یچ-

 ؟یچکار کن یخوا یم گمیم-

 باال انداخت. یتکون داد و شانه  یسر سردرگم

 .یخواستگار انیپنج شنبه شب ب توننیدونم واال، مامان قرار شد امروز بهشون زنگ بزنه و بگه م ینم-

 زده گفتن: رتیسه ح هر

 ؟یچ-

 :گفت  زد، زیم یرو یآروم یاز کوره در رفت و ضربهو نیباال انداخت که نسر ی شانه

 تو؟ یکن یچکار م یدار یفهم یم لدای-

 گونش ُسر خورد. یآروم رو شینشسته بود باالخره سر باز کرد و اشک ها شیکه ساعت ها در گلو یبغض

 گفت: یگرفته  یصدا با

 .ارمی. دارم کم مشمیرم خسته مفهمم که دا یرو خوب م زیچ هی. تنها یچیه نیفهمم نسر ینم یچینه ه-

 .ختمیصورتش گرفت و آروم اشک ر یگذاشت و دست هاش رو جلو زیم یدستش رو رو آرنج

 لدایبه  ینیکه تسک نیا ینبود انداخت؛ برا لدایشباهت به  یکه حالش ب الیو فر لدایبه ه ینگاه نیغمگ نینسر

 شونه اش گذاشت. یو دستش رو رو دیبدهد خودش رو جلو کش

 .شهیدرست م ینکن، انشاهلل همه چ هیقربونت برم گر لدای-

 و گفت: دیخند هویافتاده بود  انیک اد ی هیکه وسط گر لدای

 .یوجب هی ی کهیزشته مرت یلیخ خورهیحالم بهم م انیمن از ک نیآخ نسر-
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 با خنده گفت: لداینگاه کرد که  لدایاول با تعجب به  نیحرفش نسر نیا با

 اونجور نگاه نکن. هیچ-

 زد و گفت: لدایبه پشت کمر  یخنده ضربه  با

 .وونهیبرو گمشو د-

 کردن. لداینثار  ی وونهیخنده و د ریزدن ز لدایو ه الیحرف فر نی. با ادیخودش رو عقب کش و

 به ساعتش انداخت و گفت: ینگاه

 .شهیاالن کالس شروع م دیپاش-

 ..کرد باز  را بود یصندل یرا که رو  فشیهمزمان در ک و

 .لدای گمیم-

 برگشت. الیسمت  فر به

 جانم؟-

 هست؟ ی ترم ک انینگفت م ایاستاد ارشاد ن گمیم-

 چرا صبر کن تو گروه بچه ها گفتن.-

 بردن. لدای یشدن و سرشان را در گوش کشینزد الیو فر نینسر لدا،یرا در آورد که همزمان ه شیگوش

 به هر سه انداخت. یو نگاه متعجب دیاز کار کش دست

 .هایخصوص لهیوس یگوش-

 به شونه اش زد و گفت: یضربه  لدایه

 حرف نزن نگاه کن.-

 پرووها.-

********* 
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کرد آروم  یرا بست و سع شیبا وحشت چشم ها ومد،یمامور حراست که دنبالش م دنیبرگشت با د شیبا تشو مهران

 باشد.

 .دیلحظه صبر کن هیآقا، آقا -

که درش باز بود پا تند کرد و  لدای فیک دنیرا در آورد، نگاهش را به اطراف گرداند با د بشیج سرعت مواد تو به

 پرت کرد. لدای ف  یک یبه طور نامحسوس مواد رو تو شدیهمزمان که از کنارش رد م

 .سایآقا با شما هستم وا-

 .ستادیدور شد و ا لدای یقدم از صندل چند

 .دییبله بفرما-

 به مهران انداخت و گفت: ینگاه مشکوک مامور

 .یکن یزنم صبر نم یصدات م یچرا هر چ-

کرد آروم باشد و در جواب مامور حراست  یبود و هنوز حالت  اضطراب داشت اما سع لدای ف یکه نگاهش به ک یحال در

 گفت:

 اومده. شیپ یمشکل دم؛ینشن-

 و حق به جانب گفت: تیجد با

 چرا چشم هات سرخه؟-

 و با تعجب گفت: دیبه صورتش کش یدست

 چرا چشام سرخه؟ یکه بپرس یهمه راه صدام زد نیا-

 ه؟یآره حرف-

 تکان داد و گفت: یسر

 دارم. تیچشام سرخه چون حساس ،ینه چه حرف -
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 به پشت  کمر مهران زد. یزد و ضربه  یپوزخند

 .وفتی. راه بشهیباشه معلوم م-

 .دیرا عقب کش خودش

 کجا؟-

 به او انداخت و گفت: یتند نگاه

 .االی وفتیحراست راه ب-

 باال گرفت. میدوباره ُهلش داد، مهران عقب رفت و دستانش رو به حالت تسل و

 هول نده. امیباشه م-

 . همقدم با مامور شد و در همون حال گفت:االیپس -

 .یکنه. د ول کن دستمو دزد که نگرفت یم یزیدانشگاه آبرو ر یمهراد که جلو رهیتقص گهیآره د-

نگاهش به  دیقورت داد و با ترد یرا به سخت شیآب گلو شدیکه االن نگاهش به او بود رد م لدایکه از کنار  ینیه در

 شد. دهیکش فیسمت  ک

 نگات به رو به رو باشه.-

 به مامور رفت. یحرص چشم غره  با

 .ایکرد ریخالف کار دستگ یفکر کرد یجد یجد-

 جلو هُلش رو و گفت: هب

 حرف نباش.-

 :دیلب غر ریو ز دیهم ساب یرو دندون

 .امیهُل نده خودم م-

********* 
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 با ذوق گفت: الیفر

 ناز بودا. افشیق یلیپسره کثافت خ نیا-

 زد و گفت: الیبه پشت  سر فر یضربه  لدایه

 بزار واسه من.. ،یخفه شو تو نامزد دار-

 خودت؛ معتاده. یارزون-

 گفت: لدایبزنه که  یخواست حرف لدایه

 سر کالس.... میبسه دخترا بر-

 

 《لدای》

 

 حوصله به ساعت نگاه کردم. یب

 برگشت و آروم گفت: ن،یزدم به نسر آروم

 جوونم؟-

 کد انداختم. یداشت صحبت م زیر کیبه استاد که  یحوصله نگاه یب

 خسته شدم. ره،یمن حوصلم سر م-

 و گذاشت و نگاهش رو از استاد به سمت  من سوق داد. زیم یرو، رو خودکارس

 خب چکار کنم؟-

 .رونیب میبر-

 .یشیخانوم درو-

 چشم هام رو بستم و برگشتم سمت  استاد. یحالت بدبختانه  با
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 بله استاد!-

 خنده اش گرفته بود که با لحن آرومتر از قبل گفت: افمیاز حالت ق انگار

 .یبر یتون یم یاگه خسته -

 ا خواسته جمع جور نشستم و گفتم:خد از

 تونم برم؟ یم یاستاد جد-

 بپرس. اتیکنم از هم کالس یترم رو اعالئم م انیآخر کالس زمان امتحان م نکهیآره برو، فقط ا-

 .یچشم استاد خسته نباش-

 رونیب یاومدم. نفسم رو به راحت رونیو دخترا کردم و از کالس ب نینسر یحواله  یرو برداشتم و چشمک لمیوسا

 ..شدمیدادم. کم کم داشتم تو کالس خفه م

 افتاد که... یکیکوچ کیگشتم که نگاهم به پالست یم میبود داشتم دنباله گوش فمیاومدم، سرم تو ک رونیسالن ب از

 .ختیر نیزم یرو فیک یتو لیاز دستم افتاد و تمام وسا فیک یشخص به  برخوردم با

 .دیکه حراست دانشگاه بود حرف تو دهنم ماس یخانوم دنیبارش کنم که با د یزیچ هیحرص سرم رو باال گرفتم تا  با

 رفت و آروم گفتم: عقب

 .دیببخش-

 کیبرداشتم که دوباره همون پالست نیرو از رو زم نکمیرفت. ع یدونم چرا نم یرو برداشتم اما نم لیشدم و وسا خم

 اومدم بردارمش که... دمیرو د

 بده من اون رو.. نم،یصبر کن بب-

 که به سرم زده بود وحشت به دلم نشست. یاما از فکر ها هیدونستم چ یداشتم، نم یحس بد هی

 شد خودش بود...مواد اما... لیتبد نیقیدستم که گرفتمش شکم به  یرو برداشتم و بلند شدم، تو کیکوچ کیپالست

 دستش انداخت. یبه مواد تو یدر هم نگاه یبا اخم ها دشیشدت از دستم کش به
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 زده لب زدم: وحشت

 به خدا...-

 داد زد: یبلند بایتقر یصدا با

 ساکت شو.-

 و به سمت  جلو هُل داد. دیرو کش بازوم

 .االیسمته حراست  وفتیراه ب-

 به... -

 زد: ادیتر از قبل فر بلند

 ساکت شو.-

 .ستیداشتم قانعش کنم که ماله من ن یرفتم و سع ینم وفتیگفت راه ب یبهم م ی. هر چومدیداشت اشکم در م گهید

 به خدا قسم واسه من...-

خون رو تو دهنم حس  یدندونم رفت و شور ریبه صورتم زد که لبم ز یمحکم یلیهوا دستش رو برد باال و س یب

 کردم.

 :دیغر تیعصبان با

 ساکت و برو. یعنی وفتیگم راه ب یم یوقت-

 سمت  حراست رفتم. هیبق رهینداختم و در مقابل نگاه خا نییسرم رو پا دیگونم چک یهام آروم رو اشک

 

 《کل_یدانا》

 

 رفت انداخت. یکه به سمته حراست م لدایبه  یبرگشت و نگاه کنجکاو
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 قیآالچ ریز شیها یعباس و مهران که کنار چند نفر از هم کالس ریرا برگرداند و سمت  ام شیباال انداخت رو ی شانه

 نشسته بودن رفت.

 سالم.-

 گفت: ایننشسته بود که پو هنوز

 خوره معتاد باشه. یبهش نم هیدختره خوشکل-

 که نگاه مشکوکش به مهران بود با طعنه گفت: ریام

 .ادیاصال بهش نم دمیدانشگاه د یتو یدختره رو چند بار نیآره من ا-

 با مکث نگاهش رو از مهران به سمت  مهراد سوق داد: و

 مگه نه مهراد؟-

 یزیبود و از چ دهیانداخت. مهراد که تازه رس رعباسیبه ام یسرش رو باال گرفت و نگاه شیتشونگران و با  مهران

 :دیخبر نداشت پرس

 شده مگه؟ یچ-

 ...نیزم یرو ختیر فشیک لیحواسش نبود خورد به مامور حراست وسا چارهیدختره ب چیه-

 بلند شد: شیاز جا شیکامل نشده بود که مهران با تشو حرفش

 من برم کالسم...-

 ادامه حرفش رو زد: یبلند یبه مهران بود با صدا شیکه نگاه جد یعباس در حال ریام

تو رو بردن  شیپ  ساعت 2مهران  یراست ست،یقسم خورد که مواد مال  اون ن یکل چارهیمواد بود، ب فشیک یتو-

 ؟یحراست واسه چ

 داد. رونیرا بست و نفسش رو با حرص ب شیم هاعباس شده بود چش ریکه متوجه موضوع و منظور  ام مهراد

 گفت: تیگذشت با جد یکه از کنار  مهران م یبلند شد، برگشت و در حال شیطاقت از جا یب
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 کارت دارم. ایمهران ب-

 به سرعت برگشت و گفت: مهران

 مهراد من..-

 :دیبه مهران انداخت و غر یخشونت برگشت نگاه تند با

 مهران. وفتیراه ب-

زد و به دنبال  مهراد راه افتاد. برگشت  شیبه داخل موها یقدم برداشت، مهران کالفه چنگ یگریو به سمت  د برگشت

 .دشیکوب واریمهران زد و محکم به د یبه بازو یچنگ

 :دیغر تیعصبان با

 مهران؟ یخورد یتو باز چه گه-

 نگاهش رو به اطراف گردوند و گفت: کالفه

 دختره. ف  یانداختمش تو ک هویبه خدا هول شدم -

 لب با حرص تکرار کرد: ریهاش رو بست و ز چشم

 مهران.  یمهران،وا یوا-

 گفت: یبلند بایتقر یو با صدا دیمهران کوب نهیطاقت کف دستش رو محکم به س یب

 ها؟  یتمیچاره به خاطر تو ا لدنگ اخراج بشه. به چه ق ینه؟ ممکنه اون دختره ب ای یچکار کرد یفهم یمهران م-

 مهران گذاشت. یگلو ریخشم پنجه دستش رو ز با

 .نکن نگاه رو من  ب ر و بر زیخر سر  جال نیحرف بزن مهران ع-

 رفت که مهران آروم زمزمه کرد: عقب

 مترسک.-
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باال  میتسل یدستش رو به معن هی. زدیم دیزد که نبا یحرف دیرو به سمت  مهران سوق داد که فهم زشیتند و ت نگاه

 برد.

 .میباشه تسل-

بود تا  یداد و پشتش رو به مهران کرد کالفه و سردرگم به اطراف نگاه کرد و به فکر چاره  رونیب یرو به سخت نفسش

 رو نجات بده. لدای

 به سمته مهران برگشت. تیکه در لحظه به سرش برگشت با جد یزد، با فکر شیتو موها یچنگ

 .تیساق یاز دوستا یکیزنگ بزن به -

 برد. بیدوخت و دستش رو تو ج نینگاهش رو به زم الیخیب

 ندارم. یمن دوست  ساق-

 مهران زد و با حرص گفت: ی نهیپشت دست محکم به س با

 ،یکثافت غرق نیدونم چقدر تو ا یبگو ا ال من که خوب م یدروغ بگ یخوایم یخر هفت جدو آبادته مهران به هر ک-

 .دمیرو به چالش نکش تتیشخص یب تیشخص نیاز ا شتریزنگ بزن تا ب االی

 داد و ناچار گفت: رونیرو ب نفسش 

 باشه بابا زنگ زدم حرص نخور.-

 زود. االی-

*********** 

 داشت خودش رو آروم کنه. یانداخته بود و سع نییرو پا سرش

 و داد زد: دیکوب زیم یرو یحراست عصب ریمد 

 سکوت، حرف بزن. یخانوم به جا-

و از جاش  دیکنارش کوب یصندل یرو محکم رو فشیسرش رو باال گرفت، ک یطاقت و عصب یب لدایحرف  هی نیهم با

 زد: ادیداشته باشد فر شیرو کارها و صدا یکنترل نکهیبلند شد بدون ا
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 ستیواسه من ن یمواد لعنت نیا گمیدارم م د؟یشیمن م یحرف ها یبزنم مگه شما متوجه  یبگم ها؟ چه حرف یچ-

شده اما واسه من  دایمن بدبخت پ ف یک یدونم از کجا و چه جور تو یدونم، نم ینم ست،یواسه من ن غمبریبه پ ریبه پ

 .دیبکن دیخوا یم نکه دلتو یهر کار ستیبه درک مهم ن دیکن ی. باور هم نمستین

 فت.گر رحراستیپدرش رو نوشت و سمت  مد یشماره  یبرگه  یبرداشت و رو یخودکار زیم یشد از رو خم

 نیطور با ا نیمواد مشخص کنه و هم نیمن رو با ا فیتکل نجایا ادیتا ب دیبزن زنگ  هم شماره پدرم نیا دییبفرما-

 من بلند کرد. یخانوم که دست رو

 گفت: یحراست عصب نگهبان

 ...یخواست یهست م فتیمواد تو ک ایثان نییپا اریاوال که صدات رو ب-

 و گفت: دیحرفش پر ونیطاقت م یبود ب یکه عصب لدای

 .دیمن بلند کن یدست رو دیکه شما حق نداشت نهیخواستم مهم ا یم یمن چ ستیمهم ن-

 گفت: ریرو به سمت  مد و

شما به خالفم  یرو ادیحرف بزن؟ خب حرف زدم دادو فر دیکه گفت دیشما نبود دیشد آقا؟ چرا ساکت شد یچ-

 دانشگاه و حکم اخراج. ریبعدشم زنگ به مد دیرد رو بگموا نیبه پدرم و تمام ا دیاضافه شد حاال زنگ بزن

 به عقب برداشت. یداد و قدم رونیب ینفسش رو به راحت دیکه رس انیبه پا حرفش

 انداخت: لدایبه  یضیو پر غ ینگاه جد ریمد

شما چرا  نمیبب ست،یمثل شما ن یزبون دراز یدانشجوها یکنم. دانشگاه جا یرو م یکه گفت ییحتما تمام کارها-

 داخل؟ دیاومد

 وارد دفتر شده بودن، بود. شدیم ی قهیدوسته مهران بود که چند دق یمهراد؛ مهران و مان مخاطبش

 مهراد زد. یبه پهلو یانداخت و آروم ضربه  نییسرش رو پا مهران

 .میما بر ایب ادیزبونش از پس خودش برم نیبا ا نیمهراد ا-

 جواب داد: یهمون آروم به
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 خفه شو مهران.-

 با شما بودما.-

 جواب داد: عیسر مهراد

 .میرو بگ یمسئله  هی میما اومد دیببخش-

 .ستیاالن وقتش ن-

 و به جلو پرت کرد. دیرو کش یمان یبه جلو برداشت و بازو یقدم

 .دیکن یخانوم رو بازخواست م نیا دیکه در موردش دار ی اتفاقا االن وقتشه. چون موضوع همون مواد-

 زده گفت: جانیبه سرعت برگشت و ه لدای

 ه؟یمواد واسه ک دیدون یشما م-

 کرد. یبه مان یبا دست  اشاره  مهراد

 ..شونیا-

 بود، با ترس آب گلوش رو قورت داد. دهیکه ترس یاشاره کرد که حرف بزنه، مان یابرو به مان با

 خانوم.. نیا ف  یدستم رو انداختم تو ک یمواد تودانشگاه مامور افتاده بود دنبالم، من هم از ترس  ابونیصبح سر خ-

 و مهراد انداخت و گفت: یبه مان ینگاه جیگ لدای

 ...یاما من امروز سر خ-

 گفت: رفتیم لدایبه  یکه چشم غره  یو در حال دیحرفش پر ونیبه سرعت م مهراد

 قیطر نیهم دوست  داداشم بود از ا شونی. ا دمینرس گهیخواستم بهتون بگم که د یم دمش،یمن اون موقع د-

 کنم. داشیتونستم پ

 که مخاطبش مهراد بود گفت: یانداخت و در حال یبه مان یبا شک نگاه ریمد

 مگه داداشت معتاده؟-
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 زد و با طعنه گفت: یتک خنده  رهیخودش رو بگ ینتونست جلو مهراد

روشون.  دیو اسم دوست گذاشت دیکن یصحبت م دانشگاه دیهزار بار با اسات یمگه شما روز یسینف یآقا دیببخش-

 د؟یشما هم استاد

 به هر سه انداخت و گفت: ینگاه تند ری. مددنیو مهران پُق خنده رو زدن اما نخند لدایحرف  نیا با

 اما بار  بعد... گذرمیآقا هم مشخصه چکار هستن م نی. چون بار اولتون بود و از ارونیب دییشما بفرما یشیخانوم درو-

 رو برداشت و با گفتن: فشیبه سرعت ک لدایکامل نشده بود که  حرفش

 حتما ممنون.-

 اومد. رونیب و

 . رونیشما هم ب-

 به سرعت گفت: یبه هم انداخت و مان یو مهران نگاه مهراد

  ؟یپس من چ-

 بزنه مهراد گفت: یخواست حرف ریمد تا

 نشه. داتیورا هم پ نیا گهیبرو د االیبدن.  ریکه بخوان گ یستیدانشگاه ن نی. تو که دانشجو اگهیبرو د ایتو هم ب-

 انداخت و گفت: ریبه مد یلکسیر  برداشت نگاه زیم یمواد رو از رو عیسر مهران

 .رونیبرو ب االی یمان االیکه باز برنگرده.  میهم بهش بد نیاجازه ا با

 اومدن. رونیدفتر حراست که ب از

 و گفت: دیدستش رو جلو کش تیبا جد مهراد

 بده من مهران.-

 منظور  مهراد شد اما خودش رو به ندونستن زد و گفت: متوجه

 رو؟ یچ-
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 .دیبه مهران رفت و با خشونت مواد رو از دستش کش یغره  چشم

 برو رد کارت. االی. میواسه خودت. پولش هم نخواست یمان ریرو... بگ یزهرمار نیا-

اومد به سرعت از  یکه مهران م ییو چشم ابروها تیتوجه به عصبان یکه از حرکت مهراد خوشش اومده بود ب یمان

 اون دو دور شد.

 اون پول دادم. یآخه من جا هیچه کار نیمهراد ا-

 به مهران انداخت. یحوصله  ینگاه ب یخستگ با

 مهران اصال حوصله ندارم ساکت شو. من رفتم فعال.-

 رفت. یبه سمت  خروج و

 ؟یکجا مگه کالس ندار-

 شمرده شمرده گفت: یلحن پر از حرص با

 حوصله...نَ...د...ا...رم.-

 گفت و سمت  ساختمون دانشگاه رفت. "یبدرک"لب  ریز

 《لدای》

 

 وارد اتاق شد، کالفه برگشتم. سنایکه  گشتمیدنباله لباس مناسب واسه امشب م داشتم

 واسم که امشب بپوشم. یکن یم دایپ یزیچ نیبب ایتو رو خدا ب سنای یوا-

 و با خودش سمت  تخت کشوند. دیرو کش دستم

 .نمیبب نجایا ایاول ب-

 کنارش نشستم. یسوال چیبدون ه نیهم یخواد صحبت کنه برا یم یدونستم در مورد  چ یم

 بزنم. یکرد و منتظر بود من حرف ینگاهم م رهیخ رهیخ
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 با حرص گفت: دیرو که د سکوتم

 لدا؟ی یکن یمعلومه چکار م چیه-

 قورت دادم. یگلوم نشسته بود رو به سخت یتو ابونیخ یاون صحنه تو دنیکه از صبح بعد از د یبغض

 کنم مگه؟ یچکار م-

 ؟یجواب مثبت بد انیبه ک یخوا یتو واقعا م-

 رو لبم نشست. یتلخ لبخند

 ندم؟-

 گفت: ینسبتا بلند یصدا با  کوره در رفت از

 رو فراموش کن. یدیکه صبح د یون صحنه کنم ا ی! خواهش ملدای یمعلومه که نه، خر شد-

 یکه برا یتیجمع ایخندون مادرش کنار عروسش؟ اون  یچهره  ایرو فراموش کنم؟ عماد رو  یبپرسم چ شدیم کاش

 عماد و اون دختره همراشون اومده بود؟ یعروس دیخر

 .دمید یرو نم زایچ نیکنم تا ا دیکردم که برم بازار و واسه امشب خر یاصال امروز هوس نم کاش

 .نیمن رو بب لدای-

 گفت: یدوختم، دستم رو گرفت و با لحن ملتمس سنایاشک آلودم رو به  نگاه

 جواب  مثبت نده. انیبا عماد به ک یکار رو. به خاطر لج و لجباز نینکن ا لدایکنم  یخواهش م-

 دش برگردوند.دست هاش رو قاب صورتم کرد و سرم رو سمت  خو شیرو برگردوندم که با تشو سرم

 مگه نه؟ یکن یکارو نم نیا-

خودم  نیاز ا شتریکنم و ب هیخواستم گر ی. بغض داشتم اما نمرمیاشک هام رو بگ زشیر یهام رو بستم تا جلو چشم

 نشون بدم. فیرو ضع

 کندم تا نلرزه گفتم: یکه جون م یجو با صدا رییتغ یبرا
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 گم نه. یگم آره با م یم ای گهیخواستگار  د هینکن،  شیهند لمیف سنایبسه -

 گفت: سنایتخت بلند شدم و دوباره سمت  کمد رفتم،که  یحرفم کردم. از رو یچاشن یخنده  و

 .لدایانتقام  بچگانه نکن  هیرو پاسوز   تیزندگ-

 از پشت سرم اومد. سنای ینامعلوم رو به روم دوختم،صدا یام رو به نقطه  رهینگاه خ ستادمیا سرجام

 نیا یو پا یشیم تیکار فقط و فقط خودت اذ نیکنه باور کن با ا یم تیعماد رو اذ ان،یاج با کفکر نکن ازدو-

 .یشیذره ذره آب م متیتصم

 رفت. رونیاز من باشه از اتاق ب یکه منتظر عکس العمل نیحرف رو زد وبدون ا نیا

 گونم سُر خورد. یمنم آروم رو یها اشک  صدا بسته شدن در با

چشم هام زنده شد  یبشه نامزد  عماد جلو یکه قرار بود به زود یلب  اون دختر یرو قیو لبخند عم جانیپر از ه نگاه

 و دردم رو صد برابر کرد.

 که توش بودم فکر کنم. یوضع نیتو کمد گرم کنم تا کمتر به ا لیکردم سر خودم رو به لباسهام و وسا یسع

 .انیب 7بود و قرار بود مهمون ها ساعت  4ساعت نگاه کردم ساعت  به

 ....دمیتخت دراز کش یپرت کردم و رو شیآرا زیم یدستم رو، رو یتو لباس

 《کل_یدانا》

 گفت: انیگوش ک ریبه اطراف انداخت و آروم ز یحوصله نگاه یب

 .گهید ومدمیم ینامزد یت بود براگرفتم خب اگه قسم یمرخص یالک ام،یآخه چه مهم بود که من هم امشب ب-

 حوصله گفت: یبود ب لدایکه چشم انتظار  اومدن  انیک

 کنه. یپدرش داره نگاهمون م گه،یعماد غر نزن د-

 انداخت. لدایبه پدر  ینگاه عماد

 .دمشونید یجا هی یپدرو مادر دختر  واسم آشنان انگار بیعج انیک-
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 .یدید ابونیخ یحتما تو-

 نشسته است، گفت: "لدای" یبدونه در خانه  نکهیاز همه جا و بدون ا فارغ

 ..دیآره شا-

 سالم.-

باال  دیماند. سرش رو آروم و با ترد خیوسط م زیم یکه از پشت سرش آمد نگاهش رو ییآشنا یصدا دنیشن با

 نهیش سخت بود. سپشت سر یکه ک نیبه پشت سرش دوخت، باور ا هیبق رهیگرفت، نگاه شک آلودش رو به نگاه خ

 بده. انیپا یشک و دودل نیتا به ا دهبرگر یتونست نفس بکشه نه حت یپر بود، که م ژنیاز اکس میعظ یاش از حجم

 یم شتریکه هر لحظه ب یبا وحشت دیاز شک و ترد یایمبل زد و بلند شد، با دن یدسته  یزده اش رو، رو خی دست

 شر برگشت.

در  یبغض سخت هیبه عقب رفت، در عرض چند ثان یبود ناباورانه قدم ستادهیازش ا یکه در فاصله کم لدای دنید با

 نشست. شیگلو

 نباشه. شیلدایبود که اشتباه کرده باشه و عروس امشب  نیقلب خسته اش ا یسرش آوار شد، تنها دلخوش یرو ایدن

که  یدر حال ریمان طور سر به زخودش را گرفته تا نگاهش را به سمت  عماد سوق ندهد، ه یجلو یکه به سخت لدای

 سمت  مادرش رفت و کنارش نشست. دیلرز یتمام تنش از ترس م

 و با طعنه گفت: وردیطاقت ن سنایبود که  لدای یخال ییجا خ ینگاهش م زیفارغ از هر چ عماد

 .ستین یمشکل دینیبش دیتون یآقا عماد م-

 یبغضش را به سخت دیبه صورتش کش یدست یخورد و از آن حال و هوا در آمد. با کالفگ یحرف عماد تکان نیا با

 جون نشست. یب انیک کنار    دوخت، لدوی به  و نگاه دلخورش رو دیقورت داد چرخ

 که مخاطبش عماد بود گفت: یانداخت و آروم در حال لدایبه  ینگاه یچشم ریز انیک

 انتخابم چطوره عماد؟-

 دوخته بود. نینگاهش رو به زم انیتوجه به ک یهوا نبود، ب نیدر ا که اصال عماد
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 با توام عماد؟-

 به دست  عماد زد. یآرنج ضربه  با

 عماد؟-

 :دیپرس جیخودش امد و گ به

 ه؟یچ-

 بود انداخت. نییکه هنوز سرش پا لدایبه  یزد،نگاه کوتاه جانیه یاز رو یلبخند

 انتخابم چطوره؟ گمیم-

داد و معقوم و  رونیب یاش حبس شده بود رو به سخت نهیکه در س یحرف عماد دوباره در خود رفت، نفس هی نیهم با

 زد. هیبه مبل تک ریدلگ

 ..دهیکش لدای یانداخت، نگاهش سمت  دستها لدایبه  یپر از غم نگاه

 کرد. یا در هم قفل مر شیانگشت ها ایو  دیساب یرا به هم م شیکرد و مدام کف دستها یم یباز یبا دست ها داشت

 زد و در ذهن خود گفت: یتلخ لبخند

 دوباره استرس گرفتت.-

 .دینیبش نجایا دیایشما ب شهیم انیآقا ک-

 بلند شد. شیانداخت و از جا لدایبه محسن خان پدر  یبا احترام نگاه انیک

 بله حتما.-

 محسن نشست. یمبل کنار یرو و

 د؟یر یخانوم شما دانشگاه م لدای-

 به دخترش انداخت. ینگاه یبا مهربان لدایخانوم مادر  یشده زر دهیکه از جانب  مادر عماد پرس یسوال با

 دوخته بود. نیدر عالم خود نگاهش را به زم لدایجواب ماند و  یبودن، اما ب لدایاز  یدو منتظر جواب هر
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 یریاومد و..بغض نفس گ یم شیاستگارخو یعماد برا یکرد روز یم الیکه خ ییاهایخود بود، رو یاهایدر رو فکرش

 جز عماد فکر کند. یزیداد به چ یکرده بود که اجازه نم ریگ شیدر گلو

 اومد. رونیخورد و از عالم فکر ب ینشست، تکون شیپا یکه رو یدست با

 !لدای-

 رو باال گرفت. سرش

 جانم؟-

 به مادر عماد کرد و گفت:  یخانوم اشاره  یزر

 با شما بود.-

 خوام، من حواسم نبود.  یمعذرت م دیببخش-

 زد، گفت: یلبخند انیخواهر ک الله

 د؟یر یشما دانشگاه م دمیکنم، پرس یخواهش م-

 بله.-

 د؟یخون یم یچ-

 حقوق.-

 . چند سالته؟یموفق باش ن،یآفر-

-20. 

 ؟یر ی. سرکار که نمیزنده باش-

 نه.-

لحظه نگاهش با نگاه  یزد که برا کهیخسته شده بود، لبش رو تر کرد و به مبل ت یدر پ یسواالت پ نیکه از ا یحال در

 کالم از دستش در رفت. یعماد گره خورد. و گره 
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مبل بود  یدسته  یکه رو لدایدست   یدستش را رو یهم درد ینشانه  یشد، برا لدایحال   یکه متوجه  سنای

 گذاشت.

 دوخت. سنایرگردوند و نگاه پر از غمش رو به دستش، سر رو ب یرو سناینشستن  دست   با

 ؟یخوب-

جمع  نیطاقت ا لدایشده بود نه  ریآزاد خونه بر هر دو نفس گ یزد رو به عماد دوخت، هوا یکه از اشک برق م ینگاه

 عماد.. یرو داشت و نه حت

 اومد. یهمراه با پدر و پدر بزرگ عماد م انیحرف زدن محسن و ک یصدا

 :گفت بلند و انداخت،  به عماد یهپدر عماد نگا یعل

جواب دادن  یخانوم برا لدایتا انشاهلل  دیکن یصحبت هیدوتا برن با هم  نیا دید یاجازه م یشیدرو یخب حاال آقا-

 نداشته باشه؟ یدیترد

 با تکون سر موافقتش رو اعالم کرد.  یانداخت، زر یبه زر ینگاه محسن

متوجه نشد حال خرابش نشد، دست هاش رو مشت کرد نگاه خشم آلود و پر  یسرش رو با حرص باال آورد کس عماد

 به پدرش انداخت. ییا نهیک

 طاقت از جاش بلند شد. یب

 اومده. خدا نگهدار. شیواسم پ یاومد کار ادمیبرم تازه  دیمن با دیببخش-

 زد. ونریاز خونه ب لدای ونیو الخصوص نگاه گر هیتوجه به نگاه بق یمحسن دست داد و ب با

 داد. رونیب ی. نفسش رو به سختدیرو به شدت به هم کوب در

 زد به اطراف نگاه کرد. یکه از اشک برق م یو نگاه شیدر گلو یو سردرگم با بغض کالفه

 لب زمزمه کرد: ریقلبش زد و ز یمشت شده اش رو رو دست

 《لدای》نزن.  گهید ،ینزن لعنت-
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 شدم اما حوصله نداشتم چشم هام رو باز کنم. داریاز خواب ب م،یآالرم گوش یصدا با

 رفت. یرو نشنوم اما هر لحظه ولوم صداش باال تر م یگوش یسرم گذاشتم تا صدا یرو، رو بالشت

 و نشستم. دمیتخت کوب یحرص بالشت رو، رو با

 .یاه لعنت-

 آالرم رو قطع کردم و انداختم رو تخت. زدمیکه با خودم بلند بلند ُغر م یرو برداشتم و در حال یگوش ضیغ با

 تا دست وصورتم رو بشورم. ییتخت بلند شدم. رفتم دستشو یبه بدنم دادم و از رو یقوس کشو

 باد کرده ام افتاد. یبه چشم ها نهییتو آ نگاهم

 زنده شد. نهییآ یصحفه  یلبم نشست، چهره مهربون عماد تو یرو یتلخ لبخند

 یچهره  یجونم رو، رو یتر شد دست سرد و ب قیگونم ُسر خورد و لبخندم عم یشمم رواز چ یقطره اشک اریاخت یب

 تر.. نیکه محو شد. لبخند منم محو شد و بغضم سنگ دمیکش  خندون عماد

اومدم همزمان مامان وارد  رونییکه  ییقورت دادم از دستشو یصورتم و بغضم رو به سخت یسرعت آب زدم تو به

 سالن شد.

سمت  مبل رفت و نشست، حوله رو برداشتم و صورتم  یدستش رو همون جا گذاشت و با خستگ یتو یها کیپالست

 رو خشک کردم.

 .یخسته نباش-

 رو ببر تو آشپزخونه. لیبرو اون وسا ایب ،یسالمت باش-

 ها رفتم. کیسمت  پالست "باشه"رو سر جاش گذاشتم و با گفتن  حوله

 مامان چه خبره امروز؟-

 چه خبره؟ یچ-
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 دستم اشاره کردم. یتو یها کیپالست به

 .دیهمه خر نیا-

 کردم. دیها بابات حقوق گرفت، رفتم خر-

 آها.-

 تا بشورم. ختمیر نکیس یها رو، تو وهیرو سرجاش گذاشتم. م لیوسا یکی یکیگذاشتم و  زیم یها رو، رو کیپالست

 لدا؟ی-

 جانم.-

 .یفکرات رو کرد-

 گفتم: یکردم آرامشم رو حفظ کنم. آروم و جد یآب ثابت موند. چشم هام رو بستم و سع ریش یرو دستم

 در چه مورد؟-

 ها که مامان گفت: وهیشروع کردم به شستن م و

. زشته چند روز گذشته میامشب جواب رو بهشون بد گهیخواستگار . بابات گفت ازت بپرسم که د نیدر مورد  هم-

 مطمئنم اونا هم منتظرن.

 :دیکرد و دوباره پرس یثمک

 نه..؟ ای انیب ؟بگمیگ یم یها چ-

 ظرف گذاشتم و برگشتم. یدستم رو، تو یتو بیس

 مامان؟-

 رو باال گرفت و نگاهش رو بهم دوخت. سرش

 بله؟-

 من....-
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*************** 

 ست؟ین یباشگاهه، عروس نجایا یتو مطمئن سنای-

 به کمرم زد و گفت: یبا خنده ضربه  سنای

 .ایبشه. بدو لباساتو عوض کن و ب ریخب آهنگ گذاشتنه تا طرفه جوگ ؟یاریباز چرا در م یدهات لدایزهرمار -

 رفت. رونیب عیهم سر خودش

ست تاپ شلوارک اسپرت مارک  هیوسط انداختم. مانتو شلوارم رو با  زیم یرو، رو فمیباال انداختم و ک ی شونه

 باال بستم. یعوض کردم. موهام رو دم اسب داسیآد

 اومدم. رونینشونم داده بود گذاشتم و ب سنایکه  یرو تو کمد لمیو وسا فیک

راهم بود  یکه تو یلیتردم یکار نموندن، رو یب ینبود برا یهم خبر سنایچکار کنم و از  دیدونستم با ینم چون

 رفتم. 

 کردم. یم به دکمه ها نگاه جیگ م؛یدید یم لیکه بار  اولم بود تردم ییاز اونجا اما

 رو زد. یجلو اومد و دکمه  یاز پشت سر دست که

 ؟یتازه اومد-

 انداختم. یکه کنارم بود رو نگاه یهمزمان برگشتم و به زن وفتمیگرفتم تا ن لیتردم یرو به دسته ها دستم

 آره.-

 اشاره کرد. لیو به تردم دیخند

 دخترجان؟ لیسراغ  تردم یاونوقت روز  اول اومد-

 باال انداختم. ی شونه

 دونستم کجا برم. ینم-
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 رو خاموش کرد و گفت: لیتردم

 .ینکرد یخودت رو معرف یتا بهت بگم، راست ایب-

 بردم. شیرو پ دستم

 هستم. لدای-

 زد و دست داد. یلبخند

 .نجایو استاد ا ریمد یاحد گانهی  من هم،-

 استاده. هم دو جا  رینداره اما ماشاهلل هم مد یخانوم سن گانهیالبته -

 .میبود نگاه کرد ستادهیاز ما ا یکم یکه با فاصله  یو به زن میدو برگشت هر

 زن اخم هاش تو هم رفت. دنیبا د گانهی

 ؟یکن یجا چکار م نیتو ا-

 .میاومدم حرف بزن-

 نه تو. گمیبه مهراد و مهران م میمستق امیهم داشته باشم م یندارم. هر حرف یحرف چیشبنم من با تو ه-

 زد. یبود اسمش شبنم  پوزخند دهیکه تازه فهم یزن

 .یکن ینم یسکیر نیتو همچ-

 زد. یخند شیمتقابال ن گانهی

. ماشاهلل با دمیخوام رو انجام م یکه م یکار یول خرمیشده تمام خطرها رو به جون م چیکه ه سکیبار ر نیاتفاقا ا-

 متنفره. یشواهد موجود که مشخصه مهراد از مادرش که تو باش

 .ستادیجلو رفت و درست مقابله شبنم ا یقدم ندچ

 .یستیپس درست وقتشه بفهمه تو مادرش ن-

 :دیزد و غر گانهی یبه بازو یبا خشم چنگ شبنم
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 .یکن ینم یغلط نیتو همچ-

 به سرعت پسش زد. گانهی

 .رونیتا نگفتم بندازنت ب رونیکنم. حاال هم بفرما ب یکارم رو م ندفعهیچرا اتفاقا ا-

 با تحکم گفت: گانهیبزنه که  یخواست حرف شبنم

 .رونیب-

 زد. رونیبرگشت و از سالن ب "تمام نشده یچیهنوز ه"انداخت و با گفتن  گانهیبه  ینگاه تند شبنم

 تو موهاش زد. یداد و چنگ رونینفسش رو با صدا ب گانهیرفتنه شبنم،  با

 لب زمزمه کرد: ریز

 .یعوض-

 زد و گفت: ینگاهش به من افتاد تک خنده  که

ورودت  یکارها  اتاقم تا میبر ایدر افتادم ب یمن با چه آدم زبون نفهم یدیو فهم یدیحاال که تمام حرف هام رو شن-

 رو انجام بدم.

 باهاش سمته اتاق رفتم. همقدم

 جور اومدم. نیخوام ثبت نام کنم امروز هم یمن نم نکهیکنم. و ا یخواستم فضول ینم دیببخش-

 .میصحبت کن کمیتو اتاقم  ایب یرو فرمه.ول کلتیآره واال ثبت نام نکن ه-

 اتاق شد. وارد

 .نیبش ایو ب زمیاومدم تو اتاق. در رو پشت سرت ببند عز یم یخواستم تو حرفامون رو نشنو یم-

 که اشاره کرده بود نشستم. یمبل یرو بستم و رو در

 نو؟یکاپوچ ایقهوه  ای ییجا ؟یخور یم یچ-

 انداختم. یبود نگاه ییکه دور  فالکس چا گانهی به
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 .ییچا-

 باشه.-

 مبل نشست. یاومد و کنارم رو ییلحظه بعد با دوتا فنجون چا چند

سالم بود که با پسر 12سالم بود.  17ساله قبله، اون موقع  که من 22واسه  قایدق یبود دهیکه تو شن یاون موضوع-

 کردم عاشقشم، ازدواج کردم اون موقع مثل االن نبود که نزارن دختر تو سن کم ازدواج کنه. یکه فکر م مونیهمسا

 و ادامه داد: دیخند

پسرم اومد به  نیسالم بود ازدواج کردم همون سالم حامله شدم و اول12شده. خالصه که  نجوریهر چند االنم هم-

 انتیبهم خ میمیشوهرم با دوست  صم دمیوقع  بود که فهماومد. همون م ایسالش بود که پسر  دومم مهران بدن5 ا،یدن

بچه  رمیدونستم اگه طالق بگ یشوهرم گفت طالق. به زور طالق گرفتم چون م دمیمن فهم دنیفهم یکنه، وقت یم

خواستم برم و بهشون بگم  یهر وقت م نمشونینذاشتن من بب گهیشد. ازم گرفتن و د نمیو هم رنیگ یهام رو ازم م

 کردن، تا االن که... یم دمیون با مرگ خانواده ام تهدمن مادرش

 اشک آلودش رو بهم دوخت. نگاه

کرد. اما  فیرو تعر یمن همه چ شیچرا انقدر زود دختر خاله شد و نشست پ نیا یگیخودت م شیدونم حاال پ یم-

نفر باالخره به گوش  جگر  هیکه اگه خودم فرصت نکردم  گمیم گم،یروزا به همه دارم م نیمن فقط به تو نگفتم ا

 ینشده حت نیخوام تا حالم بدتر از ا ین کار اما میا یبرا ر  ید یلیدونم خ یگوشه هام برسونه که من مادرشونم. م

 "مامان"گن  یو محکم بغلشون کنم. از زبونشون بشنوم که بهم م نمیبار هم شده مهراد و مهران رو بب کیواسه 

 گفتم: یلرزون یور قورت دادم و با صداگلوم بود رو به ز یکه تو یبغض

 د؟یدار یضیمگه...مگه...شما چه مر-

 لبش نشست. یرو یتلخ لبخند

 گذاشت و از جاش بلند شد. زیم یرو، رو ییچا فنجون

 دهنم گذاشتم. یگفتم و دستم رو، رو یآروم عیسرطان خون. ه-

 کرد سر حال و باشه گفت: یم یکه سع یسکوت کرد و بعد برگشت سمتم اشک هاش رو پاک کرد و لحن هیثان چند
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 خب حاال...-

 گفت: یعصب گانهیتوجه به حضور   یوارد شد ب سنایرو کامل نزده بود که در به شدت باز شد و  حرفش

 ؟ها؟یواسه چ یجواب  مثبت داد انیبه ک ؟یکرد یتو چه غلط لدای-

 بود انداختم.  سنای یکه نگاهش رو گانهیبه  یکوتاه نگاه

 شونش گذاشتم گفتم: یبلند شدم سمتش رفتم و دستم رو روجام  از

 آروم باش. یخوا یم سنای-

 سرعت دستم رو پس زد و داد زد: به

 ؟یجواب  مثبت داد انیگم تو چرا به ک یجواب  من رو بده بهت م لدا،یخوام آروم باشم  ینم-

 .دیلرز یاز بغض م صداش

 قدم عقب رفتم. کیه چشم هام هجوم آورد نگاهم رو به اطراف اتاق گردوندم. اشک ب کالفه

 گفت: یزیآم هیدر رو بست و جلو اومد با لحن کنا سنای

 شیعذاب زندگ یسوهان روحش که بش یها؟ که بش یریکه مثال از عماد انتقام بگ لدا؟ی یکه چ یجواب  مثبت داد-

 ست؟ین یکن یکه م ییچه مرگته چرا حواست به کارها لدایها؟ 

 رو گرفت و تکونم داد. بازوهام

 .نیمن رو بب لدای-

 بود که داد زد: نیبه زم نگاهم

 .لدایمن رو نگاه نکن -

 اشک آلودم رو به چشم هاش دوختم. نگاه

 گونه اش سُر خورد. ینگاهم رو بهش دوختم اشک هاش آروم رو تا

 رو رها کرد و به عقب هولم داد. بازوهام
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 یقبول کرد یول یکن یعماد از اشک تر م یگونه هات رو برا یهنوز دار نکهیا انقدر احمق که با لدا؛ی یاحمق یلیخ-

 .شییزن دا یبش

 زد. یپوزخند

 احمق. لدای یزنش. احمق یماه قبل قرار بود بش کیکه تا  یکس ییزن دا-

 اش بلند شد. هیهق گر هق

جز  یکار یول یجواب مثبت داد انیبه ک شنومی. میتو به حماقتت ادامه بد ذارمیمن هم احمق تر از تو که دارم م-

 ندارم. ادیو دادو فر هیگر

 ختمیر یبود و آروم اشک م نییپا سرم

 یکه ضرر م یتنها کس یکن یشروع م یکه دار یباز نینره تو ا ادتیبکن فقط  ،یبکن یخوا یم یهر کار لدایباشه -

زورت کرد نه  یخودش اما تو، تو نه کس اینه عماد. عماد انتخابش رو کرد حاال چه به زور خانواده اش  ،ییکنه تو

هات  هیواسه گر یمن شونه  یاشتباه کرد یدیفهم کهفقط بدون آخرش  یراه رو انتخاب کرد نیاما ا یمجبور بود

 ندارم.

 بهم انداخت برگشت و به سرعت از اتاق خارج شد. یبه عقب رفت، نگاه دلخور یقدم

 .هیگر ریبلند زدم ز یخارج شد و با صدا یبلند "یه" یام با صدا نهیبسته شدن در نفس تو س یصدا با

 نگران به سمتم اومد. گانهیمبل افتادم که  یجون رو یب

 شد؟ یچ زمیعز لدای لدا،ی-

 گردوندم، به هق هق افتاده بودم و راه تفسم گرفته شده بود. یطاقت نگاهم رو به اطراف م یب

 به صورتم زد. یوحشت زده ضربه  گانهی

 .لدای نیمن رو بب الدی لدا،ی-

 میجون تک یکم کم چشم هام بسته شد و ب شد،یاز گلوم خارج م یجون یهق هق ب یکردم فقط صدا ینم هیگر گهید

 رو به مبل دادم.
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 .دمیشن یزد، رو م یرو که صدام م گانهی یهنوز صدا اما

 .لدایرو خدا باز کن چشاتو  لدا،توی-

اومد و چشم  رونینفس با صدا ب ختهیهوا تو صورتم ر یکه ب یآب یهم گذاشتم که با حس سرد یهام رو، رو چشم

 رو از مبل گرفتم. میهام رو به سرعت باز کردم و تک

 .دیکش ینفس  راحت گانهی

 آب رو بخور. نیا ای. بلدای یآخ جون به لبم کرد-

 کرد و مجبورم کرد از آب بخورم. کیرو به لبهام نزد وانیل

 .دنیچک یگونم م یصدا رو یبود و ب ومدهیکه خوردم، حالم بهتر شد اما هنوز اشک هام بند ن کمی

 کرد. یگوشم بود و حالم رو هر لحظه بدتر م یهنوز تو سنای یصدا

 ؟یبهتر شد-

 انداختم و جواب دادم: گانهیخستم رو به  نگاه

 برم. دیبا گهیمن د دیممنون بهترم، ببخش-

 گذاشتم. زیم یدستم رو؛ رو یتو وانیل

 بزم. دیمن با-

 ؟یخوب-

 فعال خدافظ.-

 خدافظ.-

 که رفته. دمیفهم سنایکمد  یزدم و سمته رختکن رفتم. از در باز مونده  رونیاتاق ب از

 زدم. رونیرو عوض کردم و از باشگاه ب لباسهام

************* 
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 انداختم. یاطراف نگاه به

 .میشدیبا دخترا دورش جمع م شهیکه هم یزیپر بود، جز همون م زهایتمام م قیآالچ ریز شهیهم مثل

 بودن. ومدهیهنوز دخترا ن نینشستم، زود اومده بودم واسه هم زیکنار م یسنگ یصندل یزدم و رو یتلخ لبخند

 انداختم. زیم یدستم انداختم، با انزجا از دستم در آوردم و رو یرو به انگشتر تو نگاهم

 نیزود گذشت اما نه واسه من ا یلیگفتن خ یموقع ها م نیگذشت، معلوما ا یو تلخ یهفته به سخت کی نیا چقدر

 ماه گذشت.1 یهفته به سخت کی

در مقابل  دیکه با نیکه داشتم، بدتر از اون ا یمونیدادم، احساس پش انیکه به ک یبار جواب مثبت ینیسنگ سنا،ی قهر

 دمیتازه فهم شیآزما یرفتم برا انیکه با ک یسخت، روز یلیشت، خدادم. سخت گذ یهمه خودم رو خوب نشون م

 عماد کنارم باشه.. ان،یک یبار اول دلم خواست به جا یکردم، اون لحظه بود که برا یچه غلط

کار از کار  گهیاما د شد،یدلمه که تمامش به عماد ختم م یشروع خواسته ها نیآخ ا دمیلحظه بود که فهم اون

 گذشته بود.

. شبید یعنی ،یگرفته نشده و بله برونم شد همون نامزد یبود که به خواسته خودم جشن نامزد یدوم لحظه  بار

 ی. بغضم نامردذاشتیانگشتم م یداشت انگشتر رو تو انیکه ک یتاب شده بود، لحظه  یو چقدر دلم ب ومدیعماد ن

 .انیبود نه ک ارمکرد و سر باز کرد. اون لحظه بار دوم بود که دلم خواست عماد کن

 اومدم. رونیکه از پشت سرم اومد، از فکر ب ییآشنا یفکرا بودم که با صدا نیهم تو

 صبر کن. سم،ی.....خب بزار بنو؟یکرد دای...شماره اش رو پریالو بگو ام-

 کنجکاو برگشت. فش،یکرد، که آروم زدم به ک یم دایواسه نشستن پ یینگاهش داشت دنباله جا با

 کنارم اشاره کردم. یصندل به

 . نجایا دینیبش-

 ممنون تکون داد و نشست. یبه معن یسر

بود که اون روز من رو از دسته حراست نجات داده بود، اون روز حالم بد بود و وقت نکردم ازش تشکر  یپسر همون

 کنم.
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 رو قطع کرد. یرو نوشت و گوش شماره

 کرد سمته من و گفت: رو

 ممنون خانوم.-

 جاش بلند شد که گفتم: از

 تشکر کنم آقا... دیمن با-

 هستم. یتراب-

 تکون دادم و بلند شدم. یسر

 اون روز. یازتون ممنونم برا یتراب یآها؛ بله آقا-

 بزنه. یخواست حرف تا

 از پشت سر اومد که با تمسخر گفت: یپسر یصدا

 ود.خودش ب یتشکر نکن خانوم، کمک کرد چون اون مواد کار برادر منفگ-

 اخم هاش رو تو هم کرد و رو به پسر پشت سرم تشر زد. یتراب

 .ستیتو ببند دهنت رو، به تو مربوط ن-

 زد. یپوزخند پسر

 . شد مثل اون دفعه که گفتم مادرت چه لو...یچسبونیآمپر م میزنیم یحرف هیچرا جوونم! چرا تا ما -

 :دیتو صورتش زد و غر یمشت محکم برداشت و زیبه سمتش خ یحرفش تمام نشده بود، که تراب هموز

 خفه شو کثافت.-

دوتا  هویکردم که  یبا تعجب و ترس داشتم نگاهشون م ،یتراب یکی زدیاون پسر  م یکیشروع دعواشون شد،  نیهم

 پسر  اومدن وسط.. یاز دوستا
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اما  زدیپسر  رو کتک م  شتریب یانداختم. تا اون لحظه تراب یکردن، نگاه یکه داشتن فقط نگاه م هیزده به بق وحشت

 .یکه دوستاش اومدن شروع کردن به زدن تراب نیهم

 زد. یم یبه کمر  تراب فیهم که انگار دوست دختر  پسر  بود جلو رفت، و با ک یدختر

 .خوردیم شتریاما ب زدیسوم نفر بودن م نکهیبا ا یتراب

 حرص داد زدم. با

 .رهیبره جلوشون رو بگ ستینفر ن هی-

 ه گفت:با خند یپسر

 .کیبه  4. مینیب یم یکج مفت یکشت میدار الیخیب-

 اشاره کرد. دیکش یرو م یتراب یبه دختر  که حاال داشت موها و

 زیم یرو، رو فمی. کارمیکه اون روز بهم کرد که نتونستم طاقت ب یکمک ایحس انسان دوستانه بود  یدونم از رو ینم

 برداشتم و سمته دختر  رفتم.

 .دمیحرص مانتوش رو از پشت کش با

 وسط. نیا یخور یچه غلط م یور مارمولک تو دار نیا ایب-

 زد: غیج

 ولم کن کثافت.-

 .نیزم یدادم که محکم خورد رو هولش

 تو شکمش. زدیم یکیدو نفر گرفته بودنش و اون  ،یبهش زدم و برگشتم سمته تراب یپوزخند

همه سرو  نیو انگار هم کر شدنه که ا ستشیباشه ن یحراست لعنت دیکج بود، االن هم که با یانگار کشت یجد یجد

 شنون. یصدا رو نم

 داد زدم: تیعصبان با
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 .دیولش کن-

 اعتنا نکردن. اما

 گفتم: دیتهد با

 نه؟ ای دیکن یولش م-

بلندش کردم و پخشش کردم به  ینآ میتصم هیکنارم افتاد با  زیم یرو ییچا وانیل  اعتنا نکردن، نگاهم به دوباره

 .زدیکه داشت مشت م یپسر

 و عقب رفتم. دمیلحظه ترس هینعره اش بلند شد؛ خودمم  یصدا که

 باال انداختم. یانداختم و شونه  هیاومد. مظلوم نگاهم رو بق یپسر  م یآه و ناله  یصداها قطع شد و تنها صدا تمام

 گفتم ولش کنن گوش ندادن.-

 برگشت و گفت: تیخنده هوا رفت، پسره با عصبان یزدم صداحرف رو  نیا تا

 .شوریب یدارم واسه ات دختره -

 جواب دادم: عیسر

 .یخودت-

 ها رفت اون دوتا دوستش هم همراهش رفتن. ییرو بلند کرد و سمته دستشو فشیک

 برگشتم. یدادم و سمته تراب رونیب یرو به راحت نفسم

 د؟یخوب-

 نشست. یصندل یتو موهاش زد و رو یچنگ

 زمزمه کرد: آروم

 خوبم.-

 .ستیسرخ بود و مشخص بود حالش خوب ن صورتش
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 .یستیخوب ن-

 رو برداشت. فشیجوابم رو بده، ک نکهیا بدون

 ممنون به خاطر  کمکت.-

 خورد، خم شد و شکمش رو گرفک. یکنار زیرفت اما هنوز تو قدم نرفته که محکم به م و

 سمتش رفتم. نگران

 حالتون خوبه؟ یتراب یآقا-

 ناله کرد.  فقط

 مارستان؟یب دیبر دیخوا یم-

 نداد، کالفه به اطراف نگاه کردم. جواب

 .مارستانیرسونمتون تا ب یمن م دیایهمراتون هست. ب نیماش یتراب یآقا-

 و صداش زدم. دمیرو کش راهنشیپ نیآست

 !یتراب-

 گفت: یرو باال گرفت و به سخت سرش

 من...من خو...-

 ادامه نداد. و

 زدم. یکوتاه غیکه تمام لباسش رو برداشته بود وحشت زده ج یخون دنیشد، با د دهیسمته شکمش کش نگاهم

 ؟یاما واسه چ ؟یکرد یزینو خون ر-

 :دینال آروم

 چاق...چاقو...-

 انداخت. زیم یجون رو یادامه حرفش رو بده، و سرش رو؛ ب نتونست
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 ند گفتم:زده به اطراف نگاه کردم و بل وحشت

 کمک خون... ادیب یکی-

 جون گفت: یهوا دستم رو گرفت و آروم و ب یب

 .نمیبفهمه فقط کمک کمک کن برم تا ماش یزیچ یخوام کس یداد نزن..نم سیه-

 .وفتمیبود پس ب کیو نزد دمیلرز یو کالفه نگاهش کردم. از ترس داشتم م سردرگم

 جلو شکمت.. ریرو بگ فتیباشه، بلند شو. ک-

 دستم به دستش خورد. یرو سمتش گرفتم، که واسه لحظه  فشیبلند شد ک یسخت به

 داد که چقدر درد داره. ینشون م شیشونیپ یسرد  سرد بود. نگران نگاهش کردم، عرق رو دستش

 پشت فرمون. نهیخواست خودش بش م،یرفت نیبود تا ماش یهر سخت به

 .وردیحالش، دلم طاقت ن دنیخواستم بزارم خودش بره اما با د یم بگم.  یزیخواستم چ ینم

 رو باز کنه. نیلرزونش در ماش یداشت با دستها یسع

دونستم اصال  ینه اما فقط م ایبکنم درسته  خوامیکه م یدونستم کار یبه اطراف نگاه کردم، نم دیو با ترد دمیگز لب

 .ادیسرش ب ییکنه و ممکنه هر بال یحال بزارم رانندگ نیکه بخوام تو ا ستین یانسان

 .دمیرو از دستش کش چیبردم و سو شیدست پ یآن میو با تصم دیبه صورتم کش یدست کالفه

 کنم. یم یمن رانندگ نیبرو اون ور بش-

 برگشت سمتم.  یزد و به سخت هیرو به سقف تک دستش

 رمقش رو بهم دوخت. یب نگاه

 حرص تشر زدم: با

 نشدم. مونیتا پش دیسوار ش دیرب د،یاون جور نگاه نکن-

 رو، دور زد و نشست. نیآروم ماش یزد و با قدم ها یکج لبخند
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 کردم و در رو باز کردم و نشستم. یپوف

 داده بود و چشم هاش رو بسته بود. هیتک یبهش انداختم که سرش رو به صندل ینگاه

 دانشگاه حرکت کردم. کینزد مارستانیرو، روشن کردم و به سمته ب نیماش

********** 

 خانوم دکتر، خانوم دکتر.-

 اتاق رو بست و برگشت سمتم. در

 بله!-

 حالشون خوبه؟-

هوش  یاالن ب میکه بهشون زد یبود. االن حالشون خوبه به خاطر آرام بخش ازین هیبه بخ ینبود ول قیعم ادیزخم ز-

 بمونن. دیدا با. اما تا فرانیبهوش م گهیدو ساعت د یکیهستن که تا 

 بله ممنون.-

 کنم. یخواهش م-

 رفتن دکتر، من هم رفتم تو اتاق. با

 ی. من هم براانیب انیافتادم که مامان زنگ و گفت که زود برم خونه چون قرار  امشب خانواده ک شیپ قهیچند دق ادی

مامان و  نکهی. با اششیپ ستانماریب مونمیاز دوستام حالش بده و امشب م یکیگفتم که  یمهمون نیسرباز کردن از ا

 قبول کردن. ی و خوابگاه ستنین نجایاش ا ادهگفتم خانو یاما وقت شدنینم یغر زدن و راض یبابا کل

 اتاق نشستم. یتو یکاناپه  یدادم و رو رونیب یرو به سخت نفسم

 که خواب بود دوختم. یرو به تراب نگاهم

 گفتم؟ یم یچ ید یگفت چرا نم یاگه م گفتم؟یبهش م دیبا یشد من چ داریب االن

 خبر داره. یاونکه از همه چ سنای یخونه  رفتمی! خب منجایچرا من نشستمه ا اصال
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 رفتم. یکاناپه بلند شدم و سمته گوش یاومدم، از رو رونیاز فکر ب یتراب یزنگ  گوش یصدا با

 قطع شد و اما بالفاصله دوباره زنگ خورد. یگوش  که حواب بود انداختم. یبه تراب یاسم مهران نگاه دنید با

 شنوه. یرونم یهمه زنگ خور نیا یانگار  کر و صدا دهیجور خواب هیانداختم،  ینگاه یحرص به تراب با

 رو جواب دادم. یگوش بالجبار

 ؟یُمرد یزن ینم حرف چرا حاال الو  .ایچونیپ یدانشگاه رو م یروزا ه نیپسر؟ خوب ا ییالو مهراد کجا-

 سالم.-

 :دیچند لحظه صدا قطع شد. با شک پرس واسه

 شما؟ دیببخش-

 برادرتون هستم. یها یاز هم کالس یکیمن -

 آرومش اومد که با خودش گف: یصدا

 !اونم دختر.یهم کالس-

 دختر هم نداشته باشه. یکالس  هم یباشه که حت زیخورد انقدر پاستور ر ینم یتراب نیگرفت اصال به ا خندم

 م!الو خانو-

 اومدم. رونیمهران از فکر ب یصدا با

 .دییبفرما دیببخش-

 طعنه گفت: با

 کنه. یداداش  من دست  شما چکار م یداداشم گوش یهم کالس دیببخش دمیپرس-

پسر   نیاما ا مارستانهیگفتم که داداشه تو ب یآروم واسش م یلیبود خ یحرفش حرصم گرفت، اگه تو حالت عاد از

 مقدمه گفتم: یب نیهم ینداشت که مراعاتش رو کنم..برا اقتیل

 هوشه. ی. االن هم بمارستانیداداشت چاقو خورده آوردمش ب-
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 تو؟ چه طور! یگیم یچ ،یعل ای-

 روس لبم نشست. یطانیلبخندش

 .ستیکه چاقو خوزده و حالش اصال خوب ن نهیمهم ا ست،یطورش مهم ن چه

 گفت: ینگران با

 .مارستانیکدوم ب-

 رو قطع کرد. یگوش"دیزدم، پر یهر چ"رو گفتم، با گفتن  مارستانیب سما

 لب گفتم: ریو آروم ز دمیخند زیزریر

 .یشرو ور نگ یحقته، تا خودت باش-

 .شهیشگیشرو ور گفتن کار هم-

 و با ترس عقب رفتم. دمیجام پر یتو یتراب یصدا با

 گفت: که

 خواستم بترسونمت. ینم دیببخش-

 نه. ای دهیمن رو ک به داداشش زده بود رو شن یتا حاال به هوش اومده و حرف ها یدونستم از ک ینم

 داره. یگه دختره مشکل روان یخودش م شیحاال پ عسیضا یلیباشع که خ دهیشن اگه

 .یایاز خجالتش در ب کیانقدر ش یگفت که مجبور شد یمهران چ-

 ..دمیکه حرف هاتو رو فهم نیا یعنیحرفش  نیا

 انداختم. نییزده سرم رو پا خجالت

 بگم. ینجوریخواستم ا ینم دیببخش-

 زدم. یآروم یخنده  تک

 گفت. ی. حاال چدیجور گفت نیگفته که شما ا یزیچ هیشناسم حتما  یدونم اون مهران رو من م یم-
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 که مهران زده بودم رو گفتم. یگذاشتم و حرف زیم یرو، رو شیگوش

 نثارش کرد. ی "وونهید"فقط  که

 .سنایخونه  رفتمیبمونم فوقش م نیاز ا شتریب شدیبود و نم 5ساعت نگاه کردم؛ ساعت  هب

 کنه. ینم رونمیب گهیحداقلشه که د یول نهیجوابم مثبته باهام سرسنگ دیچند بعد از اون روز که فهم هر

 کرد گفتم: یکه داشت نگاهم م یرو برداشتم و رو به تراب فمیک

 برم. انشاهلل هم که بال به دور باشه. گهیخب من د-

 ممنونم.-

 .رفتم در سمته  و برگشتم

 خانوم ... یراست-

 در بود که برگشتم سمتش. رهیدستگ یکرد، دستم رو مکث

 هستم. یشیدرو-

 تو نگاه و کالمش بود گفت: دمشید یکه از وقت یتیهمون جد با

 .نجایا دیآورد کهنیدعوا هم ا یممنونم، هم کمکتون تو یلیبابت امروز خ-

 کرد. خدافظ. یکارو م نیبود هم یکنم. هر کس یخواهش م-به روش زدم.  یلبخند

 اومد. ************ رونیاز اتاق ب و

 ؟یواسه چ نجایا یاومد-

 بود، انداختم. سنایبه کاوه که نگاهش به  یمبل انداختم و نگاه یرو، رو فمیک

 زدم و گفتم: یت شه، لبخند تلخاومد که ساک یداشت واسش چشم و ابرو م کاوه

 برم.  یناراحت-

 .یمون یدوستت م شیمامان گفت که امشب پ-
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 دوستم بود. شیپ-

 خب؟-

 کردم آروم باشم. یهام رو بستم و سع چشم

 به روش زدم برگشتم و گفتم: یبه کاوه انداختم و لبخند زورک ینگاه

 من برم؟ یناراحت سنای-

 بهم انداخت و گفت: یتند نگاه

 لحظه. هیتو اتاق  ایب-

 خودش سمته اتاق رفت. و

 دادم و دنبالش رفتم. رونیب یرو به سخت نفسم

 اتاق شدم و در رو بستم. وارد

 !سنای هیچ-

 ؟ینباش یمهمون یکه تو نجایا یاومد-

 .کردم نگاه اطراف به کالفه  و دمیدهن کش یرو تو نمییپا لب

 جواب دادم: صادقانه

 ؟یخب حاال چ سنا،آرهیآره -

 تکون داد. یتاسف سر با

 ها؟ یکرد یچه اشتباه یدی! هنوز دو روز هم نشده فهملدایشد  یچ-

شده بود اما  مونیگفت پش ینداشتم که بزنم، داشت درست م ینزدم در واقعه حرف یانداختم و حرف نییرو پا سرم

 کار... چیه ومد،یاز دستم بر نم یکار

 آره؟ یشد مونیمنتظره جوابمم. پش دمیسوال پرس هی! ازت لدای یچرا ساکت-
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 .سنایشد جوابه  نیگونم سُر خورد و هم یهام آروم رو اشک

 بره.. رونیاز اتاق ب ی گهیحرفه د چیو بدون ه ایکه باعث شد کوتاه ب یجواب

 یزد و لبها یبه خودم زل زدم..چشم هام که از اشک برق م نهییو از تو آ دمیدادم، چرخ رونیب یرو به سخت نفسم

 زد. یتلخ لبخند م

 اشک هام رو پاک کردم. عیکه به در خورد سر یتقه  با

 گفت: یدر رو باز کرد و با لحن مهربون کاوه

 .شهیبداخالق م یگاه سنای نیناراحت نباش ا د،یشام کش سنای ایب-

 رفتم. رونیبه حرفش زدم و همراهش ب یخنده  تک

 کرد و از دستم دلخور بود. یهنوز درست نگاهم نم سنایصرف شد،  یدر سکوت تلخ شام

 نبود. ندیخوشا ادیکه بود مطمئنم ز یهر چ یبود ول یو دخترا چ نیعکس العمل نسر دونمینم

********* 

 انداختم تو قفل و در رو باز کردم. دیکل

 انداختم و سمته در سالن رفتم. اطیبه ح یوارد خونه شدم، نگاه اجمال آروم

 بود سمتم در برگشت. ییرایپذ یمامان که تو که شدم وارد

 طاقچه کنار در انداختم. یرو، رو دیکل

 سالم مامان.-

 !یسالم خوب-

 ممنون. چه خبر؟-

 گذاشتم و رفتم سمته مامان. یرو تو جا کفش کفشم

 . تو چه خبر دوستت حالش بهتر شد.ستین یخبر چیه-
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 .دمیرو بوس گونش

 کنم بو گرفتم. یخوبه خدا رو شکر. من برم لباسام رو عوض کنم مامان حس م-

 باشه برو.-

 پله ها رفتم. سمته

 دنبالت. ادیم انیک ،یقرار نزار یینرفته بگم واسه شب جا ادمیتا -

 برگشتم. عیحرف مامان سر با

 ؟یواسه چ-

 مبل ها بود گفت: یریکه مشغول گردگ یحال در

 .خونه خواهرش دیدعوت-

 رنگم رو حس کردم. یدگیزدم به وضوح پر واریرو به د میحبس شد، آروم تک نمیس یحرفش نفس تو نیا با

 برگشت سمتم. دیکه سکوتم رو د مامان

 ! لدای یخوب-

 زور لب زدم. به

 اتاقم. رمیآره خوبم، من م-

 دو مانند سمته اتاقم رفتم. یرو برگردوندم و با قدم ها عیسر

 کرد. یم یگلوم نشست و داشت بدغلق یودوباره ت یلعنت بغض

 .دیگونم چک یرو اریاخت یب هام اشک که  دادم رونیرو بستم و نفسم رو با صدا ب در

 .دمیصورتم کش یانداختم و دستم رو، رو نیزم یرو، رو فمیشدم، ک یدست  خودم عصب از

 آخه؟ یزیاشک بر یخوا یم یبسه تا ک ایبه خودت ب شوریب یبسه تو رو خدا بسه، دختره  لدای زیاشک نر-

 :دمیتخت نشستم و نال یعجز رو با
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 ؟یآخه تا ک-

تخت پرت کردم و نگاهم رو به سقف  یخسته و اشک آلودم رو به اطراف اتاق گردوندم، خودم رو از مشت رو نگاه

 دوختم..

 .دیچیتو گوشم پ سنای یصدا

 یکه ضرر م یتنها کس یکن یشروع م یکه دار یباز نینره تو ا ادتیبکن فقط  ،یبکن یخوا یم یهر کار لدایباشه  "

 "نه عماد ،ییکنه تو

حال و هوا در  نیاز ا کمی دیتخت بلند شدم، و رفتم حمام تا شا یبه تخت زدم و از رو یبا کف دست ضربه  کالفه

 ..امیب

بعد از  انیک نکهیا حال بودم تا یقدر کسل و ب نیحالم کنه و تا عصر هم یتو یریدوش آب سردم هم نتونست توف اما

 دنبالم.. ادیم گهیساعت د کیداد که تا  امیپاسخ موند پ یزنگ که تمامش ب یکل

 رو انداختم رو تخت و بلند شدم تا آماده بشم. یجواب گوش بدون

به خودم  دیو با رفتمیاول داشتم م یبرا شدیحساس بشم اما نم پمیسر ت ادیکمد رو باز کردم، حوصله نداشتم ز در

 .دمیرس یم

 رنگم رفت.. دیسمته مانتو سف دستم

 

 《گذشته》

 

 !لدای-"

 جونم؟-

 بهم انداخت. یو نگاه مهربون برگشت
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. لیفام یو من تو رو بعنوان نامزدم ببرم خونه  یبش نیسوار ماش یایدم خونتون منتظر تا تو ب امیمن ب شهیم یک-

 .نیمنتظرن زن من رو بب لیاالن تمام فام لدای شهیباورت نم

 .دمیزدم دست هام رو به کوب انجیه

 بپوشم؟ یعماد چ یبه خودم برسم. وا یکل نیخوان من رو بب یبار که م نیاول دیجون  من؟ پس من با-

 زد و گفت: یلبخند

 .یریبگ میتصم دیخودت با گهیدونم قربونت بشم، اون رو د ینم-

 تکبه زدم. یبه صندل یذوق وصف نشدن با

 اون روز.. یذوق دارم برا یلیعماد خ یاونکه حتما، حتما...وا-

 دستم زد. یرو یآورد، دستم رو گرفت و بوسه  شیپ دست

 《حال》 ".....زمیعز نطوریمن هم هم-

 

 

 دیقد نود رو هم همراش انتخاب کردم و شال سف یکمد در آوردم. شلوار ل یهام رو، پاک کردم و مانتو رو از تو اشک

 رو باهاشون ست کردم. یرنگ

 انیاما هر لحظه که به اومدن ک امیقلبم نشسته بود کنار ب یکه رو ینیداشتم با سنگ یلحظه هات سع نیتمام ا یتو

 گرفت.  یو کم کم داشت راه نفسم رو م شدیم شتریب ینیاون سنگ شدیتر م کینزد

 تخت نشستم. یمعقوم و گرفته رو یو با حال دمیکردم، لباس پوش شیتند آرا تند

 تخت بلند شدم. یفرستادم و از رو رونیزنگ  در اومد، نفسم رو با آه ب یساعت بود که صدا کیسر  درست

 کوتاه و آروم سمته پله ها رفتم. یاومدم با قدم ها رونیرو برداشتم و از اتاق ب فمیک

 یبدم و نمجواب مثبت رو  خواستمیبه اون روز که م میبرگرد شدینرم اصال کاش م شدیافتاد که م یم یاتفاق هی کاش

 دادم،کاش...
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بردم  یانگار تازه به عمق فاجعه پ انیک دنی. با ددمیرو، رو به رو د انیپله و درست ک نیبه آخر دمیرس یک دمینفهم

 .دمیذهنم ناباورانه از خودم پرس یو تو

 نبود. یخواست یکه تو م یاون ستیکه عماد ن نیتو! ا یچکار کرد لدای-

اومد سالم دادم. اما  یم رونیکه انگار از ته چاه ب ییتو چشم هام هجوم آورد که به سرعت پسش زدم و با صدا اشک

 جواب داد. یبرخالف من با لحن پر از انرژ انیک

 ؟یسالم،خوب-

 کردن. یرو باال گرفتم نگاهم رو به بابا و مامان دوختم منتظر نگاهم م سرم

 دادم: جواب

 ممنون خوبم-

 مگه اصال واسم مهم بود! نه نبود اصال. ؟یتو خوب ؟یتو چ دمیسنپر یحت

 از جاش بلند شد و گفت: انیک

 یشیدرو یآقا میخب ما بر-

 دست داد. انیاز جاش بلند شد و به ک بابا

 .دیاین ریخوش بگذره، فقط لطفا د دیبر-

 جانم؟ لدای میچشم، چشم حتما. بر-

 دم.مثبت تکون دا یاجبار سرم رو به نشونه  به

 رو در آورم. میپاشنه بلند مشک یکفش ها ،یجا کفش یدر سالن رفتم و از تو سمته

 زدم. یخند شین یاراد رینگاه کردم. غ دیرس یم 175که قدش به زور به  انیبه ک یچشم ریز

 عوض کردم. یعروسک یپاشنه بلندم رو با کفش ها یها کفش

 گفت: انیک که
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 .یدیپوش یخب همونا رو م-

 رو باال گرفتم و نگاهش کردم. سرم

 

 《گذشته》

 

 شدم. ادهیپ نیذوق از ماش با

 .دمیپوش یچ نیعماد بب-

 برگشت سمتم که با ابرو به کفش هام اشاره کردم. کنجکاو

 و گفت: دیکفش هام خند دنید با

 ؟یدیرو پوش نیخب چرا ا-

 رو بستم و گفتم: نیدر ماش ضیغ با

 کنم. یاحساس خجالت م ستمیا یکنار تو م یتا ناقابله و وقت164که، فقط  ستین 190چون من قدم -

 و دستش رو دور کمرم حلقه زد. دیخند مردونه

 هم خوبه. یلیخوام خانوم، قدت هم خ یمن تو رو همه جور م-

 ناز گفتم: با

 اون که صد البته قد  من نرماله..-

 ندادم که قهقه خنده اش به هوا برخاست و گفت: ادامه

 !؟ستیقد من نرمال ن ییفرما یآها م-

 "مثبت تکون دادم... یو سرم رو به معن دمیخند خجول
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 《حال》

 

 ...لدایلدا،ی-

 که اومده بود تا دم پس زدم و برگشتم. یاومدم و اشک رونیاز فکر ب انیک یصدا با

 بله!-

 :دیو پرس به صورتم انداخت یشک نگاه با

 چرا چشم هات سرخه ؟یخوب-

 کردم آروم باشم. یو سع دمیتو صورتم کش یدست

 نه خوبم-

 میدیشو رس ادهیآها باشه؛ پ-

 انداختم یو به خونه که اشاره کرد بود نگاه برگشتم

 رو باز کردم. نیبردم و در ماش شیزده و لرزونم رو پ خی یها دست 

 :دیچیگوشم پ یعماد تو یصدا

 .ارمیخونه ب کیمن تو رو بعنوان عروس به ا شهیم یک-

 .دیتر شد، اشک تو چشم هام حلقه زد و چوونم از بغض لرز نیسنگ بغضم

 بود رو پاک کردم. دیچک یرو، که رو یخوردم، و قطره اشک یبسته شدن در تکون یصدا با

 کردم آروم باشم.. یقورت دادم و سع یرو به سخت نفسم

 کردم. یبود که فکرش رو م یکار سخت تر از اون نیا اما

 به روم زد و گفت: یلبخند ستادیاومد و کنارم ا انیک

 م؟یبر-
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 رو به چشم هاش دوختم. نگاهم

 عماد بود.. یچشم ها هیچشم هاش شب چقدر

 !لدای-

 لب زدم: جیگ

 ها!-

 :دیو کوتاه خند آروم

 .میبر-

 .میها آره،آره بر-

 موند. خیدستش بزارم م یدستش که جلو آورد تا دستم رو، تو ینگاهم رو م،یبر پس

 قورت دادم. یگلوم رو به سخت آب

 !لدای-

 رو آروم باال گرفتم و نگاهش کردم. نگاهم

 داخل. میدستت رو بده و بر-

 لب زدم: یرو تر کرد و به سخت لبم

 .انی..کیک کشمیمن خجالت م-

 کردم. یم یکار شونه خال نیجور از ا هی  دینداشتم. با یا چاره به زبون آوردن اسمش هم واسم سخت بود ام یحت

 زد: یلبخند

 .می. بریهر جور راحت زمیباشه عز-

 سمته در رفت، پشت سرش راه افتادم. و

 .رفتیم جیگ شتریو سرم ب شدیقدم هام سست تر م شدم،یتر م کیقدم که به در خونه نزد هر
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 هم واسم سخت بود.. دنینفس کش یرفتن، پلک زدن، حت راه

 .دیچیپ یگوش یکه حتم داشتم مادر  عماد تو یزن یرو زد که چند لحظه بعد صدا فونیآ انیک

 ؟ییتو انیک-

 آره.-

 دکمه اش خرابه. فونیکنه،آ یدر رو باز م ادیصبر کن االن عماد م-

 باشه.-

 ال لبخنده از هم باز کردم.که مث یلبهام رو به حالت کج یبه روم زد به سخت یبرگشت سمتم و لبخند انیک

 .شدیتر م کیواسه عماد هر لحظه نزد دونستمیاز پشت در که م یقدم ها یصدا نکهیا بدتر

 .دیچیگوشم پ یباز شدن در تو یهام رو بستم که صدا چشم

 و چشم هام رو باز کردم. دمیکش یقی. نفس عمدیچیکه در فضا پ ییعطر آشنا یاشک پشت پلک هام..و بو یگرم و

 با همون نگاه معروف. دمیعماد رو د یاز پشت پرده اشک چهره  که

 لبش نبود، نگاهش رو ازم گرفت گفت: یلبخند رو گهید نباریا اما

 . دییبفرما-

 رو به من گفت: انیک

 .زمیبرو داخل عز-

 ت.به عقب رف یکه چشم هاش رو بست و قدم دمیهوا دستش رو پشت کمرم گذاشت. نگاهم به عماد بود و د یب و

 لبم نشست، وارد خونه شدم. یرو یتلخ لبخند

 گفت: انیک هوی که

 .امیداخل من االن م دیرفت. شما بر ادمی لمیآخ موبا-

 عماد نگاهش رو به من انداخت. ان،یبا رفتن ک ن،یرفت سمته ماش عیسر و
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 بسته شدن در اومد و بالفاصله عماد گفت: یطاقت برگشتم و رفتم سمته خونه که صدا یب

 !لدای یکرد نکارویا اچر-

 گلوش آروم و با شک برگشتم. یحجم از بغض تو نیعماد بود! با ا نیا شدینم باورم

 که به نگاه اشک آلود عماد که افتاد ناباورانه لب زدم: نگاهم

 عماد!-

 گونش سُر خورد. چند قدم جلو اومد و گفت: یاسمش رو صدا زدم. اشک هاش آروم رو تا

 !یلعنت یجواب مثبت داد انیچرا به ک لدا؟ی یکارو کرد نیچرا ا-

 :دیبه بازوهام زد و غر یچنگ تیعصبان با

 ام نکن با اون نگاهت.. وونهید لدا،یحرف بزن -

 در وحشت زده عقب رفتم. یصدا با

 .نهیب یم یکیعماد بسه -

 دلخورش رو ازم گرفت و آروم گفت: نگاه

 برو داخل.-

که  دمیکردم تمام حرف هاش دروغ بود اما امشب فهم یخته بود که تا االن فکر منرفتم، تمام نگاهم رو به عماد دو اما

 ...دهیاما چه فا ستیحس ن یگفت که بهم ب یاشک هاش م نینبود، حداقل ا

 داخل؟ یچرا نرفت زمیعز لدای-

 به عماد انداختم و آروم گفتم: یبه خودم اومدم، نگاه کوتاه انیک یصدا با

 ..یایمنتظر بودم تو ب-

 زد. یلبخند

 .میقربونت برم، خب بر-
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 .وردمیطاقت نداشتم کم کم داشتم کم م گهینه، د ایخدا یوا

مثل   ییبود، جا گهید یو تمام فکر و روحم جا رفتیاما فقط جسمم م م،یشدم و سمته سالن رفت انیبا ک همقدم

 عماد.. شیپشت سرم درست پ

 .مدیامشب رس ینقطه  نیسالن شدم و تازه به بدتر وارد

که سالها از خودش و اسمش متنفر  یدختر ایکه حکم  نامزد  عماد رو داشت، همون مه یدختر یموند رو خ یم نگاهم

 یدختر نینامزد کرده، درست از همون روز از ا ایبه اسم مه یکه عماد به دروغ بهم گفته با کس یبودم.. درست از وقت

 متنفر شدم. دمشیکه االن بار اول  د

تمام بشه  یشب  لعنت نیتر ا عیخواست سر یدونم دلم م یسالم کردم، فقط م هیبه بق یور و با چه حالچه ط دمینفهم

 کنم.. یامشب رو خال یها یاتاقم و تمام تلخ ی گوشه  و من برگردم خونه و پناه ببرم به

 جون، حالت خوبه. لدای-

 حرف رو زد نگاه کردم. نیکه ا ایو به مه برگشتم

 ..رهیمن رو بگ ینبود.. اما تونست جا نمیریتو دلبرو هم نبود ش ینبود، حت خوشکل

 گم من خوشکلم اما... ینم

 شکسته بود و لبهاش درشت.. شینیبود، ب شیشونیپ یبود و چند تا جوش رو رهیشدم، پوستش ت قیچهره اش دق به

 :دیچیعماد تو گوشم پ یصدا

 ".نیبب منتظرن زن من رو لیاالن تمام فام لدای شهیباورت نم "

 لبم نشست.. یرو یپوزخند یاراد ریغ

 گفتم: دمینفهمه به اون خند نکهیا یاومدم. و برا رونیاز فکر ب ایآرومه مه "وا" یبا صدا که

 ممنون خوبم.-

 نازک کرد و روش رو کرد سمته عماد و گفت: یپشت چشم ایمه

 .ششیپ یبابام گفت که فردا بر زمیعماد عز یراست-
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 کردم. یو با انگشت هام باز دمیانداختم، کف دستم رو به هم ساب نییرو پا سرم

 سمتم خم شد و آروم گفت: انیک

 .ستیکنم حالت خوب ن یم ؟حسیخوب زمیعز لدای-

 انیکالم و چشم هاش صادقانه بود. آخ که چقدر من بد بودم که ک ینگاه کردم، مهربون انیرو باال گرفتم و به ک سرم

 . چقدر بد بودم چقدر..رمیدادم تا از عماد انتقام بگخودم قرا  ی چهیرو باز

 به روش زدم و گفتم: یلبخند یاراد ریغ

 کنه. یسرم درد م کمینه خوبم. فقط -

 تر شد. قیعم لبخندش

 برو اتاقه عماد استراحت کن. یخوا یم-

 گفتم: یبا شوخ ستیبد ن یلیکه باور کنه حالم خ نیا یبرا

 گرفته. ضیرفته دختر مر انیخانواده ات بگن ک یخوا ینه م-

 و آروم گفت: دیخند مردونه

 .ضیکنه به خانوم من بگه مر یخود م یب یکس-

 زد. مینیب یآروم با نوک انگشت رو و

 شدم.. خیم یلحظه  واسه

 

 《گذشته》

 

 عماد!-

 جان دلم؟-
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 .گنیم یچ یکن یبه نظرت اگه من رو به خانواده ات معرف-

 رو تو هم کرد. افشیچشم ق هویفکر کردم و  یکم

 انتخابت. نیبا ا یرو کور کرد ای! چشم دنیانتخاب کرد هیچ نیاه اه عماد ا-

 بلند شد. غمیج

 ا  عماد.-

 کرد به اطراف نگاه کرد. یو اخم دیرو گز لبش

 باال! یبر یچرا انقدر صدات رو م یچه خبرته. تو پارک نشست سیه-

 حرص زدم رو دستش و گفتم: با

 .یکن یاسترس دارم تو هم بدتر م ی. من خودم کلیاریآخه تو حرصم رو در م-

 به روم زد و گفت: یمهربون لبخند 

 !هیتو مثل  چ یچهره  یدون یآخه قربونت بشم! اصال م یاسترس واسه چ-

 باز شد. شمین

 ؟یمثل  چ-

 .دیزد و خودش رو جلو کش یلبخند

 صورته تو گذاشته. یبرداشته و تو انگار خدا ماه رو از آسمون ؟یدیماه رو د-

 باز شد. شمیشدم ن یحرفش غرق خوش نیا با

 ؟یعماد جد-

 و مهربون جواب داد: مینیب ینوکه انگشت زد رو با

 "آره عماد به فدات...-

************* 
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 !لدای-

 شدم. ادهیپ نینکردم و به سرعت از ماش صبر

 اومد. یکه دنبالم م انیبلند ک یقدم ها یاومد و بالفاصله صدا نیبسته شدن در ماش یصدا دم،یرو دو ادهیسمت  پ به

 نشستم. نیزم یجون رو یب آورد، باال رو بود اومده  تو گلوم یشدم و هر چ خم

 نگران باال سرم اومد. انیک

 ؟یشد؟ خوب یچ لدای-

 چهره اش دلم آشوب تر شد، به هق هق افتادم. دنیجونم رو باال گرفتم اما با د یب نگاه

 گفت: ینشست و با لحن مهربون نارمک

 ؟یشد قربونت برم؟ تو که خوب بود یچ-

 وردمیکرد تاب نگاه مهربون و مظلومش رو ن یرو قلبم، و حالم رو بدتر م شدیبدتر زخم م انیک یکلمه از حرف ها هر

 و از جام بلند شدم.

 زمزمه کردم: آروم

 .میبر-

 :دیشد و پرس بلند

 !لدای یخوب-

 به روش زدم. یجون یب لبخند

 آره.-

 کرد سوار شد و حرکت کرد. یم ینینگاه نگرانش روم سنگ ینیکه سنگ یهم در حال انیشدم. ک نیسوار ماش رفتم

 .دیچیپ نیساکت ماش یآروم آهنگ در فضا یصدا

 دادم.. یبودم و به آهنگ گوش م رهیخورد خ یم شعیبارون که به ش یزدم، به قطرها هیتک شهیرو به ش سرم
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 همراته.. شهیاشکاته..عشقه که هم لهیعشقه که دل"

 اما عشق مرحمه تمومه درداته... یدون ینم  دیشا

 فکرت همه جا اونه.. ست،یحالت حاله مجنونه دست خود آدم ن یکه بش عاشق

 "یبند تو خاطرات اون ی.. چشماتو که مینم بارون یمسته بو یکه بش عاشق

 قورت دادم. یکرده بود رو به سخت رهیگلوم گ یتو یکه مثل غده  یتوقف آهنگ بغض با

 پام برداشتم. یرو از رو فمی. کانیبرگشتم سمته ک و

 ؟یندار ی. کارگهیمن برم د-

 رهیدستگ یکه دستم رو نیبرگشتم اما هم وردمیکرد تاب نگاهش رو ن ینگاهم م رهیخ ره،ینزد و فقط خ یحرف

 بازوم نشست. یرو انینشست دسته ک

 !لدای-

 رو به روم زل زدم. واریه از پنجره به دشد مات

 !لدایمن رو نگاه کن -

 برداشتم و آروم برگشتم. رهیدستگ یرو از رو دستم

 بله!-

 نگاهش رو به اطراف گردوند و گفت: کالفه

 افتاده؟ یاتفاق-

 زدم. یجیرو به گ خودم

 ؟یاتفاق! چه اتفاق-

 تو موهاش زد و عقب رفت. یچنگ

 برو، مواظب خودت باش. چیه-
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 اومدم و رفتم تو خونه. رونیب نیاز ماش عیسر یحرف چیزدن ه بدون

 زدم. هیرو بستم و به در تک در

 گونه ام سُر خورد. یاشک هام آروم رو د،یچک یصورتم م یآروم و نرم رو بارون

 ریبلند زدم ز یمهابا با صدا یزانوهام گذاشتم و ب یجون شدن و آروم همونجا پشت در نشستم..سرم رو رو یب پاهام

 .هیگر

********** 

 انداختم و از جام بلند شدم. یبه برگه امتحان یکل ینگاه

 آروم زد به پام و گفت: لدایه که

 .نیبش-

 حوصله برگشتم و آروم گفت: یب

 .ستیبارم ن یچیه-

 که متوجه شد تذکر داد: استاد

 .رونیب دیو بر دیبرگه رو بد دیایب یشیخانوم درو-

 .برگشتم

 چشم استاد.-

 کالس بلند شد. یاز دخترا یکی یقدم نرفته بودم که صدا هی

 .ینامزد کرد لدایمبارکه -

 به سرعت سر بلند کردن و به دستم که انگشتر داد نگاه کردن. نیو نسر الیفر لدا،یشدم که ه متوجه

 اومدم. رونیاستاد گذاشتم و ب زیم یرو به سرعت رو برگه

 شد. دهیبود که دستم از پشت کش دهیلن نرسبه در سا هنوز
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 .لدای سایوا-

 دوختم که ناباورانه لب زد: نیخستم رو به نسر نگاه

 ..لداینگو -

 تکون دادم. یتاسف سر با

 ...یوا لدا،ی یوا-

 صداش رو برد و باال داد زد: هوی و

 تو چه غلط.. لدای-

 برگشتن چند نفر به سمتمون صداش رو آورد باال و با حرص گفت: با

 ...ایها؟ با ک یباالخره کار  خودت رو کرد لدا؟ی یکرد یتو چه غلط-

 .دمیحرفش پر ونیعجز م با

 تو رو... نینسر-

 گفت: یدستم و عصب ریز زد

 .شوریاحمق ب لدا،یبرو گمشو -

 به شونم زد که به عقب پرت شدم.شونش رو محکم  شدیکه از کنارم رو م یدر حال و

 سمتش برگشتم. عیسر

 ...نیصبر کن، نسر نینسر ن،ینسر-

 گفت: یکه برگشت و عصب دمیو دستش رو از پشت کش دمیرس بهش

 از جونم؟ یخوا یم ی.. چلدایو مرگ  نینسر-

 زد. نمیبه س محکم



 نمیتر یلیل

 

13
3 

دو روز قد   نیاما تو ا دمتیروز ند 3ها؟ فقط  یدید نهییاصال خودت رو تو آ ؟یچه کار کرد یفهم ی! ملدایتو چته -

 .یو زشت شد دهیسال بهت گذشته انقدر تک30

 گفتم: یگرفتع  یهام رو پاک کردم و آروم با صدا اشک

 چکار کردم. دمیخودمم تازه فهم نیدونم نسر یم-

 زد: یپوزخند

 خواس.. ی! میدیاالن فهم-

 سالم.-

 .میدو به سمته صدا برگشت هر

 .دیتو صورتم کش یبود. دست ستادهیکه با چند قدم فاصله ازمون ابود  یتراب

 !دیسالم. خوب هست-

 به شکمش اشاره کردم. و

 زد. یلبخند

 به لطف شما آره خوبم. االن اومدم ازتون تشکر کنم.-

 زدم. یلبخند

 نکردم فق... یکنم، کار یخواهش م-

افتادنم رو  یشونم رو گرفت و جلو عیسر یشدم که تراببه جلو پرت  یگفتم و قدم یکه به شونم خورد آخ یضربه  با

 گرفت.

 :دیچیتو گوشم پ ییآشنا یصدا

 .ارمیرو سرت در م شینره باالخره تالف ادتیو  اایکرد ینرفته چه غلط ادمیهنوز -

 نگاه کردم. ختمیبهش ر ییکه اون روز چا یو به همون پسر برگشتم
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 گفتم: یعصب

 چه خبرته! وونیح یه-

 :دیقدم جلو اومد و غر هیهاش تو هم رفت  اخم

 !وونیح یبود یبا ک-

 و رو به پسره تشر  زد: ستادیجلوم ا عیسر یتراب

 .وردمیرو سرت در ن تیاون گه کار یشهرام گورت رو گم کن تا تالف-

 اش زد که عقب رفت. نهیمحکم به س و

 گمشو. االی-

 رفتن. ی گهیانداخت و با دوستاش سمته د یبه من و تراب ینگاه غصبناک شهرام

 گفت: یسمتم برگشت و با لحن جد یتراب

 تونن بکنن. ینم یغلط چیه دیشما نگران نباش-

 .ستادیبودم با نگاهم دنبالش کردم تا رفت و با فاصله از ما ا دهیهمون شهرام ترس ایپسره  دیکه از تهد یحال در

 !یشیخانوم درو-

 خوردم. یاومدم و تکون رونیاز فکر ب یتراب یصدا با

 ها!-

 :دیپرس یابروش رو باال داد و با شک اما جد یتا

  ؟یدیترس-

 ;apos&کنم یحلش م"تکون داد و با گفتن  یمثبت تکون دادم که سر یسرم رو به نشونه  صادقانه

 ه لب زدم:عاجزان یرو گرفتم و آروم با لحن راهنشیپ نیآست یرارادیو خواست بره سمته شهرام که غ برگشت

 !دینر-
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 افتاد. الیو فر لدای،ه نینگاهم به نگاه متعجب و پر سوال نسر یلحظه  یبرا

 :دیبه اون سه تا و بعد به من انداخت و با شک پرس یبرگشت اول نگاه یتراب

 چرا!-

 انداختم و آروم گفتم: نییرو پا سرم

 .ارنیسرتون ب ییخطرناکه ممکنه دوباره بال-

 خم شد و آروم دم گوشم گفت: سمتم

تونن  ینم یغلط چیو نگاهش کن، دوما، نگران نباش ه ریسرت رو باال بگ یزن یحرف م یبا کس یدار یاوال، وقت-

 بکنن.

 و سمته شهرام رفت. دیکش رونیرو از دستم ب راهنشیپ نیآروم و نرم آست یلیخ و

 برگشت و نگاهمون به هم قفل شد. یلحظه  یرانگاه کردم که ب یزده به تراب رتیرو باال آوردم و ح سرم

 !لدای-

 برگشتم. که با شک لب زد: نینسر سمته

 ؟ینامزد کرد یتو با ک-

 و گفتم: دمیآروم خند دمیرو فهم منظورش

 انقدر هم شانس ندارم.-

 بهم رفت. یو چپ چپ برگشت

 با حرص گفت: لدایه

 عقل! ایشانس -

 رو باز کردم. فیرو از سر شونم بلند کردم و در ک فمیک میزنگ گوش یلبم نشست. با صدا یرو یتلخ لبخند

 شماره ناشناس کنجکاو جواب دادم. دنیرو در آوردم با د یگوش
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 .دییالو بفرما-

 :دیچیپ یگوش یتو یناشناس یصدا

 خانوم. لدایسالم -

 کردن انداختم و جواب داد: یبه دخترا که کنجکاو نگاهم م یشک نگاه با

 سالم. شما!-

 هستم، برادر عماد. لیسه-

 ابرومو رو باال دادم. یتا

 !لیسه-

 .نمتونیبب شهیخواستم اگه م یبله، م-

 کنجکاو شده بودم که چکار دارم اما گفتم: یلیخ نکهیا با

 واال من االن دانشگ..-

 دم در منتظرتونم. د،یایمن دم در دانشگاهم. لطفا ب-

 گفت: الیفرنگاه کردم که  یقطع کرد. با تعجب به گوش و

 بود؟ یک-

 لب زدم. آروم

 .لیسه-

 ه؟یک لیدفعه سه نیا-

 نگاه کردم. دیسوال رو پرس نیکه ا نیو منگم رو به نسر جیرو باال گرفتم و نگاه گ سرم

 داداشه عماد.-

 حرف رو زدم هر سه با تعجب لب زدن: نیا تا
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 !یچ-

 گفت دم در منتظرمه.-

 :دیبا تعجب پرس الیفر

 اما آخه چرا؟-

 باال انداختم. ی شونه

 دونم. ینم-

 گفت: عیسر نینسر

 .گهی! خب برو دلدای یهست یپس منتظر  چ-

 واقعا برم؟-

 با تمسخر گفت: نینسر

 ..گهینه نرو. د  برو د-

********** 

 بزنه اما انگار نه انگار.. ی. منتظرم بود حرفمیشاپ نشسته بود یکاف یبود که تو ی قهیدق چند

 اومد دوخته بود. یباال م وانیکه از ل یو نگاهش رو به حرارات نییپا سرش

 طاقت لب باز کردم. یب

 خُ...-

 هوا باال گرفت و گفت: یرو کامل نزده بودم، که سرش رو ب حرفم

 ! درسته؟دیتو و عماد با هم بود-

 .دیخوردم. و رنگ از صورتم پر یکه به وضوح تکون دیپرس ییهویهوا و  یسوالش رو ب انقدر

 انداخت. نییزد و سرش رو پا یشد، پوزخند متوجه
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 شده بودم و توان حرف زدن نداشتم.  الل

 حال و لحن بحث رو شروع کرد. نیبگه که با ا یچ خوادیو م دیدونستم از کجا فهم ینم

 گلوم رو به زور قورت دادم و به زود لب زدم: آب

 !یبگ یخوا یم یچ-

 ه اش رو بهم دوخت.زد خیرو باال گرفت و نگاه سرد و  سرش

 ؟یکن یچه کار م یبپرسم دار خوامیم-

 انداختم. نییو سرم رو پا وردمیمن تاب نگاهش رو ن نباریا

 ؟یجواب مثبت داد تیاومد خواستگار مییدا یچرا وقت-

 بود. دهیکه ازش هراس داشتم باالخره رس یسخت بود، روز یلیاما خ زمیکردم اشک نر یو سع دمیگز لب

 چرا..! دیپرس یو ازم م شدیمن و عماد خبردار م ینفر از رابطه  کیکه  یروز

 تو و عماد گذشت ک.. نیب یتا من آروم بشم. چ یبگ یزیچ هی شهیم ؟یحرف بزن شهیم لدای-

 افتادم. با حرص سرم رو باال گرفتم و گفتم: ایعماد و مه ادیجمله اش،  نیآخر دنیشن با

داد! چرا  عیهوا رفت، چرا مهناز رو به من ترج ی. برو از عماد بپرس و بگو چرا بلیسوال ها رو از من نپرس سه نیا-

 نداد. حیمثل آدم توض رهیبده که چرا داره م حیازش خواستم واسم توض یوقت

 یکه سع یگونم سُر خورده بود رو پس زدم. انگشت اشاره ام رو باال گرفتم و در حال یرو اریاخت یهام رو که ب اشک

 کردم نلرزه گفتم: یم

 دونم. ینم یچینپرس. چون خودمم ه یچیاز من ه-

 چنگ زدم و بلند شدم. زیم یرو از رو فمیک

 دوختم. لیقدم رفتم اما دوباره برگشتم و نگاهم رو به نگاه مبهوت سه کی

 گفتم: دیلرز یکه از بغض م یصدا با
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از  شتریدونم اگه ب یدرست بهش فکر کنم. چون منکردم که بخوام  دایخودمم هنوز انقدر جرعت پ تیدر مورد خر-

 .ارمیبه حماقتم فکر کنم نفس کم م هیچند ثان

زدم.  رونیشاپ ب یدور شدم و از کاف زیبزنه از م یحرف لیکه اجازه بدم سه نیحرف رو زدم و بدون ا نیا

 《کل_یدانا》

 

نفسش رو به  "انیک"اسم  دنیدر آورد با د فیرو از تو ک یاش زنگ خورد. گوش یوارد دانشگاه شد بود که گوش تازه

 و جواب داد. دیکش یصحفه گوش یرو را انگشتش  داد و با اکراه رونیب یسخت

 سالم، بله!-

 ؟یی. کجازمیسالم عز-

 زدم. هیتک واریو به د ستادمیا

 دانشگاه. دمیتازه رس-

 میدنبالت با هم بر امیمن خودم م شهیم کالست تمام یک نیسرکار. بب رمیدارم م رونیمن هم تازه از خونه اومدم ب-

 .رونیب

به  ییکه امروز رو هم تنها ارهیب یبده و بهونه  انیخواست جواب رد به ک یرا بست، دلش م شیچشم ها یخستگ با

 خونه بره.

به صورتش  یکرد؛ کالفه دست یبود، او را از خراب کردن حالش منع م انیک یصدا یکه تو یو سرحال جانیه اما

 .دیکش

 ؟یهنوز پشت خط لدایالو -

 را به روز نده گفت: شیکرد ناراحت یم یکه سع یبا صدا ناچار

 کالسم تمام بشه.3آره هستم. باشه احتماال ساعت -

 دم در دانشگاه منتظرم.3. پس من ساعت زمیباشه عز-
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 داد. انیبه تماسشان پا یا "باشه"گفتن  با

 گذاشت گفت: یم فیرا در ک یکه گوش یدر حالگرفته تر از قبل  یبا حال یقطع کردن گوش با

 حقته. ادیسرت م یهر چ لدا،یحقته -

 

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

 !لدای-

 هووم؟-

 .یالغر شد یلیخ-

 .ستیمهم ن-

 با حرص زد به شونش و گفت: نینسر

 باال. کارت دارم. ریخبرت سرت رو بگ-

 تعجب سرش رو باال گرفت. با

 ه؟یچ-

 به سمت  راسته کالس اشاره کرد. نامحسوس

 ؟یشناس یرو از کجا م نیتو ا-

 :دیبه اطراف نگاه کرد و پرس جیگ

 رو؟ یک-

 رخش به سمته مهراد بود با ابرو اشاره کرد. میکه ن یبرگردد در حال نکهیا بدون

 رو.. نیا-
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صداش  یتو یزد و با ته خنده  یمهراد، لبخند دنیکنجکاو شده بود برگشت. با د نیکه از حرفه نسر یدر حال لدای

 گفت:

 .یگ یرو م نیآها ا-

 رو در آورد و گفت: لدای یکه تا االن سکوت کرده بود با تمسخر ادا لدایه

 گه. یرو م نیها ا-

 با حرص ادامه داد: و

 کنن اصال حواست هست؟ یشعور تمام دانشگاه دارن در مورد شما صحبت م یب-

 کرد باال نره گفت: یم یکه سع یرفت و با صدادر هم  شیحرف اخم ها نیا دمیشن با

 ..یچ یعنی ه؟یچرت و پرتا چ نیا لدا؟یتو ه یگ یم یچ-

 چند نفر از دانشجوها شد. نینگاهش به پشت سرشان افتاد، و تازه متوجه نگاه سنگ و

 آروم گفت: نینسر

شب  نکهیو ا مارستانیب شیکه برد نیکنه و تو به اون. ا ی. اون به تو کمک مدیهوا هم رو دار یلیشما دو تا خ گنیم-

 کرد. دیمهراد به خاطر تو رفت و شهرام رو تهد گنی. میموند ششیرو هم پ

 داد. یگوش م نینسر یدوخته بود و تنها به حرف ها شینامعلوم رو به رو یو مبهوت نگاهش را به نقطه  مات

 را آرام به سمته مهراد سوق داد. نگاهش

زد که  یرا به او م نینسر یکه کنارش بود داشت حرف ها یپسر ییاز او نداشت،گو یمهراد هم دست کم ی چهره

 شده است. یانقدر عصب

 گفت: نیبزند که نسر یهم گذاشت، لب باز کرد تا حرف یرا آروم رو شیها چشم

 تو رو خدا آروم باش، استاد اومد. لدای-

 گفت. یکوتاه "ا  "استاد با تعجب  دنیبزند که با د یرا باز کرد تا حرف شیها چشم
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 :دیکه متوجه شد پرس لدایه

 ؟یشناس یشد استاد رو م یچ-

 تکان داد و جواب داد. یسر

 .رمهیکه م یآره، استاده باشگاه-

 ؟یجد-

 زد و گفت: زیبه م یآروم یضربه  گانهی

 خانوما ساکت لطفا.-

 :زد و گفت لدایه یبه بازو یآروم ضربه  لدای

 .گهیساکت د سیه-

 مهراد نگه داشت. یرا رو زشیبه مهراد، نگاه حسرت آم دیکالس گردوند تا رس نینگاهش رو ب گانهی

 بود. یبود عصب دهیشن لدایکه در مورد خودش و  ییبود و هنوز هم از حرف ها نییکه سرش پا مهراد

 سو استفاده کرد و با تمسخر گفت: تیاز موقع د،یکه سکوت کالس را د شهرام

 ا  دوتا کفتر عاشق چرا کنار هم ننشستن.-

 یدسته  یرا با حرص بست و دست مشت شده اش را رو شیشهرام شد، چشم ها ی هیکنا یکه متوجه  مهراد

 گذاشت. یصندل

 خوش گفت: ییدانست با رو یکه موضوع را نم گانهی

 دوتا کفتر عاشق؟-

 بلند شد. شیمهراد استفاده کرد و از جا و از سکوت دیخند شهرام

 اشاره کرد. لدایدست به  با

 و.. یشیدرو لدایخانوم -
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 رو سمته مهراد گرفت: گرشیدست د و

 .یمهراد تراب یو آقا-

 نگاه کرد و آروم لب زد: لدایُبهت زده به  گانهی

 لدا؟ی-

 بلند شد و به سمته در رفت. شیصدت از جا یانداخت. ب نییخجالت زده سرش را پا لدای

 برداشت و دستش رو گرفت. زیخ لدایبلند شد به سمته  شیهوا از جا یمهراد ب که

 .یشیصبر کن خانوم درو-

 :دیمتعجب برگشت، مهراد برگشت و نگاه غضب آلودش را به شهرام دوخت و غر لدای

 .ستین شیب یتمام حرف هات شر ور یو بگ یکن یازش معذرت خواه یشماره وقت دار 3تا -

 زد. یخند شین شهرام

 ..لدی هیچرا نگران ناراحت ه؟یواسه چ یش یم یکه دار یجلز ولز نیسوال ا هیگم. فقط قبلش  یباشه من م-

 .دشیکوب واریبرد و محکم به د زیرو کامل نزده بود، که مهراد به سمتش خ حرفش

 نشست انداخت. یاز ترس در آن م یبه خون نشسته اش را به نگاه شهرام که کم کم داشت رگه ها نگاه

 غلط کردم. یبگ دمیاما نشن یشماره صحبت کرد3از  شتریب یول یشماره وقت دار3گفتم فقط -

 مداخله کرد. گانهی

 .یتراب یاقا-

که خواستم  یخدا حرف ی. به خداوندشمارمیم3 لحظه لطفا، شهرام تا هیاستاد -. دیحرفش پر ونیبه سرعت م مهراد

دانشگاه نشون  استیبه ر اتویدونم با تو. از تو نامرد، نامردترم اگه مدرک تمام کثافت کار یاونوقت من م یرو نگفت

 .رونیندم تا مثل سگ پرتت کنن ب

 به عقب برداشت. یرا به زور قورت داد، مهراد قدم شیوحشت زده آب گلو شهرام
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  تشر زد: و

 . االی-

 بود سوق داد. نییکه سرش پا لدایبه مهراد انداخت و با اکراه نگاهش رو سمته  یپر نفرت نگاه

 بب...ببخ...-

مهراد حساب برده بود که  دیزد اما اون قدر از تهد شیزد. که شهرام را آت یرا بست و پوزخند شیچشم ها مهراد

 لب زد: ینزنه. و به سخت گهیساکت بماند و حرفه د

 .دیببخش-

 به شهرام انداخت. یتند نگاه و کرد باز  را شیسرعت چشم ها به

 !یک دیببخش-

 و بلند گفت: یعصب

 .یشیخانوم درو دیببخش-

 نداره. بار اولته. بیع یول "غلط کردم" یکه ازت خواستم بگ نیخوبه با ا-

 به مهراد انداخت. ینگاه تند شهرام

 درست صحبت کن.-

 زد. یخند شین

 باشد گفت: یداشت جد یخنده اش گرفته بود اما سعکه  گانهی

 .دینی. بشدیوقت کالس رو گرفت یبه اندازه کاف گه،یخب بسه د-

 رو برداشت و گفت: لشیرفت وسا شیبود سمته صندل یکه از دسته مهراد عصب یدر حال شهرام

 تونم تو کالس بمونم. یاستاد من نم-

 به سمته در رفت که مهراد با تحکم گفت: و
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 صبر کن.-

 و برگشت. ستادیا

 صداش گفت: یکالس گردوند و با همون تحکم تو نیرو ب نگاهش

بار دوم  زنمیحرف رو م هیبار  کیحرف رو دوبار بزنم.  هیگم. من کال عادت ندارم  یم یچ دینیبب دیخوب گوش کن-

 گهید یهر زهرمار ایشاخم  دیبگ دیخوایفهمونم. حاال م یحرفم رو به طرفم م یبه صورت  عمل امیم زنمیحرف نم

 دوارمی..خب حاال حرفم که امادیوجود ن یدفعه دوم هک دیدونم..اما به نفعتون به حرف هام خوب گوش کن یهستم، نم

رو به  دمیکه امروز شن یحرف ها گهیکه د نهیا خوامیکه من م یزیتنها چ ستیمهم ن دیهر چند باور نک دیباورش کن

و...خالصه  شمیاعصاب م یب ی. چون گاهنمیازتونم نب گهیرو به عمرم د دمیکه امروز د یوج نشنوم و نگاه ها چیه

اسم و  هیدونم  یم شونیکه من از ا یزی. تنها چمیبا هم ندار یگونه رابطه  جیه یشیکه من و خانوم درو نیاکالم 

اون روز تو  شونیا ایکنه و  دایکه من بهشون کمک کردم که اون روز از دسته حراست نجات پ نی.. انیتنها هم لهیفام

 ی. حسمیکه به همنوعمون داشت یو حس نگران بودنمونبا انسان  گردهیدانشگاه به من کمک کردن تنها و تنها برم

 ستیمهم ن دی.. حاال هم که گذاشتدیذاشت یانقدر پشته سر ما صحفه نم دیکه اگه داشت دیاز شماها ندار یلیکه خ

دانشگاه رو با  نیاحد  واحد قسم ا یامروز رو بشنوم به خدا یجمله از جمله ها کی گهینره اگه دفعه د ادتونیفقط 

 .نیکنم.. هم یسر همه خراب م یتمام دم و دستگاه رو

 کرد و گفت: یمردونه اش شده بود، نگاه یکه محو چهره  گانهیبرگردوند و به  سر

 رون؟یبرم ب ای نمیاستاد. بش دیببخش-

شونه اش  یکه رو یبه مهراد چشم دوخته بود با دست زشیبود و تنها با نگاه حسرت آمکه اصال حواسش ن گانهی

 نشست به خودش اومد.

 استاد!-

 نگاه کرد. لدایو منگ به  جیخورد و گ یتکون

 بله؟-

 زد و به مهراد اشاره کرد. یلبخند

 با شما بودن. یتراب یآقا-
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 نشست. شیصندل یخودش رو و

 مهراد دوخت.نگاه مهربونش را به  گانهی

 بله؟-

 حرفش رو تکرار کرد. دیتعجب کرده بود با ترد گانهیکه از رفتار   مهراد

 نه پسرَ....-

 کرد: حیکرد و حرفش رو تصح یمکث

 ..نینه برو بش-

********* 

 زده مهال از پشت سرش اومد. جانیه یبود که صدا دیخونه شد. در حال  کلنجار رفتن با کل وارد

 سالم داداش.-

 تعجب برگشت. با

 ؟یکن یچکار م نجایسالم. تو ا-

 رو از دست مهراد گرفت. فیاومد و ک جلو

 .میبا مهران اومد چیاتاقت. ه زارمیبده من م-

 با مهران؟-

 که از لحن متعجب مهراد خنده اش گرفته بود گفت: مهال

 .یکن یتعجب م یلیاونم اومده خ یبه مهران گفتم اگه بفهم-

 اومد؟ یواسه چ-

 و برگشت. ستادیاول ا یپله  سر

 وا داداش!-
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 هاش رو تو هم برد. اخم

 من رو بپوشه و بره. یکه اومده لباس ها یخودم خر یبره مهمون کهیوا داداشو کوفت. باز هم قرار با شبنم و اون مرت-

 ..نجوریا  داداش چرا در مورد  مامان و بابا ا-

 زد: ادیفر یعصب

 دیبه اون دوتا بگ دیخوا یشما دوتا االغ م یاونا از صدتا دشمن هم بدترن. تا ک ؟یبس کن مهال، کدوم مادر و پدر-

واسه  یکنن. آخه کدوم مادر یم ینیاون دونا سنگ یرو "مادر"و  "پدر"خدا کلمه  یپدر و مادر. بابا به خداوند

کنه ها؟  یکنه ها و تازه دخترش رو مجبور م یقبول م یکنه و کدوم پدر یم دایمعتاد پ یدخترش شوهر پولداز ول

ها؟ االن شده  یشده بود یبودم االن تو چ دهیرس رتریمن د شیاگه دوسال پ یدون یمهال جواب بده به من؟ تو م

 قبه نگو ا  مهراد اونا پدرو مادرمونن.. اون مهران احم گهیبا دو، سه تا بچه بدبخت عالم. د دیو شا یمفنگ هیزن  یبود

 دوتا.. نیمعتاد کرد ها؟ نه که هم یرو ک

 :دیاومده بود با تعجب پرس نییمهراد به طبقه پا یکه از سرو صداها مهران

 شده؟ یچ-

. برو اون لباس ها یدرمون به حق عل یشدو درد و ب یشده و مرگ مهران. چ یچ-زد:  ادیبا خشم برگشت و فر مهراد

 رو ترک ندم نامرد  عالمم.. یکی...من تو االی. یکجا با اون دوتا بر چیه یحق ندار اریرو در ب

 اومد و گفت: نییاز پله ها پا یعصب مهران

 به من؟ یداد ریمهراد! باز چته که گ یگ یم یچ-

 به مهراد انداخت. یو نگاه تند برگشت

 ساکت شو مهران حوصله حرف زدن با تو نفهم رو ندارم. -

 رفت..مثل آدم ح یستیفقط فحش بده. آدم که ن گهیآره د-

 کرد. کیرو گرفت و به خودش نزد قشیرو کامل نزده بود که مهراد با خشم برگشت  حرفش

 :دیلب غر ریز
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 وضعت نبود. نیا یمن آدمم اما به آدم بودن تو شک دارم مهران. که اگه آدم بود-

 زد. یمهراد رو پس زد. پوزخند دست 

 .یکن یو تنها زندگ ؟یریکه خونه جدا بگ نهیآها آدم بودن ا-

 زد. ادیفر

 یزندگ رادهیو ا بیکه سرتاپاشون ع ییاما با آدما یکن یتنها زندگ یکه حاضر بش نهیبه ا نه،یآره آدم بودن به ا-

 .ینکن

 کرد تا سمته پله ها بره گفت: یعقب گرد م کهیو در حال دیتمسخر خند با

 .یبیع یقربون تو که ب-

 شونش زد. یآروم رو یدو قدم بلند خودش رو مهران رسوند و دو ضربه  با

 منو. نیبب-

 .برگشت

 .یبد یخوا یم یچه فتوا گهیجان! د-

 گفت: یزیلحن محکم و تحکم آم با

 کنم. یمن تو رو درستت م-

 زد. یهاش رو بست و زهر خنده  چشم

 من خودم درستم داداش تو به فکر من نباش.-

 زنگ  در بلند شد. یصدا همزمان

 رفت گفت: یکه سمته پله ها م یدر حال مهران

 من برم کت رو بردارم. اومدن.-

 .دیهاش رو تو هم کش اخم
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 ا؟یک-

 سواله مهران نشده بوو. یمهران به طبقه باال رفته بود و متوجه  اما

 کرد. انداخت. ینگاهش م یدر هم و جد ینگران نگاهش رو به مهراد که با اخم ها مهال

 گفت: یعصب

 اومدن؟ ایمهال حرف بزن. گفتم ک-

 انداخت. نییو سرش رو پا دیگز لب

 .نایمامان-

 را گرفت، به سرعت برق برگشت و سمته در سالن رفت. شیچشم ها یخون جلو "نایمامان"کلمه  دنیشن با

 اومد. نییرفت که همزمان مهران از پله ها پا رونیرا از قفل در آورد و ب دیکل

 :دیقفل با تعجب رو به مهال پرس یتو دیچرخش کل دنیشن یصدا با

 شد. یچ-

 .دیزده سمته در دو مهالوحشت

 .نایخاک به سرم مهران، مهراد رفت واسه مامانم-

 به در زد. یمحکم یخودش را به در رساند و ضربه  مهران

 در رو باز کن. مهراد.. ایمهراد ب-

 کرد. یم نییرو مدام باال پا رهیزد و دستگ یبه در م یدر پ یپ یها مشت

 در رو باز کن. ای...مهراد بیاریدر ن یمهراد، خر باز-

 گفت: دیلرز یکه از ترس م یاش گرفته با صدا هیکه گر مهال

 .یکن یکار هیمهران تو رو خدا -

 زد: ادیو فر دیبه سر خود کوب یعصب
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 بخورم مهال؟ یدر قفله من چه گه-

 .ختیصدا اشک ر یحرکتش مهال وحشت زده عقب رفت و ب نیا با

 زد: ادیه در زد و فرب یمحکم یحرص با پا ضربه  با

 االغ..-

********** 

 مهران، به سمته در رفت. یادهایتوجه به فر یب

 به در خورد. یضربه  دیدر که رس پشت

 :دیشبنم از پشت در به گوش رس یصدا

 فقط خدا کنه مهراد نَ..-

 کامل نشده بود که مهراد به سرعت در را باز کرد. حرفش

 هر دو برگشتن. وانیو ک شبنم

 سرد تر از نگاهش گفت: یبا لحن "سالم"سرد و خشکش را به آن انداخت و بدون گفتن  نگاه

 ش؟یفرما-

 را به مهراد دوخت. شینگاه جد وانیک

 مهراد و مهال رو صدا بزن.-

 ؟یکه چ-

 شبنم جواب داد: نباریا

 .یمهمون میقرار  بر-

 زد. یخند شین

 ؟یگه دون ای یمهمون-
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 گفت: یاز کوره در رفت و به تند وانیک نیا با

 درست صحبت کن.-

 ابروش رو باال داد و گفت: یتا تیکمال آرامش و جد در

 ؟یش یم یچرا عصب دم،یسوال پرس-

 که لحنش نشسته بود گفت: یضینگاه پر خشمش رو به نگاه مهراد دوخت و با غ وانیک

 برو صداشون بزن مهراد. -

 . به سالمت.ستنین نجایا-

 :دیرا گرفت و غر شیبا دست جلو وانیو عقب و خواست در رو ببنده که ک رفت

 مهران.-

 گفت: یمیمداخله و با لحن مال شبنم

 .انینکن لطفا برو صداشون بزن ب تیمهراد جان اذ-

 .دیگرفت ک به سمته شبنم چرخ وانیاز ک یرا با مکث کوتاه شیجد نگاه

که تنش بود و ساپورت تنگ و  یشبنم انداخت، و بعد به مانتو قرمز رنگ  کوتاه شیپر از آرا یبه چهره  یگذار نگاه

 ست کرده. طبق معمول هم که شالش هم با مانتواش ست بود. شیپاشنه بلند مشک یکه با کفش ها یکوتاه

 کرد، نگاه کرد. یبه شبنم که منتظر نگاهش م  ریزد و با تحق یخند شین

 گفت: تیو با جد برگشت

 .ستنین نجایا گفتم که-

 زد. ادیطاقت بر سرش فر یب وانیک

 هستن. نجایمهران خودش گفت که ا ،یتو گه خورد-

 انداخت و تشر زد: وانیبه ک یتند نگاه
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 .رمیگ یم دهیاولت رو نشن یجمله -

 .یبکن یچه غلط یخوا یم یریبگ دهیشن-

 .ستادیا وانیک ی نهیبه س نهیجلو رفت و س یرا با حرص بست و قدم شیها چشم

 گفت: دیلرز یکه از فرط  خشم م یصدا با

که اسم شما به عنوان پدر و مادر پرش  یلعنت یبهتون نکردم فقط به خاطر  اون شناسنامه  یاحترام یاگه تا االن ب-

 تا... دیبر نجایکنم از ا ی. پس خواهش مدیاحترام واسه نذاشت یبرا ییجا چیکرده.وگرنه خودتون که ه

 زد: ادیو فر دیپرحرفش  انیم وانیک

 .انیگم برو بگو ب یها؟ بهت م یتا چ-

 زد: ادیفر

 یاجازه  نکهیبدون مهال و مهران. بدون ا یجلوتون رو نگرفته ول ی. کسدییبفرما دیبر دیخوا ی. مانیجا نم چیاونا ه-

 .دیبه آن دو بدهد؛ رفت داخل و در را محکم به هم کوب یحرف

 محکم و بلند سمته سالن رفت. یو با قدم ها دیکش شیبه داخل موها یچنگ

 به مهراد بندازه گفت: یکه نگاه نیدر را باز کرد، مهران که کناره در بود، بدون ا تا

 .میمهال بر-

 .رونیکنم از اون در بزن ب تیمثل بچه تو خونه زندان یخوا یاگه م-

 برگشت. یعصب

 .یاریشورش رو در م یدار گهیمهراد د-

 و داخل آورد. در رو محکم بست. دیکش  مهران رو یسرعت برگشت، بازو به

 کرد باال نره گفت: یم یکه سع یصدا با

 .میحرف بزن دیبا نیبار هم شده آدم باش مهران. برو بش کیواسه -
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 رو پس زد دستش

 ندارم. یمن با تو حرف-

 :دیغر

 مهران.-

 مبل نشست. یبه مهراد انداخت و به اجبار رفت و رو ینگاه ضیغ با

 و تنها با ترس نظاره گرشان بود، انداخت. ستادهیبه مهال که ساکت ا ینگاه

 واسم. اریآب ب وانیل هیمهال برو -

 چشم داداش...-

******** 

 برگشت. انیبه سمته ک ن،یتوقف ماش با

 نجا؟یا میچرا اومد-

 :دیتعجب پرس با

 ؟یدوست ندار-

 انیک یکرد. وقت یرو به بعد موکول م انیرفتن با ک رونیب  دوخت. امروز بعد از دوهفته که مدام رونیرو به ب گاهشن

 . مجبور شد قبول کند.اندیب رونیپدرش ازش خواست ب یجلو

براش سخت  دنیمکان نفس کش نیدر ا لدایآزاد بود اما  یکه پر از هوا نیاومد بود که با ا ییدرست جا انیحاال ک و

 شد. یم

 خاطره اس. خاطره با عماد. لدای یکه تمامش برا ییجا "یساحل"

 !لدای-

 اومد. رونیاز فکر ب انیک یصدا با
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 بله؟-

 ؟یش ادهیپ یخوا ینم-

 طاقت برگشت و گفت: یب

 !؟گهید یجا میبر شهینم-

 بابا انداخت. ییابرو

 شو که االنس برسن. ادهیپ عینچ، سر-

 شد. ادهیپ نیخودش از ماش و

 شد و گفت: ادهیپ نیاز ماش یکنجکاو با

 رسن؟ یاالن م ایک-

 گردوند گفت: یکه نگاهش رو به اطراف م یحال در

 عماد و نامزدش.-

 جمله وا رفت و آروم گفت: نیا دنیشن با

 .ستیمگه عماد سرباز ن-

 تمامه. شیسرباز گهیماه د کی یدونست یم ی. راستهیشنبه اس. و مرخص5امروز  یچرا ول-

 زد و جواب داد. یزورک لبخند

 .یبه سالمت-

 .ادیتا عماد ب مینیجا بش هی میخب ما بر-

 فقط عماد.-

 نه با نامزدش.-

 نزد. یتکون داد. و حرف یسر
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سراغش  یو بغض لعنت وفتدیخاطرانش ن ادیداشت به اطراف نگاه نکند تا دوباره  یانداخت و سع نییرو پا سرش

 .دیایب

 چرا سر..-

 زد. یغیج  رو محکم گرفت و انیک یبازو اریاخت یکه از پشت سرش آمد، ب یپارس  سگ یداص با

 کن. یکار هیعماد تو رو خدا  یوا-

 ؟یچ-

 ماند. رهیخ نیزم ینگاهش رو د،یرو که شن انیک زیو شک آم ینجوا گونه  یصدا

 قورت داد و عقب رفت. یرا به سخت شیگلو آب

 کرد، دوخت. یکه منتظر نگاهش م انیباال گرفت و به ک دیرو با ترد نگاهش

 عماد؟ یگفت-

 کرد به خودش مسلط بشه. یرا بست و سع شیها چشم

 عماد از پشت سرش آمد. یبزند صدا یخواست حرف تا

 سالم.-

 زد. یعماد لبخند دنیبرگشت با د انیک

 کجاست؟ ایپس مه ی. ولیبه باالخره اومد-

 اومدم. یحالش خوب نبود. من هم تک-

 و گفت: دیخند انیک

 زد: ادیگوشه عماد زد و فر یتو یلیطاقت س یب انی. کمیخوبه. پس بر-

 خفه شو.-

 زد: ادیزد و فر زیم یبا خشم مشتش را رو انیقدم عقب رفت، ک هیگفت و  یخفه  عیه لدای
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 ها؟ ی! چرا جلوم رو نگرفتیلعنت یکارو کرد نیچرا عماد! چرا با من ا-

 زد: ادیآشکار فر یعماد رو چنگ زد. با خشم ی قهیبرداشت و  زیسمتش خ به

 عماد الل نمون حرف بزن.-

 گونه اش سُر خورد.  یسر باز کرد و آروم اشک هاش رو بغضش

 لب زد: یرفته  لیتحل یصدا با

 یکه عل روزید نیاما به شرفم قسم خبر نداشتم. تا هم ادیخوشم م یدختر هیاول به تو گفتم عماد، به تو گفتم از -

 خبر نداشتم. دهید نجایرو ا لدایبهم گفت که اون روز تو و 

 به اطراف نگاه کرد. یو ناباور زیزد و به حالت جنون آم شیتو موها یچنگ

 دونستم. یدونستم، بخدا قسم نم ینم-

 زد. ادیزد و فر زیم یرا رو شیهوا مشت ها یب

 عشقه خواهر زاده ام. یدونستم دست گذاشتم رو ینم-

 که بودن به سمتشان برگشتن. یچند نفر یاطراف خلوت بود ول یفضا د،یچیمردونه اش در فضا پ هیگر یصدا

 .دیلرز یکه از بغض م یبا پشت  دست اشک هاش رو پاک کرد با صدا انیک

 منه.. یعشقه منه، خاطره  لدای ییدا ینکن، بگ ییدا ینه. بگ ییدا یو بگ یبود دهن باز کن یکاف-

 تاب پشتش را به عماد کرد. یب خت،یصدا اشک ر یصورتش گذاشت و ب یهاش رو تو دست

 دوخت. دیلرز یم هیاز شدت گر شیکه شونه ها انیرا به ک ونشیسرش را باال گرفت و نگاه گر باالخره

 بذاره اما نتونست و وسط راه مشت شد.. انیک یشونه  یلرزونش رو باال گرفت تا رو یها دست

 .دیآروم چک شیبست که اشک هارا  شیها چشم

 بود. رهیخ نیبه زم مونیمعقوم و پش یبا حال ریسر به ز لدای

 رو شکست: نشونیعماد سکوت ب یگرفته  یصدا



 نمیتر یلیل

 

15
7 

 دیواسه قبلش بود به خدا. نامزد که کرد ینبود. همه چ یرابطه  لدایمن و  نیب یخواستگار یاون موقعه که رفت-

 ما هم تو گذشته موند. یرابطه 

 .دیزد، به سمته عماد چرخ یلبخند تلخ انیک

 رابطه اتون تو گذشته موند مگه نه؟  یبعد از نامزد یگ یم-

 به سرعت جواب داد: عماد

 .لیآره به جون سه-

 ثابت نگه داشت. لدای ینگاهش رو، رو د؛یبه صورتش کش یدست

 نه؟ ایاونم تو گذشته موند  ؟یعشقتون چ-

آروم سرش رو باال گرفت و نگاه اشک آلودش رو به عماد  لدایانداخت.  نییبار عماد سکوت کرد و سرش رو پا نیا

 دوخت.

 ..دیخواست دروغ بگو ینم دیداده بود. شا عیاز طرفه عماد بود، اما عماد کماکان سکوت رو ترج یحرف منتظر

 قورت داد. یرد را به سختک یم ینیسنگ شیکه در گلو یبا درد چشم هاش رو بست، بغض انیک

 خدا لعنتت کنه عماد.-

 برداشت و به عقب هولش داد. زیبه سمته عماد خ زیآم جنون

 زد: ادیفر

 خدا لعنتت کنه عماد.-

 انداخت. آروم لب زد: نییخراب سرش رو پا یحال با

 .انیشرمنده ام ک-

 .دیبغض خند با
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 یهمه آدم دست گذاشتم رو نیا نیدر آوردم و ب یمن احمقم من خر باز ؟یتو چرا!ها؟ عماد تو چرا شرمنده ا-

 .دمیرو نفهم تی. من االغم که حال اون روز خواستگاردمیند لدایانتخابه تو. من احمقم که نگاهت رو به 

 زد. هق

 من شرمنده ام عماد،من..-

 به لرزه در آمد. هیاز شدت گر شیگذاشت. شونه ها زیم ینشست و سرش رو، رو یصندل یجون رو یب

عکس العمل  نیبفهمد ا انیک یکرد اگه روز یوقت فکرش رو نم چینگاه کرد، ه انیشکسته به ک یخسته با دل عماد

 .دهیرو نشون م

 گرفته لب زد: یگذاشت با صدا انیک یشونه  ینشست، دستش رو؛ رو یصندل یرو کنارش

 ؟ییدا-

 نداد. جواب

 گردوند. انیعماد و ک نیرو ب ونشیرمق و گر یگذاشت. نگاه ب زیم یرو، رو فشیآروم ک لدای

 گفت: یآروم یتر کرد و با صدا لب

 لیم یاونم به من ب دمیفهم ی. از همون اولش ازش خوشم اومد. از نگاهش مدمیسالم بود که عماد رو د13فقط -

 یب یهم رو تو یش که به طور اتفاقجلو نه خودم رفتم جلو. تا آخر ادیکردم که اون ب یوقت نه کار چی. اما هستین

 خوادیگفت م یاز همون اولش عماد م میزد یمدت با هم حرف م هی م،یشد که آشنا شد یجور نی. امیکرد دایتالک پ

نامزد  خوادیعماد به دروغ بهم گفت که م نیرفتارم تند و بچگونه بود واسه هم کمیاون موقع ها  ،یخواستگار ادیب

البته حق هم داشت اون پسر بود و  میبا هم نبود ادیگفت ما که ز یبه سرم آورد، م ییچه بال دیکنه و رفت. نفهم

 بود. ریو شکست ناپذ حکمجنسش م

 کرد و ادامه داد: یخنده تلخ هیگر وسط

راحت  یلیخ نیزود رنج و شکننده نبود. واسه هم ،ینبود احساس فیمثل من نبود، دختر نبود، جنسش نازک و لط-

تا  دمیبه سرم آورد. چقدر زجر کش ییگفت ساده، چه بال یکه اون بهش م یرابطه  نیکه بفهمه که ا نیا رفت بدون

چون و چرا  یسال بعد برگشت. ب4بهتره. .چون  یوشتونستم فراموشش کنم. البته فراموش که نه، بگم تظاهر به فرام

 تینامزد هیقض دمیقع بود که ازش پرسخوب. اون مو یلیبا هم، خ میقبولش کردم، چون دوسش داشتم، خوب بود
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 نیا یتو م،یاالن دار ی. ولمیکدوم نداشت چیدوست موندن رو ه طهیبود، گفت دروغ گفتم. چون اون موقع شرا یچ

اسم بچه  یکه چه جور باشه کجا باشه، حت نیا مون،ی. از عروسمیامون حرف زد ندهیباهم از آ یرابطه چند ماه کل

و چه جور برم.  یبعد از ازدواج لباس بپوشم. خونه بابام ک دی. من چه جور بامیبزرگشون کن یکه چه جور نیهامون، ا

 یاما باز عماد همون کار میصحبت کرد نای...در مورد  همه امیریاصال کجا خونه بگ م،یخونمون رو چه طور درست کن

اما جواب نداد.  دمی..ازش پرسرهیره منگفت چرا دا یحت نباریبدتر...ا نباریا یسال قبل کرد. ول4رو کرد که درست 

گفت، که  ادیم یه رهیم یچرا ه خوادیاز جون من م یهم بهش گفتم چ یخودشه. وقت یبهم گفت برم دنباله زندگ

دنباله خودش  یمن رو الک خوادیساده بود. گفت پول نداره نم مونی. دوباره گفت دوستنداده یقول چیاون به من ه

 یجلو...حال  اون روز جلو یبهترم رو رد نکنم. همون موقع بود که تو اومد یتا من انتخاب ها رهیبکشونه..گفت م

باشه و بهم حق  ادتیروز رو  ونحال  ا دوارمیبود. ام یچ لشیدل یو فک کنم حاال خوب بفهم یدیرو د مارستانمیب

 که چرا تو رو انتخاب کردم.  یبد

 کرده بود رو پس زد. سیهاش رو که تمام صورتش رو خ اشک

مسخره رو  هیباز نیخواستم ا یم ی. چند دفعه ادیفقط چند ماه که نامزدتم اما باور کن واسه قد  چند سال طول کش-

 ؟یبپرسه چرا! بگم چ انیاگه ک دمیپرس یتمام کنم اما نتونستم..هربار از خودم م

 گفت: هیبود انداخت. و با کنا نییرو به عماد که سرش پا نگاهش

 رو دوست ندارم. لیدل یهوا و ب یآخه من رفتن ب-

 .انینگاهش رو گرفت و برگشت سمته ک عیسر لدایحرف، عماد سرش رو باال گرفت. که  نیا با

 حاللم کن. ی. اگه تونستیکرد یباز نیگناه تو رو وارد ا یکه ب یمن رو ببخش دوارمیام-

 آورد. رونیدستش رو آوردم از انگشتش ب یانداخت، انگشتر تو نییرو پا سرش

 زیم یانگشتر رو، رو لدایکه  نیبلند شد و قبل از ا شیاز جا انیگردوند. ک لدایو  انیک نیناباورانه نگاهش رو ب عماد

 بزاره پشتش را به او کرد.

 گذاشت. زیم یبه عماد انداخت. انگشتر رو، رو یزد، نگاه کوتاه یتلخ لبخند

 دور شد.. زیاز م ،یآروم ی "خداحافظ"برداشت، با گفتن  زیم یرو از رو فیک

 لرزونش رو محکم بردارد. یکرد قدم ها یم یگرفت، سع یاشک هاش شدت م شد،یقدم که دور م هر
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 کرد. یاز قبل م شتریو اشک هاش را ب د،یچیپ یزد در سرش م یکه با بغض م یو حرف ها انیک یادهایفر یصدا

گناه استفاده کرده  یب انیکرده بود. از عشق و احساسات ک یگناه وارد باز یرا ب انیک نکهیخودش ناراحت بود، از ا از

 بود.

 شد. یچشم هاش دور نم یاز جلو یواسه لحظه  انیک یاشک آلود و عاجزانه  نگاه

********* 

 به اطراف انداخت. یخونه شد، در سالن رو بست نگاه وارد

شد، زهرا  لدایاومدن  یکه متوجه  یخودش بود، تنها کس یکه امشب خانه  هم سنایبود،  دنید لمیکه غرق ف پدرش

 بلند شد. شینگران از جا لدای دنیخانوم بود که با د

 لب زد: یگرفته  یصدا با

 سالم.-

 که برگردد جواب داد: نیبدون ا "لدایپدر " دیام

 ومد؟یهمراهت ن انیبرو شامت رو بخور. کبابه.. ک ایسالم. ب-

 زد. یتلخ لبخند

 نه، چشم.-

 .دیرفت و آروم و نگران پرس لدایرا جلب کند، سمته  دیام یتوجه  نکهیبدون ا زهرا

 لدا؟یشده  یچ-

 گونه اش سُر خورد. یآروم رو شیگفته بود، اشک ها یکه زهرا با لحن مهربان یجمله حرف کی نیهم با

 گفت: یلرزون یبا صدا آروم

 .خوامیرو نم انیمامان من ک-

 حرف دلشوره گرفت و وحشت زده گفت: نیهم با
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 شده. یکن چ فیاتاقت تعر میبر ایکرده. ب یکار لدایچرا -

 :دیطاقت پرس یدنباله زهرا رفت؛ تا وارد اتاق شد زهرا ب یحرف بدون

 خب بگو.-

 .امیتونم باهاش کنار ب یاصال نم یعنینکرده باور کن. فقط من دوسش ندارم  یکار چیه ،یچیمامان به خدا ه-

 شده؟ یزیچ لدای ؟یچ یعنی-

 نگاهش رو به اطراف اتاق گردوند. کالفه

 که... میکرد کیدعوا کوچ هی. فقط وفتادین یاتفاق یزیچقدر واسم عز یدون یم که خودت جون به  نه مامان،-

 :دیپرس نگران

 شد؟ ی! چلدای یکه... چ-

 انداخت. نییرو پا سرش

 انگشتر رو بهش پس دادم.-

 گرد شد و با تعجب گفت: شیها چشم

 ه؟ی! مگه مسخره بازلدای یگ یم یچ-

 گفت: ینیو لحن غمگ هیگر با

 رهیسوال م ریو اسم بابا ز رهیکه آبروو شما م نیدونم با ا یتونم. م یبه خدا قسم نم ی. ولستین ینه مامان بچه باز-

 .دیتونم ببخش یاما نم

 انداخت.داشت،  یبیبه دخترش که حال عج یبا شک نگاه زهرا

 ..لدای-

 هر دو دست زهرا را در دست گرفت ک گفت: عاجزانه

 و ناراحت نشه. یجور به بابا بگو که عصب هیمامان، خودت  کنمیخواهش م-
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 و گفت: دیدست هاش رو عقب کش یمکث کوتاه با

. تا فردا یریگ یم میزود تصم یو دار یهست یتا فردا فکراتو بکن. االن عصب لدا،یگم  یبه بابات نم یچیمن فعال ه-

کنم. حاال هم لباساتو عوض کن منم برم آب قند  یبود خودم با، بابات صحبت م نیهم متیفکر کن اگه باز هم تصم

 .یواسه ات رنگ به رو ندار ارمیب

 رفت. رونیباشه ب لدایاز جانب   یمنتظر حرف نکهیحرف را زد و بدون ا نیا

 زد. هیپشت سرش تک واریداد و به د رونیب یاش رو به سخت نهیرفتن زهرا، نفس حبس شده در س رونیب با

 و زمزمه کرد: دیصورتش کش یتو یدست یخستگ با

 منو ببخش. -

********* 

 آب رو بستم که مامان اومد داخل آشپزخونه. ریظرف رو شستم. ش نیآخر

 لدا؟ی-

 جانم؟-

 بابات کارت داره.-

 :دمیو نگران پرس دمیگز لب

 ؟یبهش گفت-

 گفتم؟ یم دینبا-

 دادم. رونیب یرو به سخت نفسم

 خب االن چکار من داره؟-

 چکارت داره. نیدونم خودت برو بب ینم-

 کرد. ینگاه م ونیزیمبل ها نشسته بود و در ظاهر داشت به تلو یرو ییرایپذ یرفتم. بابا تو رونیآشپزخونه ب از
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 نبود. ونیزیمطمئنم اصال حواسش به تلو یول

 با، بابا نداشت نشستم. یادیز یه فاصله ک یمبل تک نفره  یرو

 برگشت سمتم. قهیبزنه، که بعد از چند دق یمنتظر موندم حرف ریبه ز سر

 گه؟ یمامانت راست م-

 مثبت تکون دادم. یبه نشونه  یسر

 انداخت. زیم یدستش رو، رو یتو کنترل

 خب چرا!-

 رو باال گرفتم. سرم

 چرا بابا!؟ یچ-

 تعجب نگاهم ورد. با

 هست؟ یچ انیمشکل ک ؟یرو بهم بزن ینامزد یخوا یگم چرا م ی! دارم منیسوال داره ا-

 دایواسش پ یتا به حال نتونسته بودم جواب درست شبیهراس داشتم، و از د دنشیکه از شن یهمون سوال درست

 کنم.

 منتظرم تکون داد. یبه معن یکردم. که سر یو سردرگم به بابا نگاه م فیبالتکل

 :دیشد و با شک پرس دهینگاه بابا به سمته دستام کش دم،یساب یاسترس کف دست هام رو به هم م یرو از

 بدونم. دیهست که من نبا یزیچ-

 گفتم: عیشدم و سر هول

 نه بابا،نه فقط...-

 کنم. دایجمله ام پ یادامه  یبرا یفکر کردم نتونستم جمله  یچ هر

 ؟یفقط چ-
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 گفتم: یلرزون یدادم.با صدا رونیب یهام رو بستم و نفسم رو به سخت چشم

 یکه مشکل داره منم. منم که نم ینداره اون یمشکل انی. کخوامیکه من م ستین یاون انیمن اشتباه کردم بابا، ک-

چرا  دیگیم یدونم االن م یاما نشد. م امیکردم باهاش کنار ب یسع یلیهمسر قبول کنم. خ هیرو بعنوان  انیتونم ک

 . اما...یهمون اول درست فکر نکرد

 گونم سُر خورد.  یهام آروم رو اشک

 تونم. یکنم اما به خدا نم یهمه شرمنده م یکارم شما رو جلو نیدونم با ا یم-

 ..نیزم یهم بود و نگاهش رو ینزد. اخم هاش تو یحرف بابا

 نه.. نکهیا ایکرد  یکنم، قبول م ینیب شیتونستم االن عکس العمل بابا رو پ ینم

بگه اما کماکان سکوت  یزیهدچیکردم. منتظر بودم  یکه تمام وجودم رو گرفته بود به بابا نگاه م یترس و اضطراب با

 کرده بود.

 یگفت نامزد یکرد و آخرش م یم دایدردم پ یبرا یکرد. نکنه داشت چاره  یکه کم کم داشت نگران ترم م یسکوت

 خوره. یبهم نم

 تو... ینه، من نم یوا

 گم. ی. خودم بهش منجایا ادیبگه ب انیگم زنگ بزنه ک یبه مادرت م-

به شونم زد و  یمونده بود که بابا بلند شد و از کنارم رد شد، ضربه  خیم نیزم یحبس شد، نگاهم رو نمیس یتو نفس

 گفت:

 نه من.. دین. خودتوستمیمن ن رهیگیم یم میشما تصم ندهیآ یکه برا یگم اون یگفتم االنم م شهیهم-

 رفت. و

 رو به مبل زدم و چشم هام رو بستم.. میباز دم شد..تک یبه آروم نفسم

************ 
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 رو سند کردم. امیبسته شدن در. پ یبا صدا همزمان

 رفت نگاه کردم. یم اطیکه داشت سمته در ح انیو به ک دمیکنار کش یسمته پنجره، پرده رو کم دمیدو

 رو در آورد. یو گوش ستادیبلند شد که ا شیگوش امکیپ یانگار صدا که

 به پنجره اتاقم انداخت. یبرگشت و نگاه م،یگوش یلحظه بعد همزمان با پخش صدا چند

 سرعت عقب رفتم و پرده رو رها کردم. به

 رو بخونم. امیرو زدم تا پ یلرزون قفل گوش یدست ها با

 خوندم. گهیبار د کیخودم رو  ینوشته  اول

 .یحاللم کن دوارمیکردمت. ام یباز نیگناه وارد ا یبمنو ببخش که -

 هم منو هم عماد رو. خدافظ. ،ییببخشه تو دیکه با یاون-

 در اومد. اریاخت یاشک هام ب امشیخوندن پ با

 تخت انداختم و نشستم.. یرو رو یگوش

 اشک هام رو چاک کردم. عیدر سر ییهویباز شدن  با

 که تازه وارد شد بود با شک نگاهم کرد. سنای

 ؟یکن یگ هیگر یدار-

 .یاول در بزن یبش یوارد اتاق کس یخوا یندادن م ادیبه تو -

 کنارم و زد به شوونم. نشست

 گه. یمامان راست م نمیشر ور نگو، بگو بب-

 :دیو پرس دمیرو باال کش مینیب

 ؟یاومد یک-

 .شهیم ی قهید5-
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 بلند شدم. تکون دادم و از جام یسر

 رو برد. لشیاومد تمام وسا انیشما ک یپا شهیپ-

 پس درسته!-

 گفتم: یسمتش و با تک خنده  برگشتم

 !یناراحت-

 و جواب داد: دیخند

 .یچرا نامزد کرد یبهم بزن عینه، فقط کنجکاوم بدونم چرا! تو که قرار بود انقدر سر-

 ماه بود.2نبود،  عیسر-

 :دیو شک پرس دیترد با

 اده؟یدوماه ز-

 گفتم: یزدم و با لحن تلخ یخند شین

 .سنای دیسال طول کش 2واسه من دو ماه قد -

 .یکه مقصر  خودت بود یدون یم-

 گفتم: یو بغض آلود یاشک آلودم رو بهش دوختم و با لحن عصب نگاه

 تحمل نداشتم. گهیدونم چقدر احمق بودم اما باور کن د یم سنا،یدونم  یآره م-

 جلو اومد و اشک هام رو پاک کرد. د،یحالم رو د نیاکه  سنای

 مهربونب گفت: با

مامان داشت  نییپا میداخل. بدو خودت رو جمع جور کن بر ادیم هوینکن. صنم هم اومده  هیباشه قربونت برم گر-

 .دیکش یشام رو م

 رفت و گفتم: عقب
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 .امیباشه تو برو منم االن م-

 رفت. رونیب و

کرم پودر به صورتم  کمیمشخص نباشه  ادیز مینیب یقرمز نکهیا یصورتم رو شستم و برا ییرفتم تو دستشو عیسر

 . نییزدم و رفتم پا

 .دمیکش رونیاتوبوس بود ب یاون همه زن که تو ونیخودم رو از م یسخت به

به  پرت شدم و محکم رونیاز پشت هولم داد که به شدت به ب یک دمیاتوبوس بودم که نفهم یپله  نیاول یرو

 اتوبوس پارک بود خوردم. ستگاهیکه کنار ا ینیماش

 گفتم و دست  آزادم رو رور مچ دستم گرفتم. یآخه آروم د،یچیدستم پ یکه تو یخاطر  درد به

 باز شد. نیکردم که در ماش یهم رفت بود به دستم نگاه م یکه از درد تو یو نگاه یبود و با چهره  نییپا سرم

 شد؟ یزی! چدیخوب-

 شد با تعجب سرم رو باال گرفتم. ادهیپ نیکه از ماش یشخص یصدا با

 ابروهاش نشسته بود. ونیم یزیدستم بود و اخم ر یرو یتراب نگاه

 سرش رو باال گرفت. دیرو که د سکوتم

 زد. یکوتاه و محو یلیخ لبخند

 سالم.-

 جواب دادم: آروم

 سالم.-

 کنه؟ یدرد م یلیخ-

 .دمیپرس جیگ

 ؟یچ-
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 و جواب داد: رو بست نیماش در

 دستت.-

 آها، نه خوب شد.-

 قدم رفت و گفت: هی

 خوبه خدا رو شکر.-

 برداشت و برگشت.  گهیقدم د کی

 د؟یاینم-

 تعجب نگاهش کردم که گفت: با

 بگن! یزیچ هیبق دیترس یم-

 گفتم: ضیک با غ دمیحرفش حرصم گرفت، ابروو در هم کش از

 غلط کردن. هیبق-

 و روش رو برگردوند. دیبه صورتش کش یکردم خنده اش گرفت، دست حس

 کردم و رفتم سمتش. یمصلحت یکه داده بودم؛ سرفه  یجمع کردن سوت یبرا

 شد ریکالسم د م،یبر یاوک-

کارش رو بپرسم.  لیسمته خودش، تا خواستم برگردم و دل دینرم کش یلیقدم جلوتر برداشتم که دستم رو خ کی

 ن رو شد.که زد از کنارمو یبا بوق ممتد ینیماش

 و آرومش از کنارم اومد. یجد یصدا

 .میمواظب باش. بر-

 بفرما نشون داد. یداد و دستش رو به معن لمیتحو یسرم رو باال گرفتم و نگاهش کردم که لبخند کوتاه آروم

 شدم و سمته دانشگاه رفتم. همقدمش
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 ؟یخونیم یچه رشته ا-

 .رمیسرم رو باال بگ کمیرو برگردوندم و چون قدش بلند تر از من بود مجبور شدم  سرم

 گفت: که

 نگو. یخواینم-

 تو صدام گفتم: یزدم و با ته خنده  یخنده  تک

 خونم. یکه نخوام جواب ندم. من حقوق م یدینپرس یسوال سر-

 .دیو آروم خند مردونه

 .دیبله ببخش-

 شده بود رو کم کردم. ادیباهاش ز یکمیفاصله ام رو که  شونم انداختم. و یرو؛ رو فمیک

 د؟یخون یم یخب شما چ-

 عمران. یمهندس-

 متعجب برگشت. دم،یکش یقیآه عم یاراد ریغ

 شد؟ یچ-

 انداختم. آروم جواب دادم: نییرو پا سرم

 .چیه-

 خوند که.. یرشته رو م نیعماد افتادم، عماد هم هم اد  ی

 کردم. یریبه بازوش زدم. و از افتادنم جلوگ یچنگ اریاخت یکه ب وفتمیبود ب کیرفت، نزد یگور یهوا پام تو یب

 گفت: ینگرانش که م یدستم و صدا ینشستن دستش رو با

 شد؟ یچ-
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 یو خم شده، از خجالت خون تو زیخ میچه کار کردم. تو همون حالت ن دمیصداش به خودم اومدم، و تازه فهم با

 دستم از دور بازوش باز شد اما چون دستش هنوز  یو حلقه  دیصورتم دو

 ..ارمیدستم بود نتونستم دستم رو عقب ب یرو

 دادم رونیب یهام رو بستم و نفسم رو به سخت چشم

 دمیرفتار کنم تا نفهمه که خجالت کش یعیکردم طب یسع

 گفتم: یزدم و با لحن شوخ طبع ینگران و منتظرش چشم دوختم، لبخند یبه چهره  ستادمیا درست

 امروز از اون روزاس که تا آخر شب قرار  سر به هوا باشم.-

 چهره اش شدم. خیواسه لحظه م د،یتو موهاش کش یو دست دیخند آروم

 محوش شده بود. ره؛یخ یلبم و نگاه یکه حواسم باشه با لبخند رو نیا بدون 

 هوا برگشت و نگاهم رو به نگاهش گرفت. یب که

پالتوم چنگ نزده بود  ی قهیبه  یخورد. و اگه تراب زیقدم عقب رفتم که پام ل هیخوردم و  یبود که تکون ییهوی انقدر

 ..نیزم یافتادم رو یگرفتم م یو نم

 تو هم رفت و گفت: افشیق

 بابا بپا دختر.. یا-

 خنده گفتم: نیخنده و ب ریتوجه به اطراف زدم ز یلحنش جالب بود که ب انقدر

 .دیببخش یوا-

 .دیهم خند یرابت

 تو.. ییسر به هوا یلیآخه خ-

 که سرم رو برگردوندم.. دمیخند یم داشتم

 لب هام محو شد. یشخصه رو به روم، خنده ام قطع شد و کم کم لبخند از رو دنید با
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 رنگم رو حس کردم. یدگیقورت دادم، به وضوح پر یگلوم رو به سخت آب

 صدام زد. یتراب

 !دییبا شمام کجا یشی! خانوم درویشیخانوم درو-

گره شده چشم دوخته بود  یبود و نگاه دلخور و ابروها ستادهیا نشیحواسم به عماد بود که رو به روم کنار  ماش تمام

 بهم..

 شونم نشست. یرو یدست

 خانوم. لدای-

 خوردم. تا برگشتم و خواستم جوابش رو بدم.. یشونم تکون یرو ینشستن دست  تراب با

 و به عقب هولم داد. دیخودش رو بهم رسوند، پشت پالتوم رو کش یو چه جور یعماد ک دمینفهم

 کنم. یو کار امیبه خودم ب تا

 صورتش زد. یتو یزد و مشت محکم یتراب ی قهیبه  یچنگ عماد

 به عقب برداشتم. یو قدم دمیکش یغیزده ج وحشت

 :دیچیفضا پ یخشن  عماد تو یصدا

 نه؟ ای یدیفهم یزنیدست بهش نم گهید-

 که..... کردمیافتاده بود نگاه م نیزم یکه رو یبه تراب ناباورانه

 خانوم با شمام.. لدایخانوم،  لدای-

 هم... یبود بود و تراب نیاومدم. وحشت زده برگشتم سمته عماد هنوز کنار  ماش رونیاز فکر ب یتراب یصدا با

 .دمیکش یبود نفس راحت وفتادهیاق ها نکدوم از اون اتف چیکردم و ه یکه داشتم فکر م نیا دنیفهم با

 قدم برداشت. هیشد،  دهیسمته عماد کش نگاهم

 گفتم: یدوم رو برنداشته بودم که برگشتم و رو به تراب قدم
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شده  ارمیهم  یکه به سخت یگلوم نشسته بود و پاها یکه تو یبد و بغض یشد. برگشتم با حال رید م،یتر بر عیسر-

 بودن از عماد دور شدم.

 صدام زد. یبود که تراب نییپا سرم

 !یشیخانوم  درو-

 رو باال گرفتم. سرم

 بله.-

 فاصله داشت اشاره کرد. ونیخانوم ها که با آقا یدر ورود به

 .دییبفرما-

 آها، بله. -

پارک کرد و  ابونیخ یگوشه  یبه طرز بد ینیبود که ماش دهیقدم سمته در رفتم؛ اما هنوز قدم اول به دوم نرس کی

 .دیچیپ ابونیخ یترمزش تو یاصد

کرد  یکه به شدت سرفه م یاومد و در حال رونیبا عجله ب گانهیبرگشتم، که در راننده به سرعت باز شد و  متعجب

 نشست. ابونیخ یگوشه 

 و دورش جمع شدن.. دنیبه سمتش دو ینفر چند

 سمتش، همه رو کنار زد و کنارش نشست. دیهم دو یتراب

 د؟یاستاد خوب-

 دوخت. یسرش رو باال گرفت و نگاه اشک آلودش رو به تراب گانهی

 :دیچیتو گوشم پ صداش

بار هم شده مهراد و  کیواسه  ینشده حت نیخوام تا حالم بدتر از ا یکار اما م نیا یبرا ر  ید یلیدونم خ ی...م "

 "مامان"گن  یو محکم بغلشون کنم. از زبونشون بشنوم که بهم م نمیمهران رو بب

 خانوم... لدای ؛یشیدروخانوم -
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زد و داد  نیروس کاپوت ماش یمحکم یضربه  ینبود که عصب یتراب یتو فکر بودم که حواسم به صدا زدن ها انقدر

 زد:

 با توام لدا،ی-

 خوردم که گفت: یتکون

 .نیماش یتو مشیکمک کن بشون ایب-

 نهیبش نهیماش یرو گرفتم و کمک کردم تو گانهی یبازو ریز گهید یدختر هیتند کردم و سمتش رفتم. با کمک  قدم

 که گفت: دمیرو شن گانهیجونه  یآروم و ب یصدا

 قرار بشم و.. یترسم ب ینزار مهراد تنها ببرم م لدا،ی ایهمراه ام ب-

 و چشم هاش رو بست. دیکش یقیعم آه

 سمتش برگشتم. ناباورانه

 زد. یدش حرف مدر مور گانهیکه  یاشتباه نکرده بودم، مهراد همون پسره  پس

 خانوم. لدایدرو ببند -

 انداختم که به در اشاره کرد. یرو به تراب جمیگ نگاه

 ببند درو.-

 بودم برگشتم و در رو بستم. جیکه هنوز گ یحال در

 رو به حرکت در آورد... نیماش عیسر یتراب که

 بود. یافتاد که خون گانهیبه دست   نگاهم

 .دمیرو جلو کش خودم

 .دید یجعبه دستمال رو از جلو م یتراب یآقا-

 .دیانداخت و جعبه دستمال رو سمتم کش نهییاز تو آ ینگاه
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 رو گرفتم و عقب برگشتم.. جعبه

 کردم که دوباره به سرفه افتاد. زیبود رو تم یرو که خون گانهیو دهن  دست 

 تونست چشم هاش رو باز کنه.. ینم یوحت  هم رفته بود یدرد اخم هاش تو از

 زمزمه کرد: آروم

 مهرادم.-

 لحنش پر از عجز بود که ناخوداگاه اشک هام در اومد. انقدر

 .زهیلباس هاش نر یدهنش گرفتم تا اگه همراه با سرفه خون باال آورد رو یرو جلو دستمال

 

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

 اومدن دکتر. رونیباز شدن در و ب با،

 تمون برگشت.که دکتر سم م،یبلند شد یصندل یبا هم از رو یو تراب من

 :یتراب

 دکتر! حالشون خوبه؟ یشد آقا یچ-

 انداخت و گفت: یبه من و تراب ینگاه متاسف دکتر

 رو شروع کنن یدرمان یمیش شنیهم حاضر نم یکرده؛ خانوم احد شرفتیپ یلیخ شونیضیمتاسفانه مر-

 با شک لب زد: یتراب

 دکتر!؟ یآقا هیچ شونیضیمگه مر-

 دوخت و گفت: ینگاهش رو به تراب دکتر

 درسته!؟ آقا مهراد؟ دیپسرشون باش دیشما با-

 حرف دکتر، چشم هام رو بستم و آروم زمزمه کردم: نیا با
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 یوا یا-

 کردم مهراد برگشت سمتم، با تعجب گفت: حس

 گفت من پسرشون هستم؟ یاما ک ستم،یپسرشون ن رینخ-

 شد. یمعلوم م یداد همه چ یم حیتوض شتریزد و ب یحرف م گهید کمیرفت، اگه دکتر  یلو م یهمه چ داشت

 مدام اسمتون رو... یخانوم احد-

 حالش بد شد. 104اتاق   ماریب دیایدکتر لطفا ب یآقا-

 گفت: عیسر دکتر

 فعال. دیببخش-

 .دیدو گهیبه سمته د و

 برگشت: یمنگ جیبا شک و حالت گ یتراب

 گفت؟ یم یچ نیا-

 باال انداختم. ی شونه

 استاد. شیپ میدونم واال. بر ینم-

 .دمیزد رو شن یآرومش که با خودش حرف م یدر برگشتم که صدا سمته

 دونست؟ یآخه دکتر اسمه من رو از کجا م-

 اتاق شدم که صداش اومد: وارد

 .امیبخرم واسش االن م یزیچ هی رمیمن م-

 باشه.-

 برگشت سمتم. گانهیباز شدن در  یاتاق شدم، با صدا وارد

 گفت: یلرزون یو با صدا دیگونش چک یاشک هاش رو دنمید با
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 ؟یدی! دلدایحالش رو  یدیچقدر  نگرانم شده بود؟د یدید-

 .دیصورتش کش یکه روش پهن بود رو، رو یزد و مالفه  هق

 بود و حاال.... دهیکش یچقدر  سخت چارهیواسش سوخت، زن  ب دلم

 نشستم.. یصندل یو کنار تختش رو دمیکش یآه

 《کل_یدانا》

 

 اش نگاه کرد. یساعت مچ به

 .دیتخت خودش رو باال کش یشده بود، رو لدای ینگران یکه متوجه  گانهی

 .شنیشد خانواده ات نگران م 9ساعت  گه؛یجان تو برو د لدای-

 حال تنها بزاره.. نیا یرو تو گانهیاومد  یموضوع بود اما دلش نم نیکه خودش هم نگران هم نیا با

 نه من به..-

 گفت: یدستش رو گرفت و با لحن مهربون گانهیرو کامل نزده بود، که  حرفش

 من حالم خوبه، نگران من نباش. زدلمیبرو عز-

 گرفت گفت: یرو م یکاناپه نشسته بود و مدام شماره ا یرو به مهراد که رو و

 شما... یتراب یآقا-

 گفت: یپشت  خط بود عصب یخاطبش مهالکه م یکامل نشده بود، که مهراد از جاش بلند شد و در حال حرفش

 تو؟ مهران اونجاس؟ ییمهال کجا-

 سردرگم و با ترس به اطراف نگاه کرد. مهال

 زد: ادیمهراد فر که
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و دلهره  شیبا تشو گانهینگران به هم نگاه کردن، که  گانهیو  لداینه؟ ایگفتم مهران اونجاس  یزنیمهال چرا حرف نم-

 :دیپرس

 شده؟ یچ-

 داد. یتمام وجودش گوش شده بود و به مهال گوش م گانه،یتوجه به سوال   یبمهران  اما

 زد. یدامن م شیآروم مهال به نگران ی هیگر یزد و صدا یشور م دلش

 داداش، مهران....-

 زد تا تعادل خودش را حفظ کند. واریدستش را به د دیلبهاش خشکش کش یاش، زبانش را رو هیهق هق گر و

 :دیپرس دیبا ترد آروم

 حرف بزن؟ یمهال، مهران چ-

 ..هیگر ریزد ز یبلند یامان با صدا یب مهال

 ...مارستانهیب مشیآورد رهیم یمهران داره م ا،یمهراد تو رو خدا ب-

 .دیدو رونیرا قطع کرد و به صورت ب ینکرد، گوش صبر

 انداخت و گفت: لدایحال  مهراد نگران شده، ملتمس نگاهش را به  دنیکه از د گانهی

 کنم. یبرو دنبالش خواهش م-

 رفت. رونیرا رها کرد و از اتاق ب گانهیدرنگ دسته  یب لدای

از صدها فکر ناجور و  د،ید یچشمانش تار م د،یدو یبارشون بود م ییلویصد ک یکه انگار وزنه  ییبا پاها مهراد

 شده بود. شتریب شیزد نگران یکه به سرش م یوحشتناک

 به سمته چپ برگشت. دیپله که رس نیآخر به

 در اتاق عمل.. یرو به رو درست
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زانوهاش بود  یکه سرش رو یرا به مهال که پشت  در اتاق عمل در حال زدیو ترس در آن موج م یرو که نگران نگاهش

 زد. یاش تمام فضا رو پر کرده بود. نشسته و مدام مهران رو صدا م هیگر یو صدا

 و شبنم. نوایسمته ک دیلغز نگاهش

 شده باشد نشسته بودن و.. یزیانگار چ نکهیبدون ا یعاد یلیخ

راه برود به  دنیزده بود تا بتواند بدون لغز وارید یکه دستش را محکم به تنه  یدر همان حال ورد؛یطاقت ن گرید

 سمتشان رفت

را به درد  شیکه گلو یهراس داشت. بغض دنشیبشوند که از شن یبپرسد؛ و جواب یسوال دیترس یزده بود و م وحشت

 قورت داد. یآورده بود را به سخت

 نداشته باشد مهال را صدا زد. یبغض چیکرد محکم باشدو ه یم یکه سع یصدا با

 مهال.-

 .دیچیاز پله ها باال آمد و سمته اتاق عمل پ لدای همزمان

 د.بلند ش شیتاب از جا یمهراد ب دنیسرش را باال گرفت؛ با د مهال

 شد، جلو امد و خود را در آغوش مهراد انداخت. شتریاش ب هیهق گر هق

 مهال دوخت. ونینگاه نگرانش را به نگاه گر د،یجون و لرزونش مهال را عقب کش یب یطاقت با دست ها یب

 شده مهال؟ یچ-

 گفت: یلرزون یانداخت، با صدا نییرا پا سرش

 مصرف کرد و...و... ادیز-

 لب زد: یرفته  لیتحل یبه عقب برداشت و با صدا یجون یحرف قدم  ب نیا دنیشن با

 خدا.. ای-

 مهراد زد. راهنیبه پ یسرش را باال گرفت، چنگ عاجزانه
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 باال سرش تنش...تن... دمیرس یترسم، وقت یمهراد من م-

 اش امان حرف زدن را ازش گرفته بود. هیگر

 رفت. یاز ذهنش نم یبود لحظه  دیجون مهران رس یاون لحظه که باال سر جسم ب اد  ی

 زد. شیدر موها یرمقش را به اطراف گردوند، کالفه و سردرگم چنگ یب نگاه

 من بود.. حواسم... ریمن بود، تقص رهیتقص-

 خشم در وجودش شعله ور شد. و به سمتش هجوم برد.. شیافتاد، آت وانیکه ک نگاهش

 زد: ادیفر

 ها؟ یتو بهش داد-

 دوخت و نعره زد: وانیو از جا بلندش کرد، نگاه به خون نشسته اش را به ک دیش را کشا قهی

 کشم. یخدا خودم شما دوتا رو م یوگرنه به خداوند ادیسرش ن ییدعا کن بال-

 دیکش رونیاش را از دست  مهراد ب قهی یعصب وانیک

 تا اوردوز کرد. دیاحمق خودش انقدر کش یبه من چه مربوطه پسره  نم،یولم کن بب-

 زد یخنده عصب شین

 رو انداخت به جونش ها؟ خودش؟ یزهرمار نیاول ا یک نمیخودش آره!؟ بب-

 گفت: یرا باال گرفت و با لحن محکم دشیتهد انگشت

 زنت رو نابود فرض کن. نیخودت و ا ادیبه سر مهران ب ییبال گم؛یم یچ نیخوب گوش کن بب-

 هراد رو گرفت و آروم زمزمه کرد:م یوحشت زده جلو اومد، بازو مهال

 داداش تو رو خدا آروم باش.-

صدا  یافتاد که آروم و ب لدایکه همزمان نگاهش به  د،یکش رونیرا از دستش ب شیبه مهال انداخت و بازو یتند نگاه

 بود. ستادهیا یگوشه 
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 عقب رفت. یتر کرد و قدم لب

 اومد. رونیدر اتاق عمل باز شد و دکتر ب که

 درنگ به سمتش رفت. یب

 دکتر؟ یشد آقا یچ-

 به همه انداخت و گفت: یجزئ نگاه

تو  مارتونیکه مصرف کرده بود ب یمواد ادیحجم ز لیاما متاسفانه به دل م،یرو برگردون ماریب میخدا رو شکر تونست-

رو بدست  شی سالمتانشاهلل ژه،یو یبخش مراقبت ها شهی. فعال منتقل مستینرمال ن شونیاتیکماء رفتن و اعالئم ح

 .ارهیب

 مهراد گذشت. خ  یمهال و م ونیحرف رو زد و از مقابل نگاه گر نیا

 سر داد.. هینشسته و گر یصندل یجون رو یب مهال

 :دیلب غر ریرا مشت کرد و ز دستانش

 جا. نیاز ا دیگمش-

 و شبنم قرار داده بود. وانیبود، و مخاطبش را ک نییپا سرش

 گفت: ضیبا غ وانیک

 درست صحب...-

 انداخت. وانیو تندش را ک زیبرگشت و نگاه ت باسرعت

 .دیبر نجاینکردم زودتر از ا تینشه و به خاطر حال االنه مهران از دوتاتون شکا نیلحنم بدتر از ا یخوایاگه م-

*********** 

 آب رو سمتش گرفت و آروم گفت: وانیل

 .دهیآب بخور رنگت پر کمی-
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 نگاه کردن. الدیدو برگشتن و به  هر

 مهال زد و کنارش نشست. یبه رو یکوتاه لبخند

 آب.-

 آب رو گرفت. وانیل

 .یمرس-

 گفت: یزد و با لحن کالفه ا شیدر موها یبلند شد، چنگ شیاز جا مهراد

 .لدای میپاشو بر-

 کرد: حیحو حرفش را تص دیلب گز یو مهال، هردو متعجب سرشون رو باال گرفتن که مهراد بهخودش آمد، عصب لدای

 خانوم... لدای-

 《لدای》

 باز کنم، در باز شد. دیدر رو با کل نکهیقفل چرخوندم، قبل از ا یرو تو دیکل یخستگ با

کردنم  ریدوتستم به خاطر د یبود م ستادهیرو به روم ا شیدر هم و نگاه شکا یرو باال گرفتم مامان با اخم ها سرم

 ژست رو گرفته. نیا

 شونه ام جا به جا کردم و رفتم داخل. یام رو، رو کوله

 سالم.-

 برگشت و جواب داد: یشاک

 .یایب گهیدو ساعت د یخواست یسالم، م کیعل-

 گفتم: یخستگ با

 بودم. مارستانیب یخستم، تمام امروز تو یلیمامان به خدا خ-

 :دیرو گفتم، حاال چهره اش عوض شد و نگران پرس نیا تا
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 ؟یواسه چ مارستانیب ؟یچ-

 و سمته پله ها رفتم. برگشتم

 دکتر. مشیهام برد یاز همکالس یکیحالش بد شد با  ابونیخ یواسه خودم نه، واسه استادم امروز تو-

 .شینگه خب به توچه، تو چرا برد نکهیا یبرا و

 بود. یو برگشتم سمته مامان که شاک ستادمیاول ا یپله  یرو

 گفتم: یبا لحن ناراحت عیسر

 چاره سرطان داره. یمامان ب-

 تو هم رفت. افشیرو گفتم ق نیا تا

 .چارهیزن  ب  ؟یگ یج یمن، جد یخدا یوا یا-

 .دمشیحوصله از سرم کش یب نیکردم واسه هم یم یمعقنه خسته شدم و کم کم داشتم داخلش احساس خفگ از

 آره به خدا.-

 کجاست؟ یعنیازش نبود  یبابا افتادم. خبر اد یکه برم باال، اما  برگشتم

 بزنه. نیکه گفت رفته بنز دمیسوال رو از مامان پرس نیهم برگشتم

 آها باشه. من برم لباسامو عوض کنم.-

 کنم. یمن غذا رو گرم م یتا تو بر-

 باشه.-

 تو اتاق و لباس هام رو عوض کردم. رفتم

 دنمیخواست بهم بگه که با د یم یچ ؟یامروز اومده بود دم دانشگاه واسه چ یعنیشد،  دهیسمته عماد کش فکرم

 شد؟ مونیپش یکنار  تراب

 در آوردم. فیرد از تو ک یاومدم، گوش رونیاز فکر ب میگوش یصدا با
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 دادم: جواب

 ن؟یجانم نسر-

 مقدمه گفت: یب

 . ستیتو و مهراد ن ن یب یچیاونوقت بگو ه-

 به خودم انداختم. نهییاز تو آ یتعجب نگاه با

 ن؟ینسر یکن یصحبت م یدر مورد  چ-

 .دیدانشگاه پر شده که تو و مهراد تمام روز با هم بود یتو-

 هام رو با حرص بستم. چشم

 ؟یتو هم باور کرد-

 گفت: یچند لحظه مکث کرد و بعد با لحن آروم و نگران نینسر

 برسه. انیحرفا به گوشه ک نیترسم ا یم-

 لبم نشست. یرو یلبخند تلخ ان،یک یادآوری با

 رسه نگران نباش. ینم-

 .لدایاما -

 گفتم: یآروم یو با صدا دمیحرفش پر ونیم

 .میرو بهم زد ینامزد-

 حرفم نشده به حرفش ادامه داد: یکه انگار متوجه  نینسر

 ....یکی هویبه خدا ممکنه  لدای-

 :دیپرس دیبعد با ترد یشد. لحظه  یکرد، انگار تازه داشت متوجه حرفم م مکث

 ؟یچ-
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 و از جام بلند شدم و سمته پنجره برگشتم. دمیندون کشرو به د لبم

 رو بهم زدم. ینامزد شیچند روز پ-

 گفت: یزده  جانیبلند و ه یصدا با

 ن؟ییپا یاومد طونیباالخره از خر ش ؟یگ یراست م لدایجونه -

 زدم. یخنده  تک

 من هم بهم زدم. دینه خودش در اومد من و عماد فهم-

 ؟یچ یعنی دیدر مورد تو و عماد فهم ؟یچ-

 رو از گوشم فاصله بدم. یصداش بلند بود که مجبور شدم گوش انقدر

 حرص گفتم: با

 .میزن یکار دارم بعدا حرف م یفعال قطع کن کل ،یچه خبرته گوشم رو کر کرد نینسر-

 نه، نه قطع نکن بگو، االن بگو.-

 زدم: تشر

 قطع کن. نینسر-

 داد. ونریرو با حرص ب نفسش

 کنجکاو نشدم. شتری. باشه قطع کن تا بیتو خمار میانداخت لدا،ی یا یعوض لسیخ-

 باشه خدافظ.-

 رفتم... رونیرو قطع کردم و از اتاق ب یگوش

 .ختیر یظرف م یآشپزخونه شدم، مامان داشت غذا رو تو وارد

 من گفت: دنیبا د برگشت

 .نجایا انیم نایفردا شب خالت یراست-



 نمیتر یلیل

 

18
5 

 اسم خاله اخم هام تو هم رفت. دنیشن با

 چته!؟-

 تکون دادم. چیه یجواب سوال مامان، سرم رو به معن در

 . زینشستم پشت م و

 .یفردا که دانشگاه ندار-

نحسه پسر خالم، داوود رو تحمل کنم، مجبور  ی افهیکه تو خونه نمونم تا مجبور بشم ق نیا ینداشتم اما برا کالس

 شدم دروغ بگم.

 ارم.چرا کالس د-

 !یتاچه ساعت-

 .رونیب میری، بعدش هم با دوستام م8-

 گفت: یغذا رو جلوم گذاشت و شاک ظرف

 .ینباش یمهمون یکه تو یاریبهونه م یدار یباز دار لدای-

 حق به جانب گفتم: نیهم یشک کنه برا شتریخواستم مامان بفهمه و ب یشده بودم و کالفه، اما نم یعصب

 و ممکنه بندازتنم. رهیتا کالس سخت گ3نرم چون استاد هر   تونمیمامان خب کالس دارم چکار کنم! نم-

 .رونیخونه نرو ب ایبعد کالسات ب چ،یکالسات رو ه-

 با دهن پر گفتم: ادیدونستم مامان بدش م یلقمه رو تو دهنم گذاشتم و چون م نیاول

 .مهیوقته قرار گذاشت یلیاز خ شهینم-

 مامان تو هم رفت. افهیق

 .یکن یبسه حرف نزن، حالم رو بد م-

 کرد و به سرفه افتادم. ریگلوم گ یکه غذا تو دمیرفت، خنده ام گرفت و خند رونیشد و از آشپزخونه ب بلند
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 .یمگه تو کالس ندار نمیبب دارشوی! بلدای-

 جواب داد: رونیب ارمیپتو ب ریکه سرم رو از ز نیا بدون

 .ادیان ولم کن خوابم منه مام-

 .اومد  متعجب مامان از باال سرم یصدا

فکر کردم  کمیکه بدجور تو چشم هام بودم  یبسته و خواب یچشم ها ؟بایامروز کالس دار ینگفت شبیوا مگه تو د-

 گفتم. یچ شبیکه د ادیب ادمیتا 

 :دیچیمامان تو گوشم پ یصدا که

 ".نجایا انیم نایفردا شب خالت یراست " 

 حرف به سرعت پتو رو کنار زدم و بلند گفتم: نیا یادآوری با

 شد. رمید یوا-

 اولش با تعجب نگام کرد و بعد گفت: مامان

 نشده. رتریخب پاشو تا د-

 خواب آلود به اطراف نگاه کردم.. یرفت، با چشم ها رونیب و

 ..وفتهیتونستم نرم و بمونم تا چشم به چشم داوود ب یاومد اما نم یخوابم م بدجور

 االنم بخوابم و... شدیم یبود..آخ چ10به ساعت انداختم، ساعت  ینگاه

 گفت: یمامان که م یصدا با

 ؟یبلند شد لدای-

 لب زمزمه کردم: ریاومدم،با حرص پتو رو کنار و ز رونیفکر ب از

 خدا لعنتت کنه داوود.-



 نمیتر یلیل

 

18
7 

 که مامان بشنوه داد زدم: یجور و

 آره مامان بلند شدم.-

********** 

 

 مبل انداختم. یرفته خودم رو رو وا

 دروغ نگو. سنای-

 خنده گفت: با

 گم. یبه خدا راست م-

 د؟یر یشما هم امشب م یعنی-

 خونه. یتو چرا نموند م؟یآره چرا نر-

 گفت. ییبهش انداختم که متوجه منظورم شد و آها بلند باال یهیعاقل اندر سف نگاه

 آها به خاطر  داوود.-

 مثبت تکون دادم. یسرم رو به معن یلت بدبختانه حا با

 با حرص گفت: که

 بهت گفت و باهات چکار کرد. ینرفته چ ادمیخوره کثافت رو. هنوز  یا ه منم حالم ازش بهم م-

 لبم نشست. یرو یداوود و حرفاش لبخند تلخ یادآوری با

نتونستم فراموش کنم. هنوز هم هر  میسال و ن کیزهر بود، انقدر بد گس که هنوز بعد از گذشته  یبه تلخ شیتلخ

 ..شدمیمتنفر م شیاز ب شیاومد و از اون ب یافتم از خودم بدم م یحرف هاش م اد  یوقت 

 رو تحمل کنم. یاما با وجود داوود محال بود بتونم اون مهمون نمیدوست داشتم امروز برم و خاله رو بب یلیخ

 لدا؟ی-
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 خودم اومدم، بغض کرده بودم و اشک تو چشم هام حلقه بسته بود. به

 کنارم نشست و مهربون نگام کرد. سنای

 .ناینکن هیگر لدایقربونت -

 گرفته گفتم: یشد با صدا یگونم جار یام گرفت و اشک هام رو هیگر شتریحرفش ب تیا با

 هم از عماد.. نیوود و ااون از دا سنا؟یتونه من رو دوست داشته باشه  یکس نم چیچرا ه-

 یعماد هم که نم اقت،یل یهوس باز ب یقرار بود عاشقت بشه که نشد ها؟ داوود که اصال حرفش رو نزن پسره  یک-

و  شهیعاشقت م یکیعاشق بشه. تو صبر کن من دلم روشنه باالخره  نکهیدونست با خودش چند، چنده چه برسه به ا

 .یایدر م یدگیاز ترش

قهقه خنده اش رو سر  دیدو یکه سمته آشپزخونه م یگفت و با اتمام حرفش در حال یآخرش رو با لحن شوخ جمله

 داد..

 کردم، با خنده گفتم: یکه اشک هام رو پاک م یحال در

 .یشعور یب یلیخ-

 همونجا داد زد: از

 نظر لطفته خواهر جان... یمرس-

. 

******** 

 مبل انداختم. یآوردم، و کتاب رو روحوصله سرم رو از داخل کتاب باال  یب

کنم و  یرو روشن م ونیزیکه دارم تلو شدیوم م4بار  قایبار، دق نیرو برداشتم و روشنش کردم، اما ا ونیزیتلو کنترل

 برنامه نداشت.. چیه

 بود. میون7به ساعت نگاه کردم تا ساعت  دم،یمبل دراز کش یرو یکرد و با خستگ یپف

 خونه موندم. یفته بودن و من مجبورا تنها توو کاوه ر سنایساعته؛ 1



 نمیتر یلیل

 

18
9 

 درس خوندن رو بهونه کردم و از رفتن سر باز کردم.. رمیکه جرا نم دیهم کاوه پرس یوقت

 شبکه اخبار بود توجه ام رو جلب کرد. یکه رو ونیزیتلو یصدا

 "در دسته جوانان یسرگرم نیمواد مخدر، خطرناک تر"

 افتادم. یمهران برادر  تراب اد یجمله،  نیا با

 بود. مارستانیب یتو شبیبود که د یو مسبب معتاد شدنشون اون مرد لیمعلوم بود که دل یتراب یاز حرف ها چارهیب

 رو خاموش کردم و از جام بلند شدم. ونیزیتلو دیکه به ذهنم رس یآن میانداختم، و فکر با تصم ونیزیرو به تلو نگاهم

******** 

 رفتم. رشیدم و سمته پذبخش ش وارد

 هستن؟ یهنوز بستر یاحد گانهیخانوم  دیسالم. ببخش-

 نه صبح مرخص شد.-

 ؟یچ یآهان، مهران تراب-

 ابروش رو باال داد و گفت: یبا مکث سرش رو باال گرفت، تا رشیپذ مسئول

 ؟یمهران تراب ای یاحد گانهیآخرش -

 هر دو.-

 تازه به بخش منتقل شده اتاق صدوشش. ی. ترابیاوک-

 .یمرس-

 .شدیمانعم م یحس هیتا برم سمته اتاق، اما  برگشتم

 فکر کنه... یبرم و تراب دمیترس یم

 بگه؟ خوادیم ی!؟ مثال چلدایفکر کنه  یچ

 تودلم گفت: فکر کنه به خاطر اون اومدم... مظلوم



 نمیتر یلیل

 

19
0 

 خانوم. لدای-

 . که نگران جلو اومد:دمیشدت تو جام لرزرو نداشتم، به  یتراب یانتظار صدا چون

 خواستم نگرانتون کنم. یببخشبد نم دیببخش-

 دستش رو سمتم گرفت. یآب تو وانیقورت دادم که ل یگلوم رو به سخت آب

 خواستم بترسونمتون. ی. شرمنده نمدهیرنگتون پر دیبخور کمی-

 .دمیآب رو ازش گرفتم و سر کش وانیل یسیرودروا یب

 که سرجاش اومد گفتم: نفسم

 .دمیمن بد ترس دیشما ببخش-

 گفت: دیکش یکه دستش رو تو موهاش ج یکرد و در حال یمردونه  ی خنده

 .دمیواال انقدر بد بود که منم ترس-

 .دمیمحجوبانه خند ریبه ز سر

 مالقات استاد! دیاومده بود-

 ..یبه چ چارهیب نیو ا یکرد یفکر م یتو چ لدا؛یخاک به سرت  یا

 جواب دادم: دمیمنتظرش رو که د نگاه

 گفتن مرخص شده. داداشتون خوبه؟ گفتن که منتق... یآره؛ ول-

بهش  کیقشنگ و ش یلیخ یدادن یسوت یکه خدا لدایخدا خفت کنه  یادامه حرفم رو ندادم، ا دمیگز لب

 .یسراغ  داداش رو هم گرفته بود کهیفهموند

 خنده اش رو گرفته گفت: یکه مشخص بود بدجور جلو یتراب

 منتقلش کردن بخش. شیساعت پ مین نیزود از کما در اومد. و هم یلیآره خدا رو شکر خ-

 گفت: یزد و با لحن بامزه  یچشمک
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 فک کنم شماره اتاقم بهتون گفتن نه!-

 انداختم. نییحرفش از خجالت سرخ شدم و سرم رو پا نیا با

 گفت: یبا لحن آروم و مودب که

 کنم. تتونیاذ خواستمینم دیببخش-

 زدم، گفتم: یرو باال آوردم و لبخند  زورک سرم

 کنم. یخواهش م-

 .امیمن هم االن م ش،یاتاق صدو ش دییخب بفرما-

 رفت، من هم رفتم سمته اتاق. یسمته خروج و

تو اتاق توجه  مهال از یگذاشتم اما هنوز در رو باز نکرده بودم که صدا رهیدستگ یدستم رو، رو دمیدر که رس پشت

 ام رو جلب کرد.

 ؟یبه مهراد بگ یخوا یمهران نم-

 نه؟-

بهت  دیرو که سالها قبل خود بابا، با یقتیکه حق نیاونم بخاطر ا یمرد یبه خاطر اونا م یمهران؟ تو داشت یچ یعنی-

 گفت رو نگفته بود. یم

 مهران اومد که گفت: یآروم اما عصب یصدا

 من مطمئن بشم. یبدونه حداقلش تا وقت یزیچ دیبس کن مهال، مهراد فعال نبا-

. و ستیگفت که مادر  تو و مهراد ن یکه شبنم داشت به بابا م یدیمهران؟ تو خودت شن نیمطمئن تر از ا گهید-

 بفهمه. وگرنه چرا... یزیحاضر شد تو رو بکشه اما نذاره مهراد چ یاست...بابا حت گهید یمادرتون کس

 بسه مهال...-

 به عقب رفتم. یو قدم دمیمهران ترس ییهوی ادیرف یصدا با
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 گفت: یعصب مهران

. نهیحرف هاس که بفهمه و آروم بش نیبفهمه. اون کله شق تر از ا یزیچ دیتمامش کن مهال، گفتم مهراد فعال نبا-

 .ارهیسر اون دوتا م ییمطمئنم اگه بفهمه بد بال

 ؟یاز مهراد پنهون کن یخوایم یتا ک ؟یچکار کن یخوایحداقلش بود م یخب باشه نگو. ول-

 سکوت کرد و بعد گفت: یچند لحظه  مهران

 .رهیمهراد رو بگ یخر باز یاون بتونه جلو دیکنم. شا دایپ مونیاز مادر واقع یبتونم رد یتا وقت-

 ؟یبدتر از شبنم باشه چ تونیخب اگه مادر  واقع-

 با حرص گفت: مهران

 نخون. سیَ هیمن آمهال انقدر باال سر  گهیبسه کن د-

که منتظر اجازه  نیبه در زدم و بدون ا یتقه  عیشد، سر مارستانیمهراد که وارد سالن ب دنیرو باال گرفتم، با د سرم

 ورود بدم خودم رو انداختم داخل و در رو بستم.

 زدم و گفتم: یلبخند هیجمع کردن قض یکه با نگاه متعجب مهال و مهران رو به رو شدم، برا برگشتم

 د؟یسالم. خوب هست-

 با تعجب گفت: مهران

 ؟یکن یجا چکار م نیسالم. تو ا-

 کنن مهران. اقتتیل یتو ذوقم، خاک تو سر ب خورد

 برم! یناراحت-

 گفت: عیسر مهال

 کرد. یجون؛ مهران شوخ لداینه  یوا یا-

 به مهران رفت که مهران در جواب گفت: یچشم غره  و
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 نکردم.... یواال شوخ-

 هام گرد شد. که ادامه داد: چشم

 .مارستانیمن ب دیدونستم شما خبر دار یفقط تعجب کردم، نم-

 و گفت: دیمهران ناراحت نشم، خند یکه تا االن نگران بودم که من از حرف ها مهال

 شدم از دستت مهران. یم یآخ کم کم داشتم عصب-

 زدم و در جواب  سواله مهران گفتم: یلبخند

 حالتون بده. دمیبودم که فهم نجایمن هم ا شبید-

 بزنه که در باز شد و مهراد وارد شد. یحرف خواست

 جاش نشست و گفت: یتو عیبود..مهران سر وهیبود که داخلش کمپوت و آب م کیپالست هیدستش  یتو

 که مردم از انتظار. اریب ار،یب ولیا-

 کرد و گفت: یزیاخم ر مهراد

 ..رشونیبگ ایب ،یاریدر م یچرا نخورده باز-

 زد. کیبه پالست یچنگ

 آب از تنم رفت. ی. من ولنمیبده بب-

 مبل نشست. یبهش رفت و رو یغره  چشم

 آب از تنم رفت. گهیانگار سرما خورده بود که م-

م. آخ . منم خنده ام گرفته بود اما جلو خودم رو گرفته بودم که نخنددیخند زیر زیانداخت و ر نییسرش رو پا مهال

دهن، و  کردیها رو م السیتند تند گ هیتوجه به بق یواقعا مهران مثل نخورده ها افتاده بودم به جون  کمپوت ها و ب

 انداخت. یم نیزم یهسته رو، رو

 صدام گفتم: یتو یته خنده  با
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 مزاحم نشم. گهیخب من برم د-

 گفت: السیپر از گ یسرش رو باال گرفت و با دهن مهران

 .یممنون که اومد یخوش اومد-

 آب دهنش رو با صدا قورت داد و با حرص گفت: مهال

 مهران، بده منم. یدرد بخور-

 کرد. میرو پشت سرش قا کیپالست عیمهران سر اما

 عمرا. یکوفت بخور-

 گفتم و برگشتم سمته در که مهراد گفت: یکل یخنده خدافظ با

 رسونمتون. یخودم م دیصبر کن-

 :دیچیبلند  مهران در فضا پ یصدا

 اُهووو..-

نگه  هیثان چند و بود دوخته مهران به رو ناکش غضب نگاه که افتاد  به سرفه افتاد، با تعجب برگشتم نگاهم به مهراد و

 داشت..

 مهال صداش زد. که

 منتظرته. لدایداداش؛ -

 با اکراه نگاهش رو از مهران گرفت. مهراد

 .دییبفرما-

 .مستادیدر ا یجلو

 .شمی. مزاحم نمرمینه ممنون خودم م-

 رو به روم. ستادیا
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 .میبر د،یمراحم-

 نه واق...-

باز کرد که مجبور شدم عقب برم تا  کمیکه بهم نخوره پشت سرم برد و در رو  یجور اطیشد دستش رو با احت خم

 بتونه در رو کامل باز کنه.

 .دییخب حاال بفرما-

 .میاومد رونیکردم و از اتاق ب یآخر با مهال و مهران خدافظ بار یتکون دادم. و برا یسر ناچار

 .مینزد یکدوم حرف چیه نیبه ماش میبرس تا

 عقب! اینشستن جلو  نیموندم ب میدیکه رس نیماش به

 زدم و در جلو رو باز کردم، نشستم. ایانگار اون راننده بود و من مسافر.. دلم رو به در یعقب اونجور نمیبود بش زشت

 نشستم برگشت و نگاهم کرد. تا

 در فضا حکم فرما بود. ینیرو به حرکت در آورد، سکوت سنگ نیماش

 کجا برم!-

 توجه ام رو به خودش جلب کرد. سرم رو به سمتش برگردوندم. دیکه پرس یسوال با

 بله!-

و دست و پام  شدمیدونم چرا هر بار با نگاهش هول م یاز جاده گرفت و به من نگاه کرد. نم یلحظه  یرو برا نگاهش

 کردم. یرو گم م

 من من افتادم: به

 .میم،بریبر-

 ؟یترس یاز من م-

 ساکتم کرد. دیمقدمه پرس یو ب ییهویکه  یسوال با
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 فرمون گذاشت و برگشت سمتم. یدستش رو، رو هینگه داشت.  ابونیخ یرو گوشه  نینگاهش کردم. که ماش مات

 ؟ینگفت-

 لب زدم: آروم

 رو؟ یچ-

 زد. یکج لبخند

 .یترس یگفتم از من م-

 جواب دادم: یاما جد آروم

 نه.-

 ؟یخوریحرف زدن به تته پته برم یو تو ؟یکن یهول م یرسیپس چرا تا به من م-

واسش نداشته بودم.  یجواب چیبودم و ه دهیبود که خودم از خودم پرس یسوال نیهم قاینداشتم که بگم، دق یجواب

 خواستم به مهراد بگم.. یم یاال چح

 زد. یدوخته بود که لبخند شیمشک یسکوت نگاهم رو به چشم ها در

 شو. ادهیباشه جواب نده. پ-

ام کنه؟ نکنه ناراحت شد که جوابش  ادهیخواست پ یچرا م میبود دهیتعجب به اطراف نگاه کردم. ما که هنوز نرس با

 رو ندادم.

 خانوم؟ لدای-

 صداش به خودم اومدم. با

 هووم؟-

 کرد و گفت: یمردونه  ی خنده

 کردم. یشو بدجور هوسه بستن ادهیهووم نه بله، پ-



 نمیتر یلیل

 

19
7 

 که پشت سرم بود نگاه کردم. یفروش یبه پشت  سرم اشاره کرد، برگشتم و به بستن و

 .وردمینه ن نیهم یشدم، خودمم دلم هوس کرد برا ادهیپ نیاز ماش یاعتراض چیه بدون

 رو زد و سمتم اومد. ریشد، دزدگ ادهیپ نیماش از

 چسببه. یسرد م یهوا نیا یتو ی. بستنمیخب بر-

 کودکانه گفتم: یذوق با

 .شهیخوب م یلیآره خ یوا-

نگاش نکنم  گهیکردم د یو نگاهم رو ازش گرفتم، سع دمینگاهم کرد که خجالت کش رهیخ رهیخ هیو چند ثان برگشت

 بدم. گهید یو توجه ام رو به جاها

 پر بود. زیشلوغ نبود فقط چند تا م ادیز م؛یشد یفروش یبستن وارد

 . ادین یفروش یتا هوس نکنه سمته بستن یهوا سرد بود که کس انقدر

 خانوم؟ لدای-

 بله؟-

 ؟یبا چه طعم-

 :دمیپرس جیگ

 ؟یبا چه طعم یچ-

 . هیمنظورش چ دمیبهم انداخت که تازه فهم یهیعاقل اندر سف نگاه

 ساده باشه د،یبخشآها ب-

 م؟ینیساده لطفا، خب کجا بش یآقا دوتا بستن-

 هم داره؟ یمگه فرق-

 تکون دادم. یسر
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 آره-

 ؟یچه فرق-

 و گفت: دیکش ششیتو موهاش و بعد به ته ر یدست

 ؟یدون یواقعا فرقش رو نم-

 نه تکون دادم. ینگاهش رو به من دوخت. کنجکاو سرم رو به معن و

 جا اشاره کرد. نیبه گوشه تر که

 که راحت باشن. و.. ننیش یجاها رو دوست پسر، دوست دخترا م نیمثال گوشه تر-

 داشت اشاره کرد. دید رونیبود و ب  شهیکه کنار ش یزیم به

 و... ارنیدر ب یباز کیکه رمانت ننیش یو اونجا هم عاشقا م-

 ادامه نده گفتم: شتریب نکهیا یحرف هاش خنده ام گرفته و برا از

 نن؟یش یکجا م یدوتا دوست هم دانشگاه دیبگ شهیم یتراب یآقا-

 و گفت: دیخند

 .ستمین یتراب یبگم که من آقا نویگم فقط قبلش ا یم یاوک-

 :دمیپرس رتیکردم و با ح تعجب

 ؟یهست یپس ک یستین یخب اگه خراب ه؟یتراب تیلیفام یمگه تو نگفت-

 .دیانداخت و آروم خند نییرو پا سرش

 د؟یخند یچرا م-

 صداش گفت: یتو یاهش رو خورد و با ته خنده  خنده

بگو  ایازش ندارم پس لطفا  یدل  خوش یدیبابامه. همونجور هم که د یتراب یکه من مهراد هستم، آقا نهیمنظورم ا-

 ...یه ،یهو ایآقا مهراد  ایمهراد 
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 خنده گفتم: با

 نه؟ یتراب یصدات بزنم اما آقا یهو ،یه یکه حاضر ادیانقدر بدت م-

 گفت: دیها رو که حاضر شده بودن رو از فروشنده گرفت، با تاک یو بستن برگشت

 ..ایگنجه، ب یذهنت نم یکه اندازه اش تو یبه قدر-

 رفت. زیسمته م و

 گفتم:  یدوختم و با لحن ملتمس رونیرو به ب نگاهم

 .رونیب میبر شهیم-

 و با تعجب گفت: برگشت

 .ستیسرد ن-

 ها اشاره کردم.  یتنبه بس طنتیش با

 گرم. یهوا یتو ای چسببهیسرد م یهوا یتو ای یبستن-

 من رو سمتم گرفت. یزد و بستن یلبخند

 .میپس بزن بر-

 ..میاومد رونیرو از دستش گرفتم و باهم از مغازه ب یزده بستن جانیه

 .دمیکه لرز دیوز یگذاشتم، باد  سرد رونیپام رو از مغازه ب تا

 چه سرد . یوا-

 .نیتو ماش میبر یخوا یم-

 .مینچ، بر-

 .یاریکم ب یخواینه، تو نم-

 .دمیخند
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 اصال.-

 شتریسرما رو ب زدمیم یکه به بستن یهر گاز م،یزدیبهم انداخت. در سکوت کنار هم قدم م یو نگاه کوتاه دیخند

 کردم. یحس م

 اما مهراد حواسش نبود. دمیلرز یداشتم م یبستن یآخرا گهید

 سطل  زباله کنارمون و گفت: یخودش انداخت تو یرو از دستم گرفت و همراه بستن یبرگشت و ته بستن دیخند هوی

 .یداریبر نم یاما دست از سر بستن یزنیم یلرز یم یواال. دار دمیدختر سرسخت تر از تو ند-

 که زد با حسرت گفتم: یتوجه به حرف یب

 .میبستن-

 زد. یخنده  تک

 از دسته تو.-

 کتش رو از تنش در آورد. و

 .یرو بپوش سرما نخور نیا م،یدور شد یلیخ نیاز ماش-

 ن.. یوا-

 شونم انداختش. یرو کامل نزدم بود که خودش کت رو در هوا چرخوند و رو حرفم

 .دیچیپ مینیب یعطر  تلخش تو یکه شد بو کمینزد

 .دیچیگوشم پ کتوینزد یله عطرش شدم، چشم هام رو بستم که صداش از فاص یمست بو یلحظه  واسه

 !یگرم شد-

 صورتم بود. یرو به رو قایدق یک یلیخ یهام رو باز کردم؛ صورتش با فاصله  چشم

 و جذبش شدم، نفس هام به شمار افتاد.  یمشک یچشم ها خیم

 قدم عقب رفتم. هی  عیبه خودم اومدم و سر ن،یزم یرو فمیافتادن ک با



 نمیتر یلیل

 

20
1 

 به داخل موهاش زد و آروم گفت: یکردم کالفه اس، چون چشم هاش رو بست چنگ حس

 .میبر-

 و منگ به اطراف نگاه کردم. جیجلوتر از من راه افتاد، گ و

گفتم و از  یآروم یخداحافظ دیدر خونه که رس ی. جلومینزد یکدوم حرف جیه ستای یبه خونه  میتا برس گهید

 شدم. ادهیپ نیماش

 شونه امه. اما رفته بود. یکتش شدم که رو ی، گاز داد و رفت که تازه متوجه شدم ادهیپ تا

 باال انداختم و وارد خونه شدم.. ی شونه

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

 پاشو. لدای! لدای-

 :دمیچشم هام رو باز کنم نال نکهیا بدون

 ه؟یچ-

 شد. 12ساعت  گهید دارشویو درد ب هیچ-

 .دمیخودم کش یرو، رو پتو

 ولم کن. خوامینم-

 و سرما کار داده بود دستم. یاون بستن شبیکردم انگار د یتنم رو حس م یو داغ یضینشده؛ مر داریب

 رفت. رونیشده بود، از اتاق ب دیشدن من ناام داریهم که از ب سنای

 داشتم. دیشد یسوخت و احساس گرما یته گلوم م ومد،یکردم خوابم ن یهر کار گهید اما

 نشستم رو تخت.رو کنار زدم و  پتو

 خدا... یوا-

 گلوم رو به زور قورت دادم. از جام بلند شدم تا آماده شم و برگردم خونه............ آب
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 گم برسونت. یم ادی! بزار کاوه بیحالت بر نیبا ا یخوایواقعا م-

 رو برداشتم. فیحوصله ک یب

 .رمیخودم م خوادینم-

 خونه زنگ بزن. یدیباشه برو؛ فقط رس-

 باش.-

 :دیکنجکاو پرس ستای که  مبل بلند کردم یکه کت مهراد رو توش گذاشته بودم رو از رو ییمشما

 با خودت. یوردین یاومد ی! وقتهیاون چ-

 در رفتم. سمته

 نکردم. ینترس از خونه تو دزد-

 نثارم کرد. "یزهرمار"و  یخند

 رفتم. یجون سمته در اصل یآروم و ب یزدم و با قدم ها رونیسالن ب از

 .شدیم شتریتنمم ب یداشتم و هر لحظه گرما تب

 پشت سرم توقف کرد. ینیراه افتادم که ماش یاصل ابونیزدم و سمته خ رونیخونه ب از

 باز و بسته شد در اومد. یبه راهم ادامه دادم که صدا نیاعتنا به ماش یب

 !لدای-

 نامعلوم رو به روم زل زدم. یشدم، مات شده به نقطه  خیصداش سرجام م دنیشن با

 جون لب زدم: یو ب آروم

 داوود!-

 بلند شد. شد،یم کیقدم هاش که بهم نزد یصدا

 و کمرم نشست. یشونیپ یرو یسرد عرق
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 اشک تو چشم هام حلقه زد.. دمیتلخ تر داوود جلو چشم هام زنده شد، لرز یتلخ و حرف ها یلحظه ها اون

 :دیچینحسش تو گوشم پ یصدا

 ؟یبرگرد یخوایسالم دختر خاله. نم-

 انقدر جون داشتم که برگردم و داد بزنم بگم برو گمشو اما... کاش

 :دیپرس یبرگشتم، نگاهش که به صورتم افتاد با نگران آروم

 لدا؟ی یخوب-

 گفتم: یو به سرد دمیگونم که خودم رو عقب کش یرو جلو آورد تا بزاره رو دستش

 خوبم.-

 موند. هوا ثابت یتو دستش

 نجا؟یا یچرا اومد-

 انداخت. نییرو پا سرش

 خونه؟ یومدین شبیچرا د-

 هام رو تو کردم. اخم

 داشته باشه. یفکر نکنم به تو ربط-

 رو باال گرفت و با عجز گفت: سرش

 .لدایکنم  یخواهش م-

 کردم آروم باشم. یهام رو بستم و سع چشم

 سخت.. یلیشد، سخت بود خ ینم اما

خود  داوود که مسبب  دنیحاال با د شمیم یداوود عصب یحرفها یادآوریسال هنوز از  کیکه بعد از  یمن شدیم مگه

 آروم باشم. هیاون همه بدبخت
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 واسه کاکائ... یدونستم کاکائو دوست دار یم-

 بهش انداختم که ساکت موند. یزیهام به سرعت باز کردم، نگاه تند و ت چشم

 گفتم: تیعصبان با

 .یدر مورد من فکر کرد یجا کرد ی. اصال تو بیواسه من کاکائو آورد یا کردج یب یلیتو خ-

 لب زد: ناباورانه

 ..لدای-

 استفاده کردم و صدام رو بردم باال. ابونیخلوت، از سکوت خ ابونیبود و خ 1 ساعت

بودم  نجایا شبی. آره دخورهیداوود. حالم از خودت و صدات بهم م اریو مرگ، اسم  من رو به زبون نحست ن لدای-

 ینم یول یدون یرو م نایدونم ا ی. خوب مگهیعارم م افتیق دنیخواستم چشم به چشم تو بخوره چون از د یچون نم

 .یشیمن سبز م یباز هم جلو نایدونم با دونستن ا

 زدم: ادیاش زدم و فر نهیس یرو محکم

به  ودمیاگه ن یرفت ها؟ فکر کرد ادمیرو حرف هات  یبسه ات نبود ها؟ فکر کرد تیبرو گمشو داوود، اون همه اذ-

نگفتم چون  رینخ. کردم  محافظت افتیل یبود که از تو ب نیبه خاطر ا یکرد یها یخاله و عمو بگم که چه گه خور

 ..تمیارزش نب یدوست بود ب یکه من با تو عوض نیا دنیبا فهم هینگفتم تا بق ادین نییارزش خودم پا

 گونم سُر خورد. یو اشک هام رو دیلرز صدام

 اشاره ام رو جلو صورتش گرفتم. انگشت

 دم،ید تیگوش یدستم گرفتم و شماره چند تا دختر تو یروتو یداوود، اون روز که گوش ادمهیاون روز رو خوب -

چرا؟  یدادم و خواستم بهم بگ امیدو شب بعدش بهت پ یشدم ول ادهیپ نتیبپرسم چرا از ماش نکهیاون روز بدون ا

 که دختر خالتم بود آره؟ یم با همه آره با منبهت گفت

 زدم: غیج

 کثافت؟ یبهم گفت یچ ادتهی-
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 انداخت. نییزدم، داوود سرش رو پا هق

 زدم. یخند شین

باهات هنوز  یخوا یگفتم اگه م ی. اگه منم به دختر خالم مدمیکش یمنم بود خجالت م ن،ییآره سرت رو بنداز پا-

 گفت: یآروم یکردم. با صدا یم زیخودم رو از پنکه حلق آو چیتو رو...... از خجالت آب که ه یبزار دیدوست بمونم با

 حرف رو بزنم. نیاون موقع  مجبور شدم ا-

 زدم. یشخندین

خجالت  یبه جا میدید یم یکه بعد از اون اتفاقات وقت یشرم بود ی. تو انقدر بیحرف رو بزن نیکه ا رفتیانتظارم م-

کرد که انگار من به تو  یسالم م یو به سرد یگرفت یم افهی. چنان قیگرفت یم افهیپرو واسم ق پرو یلیخ دن،یکش

 تو رو ب... ایگفتم که ب

 قدم جلو رفتم. کیو پر از نفرتم رو بهش دوختم و  زیآم ریتحق نگاه

 بهت بگم. خواستمیوقته م یلیمونده رو دلم که خ یحرف هیداوود!  هیچ یدون یم-

 رو باال گرفت و منتظر تو چشم هام زل زد. سرش

 زمزمه کردم: یآروم و خش دار یصدا با

هزاربار  یروز  خواد واسه انتخاب تو یخوره. دلم م یبا تو بودم حالم از خودم بهم م یروز هیافته که  یم ادمی یوقت-

حرف رو بهت بزنم که  نیه الحظه بودم ک نیوقته منتظر ا یلیخودم رو بسوزنم تا عبرتم بشه. خ چ،یدستم که ه

 هی یواسم شد یتو اون لحظه که اون حرف رو زد دداوو رم،یو م زنمیحرفم رو م نیقسمت شد به امروز. آخر

نه سمتم  یدیهر جا که منو د خوامیازت م نیهم یمن مُرد.. برا یاون لحظه پسر خالم برا به،ی..فقط و فقط غربهیغر

 کیشنوم. پس خودت رو کوچ ینه صداتو م نمیب یچون باور کن من نه تو رو م ،یسالم کن هیجلو بق یو نه حت یایب

 نکن..

 بلند و محکم ازش دور شدم... یبزنه؛ برگشتم و با قدم ها ینموندم حرف منتظر

متعجب  یتراب نیماش دنیاز پشت سرم اومد. کنجکاو برگشتم با د ینیبوق ماش یبودم که صدا دهیسر کوچه رس به

 باال دادم.ابروم رو  یتا



 نمیتر یلیل

 

20
6 

 آورد. رونیو سرش رو ب دیکش نییرو پا شهیش

 د؟یخانوم. سوار ش لدایسالم -

 د؟یکن یچکار م نجایسالم. شما ا-

 کوچه انداخت و گفت: یبه انتها نهییاز تو آ یجد نگاه

 اومدم. نیهم یداشتم برا بمیمهم تو ج ز  یچ هی رمیاومدم پالتوم رو ازتون بگ-

 آها؛ آوردمش با خودم.-

 بود.  نهییآ یهنوز تو نگاهش

 !یتراب یآقا-

 گفت: دیرو باال گرفت و با تاک سرش

 رسونمتون. یم نیتو ماش دییمهراد، بفرما-

 رو سمتش گرفتم. کیپالست

 .رمینه ممنون خودم م-

 اش رو بهم دوخت. رهیخ نگاه

 !؟دیکن یتعارف م-

 نه اصال.-

 در رو زد وگفت: قفل

 .نیپس بفرما بش-

 نشستم. نیماش یباال انداختم و رفتم تو یشونه  ناچار

 داشت. یزیبه پشت سر انداخت، اخم ر نهیینگاهش رو از تو آ دوباره

 .ومدمین دیاون آقا هست شیپ دمیجلو، اما د امیخواستم زودتر ب یم-
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 "بود یاون آقا ک"که  نیا یعنیطرز  نگاه  نیسوال و ا نینگاهش رو بهم دوخت، حس کردم ا و

 عقب گذاشتم. یصندل یکه پالتو رو داخلش گذاشت بودم رو، رو ییو مشما برگشتم

 به من.. دیداد شبیممنون که د یلیهم از پالتو. خ نیا-

 کرد. یسمتش؛ هنوز نگاهم م برگشتم

 برگشتنم سرش رو برگردوند و کوتاه جواب داد: با

 خواهش.-

 نه... ایم ناراحت شده صورتش انداختم تا بفهم ینگاهم رو به تک تک اجزا یاراد ریغ

 داد. یادامه م یبه رو به رو چشم دوخته بود و در کمال آرامش و سکوت به رانندگ تیجد با

 سوق دادم، آروم لب زدم: رونیرو ازش کردم و ب نگاهم

 پسر خالم بود.-

 شدم که برگشت و نگاهم کرد اما توجه نکردم. متوجه

 زدم و چشم هام رو بستم. هیتک یصندل یال سرم رو به پشتح یسوخت، ب یداغ بود و چشم هام از تب م تنم

 :دیچیبعد صداش در فضا پ هیثان چند

 ؟یخانوم خوب لدای-

 جواب دادم: یحال یب یصدا با

 ممنون خوبم.-

 چشم هام رو باز کردم، با تعجب به اطراف نگاه کردم. نیتوقف ماش با

 د؟یستادیچرا ا-

 برگشت سمتم. کامل

 !؟ستیحالت خوب ن-
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 .دمیکش میشونیپ یرو یچشم هام رو بستم و دست یخستگ با

 فکر کنم سرما خوردم.-

 بود. شبید یو هوا یبابا، حتما به خاطر بستن یا-

 نزدم که گفت: یحرف

 !مارستانیب دیبر دیخوا یم-

 رفتم.. یکه رفتم با چه حال یبار نیو آخر مارستانیاومد از ب یدونست چقدر بدم م یام تو هم رفت؛ کاش م افهیق

 .شمینه استراحت کنم خوب م-

 گفت: ینگران با

 ؟یچ دیهوش بش یاگه دوباره ب-

 حرفش چشم هام رو باز کردم، و با تعجب گفتم: نیا با

 ؟یچ-

 گفت: عیرفت و سر عقب

 و حالتون بد بشه. دیاگه تشنج کن نکهینه منظورم ا-

 نشده بودم. ینجوریآها نه، تا حاال ا-

 ..دمیگفت که درست نشن یزیچ هیکرد  یرو، روشن م نیشکه ما یو در حال برگشت

دونم دفعه  یگفته باشه، آخه چرا بگه! اونکه نم ستیهم ممکن ن نیخب ا یول "آره جون  خودت"انگار گفت  یول

 هوش شدم.. یقبل من ب

 .دیگفت یزیچ-

 .دیگفتم آدرس خونتون رو بد-

 دادم. هیتک شهیرو گفتم و سرم رو، به ش آدرس
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 .میبرس یچشم هام رو بستم تا وقت نیهم یتونستم درس باز نگهشون دارم برا یسوخت و نم یم چشم

 کم کم چشم ها گرم شد و خوابم برد.. که

 خوردم اما جون  باز کردن چشم هام رو نداشتم.. یگونم، تکون آروم یرو یحس دست با

 :دیچیمهربون عماد تو گوشم پ یسوخت، صدا یم گلوم

 .میدیچشم هاتو رس دارشویب لدای-

 :دمینال یجون یب یبا صدا آروم

 نه. عماد.-

 تو خونه. میجان  عماد! قربونت بشم بلندشو بر-

 رو لوس کردم. خودم

 نه خستم.-

 :دیخند مردونه

 خودم بغلت کنم!-

 زدم، دست هام رو بلند کردم تا دور  گردنش حلقه کنم که... یجون یب لبخند 

 خانوم! لدای-

 چشم هام رو باز کردم. یبلند و نگران ابیتقر یصدا با

 به نگاه نگران مهراد قفل شد. نگاهم

 خانوم! لدای-زدم..  یتلخ لبخند

 چشم هام رو باز کردم. یبلند و نگران بایتقر یصدا با

 به نگاه نگران مهراد قفل شد. نگاهم

 زدم. یتلخ لبخند
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 خوابم برده بود. دیببخش-

 زد. یمهربون لبخند

 .دیزد یبا خودتون حرف م دیتب داشت یلیبله متوجه شدم، انگار خ-

 گفتم: عیشده ام و سر هول

 گفتم؟ یم یچ-

 .دیزد یآروم حرف م یلیخ دنمیواال نشن-

 .دمیکش ینفس  راحت یاراد ریغ

 .دنمیخب پس من برم، ممنون که رسون-

 کنم. یخواهش م-

 خدافظ.-

 لرز به تنم افتاد. قدم تند کردم و وارد خونه شدم. دیزکه و یشدم،با باد سرد ادهیپ نیاز ماش و

 اومد. رونیسالن رفتم که همزمان در سالن باز شد و مامان ب سمته

 سالم مامان.-

 !مارستانیببرمت ب یخوایم یشد ضیزنگ زد گفت مر سنایسالم، -

 نه تکون دادم. یبه نشونه  یحوصله سر یب

 گفت: یبا نگران مامان

 ها. شهیحاال دوباره حالت بد م لدای-

 سالن رو باز کرد. در

 گم. یبد شد بهت م یلیخوبم مامان؛ حالم خ-

 تکون داد. ینشده، با اکراه سر یکه از چهره اش مشخص بود هنوز راض یدر حال مامان
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 برات بخرم. یخواینم یزیگردم. چ یبرم عیسر کوچه سر یُتک پا برم سوپر هیباشه؛ من -

 نه.-

 واسه ات سوپ درست کنم. امیبرو لباساتو عوض کن تا بباشه، -

 چشم.-

 مبل انداختم. یحال خودم رو، رو یکه رفت، رفتم داخل ب مامان

 بود.. ینگاهش چقدر واقع یخوابم جلو چشم هام زنده شد، لبخند عماد و مهربون یهام رو که بستم صحنه  چشم

 مبل بلند شدم و رفتم تو اتاق تا لباسهام رو عوض کنم.. یاز رو دم،یکش یقیلبم نشست و آه عم یرو یتلخ لبخند

. 

. 

 کل_یدانا#

. 

. 

 شد. ادهیپارک کرد، و پ ابونیخ یرو گوشه  نیماش

 دوخت. شیسرخ و اشک آلودش در رو به رو نگاه

 لب زد: یلرزون یصدا با

 !لدای-

به در زد و  یجان یآروم و ب یبند نبود به سمته در رفت، ضربه  شیپا یرو ادیز یکه از مست یخوران در حال تلوتلو

 :دینال

 کنم. یدر رو باز کن خواهش م ای! بلدای-

 را زد... فونیدست خودش باشد دکمه آ شیکارها اریاخت نکهیگونش ُسر خورد. بدون ا یآروم، رو شیها اشک
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 برگشت. ونفیگرفت و به سمته آ ونیزینگاهش را از تلو فون؛یزنگ آ یصدا با

 تعجب گفت: با

 نداره؟ دیوا مگه مامان کل-

 بلند شد. شیمبل انداخت و از جا یبود را، رو دهیچیرو که دور خودش پ ییپتو

 گفت: یخش دار و گرفته  یرا برداشت، با صدا فونیآ

 !ییمامان تو-

 طاقت سرش را باال گرفت. یب لدای یصدا دنیشن با

 !لدای-

و  نیزم انیاز دستش سر خورد و م فونیآ ی. و قلبش به تپش افتاد گوشدیشن لدایجون بود اما  یآرام و ب شیصدا

 آسمان معلق ماند..

 لب زد: آروم

 عماد!-

 گفت: یگرفته و لحن ملتمس یزد؛ با صدا واریدستش را به د عماد

 .کنمیخواهش م رونیب ایصدام رو مگه نه؟ ب یشنو ی! ملدای-

گونش سُر  یآروم رو شیرا با عجز بست که اشک ها شیچشم ها لدای د،یچیهق هق مردوانه اش که در فضا پ یصدا

 خورد.

 نشست. نیزم یحال رو یزد و ب هیتک وارید به

 کرد.. یرا بدتر م لدایآمد و حال   یخش دار و ملتمس عماد م یصدا هنوز

 کرد. هیامان گر یانداخت و ب نییو همانجا پشت در زانو زد، سرش را پا دیلرز شیپاها

 به در زد و نجوا کنان زمزمه کرد: یآروم یها مشت
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چکار  دمیتونم ببخشم من احمق نفهم ی...خودم رو نملدایمنو ببخش بهت بد کردم حاللم کن  لدا،یمنو ببخش -

 کنم. یدارم چکار م دمیکردم؛ نفهم

 به پشت سرش نگاه کرد. ونشیگر یو با چشم ها خورد، برگشت یاز پشت سرش تکون ینیترمز بلند ماش یصدا با

 لبش نشست.  یرو یلبخند تلخ انیک نیماش دنید با

کنارش نشست و محکم در  د،یو به سمتش دو دیکش یعماد نفس راحت دنیشد با د ادهیپ نینگران از ماش انیک

 .دشیآغوش کش

 کردم. داتیخدا رو شکر، خدا رو شکر که پ-

 رفت و دست هاش رو دور صورت عماد قاب کرد. عقب

 گفت: یلحن مهربون با

زنگ زد  "مادر عماد"الله  یوقت یدون یتا حاال چه به روزم اومد ها! م شبیاز د یدونیم  آخه عماد! یکجا رفته بود-

 و گفت با پدرت دعوا شد و از خونه...

 :دینال

 !ییدا-

 ب داد:انداخت و جوا لدای یخستش را به خونه  نگاه

 !ییجان دا-

 اش بلند شد. هیگر یها یگذاشت و ها انیک یا نهیس یزد، و سرش رو؛ رو هق

 پاشو. ومدهین یپاشو عماد، پاشو تا کس-

 بلند شه. شیکرد تا از جا کمک

 .شدیاز داخلش پخش م لدای یها هیآروم گر یدوخت که صدا فونیقدم رفت اما برگشت و نگاهش را به آ کی

 بردو آروم لب زد: کیرفت سرش رو نزد فونیبه سمته آ د،یخند تلخ
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 رو خسته نکن.. امهیاون چشم هاتو که تمام دن لدا،ی زیاشک نر اقتیل یبه خاطر من ب-

 با غم چشم هاش رو بست و بغض را قورت داد. انیک

 عماد!-

 بشه. نیر ماشرا گرفت و کمک کرد سوا شیبازو انیکه ک وفتدیبود ب کیقدم برداشت که نزد کی برگشت،

 عماد! یرو قفل کرد نیدر ماش-

 انیدوخت..که ک رونیداد و نگاه اشک آلودش را به ب هیتک شهیمثبت تکان داد، سرش را به ش یبه نشانه  یسر

 روشن کرد و حرکت کرد. نیماش

 رو به عماد دوخت آروم لب زد: نشیغمگ نگاه 

 .یرو نگفت تیواقع لدایچرا به -

 زد. یخند شین

 گفتم؟ یم یچ-

 رو! تیواقع-

 دوخت. انیو نگاه خستش رو به ک برگشت

 محافظت کنم. لدایاز  شیعرضه نتونستم در مقابل بابا و زورگو یکه من ب نی.. اونم از یچ هیفقط  تیواقع-

 عماد.-

 زد. شیبه داخلش موها یکرد و چنگ یکنم. پوف یخواهش م انیک-

 ...ایخونه شما  میببر-

 خونه رو ندارم. ی، فعال حوصله خونه مامان جون امیم-

 باشه.-

********* 
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 .یآب بزن تو صورتت مامان جون نفهمه مست هیبرو -

 حوصله به سمته سالن قدم برداشت. یب

 .ستمیمست ن-

 زد. یخند شین

 بله از راه رفتنت مشخصه.-

 انداخت. انیبه ک ینگاه یشاک

 حوصله ندارمااا. انیک-

 باال گرفت. میهاش رو به حالت تسل دست

 باشه تمام، برو داخل.-

 و سمته در سالن رفت. برگشت

 که پست سرش با تعجب گفت: انیرا بست، ک شیچشم ها یعصب شیشخص رو به رو دنیرو که باز کرد با د در

 داخل. یر یچرا نم-

 گفت: یو عصب دیچرخ رونیبه داخل برگردد به سمته ب ی گهیقدم  د نکهیا بدون

 من برم بهتر .. -

 با تحکم گفت: "پدر عماد" یبود که عل دهیاول به دوم نرس قدم

 عماد، باهات حرف دارم. سایوا-

 جواب داد: یبرگردد به سرد نکهیا بدون

 ندارم. یمن حرف یول-

 قدم محکم به سمته عماد برداشت. چند
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 داخل، گفتم باهات حرف دارم. ایب-

 برگشت و داد زد: یعصب

داشته  د،یدار ی. اگه شما حرفمیزد شبیبا شما ندارم بابا؛ تمام حرف هامون رو د یحرف چیمن هم گفتم من ه-

زدم، اگه شما  شبیکه د هیشما ندارم. حرف  من همون حرف یتکرار یحرف ها دنیواسه شن یمن گوش یول دیباش

 .زنمیرو بهم م یزدو نام زنمینداره خودم زنگ م بیع چیخان ه موریبه ت دیزن یهم زنگ نم

 زد: ادیم فرخش با

 .یکن یتو غلط م-

 زد: ادیکوره در رفت و فر از

 کنم. یکار رو م نینه اتفاقا االن دارم درست تر-

 .ستادیا یعل یقدم محکم برداشت و درست رو به رو چند

 .یکرد دیتهد لدایکردم که شما من رو با  یغلط رو اون وقت-

 :دیبه جمع انداخت و غر ینگاه

 ساکت شو.-

 زد. یخند شین

اومدم و بهت  یکه وقت یبابا ها؟ تو نبود یو حرف نزنم؟ تا ک رمیخفه خون بگ یخوایم یچرا ساکت شم ها! تا ک-

نفسم تمام  م،یرو دوست ندارم گفتم زندگ ایبهت گفتم بابا جان مه ا،ینه فقط مه یگفت خوامیگفتم فالن دختر رو م

 "نه" یگفت "لدای"وجودم شده 

 کرد که همه را مبهوت خود کرد. انیو کوبندتر ببلند تر  یرو با صدا "لدای"

 ناباورانه لب زد: الله

 !لدای-

 بود. نییدوخت، که سرش پا "انیک"نگاهش را به برادر کوچکترش  و
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 زد: یکه رد نگاه مادر را گرفت پوزخند عماد

که  یی.. اونم بخاطر  بابا. بابامیکه عشق من بود شد زن دا ییلدای.. دیکنیکه شما فکر م یآره مادر من آره همون-

 که دخترش با من بود. گهیم لدایو به پدر  رهینکشم م لدایکرد که اگه دست از  دمیتهد

 :دیلب غر ریرا با خشم بست و ز شیچشم ها یعل

 خفه شو عماد.-

 زد. یخند شین

من گفتم،  یهر چ" یروندسه حرف گذ هیتمام عمرت رو بر پا هیبه خفه کردن بق یبابا؛ بد عادت کرد یعادت کرد-

 ."دمیمن پسن یمن خواستم، هر چ یهر چ

 یکه تو دخترش رو م دید یاون م یگفتم، دقت یوگرنه من هم به پدرش م یخواست یخودت هم اون دختر رو نم-

 کرد. ینم یکار یخوا

 لب زد: ناباورانه

 بابا!-

 به اطزاف نگاه کرد. یزد و با کالفگ شیتو موها یچنگ

 ..یابابا، و یوا-

 زد: ادیکوره در رفت و فر از

 ادینفر ب هیاگه  لدایپدر  یتو خودت رو بزار جا نمیکه سرو ته اش مسخره اس چرا؟ بب یزن یم ییبابا چرا حرف ها-

 ها؟ عسل رو .. یکن یکنه چکار م یعاشق یو ادا ادیحرف رو در مورد  عسل بگه و بعدش پسره ب نیهم

 .دیدهنش ماس یصورتش زد؛ حرف تو یتو یکه عل یلیس با

 :دیغر

 .رتیغ یب-

 ثابت نگه داشت. یعل یرو باال گرفت و رو نشیزد، نگاه تلخ و غمگ یتلخ پوزخند  
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 نیهم یاگه کس نکهی. به خودم فکر کردم به ایرو بکن یخواست یکه م یتو کار ذاشتمینداشتم م رتیاتفاقا اگه غ-

دونستم  یکه م ییبکشم تا بال لدایگرفتم دست از  میفکر کردم و تصم شمیم یحرف رو در مورد عسل بزنه چه حال

 .ادیسرش ب ستین ندیاصال خوشا

 لرزون لب زد: یرا فرو فرستاد و با صدا بغضش

بدتر به سر خودم و احساساتم  ییکه گرفتم بال یمیتصم نیبا ا یتا بدون گمیاما م ستیواسه ات مهم ن دونمیم-

 آوردم. 

 زد. رونیبلند و محکم از خونه ب یبا قدم ها تاب برگشت و یب

 دنبالش رفت. انیک

 عماد!-

 زد: ادیبرگشت و فر یعصب

 هم خونه مادرجونن؟ نایا یچرا نگفت-

 به خدا خبر نداشتم.-

 انداخت و سمته در رفت. انیبه ک یعصب نگاه

 را گرفت. شیبازو که

 حالت؟ نیصبر کن، کجا با ا-

 .دیکش رونیب انیرا از دست ک شیحوصله بازو یب

 ولم کن حوصله ندارم.-

 بهت گفتم. سایعماد، وا سایوا-

 را گرفت. شیرا به عماد رساند و بازو خودش

 .الدیخونه م میصبر کن بر-
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 دوخت. انیخستش را به ک نگاه

 تنها باشم. خوامی! مانیک یکن یچرا ولم نم-

 زد. یتلخ لبخند

 تونم. ینم-

 لب زد: یتر شد، به سخت نیسنگ بغضش

 .انیمن بهت بد کردم ک-

 به عماد زد. یو آروم پس گردن دیخند

 کن. یجا خودت رو خال هی میریم م،یر یهم نم الدیخونه م م،ینکن، سوار شو بر شیهند لمیبس کن ف-

********* 

 رو با فاصله از پرتگاه نگه داشت. نیماش

 یپرتگاه م نییکه از پا یآب یخودش ساخته بود با صدا یکه مدت ها برا یهاش رو بست و در آرامش ظاهر چشم

 اومد گوش داد.

 ؟یش ادهیپ یخوا ینم-

 .زد زل  شب یاهیجلو به س شهیرو باز کرد از ش چشمهاش

 خورد. ینشست تکون شیبازو یکه رو یدست با

 عماد!-

شب  کیبرم! که  دی. کجا باارهین ادمیخاطرات تو رو  ایدن هیبرم!  دیبا کجا" برگرداند.  انیسرش را به سمته ک آروم

 "فکر تو منو راحت بزاره 

 

 هم بذاره. یرا آروم رو شیکه باعث شد چشم ها دیوز یشد. باد خنک ادهیپ نیماش از
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 سمته پرتگاه قدم برداشت. به

 

 .ارهیحال بد طاقت ب نیا ینداره. محاله مثل من تو یبرام فرق یچه کردم با خودم که مرگ و زندگ"

 "نم؟یام تو رو اونجا نب هیبرم که تو هر ثان دیبا کجا

 

 .دیچیدر گوشش پ لدایگفتن  "عماد" یصدا

 گونش سُر خورد. یآروم رو شیها اشک

 زد: ادیرا باز کرد و از ته دل فر شیطاقت چشم ها یب

 خدا، خد-

. 

. 

 نمیتو نش یبرم که بازم تا ابد به پا دیکجا با"

 .نمیبب ییاتنه یرو تو ییبعد از تو چه روزا قرار

 ".نمیکنه از عشق تو هم یم یهر جا برم چه فرق گهید

. 

. 

 .دیچیساکت اطراف پ یهق مردانه اش در فضا هق

 زد: ادیفر

 منو خدا. ننیخدا، بب-

 زد. شیجون خم شد و دستانش را به زانوها یب
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 خاک گذاشت. یرا رو شیشانیزانو زد و پ نیزم یحال رو یو در آخر ب ختیر یمهابا اشک م یبلند ب یصدا با

 شد. رهیشد و با نگاه غم آلود و نگرانش به عماد خ ادهیپ نیاز ماش انیک

 کرد. یناله م یآروم یاومد، و تنها با صدا ینم رونیب شیاز گلو ییصدا گهیکه د ختیاشک ر انقدر

 شونه اش گذاشت. یرو رو دستش و زد زانو کنارش  جلو رفت، یبا نگران انیک

 .میبر ایب ،گهیعماد بسه د-

 دوخت. انیرو باال گرفت و نگاه سرخ و اشک آلودش رو به ک سرش

 لب زد: یگرفته و خش دار یصدا با

 خستم.. یلیخ ان،یخستم ک-

 شود.. یجار شیو به دور از چشم عماد اجازه داد اشک ها دیطاقت عماد رو محکم در آغوش کش یب

********* 

 

 نه؟ ای یزن یحرف م لدای-

 تخت نشست. یپتو رو کنار زد و رو کالفه

 .گهید ستین میچیگفتم ه باریچته، چته، چته...؟  یبپرس یو ه ینیسر من بش یباال یخوا یم یتا ک سنای-

 .مارستانیب یبر یخوایپس چرا نم-

 داد و با حرص گفت: رونیرو با صدا ب نفسش

 .رهینم انمارستیکه من هم اطالع دارم آدم سالم ب ییچون حالم خوبه، تا جا-

 رفت. لدایبه  یچپ چپ

 آره مشخصه.-

 نه؟ ای رونیب یر یم سنای-
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 گفت: ضیجاش بلند شد و با غ از

 خب بابا رفتم. یلیخ-

سرش رو  سنایگفت که در دوباره باز شد و  یبلند "اه"با حرص پتو رو کنار زد و  سنایرفت، با رفتن  رونیاز اتاق ب و

 داخل آورد.

 شد؟ یچ-

 زد: غیخسته شده بود ج شیو کارها سنایکه از دسته  یدر حال تیعصبان با

 .سنای-

 رفت و در رو بست. رونیکنان ب خنده

 زد: داد

 شعور. یب-

 از پشت در اومد. سنایخنده آلود  یصدا

 نظر لطفته. یمرس-

رو از  یوشحوصله برگشت و گ یب ستادیا شیزنگ گوش یراه با صدا نیتخت بلند شد و سمته حمام رفت که ب یرو از

 برداشت. یعسل یرو

 حرکت موند. یبست و دستانش ب خیتمام تنش  ان،یشماره ک دنید با

 دوباره زنگ خورد. یقطع شد و بعد از لحظه  یگوش  کرد که ینگاه م رهیخ یگوش یشده به صحفه  مات

و هنوز حاله امروز  زدیرا جواب بدهد، دلش شور  عماد را م یکرد آروم باشه تا بتونه گوش یهاش رو بست و سع چشم

 و تماس رو وصل کرد. دیکش یگوش یانگشتش رو رو دیصبحش را فراموش نکرده بود.. با ترد

 سالم!-

 گلوش رو به زور قورت داد و لب زد: آب
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 سالم.-

 ؟یخوب-

بزند که منصرف شد و لب  یکرد تا حال  عماد رو بپرسه، لب باز کرد تا حرف یتخت نشست، دل دل م یجون رو یب

 .دیگز

 !لدای-

 قورت داد. یرا به سخت بغضش

 بله!-

 ؟یصدام رو دار-

 آره.-

 ؟یخوب دمیپرس-

 لب زد: یآروم و بغض دار یانداخت، با صدا نییرو پا سرش

 خوبم.-

 صدات...-

 :دیو کالفه پرس دیحرفش پر ونیم

 افتاده؟ ی؟اتفاقیچرا زنگ زد انیک-

 مبل خوابش برده انداخت. ینقش بست، نگاهش رد به عماد که رو انیلب  ک یرو یلبخند

 ؟ینگرانش-

 شوکه شد ک رنگ باخت، و به تته پته افتاد. دیمقدمه پرس یب انیکه ک یسوال از

 ؟ینگ...نگران....ک-

 تر شد. قیعم لبخندش
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 نگران عماد.-

 :گفت "آره نگرانشم"زد  یم ادیباشد و برخالف حرف دلش که فر یکرد جد یسع

 نه.-

 .دیخند آروم

 ؟یشیاصال و اصال هول نم مارستانهیب یاگه من بگم االن عماد تو یعنیخوبه، پس -

 قلبش نزد. یو واسه لحظه  ختیدلش ر یتو یزیچ هی ان،یحرفه ک دنیشن با

 زده لب زد: وحشت

  ان؟یسرش اومده ک ییعماد چه بال-

 ...یتو که گفت-

 .انیک-

 که پر از بغض و عجز بود، ساکت شد. لدای ادیفر با

 به نشونه تاسف تکون داد. یسر

 ..دیبه خدا روان د،یا وونهیدوتاتون د-

 عجز لب زد: با

 تو رو خدا حرف بزن. انیک-

 افتاد. هیبه گر و

 دروغ گفتم، عماد حالش خوبه.. لدای-

 زد. هق

 .یگ یدروغ م-

 اش بلند شد. هیهق هق گر و
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 بلند شد. شید، و از جاز شیتو موها یچنگ کالفه

 .یکن یتو چکار م نمیخواستم بب ینکن، به جان عماد قسم دروغ گفتم؛ م هیگر لدای-

 یقیعماد حالش خوبه لبخند  عم نکهیخورده، اما با فکر ا انیاز ک یچه رکب دیسرش رو باال گرفت؛ تازه فهم ناباورانه

 رو قطع کرد. یلبش نشست و به سرعت گوش یرو

 زمزمه کرد:  یزده  جانیه یتخت بلند شد و با صدا یتاب از رو یب

 خدا رو شکر، خدا رو شکر..-

 گفت: یو زمزمه وار م دیخند یاز ته دل م هیگز ونیکرد، م هیگر جانیاز ه نباریصورتش گذاشت و ا یرو، رو دستش

 خدا رو شکر. *********-

 از چشم هاش رو باز کرد. یگوش یصدا با

کرد، با حرص پتو رو کنار زد و  یاش م وونهیتا االن ولش نکرد بود داشت کم کم د شبیدکه از  یدرد امون بر سر

 تخت نشست. یرو

 رو باز کرد. امیرا باال داد. پ شیابرو یداده بود. متعجب تا امیکه پ انیاسم ک دنیرا برداشت، با د یحوصله گوش یب

 ".مینیهم رو بب شهیسالم، م"

را به حرکت  شیزد به زور انگشت ها خیدر دلش افتاد و دستاش از ترس  یلیدل یب یهم رفت، نگران یهاش تو اخم

 کرد: پیدر آورد و تا

 شده؟ یچرا! چ-

 دنبالت دانشگاه؟ امیب ؟یامروز کالس دار م،یباهم حرف بزن دیبا-

از عماد نبود و با هزار  یخبر یمدت  که ییداد، درست مثل وقتا یصد برابر شد؛ دلش گمون بد م شینگران امیپ نیا با

 شد. یم نگرانش  کرد یکه م یوحشتناک یفکر ها

 تماس گرفت. انیرو رد کرد و با ک امیزا به زور قورت داد؛ پ شیگلو آب

 :دیچیپ یدر گوش انیآروم ک یبوق صدا نیدوم با
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 جانم؟-

 لب زد: یلرزون یصدا با

 شده؟ یچ-

 شده؟ یچ ،یچ-

 گفت: یتو موهاش زد و عصب یچنگ کالفه

 به تو؟ زدمیافتاده بود من زنگ م یها؟ اگه اتفاق یشینگران م یالک یالک یتو چرا ه لدای-

 ؟یپس چ-

 .میباهم حرف بزن دیفقط با وفتادهین یباور کن اتفاق ،یچیه-

 و دستش رو به کمر زد. دیگز لب

 ؟یدر مورد  چ-

 تو و عماد.-

 لب زد:رو که به دندون گرفته بود رو رها کرد و با شک  لبش

 من و عماد؟-

 .شهیکالست تمام م یگم. بگو چه ساعت یبهت م میدیهم رو د یوقت-

 گفت: یمخالفت و سوال اضافه  چیو کنجکاو شده بود بدون ه ریکه بدجور درگ یحال در

 .12ساعت -

 دم در دانشگاه منتظرتم. فعال.12 ،یاوک-

 گفت: عیسر

 نه وا...-

 آورد و با حرص لب زد: نییرو پا یحرف تو دهنش موند، با حرص گوش یبوق بوق گوش یصدا با
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 شعور. یب-

 رفت.. ییتخت پرت کردم و سمته دستشو یرو، رو یگوش

********** 

 کجا عماد.-

 قبرستون.-

 هاش رو تو هم کرد. اخم

 زهرمار عماد آدم باش.-

 بست با خنده گفت: یرا م شیکه خم شده بود و بند کفش ها یهموت حال در

 برم قبرستون. خوامیم انیجون ک-

 زد. کهیو به در ت ستادیدرگاه در ا کنار

 ؟یقبرستون واسه چ-

 گفت: یوار دیو بلند شد، با لحن شوخ و تاک دیبه شلوارش کش یدست

 اره.و دست از سر من برد ادیخواب پسرش بلکه سر عقل ب ادیکمک! کمک! کمک از پدر بزرگ برم التماسش کن ب-

 به عماد زد. یاش گرفت و پس گردن خنده

 شعور. یزهرمار ب-

 شد. یجد

 کار دارم. یامروز کل ،ینه جد-

 ابروش رو باال داد. یتا

 کارت هم رفتن به قبرستونه. نیاول-

 تو هوا زد. یبشکن
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 . فعالقایدق-

 رفت.. رونیحرفش کرد و ب یچاشن یچشمک

 شد و سمته بهشت زهرا حرکت کرد. نیماش سوار

********** 

 شد. رهیقبر خ یزد به اسمه رو ی. لبخند تلخستادیقبر ا یباال

 .یبنفشه محمد-

 :دیچیتو گوشش پ لدای یصدا"

 "بده.. یلیمادر بزرگ ام فوت کرد عماد، حالم خ-

 و نشست. دیباال کش یدو انگشت شصت و اشاره اش شلوار را از زانو کم با

 قبر زد و آروم فاتحه فرستاد. یرو یبه ضر چند

 آقا. دیببخش-

 انداخت. یسرش بود نگاه یکه باال یرو باال گرفت، به پسر سرش

 .دییبفرما-

 با تعجب لب زد: داوود

 د؟یکن یشما سر قبر مادر بزرگ من چکار م-

 که به تته پته افتاده بود گفت: یشده بلند شد و در حال هول

 من... من...-

 نگاه منتظرش را به او دوخت. داوود

 افتاد و به سرعت گفت: یهوا نگاهش به قبر کنار یب

 اومده بودم سر قبر مادر بز..-
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 کرد. حیو حرفش رو تصح دیکه افتاد لب گز یقبر کنار یبه اسم رو نگاهش

 پدر بزرگم...-

 که مثال قبر پدر بزرگش بود انداخت و نشست. یرا سمته قبر شیرو عیسر و

 باال انداخت و کنار قبر نشست. یشانه  داوود

 لب نجوا کنان لب زد: ریو ز دیبه صورتش کش یخودش خنده اش گرفته بود دست یکه از سوت عماد

 خاک تو سرت.-

 رو به قبر دوخت و لب زد: نشینگاه غمگ داوود

 تو کرد ها؟ شیو پر تمیاومد و شکا لدایها؟ نکنه  یایکه خوابم نم یمگه نه؟ ازم ناراحت یسالم ننه! خوب-

شد، منتظر موند تا داوود  رهیخ شیشد، سرش را باال گرفت و به رو به رو زیت شیگوش ها "لدای"اسم  دنیشن با

 حرفش را ادامه دهد.

 لب زد: یبغض را قورت داد و به سخت د،یگز لب

 رو شکوندم.. لدایکردم. قلبه  تیبد کردم که اون حرف رو زدم خر یلیدونم ننه بد کردم، خ یم-

 زد. شیتو موها یچنگ

 اون... خوامیبهش بگم غلط کردم بگم گه خوردم که بهش گفتم م خوادیدلم م-

 انداخت. نییو سرش رو پا دیرو ادامه نداد، لب گز حرفش

 گونه هاش سُر خورد. آروم نجوا کنان ادامه داد: یهاش آروم، رو اشک

به سرش آورد نابود  ییگفت حرفم چه بال یتنفره داغون شدم، وقتداد زد و گفت ازم م یوقت ابونیاون روز تو خ-

 شدم.

 .دیچیهق هق مردونه اش در فضا پ یصدا
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خودش را  یبزند اما جلو یعماد در هم رفت؛ سر برگردوند و نگاهش را به داوود دوخت، لب باز کرد تا حرف یها اخم

 گرفت.

خواست بدونه که  یداوود.. دلش م یدونستن حرفها یبرا تاب بود ینه، دلش ب ایکرد تا حرف بزند  یم یخور خود

 اومده که... لدایبه سر  ییشده، اصال چه بال لدایباعثه شکسته شدن دل  ییحرفها یچ

 :دیچیگوشش پ یداوود تو یگرفته  یصدا

را بست، خشم  شیزدم و... چشم ها لدایحرفو به خود   نیبگم که ا یننه من به دختر خالم چشم هوس داشتم، به ک-

 کرد. یترش م ووانهیو هر لحظه د دیچیپ یدر گوشش م یداوود همچون ناقوس مرگ یتمام وجودش را گرفت صدا

 چشم هاش زنده شد، قلبش فشرده شد.. یو نگاه اشک آلودش جلو لدایمظلوم  ی چهره

که خودش  ییلدایچشم هوس داشته بود،  شیلدایبه  یبود کس دهیکه شن یلحظه  نیا یداشت تو یحال  بد چه

 بهش چشم هوس داشت.. یاومد دست بهش بزند تا نکند دلش بشکند، اونوقت کس یدلش نم

 بغضش را قورت داد. د،یگز لب

 ..طنتتیپر از ناز و ش یگفتن ها "عماد"همان  د،یچیدر گوشش پ لدایگفتن  "عماد" یصدا

ترس  نیکرد ا یخواد ببرش خونشون. حاال داشت درک م یگفت که م یبهش م یبه شوخ یترس آلودش وقت نگاه

 رو.. لدای

 "زدم و... لدایحرفو به خود   نیبگم که ا یمن به دختر خالم چشم هوس داشتم، به ک"

 خشم چشم هاش رو باز کرد، به سرعت سرش رو به سمته داوود برگرداند.. با

 زینفرت تمام وجودش را گرفت به سمته داوود خ یشت، آنقدم بلند بردا کیاز شدت خشم مشت شد،  شیها دست

 اش رو گرفت و بلندش کرد. قهیهوا  یبرداشت و ب

 به فکش زد و نعره زد: یمشت محکم د؛یایداوود به خودش ب تا

 .یکثافت عوض-

 خورد. نیزم ینداشت از پشت محکم رو یعکس العمل نیکه انتظار همچ داوود
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 به صورت و فکش زد. یدر پ یپ یاش نشست و مشت ها نهیس یوود بدهد روبه دا یاجازه حرکت نکهیا بدون

 رفت. یچشم هاش نم یاز جلو یلحظه  یبرا لدایو نگاه مظلوم  ختیر یم اشک

 زد: ادیفر

 ها؟  یواسه چ ییتو زنده ا ؛یکشمت عوض یکشمت به خدا؛ م یم-

 یاز هر لحظه  شتریجلو اومدن و به زود عماد رو که ب یچشمه داوود زد، چند نفر ریرو باال برد و محکم ز مشتش

 زور داشت را عقب بردن. گهید

 واسه بلند شدن نداشت با حرص گفت: یکه جون داوود

 ؟یعوض یگ یم یچ-

 زد: ادیخش دار و پر از بغض فر یگرفتنش، با صدا عیبرداشت که سر زیبا خشم به سمتش خ عماد

اونم با  ینکن یهوس ، هوس باز گهینکنم تا د یشرفت نامردم اگه کار یمثل خود ب ،یشرف حرووم یخفه شو ب-

 پدر آشغال. یدختر خاله ات.. ب

 از جاش بلند شد. یعصب داوود

 ...یخودم دلم م یبه تو چه ها؟ دختر خاله -

 شیزانو دیایبرد و تا به خو ش ب زیو به سمته داوود خ دیکش رونیکه گرفته بودش ب یرا از دست مرد شیهوا بازو یب

 .دیچیپر از درد داوود در فضا پ ینعره  یشکمش زد که صدا ریرا باال برد و محکم ز

 زد: ادیخشم فر با

 شرف، هوس باز.. یحاال بگو به تو چه ب-

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

 بلند شد. شیگوش یزد که همزمان صدا رونیدانشگاه ب از

 جواب داد. "انیک"اسم  دنید با
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 بله؟-

 رو به روت رو نگاه کن.-

 رفت. نیرو قطع کرد و سمته ماش یافتاد،گوش انیچرخوند، که نگاهش به ک چشم

 شد. سوار

 سالم.-

 رو؛ روشن کرد و جواب داد: نیماش

 ؟یسالم. خوب-

 جواب داد: یخستگ با

 !امیب یشده؟ گفت یزیخوبم. چ-

 نگه داشت. ابونیخ یرو، گوشه  نیبلند شد؛ ماش شیگوش یبزنه، صدا یخواست حرف تا

 داشبورد برداشت و جواب داد: یردپو از رو یگوش

 بله!-

 :دیچیپ یدر گوش یمرد ناشناس یصدا

 .رمیگ یتماس م ی. از کالنترییرضا یسال آقا-

 اومد. یعماد از پشت گوش یحرص یصدا

 خودم صحبت کنم. دیاگه اجازه بد-

 را گرفت. یگوش و

 ؟ییالو دا-

 که نگران شده بود جواب داد: ینداخت و در حالا لداینگاهش را به  انیک

 شده عماد؟ یچ-
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 بهشت زهرا. کینزد یتا کالنتر ایتوکه پا ب هینگران نشو، فقط  ییدا یچیه-

 ؟یآخ اونجا واسه چ-

 قطع کنم. دی. بادیفهم یم دیایب-

 صبر کن. عما..-

 داشبورد انداخت. یرا رو یفرمون زد و گوش یبه رو یکالفه ضربه  دیچیپ یبوق بوق که در گوش یصدا

 دوخت. انیرا به ک شیبا ترس و نگران ختهینگاه آم لدی

 شده!؟ یزیچ-

 رو روشن کرد جواب داد: نیکهماش یحال در

 .یکالنتر میبر میبا-

 :دیپرس شیبرگشت با تشو انیخورد و به سرعت به سمته ک یتکان شیدرجا نگران

 شده؟ یزیچ-

 جواب داد: یو عصب کالفه

 دونم. ینم لدا،ی دونمینم-

 ساکت بماند.. یبه کالنتر دنیگرفت تا رس میگرفت، تصم انینگاهش را از ک ینگران با

 کرد. یترسش را دو چندان م دیرس یکه به ذهنش م یبود و هر لحظه فکرها نگران

 کرد. یم شتریرا ب شیافتاده که باعث شده بازداشت بشه دل نگران یعماد اصال اهل دعوا نبود و چه اتفاق نکهیا فکر

********** 

 به نفس نفس افتاده بود. لدایبود که  ادیآنقدر ز انیک یسرعت قدم ها د،یدو یبه حالت دو م انیسر ک پشت

 .شد وارد و کرد باز  اتاق رو در

 باز شدن در عماد و سرگرد به سمتش برگشتن. با
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 ب زد:خش دار ل یعماد و سرگرد گرداند و با صدا نینگاه نگرانش را ب انیک

 شده؟ یچ-

 :دیپرس یجد سرگرد

 شما!-

زد  یکه نفس نفس م یوارد اتاق شد و در حال لدایبزند که  یانداخت لب از لب باز کرد تا حرف نییسرش رو پا عماد

 گفت:

 شد! ینفسم گرفت، چ یوا-

 به سرعت سرش را باال گرفت. لدای یصدا دنیشن با

 لب زد: ناباورانه

 لدا؟ی-

 هم کرد. یرا تو شیاخم ها انیک

 شده؟ یعماد، بگو چ ستیاالن وقتش ن-

 اشاره کرد. زشیبه مبل کنار م سرگرد

 .دینیبش دییبفرما-

 هم دنبالش رفت. لدایبه سمته در مبل قدم برداشت،  انیک

 زد: ادیفر شیبود که عماد با تشو دهیهنوز قدم دوم به سوم نرس اما

 .رونیتو نه، تو برو ب-

 متعجب سرش رو باال گرفت. لدای

 :دیچیداوود که در فضا پ یباز شدن در و همزمان صدا یچرا! صدا-

 جناب سرگرد. دیببخش-
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 .دیچرخ دیبا ترد لداینشست،  انیکنار ک و

 خورد. کهیسالم نداشت  یجا کیکه  یداوود با آن چهره  دنید با

 شوکه شد. لدا،ی دنیسرش را باال گرفت با د داوود

 آروم لب زد: و

 لدا؟ی-

 :دیپرس یجاش بلند شد و با لحن پر از سوال از

 ؟یکن یچکار م نجایتو ا-

 زد انداخت. یچنگ م شینگاهش را به عماد که کالفه تو موها سردرگم

 .دیرا به سمته خود کش لدای یبازو یعصب داوود

 ؟یکنیچکار م نجایحرف بزن. تو ا لدایبا توام -

 گفت: یداوود زد و با لحن آروم یبه سر شانه  یدست دیندکه اوضاع را درست  انیک

 آقا لطفا..-

 گفت: یرا کامل نزده بود که داوودبه شدت دستش را پس زد و با لحن نه چندان درست حرفش

 نه؟ ای یزن یحرف م لدای نم،یول کن بب-

 به سمته داوود برگشت. یرا در هم برد و عصب شیرا به خودش آورد، اخم ها لدای نباریو ا دیرا کش شیبازو دوباره

 دو چندان.. تشیدلش خنک شد و عصبان ییجورا هیبه چهره دربو داغون داوود که گفت؛  نگاهش

رو به نفع  دونیآورد و م یکم م دیبود نبا دهیحاال که د یول ندیبب یتیموقع نیخواست داوود او را در همچ ینم دلش

 کرد. یم یداوود خال

 رو پس زد و حق به جانب جواب داد: شدیداوود فشرده م یپنجه ها ونیا که مر شیبازو

 . ستیاصال مربوط ن یکیجا باشم به تو  نیکه ا یلیبه تو چه! من به هر دل-
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 :دیرا با حرص بست و غر شیها چشم

 ...لدای-

 به داوود انداخت. و به سمته سرگرد برگشت. یتند نگاه

 هستن. نجایدونفر چرا ا نیآقا ا دیببخش-

 به سرعت جواب داد: داوود

 به تو ربط نداره. هیقض نیا رونیبرو ب لدای-

 توجه به داوود نگاه منتظرش را به سرگرد دوخت. یب

 تکان داد. یکالفه سر سرگرد

 .دینیو بش د،یلطفا آروم باش-

عماد  ی. کنار صندلاندازدیخشم آلود داوود ب یبه چهره  ینگاه نکهیدر ظاهر آرامش خود را حفظ کرد و بدون ا لدای

 نشست.

 داوود دور نماند. زیاز نگاه ت که

 نشست. یصندل یداوود زد و رو یبه چهره  یخند شین عماد

 خم کرد و آروم گفت: لدایرا سمته  سرش

 تو دردسر انداختم. دیببخش-

 به عماد انداخت، که حساب کار را دستش داد و باعث شد عقب برود. ینگاه تند یچشم ریز

 پرونده رو بست و کنار گذاشت. سرگرد

 !دید ینم تیرضا دیشما گفت یشیدرو یخب! آقا-

 اصال..-

 به عماد و بعد به داوود انداخت.  ینگاه متعجب انیک
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 بدن! تیرضا دیبا شونیجناب سرگرد چرا ا دیببخش-

 نامعلوم ضرب و شت کردن. لیرو به دال شونیا "عماد" ییرضا یچون آقا-

 ب نگاهش را به عماد انداخت:که با تعج لدای

 نامعلوم؟ لیدل-

 گفت: یسرش رو باال گرفت و در جواب سرگرد با لحن عصب یبه تند عماد

 دن. یجواب م دیرو زدم. از خودشون بپرس شونیکامال مشخص شده من ا لینه دال-

 بلند شد: شیاز جا ضیبا غ داوود

 .یقاطر حمله کرد نویمن سر قبر مادر بزرگم نشسته بود که تو ع کهیمرت یگ یچرا شر م-

 بلند شد. شیبهش انداخت. محکم از جا ینگاه تند و خشن عماد

 نه؟ یزد یها! حرف نم یکه فقط نشسته بود-

 شد. دهیکش لدایو نگاهش به سمته  دیداوود پر یحرف رنگ از رو نیگفتن ا با

 زد. یخنده عصب شید نداوود ش یرنگ باختگ یکه متوجه  عماد

 آخرش نبود بازم دارم برات.. نینترس ا یکم زدمت. ول یلیدرسته زدمت اما باور کن خ-

 زد. زیم یرو یعصب سرگرد

 .یکن یم دیتهد یمن هم دار یبسه آقا، جلو-

 بود انداخت. نییپر از نفرتش رو به داوود که سرش پا نگاه

 دونه حقشه که خفه خون گرفته. یخودش م-

 :دیلب غر ریو ز دیعماد رو کش یبا حرص بازو انیک

 ساکت شو عماد.-

 رو از داوود گرفت و آروم گفت: نشیشده بود، نگاه غمگ "داوود یحرف ها"منظور عماد از  یکه متوجه  لدای
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 بده داوود. تیرضا-

 اتاق همراه خود کشاند.. رونیرفت و نگاه هر سه نفر رو تا ب رونیدر سکوت از اتاق ب لدایرو باال گرفت، که  سرش

 《لدای》

 

 اومدم. رونیب یکالنتر از

 دادم. رونیب یکه به صورتم خورد نفسم رو به راحت یخنک یهوا با

 در آوردم. فیرو از تو ک یاومدم و گوش  نییدر پا یجلو یپله  نیاز آخر میگوش یصدا با

 ابروم رو باال دادم و با شک جواب داد: یشماره ناشناس تا دنید با

 !دییبله بفرما-

 خانوم. لدایسالم -

 که انگار خودش متوجه شد و گفت: ه،یصدا متعلق به ک ومدین ادمیواسم آشنا بود اما هر چقدر فکر کردم  صدا

 ..یمهراد هستم، تراب-

 .وردمیبه جا ن دیآها، بله ببخش-

 که مزاحم شدم شماره اتون رو از دوستتون گرفتم. دیکنم. ببخش یخواهش م-

 .دییکنم، بفرما ینه خواهش م-

 کرد و آروم گفت: یمکث

 حالتون بهتر شد!-

 نرم شدم. کمیحرفش زدنم  یلبم نشست و تو یرو یلبخند یاراد ریفقط زنگ زد که حالم رو بپرسه غ نکهیفکر ا با

 تب و لرز داشتم. کمیحالم بد نبود فقط  یلیممنون خوبم، خ-

 خوبه خدا رو شکر. خب من...-
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 زد. یاومد که داشت دوستش رو صدا م یگفتن سرباز "االغ یه" ادیفر یداص همزمان

 صداش گفت: یکرد و با ته خنده تو یمکث

 !دیرونیشما ب دیبخش-

 ام گرفت. خنده

 آره.-

 :دیخند آروم

 بله خب من مزاحمتون نشم.-

 .دیکنم مراحم یخواهش م-

 مکث کرد و با شک گفت: دوباره

 دنبالتون برسونمتون. امیب دیخوا یم دیو تنها دیندار لهیاگه وس-

 دنبالتون. امیم دییکجا دیلطفا، بگ دیخانوم، تعارف نکن لدای-. ینه ممنون، االن تاکس-

 طاقچه باال نزنم. گهید نیبرسونتم پس واسه ا ستین یمن که کس ه،یتعارف واسه چ گهیگه د یم راست

 فتم.موافقتم رو نشون دادم و آدرس رو بهش گ "باشه"گفتن  با

 داوود از پشت سرم اومد. یکه قطع کردم صدا همزمان

 !لدای-

 برگشتم و جواب دادم: تیجد با

 ه؟یچ-

 و گفت: ستادیبه روم ا رو

 !یکن یچکار م نجایتو ا-

 جوابت رو دادم. کباری-
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 به تو چه جوابه من نشد.-

 .نهیجواب تو هم قایدق-

 نگاهش رو به اطراف گردوند. یعصب

 من پسر عمو... لدای-

 .دمیحرفش پر انیندادم حرفش را کامل بزنه و به سرعت م اجازه

 هیچیداوود تو ه ارمیب ادتیرفته بزار  ادتیبهت گفتم ها! اگه  یرفته چ ادینگو.. نگو.. جمله ات رو کامل نکن. انگار -

و دارم  ستادمین هم اگه هنوز ادوسال قبل واسم ُمرد. اال یکی که داوود اسم به  پسرعمو داشتم هی. من یستیمن ن

 دست از سرم برداره. ستادهیکه رو به روم ا ی بهیغر نیکه ا نهیفقط به خاطر ا دمیجوابت رو م

 تا برم که دستم رو گرفت. برگشتم

 ..لی-

 کردم آروم باشه گفتم: یم یو سع دیلرز یکه از حرص م یطاقت برگشتم و با خشم دستش رو پس زدم با صدا یب

به  یبر یخوایگم. م یکنم اما نم یچکار م نجایبهت بگم که ا یو منتظر یدید نجایمن نزن. امشب من رو ادست به -

 ..ستین یکه رنگ یاهیهم برو بگو باالتر از س یبگ یهر ک

 رو پس زدم و به سرعت ازش دور شدم. دستش

 .سمیبلند داوود باعث سر جام وا یصدا

 با نامزد سابقت. یبرگشت یگ یچرا نم-

 زدم و به راهم ادامه دادم. ییصدا یب پوزخنده

 خانوم.. لدایخانوم،  لدای-

 .ستادنیاما برنگشتم. که همراه با عماد اومد و رو به روم ا ستادمیا انیک یصدا با

 .شدیبود که داوود از کنارمون رد م یدر حال نیا
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 !دییبله بفرما-

 آروم گفت: انیک

 رسونمتون. یخودم م ادیب-

 کرد انداختم. ینگاهم م رهیخ رهیبه عماد که خ ینگاه جد ان،یحرفه کتوجه به  یب

 !شیچرا زد-

 انداخت. نییتر کرد و سرش رو پا لب

 .یدون یخودت م-

 هام رو تو هم کرد. اخم

 دونم. یدونم. اما ربطش رو به شما نم یبله من م-

 سرش رو باال گرفت. ناباورانه

 ...لدایاما -

 گفتم: یبلند بایتقر یو صدا دیتو حرفش و با تاک دمیپر

 خانوم.. لدایخانوم..-

 که درست رو به روم پارک شد. یتراب نیبه رو به رو افتاد، ماش نگاهم

 برم. خدافظ. دیمن با دیببخش-

خودم  یعماد به رو رهیبگن از کنارشون رد شدم، از پشت سر هم متوجه نگاه خ یزیاجازه بدم چ نکهیبدون ا و

 .شدمیم

 لب زمزمه کردم: ریو ز زدم یخند شین

 حاال بخور آقا عماد.-

 . با لذت نفسم رو دم و باز دم کردم.دیچیفضا پ یتو یعطر تراب یشدم، تا نشستم بو نیماش سوار
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 سالم.-

 زدم و جواب دادم: یعطرش خوشم اومده لبخند ینفهمه از بو نکهیا یصداش به خودم اومدم، برا با

 سالم.-

 رو به حرکت در آورد. نیزد و ماش یلبخند

اما خب زشت  هیکرد دوستم داشتم ازش بپرسم اسم عطرش چ یام م وونهیاومد و داشت د یعطرش م یبو هنوز

 بود..

 بهم انراخت که هول شدم و عقب رفتم. ی رهیبرگشت سمتم؛ نگاه خ هوی که

 زد و گفت: یخنده  تک

 خواستم بترسونمت. ینم دیببخش-

 زدم. یکوتاه لبخند

 افتاده بود! ینکرده اتفاق یخدا-

 منظورش شدم. ی متوجه

 بود! کیدعوا کوچ هینه -

 گفت: عیسر

 سر شما..!؟-

دعوا سر خودم بود اما به  نکهیکرد پنهونش کنه. با ا یم یکالمش بود که سع یتو یزیر تهیعصبان هیکردم  حس

 دروغ گفتم:

 نه.-

 آها.-

 داداشتون حالش خوب شد؟ یراست-
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 زد: یتلخ لبخند

 دونم. ینم-

 تعجب نگاش کردم که ادامه داد: با

 رفته خونه بابام.-

 زده کامل سمتش برگشتم. رتیح

 اما...-

 و نگفتم. دمیکما رفتنش بابات نبود؛ اما لب گز یاون حال بدش وتو لیخواستم بگم اما مگه دل یم

 تکون داد. یسر

 ...؟یاما چ ،یگفت یخب م-

 گفتم: آروم

 .یچیه-

 کشونه. یپول مدام سمته خودش م دهیو اون رو با وعده وع دهیرو فهم نیبابام ا ه،یپولک کمیمهران -

کرد و  تیهدا ابونیخ یرو گوشه  نیکردم، در آخر ماش یاش رو حس م رهینگفتم اما نگاه خ یزیبود و چ نییپا سرم

 نگه داشت.

 افتاد. میدیخر یکه اون دفعه ازش بستن یفروش یرو باال گرفتم به اطراف نگاه کردم که نگاهم به همون بستن سرم

 :دیبرگشتم سمتش که خند عیسر

 .زنهیهم به سرمون نم یرو ادهیهوسه پ گهی. دمیخور یم نجایو هم رمیگ یم یبستن رمیمن م ندفعهیا-

 گفتم: یلبم نشست.و با لحن آروم و ملتمس یرو یحرفش لبخند از

 کرده. یرو ادهیاما من دلم هوسه پ-

 درش پنهون بود بهم نگاه کرد. یحس هیکه  شیلبش رفت و با اون نگاه جد یاما لبخند از رو دونم چرا ینم
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 :دیچیدر فضاپ راشیآروم و گ یکه صدا شرمینگاهش داشتم کم کم آب م ریز

 رو ندارم. یطاقت نگران گهیمن د-

 ام حبس شد و تمام تنم گر گرفت. نهیحرفش نفس تو س نیا با

 شد.. ادهیپ نیرو ازم گرفت و از ماش نگاهش

 :دیچیپ یگوشم م یکه تو یو صدا یتراب یخال یام به جا رهیموندم و نگاه خ من

تو ُبهت حرفش بودم، و داشتم حرفش رو تو ذهنم سبک  ادیمهراد م یتا وقت "رو ندارم. یطاقت نگران گهیمن د"

 دستش اومد. یتو یکردم که با دوتا بستن یم نیسنگ

اش درو باز  گهیو با دست د رهیرو بگ یدستش دوتا بستن هیکرد با  یم یکه تو خودش جمع شده بود سع یحال در

 .شدیکنه که نم

 لبم نشست، خم شدم و در رو واسش باز کردم. یرو یلبخند

 به روم زد و سوار شد. یلبخند که

 ..دییممنون، بفرما-

 بلند شد. میگوش امیپ یرو ازش گرفتم. همزمان صدا یکردم و بستن تشکر

 در آوردم. فیرو از تو ک یگوش

 بود که نوشته بود: انیک

 .نمیو بگو که هم رو بب یزمان هی. لطفا مینشد امروز حرفامون رو بزن-

 ؟یصحبت کن یخوایم یدر مورد چ-

 عماد..-

 کار امروزش که افتادم ته دلم غنج رفت.. ادیثابت موند،  "عماد"اسم  یرو نگاهم

 بود که اون بال رو سر داوود آورد.. دهیشن یدونم چ یکه دوست داشتم، نم یتریهمون غ درست
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 و... ستیدونم که عماد اصال اهل  دعوا ن یم اما

 بازتر شد.. شمیباز شده ن یبه خاطر  من دعوا کرده و پاش به کالنتر نکهیفکر ا با

 بود. ختهیر یصندب یرو یاز بستن کمیفتم.. ..به خودم اومدم سرم رو باال گردیدستم چک یکه رو یاز بستن یقطره  با

 خورد.  یرو م شیکرد بود و بستن ینگاه م رونینگاه کردم که داشت به ب یتراب به

 رو پاک کردم. یدستم صندل یبادستمال تو عیو سر دمیگز لب

 ادامه دادم.. میگذاشتم. و به خوردن بستن فیک یرو تو یگفتم، گوش ی "باشه" انیجواب  ک در

 سراغت رو گرفت. یامروز استاد احد-

 که گفت: هیک یاستاد احد کردمیدوختم داشتم فکر م ینگاهم رو به بستن رمیسرم رو باال بگ نکهیا بدون

 که حالش بد ... یهمون استاد-

 گفتم و سرم رو باال گرفتم. ییآهان بلند، باال گانهی یادآوری با

 اومد. ادمیآها -

 انداختم. نییخودم اومدم و خجالت زده سرم رو پا به دمیمتعجبش رو که د نگاه

 .دیببخش-

 تو صداش گفت: یته خنده  با

 کنم.  یخواهش م-

 رو باال گرفتم. سرم

 چکارم داشت؟-

 خنده اش گرفته میهویحالته  رییبود از تغ معلوم

 و گفت: دیبه صورتش کش یخودش رو گرفته. دست یجلو اما

  ؟ییکجا دیسر کالس، پرس یبود ومدهین-
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و  دمیکش یناراحت شده بود با افسوس آه گانهیرازه  یادآوریکه از  یجعبه در آوردم، و در حال یاز تو یدستمال

 گفتم:

 گناه داره. یلیخ-

 :دیرو به حرکت در آورد و پرس نیماش

 چرا؟-

 ...مایبه خاطر ب-

جمع کردن حرفم  یو برا دمیبفهمه، لب گز یزیچ یتراب خواستینم گانهیاومد  ادمیرو کامل نزده بودم که  حرفم

 گفتم:

 .هیگناه دار افشیق دونمینم-

 گفت: یبلند بایتقر یهاش گرد شد و با صدا چشم

 ه؟یچ افشیق-

 حرفه خودم خنده ام گرفت. از

 تکون دادم و حرفم رو تکرار کردم: یسر

 آره.-

 خنده گفت: با

 حس کردم. یزایچ هیاما خب منم خودم  ده؛ینشن یزایبه حقه چ-

 سرعت برگشتم سمتش. به

 ؟ییزایچه چ-

 :دیبهم انداخت، با شک پرس یکوتاه و پر ابهام نگاه

 شده؟ یزیچ-
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 گفتم: عیشدم و سر هول

 .یحس کرد یزینه اصال، فقط کنجکاو شدم بدونم شما چه چ-

 آها.-

 ت.گف یداشت م یانگار فراموش کرده بود چ یبرگردوندم و منتظرش بهش چشم دوختم ول سر

 د؟یبگ دیخوایخب نم-

 رو؟ یچ-

 د؟یحس کرد یکه چ-

 .گمیآها، آره م-

 .دیخب بگ-

 بره. یتو چشم هاش هست که ناخودآگاه آدم رو به فکر م یغم هیکنه و  ینگاهم م رهیخ یلیخ ه،یجور هینگاهاش -

 ابروم رو باال دادم. یتا

 !؟یبه چه فکر-

 گفت: یکرد، و با سکوت کوتاه یمکث

 .دونمینم-

 نزدم.. یدادم و حرف رونیرو با صدا ب نفسم

 

********* 

 

 زد. یآروم آروم حرف م الیو با فر دیخند یم زیر زیانداختم که داشت ر نیبه نسر ینگاه

 کنارم نشست. لدایبه پشت کمرم خورد و ه یمحکم یهوا از پشت ضربه  یزدم که ب هیتک یو به صندل دمیکش یپوف
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 چه خبرا؟-

 به اطراف انداختم، تک و توک تو کالس نگاهشون سمته ما بود با حرص آروم گفتم: ینگاه دیهام رو تو هم کش اخم

 زهرمار چته کمرم شکست.-

 گفت: طنتیپام و با ش یزد رو آروم

 .یرو بهم زد ینامزد دمیبگو شن انیفدا سرم، تو از ک-

 ؟یدیاووووو تو تازه فهم-

 گفت: ضیبهم رفت و با غ یچپ چپ

 من االن بفهمه.  دمیبا دتید شهیدانشگاه م یو به زور تو یشیم لیستاره سه یبله وقت-

 ادامه داد: شتریبا حرص ب و

 که.. یهست ینه واقعا تو کدوم گور-

از کنار کالس رد شد توجه ام از  عیبلند و سر یکه با قدم ها یاستاد احد دنیاز کالس افتاد؛ با د رونیبه ب نگاهم

 د.گرفته ش لدایه

 گفتم: عیبلند شد و سر یصندل یاش شدم، نگران از رو دهیمتوجه رنگ پر هیعرض همون چند ثان در

 .لدایه امیاالن م-

 ها رفت، رفتم. ییکه سمته دستشو گانهیاومدم و دنباله  رونیبلند و دو مانند از کالس ب یبا قدم ها و

 زد و به زور لب زد: یلبخند تلخ دنمیبا د شستیشدم، داشت صورتش رو م ییسرش وارد دستشو پشت

 ..یجان قرصم رو از تو ک لدای-

 رو باز کردم و قرص ها رو در آوردم. فشیلزرون در ک یکه زد قطع شد، دستپاچه با دستها یحرفش با عق ی ادامه

 .دییبفرما-

 دستهاش رو حس کردم. یگرفتن قرص دستش به دستم خورد، و سرد نیرو ازم گرفت که در ه قرص
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 :دمیجلو رفتم و پرس یقدم یگرانن با

 استاد حالتون خوبه؟-

 به صورت و دهنش زد و آروم لب زد: یآب

 نگران نباش. زمیخوبم، خوبم عز-

 بازوش روگرفتم که چشم هاش رو باز کردم نیهم یحاله برا یزد و چشم هاش رو بست. حس کردم ب هیتک وارید به

 چشم هاش اشک حلقه زده بود آروم لب زد: تو

 فرصت نکنم. ترسمیم لدا،ی ترسمیم-

 :دینگران پرس گانهی دنیاز استادها وارد شد با د یکیباز شدن در حرفش رو قطع کرد،  با

 ؟یخوب گانهیشد  یچ-

 .سهیکرد درست وا یسع

 خوبم-

 بهم انداخت و گفت: ینگاه نگران استاد

 من خودم هستم. زمیبرو عز ایتو ب-

 زد. یانداختم که لبخند تلخ گانهینگاهم رو به  نگران

 .زمیبرو عز-

 آوردم. رونیاز فکرم ب لدایه یفکر بودم که صدا یاومدم، تو رونیب ناچار

 !لدای-

 سمتش برگشتم. به

 جانم؟-

 :دیبه اطراف نگاه کرد و پرس کنجکاو
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 .رونیب یرفت عیکه انقدر سر یدیرو د یک-

 به منظور حرفش فکر کنم جواب دادم. نکهیا بدون

 کس. چیه-

 باز شد. ششین

 .ینه جد-

 واال.-

 .دمیدارش که افتاد اخم هام تو هم رفت و توپ یکردم نگاهم به نگاه معن مکث

 لدا؟یه هیمنظورت چ-

 خنده اش بلند شد. یصدا

 .دیببخش یچیه-

 بهش رفتم که خنده اش رو خورد و کالس اشاره کرد. یغره  چشم

 استاد اومد سرکالس. ایب-

 به نشونه برو بابا تکون دادم.حوصله دستم رو  یب

 .رونیب رمیبرو بابا حوصله کالس ندارم، تو برو من م-

 گفت: ی دهیکش  تعجب و لحن با

 .لداااای-

 ه؟یچ-

 و گفت: دیرو همراه خودش کش دستم

 تو هم. میبر ایب-

 .دمیکش رونیدستم رو از دستش ب عیسر
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 نه به خدا حوصله ندارم، تو برو.. یوا-

 حرص نگام کرد. با

 .یترم مشروط نشد نیتو اگه ا-

 سالن دانشگاه رفتم. یخروج در  واسش فرستادم و برگشتم سمته یهوا بوسه  یتو

 یدونم چرا خودش به مهراد و مهران نم ینم رفت،یاز جلو چشم هام نم یواسه لحظه  گانهیپر درد و اشک آلود  نگاه

 گه.

 گه، اما خب... ینم یزیکه چ ترسهیهنوز از پدر مهراد م دیشا

انداحتم و نگاهم رو به  نییکردم. سرم رو پا یبود، مکث ستادهیمهران که درست رو به روم کنار  دوستاش ا دنید با

 دوختم نیزم

 :دیچیتو گوشم پ صداش

 "گم.. یبه مهراد نم یزیکنم. چ دایپ مونیاز مادر واقع یبتونم رد یتا وقت"

 رفت نگاه گردم. یم رو باال گرفتم و به مهران که داشت سمته بوفه مزده سر جانیهام برق زد، و ه چشم

 رو درست کنه. یتونه همه چ یکه م یکس  گفتم، تنها یبه مهران م دیبود، با نیهم

 به سمتش رفتم و صداش زدم: یمعطل یب

 ..یتراب ی،آقایتراب یآقا-

 زد: یلبخند دنمیو برگشت با د ستادیا

 .یشیبه سالم خانوم درو-

 .ستادمیبه روش ا رو

 شما! دیخوب هست-

 د؟یکه انقدر هول کرد دیداشت یکار د،یشما خوب یمرس-
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 :دمیتعجب پرس با

 هول؟-

 صورتش تکون داد ک گفت: یجلو یاشاره اش رو به حالت دوران انگشت

 از چهره اتون مشخصه.-

 تکون دادم یسر

 آها بله درسته-

 ابروش رو باال داد: یتا

 د؟یهول-

 :دینشست و با شک پرس شیشونیپ یرو یزینگاهش کردم که اخم ر دیو ترد یبا دودلتر کردم  لب

 شده؟ یزیچ-

 گانهیبگم؟ کالفه نگاهم رو به اطراف گردوندم که نگاهم به  یاصال چ ایدونستم چطور بگم  یبگم اما نم خواستمیم

 .ستیخوب ن ادیاش هم مشخص بود که حالش ز دهیرنگ پر یو از چهره  نگیسمته پارک رفتیافتاد که داشت م

 ؟یشیخانوم درو-

بدون  نباریمصمم تر شدم و ا میتصم یتو گانهیحال  دنیگرفتم و به سمته مهران سوق دادم، با د گانهیرو از  نگاهم

 لب باز کردم و بدون فکر گفتم: یدیترد چیه

 مسئله مهم باهاتون حرف بزنم. هیدر مورد  دیبا-

 و کنجکاوش رو از اطراف کرد و به من چشم دوخت. یجد ینگاه با

 چه مسئله؟-

 و لب زدم: دمیدست هام رو که از استرس عرق کرده بود رو، به مانتوم کش کف 

 ...در مورد....زهیچ-
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 و گفت: دیحرفم پر ونیم یعصب

 .دینگرانم کرد یشیخانوم درو یدر مورد چ-

 شدم و تند تند گفتم: هول

 .ستیهست اما خب نگران کننده ن یعنی...ین یمهم هیزیچ دینه نه نگران نش-

 من ثابت نگه داشت: یتو موهاش زد و نگاهش رو به اطراف گردوند. و در آخر رو یچنگ کالفه

 د؟یبگ دیخوا یم یشده؟ چ یچ دیبگ دییحالمم کامال خوبه شما بفرما ستمیباشه، من نگران ن یشیباشه خانوم درو-

 م که گفت:گلوم رو به زور قورت داد آب

 .رمیتا من واستون آب بگ دینیبش قیآالچ یتو میبر دیخوا یم دهیرنگتون پر-

 گفتم: عیخدا خواسته سر از

 باشه باشه..-

 .ارهینشستم و مهران هم رفت تا آب ب یصندل یرو قیآالچ یتو رفتم

 چکار کنم که انقدر استرس گرفته بودم. خواستمیخودم حرصم گرفته بود،انگار م از

 د؟ییبفرما-

 رو از مهران گرفتم و چند جرعه خوردم. یآب معدن یرو باال گرفتم و بطر سرم

 گفت: دیرو به روم و با ترد نشست

 خب؟-

 دادم و باالخره لب باز کردم: رونیب یرو به سخت نفسم

 .دمیحرفاتون رو شن مارستانیمن اون روز توب ب یتراب یآقا-

منظورم از  دونستینبود و نم ادشیانگار  یول نمیعکس العملش رو ببرو باال گرفتم و نگاهش کردم تا  سرم

 کدوم حرفاس. "حرفاتون"
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 :دیشک پرس با

 کدوم حرفا!-

 در مورد  مادرتون.-

 گفت: تیبه خودش اومد و با جد عیسر یلیخورد اما خ جا

 خب؟ -

 از استرسم کم بشه. دیرو تر کردم و دست هام به هم قالب زدم تا شا لبم

 خانوم در..-

 گفتم: عیتند و سر یلیحرفش رو ادامه بده و خ نذاشتم

 .هیمادر شما ک دونمیمن م-

 عقب رفت آروم لب زد: یخورد و کم کهی

 ؟یچ-

 کردم: تکرار

 .هیشما ک یمادر اصل دونمیمن م-

 لب زد: ناباورانه

 کردم: ؟تکراریچ یعنی-

 هیشما ک یمادر اصل دونمیمن م-

 لب زد: ناباورانه

 ؟یچ یعنی-

اون  دونمیمن م ستیبه کمک ن ازیدر واقعه اصال ن یعنیکردن مادرتون کمک کنم،  دایپ یتو تونمیم نکهیا یعنی-

 و کجاست؟ هیک دیگرد یکه دنبالش م یکس
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 گفت: یبلند شد و عصب شیاز جا کالفه

 ؟یگ یاز کجا باور کنم! از کجا باور کنم که دروغ نم-

 بلند شدم با حرص گفتم: یصندل یرو بلند کردم و از رو فمی. کدمیهم کش یتو رو  هام اخم

 .دیخود دان دینکن د،یکن یباور نم-

 قدم رفتم که گفت: چند

 ه؟یاون ک-

 بهش رفتم. یبرگشتم سمتش و چپ چپ ضیغ با

 مونده گفت: در

 کنم. یباور م دیشما بگ خوامیمعذرت م-

 اضافه کرد: یبا مکث کوتاه و

 کنم. یم یسع یعتی-

 چرا انقدر  پروو !؟ نیزده نگاهش کردم،ا رتیح

 صداش زدم: یزده ا رتیلحن ح با

 ؟یتراب یآقا-

 نگاهش رو به اطراف گردوند. کالفه

بهتون باور  یمورد نیهمچ یدونم چطور تو یم یلیاسم و فام هیمن از شما تنها و تنها  د،یکن ید آخه چرا درک نم-

 و... رمیاش رو بگ یدم خودم پ یقول م هیمادرمه ک دیگ یکه م یاون دیبه من بگ دیکمک کن دیخوا یکنم؟ شما اگه م

 حرفش رو نداد.. ادامه

 زدم. یلبخند

 د؟یو راست و دروغ حرفم رو مشخص کن-
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 هوا سر برگردوند و نگاهش رو به چشم هام دوخت. یداد. و ب رونیرو با صدا ب نفسش

 میهست که در مورد مادر واقع یسال1من  د،یدیهم د دیدون یخانوم، شما بهتر از همه وضع من رو هم م لدای دینیبب-

کردنش حاضر شدم هزار بار به مهراد  دایبه خاطر پ یکنم حت داشیسال جون کندم که پ کی نیتمام ا یتو دمیفهم

 ازش متنفرم. دردونه چق یکه فقط خدا م یپشت کنم و در ظاهر برم سمته پدر

دوستامم  یکه همه حت یخواست بشم، شدم معتاد یکه بابام م یپا و گوش دراز4حاضر شدم بشم اون موجود _

کنم اگه  یتن لش معتاد..پس خواهش م هیکند که مبادا تنشون به تن من بخوره و مثل من بشن  یم یازم دور دایجد

دلخوش  یبرا یاگه باورم نکنم، ول یحت دیکمکم کنه بهم بگ تونهیم دیدون یو م دیبزن دیخوا یهست که م یحرف

 ..یزیخدا زدو همون چ دیدنبالش شا رمیکردن خودم م

 و آروم لب زدم: دمیحرفش پر ونیم

 ..یاستاد احد-

 کرد. یفقط نگام م یحرکت چیبدون ه هیتو دهنش موند، چند ثان حرف

 ؟یک-

 لب زدم: یرفته ا لیتحل یحلقه کردم، آب گلوم رو قورت دادم و با صدا فمیک یرو محکم تر دور  دسته  دستم

 ترم من و آقا مهراد باهاشون کل... نی. ایعموم یاستاد  فارس ،یاستاد احد-

 ه؟یچ یاستاد احد-

به صورتش دوختم تا از جالت چهره اش  قیمهراد به سرعت برگشتم، وحشت زده نگاهم رو دق یصدا دنیشن با

 نه.. ای دیاز حرفام رو شن یزیبفهمم چ

 که زودتر از من به خودش اومده بود گفت: مهران

 بردارم. یرو با چه استاد یعموم یفارس دمیپرس یاز کالسام رو حذف کنم داشتم م یکی خواستمیم-

 :دیبا شک نگاهش رو از مهران به سمته من سوق داد. و با شک پرس مهراد

 !؟دیشما خوب-
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 گفتم: عیشده سر هول

 برم. گهیه، آره خوبم من خوبم.. من دآر-

 که مهراد بازوم رو گرفت. وفتمیبود ب کیخورد نزد جیتند تند قدم برداشتم، که پام پ و

 امان، امان...-

 با تعجب و شک نگاهم کرد. ختهیآم یرو باال گرفتم، مهراد با نگاه سرم

 ؟یخوب یمطمئن-

 و آروم لب زدم: دمیکش رونیرو از دستش ب بازوم

 آره ممنون.-

 از کنارش رد شدم.. و

 جواب دادم. انیاسم ک دنیدر آوردم با د فیبلند شد، از تو ک میگوش یزنگ خور یصدا

 بله؟-

 ؟یسالم خوب-

 شده؟ یزی؟چیخوبم تو خوب یسالم، مرس-

 .مینه، فقط قرار بود حرف بزن-

 گفتم: نیهم یراکجا جز خونه برم ب چیحوصله نداشتم االن ه دم؛یتو صورتم کش یدست کالفه

 واال من االن دانشگاهم و کالس...-

 . رمیگم و م یم عیسر کشهیطول نم ادیدانشگاه، حرف هام ز امیم-

 جواب دادم: ناچار

 .رونیب امیزنگ بزن من ب یدیباشه، رس-

 من االن دم در دانشگام. فعال.-
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 قطع کرد. و

 رفتم.... یباال انداختم و سمته در خروج یهاا.. شونه  هیعجب آدم زنهیبعد زنگ م ادیم اول

 شدم که برگشت سمتم. انیک نیماش سوار

 زد و مهربون گفت: یلبخند

 ؟یخوب-

 خوبم. یمرس-

 انداخت. رونیکرد و نگاهش رو به ب یمکث

و  جانیمثل ه یحال هی ییجورا هی نیهم یدر مورده عماد حرف بزنه برا خوادیم دونستمینگاهش کردم، م منتظر

 رو داشتم. استرس

 به هم گره زده بودم. جانیاز ه شهیدستهام رو مثل هم کف

 نرسه. یبیرفت که به تو آس لدا،یعماد به خاطر خودت رفت -

 و پر از سوال نگاهش کردم، برگشت نگاهش غم داشت.. جیگ یشدم، و با نگاه جیحرفش گ نیا با

 خش دار گفت: یبا صدا آروم

گه  یپدرت و م شیپ رهیکرده بود که اگه تو رو ترک نکنه و با مهناز ازدواج نکنه، م دیعماد رفت چون پدرش تهد-

 .دیکه تو و عماد با هم بود

 زد. یکه م ییبود و حرف ها انیک یشدم.. ناباورانه نگاهم به لبها شوکه

 سخت بود، انقدر سخت که قدرت صحبت کردن رو ازم گرفته بود. زدیکه م ییحرف ها باور

 بزنه محاله انجامش نده. یشناسم و عماد هم بهتر از من پدرش رو...اون اگه حرف یماد رو ممن پدر ع-

و هر لحظه  دیچیپ یتو گوشم م انیک یگلوم نشسته بود صدا یتو یواسم سخت شده بود، بغض سخت دنیکش نفس

 کرد. یحالم رو بدتر م
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 لبش... یو مهربون عماد و لبخند رو نیغمگ نگاه

واسم سخت  دنیگلوم بود و نفس کش یتو ینیشدم، بغض سنگ ادهیپ نیگونم سُر خورد. از ماش یهام آروم رو اشک

 شده بود.. یتر از هر کار

 کرد.. یو حالم رو بدتر م دیچیپ یگوشم م یتو انیک یجون به سمته دانشگاه حرکت کردم، صدا یب یقدم ها با

 سخت.. یلیواسم سخت اومد؛ خ قتیحق دنیشن

 بود.. دنشیکردنش بدتر از شن هضم

 ..وفتمیگرفتم تا نکنه نه ب واریوارد دانشگاه شدم دستم رو به د د،ید یهام از اشک تار م چشم

 سقوط کنم. نیزم یشده بودن و هر لحظه ممکن بود رو زونیجون و نام یهام ب قدم

 "رفت نیواسه هم وفتهیواسه ات ب یپدرش اتفاق ی نهیکه تو در برابر ک دیعماد، ترس"

 گونم سُر خورد.. یآروم رو یهام رو بستم، قطره اشک چشم

 "رو... یدور نیو تمام کن ا ایکنم ب یتو هم عاشق اون، خواهش م لدا،یعماد عاشقته "

 رفت و.... جیهام رو باز کردم، سرم گ چشم

من  دنیکه با د یکه در حال دمیرو د یسقوط کردم که تراب نیگرفته شده و به پهلو به سمته زم واریدستم از د هیتک

 و... دیانداخت به سمتم دو نیزم یدستش رو رو یتو یکتابها

 دور کمرم حلقه شد و.... یآخر دست یلحظه  در

 

 《کل_یدانا》

 

 رسوند و دستهاش رو دور کمرش حلقه زد. لدایامان خودش رو به  یب

 داد. دوخت و تکونش لدایروح  یب یزده نگاه ترس آلودش رو به چهره  وحشت
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 ...لدای...لدای-

 بلند گفت: یدورگه  یبه صورتش زد و با صدا یآروم یضربه ها د،یرو در آغوش کش لدایزانو زد و  نیزم یرو

 !؟لدایباز کن چشاتو...-

 سر مهراد آمد. یباال یبا نگران مهران

 شده؟ یچ-

 رو بغل کرد. لدایبلند شد و  نیزم یبه سرعت از رو د،یکه پرس یتوجه به سوال یب

 مهران. وفتیراه ب-

 رو محکم به خود فشرد. لدایبرداشت. و  یچند قدم بلند به سمته خروج و

 شده مهراد؟ یچ-

 گرفت و برگشت. لدای یروح و رنگ باخته  یب ینگران و کالفه اش رو از چهره ا نگاه

 گفت: یعصب

 .وفتیراه ب االیحالش رو،  ینیب ینم یمهران مگه کور-

 رفت. نیبلند به سمته ماش یزد و با قدم ها رونیبه مهران بدهد از دانشگاه ب ی گهیحرفه د یاجازه  هنکیا بدون

 اش فشرد و داد زد: نهیرو به س لدایدست راستش سر  با

  اریرو از تو کتم در ب چیسو ایبدو مهران..ب-

 و در رو باز کرد. دیکش رونیرو از کت مهراد ب چیسو عیو سر دیدو مهران

رو از  چیگذاشت و سو نیرو داخل ماش لدایدستش باشد،  شیکرد آروم باشد و کنترل کارها یم یکه سع یحال در

 دسته مهران چنگ زد.

 تو برو به کارت برس.-

 شد و حرکت کرد.. نیاز طرفه مهران باشه، سوار  ماش یمنتظر حرف نکهیبدون ا و
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خشکش زده بود. تمام صحنه هات چند  نشیه کنار  در ماشبشه ک یمتوجه نگاه مات و مبهوت عماد نکهیبدون ا رفت

 که در آغوش مهراد بود و... لدایچشم هاش زنده بود،  یلحظه قبل جلو

 خورد و لب زد: یوحشت زده تکون لدایحاله بد   یادآوری با

 ..!لدای-

 مهراد حرکت کرد.... نهیشد و دنباله ماش نیسوار ماش د،یچرخ یمعطل یب

 چشم دوخت. لدایاز جاده رو به رو گرفت و  یینگرانش رو لحظه ا نگاه

 رو گرفت.. لدایبرد و دسته  شیدست پ اریاخت یب

 رو پس زد و نگاهش رو ازش گرفت.. لدایبه خودش اومد و به سرعت دست  لدایدسته  یحس سرد با

 لب زمزمه کرد: ریزد و ز شیبه موها یو کالفه چنگ یعصب

 ..یلعنت-

 بود توجه نکند.. دهیچیکه در فضا پ لدای یکننده  ووانهیعطر د یکرد به بو یفرمون زد و سع یبه رو یآروم مشته

 زد. یم شیبه موها یچنگ یکالفگ یگاز فشرد و سرعتش رو باالتر برد، و مدام از رو یرو، رو پاش

 شد.. ادهیپارک کرد و پ ابونیخ یرو به حالت کج گوشه  نی.. ماشدیرس مارستانیبه ب قهیاز چند دق بعد

 ..دیدو مارستانیکرد و سمته ب ادهیپ نیو از ماش دیرو دوباره در آغوش کش لدای

شد و  ادهیتوقف کرد، بدون لحظه ب مکث به سرعت کمربند رو باز کرد پ نیعماد پشت سر ماش نهیهمزمان ماش که

 ...دیدنباله مهراد دو

 دکتر...دکتر..-

 به سمتش آمد. پرستار

 شده آقا؟ یچ-

 نگاه نگرانش رو به سمته پرستار سوق داد و لب زد: اریاخت یب
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 زنم..زنم حالش بده..-

 شیاز او فاصله داشت مات و مبهوت در جا یو باعث شد عماد که چند قدم دیچیآروم اما محکمش در فضا پ یصدا

 را مشت کرد.. شیدرهم رفت و دست ها شی.. و کم کم اخم هاستتیبا

 سمت.. نیا دییباشه، بفرما-

 :دیتخت گذاشت و نگران رو به پرستار پرس یرو؛ رو لدایاتاق شد،  وارد

 خب دکتر کجاست؟-

 ..دیی. بفرماادیاالن دکتر هم م رونیب دییآقا؛ شما بفرما دیلطفا آروم باش-

 کنار در اتاق نشست. یصندل یو رو دیبه صورتش کش یاومد، کالفه دست رونیاز اتاق ب ینگران با

 زود نگاهش رو گرفت.. یلینگاهش به نگاه عماد افتاد اما خ که

 وارد اتاق شد. یحرف چیاومد و بدون ه دکتر

******** 

 به اطراف نگاه کرد.. جیاول گ یبسته شدن در، چشم هاش رو آروم باز کرد. در لحظه  یصدا با

 لحظه گذشت تا اتفاقات چند ساعت قبل رو به خاطر آورد. چند

 رو دوباره به خاطر آورد، و قلبش به درد اومد.. انیک یها حرف

 .نهیکه وارد اتاق شد رو بب یآروم سر برگردوندم تا شخص د،یچیدر فضا پ شدیم کیکه به تخت نزد یقدم ها یصدا

 گرفته و خش دار لب زد: یاش رو از تخت گرفت و با صدا هیتک عیسر یلیخورد، و خ کهیعماد  دنید با

 عماد.-

 زد. یمهربون لبخند 

 عماد رو داشت.. یجانم گفتن ها نیا یجان  عماد.. آخ که چقدر دلش هوا-

 :دیچیگوشش پ یتو انیک یتر شد و اشک به چشم هاش هجوم آورد. صدا نیسنگ بغضش
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 "گه یرو به پدرت م یو همه چ ادیکرده بود که اگه تو رو ترک نکنه م دیپدرش تهد"

  آورد و به سمته عماد گرفت آروم ناله کرد:لرزونش رو باال یدست ها دیاز بغض لرز چونش

 عماد!-

 .دیرو در آغوش کش لدایطاقت چند قدم آخر رو بلند برداشت و  یب

 :دیچیپ لدایبم و مردونه اش در گوشه  یصدا

به سرت اومده که انقدر اشک  ییبگو چه بال یخوا یم یجان دله عماد! بگو قربونت بشم بگو عماد به فدات.. بگو چ-

 عماد.. یایبگو دن یدار

 زد. راهنشیبه پ یعماد گذاشت و چنگ یا نهیس یرو، رو سرش

 بود. دهیچیدر فضا پ  فشیهق هق ظر یکرد و صدا یم هیبلند گر یمهابا با صدا یطاقت و ب یب

 زد. یسرش م یبه رو یطاقت تند تند بوسه  یو ب د،یکش لدای یموها یهاش رو نوازش گونه رو دست

 را بدتر نکند.. لداینکند و حاله  هینگه داشته تا گر یبود را به سخت شیکه در گلو یبغض

 نکنه و... تیرو اذ لدای گهیخودش قول داده بود د به

 دوخت. لدایو غم آلود  ونیقاب کرد نگاه مهربونش رو به نگاه گر لدایرفت و دستهاش رو دو طرفه صورته  عقب

 برم.. گهیو محاله د نجامیمن ا نیهستم..بب گهینکن من د هیگر گهینکن قربونت بشم. د هیگر-

دست هاش رو دور کمرم عماد حلقه زد و سرش  د؛یطاقت خودش رو جلو کش ینشسته و ب لدایلبه  یرو یتلخ لبخند

 اش گذاشت. نهیس یرو، رو

 در باز شد و مهراد وارد اتاق شد. همزمان

 یافتاد، با صدا نیزم یمشتش رو یاز ال دشیخر کیبود، پالست رهیخ شیرو به رو یو مبهوت به صحنه  مات

 و عماد به سرعت برگشتن. لدای نیزم یکپموت رو یبرخورد قوط

 به مهراد دوخت و آروم لب زد: یبا تعجب نگاه سردرگم لدای
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 !؟یتراب یآقا-

کرد حال بدش رو نشون نده با  یم یکه سع یرو برداشت، در حال کیخودش اومد و به سرعت خم شد و پالست به

 گفت: تیجد

 تو اتاقه. یدونستم کس ینم دیببخش-

بندازه با همون  لدایبه  ینگاه کوتاه یحت نکهیکه اون وسط بود گذاشت، بدون ا یکیکوچ زیم یرو، رو کیپالست

تو  یرفابگو ح یزیکنه، چ یداره صدات که دردمو کم م یآرامش"خاص خودش از اتاق خارج شد.  یو سرد تیجد

 "کنه یخوبم م یبدجور

 

 .ادیچشم هاش رو بست تا به خودش ب یلحظه  یرو که بست برا در

محکم از  یکالفه و سردرگم به اطراف نگاه کرد.. برگشت و با قدم ها یداد، با نگاه رونیب یرو به سخت نفسش

 زد رونیب مارستانیب

 

 "کنم.. یعقب باز انتخابت مکنم صد بار برگردم  یتو طرف من باش، من عشقمو ثابت م "

 

 و عشق به عماد زل زد. جانیپر از ه یبرگردوندم و با نگاه سر

 رو که حس کرد همزمان با عوض کردن دنده، سر برگردوند.. لداینگاه  ینیسنگ

 صدا لب زد: یزد و ب لدای یبه رو یمهربون لبخند

 قربونت برم.-

 

 "ستمیمی. من خونه باشم شک نکن بازم جلوت واستمین نجایمن ا یوقت ،یبرو ول یخوایاگه م"
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 تر شد.. قیلبخندش عم دیکه منظورش رو فهم لدایرو جلو آورد،  دستش

چشم دوخت و همزمان  لدای یدسته عماد گذاشت، نگاهش رو از جاده گرفت و مهربون به چشم ها یدستش رو تو و

 کرد و بوسه به دستش زد. کیرو به لبهاش نزد لدایدست 

. 

. 

 "چنگ زدم.  یزیکه منم واسه نگه داشتنت به هر چ ینجوریقبول کن که عاشقت اونم ا"

. 

. 

 پرتگاه نگه داشت... یرو، لبه  نیماش

 .ختیر یو اشک م زدیم ادیاز ته دل فر لدایکه چند روز قبل داشت از غم عشق  ییهمون جا درست

 لب زد: آروم

 شو. ادهیپ-

 ..دیچیساکت اطراف پ یدر، در فضا یشد. صدا ادهیپ یحرف چیه یب

 دستهاش رو دور خودش حلقه زد.. دیبه خودش لرز یباد سرد دنیکه با وز لدای

 زد آروم زمزمه کرد: لدای یبه گونه  یحلقه زد، سرش رو جلو آورد و بوسه  لدای کمر دور رو  عماد از پشت دستش که

 سردته؟-

 گفتن: مثبت تکون داد، عقب رفت و با یرو به معن سرش

 صبر کن.-

انداخت و از پشت دوباره بغلش  لدای یشونه  یرفت، در عقب رو باز کرد و کاپشنش رو در آورد و رو نیماش سمته

 کرد.
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 .یشیاالن گرم م-

 فرو برد. ینیریش یرا در خلصه  لدای شیاز ب شیکه ب لدای یگونه  یرو یبوسه  یگرم و

 شکمش بود گذاشت. یدسته عماد که رو یهاش رو با لذت بست و دستش رو رو  چشم

 بردن.. یم لذت بودن هم کنار از  را بسته بود و در سکوت شانیدو چشم ها هر

و ماندگار  باتریهر دو ز یلحظه را برا دیوز یکه م یو باد دیرس یپرتگاه به گوش م نییکه از پا ایدر یموج ها یصدا

 تر کرده بود..

 تر شد. کیبه پرتگاه نزد یباز کرد وقدم لدایاز کرد، دست هاش رو از دور کمرم را ب شیعماد چشم ها یاز لحظه  بعد

 :دیچرخ لدایهوا دوباره به سمته  یب و

 !لدای-

 جواب داد: مهربون

 جانم!؟-

 بود؟ یک نجایبار که اومدم ا نیآخر یدونیم-

 بود؟ یک-

 ادیسر دلم مدام فر رتمیخواست اما غ یکردم. دلم تو رو م یکی رتمیدلم رو با غ تین نجایچند روز قبل، اومدم و ا-

 برداشت: یزد.. قدم یم

 گفت؟ یم یچ رتتیغ-

خواست و واسه داشتنت دل  یزد. دلم بدجور تو رو م یم ادیگفت، عالقه اش به تو رو مدام تو سرم فر یم میاز دا -

تو زن من  یوقت میروز هم شده دا کی یکه برا خواستم تو رو داشته باشم تا نکنه ینم یطرف هیکرد اما از  یدل م

 چیکردم تا قبل از اون شب واسه ه یخودم رو خال نجایا وبه تو نگاه کنه... اون شب اومدم  ییا گهیبه چشم د یشد

.. زدیم ادیسرم فر رتمیاز غ شتریکه ب یی.. اشک هاختمیاما اون شب واسه نداشتنه  تو اشک ر ختمیاشک نر یکس

نبود، اون اشک ها اعتراف من به خودم  هی.. اون اشک ها فقط گرلدایهق هق اشک هام هنوز تو گوشم هست  یصدا
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مردم با دلم صاف  یبه تو، و حرف ها میرو زدم نگاه دا یهمه چ دیخوام.. ق یچقدر خاطره اتو م نکهیبه ا ترافبود. اع

 .لدایگفت فقط و فقط  یکه م یو صادق شدم..صداقت

 .ستادیا لدای یت و درست رو به روبرداش یقدم

 زد. یهاش رو دور صورتش قاب کرد؛ لبخند مهربون دست

 .یاما بد عاشقم کرد یدون یخودت نم لدای-

اشک ها از  نیا گهیدونست که د ی.. اما خودش خوب مدیگونش چک یو اشک هاش رو دیزد، که بغض ترک یلبخند

 ..هیخوشحال یبلکه از رو ستین یغم و ناراحت یرو

 لب زد: ییگرفته ا یگونش بود گذاشت و با صدا یعماد که رو یدست ها یرو، رو دستهاش

 دونم.. یرو م یدونم عماد.. من همه چ یم-

 .دیخند جانیه یبا صدا و از رو هیگر وسط

 .یرو بهم گفت، گفت که چرا رفت یهمه چ تیدا-

 زد. هق

 .یگفت که چقدر دوسم دار-

 ریبلند زد ز یاد انداخت و محکم دست هاش رو دور کمرش حلقه کرد با صداطاقت خودش رو در آغوش عم یب

 ..هیگر

 اومد. رونیخونه شد، که همزمان مادرش از آشپزخونه ب وارد

 لبش نشست و با ذوق گفت: یرو یقیعماد لبخند عم دنید با

 مادر؟ یاومد-

 کشوندش گفت: یکه به سمته مبل ها م یبا عجله سمتش اومد. دستش رو گرفت و در حال و

 ها؟ یکه دوباره زود بر یومدیداخل ن ایقربونت برم؛ ب ایب-
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 و نگهش داشت. دینگران و مضطرب مادرش انداخت، دستش رو کش یبه چهره  یمهربون لبخند

 برم. ییمن جا ستیصبر کن مامان قربونت برم. نگران نباش قرار ن-

 گفت: یخوشحال با

 بگو جون مامان!-

 زد. شیشونیپ یرو یقیعم یهاش رو قاب صورت مادرش کرد و بوسه  دست

 کارت دارم. نیبش ایبه جون مامان. فقط ب-

 !؟رهیخ-

 باز شد. ششیحرف ن نیا با

 .نیبش ای.. برهیمامان خ رهیخ-

 .نهیمبل نشست و منتظر موند تا مادرش هم بش یرو

 مبل نشست. یبه عماد انداخت و رو ینگاه دیترد با

 خب بگو!؟-

 .ختیآب ر وانیل یپارچ رو برداشت و تو زیم یشد از رو خم

 یب "مادر عماد"برد تا دوباره پارچ رو برداره که الله  شیدست پ د،یگذاشت و آب رو سر کش زیم یرو، رو پارچ

 برد و دسته عماد رو پس زد. شیطاقت دست پ

 گفت: یلحن پر از اضطراب و نگران با

 نه؟ ای یزنیعماد حرف م-

 رو باال گرفت. سرش

 خبر مرگم رو بهت بدم. خوامینگران نباش نم ؟یمامان چته؟ چرا انقدر استرس گرفت-

 :دیو غر دیهاش رو تو هم کش اخم
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 .ریعماااد، زبونتو گاز بگ-

 چشمش گذاشت: یو دستش رو، رو دیخند طونیش

 اونم به چشم مادمازل.-

 نگاهش کرد. یچپ چپ

 نه؟ ای یزنیحرف م-

 به چشم. اونم-

 خب!-

 گفت: ینیمقدمه چ چیبدون ه عیسر یلیخ

 .یخواستگار دیواسم بر خوامیم-

 گفت: یبلند بایتقر یخورد و با صدا کهیحرف عماد  دنیشن با

 ؟یچ-

 .دیهاش رو تو هم کش اخم

 .رونیب یاول کار بابا رو نکشون یهم یتون یچه خبرته مامان! آرومتر، م-

 تر از قبل گفت: آروم

 ؟یواسه زن دوم خواستگار یبر یخوایم ی! هنوز زن اولت رو نگرفتگهید هیچ یعماد؟ خواستگار یگ یم یچ-

 :دیپرس جیو گ متعجب

 مادر من؟ یراه انداخت هیزن اول، زن دوم چ-

 تمام جواب داد: یسادگ با

 .گهید ایمه-

 شد. از جاش بلند شد. شتریهاش ب اخم
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 .روشن شده یهمه چ ایکردم در مورد مه یفکر م-

 بلند شدوو نگران لب زد: متقابال

 ؟یچه روشن شد-

 رو به مادرش دوخت. شیزد و نگاه جد شیتو موها یچنگ کالفه

 یاون چ دونمیهم گفتم نم ایرو به هم زدم به خود مه یمامان، من نامزد رمیرو بگ ایمه ستیمن قرار ن نکهیا یعنی-

سفر عقد که  یپا دمیبه زور بشون دیبخوا نکهیتمام شده مگر ا یعنیتمام شده پس  یگم که همه چ یگه اما من م یم

 هم جزو محاالته. نیا

 تمام ادامه داد: تیجد با  کرد و یکوتاه مکث 

حرفم رو  دوارمی. امایباشه نه مه "لدای"کنارم اسمش  زهیکه دوش یاونم وقت رمیسفر عقد م یبار پا کیمن تنها -

 نداشته باشم. شتریب حیبه توض ازین گهیه دکرده باشم ک انیانقدر واضح و روشن ب

 تا سمته اتاقش بره که الله نگران لب زد: برگشت

 اما بابات...-

 لب نجوا کنان لب زد: ریلبش نشست؛ نگاهش رو به اطراف گردوند و ز یرو یخند شین

 بابا...بابا..-

 به سمته الله برداشت. یو قدم برگشت

 به الله اشاره کرد. یسر با

چون  یمن توجه کن یو به من و خواسته  یشوهرت دست بکش یاز طرف دار نباریا کی دوارمیاونم با خودت.. ام-

دردسر با همه  یامشب من رو به بابا بزن و ازش بخواه ب یکنه. پس حرف ها یبابا هم قبول م یمطمئنم اگه تو بخوا

 . وگرنه....ادیکنار ب یچ

 ؟یوگرنه چ-

 شتن.دو به سمته صدا برگ هر
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 اومد. نییآخر پا ینگاهش رو به عماد دوخت از چند پله  تیدر و جد یبا اخم ها یعل

 ؟یگفتم وگرنه چ-

 

 :دیچیپ یدر فضا یعل ادیفر ینزد که صدا یو حرف دیحرص لب گز با

 ؟یگفتم وگرنه چ-

 کرد، افتاد. یبه او نگاه م یپله ها با نگران یکه رو لیباال گرفت که نگاهش به عسل و سه تیرو با عصبان سرش

 بابا، من حرفامو به مامان... هیکاف-

وگرنه. وگرنه  یخواستگار امیقبول کنم که ب دیبا ی. گفتیخودت مثل آدم بگ دیبه من با یکه زد یبه مادرت زد-

  ؟یچ

 حرمت پدرش را بشکند اما.. شینزد و سکوت کند تا نکند با حرف ها یداشت حرف یسع

ها؟ اون دختر اگه دوست  ت؟یکه قرار بود بشه زن دا یدختر یخواستگار یبر یخوا یکجا رفته عماد ها؟ م رتتیغ-

 داشت..

 بابا...-

بود  ییخشم آلود عماد در فضا تنها صدا ینفس ها یصدا د؛یچیدر فضا پ زیرعب انگ یکه زد، سکوت ادیفر یصدا با

 شکست. یکه سکوت را م

 گفت: یدورگه  یصدا با

 رشیتمامش تقص میقبلش قرار بود بشه زن دا دیگ یکه شما م یاون دختر یخواستگار رمیاگه االن دارم م-

 ریگرد اگه قبول کرد تمامش تقص یرو قبول نم ییدا یاون دختر اگه منو دوست خواستگار دیگ ی.. مدییشما

از  لداینه  لدا،ی یبره خواستگار انیک بود که ینه فرصت دیکرد ینم دیتهد لدای یشماس.. چون اگه شما منو با نابود

رو دوست دارم  لدای..من ستیاتفاقا افتاد واسم مهم ن نیا یداد.اما حاال که همه  یجواب مثبت م انیلج من به ک

.. حاضرم تمام عالم ادیو خم به ابروم ن رتیغ یب دیبهم بگ هیببندم انقدر که شما و بق یهمه چ یاونقدر که چشم رو

کنن رو  یکه احساس ندارن و من و احساسم رو درک نم ییرو داشته باشن.. من اون آدما لدای امابهم پشت کنن 



 نمیتر یلیل

 

27
2 

 یشعور یاز ب گهیگن د یم یهر چ لیدونم مثل من دلش به دلمه.. فام یخوام که م یرو م ییلدایمن  خوامینم

حرف  الیخ یهمه، ب الیخ یب گم ی..پس مبتیواسه اونا کنم بازم فقط لب و دهنن و پر از غ یخودشونه من هر کار

 بشم.. لدای الیخ یزنن.اما...اما محاله ب یکه پشت سرم م ییها

 لب زد: تیبرداشت و با تحکن و جد یمحکم به سمته عل یقدم

 محاله. گهید نباریگفتم!؟ محاله..ا یچ یبابا متوجه شد-

 زد. یخند شین

 که محاله آره؟-

 حالتش نداد. یتو یرییتغ یعل زیآم دیبا لحن تهد یشده بود و حت رهیخ یعل یبه چشم ها تیهمون جد با

 .دمیازت سوال پرس-

 هاش رو با حرص بست و لب زد: چشم

 آره محاله.-

 ..یحت-

 نداد حرفش رو ادامه بده، چشم هاش رو باز کرد و تحکم جواب داد: اجازه

حرفم سخت  یبابا، چون من رو یکن یسته مفقط خودت رو خ یبگ یبر زنم،یحرف م لدایبا پدر  رمیم یاگه بگ یحت-

 . دیکن یبعد کار دیبزنه. پس بهتر  اول خوب فکراتون رو بکن نیتونه منو زم ینم یباد چیو ه ستادمیا

 زد و برگشت. یهوا بشکن یتو ستاد،یوسط راه ا یگذشت سمته پله ها رفت ول یرا زد و از کنار عل حرفش

 ..یآ راست-

 که پشتش به عماد با حرص چشم هاش رو بست. یبرگشت، عل کامل

 آورد گفت: یرا درم یکه بد حرص عل یو عاد لکسیلحن ر با

 .دیصبر ندارم، پس بهتر  زود فکراتون رو بکن یلیمن خ-
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 هوا واسش فرستاد. یتو یتا حرف نزند، زد و بوسه  ومدیبه الله خانوم که مدام واسش چشم ابرو م یچشمک

 و گفت: دیعسل رو کش یو از پله ها باال رفت، گونه  سرخوش برگشت یحال با

 وروجک. یچطور-

 زده گفت: جانیپله باال رفت که عسل ه چند

 دوسش داشتم. یلیمن خ ؟یازدواج کن لدایبا  یخوایداداش واقعا م-

 .دیعسل رو بوس یلبش نشست، برگشتم و گونه  یرو یلبخند

 آره قربونت برم.-

 رو باال گرفت و با طعنه گفت: سرش

 .هیچقدر دوست داشتن لدای دیساله هم فهم10 یدختر بچه -

 لب گفت: ریعماد زد و ز یکه خنده اش گرفته بود، آروم به پهلو لیسه

 نکن. شیشیعماد آت-

 برگشت و از پله ها باال رفت. یی"واال"انداخت و با گفتن  لیبه سه ییکوتا نگاه

 کرد. پیتا جانیرفت و با ه لدایاسم  یرو در آورد رو شیاتاق که شد، گوش وارد

 !؟یدیخانوم خواب-

********** 

 لبش نشسته بود. یهم رو یقیفکر عماد غرق شده لبخند عم یکه تو یبود، در همون حال دهیباز دراز کش طاق

و بلند کرد و ر یخورد، و به سرعت گوش یدیتکون شد شیدر جا ودیشکمش گذاشته  یکه رو شیگوش ی برهیو با

 تخت نشست. یرو

 از قبل باز شد و غرق لذت شد. شتریب ششین امیرو باز کرد، با خوندن پ امیپ
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بالشت فشار داد و  یو سرش رو محکم تو دیشکم خواب یانداخت و رو یرو، رو یبست، گوش جانیهاش رو با ه چشم

 زد..... یکوتاه غیج

********* 

 زد. رونیرو برداشت و از اتاق ب فیعجله ک با

 مامان، مامان.-

 اومدم و جواب داد: رونیب اشپزخونه  گرد از یلباسش خشک م نییکه دست هاش رو با پا یدر حال یزر

 ه؟یچ-

 جواب داد: یو با سرخوش دیپر نییپله رو پا نیآخر

 مادرجان بگو جانم دخترگلم.. گهید هیچ هیچ-

 :دیکرد و با شک پرس زیر تعجب کرده بود چشم هاش رو لدایکه از حالت سرخوش  یزد

 .یکه تو انقدر سرخوش شدهی! چلدایچه خبره -

 برداشت و دستش رو دور گردنش حلقه کرد. یبه سمته زر یچند قدم  دیته دل سرخوش خند از

 گونش زد. یرو یمحکم ی بوسه

 فرستاد. رونیب یرو به راحت نفسش

 عشقم. رمیچقدر خوب بود، من دارم م ششیآخ-

 ؟یرو از کجا آورد یهمه انرژ نیتو؟ سر صبح ا یخوب یجد یجد لدا؛ی-

 .دیخند زیر

 بد  مگه؟-

 زد. یانداخت و لبخند مهربون لدایبه  یکوتاه نگاه

 لبت باشه. یلبخند رو ینه قربونت برم، انشاهلل تا هست-
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 سمته در سالن رفت. "قربونت برم"زد و با گفتن  یبه گونه زر گهید ی بوسه

شماره چشم هاش  دنیبا د یدر آورد ول فیرو از تو ک یعماده با عجله گوش نکهیا فکر ازنگ خورد، ب شیگوش که

 درشت شد و با تعجب لب زد:

 ماهور!؟-

 

 《ماهرو》

 

کمرم خشک  مایهواپ یو از جام بلند شدم، بعد از چند ساعت نشستن تو دمیکش ینفس راحت ما،ینشستن هواپ با

 شده بود. 

 .ستادمیکنارم نشسته بود، از حرکت ا یکه صندل یرزنیپ یبه کمرم دادم که با صدا یقوس کش

 .ایقر کمر بر رونیب یبر یتون یخانوم م-

 تعجب برگشتم. با

 جان!-

 گفت: ضیواسم نازک کرد و با غ یچشم پشت

 رد شم برو کنار. خوامیم گمیم-

 از رفتارش در تعجب بودم کنار رفتم تا رد بشه.که  یبزنم در همون حال یحرف نکهیاعصابه!! بدون ا یچه ب وا

 لب غر زد: ریز شدیکه از کنارم رد م یحال در

 ..یامروز یاز دسته جوونا-

از  یکیرفتم چمدونم رو از  نییاومدم. از پله ها که پا رونیب مایرو برداشتم و از هواپ فمیتکون دادم، ک یخنده سر با

 کارکنان گرفتم.
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 چمدون رو گرفتم و دنباله خودم کشوندم..  ی دسته

تنها  ؟یچکار کن یخوایبه اطراف نگاه کردم، خب بفرما ماهور خانوم حاال م فیسالن فرودگاه که شدم بالتکل وارد

 ؟یکجا بر یخوایحاال م یاومد یبلند شد یبدون خبر به کس

دم که بعد چند ماه دعوا با، بابا باالخره فکر کر روزینشستم..به د یصندل یدادم و رو رونیب یرو با خستگ نفسم

 .رانیکنم که برگردم ا شیتونستم راض

 لبم نشست. یرو یطانیعموم اما....لبخند ش یشده بودم، بابا ازم خواست برم تهران خونه  رانیکه چقدر دلتنگه ا آخ

.. بابام ارهیبه سرم م ییم چه بالعموم اومدم خونه خال یخونه  یتهران، اومدم اهواز و به جا یکه اگه بفهمه به جا آخ

 ازش نداشت. یدل خوش چیدونم چرا ه یبا خالم نداره تنها مشکلش شوهر خالمه که نم یمشکل چیه

 .رهیگ یبترسم خنده ام م نکهیا یفکرش به جا از

 دختر خالم رو گرفتم. لدای یدر آوردم و شماره  فیرو از تو ک یگوش

خبر برم..آخ که  یکه خبر داشتم هنوز خونه اشون رو عوض نکردن پس بهتره ب ییشماره اش رو نگرفتم.. تا جا اما

 چقدر دلم واسش تنگ شده بود.

 راه افتادم. یزده از جام بلند شدم، دسته چمدون رو گرفتم و سمته خروج جانیفکر ه نیا با

 ..اما.. یتاکس یها نیدر فرودگاه پر بود از ماش یانداختم، جلو ییاطراف نگاه گذرا به

 بود افتاد.. یکه راننده اش پسر جوون یرنگ دیبه سمند سف نگاهم

هم گلو خودش رو  هیداده بود مثل بق هیتک نشیو جنتلمنانه به ماش کیش یلیاصال انگار نه انگار راننده اس، خ اوهو

 کرد.. یواسه مسافر خسته نم

 ش گذاشتم و گفتم:چمدون رو کنار پا دمیبه سمتش قدم برداشتم، بهش که رس یآن میتصم با

 دربست.-

 کنه. یبا تعجب نگام م دمیسمته در عقب رفتم، در رو باز کردم اما اصال تکون نخورد برگشتم که د و

 گفتم: ضیو با غ دمیهام رو تو هم کش اخم
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 میرو بدم اما فقط االن بر هیخسته ام حاضرم دو برابر کرا یلیو خ دپیمن تازه رس نیبب ؟یکن ینگاه م یچرا اونجور-

 .میمنتظر مسافر نمون گهیو د

 هاش گرد شد و با تعجب گفت: چشم

 بابا خانوم من..-

 دادم. رونیب یرو با خستگ نفسم

 ها هم تا پر نشن حرک.. یتاکس هیبق ستم،یآقا من درست اهواز رو بلد ن-

 .دیسوار ش دییباشه خانوم بفرما-

 رفت، صداش زدم. نیسمته در ماش و

 آقا! یه-

 گفت: ضیو با حرص برگشت و با غ ستادیا

 بله!-

سمته چمدون اومد و حرص بلندش  یبست و مکث کوتاه یلحظه  یابرو به چمدون اشاره کردم، چشم هاش رو برا با

 کرد و سمته صندوق رفت.

 شدم. نیسوار ماش ییراننده عبوس و افاده ا الیخ یباال انداختم و ب ی شونه

 شد و حرکت کرد. سوار

 لطفا کولر رو روشن کن.-

 تعجب گفت: با

 کولر؟-

 ادیاالن واسم ز یآلمان عادت کرده بودم و سرما یفصل زمستون  اما خب من به سرما یتو قایدونستم االن دق یم

 سرد نبود..
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 .الیخ یب یاوک-

 شدم اما اعتنا نکردم. نهیینگاه متعجبش از آ متوجه

 خب کجا برم؟-

 .دمیرو کنارم گذاشتم و خودم رو جلو کش فمیک

 .ستمیدرست آدرس رو بلد ن ومدمین نجایوقته ا یلیواال من خ-

 بهم انداخت. نهییاز تو آ ینگاه

 برم؟ دیخب حاال من کجا با-

 شدم، المصب چقدر چشم هاش جذب کننده اس. شیمشک یچشم ها خیم یلحظه  واسه

 خانوم! با شمام..-

 :دمیرسپ جیخودم اومدم، گ به

 د؟یگفت یچ-

 .دیفرمون گذاشت و به عقب چرخ یدست رو،رو هینگه داشت،  ابونیخ یرو گوشه  نیماش

 رفتم و مظلوم نگاهش کردم. عقب

 برم؟ دیحاال من کجا با دمیپرس-

 گفتم: عیفکر کردم و سر یکم

 گلستان..-

 خب!-

 گم. یم شویبق دیحرکت کن-

 دادم. رونیب یبهم رفت و برگشت و حرکت کرد، نفسم رو به سخت یچپ چپ

 ..شهیام حبس م نهینفس تو س زنهیچقدر بداخالقه حرف که م اه
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 فرستادم که گفت: یلعنت م زمیکم کم داشتم به خودم و سوپرا گهیکه بود گفتم، د یرو به هر بدبخت آدرس

 نجاست؟یا-

 گفتم: کالفه

 م.زنگ بزن هیدونم صبر کن  ینم-

 "یخب از اول زنگ بزن اسکولم کرد"لب گفت که فکر کنم گفت  ریز یزیچ هی

 رو گرفتم. لدایتوجه به حرفش شماره  یب

 :دیچیپ یتو گوش لدای یزده  جانیه یبوق صدا نی.بعد از خوردن سوم

 کنم. یاشتباه که نم ؟یماهور خودت-

 خنده گفتم: با

 چهارما: آدرس خونتون رو بده. یکن یاوال: سالم دوما:آره خودمم. سوما: نه اشتباه نم-

 هوا رفت. غشیج یصدا

 .رانیا یماهور نگو اومد یوا-

 کوچه بهارم فقط.... یاالن تو نکهیهم االن اهوازم هم ا رانیهم اومدم ا-

 گفت: عیحرفم رو ادامه بدم و سر نذاشت

 صبر کن اومدم، اومدم..-

 تکون دادم و رو به راننده گفتم: یقطع کرد، با خنده سر و

 .دیاریچمدون رو از صندوق در ب شمیممنون م میدرست اومد-

زدم و  یغیاومد ج رونیکه ب لدای دنیاومد برگشتم با د یباز شدن در یشدم، که همزمان صدا ادهیپ نیماش از

 .دمیسمتش دو

 .لدااااای-
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 گفت: جانیکه گذاشت عقب رفت و با ه قهی. چند دقدمیرو تو بغلش انداختم و محکم تو آغوش کش خودم

  ؟یینجایا شهیماهور باورم نم یوا-

 زد تو سرم و گفت: آروم

 دنبالت. امیخر  چرا خبر نداد ب-

 با خنده گفتم: نجایسرم اومد تا برسم ا ییچه بال نکهیا یادآوری با

 کنم. زیاخواستم سوپر یم رسرمیخ-

 رو دور بازوم حلقه زد و با ذوق گفت: دستش

 .شنیخوشحال م یکل یداخل که مامان و بابا بشنون اومد میبر م،یبود، بر یقشنگ زیاتفاقا سوپرا-

 .ارمیآخ که چقدر دلم واسشون تنگ شده، فقط بزار چمدونم رو ب-

 به روش زدم و گفتم: یبود. لبخند ستادهیا نیراننده با چمدونم کنار ماش ن،یبرگشتم سمته ماش و

 آقا، چقدر بدم خدمت.. یمرس-

 .یتراب یسالم آقا-

 برگشتم. لدایسمته  جیگ

 ؟یچ-

 به روم زد و به راننده اشاره کرد. یلبخند لدای

 دانشگاهم. یهم کالس ،یتراب یآقا-

گ مشخص بود داره مسخره لبش و نگاهش که قشن یپوزخند رو دنیبرگشتم با د یشدم؛ ناباورانه سمته تراب شوکه

 کنه سرخ شدم. یام م

 خجالتم چند برابر شد. لدای یسوال بعد با

 ماهور؟ یاومد یتو با چ-
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 گفت: ینزدم، که تراب یو حرف دمیگز لب

 ..گهیمن با اجازه اتون برم د دیببخش-

 :دیبا تعجب پرس لدای

 ..یچرا م دیچرا اومد-

 از چه قرار  که ساکت شد و به سرعت سمتم برگشت.. هیقض دیرو ادامه نداد، انگار فهم حرفش

 شد و رفت.. نیسوار ماش ی "خداحافظ"با گفتن  یتراب

 خنده اش هوا رفت، خودمم خنده ام گرفت. یصدا یکه به محضه حرکت تراب ییلدایموندم و  من

 تو صدام گفتم:  یته خنده  با

 ..لدایزهرمار -

 یکه م یهم در حال لدایوارد خونه شدم.. عیهاش در امان باشم چمدون رو برداشتم و سر کهیاز ت نکهیا یبرا و

 پشت سرم اومد.. دیخند

 گفت: یبلند یبا صدا لدای میسالن که شد وارد

 آوردم واسه ات... یچ نیبب ایمامان، ب-

 اومد. ییزن دا یصدا

 ؟یمگه تو نرفت-

 ه با همون تُن صدا گفت:نگام کرد و دوبار ییزده ا جانیبا نگاه ه لدای

 برم اما نشد. خواستمیم-

 چرا نش..-

 من حرفش رو ادامه نداد. با تعجب لب زد: دنیاومد با د رونیآشپزخونه ب از

 ماهور!-
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انداخت  یام م امرزهیمامان خداب ادیمهربون خاله تنگ شده بود، چهره اش منو  یچهره  نیا یکه چقدر دلم برا آخ

 طاقت سمتش رفتم و بغلش کردم. یکه چند سال قبل از دستش داده بودم.. ب

 قربونت برم خاله چقدر دلتنگت بودم.-

 بغض آلود لب زد: یرو محکم دور کمرم حلقه زد و با صدا دستاش

 چقدر دلم برات تنگ بود. یدون یم یقربونت بره خاله، چه عجب اومد-

 گونش زدم. یرو یرو عقب بردم و بوسه  سرم

 ...نجایاومدم ا ییدا یرفتن خونه  یبه حرف بابام گوش ندادم و به جا نیهم یمنم دلم برات تنگ شده بود، برا-

 . وونتوید یول کن اون بابا یکرد یکارخوب-

 با حرص حرفش رو ادا کرد که قهقه خنده ام به هوا رفت. انقدر

 از دسته تو خاله..-

 گفت: لداینگام کرد و رو به  مهربون

 گه؟ید یدیماهورجان رو ببر تو اتاقت لباساش رو عوض کن، تازه رس لدا،ی-

 که تو وجودم بود جواب دادم: یو شور جانیه با

 امروز رو تا آخر شب کنار شما بمونم. خوامیم ستم،یخاله اصال خسته ن یآره ول-

 .دیو دستش رو نوازش گونه روب گونم کش دیخند مهربون

 فعال برو لباساتو عوض کن. ،یتو بخوا یهر چ زمیباشه عز-

 چشم.-

 هم تا آخر باز بود. ششیکرد ن یکار م یبود و با گوش نییسرش پا لدا،یسمته  برگشتم

 صداش زد: خاله

 ...لدای...لدای-
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 تا خاله شک نکنه. دمیخنده ام گرفت اما نخند د،یشن یخاله رو نم یشده بود که اصال صدا یغرق گوش انقدر

 گرفتم و با طعنه گفتم: یو سمتش رفتم بازوش رو نشکون تند کردم پا

 خاله با توء حواست کجاست؟ لدای-

 :دیپرس جیسرش رو باال گرفت. گ عیسر

 ها؟-

 نثارم کرد. یکه با حرص زد به پهلوم و زهرمار دمیخند زیر زیانداختم و ر نییرو پا سرم

 و گفت: د،یرو همراه خودش کش دستم

 ..نمیبب ایب-

گرفتم و  لدایدست لباس از  هی ارمیتو اتاق، چون حوصله نداشتم فعال لباسهام رو از تو چمدون در ب میهم رفت همراه

 رفتم حمام...

 

 《لدای》

 

 دیچیپ یگرم و مهربونش تو گوش یبوق صدا نیعماد رو گرفتم، با خوردن دوم یشماره  عیبسته شدن در حمام سر با

 گفت: یشگیهم یبا همون انرژ

 قربونت برم! یخوب زدلم،یزسالم ع-

 شد. یم قیبه قلبم تزر جانیو ه یانرژ لویک لویتک تک کلمات جمالتش، ک دنیشن با

 که تو صدام بود گفتم: یجانیه با

 ؟ییکجا یمن خوبم تو خوب زم،یسالم عز-

 کرد و گفت: یمکث
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 ...قایمن االن دق-

 اومد و گفت: نیماش یترمزدست یصدا

 بالکن..! یتو ایب-

 و ناباورانه لب زدم: ستادمیا خیجام س سر

 ؟یچ-

 انداخت. یبرد و قلبم رو تپش م یدل من رو م یاز پشت گوش یکه حت ییاز همون خنده ها د،یخند

خب...! فردا اگه کر شدم خودت  یگوشمو کر کرد یکن یگفتم که انقدر تعجب م یقربون اون تعجب کردنت؛ مگه چ-

 کنم و... یتو دق م یبعدشم من از دور یکن یترکم مو  خوامیمن شوهر کر نم یگ یتو نم

 تو حرفش. دمیخنده پر با

 ؟ییکجا یجد یاوال که خدا نکنه دوما عماد جد-

 اومد. نیباز و بسته شدن در ماش یصدا

 بگم کجام.. قیمن دق ستین یازین گهیبالکن د یتو یایب-

شدم نگاهم به  کیکوتاه بالکن نزد واریقدم که به د بالکن رفتم،در رو آروم باز کردم و وارد بالکن شدم. چند سمته

 داده بود. هیتک نیبه ماش نهیعماد افتاد که دسته به س

 زد. یبغلم باز کرد و چشمک ایب یگذاشت. دست هاش رو به معن بشیج یرو قطع کرد و تو یمن گوش دنید با

 .دمیکش نییپا کمیبالکن کردم و خودم رو  واریدست هام رو حائل د دم،یزده آروم خند ذوق

 ؟یکن یجا چکار م نیعماد تو ا-

 من بلند گفت: برعکس

 .دنشیمن اومدم د ادیتونه ب یتنگ شده بود. اون که گفت نم یخانوم هی یدلم برا-

 .دمیبه اطراف کوچه نگاه کردم؛ لب گز نگران
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 .ادیم یکی هویبرو  زمیعماد جان عز-

 بچه ها ابرو باال انداخت و لجوجانه گفت: مثل

 ماهت خانوم. یرو دنینشدم از د رینچ، هنوز س-

تمام لذتم رو از  نهیو ما رو بب ادیب یکس نکهیبردم اما خب احتمال ا یلذت رو م تیحرف هاش نها دنیاز شن نکهیا با

 برد. یم نیب

 گفتم: یلحن ملتمس با

 ترسم. یعماد قربونت برم من م-

 به جلو برداشت و دستاشو از هم باز کرد. یگرفت و قدم نیش رو از ماشا هیتک

 بپر بغلم.-

 . تشر زدم:دمیبه صورتم کش یحرفش خنده ام گرفت؛ دست از

 عماااد.-

 نشست. شیشونیپ یرو یزیر اخم

 .نمیصورتت نذار و بذار خندتو بب یدستتو رو یخند یم یصد دفعه نگفتم وقت-

 رو کنار بردم و با ناز گفتم: دستم

 .دییبفرما-

 اون صورت ماهتو. نیبب شهیبزار هم نه،یهم-

 چشم، فقط االن برو.-

 حمومتون چقدر... نیا لدا،ی گمیم-

من و عماد در گردش بود نگاه  نیباز نگاه متعجبش ب یگرد شده به ماهور که با دهن یسرعت برگشتم، با چشم ها به

 کردم.
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 دادم. یحواسم رو م دیرو نداره، خب البته حق هم داره من با یزیچ نیبود که هنگ کرده و اصال انتظار همچ معلوم

 ماهور!-

 رو به من دوخت. جشینگاهش رو از عماد گرفت و نگاه گ دیترد با

 ها!-

فتم بازوش رو خنده ام رو گر یگرفته بود که به زود جلو یحالتش خنده ام گرفت، انقدر چهره اش حالت باحال از

 کنم. یریجلوگ شیگرفتم تا از غش و ضعف احتمال

 .زمیداخل عز میبر-

 عماد اومد: یقدم رفتم که صدا کی

 .نییپا  ایب گهید کمیمن منتظرتم  لدای-

 رونیها ب هیتعجب بود که چرا همسا یبهش رفتم، المصب صداش انقدر بلند بود که برام جا یو چشم غره  برگشتم

 .ختنینر

 جوابش رو بدم ماهور رو همراه خودم کشوندم تا در رو بستم. نکهیا بدون

 آروم و با شک لب زد: ماهور

 بود! یک نیا-

 .دهید یتو! انگار چ یشد ینجوریماهور زهرمار چرا ا-

 .یزاریجا قرار م نیکه با دوست پسرت ا ینترس شد یتو از ک دهیبود ورپر یک نیا چون،یحرفو نپ لدای-

 رفت. خنده ام هوا قهقه

 !هیاز دسته تو ماهور، دوست پسر چ یوا-

 واسش. یباال پرت کن نیاومده بود جزو رو از ا ته،یفقط دوست دانشگاه یمثل تراب نمینکنه ا یپس چ-
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 ایدونستم بخندم  یکرد که نم یم انیب یحرف هاش خندهام شدت گرفته بود، انقدر حرف هاش رو با حرص خاص از

 ت:جوابش رو بدم که با حرص گف

 !لداینه  ای یزنیحرف م-

 باال گرفتم. میتسل یهام رو به نشونه  دست

 گم. یباشه، نزن بهت م-

 تخت نشست. یتاج تخت انداخت و خودش رو یرو از دور موهاش باز کرد و رو حوله

 !دییخب بفرما-

خوبش  یرو به طور خالصه واسش گفتم، انقدر هم با گفته هام هماهنگ بود که جا هینشستم و از اول قض کنارش

افتاد و  یم نییشونه هاش پا نشیغمگ یگفت و جاها یم یبلند "یوا" جانیو با ه دیکوب یدست هاش رو به هم م

 دختر.. نیداشت ا یچقدر انرژ شدمیم وونهی.. کم کم داشتم از دسته کارهاش د"چه بد"کرد  یآروم ناله م

 رنگ مهربونش که هنوز منتظر ادامه بود گرفتم و از جام بلند شدم. یقهوه  یرو از چشم ها نگاهم

 ا  کجا!-

 گفتم: طنتیباز شد و با ش شمین

 گفت؟ یچ یدیمگه نشن-

 ؟یک-

 عماد!-

 فکر کرد و گفت: یکم

 ادامه اش رو بگو. ایاومد باشه برو. فقط بعدش ب ادمیآها، آره آره -

 رو؟ یادامه چ-

 ..گهیقصه اتو د-
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 بهش رفتم. یچپ چپ

 .ینیب ینبود ادامه اش رو انشاهلل خودت زنده م شتریجا ب نیدوما تا هم میاوال قصه نه و زندگ-

 بشه؟ یمگه قرار  چ-

 درست کردم. نهییآ یرو جلو شالم

 .یخواستگار ادیقرار ب-

 نه.-

 بهش انداختم. یهینگاه عاقل اندر سف نهییتو آ از

 ..شییاما دا-

 .الیخ یرو ب شییدا-

 اومدم. رونیبگه و از اتاق ب ی گهید زیندادم چ اجازه

 یو از سمت رمیکنه که کجا م چیسوال پ یو بخواد کل نهیاومدم، تا نکنه مامان بب نییپا نیپاورچ نیپله ها پاورچ از

 بخواد سرزنشم کنه که ماهور رو تنها نذارم.

 کجا!-

نبود  ی. چاره ارهیسرم م خوامیکه نم یزیچ قایشانس مسخره من که دق نیمامان سرجام خشکم زد، قربون ا یصدا با

 بشه. یگفتم که راض یم یدروغ هی دیبا

 سمتش. برگشتم

 ..رمیدارم م-

نگاه منتظر مامان و اون دستش که  دنیبا د د؛یرس یبه ذهنم نم یزیچ چیفکر کردم ه یکجا! هر چ رمیدارم م خب

بود که دارم ماهور رو تنها  نیواسه ا شیبه حالت حق به جانب به کمر زده بود کال ذهنم قفل کرده بود.. حق به جانب

 .ذارمیم

 بره واسه من بخره. خادیکردم م پسیخاله من هوس  پفک و چ-
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بود حلقه زد و گونش رو  ستادهین که کنار پله ها ااومد و دست هاش رو دور گردن ماما نییپله پا نیاز آخر ماهور

 .دیبوس

 .دیالبته اگه شما اجازه بد-

 که من مخاطبش بودم گفت: یماهور زد و در حال یبه رو یباور کرده بود لبخند مهربون ییکه گو مامان

 خب برو.-

 زدم. رونیسرعت برگشتم و به دو از خونه ب به

 یکنم اما خبر داشیپ دیاز خودش نبود، به اطراف نگاه کردم تا شا یدر بود اما خبر یعماد هنوز رو به رو نیماش

 ازش نبود.

 زنگ خورد خودش بود،جواب دادم. میگوش

 .ییالو عماد کجا-

 .ایو ب ریسمته راستت رو بگ-

 برگشتم و راه افتادم. ابونیراست خ سمته

 .نمتیب یچرا من نم ؟ییخب کجا-

 کنم. یات م هیدارم تنب چون من فقط دلم تنگ بود-

 دلم واست تنگ نشده بود!؟ یدون یاز کجا م-

 .یآخه نگفت-

 ؟یمگه تو گفت-

 نگفتم؟-

 زدم و آروم گفتم: ییخنده ا تک

 ؟ییکجا لدایچرا گفتم... عماد جون -
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 اول بگو.-

 ؟یچ-

 که دلت واسم تنگ شده بود.-

 خنده گفتم: با

 از دسته تو.-

 راهم بود کشوند. یکه تو یتنگ یدور کمرم حلقه شد و با خودش داخل کوچه  یهوا دست یب

عطر عماد  یبو دنیچیخواستم تقال کنم و پسش بزنم اما با پ یم  که رفت خفه شدم یبزنم با حرکت غیخواستم ج تا

 ..دمیاز تقال دست کش

 انداختم. نییسرش رو عقب برد و نگاه مهربون رو به چشم هام دوخت، خجالت زده سرم رو پا یمکث کوتاه با

 لب زد: آروم

 ؟یاز دسته من چ-

صورتم که از خجالت سرخ شده بود  شدیخورد و باعث م یم صورتم به هاش نفس  فاصله امون کم بود که انقدر

 سرخ بشه.. شتریب

 ت.فکم نشست و سرم رو باال گرف ریز دستش

 خانوم؟ یانداخت نییسرت رو چرا پا-

 برم. یلذت م شهیپ انیب یو خاص نیریاز زبون عماد با لحن ش یوقت "خانوم"کلمه  نیا دنیکه چقدر از شن آخ

اش گذاشتم و آروم آروم  نهیس یدست هام رو رو نیهم یبرا دمیکش یاز نگاه کردن به چشم هاش خجالت م هنوز

 شدم. راهنشیپ یکردن با دکمه  یشروع به باز

 یکس حت چینبود و اونقدر تنگ و خفه بود که ه ییخونه ا چیکوچه ه یچون تو دمیترس ینم ادیب یکس نکهیا از

 .وفتهیگذرا نگاهش بهش ن
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واسم نه  ایکجا دن چیعماد بود ه یکوچه تنگ و خفه... اما نبود البته از نظر من نبود چون عماد کنارم بود وقت گفتم

 نه خفه.. کهیکوچ

 دلم واسه ات تنگ بودا. یعنی ؟ینگام کن یخوا یخانوم نم-

 لبم نشست. یرو یناخودآگاه لبخند بردیعماد که بد دلم رو م یشگیلبخند هم دنیاکراه نگاهم رو باال گرفتم؛ با د با

 آورد و آروم دم گوشم زمزمه کرد: نییرو پا سرش

 اد؟یتا حاال بهت گفتم لبخند چقدر به صورت ماهت م-

 کردم آروم و با ناز گفتم: کیخودش لبهام رو به گوشش نزد مثل

 ؟یچرا نگفت ،ینه نگفته بود-

 شد رهیعقب برد و به چشم هام خ یفاصله اش رو کم کنه، سرش رو کم نکهیا بدون

 حله! دیبگم ببخش-

 ابروهام رو باال انداختم. طنتیش با

 نچ!-

 .دیبه گوشم گذاشت اما نبوس کیگونم نزد یلبهاش رو رو زدم. سرش رو جلو آورد هیتک واریکه به د نمیرو س زد

 پس چکار کنم!-

 و سمته چپ کج کردم. نییرو به پا سرم

 هوووم! چکار کنم؟-

 .دمیسرم رو جلو بردم و گونش رو نرم بوس اریاخت ینگاه مهربونش رو به چشم هام دوخت، ب و

 مهربون بمون. نقدریهم شهیهم-

 لبش نقش بست. یرو یلبخند

 طاقت ندارم. گهیمن د لدایچشم خانوم. فقط -



 نمیتر یلیل

 

29
2 

 در چه مورد.-

 .یخواد زودتر خانوم خودم بش یرو...دلم م یهمه دور نیا-

 باز شد. شمین

دستش گرفت و انگشت شصتش رو نوازش گونه روش  یبود رو تو رونیکه از شالم ب ییرو باال آورد و تار مو وستش

 .دیکش

 واسه من و تو. هیدنج یچه جا نجایا لدای گمیم-

 اول کوچه نگاه کردم. با

 . من و تو هم که ماشاهلل.نهیو ما رو بب ادیب یکیبله فقط ممکنه -

زد و خودش هم  هیتک واریو عقب رفت. دستش رو پشت کمرش به د دیبا ابرو به فاصلمون اشاره کردم. که خند و

 داد. هیتک

 خوبه. ایب-

 شد و هنوز تو آغوش عماد بودم اماگفتم: یه تمام نملحظ نیدوست داشتم تا آخر عمر ا نکهیا با

 آره االن بهتر شد..-

 خب؟-

 ؟یخب چ-

 ام؟یب یک-

 کجا!-

 کنم. یرسما و قانونا تو رو از بابات خواستگار امیب یک-

خوشحال نشم و ذهنم  ادیوقته تو ذهنم بود باعث شد ز یلیکه خ یرو دوست داشتم اما حرف ها و فکرها حرفش

 بشه. که انگار متوجه شد چون گفت: ریدرگ
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 شده؟ یزیچ لدای-

 که تو دلم بود رو زدم: یزدم و حرف ایرو به در دلم

 ؟یخوا یم یچ یدون یعماد خودت م-

 جواب داد: یمکث چیه بدون

 آره؟-

 ؟یچ-

 فقط تو..-

 لبم نشست. یرو یتلخ لبخند

 دارم. یادیاما عماد من اشتباهات ز-

 ؟یخوا یم یچ یدون یعماد خودت م-

 جواب داد: یمکث چیه بدون

 آره؟-

 ؟یچ-

 فقط تو..-

 لبم نشست. یرو یتلخ لبخند

 دارم.  یادیاما عماد من اشتباهات ز-

 خوام. ی! من هم گفتم فقط تو رو ملدای-

 ؟یچ یعنی-

 و با لحن مهربون تر گفت: یمهربون لبخند

 نه واسم مهمن. ادیکه کرده باشه نه به چشمم م یخانوم من هر اشتباه یعنی-
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 اما..-

 لبم گذاشت. یقدم جلو اومد و انگشت اشاره اش رو، رو هی

 .یکه قرار بود بش یاون نه  شدم یکه هست ینیمن عاشق هم ،یبود نیهم دمیتو رو د یاما نگو...من وقت گهیس،دیه-

رو از  شیحلقه زدم تک جلو رفتم و دستامو رو محکم دور گردنش اریاخت یاز حرف آخرش به وجد اومدم که ب انقدر 

 گرفت و دستاش رو پشت کمرم حلقه زد. وارید

 زد، با لذت چشم هام رو بستم. رگوشمیز ینرم ی بوسه

 حاال چطور برم؟-

دور  شتریشدم؛ دستهامو رو ب رهیاز کوچه خ ینامعلوم یشونش گذاشتم و به نقطه  یچپ صورتم رو رو سمته

 گردنش حلقه زدم.

 .میبمون جور نیخب نرو. بزار هم-

 شد. شتریدستاش ب ی حلقه

 .یشما بگ یچشم. هر چ-

بپرسم کجام  خوادیماهور  و م نکهیخوردم با فکر ا یتکون میگوش ی. با صدادمیکش یقیهام رو بستم و نفس عم چشم

 دستهام رو از دور گردن عماد باز کردم و خواستم برم عقب اما نذاشت.

 کجا؟-

 تا بتونم نگاهش کنم. دمیرو عقب کش سرم

 .خورهیزنگ م میگوش-

 زد. نمیب یرو یکوتاه یصورتم و بوسه  یرو خم کرد رو سرش

 .یاوک-

 نگاهم کرد. رهیخاص خ یزد و با نگاه هیتک واریرفتم، عماد هم با همون حالت قبل به د عقب
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 رو دادم: یبه روش زدم و جواب گوش یلبخند

 جونم ماهور!-

 ؟یچکار کن یساعته رفت مین لدا،ی ییکجا-

 .دمیخند زیر

 .امیباشه االن م-

 ..یکه ُمردم از کنجکاو ایبدو ب-

 خدا نکنه، باشه اومدم.-

 قطع کردم. و

 خب؟-

 هام رو مثل بچه ها باال انداختم. شونه

 برم.. دیبا-

دستش رو دور کمرم انداخت و کشوندم سمته خودش که شکمم به  هیقدم جلو اومد  هیگرفت  واریاز د شویتک

 .دیشکمش چسب

 !ینر شهینم-

اما انقدر محکم گرفته بودم که نتونستم عقب برم،  دمیاش گذاشتم و خودم رو عقب کش نهیس یرو رو دستم

 :گفتم خنده  با

 .دمونیند یکه کس میخدا رو شکر کن دیتا االنم با م؟ییعماد حواست هست کجا-

 .دیخم کرد و گونم رو بوس سر

 بره. شیتا کارامون زودتر پ نهیاصال کاش بب ست،یمهم ن نهیخب بب-

 گفتم: یلحن مثال حق به جانب با
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 ؟یستیمن ن یاصالم به فکر آبرو-

 .دیخند تلخ

 نبود. نیاگه نبودم که االن وضعمون ا-

 انداختم. نییسرم رو پا یحرف زدنت، با ناراحت نیبا ا لدایخدا لعنتت نکنه  اه

 .دیببخش-

 .ختیزده بود رو بهم ر رونیموهام رو که از شال ب یو با دسته آزادش جلو دیخند

 خانوم. یرو نگفتم که ناراحت بش نیا-

ناراحتم  دید یاومد ناراحتم کنه و اگه م یوقت دلش نم چیاخالقش بودم ه نیلبم نشست، عاشقه هم یرو یلبخند

 آورد. یاز دلم م عیسر

 گفتم: عیکه داشت سر ییماهور و عجله ا یورادآی با

 !گهیخب من برم د-

 گفت: یلحن پر از خواهش با

 نه!-

 نکهیبمونم اما با فکر به ا شتریتا ب شدمیخود م یمهربونم رو به نگاه ملتمسش انداختم. کم کم داشتم از خود ب نگاه

 به سرعت عقب رفتم که دستش از پشت کمرم جدا شد. نه،یبب یک ممکنه کس ستیامن ن یادیجامون هم ز

 برم. خدافظ.. دیبا-

 هوا برگردوند. یجنبه بشم و بمونم. برگشتم تا برم که دستم رو گرفت و ب ینگاش نکردم تا نکنه ب گهید

هوا و  یب یبوسه ها نیداشت ا یگونم زد، آخ که حس خوب یرو یقیعم یانگشت اشاره شالم رو کنار زد و بوسه  با

 که پر از عشق بود.. ییهوی

 هوا رو واسم ساخته بود. نیخوش عطر عماد که در فضا بهتر یبا طعم عشق و بو ییها بوسه
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 زد. مینیب یرفت و با انگشت اشاره رو عقب

 .ریبگ ادیکنن خانوم  یم یخدافظ ینجوریا-

 زدم.. رونیا دو از کوچه ببرگشتم و ب یآروم ی "خداحافظ"انداختم و با گفتن  ریزده سر به ز خجالت

********* 

 خونه شدم آروم در رو بستم. وارد

 سمتم گرفت. یکیسمتم، پالست دیاومد و دو رونیب ییاز دستشو عیماهور سر که

 رو.. نیا ریبگ-

 تعجب نگاش کردم. با

 رو؟ یچ-

 ؟یدیخر لدا،ی یاومد-

 :دمیسمته مامان برگشتم و پرس جیگ

 ؟یچ-

 مامان گرد شد و با تعجب گفت: یسوالم چشم ها نیا با

 .گهید پسیوا، پفک و چ-

 رفت. ادتی یعماد همه چ دنیکه با د لدایخاک تو سرت  یا رون،یرفته بودم ب یاومد که به چه بهونه ا ادمی تازه

 بلند گفت: هویکردم که ماهور  یفکر م زایچ نیدادم؟ داشتم به ا یجوابه مامان رو م یچ حاال

 آره گرفت.-

 دستش رو باال گرفت. یتو کیپالست و

 ها.. نیا-

 دم؟یوقت کرد بخره که من نفهم یرو ک ناینگاه کردم، ا پسیدستش که پر بود از پفک و چ یتو کیتعجب به پالست با
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 .ادیم دیسع گهیپس خوبه، من برم شام درست کنم االن د-

 بهم رفت و آروم با حرص گفت: یکه رفت، ماهور برگشت و چپ چپ مامان

 خاک تو سر عاشقت.  یعنی-

 .یرو از کجا آورد نایتو ا-

زدم  میخاله رو ج یبه هزار بدبخت نیواسه هم رهیم ادتیرو  یهمه چ وفتهیدونستم شما تا چشمت آقا عمادت ب یم-

 .لدایتو روحت  دمی. تمام تنم عرض کرد از بس دودمیو سه سوته رفتم و خر

 گونش زدم. یرو یمحکم یوسه رفتپ و دست هام رو دور گردنش حلقه زد و ب جلو

 ماهورکم.. یآخ چقدر خوبه که تو اومد-

 داد گفت: یکه به عقب هولم م یحال در

 شد. یبگو چ میبر ایبسه بسه ب-

 عشقم...... میبر یاوک-

 

*********** 

 

 شو. داریتو رو خدا ب لدای لدا،ی-

 :دمیو نال دم،یسرم کش یچشم هام رو باز کنم پتو رو که ماهور از روم برداشته بود رو رو نکهیا بدون

 ماهور تو رو خدا بزار بخوابم.-

 پتو رو کنار زد. دوباره

 .امیکه همراهت ب یر یجون ماهور پاشو. بابا دو روزه اومدم و همش تو خونم تو هم که دانشگاه نم لدای-

 ...3تا ساعت  شبی. دادیبخدا خوابم مماهور تو رو خدا ولم کن. -
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 گفت: یو با لحن ملتمس دیحرفم پر یتو

 ..لدای-

 پتو رو کنار زدم. ومدیکردم خوابم ن یهر کار گهیشد و از تخت دور شد. اما د الیخ یرو ندادم. که ب جوابش

 پاشو آماده شو تا... یاوک-

 م و با ذوق بغلم کرد.که رفته بود رو به دو اومد سمت یسرعت برگشت و چند قدم به

 آخ که عاشقتم.-

 .زدم کنارش  خنده با

 زهرمار لهم کرد. برو آماده شو تا منصرف نشدم.-

 عجله سمته کمد رفت. با

 باشه باشه.-

 نثارش کردم. ی وونهیتکون دادم و د یخنده سر با

 نیدهنم از ب یتلخ نکهیا یاومدم، برا رونیصورتم رو شستم و ب ییپاهام کنار زدم، رفتم دستشو یرو کامل از رو پتو

 در آوردم و گذاشتم دهنم. یعسل یکشو یاز تو یبره شکالت

 باز شد.. شمیاسم عماد ن دنیرو باز کردم. با د امیتخت نشستم و پ یبلند شد، رو میگوش امیپ یصدا که

 ماهور گفت: که

 است. انیه باست چه حاجب ب انیگفتم آنچه ع میاما خب از قد هیخواستم بپرسم ک-

 کوفت.-

 گفت. یماهور چ دمینشن گهیرو باز کردم و د امیپ

 "خانوم ریدلم صبحت بخ زیسالم عز"

 اومد. رونیمامان از ب یاومدم جواب بدم، صدا تا
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 لحظه..  هی ای! بلدای-

مامان که  یصدا دنیزد با شن یداشت به صورتش کرم م نهییآ یکه جلو یتعجب سمته ماهور برگشتم، در حال با

 و برگشت سمتم. ستادیبود از حرکت ا یلحنش حق به جانب و عصب

 اتاق باز شد و مامان وارد اتاق شد. در

 زنه؟یمگه تو رو صدا نم-

تخت انداختم و از جام  یرو، رو یسمتم اومد، گوش یمنف یها یبود که ناخوداگاه تمام انرژ یجور هیمامان  ی چهره

 بلند شدم.

 شده مامان؟ یچ-

 اشاره کزد گفت: میبهم انداخت و با ابرو به گوش یتند اهنگ

 .نمیرو بده بب یاون گوش-

مامان تعجب کرده بودم  یکه از کارا یبود گردوندم؛ در حال دهیمامان و ماهور که رنگ از روش پر نینگاهم رو ب جیگ

 آروم گفتم:

 شده مامان؟ یچ-

 :دیچیاتاق پ یتو یادیفر یصدا

 رو بده. تیگفتم گوش-

 زد. کنارم

 .دارمیتو نده، خودم برنم-

 انداخت و گرفتش سمتم با تحکم گفت: یتخت برداشت، به صحفه اش نگاه یرو از رو یگوش و

 باز کن.-

 داشتم. یو حس بد زدیدونستم. دلم شور م یکاراشو نم نیا لیدل نکهیشدم بدتر ا یم یکم داشتم از کاراش عصب کم
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 با توام باز کن قفلش رو.-

 رو از دستم گرفتم. یگوش

 شده؟ یچ-

 بهم انداخت. یزیتند و ت نگاه

 ؟یکن یم یچه غلط یدار یتو بگ ایشده  یبگم چ دیشده ها؟ اصال من با یکه چ-

 ؟یچ یعنی-

 ه؟یعماد ک-

 زد. یخند شیحالتم شد که ن رییتغ یشدم مامان هم انگار متوجه  د؛اللیوضوح رنگ از روم پر به

 پس دروغ نگفته.-

 جلو اومد. دیکه حال من رو د ماهور

 شده؟ یخاله جان چ-

 ..شیآت یکه انگار اصال قصد آروم شدن نداشت با سوال ماهور شد اسفند رو مامان

 هم.. یرو ختهیر شیقبل ینامزد یکه خانوم با خواهر زاده  نیبشه ها؟ بدتر از ا یخواست یم یچ گهید-

 لب زدم: آروم

 مامان.-

 برگشت سمتم. یتند به

 ساکت شو. لدایمامانو مرگ. صدات رو نشنوم -

 قدم جلو رفتم و با عجز گفتم: کی

 .دمیم حیمامان توض-

 دستش بزارم رو پس زد. یرو که جلو بردم تا رو دستم
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 نه.. ایدرسته  دمیکه شن ییحرفا نمیخواستم بب ی. فقط ملداینخواستم  حیمن توض-

 اما...-

 دونه چطور باهات رفتار کنه. یرمت دسته بابات خودش مسپا یبهت ندارم م یمن کار لدا،یبسه -

 که بره اما ماهور دستش رو گرفت. برگشت

 رو بهتون گفته؟ نایکه ا دیکنم صبر کن. بگ یخاله خواهش م-

.. تنها هیدونستم کار ک یتر شد، نگفته هم م نیبغضم سنگ دمیچشم هاش د یبرگشت، برق اشک رو که تو مامان

 عماد بود و بس... "یبابا"کارو کنه  نیتونست ا یکه م یکس

 کرد. لیتبد نیقیشکم رو به  "باباش"زد.  یماهور که ناباورانه لب م یگفت و رفت اما صدا یمامان چ دمینشن

 بلند شد. میگوش یتخت نشستم که صدا یگونم ُسر خورد. وا رفته رو یهام آروم، رو اشک

 داغ دلم تازه تر شد و بدون فکر جواب دادم.. دمیاد رو که ددوختم. اسم عم یاشک آلودم رو به صحفه گوش نگاه

 .ریدلممم صبح بخ زیسالم عز-

 عماد..-

 مکث کرد. ی لحظه

 !لدای-

 شدت گرفت. میگر دمیعماد رو که شن یاما صدا رمیام رو بگ هیگر یکردم جلو یسع

 :دیپرس یوحشت زده و با نگران عماد

 ؟یکن یم هیچرا گر لدایشده  یچ-

 .دیکش رونیرو از دستم ب یگوش دیام باال رفت. ماهور که حالم رو د هیهق گر هق

حالش خوبه.........بخدا قسم خوبه حالش........آروم  دی.......نه نگران نباشلدامی یسالم، آقا عماد، من دختر خاله -

 االن..... نی.......واال همدیگم شما آروم باش یلطفا........چشم م دیباش



 نمیتر یلیل

 

30
3 

 

 《کل. یدانا》

 

بود به سمته در  ستادهیا اطیکه در ح یعل دیچیکه در فضا پ یترمز بلند یدر خونه به شدت ترمز کرد. با صدا یجلو

 محکم به سمته در قدم برداشت. یشد و با قدم ها ادهیپ نیبرگشت. از ماش

 با مشت چند ضربه محکم به در زد دیدر که رس به

 آروم به سمته در اومد و در رو باز کرد. یبا قدم ها یعل

 از فرط خشم سرخ شده بود گره خورد. شیچشم ها یدیبا نگاه خشن عماد که سف یکه باز شد نگاه آروم عل در

 گرفته بود. کیشد، از خشم چشم راستش ت شتریب شیگره مشتها ینگاه پر از آرامش عل  دنید با

 گفت: یعصب فوق خشن و یلب باز کرد و با صدا باالخره

 ؟یچکار کرد-

 داخل. ایب-

در فضا  شیکه صدا دیبرگردد در رو محکم به هم کوب نکهیقدم محکم وارد شد بدون ا کیدر کنار رفت، با  یجلو از

 .دیچیپ

 زد. ادیطاقت فر یب

من  کنم. یمن از خواسته ام صرف نظر م یگفت یبابا فکر نکن االن که رفت یها؟ اما بد کرد یکار خودت رو کرد-

 .. لدایگم فقط و فقط  یحرفم هستم و م یهنوزم رو

 .ستادیرفت، که عماد به سرعت جلو رفت و کنارش ا یتوجه به عماد به سمته در سالن م یب یعل

 دوخت. یعل یرو به چشم ها شیو عصب یجد نگاه

 خوب گوش کن بابا.-
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اش نشست مکث کرد. نگاهش رو با اکراه باال  نهیس یبرداشت تا از کنار عماد رد شود، اما دسته عماد که رو یقدم

 گرفت.

 :دیغر و

 برو کنار.-

 حرفهام تمام نشده.-

 نداره.. یمن با تو حرف-

 .ستادیشونه به شونه اش ا یعل ستادنیبرداشت و درست خالف ا یرد شد؛ به سرعت عقب عقب قدم و

 زل زده بود دوخت. شیبه رو به رو یکه به سرد  یعل  را به شیچرخوند و نگاه جد گردن

دست بکشم. پس  لدایمن محاله از   یرو برام زهر هم کن نیری.ش یروز خدا رو واسم شب کن نییپا یایباال ب یبر-

 .یبردار میبهتره دست از سر من و زندگ

 که به گوشه الله هم برسد گفت: یبلند یبا صدا و

 ییوگرنه تنها ادیب تونهیخونه من عنوان پسرش رو دارم م نیا یتو یاگه کس یفردا شب هم قرار برو خواستگار-

 .رمیم

 انداخت. یمصم اش رو به عل نگاه

 روز خوش.-

 حرکت کرد.. لدای یشد و به سمته خونه  نیاومد، سوار ماش رونیمحکم و بلند از خونه ب یبا قدم ها و

******* 

 لحظه صبر کن. گوش بده به من... هیمامان -

 نوم.بش یزیچ یخوا ینم-

 .دیکوب نیزم یحرص پا رو با
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 مامان!-

 برگشت. لدایسمته  یو عصب دیاز کار کش دست

 بشنوم. یزیچ خوامیمامانو زهرمار گفتم نم-

 به خدا.. منو عماد بعد از.... ستین دیکن یاونجور که شما فکر م یزیچ چی. هدیگوش بد دیاما با-

 ...لدای-

 زد ساکت شد و کالفه نگاهش رو به ماهور انداخت. یکه زر یتشر با

 گفت: شدیکه از کنارش رد م یرو از اُپن گرفت و در حال شیتک ماهور

 ..ایبهش نده ب ریگ-

 همراه خودش کشوند. و

 زنگ در بلند شد. یصدا که

 کنم. یدر رو باز م-

 اومدم. رونیبه سرعت از آشپزخونه ب یزر

 .دمیالزم نکرده. خودم جواب م-

 رفت. فونیسمته آ و

 ....شما؟.....دییبفرما-

 بهش رفت. یبرگشت و چشم غره  لدایسمته  نگاهش

 آقا عماد؟ شیخب فرما-

 به جلو رفت. یزده قدم جانیاسم عماد ه دنیشن با

 عماد؟-

 عقب رفت. عیبه خودش اومد و سر یبا نگاه تند زر که
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 که خنده اش گرفته بود آروم گفت: ماهور

 .لدایخودت رو کنترل کن -

 .شهینم رینخ-

 به اطراف انداخت. یکالفه نگاه عماد

 بدم. حیرو بهتون توض ییزایچ هی دی. بارمیگ یفقط چند لحظه وقتتون رو م یشیکنم خانوم درو یخواهش م-

 خواستم؟ یحیمن از شما توض-

 .دیبکن دیخواست یهر کار دیمن حرفامو رو بزنم. اگه حرفام رو قبول نکرد دیبهتر بذار ینه ول-

 کرد انداخت. ینگاهش م یکه با نگران لداینگاهش رو به  دیاکراه و ترد با

 رو زد و آروم گفت: فونیآ دکمه

 .دییبفرما-

 لب  عماد نشست. یرو یباز شدن در لبخند یصدا با

 ممنون.-

 رو گذاشت و برگشت. فونیآ یگوش

 تو اتاق دیبر لدایماهور، -

 همراه ماهور اتاق خودش رفت. یحرف چیه یب دیمخالفت مناسب ند یبرا که اوضاع رو لدای

کند. سمته در سالن رفت و در رو باز کرد که همزمان عماد  زیاس تم ختهیبه خونه انداخت تا اگر بعم ر ییگذرا نگاه

 .دیپشت در رس

 ازش برده نگاه کرد یدخترش بفهمد چه دل یتونست از تک تک کارا یم یکه به خوب یپسر یبه چهره  یجد نگاه

به  یلحظه  یهم نشسته بود و برا یاغراق بد به دل زر یرنگش ب یمشک یعماد و چشم ها یمردونه  ی چهره

 بود.. هیچند ثان یافکار فقط برا نیگفت اما تپام ا نیانتخاب دخترش تحس
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 کمش را حفظ کرد.و مح یجد لیسالم کردن عماد به خودش اومد و همان استا یصدا با

 .دییسالم بفرما-

 نشست. ییمبل تک نفره ا  یتعارفب بشنود جلو رفت و رو چیه نکهیوارد شد. بدون ا یاما محکم و جد ریبه ز سر

 هم با فاصله کنارش نشست. یزر

 خب؟-

 لدایکردن  داینبود تنها قصدش پ یکنجکاو ایزدن خونه  دیبه اطراف انداخت قصدش د یرو باال گرفت، نگاه سرش

 بود..

 یسوال تنها اوضاع رو بدتر م نیتونست با طرح ا یاما خودش هم م "کجاست لدایپس "کرد تا بپرسد  یدل م دل

 کنه.

 .دیبزن یحرف دیخوا ینم-

 سوق داد. یزدن دل کند و نگاهش رو به سمته زر دیاز د باالخره

به هم گره زد و با تسلط کامل که  شیپاها یرو، رو هاش دست. گرفت مبل  اش رو از هیجا به جا شد، و تک شیجا در

 کرده بود گفت: دایحرف زدنش پ یرو

کارو  نیدونستم قرار ا یکنم. نم یبابام معذرت خواه یازتون بابت حرف ها دیکه بخوام شروع کنم با نیقبل از ا-

 آماده کرد. یحرف بعد زدن یو خودش رو برا دیکش یقیکرد، نفس عم یگرفتم. مکث یکنه وگرنه حتما جلوش رو م

 اول بگم بهتره.  نیطاقتم هم یب یادیکه ز ییآخر بزنم اما از اونجا دیحرف رو با نیدونم ا یم-

 گفت: یمقدمه با لحن محکم یدوخت. ب یجرعت سرش رو باال گرفت و نگاهش رو به زر با

 نیکه به نظرم ا یزیاما چ دیبرداشت کرد یپدرم چ یبهتون گفت و شما از حرف ها یچ قایدونم پدرم دق ینم -

که  یبهش هم به هر کار دنیرس یازش دست بکشم. برا ستیرو دوست دارم. و قرار ن لدایکه من  ن  یوسط مهمتر ا

 زنم.. یبشه دست م

 عماد زد. یبه رو ییآروم تر شده بود، لبخند کوتاه و گذار یعماد تا حدود یکه با حرف ها یزر
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 قبل از تو .... لدای.. ییا گهید زهیمتوجه شدم. اما حرف من چ یرد شدکه وا یدونم پسرم از لحظه  یم-

 .دیپر یطاقت وسط حرف زر یب

 .میجواب مثبت دادم من بودم اما از همه جدا شده بود انیبه ک لدای یقبل از من نه...وقت-

 تو هم رفت. یزر یحرف اخم ها نیا با

 ؟یچ یعنی-

 ...دیاما اگه شما بخوا یطوالن یلیاش خ هیقض-

 بگو.-

 گم. یچشم م-

کرد. از عشق و  فیانداخته بود شروع به تعر نیرنگ کف زم یطوس یکه نگاهش رو به پارکت ها یدر حال ریبه ز سر

 پدرش و اال آخر... دیخودش از تهد یها یساله اشون، از کم و کاست 7 یعالقه 

 .نهیبب یرز یچهره  یحرف هاش رو تو ریکه تمام شد سر باال گرفت تا تاث حرفاش

اما دم نزدم، دفعه اول رفتم چون  دمیکش یسخت یلیخ نجایتا ا لدایبه  دنیرس یخانوم. من برا یبود زر نیتمامش ا-

ضربه بخوره اما بار دوم. بار  دمیترس یبچه بود و م یلیعاشقانه داشته باشه. خ یرابطه  هینبود که بخواد  یتو سن لدای

که نتونم خودم رو  ادیسرش ب ییبال دمیترس یچون م رفتم زیخاطرش واسم عز یلیکه خ لدایدوم بجون خود 

چشم  یاومد خونمون واسه بار اول بغضم جلو انیکه با ک یداغون شدم، بار اول انیکنار ک دمشید یببخشم. اما وقت

 .دیخودش ترک

و  نستادمیعشقم وا یردونه پاکارو کردم چرا نموندم و م نیشب خودم رو هزار بار لعنت فرستادم که چرا ا همون 

گفت و....ادامه اشن که  انیرو به ک یباخبر شد و رفت همه چ یداداشم چطور از همه چ لیدونم سه ی. نمدمینجنگ

 .دیخودتون واقف

 بابات چرا مخالفه؟-

 خواد من با دختر بردار خودش ازدواج کنم یدلش م-

 زد و ادامه داد: یخند شین
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 بشم همسر دختر عموم. دیو اال و بال من با میکن یم یعهد قجر زندگ یکنه هنوز تو یفک م-

 ده یوج بهت دختر نم چیبه ه لدایپدر  ادیکه تا بابات ن یدون یم-

 انداخت. نییو سرش رو پا دیخند مردونه

 دونم. یبله م-

 اد؟یبه نظرت بابات م-

 زل زد. یزر یرو باال گرفت و مصمم به چشم ها سرش

 .ادیمن بخوام م-

 ؟یمطمئن-

 زد. یکج لبخند

 اونقدر که مطمئنم اسمم عماد ..-

تکون داد دستش رو به  یسر تیبود خوشش اومده بود، با رضا شیکه در وجود  پسر رو به رو یهمه جسارت نیا از

 زد و بلند شد. کهیدسته مبل ت

 .یاوک-

 تا سمته آشپزخونه بره که به سرعت از جاش بلند شد. برگشت

 امشب مادرم زنگ بزنه حله!-

لب  یرو یرخش رو که به سمته عماد گرفته بود رو کامل به سمته مخالف چرخوند و دور از چشمه عماد لبخند مین

 نشاند. و در جوابش گفت:

 ام؟یب یخوریم یچ یدنینوش-

 گفت: یینشون داد سواستفاده کرد و با پرو یکه زر یخوش یلبش نشست. از رو یرو یقیعم لبخند

 ..شهیخوام، فقط اگه م ینم یدنینوش-
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 و حق به جانب گفت: دیچرخ عیسر

 ؟یفقط چ-

 و به طبقه باال اشاره کرد. اوردین کم

 .لدای-

 .دیچیبود در فضا پ ستادهیپله ها ا یکه رو لدایگفتن  "سالم" یبزند، صدا یخواست حرف یزر تا

 جلوه داده بود نگاه کرد بایاندازه ز یکه در لباس خونه هم ب لدایبا حرص و عماد با لذت به  یدو برگشتن، زر هر

 و مهربون جواب داد: آروم

 سالم خانوم.-

 گرفتن. یدادن و قلوه م یدل م یبا نگاه به قول یتوجه به بودن زر یهم بود و ب خیهر دو م نگاه

 عوض کردن جو بلند گفت: یراخنده اش رو گرفته و ب یخاله اش شده بود به زور جلو یکه متوجه نگاه حرص ماهور

 .ادایگما حاال عمو م یم-

 گرفت و گفت: لدایحرف با اکراه نگاهش رو از  نیا دنیبا شن عماد

 پس من مزاحم نشم. فعال خدانگهدار.-

 لب زد: اریاخت یاومد و ب نییاز پله ها پا لدای

 مواظب خود..-

که به زور  یگفت و حرفش رو خورد. عماد که متوجه شده بود در حال یکه ماهور از پهلوش گرفت آخ یشگونین با

 زد. رونیکرد و از سالن ب یکوتاه ی "خداحافظ"خنده اش گرفته بود 

 با طعنه گفت: یبسته شدن در زر با

 برو دنبالش. یخوایم-

 انداخت. نییخجالت زده سرش رو پا لدای
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 .نیبش لدا،یباهات حرف بزنم  دیبا-

 رو ول کرد. لدایدسته  عیسر ماهور

 .رونیمن برم ب دیخاله اگه شما اجازه بد-

 .ینه خاله جان خطرناکه ممکنه گم بش-

 گردم. یرو بلدم فوقشم گم شدم با اسنپ برم نجایآدرس ا شم،ینه خاله گم نم-

 حرفش کرد. یچاشن یچشمک و

 باال انداخت. ییناچار شونه ا یزر

 برو. فقط مواظب باش. زمیباشه عز-

 شم.چ-

 رفت اتاق تا آماده بشه... و

 .لدای نیبش-

به دخترش انداخت تا بتونه حرف دلش رو قبل از  یقیکنارش نشست. نگاه دق یمبل نشست، زر یرو یحرف چیه یب

 از چهره و نگاهش بفهمه. ارهیخودش به زبون ب نکهیا

 !لدای-

 جانم مامان!-

وسط سالن  زیم یبلور رو کیه؟در سکوت به گلدون کوچدرست یجواب مثبت داد انیاز لج اون به ک گفتیعماد م-

 شده بود، در واقع سکوت کرده بود تا جواب مثبتش را با سکوت بدهد. رهیخ

 چرا؟-

 گفت: یتر کرد و با مکث کوتاه لب

 .رمیخواستم ازش انتقام بگ یم-
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 با تاسف تکون داد. یخنده سر با

 عاشقشم. یگ یاونوقت م-

 از احساسش در اومد. یسرعت سر باال گرفت و به حق جانب به

 من عاشقشم مامان.-

 پس چرا...؟-

 رفتمش ازدواجش بود... لیدل دمیفهم هویرفت  هویشد مامان،  ییهوی یهمه چ-

 ازدواج.-

 نامزد منظورمه.-

 خب ادامه اش!-

بهش گفتم، گفت اون  ینامزد کرده مامان، به خدا داغون شدم وقت دمیحالت ممکن فهم نیبدتر یو تو ییهوی یلیخ-

 اومد و من هم خر شدم. انیبهترم رو از دست ندم. همون موقع ک یرفته تا من انتخاب ها

 دوخت. یرو باال گرفت ونگاه اشک آلودش رو به زر سرش

تو رو خدا  یم بد هم اشتباه کردم ولکردم من اشتباه کرد تی. من خرمونمیهم پش یلیخ مونمیاما مامان به خدا پش-

 تو...تو... یکنه ول یدونم بابام مخالفت م یرو با از دست دادن عماد بخورم. م تمیتو نزار چوب خر

حال بود نگاه کرد؛ لبخند  نیبدتر یبه دخترش که تو یبا ناراحت یهاش اجازه نداد حرفش رو ادامه بده، زر اشک

 گفت: لدایدم گوشه  یو با لحن مهربون دیرا در آغوش کش لدایزد و مادرانه  یتلخ

صحبت با، بابات تا قبول  شهیات م هیکنم، تنب یات هم م هیو تنب ،یکردم که انقدر خطا کرد یات م هیتنب دیاالن با-

 .یتا خوب دلتنگ مادرت بش یو از خونه بر یکنه تو ازدواج کن

 حلقه زد. یو محکم دستهاش رو دور کمر زر دیل خنداز ته د هیگر ونیم یزر یحرفها دنیبا شن لدای

 آخ من عاشقتم مامان.-

 .دیعقب برد و محکم گونش را بوس یزر نهیس یرو از رو سرش
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 .یمرس-

********* 

 

اهواز  یها یمدت نبودنش تمام جا نیا یتو و  بود ومدهین رانیوقت بود ا یلیکرد، خ یبه اطراف نگاه م جانیه با

 کرده بود. رییتغ

 یگذاشته بود لبخند یکه آهنگ بندر یفروش یاومد برگشت، به بساط ماه یکه م یآهنگ بندر یصدا دنیشن با

 لبش نشست. یرو

 رفت و با ذوق گفت. یبساط سمته

 چنده! یماه-

 گفت: یبود با چرب زبون یکه فروشنده ماه یپسرک

 .رهیات قر مآب واسه  یکه بشه تو لیببر خانوم فقط دوتومن سال تحو دیشب ع یماه-

 .دیو دستهاش رو به هم کوب دیکودکانه خند یباور کرده بود، با ذوق یکه به سادگ ماهور

 .دی! چه خوب لطفا دو تا بدیجد یوا-

 المصبا. زننیآب برق م یچقدر نازن، تو نیبب ایکن یببر زرر م شتریچرا دوتا خانوم ب-

رو  یگذاشت و ماه شهیش یبود نگاه کرد. دستش رو رو یبزرگ ومیآکوار یکه تو یها یزده اش رو ماه جانیه نگاه

 نشون رفت.

 .هیدوتا کاف نی. فعال همدیرو بد یکیلطفا اون و اون -

 هم خدمت شما. نیا دییخدمتتون.....بفرما دمیچشم خانوم االن م-

 داخلش بود، انداخت. یکه دوتا ماه یزیفر کیانزاجا نگاهش رو به پالست با

 !کیپالست یتو-
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 ُتنگ بزارم؟ یتو-

 بله لطفا.-

ها رو توش  یتنگ رو برداشت و ماه نیتر متیگرون ق یبا زرنگ ستین یینجایکه متوجه شده بود ماهور ا پسرک

 انداخت.

 خانوم.  دییبفرما-

 شه؟یچقدر م-

 .ستیب-

 بزند پسرک گفت: یگرد شده به پسرک نگاه کرد و تا خواست حرف یچشم ها با

 .کیپالست یبزارم تو یخوایتومن خانوم. نم18تنگ -

 باال انداخت. یشونه  ناچار

 .دیبد یاوک-

ها  یرانیبا آداب رسوم ا ادیبا پدرش به آلمان رفته بود و ز یرو حساب کرد، تنگ رو گرفت و راه افتاد. از بچگ پول

صحبت  ییا گهیبه زبون د یداد جز فارس یاجازه نم یرو هم به لطف مادرش که از بچگ ینداشت و زبان فارس ییآشنا

 کنه هنوز حفظ کرده بود.

برق زد و چند بار  شیکه افتاد چشم ها شیکرد، نگاهش به تابلو رو به رو یبه اطراف نگاه م یلذت و شعف خاص با

 تابلو رو خوند تریت

 شد. شیقدم تند کرد و وارد ساختمون رو به رو "مهال ینقاش یگالر" 

کنه اما نبود که  دایطبقه چنده پ ینقاش یداد گالر یکه نشون م ییا گهیاز تابلو د ینگاه کرد تا اثر قیاطراف دق به

 اومد. رونیب یهمزمان آسانسور باز شد و مرد

 طبقه چنده؟ ینقاش یآقا گالر دیببخش-

 دو.-
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 ممنون....-

 یبه سالن اصل شدیکه ختم م ییوارد سالن شد از راه رو وفته،یشکمش قفل کرد تا نکنه ب انیم ییرو محکم جا تنگ

 افتاد.. نیزم یبرخورد و تنگ از دستش رها شد و محکم رو یمحکم به شخصب دیکه چرخ نیرد شد اما هم

 به عقب برداشت.  یبه سرعت قدم دیچیشکستنش که در فضا پ یصدا

 حلقه زد. شیافتاد اشک در چشم ها دادنیجون م نیزم یکه رو یها یکه به تنگ شکسته و ماه نگاهش

 تاسفم.خانوم م-

 بغض لب زد: با

 هام. یماه-

 .اریظرف پر آب ب هیمهران بدو -

 .دیشکستن سمتشون اومد بود نگران پرس یکه با صدا مهران

 شده؟ یچ-

 ها زل زده بود گرفت و داد زد. یبه ماه یاشک یکالفه نگاهش رو از ماهور که با چشم ها مهراد

 تا نمردن. عیکه گفتم رو انجام بده سر یحرف نزن مهران، کار-

 چشم.-

 گفت: ییماهور زد و با لحن دلجو یبازو یرو آروم رو دستش

 که بزارشون داخل آب. ارهیگفتن ظرف ب رنیم یخانوم. نم دیآروم باش-

 داد رو تو دستش گرفت. یکه داشت جون م یتوجه به مهراد آروم نشست و ماه یب

 :دیآروم نال دیگونش چک یهاش آروم رو اشک

 .رهیم یاالن م-

 کنار  ماهور گذاشت. نیزم یرو و گرفت مهران از رو ظرف داداش.  ایب-
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 . دییبفرما-

در  یبرداشت با تکون خوردن هر دو ماه نیزم یرو از رو گهید یآب انداخت و ماه یدستش رو، تو یتو یماه عیسر

 لبش نشست. یرو یآب لبخند

 مهراد با تعجب لب زد: دنیسرش رو باال گرفت تا از مهراد تشکر کن اما با د جانیه با

 ا  شما!-

 از کنار  ماهور گذشت. یحرف چیزد و بدون گفتن ه یکج لبخند

 که کنارش بود گذاشت و دنباله مهراد رفت. یکوتاه وارید یرو، رو یماه ظرف

 .دیدونستم شما نقاش ینم-

 برگرده جواب داد. نکهیا بدون

 شغل دومه. -

 ..ستادیا یتابلو نقاش یبه رو رو

 .یته بهتره بگم سرگرمالب-

 کنم. یدر مورد اون روز ازتون معذرت خواه خواستمیآها؛ راستش م-

 به سمته ماهور سوق داد. شینگاهش رو از تابلو رو به رو یسرد به

 .الیخ یب-

که انقدر سرد جواب  یپسرک مغرور و از خود راض نیرد شد، با حرص نگاهش رو از پشت سر به مهراد انداخت، از ا و

 یمهراد هم مثل او به نقاش دیفهم یشده بود، از خودش حرصش گرفته که وقت یرا داده بود کفر شیرت خواهمعذ

 عالقه داد دنبالش آمد.

شده بود..  دهیکش بایز اریکه بس یجفت چشم مشک کیکه عکس  ییخورد، تابلو ییتا برود که نگاه به تابلو برگشت

بود  دهید ییچشم ها رو قبال جا نی. انگار که اییحس آشنا کیکرد.  دایچشم ها پ نیبه ا یحس هی یبیبه طور عج

 اما...
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 .دیخوش اومد دییسالم، بفرما-

 زد. یلبش نشسته بود لبخند یرو یکه لبخند مهربون ییدختر دنیسمته صدا برگشت، با د به

 ده؟یکش یاون عکس رو ک دیسالم. ببخش-

 .ادیداداشم، صبر کن صداش بزنم تا ب-

 مهال، مهراد رو صدا زد. رهیفرصت کنه جلوش رو بگ نکهیاز ا قبل

 جانم مهال؟-

 در مورد اون عکس... خوادیخانوم م نیا-

 گفت: یرو کامل نزده بود که مهراد با لحن سرد و جد حرفش

 .یاز گالر شهی. از امروز به بعد هم کال برداشته مستین یفروش-

 باز از تعجب از رفتار سرد  مهراد. یرفت. ماهور ماند با دهن و

اومد و از رفتار اون روزش  یاز ماهور بدش م ایبود؟  یچ شیسرد و  همه اخم نیا لیمرد دل نیبود که ا بیعج شیبرا

 ..ایناراحت بود و 

 بزند در سکوت از کنار  مهال که او هم خود از رفتار مهراد تعجب کرده بود گذاشت. یگریحرف د نکهیا بدون

 گرفت. شیزد و چون خسته شده بود راه خونه رو در پ رونیب یگالر از

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

 ؟یبپوش یخوایم یچ-

 رو برداشت و برگشت. یرنگ یآب کیتون

 !نیا-

 سر تکان داد. تیبا رضا ماهور

 آره قشنگه. من برم لباسام رو عوض کنم.-
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اومد و حتما به چشم  یم لدایکه صد در صد به  یروشن یبهش انداخت، رنگ آب یگریرو برگرداند و نگاه د کیتون

 کرد. یم باترشیعماد عاشق ز

کم به صورتش زد اما در  شیآرا کیرا عوض کرد و  شیساعت با عجله لباس ها دنیساعت که نگاه کرد با د به

 زد. شیرو برداشت و به لبها یاغراق کرد و رژ قرمز رنگ یانتخاب رژ کم

 اومد. یم یلیکرده اش خ شیآرا یچهره  و دیکه به پوست سف یقرمز رنگ

 گفت: اقیبا اشت لدای دنیباز شد و ماهور حاضر و آماده وارد شد. با د در

 .یقشنگ شد یلیخ لدای یوا-

 گرفت. نهیینگاهش رو از آ مضطرب

 .یانشاهلل خوشبخت بش یشد ستی. بلدایآره بجون -

 داد. رونیب یرو با ناراحت نفسش

 اگه بابا امشب رو خراب نکنه.-

داد امروز  یبود اصال اجازه نم یدرهمش توجه نکن اگه ناراض ی. به اخم هاشهینم یزینگران نباش انشاهلل که چ-

 .انیب

 بگم. یچ-

 .نییپا ایاومده. بدو ب ده،یهم زنگ زد گفت خواستگارا نرس سنایاومد  شیپ کمیآماده شو. صنا  عینگو. سر یچیه-

 .امیتو برو من االن م-

 باشه.-

 کرد، سر و آورد در کمد تو از  رو یرنگ دیسف ریانداخت شال حر نهییآ یبه خودش تو یکه رفت، نگاه آخر ماهور

 داخل برد. یحوصلگ یصورتش رو با ب یبود جلو ختهیر کج که رو موهاش

 هم استرس داشت و هم خوشحال بود. امشب

 خراب بشه. یکه همه چ وفتدیب ینکند اتفاق نکهیو استرس ا دیرس یت به عماد مباالخره داش نکهیا یبرا خوشحال
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 بود. الیواو عماد پدر نه  بود ینه پدر خودش راض یوقت

تخت نشست تا از استرش و اضطرابش کم بشه. اما با  ینرفت، رو رونیب سناسی نکهیزنگ در با احتمال ا یصدا با

 رفت. رونیزد ناچار بلند شد و ب یم شیزهرا که صدا یصدا

 بود. یدور کار یبودن سالم کرد. هر کس رهیو کاوه که تازه رس سنایسالم  به

 سرگرم صحبت بودم؛ زهرا و صنم هم در آشپزخانه مشغول کار... "لدایپدر " دیو سع دیحم کاوه،

 شیصحبت کند از جا لدایود تا با ب یتیکه دنبال موقع سنایرفت.  ییبلند شد دستشو سنایاز کنار  یلحظه  ماهور

 بلند شد.

 مبل سالن نشسته بود رفت و کنارش نشست. نیتر  گوشه یکه رو  لدای کنار

 لدا؟ی-

 اش رو از رو به رو گرفت. رهیخ نگاه

 هووم؟-

 ؟یاز انتخابت مطمئن-

 یذره  لدایکه  یاز رفتن دوباره عماد...همان نگران ینگران د،ید یخواهر بزرگترش م یچشم ها یرو تو ینگران

 اومده که بماند. نباریمطمئن بود عماد ا سناینداشت و بلعکس 

 .سنایمطمئنم -

 اما...-

 من عماد رو دوست دارم. سنای-

 ؟یاون چ-

 .دیخند

 نبود. نیاگه نداشت که االن وضع ا-
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 اقیهمه اشت نیبا ا لدایخواست حاال که  یکرد، دلش نمرفع نشده بود سکوت  شیچند جمله نگران نیکه با هم سنای

به هول وال افتاد و  لدایزنگ در،  یکننده ناراحتش کند. با صدا دیو ناام یمنف یزند، با حرف ها یو ذوق حرف م

 پدرش بود. یجد یچهره  هبرعکس همه که در آرامش کامل بودن مضطرب شده بود نگاهش ب

 وارد شدن مهمون ها نشده. یشده بود که متوجه  ریپدرش.. انقدر ذهنش درگ دیاز مخالفت شد دیترس یم

 سالم کردن جلو رفت. یبه دستش زد به خودش اومد و برا سنایکه  یضربه  با

مهربون و خوش برخورد بود سالم کرد؛ بعد از اون پدر عماد که به اجبار و خواهش الله اومده  یبا مادر عماد که زن اول

 رد شد.. لدایاز کنار  یانداخت و با گفتن سالم کوتاه لدایبه  یگاه مهربونن لیبود..سه

بود و طپش قلبش را باالتر  دهیچیپ لدایعطر فوق العاده اش در مشام  ینفر، که هنوز وارد نشده بو کیبود  مونده

 عرق کرده بود. شیکف دست ها جانیبرده بود، از ه

بود  شینبود و مشغول در آوردن کفش ها لدایدستش، اول نگاهش به  یتو یعماد هم وارد شد، با دست گل باالخره

 دستش سخت بود. یکه با وجود گل تو

 جلو رفت. اریاخت یب

 .اریگل رو بده به من راحت کفش رو درب-

 ..رهینتونست نگاهش رو بگ گهیهم داشت سرش رو باال گرفت؛ اما د یکه ناز خاص لدایآروم  یصدا با

 وجودش شده بود چشم و چشم.. تمام

 انداخت. نییو سرش رو پا دیبود لب گز دهیعماد اون هم در جمع خجالت کش رهیکه از نگاه خ لدای

 حرکت عماد به خودش اومد. نیدستش رو سمته گل گرفت که با ا و

 .ارهیلبش نشست، باالخره تونست بدون کمک دست با پشت پا کفش ها رو در ب یرو لبخند

 لب زد: یگرفت و با آروم لدایرو سمته گل  دسته

 الودع وفا خانوم.-

 آروم گفت: نیه نیافتاد رد شد و در هم یپس م جانیکه کم کم داشت از ه لدایزد و از کنار  ینامحسوس چشمک
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 خانوم. یدر ضمن امشب معرکه شد-

 رد شد. و

از عماد خواسته بود. قرار بود هر  یروز هیکه  یزیرنگاورانگ. درست همون چ یاش به گل ها رهیمومد با نگاه خ لدای

 مختلف یرز با رنگ ها یرنگ نباشه..گل ها کی یدست گلش تنها از گلها یخواستگار ادیب خواستیوقت عماد م

 فشرد. نهیدر بغل گرفت و به س یلبش نشست دست گل رو همچون کودک یرو یلبخند

 شد. یو وارد سالن اصل برگشت

 و کنار ماهور نشست. دیکش ینشده بود. نفس راحت لدای ریمتوجه تاخ یمشغول صحبت بودن و انگار کس همه

 خورش. ینم یکس زیم یگل رو بزار رو یخوایم-

خودش دست به کار شد دسته  دیرو د لدای دیرو زد نگاه کرد، ماهور که ترد نیبه ماهور که آروم ا یو نگاه برگشت

 گذاشت. زیم یگل رو برداشت و رو

 مثل بچه ها گل رو گرفته تو دست.-

 که نگاهش به عماد بود رفت.  لدایبه  یچپ چپ و

از  ریغ یدر مورد موضوع دیبا سع یکه متوجه شده بود پدرش قصد حرف زدن ندارد و انگار که با هم صحبت عماد

 پدرش... نکهیا ایخودش شروع کند  ایخوشش اومده با اشاره ابرو به مادرش فهماند که  یخواستگار

 برگشت. یسمته عل یو با گفتن عذرخواه دیحرفه زهرا پر ونیم الله

 !یآقا عل-

 بله؟-

 .دیشروع کن دیخوا ینم-

 دارد بزند اما حاال... یو خود الله اگر حرف زندینم یدر هم رفت، از همان خانه شرط کرده بود که او حرف شیها اخم

 تر از قبل گفت: آروم
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 من گفته بو..-

 زشته من حرف بزن. ،یتو رو خدا عل-

 به الله انداخت و عقب رفت. ینگاه تیعصبان با

نگاهش پر بود از خواهش  دیقبل را ند یتخس گرید یلحظه  یرفت که نگاهش به عماد افتاد برا یخودش کلنجار م با

 و تمنا..

 تکان داد و به حرف اومد. یری ناچار

 رو بزنم. من حرفام دیاگه اجازه بد یشیدرو یآقا-

 .دییکنم بفرما یخواهش م-

کنم. قبال هم  یپسرم خواستگار یتا از دختر شما برا مینجایما ا میو خبر داد میممنون، واال همونجور که از قبل گفت-

 زن.. یبرا میاومده بود

 .دیحرفش پر ونیکند به سرعت م یخواد بحث را خرا یم انیبحث ک دنیبا کش دیسع دیکه د الله

نتونست بخاطره  رعیارشدش رو بگ خواستیعمران داره اما م سانس  یسالشه، فوق ل25عماد من قربرنش برم -

تمام شد االن هم با کمک  شیسرباز شیکه خدا رو شکر دو ماه پ یرفت سرباز نیهم ینتونست بره، برا شیسرباز

. اما بگما پسرم رهیبره و ارشدش رو بگ تشپول خوب اومد دس هیرستوران برنه تا انشاهلل  هی خوادیاز دوستاش م یکی

 داره. یواسه شروع زندگ یپس انداز هیکار کرد و  یهم کل یدوسال سرباز نیهم یتو

 کرد و ادامه داد: یمکث

 اش شدم فتهیمالقات ش هی نیمثبت باشه. چون که من با هم دوارمیخانوم که ام لدایمونه جواب  یفقط م-

 زد یلبخند زهرا

 دیممنون لطف دار-

 نه؟ ایبه پسرم  دید یدختر گلتون رو م دیگ یم یشما چ یشیدرو یکنم. خب حاال آقا یخواهش م-
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 یکم دیشد دستش رو آروم گرفت..سکوت سع لدایشد، ماهور که متوجه استرس  دهیکش دینگاها به سمته سع تمام

 .نهیبش لدای یگلو یتو ینیباعث شد بغض سنگ نیشد و هم یطوالن

 داشت.. یشده به پدرش التماس آشکار رهیاما در نگاه خ دیفهم ینم ودشخ

 به حرف اوند و گفت:  باالخره

بعنوان  یکه هر کس نیدوتا دخترم که دادم شوهر هم داشتم و هنوز هم دارم. ا یدارم که رو یعادت هیمن -

 یندارم تنها کار یخونه بزار تنها و تنها خواسته دخترام شرطه. اونا بگن قبول من حرف نیا یخواستگار پاش رو تو

..در مورد چیبود که بسم اهلل و اگه نبود که ه خوبکنم و اگه  قیکه در مورد اون خواستگار تحق نیکنم ا یکه من م

 .و... قیامروز قبل از اومدن شما تحق کنه،یصدق م یزیچ نیآقا پسر شما هم همچن

 نگاه کرد. دیلبش به سع یمکث کرد. عماد که از خودش مطمئن بود با لبخند رو ی لحظه

 دخترش زد و آروم گفت: یبه چهره  یمهربون لبخند

 مبارکه.-

 داد.. رونیب یچشم هاش رو بست و نفسش رو به راحت لدایدست زدن بلند شد،  یصدا

 خونده شده..  نشونیب لدایکه به خواست پدر  ی غهیو ض لدایعماد و  یزود گذشت، نامزد یلیخ یچ همه

و احساس  اقیهم با اشت لدایرا با تمام مخالفتش بخواند، عماد و  غهیشخص جمع بود مجبور شد ص نیکه بزرگتر یعل

 که در وجودشان بود جواب دادن و... یخوش

 خواستند. یعاشقانه هم را م دو نفر که یبود برا نیبهتر از ا یو چ دنیخواستن رس یکه م یزیبه اون چ باالخره

 

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

 

با عماد را  شیخبر نامرد یکه از پشت گوش یوقت د،یچیپ یدر گوشش م لدایو ه الیفر ن،ینسر یها غیج یصدا هنوز

 داده بود.
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ازش قول گرفته  نیهمراهش بودن. در آخر نسر لدایتمام لحظات تلخ  یکه تو ییدوستا یبرا نیبهتر از ا یخبر چه

 بده. حیرو واسشون توض هیبود که حتما کالس عصر رو بره تا بتونه کله قض

 انداخت. زیم یرو، رو یتکون داد و گوش یریخنده  با

 .لدای-

 بله؟-

 .امیکن تا من ب سیخ  پهن کردم اطیح یکه تو یبخرم؛ تو برو اون قال دیسر کوچه تا رمیمن م-

 کنم؟ اما.... سیخ-

 !لدای-

 .دیخند زیکه بهش زد، ر یتشر با

 چشم.-

 من رفتم.-

 ییشویبه دسته قال دیع یهاش رو برا یعادت نداشت قال چوقتیه یدوخت. زر یشد، نگاهش رو به قال اطیح وارد

شست. امسال هم  یها رو م یخودش قال دیع کیهر سال نزد نیهم یشستن برا یداشت درست نم دهیبسپاره عق

 خونه بود. لدایکه شانسش امروز 

 یو صنم کمک زر سنایکه با  یرفت وقت یبود، فکرش به سمته بچگ رهیخ اطیوسط ح یبه قال یوصف نشدن یذوق با

 شتریشلپ شلپش ذوقشان را ب یکه شدا سیخ یقال یرو دنیو پا کوب شانیخنده ها یها یشستن، صدا یم یقال

 کرد. یم

 بود. لداینظر در  ییبایو ز یوصف نشدن یکه آن روزها چه روزها آخ

که  یبلند شروع به خوانندن آهنگ یرفت. تب شعرش باال زد و با صدا یآب رو باز کرد با اداو اطوار به سمته قال ریش

 انداخت. یعماد م ادیرو به  لدایکه  یشاد یول یمیدر ماهوراه گوش داده بود. آهنگ قد شبید

 ینم کنم چه  آروم بمونم خوامیبه آسمون، م زنهیقلب من سر م یتو کوچمون طپش ها چهیپ یصدا پاهات م یوقت-

 تونم.
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از آهنگ خوندن دست بکشه برگشت و سمته در  نکهیدر بلند شد، بدون ا یکرده بود که صدا سیرو خ یقال کل

 رفت.

 شهیآت یدل تو نیبگم ا یچ یوا ی. واشهیدم آروم نم هی شهیدل عاشق پ نیرسونم ا یخودمو دم در م یبا چه شوق-

 در.... نیتا که ا

 مثل  مادرش پشت در  در رو باز کرد و برگشت، خشک کن رو توب دستش گرفت و چوبش رو نکهیاحتمال ا با

 دهنش گرفت. یجلو کروفنیم

 .شهیرها م نهیاز س زنهیدل من پر م شهیم دایصورتت پ شهیدر وا م نیتا که ا-

 گرفت: اوج

 کالم... کیسالام فقط با  یگ یتا م-

 سالم.-

 رفت. لدایدر رو بست و سمته  دیخند یکه آروم آروم م یرو به رو شد، عماد در حال خیشد، نگاهش م ساکت

  ؟یکالم چ کیگم سالم با  ی. تا میخوند یخب م-

خواست خودش را  یبود دلش م دهیکه عماد اون همه ادا اطوارش رو د نیاز فکر ا د؛یخجالت خون به صورتش دو ار

 بکشد.

 عماد رو گونه اش. یور کمرش حلقه شد و حس لبهاد یدست

 ؟یبرگرد یخوا ینم-

 برگشت، بخاطر دست عماد که دور کمرش حلقه بود فاصلشون کم بود. آروم

 سالم.-

 زد. یمهربون لبخند

 ؟یادامه اش رو بخون یخوا یماهت خانوم. نم یسالم به رو-

 شد. ریبه ز سر
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 ؟یخوند ینکنه به عشقه من آهنگ نم ؟یخجالت واسه چ-

 آورد. سرش رو باال گرفت. لدایلب   یگفت که لبخند به رو یآخرش رو با حسادت خاص ی جمله

 خوام به جز تو.. یم یچ ایمن از دن شم؟یم وونهیکنه من د یسالم م یبه جز تو وقت یک-

 .دیخند مردونه

 ادامه شعر بود. نیا یعنی-

 .دیخند ناز

 قایدق-

 .دمیرسه به موقع هم رس یشهر خوندنت. به نظر م نیا یبه فدا عماد-

 کرد. شتریدستش رو دور  شلنگ ب یگل کرد، حلقه  طنتشیبزند حس ش یتا خواست حرف لدایاشاره کرد.  یبه قال و

 عماد؟-

 جونم؟-

 .دیببخش-

 ؟یواسه چ-

 ..نیواسه ا-

 شد. سیخ شیسرعت عقب رفت و سر شلنگ رو سمته عماد گرفت که تمام لباس ها به

 کشمت. یم لدای-

 زد شلنگ رو رها کرد و فرار کرد. یغیبرداشت ج زیبه هوا رفت، عماد که به سمتش خ لدای یحرف قهقه  نیا با

 .سایگم وا یبهت م سا،یوا-

 عمرا..-

 .یکرد سمیدستم بهت نرسه خ نکهیمگر ا لدای-
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 کش.. یدونم م یم-

 قرار تنش  خورد و اگه دستهاش رو محافظه نیزم یکرد و محکم رو ریگ یقال یتمام نشده بود که پاش لبه  حرفش

 افتاد. یم نیزم یرو صورت با بود نداده

 .ستادیوحشت زده سرجاش ا عماد

 .لدای-

 انداخت. نیزم یخودش رو، رو یشینما

 دستم... یسرم آ یپام آ یعماد، آ یآ-

 صداش باالتر رفت. د،یرس لدایسر  یکه باال عماد

 پام. یآا-

 ابروش رو باال داد. یتا

 !لدای-

 ها؟-

 کنه؟ یکجات درد م-

 همه جام.-

 چرا؟-

 رو با تعجب باال داد و بلند شد و حق به جانب گفت: سرش

 ؟یریانتقام بگ یخوایچون افتادم. حاال هنوز م-

 ؟یمطمئن-

 ...یکنه ول یپام درد م-. دیکه داد شد لب گز یکه متوجه سوت لدای نگاه کرد، لدای یبه سرتاپا و

 نشست. سیخ یقال یچکار کنه که عماد رو خوادیم نهینگاهش کرد تا بب قیخم شدن عماد حرفش قطع شد، دق با
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 وا عما...-

 یقال یشت روکامل به پ هیعماد افتاد و در عرض چند ثان یشد و رو دهیهوا دستش کش یکامل نزده بود که ب حرفش

 بود. سیخ

 زد: غیآب چشم هاش رو بست و ج یسرد از

 عماد.-

 سرش حائل کرد. ریپهلو شد و دستش رو ز یرو

 جونم.-

 حرص چشم هاش رو باز کرد. با

 جونمو زهرمار.-

 هاش گرد شد. چشم

 جان!؟-

 شدم. سیخ نیآخه بب-

 کجا!-

 بلند شم خب. خوامیم-

 گذاشت. لدایشکم   یرو، رو دستش

 .نیبخواب جا بهتر از ا-

 کجاش خوبه. سیخ یقال یرو دنیخواب-

 مگه نه؟ ه،یاز نظر من عال میهر جا که با هم باش-

 و مات کرد.... شیرو ک لدای یواقع یجمله به معن کی نیهم با

********** 
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 واسه عماد فرستاد. یشدن بوسه ا ادهیپ  از قبل

 کالست تمام شد خبرم کن.-

 رستوران؟ یدنبال کارها یبر یخوایمگه نم-

 تا اون موقع کارم تمام شد. دیخب شا یچرا ول-

 .یاوک-

 برو مواظب خودت باش.-

 .نطوریچشم تو هم هم-

 زنگ خورد. شیشد و به سمته دانشگاه رفت که گوش ادهیپ نیماش از

 جونم ماهور؟-

 ؟ییسالم عروس خانوم کجا-

 ؟ییمن که معلومه، تو کجا-

 ؟یاالن تو بغله عماد یعنی-

 خنده تشر زد با

 ماهور!-

 .گهیتو جات اونجاست د ه؟یخب چ-

 .میبدبخت بش یگم نش ییمرض، بگو کجا-

 برج زهرمار. شهیم دنمیدونم صاحبش با د یکه م میجا هیگرفتم. االن  ادیتمام جاها رو  گهینه بابا من د-

 کجا؟-

 .یعماد قرار نزار با رونیب می. زنگ زدم بگم عصر برگمیبعد بهت م-
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 .زمیباشه عز-

 قربونت فعال.-

 نشسته بود. یشگیهم یو دخترا افتاد که جا نیبه نسر نگاهش

که  ییلدای یکنه، چقدر خوشحال بودن برا فیرو واسشون تعر هیو قض دیایب لدایدلشان نبود تا  یکدوم دل تو چیه

 .."عماد"اسم  کیخالصه بود در  شیتمام عاشقانه ها

نافرجام بود اما  یعشق ریکه خودش هم درگ ینینسر د،یکش یها یچه سخت لدایسه نفر خبر داشت  نیبهتر از ا یک

 غم خودش را فراموش کرده بود. لدایبا وجود 

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

 انداخت. شیرو به رو یبه نوشته  ینگاه

باشد و باالخره سر  اون اخم  نجایخواست ا یدلش م بیعج نجاست؟یچرا باز ا دیفهم یخودش هم نم "مهال یگالر"

 .بفهمد را  در هم مهراد یها

از اون پسره اخم آلود  یخبر ینبود. حت ادیز یشد. برخالق دفعه قبل خلوت بود و کس یتازه کرد و وارد گالر ینفس

 نبود.

 د؟ییبفرما-

 کرد اما برگشت. دیترد یلحظه  یکه مطلق به همون پسرک سرد و اخم آلود بود برا ییآشنا یصدا دنیشن با

 هم رفت. یمهراد که به ماهور افتاد دوباره اخم هاش تو نگاه

 سالم.-

 د؟یکن یجا چکار م نیشما ا-

 .نمیها رو بب یاومدم نقاش-

 بستس. یاما االن گالر-

 اما...-
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 .رونیب دییاما نداره خانوم بفرما-

 دنبالش رفت. یسیرودوا یو سمته اتاق کارش رفت. ماهور ب برگشت

 .اوردیسر در ب یبود که دوست داشت از همه چ یپرواا و فضول یدختر ب کال

 قدم عقب رفت. کیهوا برگشت. که ماهور ترسان  ید ب ستادیا دیآ یدنبالش م یکس نکهیاحساس ا با

 دیایشما چرا دنبال من م-

 کار دارم-

 چکار؟-

 اتاق؟ یتو دیرینم-

 را باال داد. شیابرو یتا

 . دیچرا انقدر سردو خشک-

 به شما مربوطه؟-

 .دیش یم ینجوریا دیرس یبه من م یآره چون فقط وقت-

 زد. یخند شین

 .یتوهم زد-

 .دیدر هم کش اخم

 .دیدرست صحبت کن-

 .ستمیبلد ن-

رو بزند که به خاطرش  یگرفت حرف میشد. تصم شیپسرک مغرور رو به رو نیکل کل کردن با ا الیخ یکرد، ب یمکث

 اومده بود. نجایا

 از شما داشتم؟ یدرخواست هیمن -
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 را در حدقه چرخاند. شیمردمک چشم ها یکالفگ با

 .دییبفرما-

 .دیبد ادی یبه من طراح شهیم-

 هاش گرد شد. چشم

 ؟یچ-

شما چون دوست  شیاومدم پ ستمیرو بلد ن ییو جا رانیعالقه دارم. من تازه اومدم ا یو کال نقاش یمن به طراح-

 بهتون اعتما... شهیو م دیدختر خالم هست

 کنم.  ینم سیمن تدر-

 که ماهور وقت کند وارد شود در رو قفل کرد. نیبزنه و وارد اتاقش شد. قبل از ا گهینداد ماهور حرفه د اجازه

 حرص چشم هاش رو بست و بلند گفت: با

فقط هم  دیبد ادیبهم  دیعالقه دارم و شما با یکشم. من به طراح یمغرور مطمئن باش من دست نم یآقا یه-

 . روز خوش.میکه حرف بزن امیفردا دوباره م یول تونیحوصلگ یب یپا زارمیشما...االن رو م

که با خود و احساسش  یهمه سردرگم نی. خسته بود از ایو سردرگم یاز کالفگ ییایرفتن ماهور، مهراد ماند با دن با

 وجودش کشته بشه.  یکه شکل نگرفته قرار بود تو ییکرده بود. به احساس نوپا دایپ

 یحجم از فضول نیشد. اون هم با ا دایپ یزندگ یدختر خالش تو یرو فراموش کنه، سرو کله  لدایشد که تا اومد  یچ

 ..طنتیو ش

 سیبه تدر یعالقه  چیدختر شر چه بکشد؟ چطور از سر خودش بازش کند و بهش بفهماند به ه نیاز دسته ا قرار 

 اونم به او را ندارد. یطراح

 ماهور باشد با حرص در رو باز کرد. نکهیبه در خورد با احتمال ا ی تفه

 ه؟یچ-

 عقب رفت. یشینما یعباس با ترس ریام



 نمیتر یلیل

 

33
3 

 .ستمینزن داداش لولو ن-

 زهرمار.-

 .یچته پکر-

 حوصله گفت: یمبل نشست و ب یرو

 حوصله ندارم. ریام الیخ یب-

 شده؟ باز مهران! ی. بگو داداش بگو چمهیاوضاع وخ یلیاوه پس حتما خ-

 نه.-

 ؟یپس چ-

 دهنت لقه.-

 گم. با شک نگاهش کرد. ینم یمرگ مهراد به کس-

 .گمیجون  مهراد نم-

*********** 

 

 خوبه نه؟ نجایا-

 ست؟یبزرگ ن یادیز-

 شاپ. ینه کاف میعماد قرار  رستوران بزن-

االن که خودش کار  یاش مونده بود. حت هیپا قیتا االن رف یکه از دوران بچگ یانداخت. تنها دوست حیبه مس ینگاه

 زدن رستوران کمک کرد. یکرد و به عماد تو یداره اما باز مردونگ یشرکت

 برا قرار داد. میشد عماد بر یچ-

 نچ.-
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 چرا؟-

 سوق داد. حیرو از اطراف به مس نگاهش

 .نهیبب ادیب لدایاول -

 .یشد لیزن ذل ی. عقدش نکردیامان از متاهل یآ-

 .حیزهرمار مس-

 شونه اش زد. یرو یدست

 .ادیبهت م یلیزن ذل ییخدا یول-

 خنده اش گرفته تشر زد. یحال در

 !! خفه شو.حیمس-

 .رهیتماس بگ لدایرو در آورد تا با  یگوش و

 .ایگم. من برم با صاحب ملک صحبت کنم تو هم تلفنت تمام شد ب ینم گهید لیباشه زن زل-

 .زمی..الو سالم عزیاوک-

 .دیچیدر فضا پ حیداد مس یبا صدا لدایسالم گفتن  یصدا

 .لیزن ذل-

 :دیپرس دیرو شن حیمس یکه صدا لدای

 بود؟ یک-

 دانشگاهت تمام. زم؟یعز یتو خوب ح،یمس-

 ....رمیم نایبرگشتم خونه االن هم دارم با مامان نیهم یبرا یایب یتون ینم ی. گفتزمیآره عز-

 بود بلند شد. لدایکه مخاطبش  یماهور از پشت گوش یصدا

 داوود اومد. گه،ید ایب لدای-
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 باشه اومدم.-

 هم رفت. یاسم داوود اخم هاش تو دنیشن با

 .لدای یریکجا م یدار-

 .دیرو نفهم لشیلحن عماد شد. اما دل رییتغ متوجه

 خالم. یخونه  رمیبا مامان و ماهور دارم م-

 کور در رفت. از

 کدوم خاله ات!-

 .ایخاله ام در-

 اسمش داوود ؟ شرفشیخاله ات که پسره ب همون-

 زد. شیشونیپ یو آروم رو دیعماد شد، لب گز تهیعصبان یمتوجه  تازه

 با تو بودم گفتم همون..؟ لدای-

 .رمیبا مامانم م-

 همون خالت. لدای-

 مادرش برسه. ایداد عماد به گوشه ماهور  یرو کمتر کرد تا مبادا صدا یگوش یبا ترس صدا لدایکه زد  یداد با

 آره.-

 .لدای یبر یحق ندار-

 اما...-

 زد. شیتو موها یچنگ یعصب

 .یبر یکه گفتم حق ندار نیهم لدای-

 متقاعدش کند. شیکرد با حرفا یسع
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 نداره، من.... یاون که با من کار زمیعماد عز-

 .دیحرفش پر انیم

اونجا و  امیشو، اونوقت نامرد عالمم اگه ن شرفیاون ب نیو سوار ماش رونیپات رو از خونه بزار ب یجرات دار لدای-

کشم  یهم تو رو م یخونتون اومدم اونجا نبود امیسر همتون خراب نکنم. اصال خودم دارم م یخونه خاله ات رو رو

 هم اون هوس باز کثافت رو.

 حیمس یتوجه به صدا زدن ها یزد و ب رونیبزند قطع کرد. به سرعت از رستوران ب یحرف لدایکه اجازه بده  نیا بدون

 شد و به سرعت حرکت کرد. نشیسوار ماش

به  یکس نکهیچشم هاش رو گرفته بود. هضم ا یاومده بود و خون جلو ادشیاون روز داوود دوباره  یحرف ها تمام

 کرد. یچشم داشته سخت بود و داغونش م شیلدای

 .دیرس لدایپدر  یه خونه ب قهیدق 10کرد، در عرض  یپدال گاز خال یخشمش رو، رو تمام

 نرفته بود.. چکسیهنوز ه یول

بودن که به  لدایرفتن با عماد گفته بود، در حاله متقاعد کردن  رونینرفتنش رو ب لیکه دل لدایدر جواب  یو زر ماهور

 برود. ایدر یعماد زنگ بزند و بگه که اون هم با آن ها خونه 

 هم رفت. یعماد اخم هاش تو دنیبرگشت. با د نیدر ماش یصدا دنیداوود پارک کرد، با شن نیرو پشت ماش نیماش

 به داوود انداخت و داخل رفت.... یشد، نگاه تند ادهیپ نیاز ماش عماد

 .دیعماد که وارد سالن شد رنگ از روش پر دنیبا د لدای

 سالم.-

 برگشتن . یعماد ماهور و زر یصدا با

 گفت: عیعماد سر دنیبا د یزر

 .دیکه با هم آشنا بش ایدر یخونه  میبا هم بر ایعماد جان ب نی. ببیا  خوبه خودت اومد-

 با کمال احترام جواب داد: یگرفت و در جواب زد لدایرو از  نگاهش
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امروز  نیهم خوشش اومد هم لدایاگه  خوامیم دمیکه من د یرستوران میبر لدایبا  میخوای. االن مگهیروز  د هیانشاهلل -

 تا از دستم نرفته. رمشیبگ

 شده بود گفت: یراض یجواب تا حدود نیکه با ا یزر

 اونجا. دیایخب پساگه کارتون زود تمام شد ب-

 چشم حتما.-

 منتظره. فعال خداحافظ عماد جان. چارهیوقته داوود ب یلیخ میبر گهیجان ما د لدایبال. خب  یچشمت ب-

 خداحافظ.-

 بود، سر باال آورد. نییاالن سکوت کرده بود و سرش پاکه تا  لدای ،یرفتن ماهور و زر با

 برد. از ترس برگشت تا بره آشپزخونه. یپ تشیدر هم عماد افتاد به عمق عصبان یکه به چهره  نگاهش

 .سایوا-

 اما برنگشت. ستادیا

من شوهرتم و تا  . از االن کهیرد بش شیمتر کیاز  یاز داوود بشنوم نه حت یخوام نه اسم یلحظه به بعد نم نیاز ا-

تا پاش  یشرف هست. اگه هم نبود و رفت یاون ب یوقت یاون خونه بزار یپات رو تو یهستم و زنده ام حق ندار یوقت

قسم  یعل یبه واهلل  لدای. رونیب یایسالم کردن از اون قبرستون م یو حت دنشیلحظه د هیبه خونه باز شد بدون 

 .زارمینگاهت بهت بندازه زنده اش نم مین کی نمیبار بب کیفقط 

 لبهاش نشست. یعماد نبود رو دید یکه تو یعماد غرق لذت بود. لبخند رتیحرفها و غ نیاز ا لدایدل  یته ها ته

 .دیبود لبخندش را د ستادهیا یقد نهییآ یکه درست رو به رو ییاز اونجا اما

 حرص خوردن من خنده داره؟-

 .دیبه سمته عماد چرخ د؛یآشکارا خند نباریا

 .دمینخند-

 .دمیخودم د-
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 اون لبخند بود.-

 داره؟ یچه فرق-

 به گونش زد. ینرم ی بوسه و رو دور صورته عماد قاب کرد.  دستاش

 بود. نیهم یداشت. اون لبخند هم برا اقیاشت رتتیغ نیا ینه ول-

 زد. شینیب یکرد، با سر انگشت اشاره آروم رو ویحلقه زد و به خودش نزد لدایهوا دستش رو دور کمر  یب

 چشم گفتنت رو خانوم! دمینشن-

 شد. قیعم لدایلب   یرو ینیریش لبخند

 .زمیچشم آقا، چشم عز-

 رفت گفت: یکه سمته در سالن م یزد. و در حال لدای یگونه  یبه رو یبوسه  نرم

 .نیان رو ببرستور میبال خانوم. حاال هم زود کفش هاتو پا کن بر یچشمت ب-

 ؟یمگه قولنامه کرد-

 .ینینه، گفتم اول تو بب-

 نظر من مهمه؟-

 در ثابت موند، سر برگردوند. رهیدستگ یرو دستش

 به نظرت!-

هوا فوت کرد سمته  یزد و تو یسر انگشت هاش دستش بوسه  یرو و  لبهاش برد کیدستش رو نزد جانیه یرو از

 عماد.

 عاشقتم.-

 ششیبه ته ر یدر حال  خنده نگاهش رو به اطراف گردوند و دست یشگیطبق عادت هم د،یصدا خند یو ب مردونه

 برد. لدای ی ختهیکه بد دل از دل افسار گس دیکش
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 برود.. دنشیخند یقربون صدقه  یدر دل کل لدایباعث شد  و

******** 

 

 بود نگاه کرد. که انتخاب عماد ینگاهش رو به اطراف گردوند. به سالن گرد رستوران دو طبقه  قیدق

شده بود،  دهیپوش یرنگ ییو طال یقهوه  ییبایز یبود که با پردها شهیاز ش شیوارهایکه سر تاسرش د یگرد سالن

 طبقه به  پله ها پهن بود و یکه رو یکیقرمز رنگ بار ی چهیکه قال یشکل یچیدرست وسط رستوران پله هاب مارپ

 شد.. یباال ختم م ی

 چطوره؟-

اول گذاشت و به سمته عماد که پشت سرش به  یهمون پله  یپله بزاره رو نیدوم یرو که بلند کرده تا رو پاش

 داده بود نگاه کرد. هیستون تک

 به نظر خودت!-

 ابروش رو باال داد. یتا

 !لدای-

 اومد و با ناز جواب داد: نییرو پا پله

 جونم؟-

 .دیرو کش لدای یآورد و گونه  شیزد دست پ یمهربون لبخند

 نه؟ ایخانوم. بگو خوبه  ستیاالن وقت  ناز کردن ن-

 .دیبه اطراف انداخت، دست هاش رو به هم کوب یاجمال نگاه

 .میقولنامه کن میبر ،ی اوک-

 خنده اش گرفت. لدایلحن سر خوش  از



 نمیتر یلیل

 

34
0 

 .میچشم خانوم بر-

 ؟یدی. چرا خندنمیبب سایوا-

 تر شد. قیعم لبخندش  که حق به جانب دسته به کمر زده بو لدای دنیبا د دیچرخ

 ؟یشد یچ هیاالن شب یدونیم-

 ؟یچ-

 قدم عقب رفت. کی

 بگم!-

 کرد، با شک لب زد: زیهاش رو ر چشم

 آره؟-

 تکون داد. یسر طنتیش با

 .میکش یقول بده اگه گفتم نم-

 قول!-

 نگاه کرد. گرفته بود ییکه بدجور شکل کنجکاو لدای یبه چهره  د،یخند

 ..هیشب-

 ه؟یشب-

 دعوا،الخصوص که دست... یآماده بشن برا خانیهست که م یکول یزن ها هیشب-

 عمااد.-

 نشست و آروم گفت: شیشونیپ یرو ینیریش اخم

 ! آروم چه خبرته؟سیه-

 گفت: یزیدآمیتر کرد و با لحن تهد لب
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 آره..؟ یکه کول-

 نگاه کرد. زدیمانتوش رو باال م یها نیکه داشت آست لداینگاه خندونش به  با

 .قایدق-

 قا؟یکه دق-

 آ..-

 بهش برسه. لدایتا  ستادیا یعکس العمل چیبرد بدون ه زیبه سمتش خ لدایکامل نزده بود، که  حرفش

 رو محکم گرفت. لدایاش نشست مچ دو دست  نهیس یاول که رو مشت

 .گهیا  ا  نشد د-

 .هیک ینه نه ول کن تا بهت بگم کول-

 .یستیه بابا تو نباش-

 .هیک یبهت بفهمونم کول دینه با-

 لدایدو دست  دیخند یکه سرخوش م یکرد تا مچ دست هاش رو از مشت عماد باز کنه اما عماد در حال یتقال م لدای

 .رهیاش کمرش رو محکم گرفته بود تا فاصله نگ گهیدست گرفته بود و با دسته د هیرو با 

 اس. گهید یکی. یستیتو ن یباشه غلط کردم کول-

 .دیتقال دست کش از

 ه؟یخب ک-

 ه؟یک یک-

 ه؟یک یکول-

 .یستیآها، تو ن-

 ه؟یخب ک-
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 لدایسر به سر گذاشتن  یگل کرده بود و از طرف طنتشیبدجور سرخوش بود و رگ ش شیلدایکه امروز در کنار  عماد

 گفت: طنتیبدجور به مذاقش خوش اومده بود با ش

 زن من....-

 زد. غیج

 عماد؟-

 یحساب حرف یبه قول ادیب رونیداشت از بغلش ب یسع لدایاما  دیرو گرفته و محکم تو آغوش کش لدایهوا دست  یب

 .رهیکه زد را پس بگ

 به سرش زد و لب زد: یآروم یاش فشرد، بوسه  نهیگذاشت و به س لدایپشت سر  یدستش رو رو کف

 . زن من فرشته اس.وونهید ستیزن من ن یکول-

در کنار عشق دوران  ینشست و قلبش تپش گرفت. غرق درلذت و خوشبخت لدایلب   یرو یحرف لبخند نیا با

 .شیو جوان ینوجوان

 بود وارد شد. یکه از دسته عماد کفر حیهوا باز شد، مس یرستوران ب در

 عماد خدا لع..-

 میست هاش رو به حالت تسل. ددیو به سمته مخالف چرخ ستادیرو به روش، وسط راه به سرعت ا یصحنه  دنید با

 باال گرفت.

 .دمیند یچیبه خدا من ه د،یببخش یوا یا-

 بیج یفاصله گرفت. دست هاش رو تو لدایو خجالت زده عقب رفت، اما عماد در کمال آرامش از  دیلب گز لدای

 زد. هیپشت سرش تک زیشلوارش برد و به م

 .یگرد یچرا بر نم حیمس-

 .دینه شما راحت باش-

 که سرخ شده بود چشم دوخت. لدای رو نگاهش عشق با  عماد د،یخجالت کش شیاز ب شیب لدایحرف  نیا با



 نمیتر یلیل

 

34
3 

 بود گفت: حیکه مخاطبش مس یدر حال رهیبگ لدایاش رو از  رهیکه نگاه خ نیا بدون

 . حرفت رو بزن.حیبرگرد مس-

 .دیتا شما راحت باش رونیمن برم ب دیخوا یم-

به  قیدق یلینشانه رفت که خ حیبرداشت و به سمته مس زیم یرو از رو یال کاغذتکون داد، جعبه دستم یسر کالفه

 پشت کمرش خورد و باعث شد مثل برق گرفته ها برگرده.

 گرفت. زیاش رو از م هیعماد رو به رو شد. تک یبود؟که با چشم غره  یا  چ-

 .میقولنامه کن میبر-

 خانوم؟ لدایشد؟ خوشتون اومد  یاوک-

 آروم جواب داد: دیکش یخجالت م حیمس  که از لدای

 بله.-

 نزد. یحرف گهیشد د لدایخجالت  یکه متوجه  حیمس

 .میخب بر-

 کرد با اکراه نگاهش رو برگردوند. ینگاه م ریسر به ز یلدایلبش به  یو لبخند رو تیکه تا االن با رضا عماد

 .میبر یاوک-

 و آروم دم گوشش لب زد:گذشت خم شد  یم لدایکه از کنار   ینیدر ه و

 .ادیبهت م یلیبدون خجالت خ یبهت نگفته بودم ول-

 .رهیباز بشه و سرش رو باال بگ لدای شهیحرفش باعث شد ن نیرد شد. هم و

 برگشت. دیدر که رس به

 ؟یاینم-

 باز و بسته کرد و به سمته عماد پرواز کرد. "آره"و لذت به نشونه  تیهاش رو با رضا چشم
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******** 

 

 چطور بود؟-

 نگاه کرد. دیسوال رو پرس نیکه ا نیرو از کتاب گرفت و به نسر نگاهش

 ؟یبد نبود. تو چطور داد یا-

 ترمش رو گرفت. انیزود م یلیبد نبود. خ-

 نشست. یصندل یرو لدایکنار  و

 چه خبر از عماد!-

بود  دهیکه پرس یتوجه به سوال یب ن،یسمته نسر دیکه چند لحظه قبل امتحانش رو داده بود رو بست و چرخ یکتاب

 شد. قیدق نینسر یبه چهره 

 صورتش بود باعث شد لب باز کنه. یکه تو یمشهود یناراحت

 شده؟ یچ نینسر-

 .یچیه-

 شده؟ یدروغ نگو. بگو چ-

محمد و  اد یبود. سخت بود  جهینت یرو نشون نده اما تالشش ب شیداشت ناراحت ینشست، سع شیدر گلو یبغض

 تر نشه. نیو بغضش سنگ وفتهیب ریاخ نیاتفاقات ا

 خورد. یدست سردش نشست تکون یرو  که لدای دست

 افتاده؟ یچه اتفاق ن؟ینسر یبگ یزیچ یخواینم-

 .دیخند تلخ

 محمد!-
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 نشست. شیشونیپ یاخم رو ینگران یرو از

 ؟یمحمد چ-

 .خورد سُر  گونش یو اشک هاش آروم رو وردیطاقت ن باالخره

 کنه. یداره ازدواج م-

 صدا لب زد: یهاش رو بست و ب چشم

 !یوا یا-

دونستم قرار   یاما نم وفتادهین یاتفاق خوب دمی. از صداش فهمنهیاهواز که من رو بب ادیگفت داره م شیچند روز پ-

 ازدواج کنه. خوادیسال بهم بگه که م6بعد از 

 زد. هق

 ...گهی...مگهیبهم م-

 هق.. هق

 اجبارم نکرده خودم دختره رو دوست دارم. یگه کس یم-

 . نیگه نسر یدروغ م دیشا-

 عکس دختره رو نشونم داد. کنار هم.. لدا،ینه -

 بلند تر نشود. شیگر یاش بلند شد، دست هاش رو، قاب صورتش کرد تا صدا هیهق گر هق

رو  نیحال االن نسر دیچرخ ینم یحرف چیگفتن ه یمعقوم و سرخورده نگاهش رو به اطراف گردوند، زبونش برا لدای

 کرد. یدرک م یبه خوب

 دیفهم یکه از زبون عل یلحظه  ابونیخ یکه خودش چند ماه قبل داشت، همون حال  ا سفناک تو یهمون حال قایدق

 کنه.. یعماد داره ازدواج م

که محاله  یکه خودت بخوا نی. مگر اشهیدرست نم یحرف کار چیدونست با ه یداشت و م یحال رو خودش روز نیا

 ..یخودت هم بتون
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 ..زمیعز نینسر-

 لب زد: عاجزانه

به خودم احمقم  ایبگم ها! به خود احمقش  یبه ک رمیم یدوسش دارم. به خدا دوسش دارم بدون محمد م لدای-

 بفهمونم که اون دوسم نداره؟

 دانشگاه رفت. یوجبلند به سمته خر یطاقت از جا بلند و با قدم ها یحرف را زد و ب نیا

 .دینگران پشت سرش دو لدای

 .نیصبر کن نسر ن،ینسر-

********* 

 

 فشیکرد. برحسب عادت ک یبلند سالم م یبا صدا شریوارد م یهفته که وقت کی نیشد،مثل تمامه ا یگالر وارد

 انداخت و بلند گفت: زیم یرو،رو

 ..یسالم کس-

 باز شدن در اتاق مهراد حرفش رو قورت داد. با،

 به ماهور انداخت و در اتاق رو پشت سرش محکم بست. یدر هم نگاه یاخم ها با

 دوباره؟ یخوا یم یچ-

 ؟یدون ینم یعنی-

 جوابم رو؟ یدون ینم یعنی-

 چرا؟-

 چرا؟ یچ-

 به سمته مهراد برداشت. یقدم
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 .یبد ادی یبه من طراح یکن یچرا قبول نم-

 .دمینم سیز اول هم بهت گفتم من تدررو-

 منم روز اول گفتم چرا...-

 ماهور.-

اسمش  دنیکالم مهراد بترسد از شن تیکه از تحکم و جد نیاز ا شتریزد که الل شد. ب شیمحکم و تحکم صدا چنان

 از زبون مهراد متعجب کرد. شوندیپ ایبدون پسوند و 

 کرد. حیبه خودش اومد و به سرعت حرفش رو تصح دیگرد  ماهور رو که د یها چشم

 ماهور خانوم..-

خوش فرمش زد و به سمته مخالف  یبه موها یکرد، کالفه چنگ ینگاهش م رهیماهور هنوز با همون حالت خ اما

 .دیچرخ

 ییکه با رنگ و رو گانهی دنیبه در بود با د کیهر دو وحشت زده برگشتن. ماهور که نزد یزیشکستن چ یصدا با

 به عقب برداشت. یزده بود وحشت زده قدم هیتک واریبه د دهیپر

 استاد!؟-

 .دیچیدر گوشش پ یدکترش چون ناقوس مرگ یلبش نشست. صدا یرو یتلخ لبخند

 یلیخ تونیضیمر دهیشما جواب نم یهم رو یدرمان یمیش یحت گهی. ددیفرصت ندار یلیشما خ یخانوم احد"

 "کرده شرفتیپ

 قدم اما  قدم آروم به سمته مهراد برداشت کیگرفت و  واریگونش سُر خورد، دستش رو از د یآروم رو یاشک قطره

 افتاد.. نیزم یبود که محکم رو دهینرس دوم به اول

 برداشت: زیوحشت زده به سمتس خ مهراد

 استاد!-

************ 
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 رفت که ماهور از پشت سر صداش زد. رشیشد، سمته پذ مارستانیعجله وارد ب با

 لدا؟ی-

 و نگاه اشک آلودش رو به ماهور دوخت. برگشت

 حالش خوبه مگه نه؟-

 زد. غیهق زد و از ته دل ج د،یماهور رو که د سکوت

 ماهور حرف بزن.-

 یاس. ماهور رو کنار زد و به سمته بخش مراقبتها ژهیو یبخدا خوبه. آروم باش االن تو بخش مراقبت ها لدایخوبه -

 رفت. ژهیو

 مهراد و مهران از خودش بدش اومد.  دنیال رفت به سمته چپ برگشت با دپله ها با از

 رفته بود؟ مگه قرار نبود کمک کند که. ادشیرو  گانهی یرفته بود؟ چرا التماس ها ادشیرو  گانهی چرا

مادرشه. اما  گانهیزد پس باالخره باور کرده بود که  یلبخند تلخ خت،یر یبه مهران افتاد که آروم اشک م نگاهش

 مهراد.

 دهیتلخ رو نشن قتیهنوز بهش نگفته بودن هنوز حق یعنیشد، فقط نگران بود پس  دهیبه سمته مهراد کش نگاهش

 بود.

 ؟یچند سالش برسه چ ی! اگه نتونست به آرزویچ وردیاون طاقت ن یتو گانهی اگه

 رفته بود.. ادشی یه عماد همه چب دنیرس  انگار بعد از ،یهمه سهله انگار نیخودش متنفر بود از ا از

 داشت. ازیبه کمکش ن یزیاز هر چ شتریکه ب گانهی الخصوص

 هاش رو آروم پس زد، مصمم جلو رفت. اشک

 ؟یتراب یآقا-
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که خودش  یکه قرار حرف دیاومده. فهم نجایچرا ا لدایبود  دهیدو برگشتن، مهران معقوم و ناراحت انگار فهم هر

 جرعت گفتنش به مهراد رو نداشت رو بزنه.

 بهتون بگم. یزیچ هی دیبا-

 ب.. یبرا دیبزار شهیم-

 نه.-

 گفته بود نگاه کرد. یمحکم "نه"که  لداینگاهش رو به  متعجب

 را نداد. دیدلش ترد به

 بشه.  رید یلیاالن بهتون بگم وگرنه ممکنه خ نیهم دیرو با یزیچ هی-

 ؟یچ-

 لب زد. یدیاه و پر از تردمکث کوت با

 ..گانهی-

 خب؟-

و درشت گفتن رو  زیر یبشه اما وقت برا جیمقدمه حرفش رو بزنه ممکنه مهراد گ یدونست که اگه ب یم خوب

 نداشت.

 در مورد.. دیدار ؟یچ گانهی ؟یشیشده خانوم درو یچ-

 شماس. یمادر واقع-

 کنارش ثابت موند.  وارید یرو رهی. نگاه خدیتو دهنش ماس حرفش

******** 

 

 ؟یکن یم هیگر یاالن چرا دار زمیعز لدای-
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 رفت گفت: یلحن ضعف م نیا یکه دل عماد برا یلرزون یکرد و با بغض و صدا ینیف

 آخه گناه داشت.-

 زد. یمهربون لبخند

 .شهیدرست نم یزیکه چ  یکن هیسرخت بشه. خب اگه تو گر یآخه عماد به قربون اون چشم ها-

 .شهیم یاما خودم که خال شهیرست نمد-

سرش رو باال  لداینشست. که باعث شد  کردیم کهیت کهیرو ت یکه داشت دستمال کاغذ لدایدست   یرو دستش

 .رهیبگ

 .نمیرفت بهت گفتم دوست ندارم اشک هات رو بب ادتی-

 یمهربون عماد زل زد و سرش رو به معن یکه از اشک قرنز شده بود تو چشم ها شیدرشت مشک یاون چشم ها با

 مثبت تکون داد.

 .دیو آروم خند مردونه

 .شهیم ینجوریقلبم ا یکن یکه م هینکن. گر هیپس گر-

 گرفت و مشت کرد. لدایصورته  یرو جلو دستش

 وبه دسته عماد اشاره کرد. دیخند هیگر ونهیم

 ؟یجور نیا-

 .دیخند

 آره.-

 گونه اش پاک کرد. یهاش رو از رو اشک

 نشه. ینجوریکنم تا قلب ا ینم هیگر گهیباشه پس د-

 .دیرو تو دست گرفت و بوس لدای یدستش رو مشت کرد. چشم هاش رو مهربون بست و دست مشت شده  و
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 قربونت بشم. نیآفر-

 شونه اش گذاشت.  یتر کرد و سرش رو، رو کیرو به عماد نزد خودش

 عماد!-

 جونم؟-

 کنه؟یبه نظرت حاال مهراد چکار م-

 .نهیرو بب لدای یرو خم کرد تا چهره  سرش

 سرش رو بلند کرد. دیکه سکوت عماد رو د لداینشست،  شیشونیپ یرو یزیر اخم

 ش.. یچ-

 !؟ستین یتراب یمنظورت از مهراد همون آقا-

 .دیعماد شد، لب گز یشونیپ یمتوجه اخم رو تازه

 .دیببخش-

 تکرار نشه. گهیکه د هیزیبخشش واسه چ-

 رو باال آورد. کشیسرش رو باال گرفت و انگشت کوچ یکودک وار جانیه با

 قول. شه،یتکرار نم-

 قرارش بلد بود. یدل ب یکردن رو برا یدلبر شیدختر رو به رو نیلبش نشست،آخ که چقدر دلش ا یرو یلبخند

همون  یروش بود انداخت. و رو کیکوچ ینشونه  هیکه  لدای ی کهیبه انگشت کوچ یرو گرفت، نگاه لدای دست

 دینشونه رو بوس

 ه؟ینشوونه واسه چ نیا یگفت-

 مونده. کیکوچ یبدجستگ هی نیاما نشد. و به جاش االن فقط هم ادیانگشت اضافه در ب هیقرار بود -

 ؟یکرد یاومد چکار م یدر م-
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 کنن. یدکتر تا عملش م بردمیم یاومد همون بچگ یمامانم گفت اگه در م-

 خاصه. یلینشونه خ نیاما االن ا-

 ادامه داد: یرو باال گرفت و با لحن خاص و پر از احساس سرش

 مثل خودت.-

 کرد. یرو حس م یلذت و خوشبخت نیشد که هر دفعه کنار  عماد ا یتینها یغرق در لذت ب لدایحرف  نیا با

 !لدای-

 ماهور هر دو برگشتن. یصدا با

 شده؟ یچ-

 به هوش اومده. گانهی-

 بلند شد. مکتین یاز رو عیسر

 خب؟-

 نه مهراد هستش نه مهران.-

 کجا رفته؟ یتراب یعنیخب مهرا...-

 دونم. ینم-

 رو بلند کرد و سمتش گرفت. لدای فیک

 .مونمیمنتظر م نجایتو برو داخل، من هم لدای-

 داخل! یاینم-

 نه تو برو.-

 .امیباشه. زود م-

 هور داخل رفت.همراه ما و
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 اش دوباره بغض کرد. دهیروح و رنگ پر یب یچهره  دنیبا د دیکه رس گانهیسر  یباال

 گانه؟ی-

 جون لب زد: یرمق چشم هاش رو باز کرد. ب یب لدای یصدا دنیشن با

 مهراد کجاست؟-

 رو تو دستش گرفت. گانهیزد. دست سرد  یتلخ لبخند

 رو بهش گفتم. یهمه چ-

 آب گلوش رو قورت داد و لب زد: یسخت به

 کجاست؟-

 گرفته وارد شد. یخم شد و چهره  یباز شد و مهراد با قامت یآروم یبزند در با صدا یخواست حرف لدای تا

 کرده. هیقرمزش مشخص بود که گر یچشم ها از

 لبش نشست. یرو یمهراد لبخند دنیسر برگردوند با د گانهی

 مهرادم.-

 تر شد. نیبه سمته مهران که پشت سر مهراد وارد شد افتاد، بغضش سنگ نگاهش

 گانهیدسته  یاز تخت زانو زده بودن و سر رو یکه هر کدوم طرف یدر حال گانهیبعد هر دو کنار تخت  یمهرانلحظه -

 اشون فضا رو پر کرده بود. هیگر یها یگذاشته بودن ها

 .دیسر هر دو کش یو نوازش گونه رو دیکش رونیب مهران و مهراد دسته از رو دستش دو هر  با درد لبخند زد گانهی

 لب زمزمه کرد. ریز آروم

 شکرت. ایخدا-

 انداخت. ختیر یکه آروم اشک م لدایبه  یگونش سُر خورد. نگاه یاشک هاش آروم رو و

 جان. لدای نمیکمک کن بش-
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 .نهیتخت بش یرو گانهیکمک کردن تا  لدای یبه جا و مهران عقب رفت و مهراد

 انداخت و آروم گفت: ختیر یاشک م هیبق یبه ماهور که همپا ینگاه لدای

 بهتره. میماهور، تنهاشون بزار رونیب میبر-

 رفت. رونیب لدایتکان داد و همراه  "باشه" یبه نشونه  یسر یحرف چیبدون ه ماهور

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

 و چشم هاش رو بست. دیکش هیلذت هوا رو به ر با

رو  لیکه بعد از چند سال قرار بود سال تحو یماهور یبرا نیاومد، و ا یو بهار م شدیکم زمستون داشت تمام م کم

 لذت بخش بود. یلیکشور خودش باشه خ یتو

 یلذت بخش و متفاوت با جاها یحال و هوا کیدور بود.  رانیا یتو دیع یمعرکه  یحال هوا نیها بود که از ا سال

 ..گهید

 ها... یداشتن و خونه تکون دیکه مردم در لحظه خر یجانیشوق و ه اون

روزها فکر  نیا بیعج شیکه صاحب اخم و جد ی. گالردید یدر گالر یهاش رو باز کرد و دوباره خودش رو جلو چشم

 کرده بود. ریو ذهن ماهور رو به خودش درگ

و لذت  نیریش یداشت. که تازگ یخود ماهور تازگ یبرا یکه در لحظه فکر کردن به مهراد داشت حت یو حال حس

 ازش رو نداشت. دنیکه قصد دست کش یبخش

 شد، وارد آسانسور شد و طبقه دو رو زد. یگالر وارد

 دهیچیدر فضا پ ییقهقه خنده ها یصدا نباریکه سکوت بود ا شهیبر خالف هم ستاد،یطبقه دوم ا یکه تو آسانسور

 ماهور سرزنده تر کرده بود. یرا برا طیبود و مح

 شد. یلب نشوند و وارد گالر یرو یلبخند

 کل فضا رو پر کرده بود. ذاشتنیکه داشتن سر به سرمهراد م گانهیمهال و  یخنده ها یصدا

 ماهور شد. یبود که متوجه  یکس نیاول مهال
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 .شدمیکم کم داشتم نگرانت م گهی. دیا  ماهور اومد-

 :دیبود که متوجه شد و آروم پرس یکس نیاول گانهیمهراد نشست که  یشونیپ یرو یاسم ماهور اخم دنیشن با

 ؟یخوب-

 به ماهور انداخت. یحرص برگشت و نگاه با

 اگه بزارن آره خوبم.-

 به ماهور انداخت. یو نگاه نگران دیسمته اتاقش رفت. مهال لب گز و

 زد. یمهراد لبخند یتوجه به طعنه  یماهور ب اما

 خب من امروز چکار کنم؟-

 و دستش رو دور گردن ماهور حلقه زد. دیبا ذوق خند مهال

 استخدام کرد. نجایقربونت برم. چقدر خوب شد که اون روز بدون مشورت با داداش تو رو ا-

 زد. یلبخند ماهور

 ..لشیدل یو سر بودن ب یاز بداخالق ریبود، دلگ رید دلگدونست چقدر از مهرا یکس جز خودش نم چیه اما

مهراد  دنید یطپش قلبش رو لحظه  لیدونست و دل یخودش هم نم یرو حت نینگاه عاشق شده بود اما ا کی در

 اخم ها داده... نیدونست که دلش رو به گرو هم یگذاشت اما نم یترس م یپا

 

 

 《لدای》

 

 

 .دمیکش یزیرو م می، داخل تقو24عدد  یبرداشت و رو زیم یرو از رو خودکار
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 رفتم بلند گفتم: رونیب و

 .گهیروز د5فقط -

 اومد. رونیبا اون شکم برآمده اش که نشون حامله بودنش بود از آشپزخونه ب صنم

 ؟یچ گهیروز د 5-

 .دهیع-

 بهم رفت. یچپ چپ

 ؟یذوق دار یلیخ-

 ا؟یبدن ادیم یفسقله خاله ک نیا نمی. تو بگو ببیلیخ-

 .دیشکمش کش یباز شد و دستش رو نوازش گونه رو ششین

 .گهیماه د کیانشاهلل -

 اومد. رونیب ییاز دستشو سنایزنگ در اومد،  یصدا همزمان

 کنم. یدر رو باز م-

 داد زد: صنم

 شد؟ یچ یه-

 .گمیم امیم-

 .رونیرفت ب و

 .داشتیبرم وهیم زیم یرو ی وهیبرگشتم سمته صنم که خم شده بود و داشت از جا م کنجکاو

 شد؟ یچ ،یچ-

 چک. یب یب-

 هام گرد شد. چشم
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 چک؟ یب یب-

 حوالم کرد. یبرگردوند و چشمک سر

 .یشیخاله م یباز دار-

 زدم. یبلند غیج جانیه از

 نگووووو. مامان مامان. یوا یوا-

 سمته آشپزخونه. دمیدو و

 صنم با حرص گفت: که

 ملوک خانوم. ی. مامان رفته خونه نیبش ریبگ ایب لدایدرمون  یدرد ب-

 پام بند نبودم. یرو جانیه یرو از

 ازش بپرسم ک نکهیوارد سالن که شد بدون ا سنای

 بغلش و تند تند بوسش کردم. دمیبود در رو زد پر یک

 هر دوتون. ین یقربون ن هیآخ من  ،ییقربونت بشم تو هم حامله ا-

 . یولم کن خفه ام کرد لدای یوا-

 مگه نه؟ ییحامله ا-

 باز شد و با ذوق رو به صنم گفت: ششین

 آره.-

 زد. یلبخند صنم

 بود؟ یک یببوسمت. راست ایب زمی. مبارکه عزدونستمیم-

 فکر گفتم: یبزنه ب یصنم نشست تا خواست حرف کنار

 ...عیزود دست به کار بشم. ازدواج کنم و به عماد بگم سر دیمنم با هینجوریپس اگه ا-
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 .لدای-

 ساکت شدم با ترس گفتم: سنایداد  با

 شد؟ یچ-

 گشتم گفتم: یکه برم یدو نگاهشون به پشت سرم بود. در حال هر

 نگا... یبه چ-

 رو درک کردم. تیبود دهنم باز موند. کم کم موقع ستادهیعماد که پشت سرم ا دنید با

نه،  یعماد...وا یعنی نید زد ادا سنایهم همه حرفم رو زدم و  بایتقر زدمیپشت سرم بود و من داشتم حرف م عماد

رو که  سنایرستوران. عماد با نگاهش صنم و  دیدنبالت که بر ادیرفته بود که عماد قرار  ب ادتیچرا  لدایخدا خفت کنه 

قدم بلند سمتم اومد و دستش رو دور کمرم حلقه  کیکرد، تا از خم پله ها گذشتن با  ییرفتن همرا یبه طبقه باال م

 زد.

 ؟یگفت یخب م-

 انداختم. نییزده سرم رو پا خجالت

 ا  عماد.-

 ؟یجون! عماد چ-

 دستم نشست. یکردم که دستش رو یم یباز راهنشیآروم با دکمه پ آروم

 خانوم! ینگام کن یخوا ینم-

 نچ.-

 چرا؟-

 کشم. یخجالت م-

 دستش رو از دور کمرم باز کرد. یو حلقه  دیخند آروم
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 مونم خجالتت تمام بشه. یباشه پس برو آماده شو. من منتظر م-

عاشقش بشم و  شیتراز ب شیب شدیکاراش باعث م نیبودم، هم شیادیدرک و فهم ز نیکه من چقدر عاشقه هم آخ

 دلم واسش بره.

 و گفتم: دمیرو باال گرفتم، گونش رو بوس سرم

 .ختیخجالتم ر-

 ابروش رو باال داد. یشد، تا طونیش

 ؟یا  جد-

 ر  گردنش حلقه زدم.و دستم رو دو دمیذوق خند با

 آره.-

 لبم زد. یرو یسرش رو خم کرد و بوسه  عیسر یلیخ

 اش. نهیس یاعتراض آروم زدم رو ینشونه  به

 ا  عماد.-

 کردم خودمم خوشم اومده بود. یداشتم واسش ناز م یکردم. الک یکارش رو تکرار کرد. که اخم مصنوع دوباره

 .دمیموهاش بردم و کش یرو که پشت سرش بود رو تو دستم

 آخ آخ نکن درد گرفت.-

 .شهیتکرار نم گهینچ. بگو د-

 کنه. یم  آخ آخ یدونستم دردش نگرفته و الک یدستم نشست. م یرو دستش

 باشه، باشه تکرار...-

 عقب رفت. دیکش یم یقیکه نفس عم یلبم زد. در حال یرو یتر از قبل بوسه  یطوالن و  محکم تر نباریا و

 .شهیتکرار م-
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 حرفش کرد. یچاشن یلبم نشست. چشمک یرو یلبخند یرارادیغ

 ما. یخونه  میبر دیشد شب هم با ریحاال برو آماده شو. د-

 و سمته پله ها رفتم. برگشتم

 شما چرا؟ یخونه -

 درست کنه گفته تو رو هم ببرم. یمامان قرار  ماه-

 جمع شد. افمیق "یماه"اسم  دمیشن با

 و عجز برگشتم سمتش. ستادمیپول ا نیدوم یرو

 .یدون یعماااد! تو که م-

 کرد. ینیریش اخم

 .ادیمگه چشه که تو انقدر بدت م یحرف نباشه. ماه سیه-

 گفتم: یانزجا از فکر ماه با

 .دهیبو م-

 هاش گرد شد. چشم

 بو!-

 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم. یحال زار با

 آره.-

 شد. ری. برو آماده شو داریبهونه ن لدای-

 .دمیکوب نیزم یحرص پا رو با

 درست نکن. یماه یشد به مامانت بگ یدوست ندارم. نم یخب ماه یگ یعماد چرا حرف زور م-

 مبل زد. یپشت یمبل نشست و دستهاش رو رو یبه من رو پشت
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 اتفاقا خودم گفتم درست کنه.-

 لج من؟ یاز رو-

 :دیچرخوند سمتم با تعجب پرس سر

 ؟یچ-

 .یچیه-

 نگاهم رو ازش گرفتم و از پله ها باال رفتم. دلخور

 یکرد من رو به ماه یم یکارو کرد بقول خودش سع نیا نیهم یبرا ادیبدم م یدونست که چقدر از ماه یم خوب

 بمونه. یماه یبعد از ازدواج ب هویخوردن عادت بده که نکنه 

 افتاد که همراهش نرم. یم یاقاتف هی. کاش گرفتمیبخورم حالت تهوع م یماه دیشب با نکهیفکر ا با

 رفتم. نییو پا دمیلباس پوش کردمیلب با خودم غر غر م ریکه ز یحال در

 ییهم فنجون چا سنایکرد،  یعماد نشسته بود و داشت در مورد کار و رستوران صحبت م یمبل رو به رو یرو صنم

 رو جلوش گذاشت.

 یرو بعنوان غذا قبول کنم و بخورمش. حت یعنوان ماه چیتونستم به ه یپکر بودم، واقعا نم یماه هیسر قض هنوز

 هیاومد. از نظر بق یخوردم. نه طعمش رو دوست داشتم نه از بوش خوشم م یکرد من نم یمامان هم درست م یوقت

 .نیغذا بود و از نظر من چندش تر نیتر یمقو

 ؟ینیبش یایچرا نم لدای-

 جواب دادم: یخبا اوقات تل نیهم یبودم برا یدسته عماد حرص از

 عماد. میخوام راحتم. بر ینم-

رو که تاره برداشته بود رو سرجاش برگردوند و  ییمن و صنم گردوند. عماد فنجون چا نیبا تعجب نگاهش رو ب سنای

 بلند شد.

 .میبر-
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 رفت. رونیکرد و ب یو صنم خداحافظ سنایکه به من نگاه کنه از  نیا بدون

 .شیحق به جانب نیاومد از ا یم پشت سرش رفتم، چقدر بدم ضیغ با

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

 

رو بردارم که زودتر از من برداشت  یگرفتم. دستم رو جلو بردم تا گوش رونیعماد نگاهم رو از ب یزنگ گوش یصدا با

 و جواب داد.

 ...دعوا چه  .....نه مامات جانمیایبله!.....نه مامان امشب ما نم-

 .دمیکش رونیرو از دستش ب یحرفش رو ادامه بده و گوش نذاشتم

 الو الله جون سالم.-

 د؟یایگه چرا نم یم یچ ؟عمادیخوب زمیسالم عز-

 به عماد رفتم. ییغره ا چشم

 کرد. یعماد شوخ میاینه الله جون ما م-

 د؟یایم یخوبه، ک-

 .میایم گهید کمی م،یرستوران بود یتا االن دوره کارها-

 .می. منتظرزمیباشه عز-

 قربونت ممنون.-

 داشبورد انداختم. یرو؛رو یکردم و گوش قطع

 عماد؟ هیچ ایبچه باز نیا-

 نداد؛ به بازوش زدم. جواب

 با توام؟-
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 ه؟یچ-

 م؟یاینم یچرا گفت-

 .ینش تیاذ یامشب با خوردن ماه یکه جنابعال-

 دوست ندارم قهر.. یاالن تو واقعا چون گفتم ماه-

 .یبش تیدوست ندارم منم نخواستم اذ یگفت لدا،یمن قهر نکردم -

 زدم. یخند شین

 .ستیشدن من رضا ن تیبشم. تو که اصال دلت به اذ تیاذ خوادیآره معلومه دلت نم-

 ؟یزن یطعنه م-

 نه اصال.-

 نگه داشت و برگشت سمتم. ابونیخ یرو گوشه  نیماش

 .نیمنو بب-

 نذاشتم. محل

 !لدایبا توام -

 مته خودش برگردوند.جلو آورد و سرم رو به س دست

 .یدرست کنه قهر کرد یکه گفتم قرار مامان ماه نیبه خاطر ا یتو نبود-

 قهر نکردم.-

 ؟یچه رفتار-بود؟ یاون رفتارت تو خونه چ لیپس دل-

 ؟یدون یتو نم یعنی-

 رو پس زدم و سرم رو برگردوندم.  دستش

 حرکت کن. الیخ یب-
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 !لدای-

 شد و حرکت کرد. الیخ یکه ندادم واقعا ب جواب

معذرت  یشناختم لجباز تر از من بود و الک یخواست ناز کنم اما عماد رو خوب م یدونم چه مرگم بود که دلم م ینم

 کرد. ینم یخواه

 یبهمون م یصد در صد کل میگفت یم ی. اگه به کسمیکرده بود ینجوریا یماه هیسر  نکهیاز ا گرفتیام م خنده

 .دیخند

 دیپرا نیماش نیرو پارک کنه. آخ که من چقدر عاشقه ا نیشدم و منتظر موندم ماش ادهیپ نیماشاز  میدیرس باالخره

 وقت نفروشش. چیرنگ بودم کاش عماد ه یآب

 دیشا یول کنهیرو عوض م نیرستوران ماش یره و صد در صد بعد از گرفتن کارش تو یاسنپ نم گهید دونستمیم

 بخره. گهید نیماش هیهم  نیماش نیتونستم مانع بشم بدون فروختن ا

 داخل. میباز کرد و رفت دیدر رو با کل م،یسکوت همقدم با عماد سمته در رفت در

 لبم نشست. یرو یلبخند تلخ نجا،یا میبعنوان نامزدش اومد انیافتادم که با ک یاون روز ادی

 جز خودم.. یعماد کنار  کس دنیبود اون روز، چقدر تلخ بود د یروز بد چه

که کنار خودش و  ادیب یروز هیکردم  یعماد رو از دست دادم، اصال فکر نم شهیهم یکردم برا یکر مشب ف اون

 خونه بشم. نیبعنوان نامزدش وارد ا

 ..یخوشحال یاز رو نباریگلوم رو گرفت اما ا یبغض

 هم و قدم هاش آروم تر شده بود. یرفته بود تو افشیعماد هم برگشته بود به همون روز که ق انگار

 یکفش پاشنه بلند دخترونه  دنیدر افتاد. با د یبه پشت در سالن، نگاهم به چند جفته کفش جلو میدیرس

 حساس شدم. یرارادیغ

 سمته عماد. برگشتم

 اد؟یهم قرار بود ب گهید یمگه کس-
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 نه.-

 پس..-

 رو کامل نزده بودم که در باز شدو... حرفم

 هم رفت و دستم مشت شد. یپشت در اخم هام توشخص  دنید با

 که نگاهش رو به عماد دوخته بود گفت: یدر حال جانیبا ه ایمه

 عماد. زن عمو عماد اومد. یا  اومد-

 داخل. دیدو و

من باشه تو بفهمه تو  یجا یکس دی.. فقط بایدنید یبود و نه حت یشدن فیهام رو بستم، حال اون لحظه نه تعر چشم

 بودم. یچه وضع

 تر شدم. یبودم و عصب یوجودم شکل گرفت. عصب یو نفرت تو نهیمخلوط از حسادت،خشم، ک یحس

بود که  ییتنها صدا اینحس مه یخودم بعد از صدا یعصب ینفس ها یزد،صدایاومد که داشت حرف م یم ایمه یصدا

 .دیچیپ یتو گوشم م

 لب بزنم: یدورگه  یتونستم با صدا تنها

 عماد!-

گفت تا آرومم کنه، کاش مهربون باهام  یم یزیچ هیکرد. کاش  یحالم رو بدتر م نینزد. جواب نداد و ا یحرف اما

 برد. یم نیلبخندش از ب هیرو با  تیهمه عصبان نیو ا زدیحرف م

 "سکوت"راه رو انتخاب کرد.  نیبدتر اما

 کرد اگه سکوت کنه و بزاره با حاله خودم باشم بهتره اما... یفکر م دیشا

 .رونیالله خانوم اومد ب نباریباز شد و ا در

 . گهیداخل د دیای. بدیستادیا نجایا  وا شما چرت هنوز ا-
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 کرد. تمیگذاشت پشت کمرم و به داخل هدا دست

 جان خجالت نکش. لدایداحل  ایب-

دربزرگش که عموش و پ یجز ما خانواده  دمینکردم تنها فهم یسالم کردم به ک یچه طور رفتم داخل به ک دمینفهم

 دعوت بودن.  شدیهم جزوش م انیک

 بودم. یادیوسط انگار من ز نیزد و ا ینفر رو مخاطب قرار داده بود ک باهاش حرف م هی یکس هر

 یکیمغازه مکان هیچشه، انگار از پدرش که  انیک نیماش نهیتا بب رونیرفت ب انیهمراه ک ومدهیکه هنوز ن عماد

 گرفته بود. ادیداشت، 

 جون. لدای یخور ینم یزیچرا چ-

 یزهرمار نم یزیچرا چ"خودم  یعماد زد اما انقدر با طعنه و لحن تلخ که جمله اش رو برا یحرف رد زن عمو نیا

 تصور کردم. "یکن

 ندارم. لیم یزیممنون چ-

 چاق شو. کمی ،یالغر یلیخ-

 شد، چاق نبود اما پُرتر از من بود. دهیکش ایسمته مه نگاهم

 زنه؟ین نداره. چرا حرف نمالله عروست زبو-

 یبانی. و به پشتستیدرست ن شیجار یبود لحن و حرفا دهینگاهم کرد انگار اونم فهم ییجون با نگاه شرمنده ا الله

 از من در اومد.

 جان. لدایکم حرفه  -

 با غرور گرفت. ایمه نباریا

 .ینجوریزبون دار باشه نه ا دیدختر با-

داد حرف بزنم.  یاجازه نم شدیکه هر لحظه داشت بزرگتر م یبغض لعنت نینگفت، حرف داشتم که بزنم اما ا یزیچ

 . خواستیدلم عماد رو م
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 بهم بگه. یزیچ یکنه و نذاره کس یبانیالله خانوم اون ازم پشت یخواست باشه و به جا یم دلم

گم همه منظورم به همه جمعه نه فقط الله  یم یوقتخنده.  ریهمه با هم زدن ز نباریگفت که ا یچ ایمه دمینفهم

 به من گفته. یزیکه چ دمی..از نگاهشون به من فهمایخانوم و مادر مه

دختر  ینیکه بب ییگفت ترکش کنم. آخ مامان کجا یداشتم و مامان م یعادت رو از بچگ نیطاقت بود و عجول..ا کم

 زبون درازت االن چقدر ساکت شده.

 گفتم: یو مودب یمبل چنگ زدم و با لحن جد یرو از رو فمیک

 انجام بدم. دیدارم که با یکار هیافتاد تو خونه  ادمیمن زحمت رو کم کنم. االنم  دیببخش-

نکردم و کارم زشت بود اما  یکار درست دونستمیزدم. م رونیبزنه از سالن ب یاجازه بدم حرف یکه به کس نیبدون ا و

 الزم بود.

 اومد. رونیخانوم دنبالم ب الله

 جان صبر کن. لدای لدا،ی-

 گفتم: یلرزون یشد با صدا یگونم جار یو برگشتم تا نگاهه بهش افتاد اشک هام رو ستادمیا

 نداشت. یمنظور ایجان به خدا مه لدای-موندن رو ندارم.  نجایا تیالله خانوم. من االن واقعا ظرف کنمیخواهش م-

 نکهیا ینزدم و به جا یعماد داشته. اگه االن حرف یگذشته  یتو یبود ک چه نقش یک ایه مهنر ادتونیالله خانوم -

نگفتم فقط و فقط به  یزی. اگه چایاونم در برابر مه دیحمل  بر زبون نداشتنم نزار رمیرو بدم دارم م ایمه یجواب حرفا

 خداحافظ. دیمن رو ببخش یادب یجمع بود. ب یاحترام شما و بزرگ ها

و عماد سرشون رو از  انیرو که بستم همزمان ک اطیزدم، در ح رونیبلند و محکم از خونه ب یو با قدم ها برگشتم

 اوردن و برگشتن. رونیب نیداخل ماش

 بشه اما... ینجورینداشت خبر نداشت قرار ا یعماد بغضم بزرگتر شد، اون که گناه دنید با

 سمتم اومد. نگران

 لدا؟یشده  یچ-
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 رم خونه.ب خوامیم-

 گفت: یعصب

 گفته. یزیچ یشده؟ کس یگم چ یم-

 توجه به حرفش از کنارش رد شدم. یب

 .رمیخودم م-

 و نگهم داشت. دیرو کش دستم

 شده؟ یگفتم چ لدای-

 بودن دسته عماد لکه گرفت. اهیمانتوم به خاطر س نیسمته مچ دستم افتاد، آست نگاهم

 شده؟ یزیخانوم چ لدای-

 خوام برم خونه. ینه فقط م-

 :دیچشم هاش رو با حرص بست و غر عماد

 زده. یبهت حرف یحرف بزن گفتم کس لدای-

 نزدم که نعره زده. یحرف

 .لدای-

 .دمیجام پر یدادش تو یصدا از

 حرص گفت: با

 امروز؟ یالل شد-

 زدم. یخند شیگونم ُسر خورد. ن یحرفش اشک هام رو نیا با

 . گن یرو م نیامروز همه دارن هم-

 ؟یچ-



 نمیتر یلیل

 

36
9 

 شدم. نیجوابش رو بدم رفتم و سوار ماش نکهیا بدون

 زد: داد

 ...ایشده  یچ یگیم ای لدای-

شد و حرکت  نیبهش گفت که آروم شد اومد سوار ماش یدونم چ یکرد آرومش کنه، نم یرفت و جلو و سع انیک

 کرد.

 :دیاز راه رو که رفت دوباره پرس کمی

 شده؟ یچ لدای-

 گفتم: نیهم یکه نداشتم، اصال هم قصد سکوت کردن و نگفتن اتفاقات رو نداشتم. برا یسیرودروا

. اونا بودن رمیاومدن من م نلی. خونتون بودم انجایا یاریبه بعد هر وقت عموت اومده بود خونتون من رو نم نیاز ا-

 گهید کبادیاگه  یبهم گفت ادتهیتو..  نه وفته،یب ایمن چشمم به مه گهیبار د کی خوامی. نه مرمیمن اومدم دوباره من م

 ش؟یکش یم ینیداوود رو کنارم بب

 داد. یداشت به حرف هاموش م قیبرگشتم، دق سمتش

 گفتم: تیتحکم و جد با

سر خودم  یاونجا و خونه رو با تمام امکاناتش هم رو امیهم خونتونه م ایو مه ییلحظه به بعد بشنوم تو خونه ا نیاز ا-

 کنم عماد. یسر شما خراب م یو هم رو

 داشبورد زدم محو شد. یکه رو یمحکم یلبش نشست که با ضربه ا یرو یلبخند

 ندارم عماد. ینخند شوخ-

 گفت: ضیکرد و با غ یزیر اخم

 باشه بابا توام چته.-

 لبش نشست. یرو یبهش رفتم که لبخند مهربون ییغره ا چشم

 م.نگه داشت، برگشت سمت ابونیرو کنار خ نیماش
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 ؟یکرد ضیغ یشد که اونجور یخب حاال بگو چ-

 ..شیآت یکردم که شد اسپند رو فیرو تعر زینشست. واسش همه چ میشونیپ یرو یاخم ایمه یحرف ها یادآوری با

 جلوش رو گرفتم. یخواست برگرده خونه اما به هزار سخت یشد که م یشیآت انقدر

 

 《کل_یدانا》

 

 .دیمبل دراز کش یانداخت و رو زیم یرو؛ رو دهایکل

 ها؟ یکجا رفت دتیبا اون نامزد چشم سف-

 چشم هاش رو باز کرد و نشست. یعل یصدا دنیشن با

 سالم.-

 رفتار کنه. ینجوریفرهنگ چطور جرعت کرد ا یب یسالم. اون دختره  یسالم ب-

 دم و باز دم کرد. یرو با خستگ نفسش

 باشم نه شما. جامون عوض شده؟ یعصب دیاالن من با-

 جلو اومد و گفت: یعصب

 ها؟ اون نامزد احمق.. یباش یتو؟ تو چرا عصب-

 بابا!-

 برگشت. یبه سمته عل یمبل بلند شد و عصب یرو از

 .دیدرست صحبت کن لدایبابا لطفا در مورد -

 کنم. یمن هر جور بخوام صحبت م-

 اومد و نگران گفت: نییو عماد به طبقه پا یعل یاز سرو صدا  الله
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 آروم بابا چه خبرتونه.-

 .وفتهیگرفته که پس ن شیکرد رفته اونوقت دست پ ضیغ یپروو بپرس. نامزدش وسط مهمون یپسره  نیاز ا-

مبل  یرو در آورد و رو شیکت کتون مشک یقلبش فشرده شد. عصب شیو نگاه باران لدای یاشک ها یادآوری با

 انداخت.

کرد و  یخانوم نکهیهم به رُخ بکشه؟ ها؟ ا یرو جلو شیزبون دراز ایو مثل مه نهیچکار کنه ها؟ بش یخواستیم-

زن من دلقک  دی. فک کردهیلیخ ختیخونه رو بهم نر نیو زن عمو ا ایمه یاحترام نگه داشت و در جواب شرو ورا

دختر رو  نیبهت گفتم بابا بهت گفتم من ا ش؟واس دیبراتون بگه و شماها قهقه خنده بزن ایکه مه تیدسته شماها

من هنوز رو حرفم هستم.  ریگم اما نخ یدروغ م ی. فکر کردرشیازم بگ یبه بعد محاله بزارم کس نیدوست دارم و از ا

از  کتریو چه زن عمو بخوان کوچ ایاما دفعه بعد چه مه دمیو جوابش رو نم گذرمیم ایمه یها یاحترام یاز امشب و ب

 لدا بگن با من طرفه.یگل به 

 الله رد شد و به اتاق خودش رفت. زیآم تیو نگاه رضا یو در مقابل نگاه ُبهت زده علرا گرفت  نیا

لبش  یرو یداده شد لبخند شینما یصحفه گوش یکه رو "لدای"اسم  دنیبلند شد. با د شیگوش یهمزمان صدا که

 نشست.

 داد. جواب

 جونم؟-

 .دیچیپ یگوش یتو لدایمهربون  یصدا

 .زمیسالم عز-

 ؟یدیسالم قربونت بشم. نخواب-

 نه. خوابم نبرد.-

 چرا؟-

 کردم. یفکر م ییآقا هیداشتم به -

 لبش نشست. یرو یلبخند
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 ه؟یاسمش چ-

 .دیذوق خند با

 ؟یدونینم-

 هوا گفت: یب

 کردم. یفکر م ییآقا هیداشتم به -. میریرو بگ یزود عروس ایب لدای-

 لبش نشست. یرو یلبخند

 ه؟یاسمش چ-

 .دیذوق خند با

 ؟یدونینم-

 هوا گفت: یب

 .میریرو بگ یزودتر عروس ایب لدای-

 بود بلند شد و نشست. دهیکه طاق باز دراز کش یاز حالت نگران

 افتاده؟ یشده عماد؟ اتفاق یچ-

 ؟یچه اتفاق زم،ینه عز-

 احتر... یب رونیب زدمیامروز از خونتون م دیزده؟ از من ناراحت بود ها؟ حق داره خب من نبا یبابات دوباره حرف-

 ...لدای-

 حرفه عمادشد. یکه به جونش افتاده بود منتظر ادامه  یشد و با استرس و اضطراب ساکت

 :دیشد نگران پرس یعماد که طوالن سکوت

 جون به لب شدم. ؟یزنیعماد چرا حرف نم-

 :دیچیپ یگوش یگرفته و آروم عماد تو یصدا
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ماهه تموم شده  کیبودم وحاال  یندارم. دوسال سرباز یچیه نمیب یاما م میریروبگ یزودتر عروس ایبگم ب خوامیم-

 پس... یو من هنور نتونستم پول

 عماد!-

 .شدیم شیباعث دلگرم نیدر انتظارشه و هم ییدونست چه حرف ها یعماد بود که سکوت کرد. خوب م نباریا

تو سرباز  میباهم دوست شد یوقت ،ینداشت نمیماش نیهم یمغازه، حت هیو  یخودت بود دمتیکه د یروز نیاول-

 یخوایم نکهیحسن اضافه تر ا هیفقط  یبود نیبازم هم یخواستگار ی. اومدنیماش هیجز  ینداشت یچیبازم ه یبود

 یاگه تو عروس ی. پس االن حتیمن کامل بود رو از نظ یکه داشت ی. من قبولت کردم با هر کم و کاستیرستوران بزن

 خوام نه پولت رو.. یکنم. من خودت رو م یرو درک م تتیگم چشم چون وضع یمن م رمیگ یهم واسه ات نم

شد، از تک بودن انتخابش شک نداشت و  یم یاز قبل غرق در خوشبخت شتریزد و عماد هر لحظه ب یحرف م لدای

 .خواستیکه م هیهمون کس لدایاالن مطمئن تر شده بود. که 

بود. به  ششیقبال نامزد دا لدای نکهیتوجه به ا یدش بکشه و بخو یبود که اون روز تونست تعصب رو تو خوشحال

 .ادیب یخواستگار

 ام؟یدارم م-

 کجا؟-

 خونتون.-

 :دیمتعجب پرس لدای

 چرا؟-

 دورت بگردم. امیب خوامیم-

 شل شد. ششین

 خودم نکن. یعماد از خود ب یآاا-

 گه: یعماد به خنده افتاد. بقول شاعر که م یبا خنده  لدای. که دیچیاز ته دلش در فضا پ یخنده ها یصدا
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 "رهیگ یاون خنده ام م یبا خنده " 

 نخوردمت خانوم. یعماد به قربون اون حرف زدنت. قطع کن قطع کن تا از پشت گوش-

 . دیناز خند با

 .ری. شبت بخزمیباشه عز-

 خانوم... ریشب بخ-

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

 

 داد نگاه کرد. یرو نشون م 12که ساعت  شیبه ساعت رو به رو دیدست خواب یرو

 ذهنش.. یروزها شده بود ملکه  نیبود که ا یو تمام فکرش سمته پسره  بردینم خوابش

. شدیچشم هاش زنده م یو جذب مهراد جلو یمشک یچشم ها ریگذاشت تصو یهم م یهاش رو که رو چشم

 دونست. یرو نم یقرار یهمه ب نیا لیخودش هم دل

 صورتش گرفت. یرو از کنارش برداشت و باال جلو یگوش دیدراز کش و طاق باز دیچرخ

لبش نشست. ناخوداگاه انگشت  یرو یلبخند "نیآنال" دنید با  وارد چت مهراد شد شهیواتساپ شد؛ مثل هم وارد

 فکر فرستاد. یرو نوشت. ب "؟یسالم،خوب" یحرکت کرد و جمله  بوردیک یهاش رو

 رو خورد و... یآب کیتا دو ت دیطول کش قهیدق چند

 شما؟-

تحت  یکه به سخت یلرزون و انگشت ها یرا چنگ زد. با دست ها شیسخت گلو یمهراد وا رفت، بغض امیپ دنید با

 انداخت. یعسل یرو، رو یفرمانش بودن نت رو خاموش کرد و گوش

 لب گفت: ریسرش را داخل بالشت فرو برد و ز دیترک بغضش

 احمق، احمق..-
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 نشست. اشک هاش رو پاک کرد. تخت یحرص رو با

من محل گذشتم  گهیدارم واسش اگه د یکنه. ول ینگاهتم نم یکه حت ی. انقدر خودت رو وا دادیماهور احمق یخر-

 بهش احمق رو...

 

********** 

 !لدای-

 جوونم؟-

 با،بابا صحبت کردم. شبید-

 زد رو سر جاش گذاشت و به سمته ماهور برگشت. یکه داشت تا م یروسر د،یاز کار کش دست

 خب؟-

 در مورد  کارم بهش گفتم.-

 تهران؟ ینرفت یتو بهش گفت نمیتو اول بگو بب-

 با عمو هماهنگه. ال،یخینه بابا ب-

 بهش رفت. یحرص چشم غره  با

 کنه. یماهور اگه بفهمه غوغا به پا م-

 راحت. التیفهمه خ ینم-

 ت:باال انداخت و گف ی شونه

 ؟یگفت یم یداشت ی. از من گفتن بود. خب چیدون یهر جور خودت م دونمینم-

 تخت نشست. یرو کنار گذاشت و رو یگوش

 سرکار قبول کرد. رمیبهش گفتم م چیه-
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 ماهور؟ هیکارت چ-

 و گفت: دیذوق دوست هاش رو به هم کوب با

 ت؟یهمون دوست هم کالس ینقاش یگالر یتو-

 دوست من؟-

 ن مهراد.همو گهیآره د-

 ؟یگ یرو م یآها تراب-

 ..لدای یآره. ول-

 ..؟لدای-

 .برگشتن در سمته به دو هر  باز شدن در اتاق ماهور حرفش را خورد و با

 جونم مامان؟-

 ماهور زد. یبه رو یلبخند یزر

 .دمیروز صبح شما رو د هیخانوم چه عجب من  رماهوریصبح بخ-

 بود خاله جان. لیامروز کارم تعط-

 زنگ بزن به عماد بگو شماره مادرش رو بده. هی نیبب لدایخوبه استراحت کن، -

 ؟یشماره مادرش واسه چ-

 بابات گفته دعوتشون کنم.-

 گفت: ضیو با غ دیهاش رو تو هم کش اخم

 ؟یفقط خودش رو دعوت کن شهینم-

 دهنش گذاشت. یدستش رو مشت کرد و جلو یزیآم رتیبا حالت ح یزر

 .یبند یبا خانواده شوهرت م یسر ناسازگار یاول دار نیمادر؟ از هم هیحرفا چ نیا یوا یا-
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 .ادیآخه مادر من؟ خوشم نم یچه سرناسازگار-

 گفت: یبلند یرفت با صدا یم رونیب کهیحال در

 راه افتاد. یکرد و به دنبال زر ی. پوفمیبا خانواده دامادمون آشنا بش دیما با ادین اد،یتو خوشت نم-

 ..ایاونوقت خودشون م دهیع گهیآخه مادر من دو روز د-

 برگشت. لدایو به سمته  ستادیپله ها ا یرو

 ؟یخوریحرص م یکه انقدر دار هی! مشکلت با خانواده عماد چلدایتو چته -

 پله باال رفت. کی متعجب

 .دمیوا مامان چته ترس-

 شد؟ یخونه اشون چ یروزرفتیتو؟ اصال د ایمن چمه -

 بشه؟ یخواستیم یچ یچیه-

 .ای. دنباله من نیچیه-

 .دیکوب واریاز پله ها باال رفت، کالفه پاش رو آروم به د و

 بابا. یبابا، ا یا-

 ؟یعماد دار یبا خانواده  یمشکل-

 و کالفه اش رو به سمته ماهور سوق داد. یعصب نگاه

 اونا دارن. یمن نه واال، ول-

 از پله ها باال رفت. و

 ؟یچه مشکل-

 تا بگم. ایب-

 وارد اتاق شد... و
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************ 

 به اطراف انداخت و شروع به دست زدن کرد. ینگاه حیمس

 شده. یبراوو عماد براوو عال-

 به اطراف نگاه کرد. تیبه کمر برگشت و با رضا دست

 کم داره. یزیچ هیشده. فقط  یآره عال-

 ..ویتو برنامه د زنمیخدمته که سه سوته م شیاگه منظورت کارکن و پ ؟یچ-

 نه بابا اون نه.-

 ؟یپس چ-

 اس..-

 کنارش برداشت. زیم یرو از رو یکه بلند شد حرفش رو قطع کرد، گوش شیگوش یزنگ خورد یصدا 

 به خنده افتاد. حیلبش نشست که مس یرو یلبخند "لدای"اسم  دنید با

 کم داره بعد جواب بده. ی. بگو چشهیباز م شتین زنهیتا زنگ م ادیخوشم م یعنی-

 تماس رو وصل کرد. شدیبلنر م یصندل یکه از رو یحال در

 ....اسم رستوران.زمیسالم عز-

 ؟یسالم. چ-

 شده؟ یچ زمیبودم بگو عز حیبا تو نبودم. با مس-

 خواد. یمامانم شماره مادرت رو م-

 :دیبرد نگران پرس شیو خستگ یحوصلگ یبه ب یپ لدای یلحن و صدا از

 شده؟ یزیچ لدای-
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 نه چطور؟-

 صدات خستس.-

 .ید یخوابم، شماره مادرت رو م یب کمینه -

 ؟یواسه چ یکنم واسه ات. ول یاس ام اس م زمیآره عز-

 گفت: ضیبرنامه دعوت اخم هاش تو هم رفت و با غ یادآوری با

 دعوتشون کنه. خوادیم-

 عماد نشست. یشونیپ یرو یبود که اخم ظیصداش غل یتو ضیغ انقدر

 ؟یدار یتو مشکل-

 ؟ینه چه مشکل-

 ؟یمطمئن-

 آره.-

 جواب داد. یبا لحن سرد نباریا

 واسه ات. فرستمیم یاوک-

 گفت: ییزد و با لحن دلجو شیشونیپ یعماد شد، آروم رو یکه متوجه ناراحت لدای

 عماد..-

 خدافظ.-

 تخت انداخت. یرو، رو یو با حرص گوش دیقطع کرد.لب گز و

 .یریزبونت رو بگ یجلو یتون یکه نم لدایاه خدا لعنتت نکنه -

حرفه اضافه  چیمادر عماد بود، بدون ه یشماره  یتنها حاو امیرو برداشت. پ یگوش عیسر شیگوش امکیپ یصدا با

 ...ییا
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 نکهیگرفت. هنوز از شوک ا یگذشت استرسش شدت م یداوود شده بود سوهان روحش، هر لحظه که م یصدا

اون ها هم امشب  نکهیا دنیخالش و فهم یکه با اومدن خانواده ا ومدهین رونیامشب بودب نیهم یدعوت مادرش برا

 شد. شتریمهمونن اضطرابش ب

کرد. ترس از  یم شتریرو ب لدای ینگران نیاز خود عماد نبود و هم یعماد هم اومده بودن اما هنوز خبر ی خانواده

 .دید یوود رو مدا یعکس العمل عماد داشت وقت

 !لدای-

 در داخل آورده بود نگاه کرد. یاومد. سر باال گرفت و به ماهور که سرش رو از ال رونیماهور از فکر ب یصدا با

 ه؟یچ-

 نگران وارد اتاق شد. لدای ی دهیپر یرنگ و رو دنید با

 لدا؟یشده  یچ-

 ؟یخواست یم یچ ،یچیه-

 بشه. هیقض چهیپاپ ادیکه قانع نشده بود اما نخواست ز نیا با

 خاله کارت داره. -

 باشه اومدم.-

گذشت که  یداوود م یدرست از رو به رو دیآشپزخونه با یرد شدن و رفتن تو یاومدن، برا رونیهم از اتاق ب همراه

 کرد. یاش م وونهینگاهش د ینیسنگ

 .ختیر یتمام شهر رو بهم م چیخونه که ه نیا دید یرو اگه عماد م رهینگاه خ نیا

 بله مامان.-

 تو اتاق زشته جلو خانواده شوهرت. یدیچپ یمامان رو کوفت چرا رفت-
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 حدقه چرخاند. یحدصله مردمک چشم هاش رو تو یب

 خب مامان..؟-

 بلور رو سمتش گرفت. کاسه

 جمعه زشته. یتو نیبش ای. بعدشم باریب یها که اونجاست ترش یترش شهیاز ش یانبار یتو اطیبرو از داخل ح ایب-

 باشه.-

 رفت. رونیروگرفت و ب کاسه

 لبش نشاند. یکه به صورتس خورد حالش را بهتر کرد، و لبخند به رو یخنک باد

 که مادرش خواست را انجام داد.  یرفت و درست همون کار یانبار سمته

ر جا از پشت سرش د ینبود سمته سالن رفت که صدا یاز اضطراب چندلحظه قبل خبر گریکه د یو حال یسرخوش با

 کرد. خکوبشیم

 !لدای-

 کاسه رو به شکمش چسبوند تا تعادلش را حفظ کند. دیدست هاش که لرز خت،یو اضطراب دوباره به جونش ر ترس

 .میحرف بزن کمی شهیم-

 زد و ادامه داد: یلبخند دید یاش رو نم دهیرنگ پر یبود و چهره  ستادهیا لدایکه درست پشت سر   داوود

 موهات. یمن تابت بدم دست بکشم رو م،ینیرنگ بش دیاون تاب سف یرو مایمثل قد-

 .دیزده بود کش رونیرنگش ب یکه از شال مشک لدای سیگ یجمله دستش رو نوازش گونه رو نیبا گفتن ا همزمان

 ...لدای. یرو کن تمیخاله شکا ششیپ یو بر یبزن غیبعدش هم موهات رو خراب کنم و تو ج-

شکستنش با  یخورد و صدا زیدست هاش ل یو کاسه از ال دیش نشست، به خودش لرزبازوش یداوود که رو دست

 گفتن عماد همزمان شد. "لدای" یصدا

 نبود.. شهیمثل هم انیلحن ب نیگفتن و ا لدای نیا اما
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 مملو از خشم و حرص.. یلحن

 دیعماد رو که د یمشت شده ا یبه خون نشستهو دست ها یشد، چشم ها دهیداوود به سمته عماد کش نگاه

 جدا شد. لدای یبازو یرو از دستش  به عقب برداشت. یناخوداگاه قدم

کرد و  دایباالخره جرات پ لدایشکست،  یبود که سکوت شب رو م ییعماد تنها صدا یعصب ینفس ها یصدا

 برگشت.

 و نگاهش مملو از ترس و وحشت بود. دیلرزیم

اش گذشت و  نهیدستش رو روب س ستادیا شیوحشت زده جلو دالیطاقت به سمته داوود قدم برداشت؛  یب عماد

 :دیملتمس نال

 کنم. یعماد،عماد خواهش م-

 :دیسوق داد و غر لدای یداوود به رو یبه خون نشسته اش رو از رو نگاه

 برو کنار.-

 کنم. یخواهش م-

 گفتم برو کنار. لدای-

از  دیترس یم  نمانده بود شیخورد، رنگ به رو یتکان بد شیو در جا ستیرا  شیچشم ها لدایکه زد  یادیفر با

 عماد و .... یعکس العمل بعد

 کثافت. کهیمنو مرت نیبب-

 .دیعماد وحشت زده چشم باز کرد و چرخ یصدا دنیشن با

 اش را چنگ زده بود. قهیبود و  ستادهیداوود ا یرو به رو درست

 عماد!-

 رخش را به سمتش گرفت و با تحکم امر کرد. مین لدای یناله  یصدا با

 .لدایبرو داخل -
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 اما..-

 !لدای-

 :دیخبر از همه جا پرس یب داوود

 چه خبره؟ نجایا-

 :دیفشرد. و غر شیپنجه ها ونیخشم برگشت و فک داوود رو م با

 گفتم برو داخل. لدایاالن نه... یگم ول یببند دهنتو تا خودم گلش نگرفتم. که چه خبره ها؟ خودم واسه ات م-

 نیخسته و خشمگ یبود و با ترس و اضطراب نظاره گر عماد بود که مثل گرگ ستادهیاولش ا یکماکان همانجا لدای اما

 داوود رو در برگرفته بود.

 عماد رو پس زد. یعصب داوود

 تو؟ یگ یم یچ نمیبرو کنار بب-

 .ارهیبه سر داوود ن ییکرد آروم باشد تا بال یرا بست سع شیها چشم

 صدام رو باال ببرم.. ایداخل  یریم لدای-

 گفت: یلرزون یبود با صدا دهیعماد ترس یکه از لحن محکم و جد لدای

 عماد خوا... ی. ولرمیباشه باش م-

 .لدایبرو داخل -

 نگاهش رو به اطراف گردوند و ناچار به سمته سالن رفت. کالفه

 تر کرد. کیداوود زد و به خودش نزد ی قهیبه  یعماد که انگار منتظر بود چنگ لدا،یرفتن  با

که تو خونه پدر  نهیبشه فقط و فقط بخاطر ا یکیکه تمام دکور صورتت با هم  رنمتینم یمنو، اگه االن جور نیبب-

 مین هی نمیبب گهید کباریاگه  لدایقسم به جون خود  یعل یبه واهلل  یجمع هم واجبه. ول یزنمم و احترام بزرگترها

و شلوار  راهنیپ هیکه با  ارمیبه سرت م ییبال یانداخت بهشبه گوشه چشم  ینگاه حت مین هی گمیدارم م نیببنگاه، 
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 یفقط دارم شر م یکن یو فک م ی. اگه هم باور نداریکشور گورت رو گم کن نیاز ا یو از شهر حت یتنت گمش یتو

 مثل خودت نامرده. ایشخص رو به روت مرد   نیا ینیتا بب یامتحان کن گهیبار د کی یتون یگم م

 غلبه کند از داوود دور بشه. شیخشمش به آرامش ظاهر نکهیخواست تا قبل از ا یحرف رو زد و برگشت، م نیا

 گفت: ضیبود که داوود حق به جانب و با غ دهیاول به دوم نرس قدم

 کنم هم نگاهش. یدختر عمومه من هر جور بخوام هم صداش م لدای-

 ختهیر شیرو یادیز نیبار  بنز کیکه به  یشیشده بود گوله از آت ییبه جون عماد انداخت، گو شیحرف آت نیا با

 بودن.

 .دیبه صورتش کش یزد و دست یخنده عصب شین

داوود در فضا  یبرخورد دستش به گونه  یبه صورت داوود زد که صدا یمحکم یلیو س دیهوا و بدون مقدمه چرخ یب

 .دیچیپ

 ثابت ماند. نیزم یعماد سرش کج شد و نگاهش رو یلیشدت س از

 گفت: تیو جد دیبا تهد ختهیاشاره اش را باال گرفت و با لحن آم انگشت

 یبه بعد اسمش رو،رو نیاز ا یخور یاالن زنه منه و تو گه م یول یکه بود یزنه من، پسر خالش بود لداینره  ادتی-

 .یاریب فتیزبون کث

 به عقب هولش داد. محکم

 انیب هیتا بق ندازمیقبلت خبر ندارم آشغال کثافت. اگه هم امروز داد و هوار راه نم یها یفکر نکن از کثافت کار-

 واسم مهم تره. یزیزنمه که از هر چ یبه خاطر آبرو ستیبه خاطر خودت ن یهست یو بفهمن تو چه آدم گه رونیب

 رو باال گرفت و نگاه غم گرفته اش رو به عماد دوخت. سرش

 قبله. یبرا هیاون قض-

 زد. یخنده عصب شین

 خفه شو تو رو خدا با شرو ورات به خنده نندارم.-
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 شد و ادامه داد: یجد

 در مورد قبلن بشنوم. یزیچ خوامیدر ضمن نم-

 داوود زد. ی نهیس یرو آروم

 حاال هم شرت کم.-

 ریکرد سر به ز یعماد گز گز م یلیکه هنوز از شدت س یسمته سالن رفت، داوود موند با صورتگرد کرد و به  عقب

 زد.... رونیبرگشت و از خونه ب

 ..لدایسر ها به سمتش برگشته شد جز  یوارد شدنش به سالن همه  با

 کند. ینشسته بودو تند تند پوست لبش رو م ریسالن سر به ز یگوشه  که

 جمع دست داد. یم کرد و به مردااحترام به همه سال با

 به دخترش انداخت و گفت: ینگاه کوتاه دیسع آقا

 جان آقا عماد اومدن. لدای-

 گفت: تیبدوزد با جد لداینگاهش رو به  نکهیاکراه سرش رو باال گرفت که همزمان عماد بدون ا با

 .رونیب یایلحظه ب هیلطفا  شهیم لدای-

 افتاد. یهوش ب یمبل ب یبود رو کیکرد که نزد شتریرو ب لدایجمله چنان شدت استرس  کی نیهم با

 رو گرفت. لدای یزده  خیدونست دست  یرو م هیکه قض ماهور

 کنن. یآروم باش همه دارن نگات م زمیعز لدای-

 گفت: آروم

 .ترسمیم-

 که بکشت. خوادینترس نم-

 !لدای-
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 .ایزودتر ب یعنی نیزده بود و ا شیمحکم تر از قبل صدا نباریا

 اومدم.-

 یکه به خاطر فصل بهار پر از گل ها یسر سبز یرفت.. کنار باغچه  رونیاز اتاق ب هیبق رهیدر مقابل نگاه خ و

 بود. ستادهیبود ا ییبایرنگارنگ ز

داوود و حرفهاش تو  یببره، هنوز صدا نیرو از ب تشیگلها هم نتونسته بود عصبان نیو لذت بخش بودن ا ییبایز یحت

 گوشش بود.

 گذاشت بود.  لدای یبازو یکه دستش رو، رو ی لحظه

 کیکه به عماد نزو لدای یقدم ها یاون لحظه دست هاش مشت شد و با حرص چشم هاش رو بست. صدا یادآوری با

 سکوت رو شکست. شدیم

 یهم م یاز استرس غرق کرده بود و طبق عادت تند تند رو شیدر آخر پشت سرش متوقف شد، کف دست ها و

 .وندشیساب

 گذشت و عماد کماکان سکوت کرده بود. یم یهات به کند لحظه

 نداشته باشه. لدایبا  یکرد تا برخورد تند یداشت خودش رو آروم م دیشا

 ان؟یاونا هم م یچرا نگفت-

 خودش در اومد. هیو توج یسرعت درصد طرفدار به

 دونستم دعوتن. یبه خدا نم-

 انداخت. لدایبه  یو نگاه تند دیهم رفت، چرخ یهاش تو اخم

 ؟یچرا اون موقع زنگ نزد ؟یکه..! نشد یکه اومدن خبر دار شد یوقت ،یدونست یکه نم یدونست ینم-

 تر.. یرو به سکوت وا داشت و عماد رو عصب لدای نی..و همگهیحق جواب داشت؟ نداشت د حرف

 ها؟ رونیم ببزن یکه زودتر از اون رستوران لعنت یبا توام؟ چرا به من خر زنگ نزد لدای-

 خب..-
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 ساعت چند اومدن؟-

 رو به عماد دوخت. زدینگرانش رو از شدت ترس برق م نگاه

 زد. شیتو موها یچنگ کالفه

 حرف برن. لدای-

بود؟ گفتن  یاما چاره چ شهیتر م یدونست تا عدد ساعت از دهنش خارج بشه عماد عصب یانداخت، م ریبه ز سر

 بهتر از نگفتن بود. قتیحق

-6. 

 گرد شد. شیها چشم

 ؟6-

 باالتر رفت. شیصدا تن

ها؟   یکثافت باش نیچشمه ا یتو جلو نکهیاز ا ادیها؟ مگه بهت نگفتم بدم م یاومدن و تو به من خبر نداد 6 لدای-

 نگفتم؟ ایگفتم 

 .شنونیعماد تو رو خدا م-

 امیخبر مرگم زودتر ب میون8 یتا به جا یچرت نگفت ؟یجواب من رو بده گفتم چرا خبرم نکرد لدایبشنون بدرک، -

 ها؟  دیپر یها؟ حتما از همون موقع تا االنم دم پرت م

 نه به خدا من...-

 ساکت. لدا،یساکت -

 :دیغم نال با

 عماد!-

 داد زد: بایکوره در رفت و تقر از
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 عمادو زهرمار.-

 گفت: یعصب یآروم ول یبه عقب رفت. با صدا یعکس العمل عماد جا خورد و قدم از

 ها؟ یکرد یچکار م یخودت بود-

 رو محکم به چنگ گرفت. لدای یبه جلو برداشت و بازوها یقدم

 .لدایتو چشم هام نگاه کن -

 ناراحت و ترس آلودش رو به چشم هاش سرخ عماد دوخت. نگاه

 ...سنایمن و  یدیدیو م یاومد یبگو اگه تو م-

 عماد.-

 شیموضوع عصب نیفکر کردن به ا یمشخص بود حت لدای یه گره خورد یکرد. از اخم ها شیزد و رها یخند شین

 کرد. یم

 . لدایمن که مقصر نبودم  یبهم بگ یها؟ پس حق ندار دهیفکرش عذابت م یحت-

 انددخت. نییرو پا سرش

 .دیببخش-

کرد. کاش اون روز  یاش م ووانهیداشت د رتشی. غشدیآروم نم دیببخش کیو با گفتن  یراحت نیبود، و به هم دلخور

 .شدیرفت و از اون موضوع خبر دار نم ینم  لدایوقت سر قبر مادر بزرگ  چیه

 شد. دهیگذشت، که دست لز پشت کش لدایاز کنار   یحرف چیه بدون

 .ینجوریعماد لطفا، نکن ا-

 گفت: یگربگفت و به سرد لدایرخش رو به سمته  مین

 .یکن یرو عوض م کتیتون یریداخل م می. االن هم رفتمیبهتره تمامش کن-

 گفت: یو عصب دیچرخ کامل
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 برو بزار من تنها باشم. ایب لداینا.... استغفراهلل.  یاون ب یکوتاه نپوش، اونم جلو کیبهت بگم که تون دیمن با نمیا-

 بشه. یشد، از خودش ناراحت بود که باعث شده بود عماد انقدر کالفه و عصب نیغمگ

 قلبش گذاشت. یعماد درست رو ی نهیس یبه جلو برداشت و دستش رو رو یطاقت قدم یب

 بزار آرومت کنم.-

 .دیگونش چک یآروم رو یقطره اشک تیتر شد و در نها نیرفت و رو برگردوند و سمته سالن رفت. بغضش سنگ عقب

 :دیلب نال ریز

 خدا لعنتت کنه داوود...-

 یبرا زدیکه دلش پر م لدایبه  ینگاه مین یعماد حت یطول تمام مهمان یکه بود گذشت، تو یشب به هر سخت اون

 نگاه مبونش ننداخت. کی

اومدن عماد  ییبشود. بعد از رفتن مهمانها که داوود از همون ابتدا شییو کم اشتها یحوصلگ یباعث ب نیهم و

 ازشون کم شده بود به اتاقش پناه برد..

 

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

 

 ماهور!-

 انداخت نگاهش رو به مهال دوخت. زیم یو قلمش رو، رو دیکشاز کار  دست

 چشه؟ لدای-

هم ازش خواست که اون هم با خودش  لدای ادیخواست به شرکت ب یم یشده، امروز وقت دهیکش لدایسمته  نگاهش

 .ارهیب

 از تو خونه موندن خسته اس. دونستیم خوب
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 شده بود. دهیکش  روز کیاز  شتریقهرش با عماد به ب نکهیبدتر ا و

 با توام؟ یه-

 اومد. رونیفکر ب از

 ها؟-

 چشه؟ لدای گمیم-

 .دونمینم یچیها، ه-

 .اریکه کامل شده بود رو ب یباشه برو اتاق مهراد، اون نقاش-

 .یاوک-

 به در زد. یاتاق مهراد رفت. تقه  سمته

 تو. ایب-

 ، وارد اتاق شد.داد رو پس بزنه یمهراد بهش دست م دنیرو که موقع د یجانیکرد ه یسع

 سالم.-

 جواب سالمش رو نداده بود نره. یبه مهراد که حت یجواب موند. نگاهش رو کنترل کرد تا چشم غره  یب

 برداشت و به سمته در رفت. ضیرو با غ ینقاش بوم

 .یداد امیپ یاون شب تو بود-

 .ستادیاومد و پشت سر ماهور ا رونیب زشیاما برنگشت. از پشت م ستادیا

 رو بست که.. شیباال رفت و کف دست هاش عرق کرد چشم ها جانشی؟هیبرگرد یخوا ینم-

مهراد  نهیبه س نهیبازوش وحشت زده چشم هاش رو برگشت و به سرعت برگشت که س ینشستن دست مهراد رو با

 درست وسطاش بود.. یتفاوت که بوم نقاش نیشد. اما با ا

 زده و مضطرب.. جانیهر دو به هم قفل شد. نگاه مهراد آروم و پر از آرامش و نگاه ماهور ه نگاه
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 ؟یتوبود-

 تر باشد. نیدر برابر مهراد سنگ دیقولش افتاد. با ادیاما  "آره" دیباز کرد تا صادقانه بگو لب

 جواب داد: یبه عقب برداشت و به سرد یقدم

 ؟یچ که  تو فکر کن آره.-

لبه مهراد نشست که دل از ماهور برد. قلبش به تپش افتاد و دوباره داشت افسار دلش رو به  یوشه گ یکج لبخند

 داد. یدسته مهراد م

 به جلو برداشت. یقدم مهراد

 ؟ینکرد یچرا خودت رو معرف-

 گلوش رو به زور قورت داد. آب

 ن ...نخو..نخواستم.-

 ابروش رو باال داد. یتا

 ؟یترسیاز من م-

اونقدر محکم و  زدیبه عقب برداشت؛ دستاش رو دور بوم عکس مشت تر کرد. قلبش تند تر از حد معمول م یقدم

 اش عجله داشت. نهیزدن از س رونیب یبرا ییزده که گو جانیه

 نه.-

 به جلو برداشت. یقدم متقابال

 .یترسیاز من م-

 زد. صورته ماهور بود رو کنار یکه تو یبرد و تار مو شیهوا دست پ یب و

 :دیخود شد که آروم نال یمهراد چنان از خود ب یحرکت ناگهان از

 .یآ-
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 بلند و پر درد مهراد به خودش اومد. "آخ"مهراد افتاد. با  یپا یدستاش از دور بوم باز شد که محکم رو و

 .یوا یا-

 :دیکه خم شده بود و پاش رو گرفته بود با حرص غر مهراد

 چته په!. یپامو شکوند-

 عماد گذاشت. یبازو یو هول دستش رو، رو عجله با

 هول شدم آخه.... هوی دیکنه؟ ببخش یدرد م یلیخ ؟یشد یچ نمیبب یوا-

 .دیمهراد رو کش یبازو

 .نمتیبب-

 بازوش بود سوق داد. یسر باال آورد؛ نگاهش به سمته دسته ماهور که رو متعجب

 .دیدستش رو پس کش عیکه تازه متوجه شده بود سر ماهور

 ...زهی...چدیببخش-

 برود. شیدختر هول رو به رو نیسر به سر گذاشتن ا یباعث شد دلش برا نیحاله ماهور شد و هم متوجه

 مهراد شد. یکه ماهور ساکت شد و محو حرکت مردونه  د،یتو موهاش کش یو دست دیخند مردونه

موند  یم گهید یکمیآورد و اگه  یاتاق، که صاحبش امروز بد مهربون شده بود نفس کم م نیا یکم داشت تو کم

 ..رفتیاز دستش در م یحتما کار

 زد. رونیبرگشت و با گفتن من رفتم از اتاق ب عیبوم رو برداره سر نکهیا بدون

 مهراد. یخال یکه بسته شد؛ مهراد موند با نگاه خندونش به جا در

رو برداشت و  یبرگشت بووم نقاش ستادیرفت. اما وسط راه ا زشیبه سمته م "وونهید"تکون داد و با گفتن  یسر

 رفت. رونیب

 کمتر بشه. جانشیحالش بهتر بشع و از ه دیتا شا خوردیکه داشت آب م ستادیا یپشت سر  ماهور درست
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 مهراد بلند شد. دنینشسته بود با د یصندل یکه رو لدای

 ترا... یسالم آقا-

 بود نگاه کرد. دهیگلوش پر یبه ماهور که آب تو دهنش نصفه موند، متعجب یبه سرفه افتادن ماهور حرف تو با

 شد؟ یچ-

 گذاشت. زیم یرو رو یکه خنده اش گرفته بود، بوم نقاش مهراد

 .شهیخوب م رمیاالن من م-

زد و رفت که باعث شد سرفه اش به کل قطع  یکرد چشمک یبه ماهور که به سمتش برگشته بود و هنوز سرفه م و

 بشه و چشم هاش از تعجب گرد بشه

 ماهور؟ماهور با توام! یه-

 مهراد گرفت. یخال یاکراه نگاهش رو از جا با

 ها؟-

 انداخت رفتیبه ماهور و مهراد که سمته اتاقش م یشک نگاه با

 رفت. ییا گهیو برداشت و سمته دبوم ر عینده سر یسوت نیاز ا شتریب لدای یجلو نکهیا ی؟برایخوب-

 آره خوبم-

 در آورد. فیک یرو از تو یحوصله گوش ینشست، ب یصندل ینزد و دوباره رو یحرف

 داد. رونیب یاز طرفه عماد، نفسش رو به سخت امیپ کیاز  غیدر اما

 رو برداشت. یذوق گوش یوا رفت، ب نیاسم نسر دنیرو بلند کرد اما با د یبه سرعت گوش شیگوش یصدا با

 جونم؟-

 ...لدای-

 نگران از جاش بلند شد. دیچیپ یگوش یکه تو نینسر هیگر یصدا 
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 ن؟یشده نسر یچ-

 ...محمد...لدای-

 .دیخند هیگر ونیم و

 نه جون به لب شدم. ایشده  یچ یگیم نینسر-

 خودم بودم. شیبره خواستگار خواستیکه م یاون دختر لدا،ی-

 نشوند. لدایلب  یرو یزد که لبخند غیو ج دیاز ته دل بلند خند و

 ؟یگ یراست م یجد-

 خوشحالم. یلیخ لدای یاومدن اصال کف کردم. وا هویامشب  نیآره بخدا. هم-

 . زمیخوشحال شدم. مبارک باشه عز یلیخدا رو شکر خ-

 . گفتم بهت خبر بدم.یمرس زمیقربونت عز-

 . زمیعز یخوب کرد-

 از عماد چه خبر؟-

 لبش نشست. یرو یعماد و قهر چند روزه اش لبخند تلخ یاداوری با

 .گذرهیخوبه م-

 کنه. یشک م نهیب یم ادیمن برم اشکهام رو پاک کنم االن مامانم م لدایخدا رو شکر. -

 . فعال.زمیباشه برو عز-

 فعال.-

 قطع کرد.. و

 .لدای-

 ها؟-
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 .میپاشو بر-

 بود انداخت. ستادهیبه ماهور که باال سرش ا ینگاه

 تو برو خونه؛ من حوصله ندارم.-

 گفت. ینینشست، با لحن ناراحت و غمگ کنارش

 ...زمیعز شهیعماد که نرفته واسه هم ،یانقدر تو خودت باش یخوایم یتا ک زمیعز لدای-

 خدا نکنه.-

 صبر کن. گردهیبرم گمیگم. م یرو م نیآره خدانکنه، منم دارم هم-

 ..یک گهیخب د لهیروز گذشته؛ امشب سال تحو 2ماهور از اون شب -

 دوخت. لدایرو به  نشیدر سکوت نگاه غمگ ماهور

 .امیپاشو، پاشو تو برو خونه منم م-

 دونم. ینم-! یبر یخوایشبه کجا آخه م 9ساعت -

 لدای-

 لطفا ماهور.-

 خواهش نکرد. یادیز نیهم یرو نداشت برا لدایاجبار سکوت کرد، قصد تحت فشار گذاشتن  به

 اومدن. رونیب یاز گالر باهم

 نامعلوم... یجا کیبه  لدایبه سمته خونه رفت و  ماهور

 یکه کنار هم بودن لبخند تلخ ییدختر و پسرها دنیکرد، با د یگذر م دیپرازدحام و شلوغ شب ع یها ابونیخ از

 نشست. یلبش م یرو

 موند. یجواب م یهر تماسش ب یگرفت ول یبا عماد تماس م شد،یتر م نیهر لحظه بغضش سنگ و

 عماد.-
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 زم؟یجونم عز-

 شد. رهیبودن خ ستادیا ییمغازه ا نیتریکه کنار و یسمته صدا برگشت، به دختر و پسر به

 اون لباس خوشکله؟-

 هست. یچ یاون فسقل میدونیآخه فدات شم، ما که هنوز نم-

 شد. هدیبه سمته شکم برآمده دختر کش نگاهش

 قشنگه. واسم بخرش عماد لطفا.. یلیخب خ یآره ول-

 کرد. ییعماد خودش هوا یبود انداخت. اما بد دلش رو برا "عماد"که فقط اسمش  یاشک آلودش به سمته پسر نگاه

 و به راهش ادامه داد. دیگونه اش سُر خورد. چرخ یچشمش آروم رو یاز گوشه  یاشک سمج قطره

 .دیرس یبه پارک ساحل اریاخت یرفت تا ب انقدر

 عطر عماد رو داشت، چشم هاش رو بست. یبو بیفضا عج نیا

 چشم هاش زنده شد. یبودن با عماد به سرعت جلو یها لحظه

 آغوش گرفته بود. یکه عماد رو تو ییدرست جا ستاد،ینردها ا کنار

بود که با نبودن دو روز عماد  ادیخواستن انقدر ز نیعماد، عاشق بود و شدت ا یقرار شده بود برا یب لدایدل  بیعج

 افتاد. یحال م نیبه ا

 لب زد: یلرزون یشب انداخت، با صدا اهیاشک آلودش رو آسمون س نگاه

 . ایکن و ب دامیکنم. پ یخواهش م ایعماد ب-

 گونش سُر خورد. چشم هاش رو بست. یهاش آروم رو اشک

 گونش نشست. یرو ینرم یاز پشت سر دور کمرش حلقه شد همزمان بوسه  یدست

 یدستا یتر شد دستش رو رو نیبغضش سنگ دیچیعماد در فضا پ یشگیعطر هم یاش حبس شد، بو نهیتو س نفس

 شکمش به هم قفل شده بودن گذاشت. یعماد که رو
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 :دیچیگوشش پ یاش تو یمهربون و خواستن یصدا باالخره

 نکن؟ هیگر ادیبهت نم هیچند بار بهت بگم گر-

 ریبلند زد ز یتوجه به اطراف با صدا یمهابا و ب یو دستهاش رو محکم دور  گردن عماد حلقه زد و ب دیطاقت چرخ یب

 ..هیگر

 حلقه زد و آروم زمزمه کرد. لدایلبش نشست دستهاش رو دور کمر  یرو یلبخند

 ...!لدای. یبش ینجوری. غلط کردم که باعث شدم اینکن هیگر ینجوریقربونت بره عماد که ا زم،یآروم عز-

 عماد زد. ی نهیس یرو یو حرص مشت یعماد بلند کنه با دلخور یشونه  یسرش رو از رو نکهیا بدون

 دوست ندارم. گهیعماد، د یبد یلیخ-

 آرومش بلند شد. یخنده  یصدا

 .یدوسم ندار گهید یمطمئن-

 رو بلند کرد و عقب رفت، نگاه اشک آلودش رو به نگاه مهربون عماد دوخت. سرش

 نکن. ینجوریا گهید-

 داد: دیاز تهد یبه لحنس رگه ا و

 کنم. یوگرنه من بدتر قهر م-

 .یتو بگ یچشم خانوم، هر چ-

 پسرم. نیآفر-

 .دیرو کش لدای یخنده اش هوا رفت، آروم گونه  قهقه

 .گریتو ج ینفس من-

 تو هم رفت. افشیق

 .ادیبدم م گرینه..ج گریاه عماد ج-
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 اضافه کرد. طنتیش با

 خوبه؟ یماه-

 عماد.-

 زشته. یزنیباشه خب چرا داد م-

 مظلوم گفت: دیعماد رو که د یشونیپ یرو اخم

 دوست ندارم. یخب ماه-

 .لدای ینیب یبا نوک انگشت اشاره زد رو آروم

 .میبر ایب  هم تو رو دوست نداره. یماه-

 راه افتادن. نیشده بود رو گرفت و با هم به سمته ماش دهیعماد رو که سمتش کش دست

 که... یینداشته باشه، مهم تو-

 زد. یلبخند رهینگاهش رو از رو به رو بگ نکهیمنتظرش رو به عماد دوخت، عماد که متوجه شد بدون ا نگاه

 دوست دارم.-

 باز شد. ششین

 قا.قربون اون دوست دارم گفتنت آ یآ-

 .زمیخدا نکنه عز-

 نجام؟یمن ا یدونستیعماد از کجا م یراست-

 ..گهید گهید-

 نه عماد جون من؟-

 برگشت. تیرو ول کرد و با جد لدایدست  دنیرس نیماش به

 گذرم. ی. بار بعد انقدر راحت نمنجایا یایساعت تنها م نیا یبار آخر باشه تو نیاوال ا-
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 با آرامش چشم هاش رو باز و بستهوکرد و لب زد. برد،یم لذت  کردنش یشدن و امر و نه یرتیغ نیکه چقدر از ا آخ

 چشم.-

 خوبه.-

 .نجامیمن ا یدیخب حاال بگو چه جور فهم-

 .گمیسوار شو بهت م-

 چشم..-

*********** 

 عماد!-

 جونم؟-

 عشق برگشت و نگاهش رو به عماد دوخت. با

 م؟یکن لیجا سال روتحو نیقرار  ا-

 قلبش رو تصاحب کرده.. شهیم یکه چند سال یدختر یرو از رو به رو گرفت و چشم دوخت به چهره  شنگاه

 آره بد ..؟ از بابات هم اجازه گرفتم.-

 .هینه عال-

 برد. شیرو پ دستش

 .لهیسال تحو گهیپس دستت رو بزار و تو دستم چند لحظه د-

 بودن. دهیبار اول هم رو د یکه برا ییبه رو به رو انداخت. درست جا ییا گهیلبش نشست. نگاه د یرو یلبخند

 یم یسپر  سال با هم بودن رو نصیروز شاهد دل باختن هر دو بود حاال داشتن اول کیکه  یاتوبوس ستگاهیا کنار

 کردن.

 .دیچیدر فضا پ ویبلند راد یصدا
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 ..االبصار و القلوب مقلب یا-

 هاش رو باز کرد سر برگردوند که نگاهش با نگاه عماد گره خورد.. چشم

 ..النهار و مدبرالیل یا -

 دعا کرد. یخوشبخت نیموندن ا داریپا ینشست. چشم بست و از ته دل برا شیگلو یتو بغض

 االحوال و الحول محول یا-

 دست هاشون محکم تر شد. گره

 ..الحال حسنا الی حالنا حول -

و عماد همزمان شد. چشم هاش رو باز کرد و نگاهش رو به نگاه  لدایتپش قلب  یبا صدا ویراد کیت کیت یصدا

 :دیچیپ نیماش یدر فضا ویراد ندهیگو یمهربون عماد دوخت همزمان صدا

 .....یشمس 1398آغاز سال -

 رفت. نیبه سمته ضبط ماش طونشیلبش نشست و نگاه ش یرو یلبخند

 شروع به پخش شد. یبلند یبرد و دکمه ضبط رو زد که آهنگ با صدا شیپ دست

 خورد. یدر جا تکون لدای که

 ا  عماد!-

 گذاشت. لدایلب   یاشاره اش رو رو انگشت

 ! گوش کن.سیه-

 ..دیاالن با-

 گوش کن.-

 چشم.-

 به آهنگ گوش داد. و
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 "نره ادتیمن  یدینره. ع ادتینره گل واسه من  ادتیمن  ینره، بوسه  ادتیمن  یدیع"

 به هوا برخواست. لدای یآهنگ رو قطع کرد که همزمان قهقه خنده  و

 گونش زد. یگرفت با انگشت اشاره رو لدایو صورتش رو سمته  دیرو جلو کش خودش

 بدو بدو ببوس.-

 عماد.. یشونه  یخنده آروم زد رو با

 ا  لوس.-

 کرد. یمصنوع اخم

 .عیحرف نباشه سر-

 عماد رو ببوسه. یتا گونه  دیرو جلو کش خودش

 چشمممــ...-

به تنش  یعماد برق ییهویلبش نشست. از حرکت  یگونش رو ینشستن رو یبه جا لدای یهوا برگشت که لبها یب

 ماتش برد. هیچند ثان یافتاد که برا

 .دشیبرد و با عشق بوس لدایگونه دستش رو پشت سر  نوازش

 زد. لدایناز و معصوم  یبه چهره  یلحظه بعد عقب رفت و چشمک چند

دو طرفه  ینجوریا یفقط تو ببوس شدیگونه و لب انتخاب کردم. نم نینگفت کجا، منم ب یخواننده گفت بوس ول-

 .شدیم

تنها  لدایبه تپش افتاده بود.  نقدریرو نداشت که ا یو خوشبخت جانیهمه ه نیانگار قلبش تحمل ا زد،یتند م قلبش

 دیشنویرا نم شیصدا ی. حتزدیداشت حرف م شیشگیدوخته بود که با همون لبخند خاص هم ینگاهش رو به عماد

 عماد. کیتمام جونش شده بود چشم و 

 .دیچیگوشش پ یعماد تو یگرم و خواستن یاومد صدا رونیرفتن تو آغوش گرم عماد، از فکر ب با

 .زمیمبارک عز دتیع-
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 بشه. داریب باشه و با حرف زدنش از خواب باتفاقات خوب خوا نیتمام ا دیترس ینزد؛ م یحرف

 :دیپرس یرو از بر کرد. با نگران لدای یکرد، دل نگران چهره  لدایرفت و دست هاش رو قاب صورت  عقب

 ..!لدای ؟یخوب لدای-

 تکون داد. یسر جیگ

 ها؟-

 ؟یخوب-

 زد. یلبخند ارهیدر ب یعماد رو از دل نگران نکهیا یبرا

 تو هم مبارک عشقم. دیخوبم. ع-

 زد. لدای ینیب یو آروم با نوک انگشت رو دیکش یراحت نفس

 .یدختر جون به لبم کرد-

 انداخت. نییناز سرش رو پا با

 خدا نکنه آقا.-

 .دیکش لدای یگونه  یرو نوازش گونه رو دستش

 ناز کردنت خانوم.. نیآخ که آقاتون به قربون ا-

 

********* 

 《لدای》

 

 من کجاست؟ یک صورت دیسف کیمامان اون تون-

 االن وقتشه؟ لدای-
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 باز گفتم: شیراحت و ن الیبا خ دمیبه جمع انداختم عمو رو که ند یاومدم، نگاه رونیاتاق ب از

 .ادیآخه مامان عماد زنگ زد گفت داره م-

 بهم رفت که خاله گفت: یخنده، مامان چشم غره  ریزدن ز هویدختر خالم  ایو دن ماهور

 برو بردار. رونیسر بند ب دمشینگاش نکن بچه رو.. خاله جان من د یجور نیا یزر-

 مرس..-

اما بابا اخم هاش تو  دیخند یعمو داشت م دیهمانا و چشم تو چشم عمو و بابا شدن همانا، رنگ از روم پر برگشتنم

 به خودم فحش دادم که چرا آرومتر نگفتم. یکل دلم یزدم. تو رونیاز سالن ب عیو سر دمیهم بود. لب گز

 لباس کجاست؟ نیاه پس ا-

 ؟یگردیم نیدنبال ا-

 !ادینه..مگه خاله نگفته بود نم نباریداوود خشکم زد، نه،نه خدا ا یصدا دنیشن با

 !لدای-

چطور شده  مافیدونم ق یصورتم رو حس کردم، آب گلوم رو به زور قورت دادم و برگشتم. نم یدگیوضوح رنگ پر به

 :دیهم رفت و نگران پرس یبود که تا برگشتم اخم هاش تو

 !دهیرنگت پر ؟چرایخوب-

 تته پته افتادم. به

 س...سالم...ن..نه...خو...خوبم.-

 .یدیفهمه ترس یمثل آدم حرف بزن حاال م لدایخدا لعنتت نکنه  اه

 ؟یخوب یمطمئن-

 در گردش بود. اطیدسته داوود به در ح یتو کیتون یمثبت تکون دادم، نگاهم از رو یرو به معن سرم

 ؟یبود کیتون نیدنباله ا-
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صد در صد خون به پا   نباریا دید یاومد و باز من رو کنار داوود م یزنگ در؛ جون از تنم رفت اگه عماد م یصدا با

 .ختیر یکرد و همه جا رو به م یم

 کنه. یکار نم فونیعماد  در رو باز کن آ لدای-

 شد. دهیکش ایدنسمته  نگاهم

 زشته. گهید برو د-

 رو به داوود دوختم. زدیدرش موج م یخوردم و نگاهم که ترس و نگران یکه زد تکون یداد با

 رو سمتم گرفت. کیتون

 کار دارم. یپشت اطیح رمیمن م-

 بگذره و بعد رفتم در رو باز کردم. اطیح چیرو ازش گرفتم که رفت، گذاشتم از پ کیتون

 شد. شترینگاهش بود ترسم ب یدر لحظه اول تو شهیکه هم یتیعماد و اون جد دنید با

 زد و داخل اومد. یلبخند

 زم؟یعز یسالم. خوب-

 جون جواب دادم. یو ب آروم

 خوبم؟ یمرس-

 شده؟ یزیحالت خوبه! چ-

 :دیپرس تیبه اطراف نگاه کرد، با جد و

 داده بود بهت! ریگ کهینکنه باز اون مرت-

 اخم آلودش رو بهم دوخت که هول شدم. و ینگاه جد و

 .ومدهینه نه، من خوبم، اصال داوود ن-

 !؟یمطمئن-
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 آره؟-

 زد. یخند شین

 اد؟یکه داره م هیکه آره!؟ پس اون قول تشن ک-

 زده برگشتم. وحشت

 داوود!؟-

 یلب وا ریزد. عاجزانه چشم هام رو بستم و ز یدست هیعماد بهم  دمیبود، تازه فهم یاز کس یکه خال اطیح دنید با

 :دیچیگوشم پ یعماد تو یجد یگفتم که صدا یآروم

دستش  عیبزنم و از کنارم رو شد. سر ینداد حرف ؟اجازهیبترس یخواستیچطور م گهیاگه اومده بود د ومده؛یخوبه ن-

 رو گرفتم.

 عماد بخد..-

 گفت: تیرخش رو سمتم گرفت و با جد مین

 باشه از دروغ متنفرم. ادتی! فقط لدایساکت شو -

 راه افتاد سمته سالن. و

 .دمیکوب نیزم یحرص پا رو با

 .لدایاه خدا لعنتت کنه -

 رفتم. دنبالش

 راس.. لدای. عماد به جون ینش ی. بخدا نگفتم که عصبزمیعماد صبر کن عز-

 اش شدم. نهیبه س نهیهوا برگشت که س یب

 گفت: یعصب

 پشت سرت.  یآرومتر چه خبرته صداتو انداخت سیه-
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 .دمیورچ لب

 .دیببخش-

لبخند با   دنیبا د نه،یلبش بش یرو یچطور شده بود که باعث شد اخم هاش باز بشه و لبخند کوتاه افمیدونم ق ینم

 و به صورتش اشاره کردم. دمیذوق دست هام رو به هم کوب

 .یدیخند یدیآ خند-

 .یکرد. امل کامال مصنوع یو اخملبخندش رو جمع کرد  عیسر

 . دمینخند رینخ-

که زده بود نگاه  ییمردونه ا پیت  ازم دور شد. با خنده نظارا گر رفتنش شدم از پشت سر عیسر یلیو خ برگشت

 کردم. 

. زدیدور چشمم رو م نیکه خط اتوش از هم یرنگ یمشک ییداشت و شلوار پارچه ا دیسف یکه خط ها یبلوز مشک هی

 نقصت.. یزدن ب پیت نیبه قربون ا لدای یآ

از  یخدا رو شکر خبر زدنیرفتم داخل خونه. عماد کنار بابا و عمو نشسته بود و داشتن حرف م ریتاخ قهیچند دق با

 شد و دوباره رفت. الیخ یداوود نبود و انگار که کال ب

 !لدای-

 هوم؟-

 لحظه! هی رینگاتو از آقاتون بگ-

 کردن. یکه منتظر نگاهم م ایسمته ماهور و دن برگشتم

 ه؟یچ-

 گفت: طنتیبا ش ایدن

 خونه مادر شوهر فوالد زده ات؟ یرفت-

 حرف خنده ام گرفت، آروم زدم رو دستش. نیگفتن ا با
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باباشم خوبه  هیخوب یلیزن خ شینموندم برا شام. در ضمن مادر شوهرم خدا ی. آره رفتم ولشنوهیآرومتر م سیه-

 فقط با من مشکل داره.

 زد. هیبه مبل تک الیخ یب ایدن

 اوم که همه دارن.-

 ؟یچ-

 با خنده گفت: ماهور

 مشکل رو همه با تو دارن. گه،یمشکل رو م-

 به هر دوشون رفتم. یغره  چشم

 .دیشما غلط کرد-

 گفت: ضیبا غ ماهور

 ا  په به من چه؟-

 .یتو هم تکرارش کرد-

 من تکرار کردم. یچ یخودت گفت ،یغلط کرد-

 .یحاال هر چ-

 او خو بسه، اصن فقط من گفتم.-

 :میدو با گفت هر

 .یتو گه خورد-

 هم با خنده گفت: ای.دنمیهاش گرد شد، که من و ماهور به خنده افتاد چشم

 شما. دیادب یب یلیخ-

 .نیسفره رو بچ ای! بلدای-
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 یآروم با، بابا صحبت م تمام حواسم به عماد بود که داشت آروم یکه صدام مجبورا بلند شدم و رفتم کمک.. ول مامان

 کرد. ینگرانم م شتریب نیبود که هم نییکرد و عماد سرش پا یبابا صحبت م شتریکرد. البته ب

 آشپزخونه شدم. وارد

 مامان!-

 ه؟یچ-

 گه؟ یداره به عماد م یبابا چ-

بزاره سر بلند کرد و با تعجب نگام کرد که منظورش رو  زیم یکه خم شده بود تا ظرف ساالد رو، رو یهمون حالت در

 . وآروم گفتم:دمیفهم

 .دیو خبر ندار دیینجایآها شما هم ا-

 بهم رفت. ییساالد رو گذاشت و چشم غره ا ظرف

 شد. رید نیرو بچ زی. در ضمن انقدر حرف نزن بدو مقایبله دق-

 چشم.-

که عماد واسم  یکنار عماد نشستم ظرف ییا قهیچند دق ری. با تاخمیدیرو چ زیهم اومدن و به کمک هم م ایو دن ماهور

 .دمیپرش کرده بود رو جلو کش

 :دیچیعماد تو گوشم پ یقاشق رو زدم تو غذا که صدا نیاول

 با، بابات صحبت کردم.-

 :دمیتو همون حالت ثابت موند. سرمو رو چرخوندم سمتش و مثل خودش آروم پرس دستم

 ؟یدر مورد چ-

 ازدواجمون؟-

 ؟یچ-
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 ظرف و صداها قطع شد و همه برگشتن سمتم. یقاشق و چنگال ها رو یصدا یلحظه  یکه زدم برا یداد با

 انداخت. نییبهم انداخت و سرش رو پا ینگاه عصب عماد

 به جمع زدم. ییاحمقانه ا لبخند

 .دیببخش-

 بودن تا دوباره مشغول بشن. دیببخش نیمنتظر هم انگار

 ..یخب عماد چ-

 که بهم رفت ساکت شدم. یچپ چپ با

 خب باشه بعدا بگو.-

********* 

 ؟یتون یم یعماد تو مطمئن-

 ؟یتو شک دار-

 آخه...! ینه ول-

 سمتم برگشت. مهربون

 ؟یآخه چ-

 کردم. یشالم شروع به باز یانداختم و آروم آروم با گوشه  نییرو پا سرم

 ینم ره،یگ یم مینیهنوز هم که افتتاح نشده. تا بب یرض افتادتو ق یو به خاطرش کل یآخه تازه رستوران رو زد-

 م؟یریهم بگ یعروس یخوای. اونوقت مرهیگ

بود و حواسش به  یمشغول حرف زدن با کس یشال برد. به جمع نکردم هر کس یرو باال آورد و موهام رو تو دستش

 ما نبود.

 و تمام. رمیگ یم یعروس هی مینامزد بمون ادی. اما دوست ندارم ززمیعز دونمیم-
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 پس خرجش!-

 اون با من..-

 چطور آخه!؟-

 تو نگران اونش نباش.-

اما خب نه به  میازدواچ کن عیسر یلینباشم؟ خودمم دوست داشتم خ شدیگفت نگران نباش، اما مگه م یم عماد

با حرف زدن من هم رو گرفته بود  مشیکه عماد واقعا تصم ییبار قرض رفتنمون. اما از اونجا ریشدن و ز تیاذ متیق

 .میبپا کن رو یسور و سات عروس میگرفت می. و آخرش تصمومدیاز حرفش کوتاه ن

باال  یها متیق یدست رو یخونه و عروس لیوسا دنیخر یو برا میایهم قول دادم تا حد امکان باهاش کنار ب من

 نزارم.

 ..یعروس دیخر میبود که قرار شد با مامان و مادرش بر دیوم ع4 روز

********* 

 نشستم. نیماش یتو یخستگ با

 .دیبعد ع یبرا میو دنبال خونه گشتم رو بزار دایخر نیشد ا یعماد نم یوا-

 نه؟ ایخونه  نینچ، غر نزن. حاال بگو خوشت اومد از ا-

 تو خوشت اومد؟ یعنی ؟یعماد منو مسخره کرد-حرص برگشتم سمتش.  با

بازار  یتو یکه کل شبیواقعا خوشش اومده بود. از د ای "آره"که گفت  ذاشتیداشت سر به سر من م دونمینم

 نداشتم و تلخ تلخ شده بودم. یشوخ چیه تیخونمون بود خسته بود که اصال ظرف مییو صبح هم دا میگشت

 من که خوشم اومد.-

 جواب دادم. تلخ

 خونه مامان جونته. کیآره چون نزد-

 خشک موند. با حرص نگاهم رو از دستش به سمته صورتش سوق دادم. نیماش چیسو یرو دستش
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که خروس و مرغ  نینه اونوقت ا یگفت یخونه مادر من بود به اون قشنگ کیاون خونه که نزد گم؟یمگه دروغ م هیچ-

پس  ستیبه خونه مادرت ن یکینزد لیخوبه. خب خودت بگو اگه دل یگ یکنه رو م یتوش زندگ رهیگ یم ضشیغ

 ه؟یچ

 :دیهاش رو بست و غر چشم

 ساکت شو. لدای-

 ...هویکه  برمیحضرت شما رو نم اءیاسم اول شمیباشه خفه م-

 خفه شو.-

 ..یبه صندل دمیفرمون زد خفه شدم و از ترس چسب یکه محکم رو یدادش و مشت یصدا با

 راه افتاد. یحرف چیه یبهم انداخت. و ب یکردم که برگشت سمتم و نگاه تند یو مبهوت نگاهش م مات

 به خودم تشر زدم. ؟یاما واسه چ "خفه شو"راه گلوم رو گرفته بود، عماد به من گفت  ینیسنگ بغض

 و... یدر مورد مادرش انقدر بد صحبت کرد ؟یواسه چ یپرس یتازه م ؟یچ واسه

و با  وردمیقت نگونم سُر خورد. طا یگفت ساکت شو اما خفه شو نه.. اشک هام آروم رو یم زدیکه گفتم داد م گفتم

 گفتم: یلرزون یصدا

 نگه دار.-

 و داد زدم. شهینکرد، با مشت زدم به ش توجه

 گفتم نگه دار.-

 زده. یحرف اشتباه دینبود انگار خودش هم فهم یعصب گهیبهم انداخت. اما د یو نگاه برگشت

 وسط اما اون.. دمیاشتباه کردم که اسم مادرش رو کش من

 شدنم آروم گفتم: ادهیاومدم. در رو باز کردم اما قبل از پ رونیاز فکر ب نیتوقف ماش با

داد  یخواینکرده من اسم مادرت رو آوردم م ییو خدا میاگه ازدواج کرد یکنم که فردا روز یفکر م نیتنها به ا-

 .یزنیو م یکن یم شرفتیاون موقع پ ایخفه شو  یو بگ یبزن
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آدرس  دیآدرس ازم پرس یشدم وقت یسوار تاکس عینکردم. سر ییشدم و به صدا زدن هاش توجه ا ادهیپ نیماش از

 مهراد رو دادم. یگالر

 .شدمیآروم م طشیو مح یعکس ها دتیکه با د ییجا تنها

 رفتم داخل. هیشدم و بعد از حساب کردن کرا ادهیساختمون پ یجلو

تا حرفش تمام بشه و بعد برم جلو. کنار  ستادمیکرد ا یصحبت م ینقاش هیسر  یمشتر هیماهور که داشت با  دنید با

 به شدت از پشت تنه بهم زد و وارد شد. یزده بودم که شخص هیتک واریدر به د

 دمیرخش رو که د میاز کنارم رد شد و سمته اتاق مهراد رفت. ن عیبهش بگم که سر یزیچ هیبرگشتم تا  یعصب

 پدر مهراد .. دمیفهم

 داخل و چنان در رو محکم بست که همه به سمته اتاق برگشتن و ماهور متوجه من شد. رفت

 آقا... دی..؟ببخشلدایا  -

 اومد. سمتم

 ؟یاومد یبا ک ؟یسالم خوب-

 سالم. تنها. -

 .ینیخونه بب یوا مگه قرار نبود با عماد بر-

 بحث رو عوض کردم. نیهم یدادن نداشتم برا حیتوض حوصله

 ل کن بگو...تو اون رو و-

 الدنگ. یپسره  یتو غلط کرد-

 پدر مهراد ساکت شدم. یتراب یبلند آقا یصدا با

 .زدیاومد اما پدرش مدام داد م یمهراد نم یصدا

 اومد و داد زد. رونیب یدر اتاق باز شد و مهراد عصب هوی که
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 .رونیب اال،ی رونیهمه ب-

 ترس برگشتم که برم اما ماهور دستم رو گرفت. از

 هاس. یصبر کن منظورش مشتر-

 ادیداد و فر یبود و انگار صدا دهیرفتن، مهال که تازه رس رونیبودن ب یگالر یکه تو ییتمام کسا قهیعرض چند دق در

 :دیبود نگران پرس دهیمهراد رو شن

 شد داداش؟ یچ-

 توجه به مهال برگشت سمته پدرش. یمهراد ب اما

جا رو با خاک هم  نیگم تو ا یم یچ نیبب ی. ولیکن تا خودت خسته بش دایحاال حرف بزن، حاال انقدر دادو فر-

 انجام بدم دست بکشم. خوامیم یمن محاله از کار یکن کسانی

 اش رو گرفت. قهیبرداشت و  زیبه سمتش خ شیآت یکه از حرفه مهراد شده گلوله  یتراب یآقا

 احمق. یپسره  یکن یخود م یتو ب-

 .دیچیبلند مهال و ماهور در فضا پ عیه یصورت مهراد زد که صدا یتو یمحکم یلیهوا س یوب

 اش پس زد و عقب رفت. نهیس یزد و دست پدرش رو از رو یتنها پوزخند وردیمهراد خم به ابرو ن اما

 .رونیبرو ب یشد یاگه خال-

 .زارمتیمن نم-

 جا چه خبره؟ نیا-

 مهران با تمسخر گفت: دنیبود. مهراد با د ستادهیاه در ادرگ یتو تیمهران بود که با عصبان م،یسمته صدا برگشت به

خسته نشده  ارشیداره از پا در م شیضیپاش لب گور و کم کم مر هیکه  یپدرمون از جدا کردن ما از مادر یچیه-

 .رونیب یو هم از شرکتش بزن یرو ترک کن یتو که هم اون مواد کوفت یپا ریکه چرا نشستم ز هیو شاک نجایاومده ا

 گفت: یرو به تراب یعصب مهران
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همه سال مثل خر جلو شما  نیا یدیکنم. اگه د یکنم نخوام نم یبخوام م یصالحه من دست خودمه، خودم هر کار-

از مادر  یسرنخ هیبود که  لیدل نیکردم به ا یو براتون همونجور که دلخواهتون بود عر عر م شدمیدوال راست م

 . ودمنداره که من از اولش پشتتون بکنم. پس هوا ورتون  دایپ میواقع

محکم و بلند به سمته در  یبه مهران و بعد مهراد انداخت و با قدم ها یسرخ شده بود نگاه تند تیکه از عصبان یتراب

آب رو سمته  وانیو ل دیکش یپدرش نفس راحت یخال یجا دنیبا د ارهیرفت. مهال که رفته بود آب ب رونیاومد و ب

 مهراد گرفت.

 داداش آب بخور. ایب-

 آروم اما با تحکم گفت: دیدر که رس یبه ما بندازه رفت تو اتاقش. جلو ینگاه نکهیآب رو گرفت و بدون ا وانیل

 اتاقم. دیایخانوم شمس ب-

 به سرعت قدم برداشت. دیرو شن نیتا ا ماهور

 چشم.-

شدنش به مهراد و لبخند  رهیهاش، خ ینگران نیماهور و ا یهول کردم ها نیاز نظر محو شد. ا هیدر عرض چند ثان و

کرد.. ماهور عاشق شده  یمشکوک م یزیچ کینشست من رو فقط به  یلبش م یهوا رو یکه ب یگاه یگاه و ب یها

 بود، عاشق مهراد..

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

 

 نشست. اطیدر رو بست و همونجا کنار در ح یبا خستگ مامان

 نه؟ یگ یچرا م یب خونه به اون قشنگ. خیمامان جان به خدا جون به لبم کرد لدای-

 نشستم. نیزم یحوصله رو یب

 دادن. ینم م یاتاقش بو خوامینم-

 ؟یچ یدید یبا عماد رفت روزیکه د ییاون خونه ا-
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 هر چقدر زنگ زد جوابش رو ندادم. روزیو بحثم با عماد اخم هام تو هم رفت. از د روزید یادآوری با

 !لدای-

 ها؟-

 شد؟ یچ گمیم-

 .ومدیخوشم ن یچیه-

 جام بلند شدم. از

 اتاقم خستم. رمیمن م-

 رفتم داخل. عینپرسه سر یسوال گهیمامان د نکهیا یبرا

رو  ی. گوشدمیتخت دراز کش یلباس هام رو عوض کنم رو نکهیاتاق انداختم بدون ا یرو گوشه  فمیاتاق شدم ک وارد

 باز شد و مامان اومد داخل.مانتوم در آوردم و رفتم تو واتساپ که در اتاق  بیاز تو ج

 لدا؟ی-

 هووم؟-

 خاله ات زنگ زد.-

 خب؟-

 شب دعوتمون کرد. یبرا-

 :دمیرو از جلو صورتم کنار بردم و با تعجب پرس یگوش

 .میخونشون بود شیوا ما که دو روز پ-

 امروز همه رو دعوت کرد. یآره خب، ول-

 رو چک کنم. شیدیچت عماد رفتم تا بازد یتو

 خب باشه.-
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 .دیایگفته تو و عمادم ب-

تخت انداختم و  یرو رو یقبل بود اخم هام تو هم رفت، گوش قهیعماد که واسه چند دق دیبازد نیآخر دنید با

 نشستم.

 .امیرو ندارم نم یمامان من حوصله شلوغ-

 .شهیخاله ات ناراحت م یایزشته ن شه،یمگه م لدایوا -

مانتوم رو باز کردم. با  یم از رو تخت بلند شدم و تند تند دکمه هاو ناراحت بود یکه از دست عماد عصب یحال در

 گفتم: ییحوصله ا یلحن تلخ و ب

 بود. شیعروس یبگو دور کارا شهیول کن مامان حوصله ندارم. خاله ناراحت نم-

 تو حموم در رو که بستم با حرص آروم گفتم: رفتم

 .یعذا نه عروس-

 

*********** 

 

 ؟یاینم یتو مطمئن-

 آره.-

 .میباشه پس ما رفت-

 از طرف من سالم برسون.-

 باشه.-

 یتمام شبکه ها از برنامه ها یکه از شانس من برنامه ها ییاما از اونجا ونیزیتلو یکه رفتن نشستم جلو نایمامان

 شبکه چهار بدتر شده بودند.
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 زنگ در اومد. یشپزخونه. که صداو رفتم سمته آ زیمبل بلند شدم، کنترل رو پرت کردم رو م یکردم و از رو یپوف

 رفتم. فونیجا گذاشته سمته آ یزیمامان چ نکهیاحتمال ا با

 بله مامان!-

 باز کن منم.-

 یاخم هام تو هم رفت ب میکه کرد ییو دعوا دارمونید نیآخر یادآوریاما با  د،یعماد ابروهام باال پر یصدا دنیشن با

 رو زدم و خودم رفتم تو آشپزخونه. فونیدکمه آ یحرف چیه

 درست کردم. وانیل هیکرد. اما از لج فقط  مویدلم هوس آب ل مویآب ل دنیبا د یخواستم آب بخورم ول اول

رو که از همه مدلش خوشکلتر بود رو انتخاب کردم. از آب  نتیکاب یبزرگ تو یها وانیاز ل یکی یوسواس خاص با

 همراه با آب.... ختیداخلش ر کمیبود  یعیکه طب مویل

از وارد  یبسته شدن در حاک یبود؛ صدا یعیطب یموهایبودم که داخل آب ل مویل یها زیر زیر نیکه من عاشق ا آخ

 باز شد. شمین وانیتو ل یمویآب ل دنیبا د یشدن عماد داد که باعث شد دوباره اخم هام رو تو هم کنم. ول

 در رو بستم و برگشتم که... ل،خچایرو برداشتم و گذاشتم تو  مویآب ل یبطر

قطره  هی ینگاه کردم. نامرد حت دیکش یرو سر م وانیل یتو یمویکه داشت تمام آب ل یباز به عماد یرفتم با دهن وا

 هم تهش نذاشت.

 سمتم. دیداد و چرخ رونیراحت ب یلیگذاشت و نفسش رو خ زیم یرو رو وانیل

 دستت درد نکنه حال کردم. شیآخ-

 انداخت. یناهار خور زیم یرو رو نشیماش چیسو

 . دستت درد نکن.لدایچقدر گرمه  رونیب یوا-

 گفتم: یرو برگشتم و با لحن تند وانیجلو رفتم و ل یعصب

 اما من واسه تو درست نکردم.-

 که مچ دستم رو گرفت و برگردوندم. ییسمته ظرفشو دمیچرخ
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 خانوم هنوز قهره. سایوا سا،یوا-

 رو پس زدم. دستش

 که قهر نباشم. دمیند ییدلجو-

 .ستادیاومد و پشت سرم ا ییرفتم سمته ظرف شو و

 ..دیمن با میهر دفعه که دعوا کرد یعنی-

 گفتم: یبلند بایتقر یادامه بده برگشتم و با صدا نذاشتم

 .یکن ییدلجو دیو تو مقصر بود با میبله هر وقت دعوا کرد-

 گفت: یکرد و جد اخم

 تو که اسم مادر... ای. در ضمن من مقصر بودم نییپا اریصدات رو ب-

 تو حرفش. دمیپر دوباره

زدم  یحرف هیبودم ناراحت بودم  یگفتم که انقدر بهت برخورد عصب یعماد انقدر مادرم مادرم نکن. مگه من چ-

 کنم. یآروم شدم معذرت خواه نکهیمطمئن باش انقدر شعور دارم که بعد از ا

 لبش نشست. یرو یلبخند

 نکردم؟ یشعورم که معذرت خواه یمن ب ییرمافیم-

 به گونم زد. یرو شستم که از پشت دستهاش رو دور کمرم حلقه زد و بوسه  وانیرو ندادم برگشتم و ل جوابش

 .دیببخش-

 آرنج آروم زدم به پهلوش و کنارش زدم. با

 برو عقب گرمه نچسب بهم.-

 قدم فاصله پشت سرم اومد. کیکه مثل بچه ها با  رونیب رفتم

 ؟یقهر-
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 رو ندادم. جوابش

 جونم؟ لدای-

 .دیلبم نشوند اما ند یرو یبود که ناخوداگاه لبخند نیدلنش انشیلحن ب انقدر

 ه؟یچ-

 بهم و دستش رو دور گردنم حلقه زد. دیرو مبل که اومد چسب نشستم 

 ؟یقهر-

 دوختم. ونیزیرو به صحفه خاموش تلو نگاهم

 آره.-

 !میبش یکنم آشتچکار -

 یصورتم تکون م یکه جلو دیرو جلو صورتم گرفت. نگاهم رو به کل یدیو کل بشیندادم که دست کرد تو ج جواب

 خورد دوختم.

 ش؟یریگ ینم-

 رو گرفتم. دیدستم رو باال آوردم و کل دیترد با

 ه؟یچ نیخب ا-

 به گونم زد. یمحکم یکرد و بوسه  کیکف دست صورتم رو به لبهاش نزد به

 .یکه تو دوست داشت ییهمون خونه ا-

 جمله اش ناباورانه سمتش برگشتم. نیا با

 کدوم خونه؟ ؟یچ-

 زد. یمهربون لبخند

 فاصله داره. نجایبا ا ابونیتا خ4فقط  شینیخودت بب میبر یخوایم-
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 باال بود متشیق بود که من خوشم اومده بود اما دهیرو خر ییعماد رفته بود همون خونه ا شدینم باورم

 .شهیعماد باور نم یوا-

 .شهیباورت م شینیبب یبر یایحاال ب-

 .دیشد و دستم رو کش بلند

 پاشو، پاشو.-

 عماد؟-

 جان عماد؟-

 هوا از جام بلند شدم و بغلش کردم. یکردم و نگاه اشک آلودم رو بهش دوختم ب بغض

 دوستت دارم.-

 و نجوا عاشقانه اش. دیچیگوشم پ یآرومش تو یخنده  یصدا

 خانوم.. شتریمن ب-

 

********** 

 

 آقا لطفا مواظب باش. ا  ا  مواظب باش.-

 که داشت گفت: یافغان یگذاشت و با اون لهجه  زیم یکارتون رو، رو یعصب کارگر

 .یزنیخواهر حواسم هست چقدر به سر من غر م-

 جلو اومد و گفت: ییجوابش رو بدم که عماد با خوش رو خواستم

 کنم. یکارتون تمام شد من با شما حساب م دییآقا؛ شما بفرما دیببخش-

 باال انداختم. ییرفتم. شونه ا رونیبا هم ب و
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شد و حاال قرار  لیتکم لمیبازار شکسته بود وسا یکه پام تو یذوق به اطراف نگاه کردم، باالخره بعد از چند روز با

 . نمشونیبود بچ

 بدبختا. نیبا ا یکرد خانوم چکار-

 عماد برگشتم. سمته

 تذکر دادم. یکمینکردم.فقط  یجون عماد کار-

که از کنارم  یچطوره شده بود که به خنده افتاد و در حال افمیدونم ق یبهم رفت که مظلوم نگاش کردم. نم یچپ چپ

 گفت: شدیرد م

 .ینکن انگار خر شرک افتویاونجور ق-

 دم تو کمرش.و ز دمیبه هوا رفت چرخ غمیج

 خر عمه اته.-

خودشم کنارم  امیهوا رفت تا به خودم ب غمیکه از پشت افتادم رو مبل و ج نمیسمتم با دست رو س دیهوا چرخ یب

 شد. رهیبه چشم هام خ طنتیافتاد. نگهم داشت تا نتونم بلند شم با ش

 ؟یگفت یچ-

 لبم نشست. یرو ینگاهش خنده ام گرفت لبخند از

 گفتم عمه اته.-

 .ریحرفتو پس بگ-

 رو جلو آورد. سرش

 ؟یچ ارمیاگه ن-

 شد. دهیسمته لبهام کش نگاهش

 سرت. فقط... یگم فدا یم چیه-
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 ابرومو باال دادم. یتا طنتیش با

 ؟یفقط چ-

 چشم هام گردوند آروم لب زد: ونیخاصش رو م نگاه

 نکن. میشیآت-

 دست هامو دور گردنش حلقه زدم. دمیناز خند با

 ه؟یخب مگه چ-

 .میهنوز به هم محرم نشد-

 کنم گفتم: تشیاذ شتریب کمی نکهیا یبرا

 که هستم. غهیص یول-

 .لدای-

 خنده دست هام رو از دور گردنش باز کردم. با

 باشه خب بلندشو خفه شدم.-

 .ستیمن که تنم روت ن-

 رو جلو بردم دم گوشش آروم و با ناز گفتم: سرم

 . یگرم-

 یم یچ نمینشست و مانع از بلندشدنم شد سر چرخوندم تا بب نمیقفسه س یشدم که بلندشم دستش رو زیخ مین

 خواد که...

********** 

 دادم. یگذاشتم. به کمرم کش و قوس نتیکاب یظرف رو تو نیآخر

 ماهور؟-
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د و داشت تند تند بو یگوش یسمته ماهور منتظر موندم جواب بده اما انگار نه انگار صداش زدم. سرش تو برگشتم

 کرد. یم پیتا یزیچ

 زدم به بازوش. آروم

 با توام. یهو-

 خورد و با ترس سرش رو باال آورد. یتکون

 شده؟ یزیها چ-

 :دمیشک پرس با

 من که نه؛ اما تو...-

 و نشستم. دمیرو کنار کش یناهار خور زیم یرو قطع کردم؛ صندل حرفم

 افتاده؟ یاتفاق ؟یماهور خوب-

 نه چطور؟-

 اطراف نگاه کرد و گفت: به

 خودت بود؟ قهی. سلیدیقشنگ خونه رو چ یلیخ یراست-

 افتاده. یاتفاق دمیپرس چونیکار عماد بود. ماهور منو نپ شیآره اما جابه جا-

 آبش رو برداشت و بلند شد. وانیل

 نه.-

 سمتش. دمیلبم نشست. چرخ یرو یلبخند

 .شنهیلبت م یرو هویکه  یگاه یگاه ب یلبخندها ای هول شدن نیا ایآخه من حرف هات رو باور کنم -

 اش رنگ باخت. چهره

 من..نه...اص..-
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 ماهور؟ یتو عاشقه مهراد-

 هوا بلند و متعجب گفت: یب

 ؟یدون یتو از کجا م-

 جمله چشم هام گرد شد. نیا دنیشن با

 ؟یچ-

 زد تو سر خودش. آروم

 .یوا یا-

 که داده بود خنده ام گرفته بود، بلند شدم و با خنده گفتم: یسوت از

 ؟یبا عاشقش یجد یماهور جد-

 حرص گفت: با

 کوفت.-

 ام به هوا رفت. قهقه

 خب حاال تو هم. کمتر بخند.-

 که دستش رو گرفتم. رونیبره ب خواست

 کن. فیتعر ای. بنمیبب سایوا-

 بود. یکه بهش زدم حرص یدست هیبهم رفت انگار هنوز از  یغره  چشم

 کنم؟ فیرو تعر یچ-

 اشاره کردم. شیگوش به

 ؟یباهاش-

 تو هم رفت. افشیق
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 نه بابا، طرف خودش عاشقه.-

 چطور؟ یچ-

 ایمه دنیقدم جلو رفتم لب باز کردم تا صداش بزنم که با د هیلبم نشست.  یرو یکنم. لبخند یدونم حس م ینم-

 که سمتش رفت دهنم بسته شد.

 ..دی..عماد دستش رو دور گردنش حلقه کرد و گوونش رو بوسدیچسب نیزم ید پاهام روز خی تنم

 :دمیهام رو بست آروم نال چشم

 ..ی،وایوا-

 !لدای-

 اشک هام شدت گرفت. انیک دنیهام رو باز کردم با د چشم

 ...ایآخه مه ان؟یکنه ک یداره چکار م-

 با هم عقد کردن... شیاونا چند روز پ-

 هوش شدم... یب انیآغوش ک یرو حس کردم که تو یتنها لحظه  دمیو نفهم دمیند دم،ینشن گهید

 

 سال بعد************6**********

 بهم خورد. زیافتاد که همه چ یماه چه اتفاق 1کمتر از  یکه تو نیاز ا دمینفهم یچیه دم؛ینفهم خودمم

 یکس جواب چیچراها تو ذهنم موند که ه یلیرد؟ خازدواج ک ایهوا با مه یب  عماد چکار کرد؟ چرا رفت؟ چرا دمینفهم

 واسش نداشت..

 دنشونیمثل اول دنبال فهم گهیکردن و هنوز ام دنبالن.. اما د میسال تمام همراه 6چراها بعد از رفتن عماد  نیا

 .ستمین

بود که تونست من رو تا  یکه بعد از تولدش تنها کس یباران دم،یسر باران دختر صنم کش یرو نوازش گونه رو دستم

 ...یعماد غافل کنه اما فقط کم ادیاز  یحدود
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 .ینگ یبه مامان یدیبهت بگم قول م یزیچ هیباران عشق خاله! -

 نازش که آروم بسته و به خواب بود زدم. یرو چشم ها یشدم و بوسه  خم

 گم. ینم الیخ یب ی. ولیگ ینم دونمیم-

 که شهاب رو تو بغل گرفته بود وارد شد. یدر حال سنایفتم. باز شدن در نگاهم رو از باران گر با

 قرار بود بشه اسم بچه منو عماد اما... "شهاب".. اسم شهیداغ دلم تازه م نمیب یکه هر وقت شهاب رو م آخ

 !لدای-

 رو از تو آغوشش گرفتم. شهاب

 هووم؟-

 دفتر؟ یریم یدار-

 آره چطور؟-

 برو. چیه-

 .سنایتخت گذاشتم و برگشتم سمته  یرو که خواب بود رو رو شهاب

 شده؟ یزیچ سنای-

 نه.-

 بگه. خوادیم یزیچ هینگاه و عکس العملش مشخص بود که  نیگفت از ا یم دروغ

 ؟یبگ یخوایم یدروغ نگو، بگو چ سنای-

 رو بهم دوخت. شیرو باال گرفت و نگاه پر از تشو سرش

 .یترسم بگم باز دعوت راه بنداز یواال چه طور بگم م-

که  ییبه خودم و معقنه ا ینگاه نهییتو آ نکهیرو برداشتم بدون ا فمیحرفش اخم هام تو هم رفت. ک کیا با

 .اومد دنبالم ه  رفتم رونیتو سرم خراب شده بندازم از اتاق ب دونستمیم
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 ..لدای..لدایصبر کن -

 و برگشتم. ستادمیا یعصب

 ها؟  یبگ یخوا یم یچ سنا؟ی هیچ-

 صدام رو بردم باال تا مامان بشنوه. نیهم یبکشه برا شیدونستم مامان فرستادش تا دوباره بحث داوود رو پ یم

روز چه  نی. اهیداوود منف یجوابم به خواستگار یعنیگم نه  یم یبار که چه عرض کنم ده بار قبل گفتم نه. وقت کی-

 متقاعد کردن من؟ یبرا ادین یکیهر روز  گهیجور بگم که د

 اون پسره اس ها؟ شعینه ها؟نکنه هنوز دلت پ یخب واسه چ-

 بود برگشتم. ستادهیمامان که کنار پله ها ا سمته

 نکن. میحرفات عصب نیمامان با ا-

هم  ادیکه م یبرگرده و به هر خواستگار دیمنتظرش تا شا یتو هنوز موند یگم؟ شش ساله رفته ول یمگه دروغ م-

 .ید یم یجواب منف

 لب زدم: یلرزون یگلوم نشست.با صدا یتو ینیسنگ بغض

 ازدواج کنم زوره؟ خوامینم-

 هم رفت. یمامان تو یها اخم

 شه؟یآخه مگه م-

 بحث از کنارش رد شدم. یحوصله از ادامه  یب 

 ولم کن تو رو خدا مامان.-

 زدم. رونیبزنه از خونه ب ییا گهیاجازه بدم حرف د نکهیا بدون

 افتادم.. یلعنت یاو لحظه  ادیخونمون بود افتاد. باز  واریبه د واریکه درست د یتنگ ینگاهم به کوچه ا که

 تند کردم و دور شدم. پا
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 سر در دفتر نگاه کردم  به

 لبم نشست. یرو یزیآم تیلبخند رضا "یشیدرو لدای یدادگستر کی هیپا لیوک"

با خنده سمته ماهور  ؟یدیاز بست به خودت بال یخسته نشد یحالت نیهم یتو نمیب یهر وقت من تو رو م-

 برگشتم.

 کجاست؟ لدایزهرمار دلقک. ه-

 دونم. یرو نم لدایه-

 با ناز ادامه داد: و

 من با آقامون اومد.-

 دفتر شدم. وارد

 .ییرزای. سالم خانوم میبا مهراد اومد یجد-

 از جاش بلند شد. عیسر یمنش

 .ریسالم خانوم. صبح بخ-

 .ییچا وانیبا دو ل اریامروز رو ب یموکل ها ستی. لریصبح بخ-

 چشم.-

 تو اتاق که ماهور هم همراهم اومد. رفتم

 .زیرو انداختم رو م فیو ک زمیپشت م نشستم

 ؟یبا مهراد اومد یگفت یم یخب داشت-

 مادرش بود. شیپ شبیچاره تمام د یآره. ب-
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تا  دمشید یلبم نشست. هر وقت م یرو یبدتر شده بود لبخند تلخ شهیهم از  روزا وضعش نیکه ا گانهی یادآوری با

 ساله..70زن  هیشده بود  یسالگ42سن  یچند روز حالم گرفته بود. تو

 خوب بشه. دیخارج شا رهیچرا نم-

 .یکه فکرش رو کن هیوضعش بدتر از اون لدا،ی گهید شهینم-

 ..ستیگذاشت همراه با ل زیم یرو، رو ییدو فنجون چا ییحاو ینیاومد داخل س ییرزایم

 خانوم؟ دیبا من ندار یکار-

 .یبر یتونینه م-

 رفت ماهور گفت: رونیکه ب ییرزایم

 منتظرمه. یگالر یپس منم برم. مهراد تو-

 نگاهش کردم که گفت: یلبخند مهربون با

قربون صدقه ات  یبمونم دوست دارم کل نجایا  که یچطور از بابام اجازه ام رو گرفت ادیم ادمی یقربون اون نگات وقت-

 برم.

 .دمیخند

 .میکن میتف مال یایبرو برو باز ن-

 نشونم داد. یو با دست خاک تو سر دیخند

 من برم. فعال.-

*********** 

 به بدنم دادم. یبلند شدم. و کش قوس یصندل یاز رو یخستگ با

 زدم. داد

 .ییرزایم-
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 رد شد.وا ییرزایبعد در باز شد و م قهیدق چند

 بله خانوم؟-

 هست؟ گهید یکس-

 بله خانوم.-

 مشکلش؟-

 و نف.. هیمهر یکارا یصرفا برا رنیطالق بگ یخوان توافق یانگار م-

 رفتم. شهیکردم و سمته پنجره تمام ش یپوف کالفه

 روز انقدر وقت نده. هی یتو گهیداخل. فقط د ادیبگو ب-

 چشم. -

 باز و بسته شدن در اومد منتظر موندم سالم کنن تا برگردم. یبعد صدا قهیو چند دق رونیب رفت

 اهیها و مردم س ابونیو کم کم خ میماه محرم بود کیازدحام مردم دوخته بودم. نزد رونیبه ب شهیرو از ش نگاهم

 سالم خانوم.-. شدنیپوش م

 که اومد با شک برگشتم. ییآشنا یصدا دنیشن با

 د.شخص رو به روم ماتم بر دنیبا د که

 !ای!مهانیک

 هم بدتر از اون ... ایبود و مه دهیکه رنگ از روش پر انیهم مثل من تعجب کرده بودن، ک اونا

 به سرعت برگشت سمته در و گفت: انیک

 .ایمه میبر-

 ..انیمونده از ک ادیجمله به  کیشد و من موندم با  یاتاق خال قهیعرض چند دق در

 "با هم عقد کردن... شیاونا چند روز پ"
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 زد. ادی. فردیوارد شد و در رو محکم بهم کوب تیعصبان با

 ..لی! سهیهست یکدوم گور لی...سهلیسه-

 اومد. رونیاز اتاق ب دایرنگ پر الله

 ان؟یشد ک یچ-

 شده. یچ بگم  تا ادیبگو ب شعورتیشده ها؟ به اون پسره ب یچ-

به  ینگاه نهییتو آ روزمندانهیزد و پ یخند شین دیشن یرو م انیک یواضح صدا یاصد یلیاتاق خ یکه تو لیسه

 بود. انیمشت ک ونیاش م قهی اریخودش انداخت. که در به شدت باز شد و تا به خودش ب

 .یخورد یاحمق خر چه گه-

 رو پس زد و عقب رفت. انیک دست

 چکار کردم.-

 زد. ادیانداخت و فر لیبه سه یتند نگاه

 ها؟ یکن دایرو تو پ لیکه وک یزد شیبود که خودتو به آب و آت نی. واسع همیگه اضافه خورد ینکرد یتو کار-

 تر کرد. یشیرو آت انیخنده ک نیکه با هم رهیجلو خنده اش رو بگ نتونست

 .رفت  قدم به عقب هیزد که  لیدست محکم تو سر سه با

 خندم. یودمانت رو به باد داد اونوقت منم که بهت مو د یخورد یچه گه دیعماد فهم یآره بخند، وقت-
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 هم رفت. یهاش تو اخم

 نی. من ادیکن یداخل و به سر در دفتر نگاه نم  یندازد یخر سر م نیدونستم شما ع یگرفتم چه م لیاوال من وک-

دلش  ی. و عماد هم هر کاردیدیقسمت که خدا رو شکر انگار قسمت بود و شما ند یقسمتش رو گذاشته بودم پا

 لدایکار رضا نبودم.  نیمن از همون اولش به ا هیکاف گهیگفت همون شد به نظرم د یهمه سال هر چ نیبکنه ا خوادیم

 حق داره بدونه عماد چرا رفت.

 گونش ُسر خورد. یمهابا رو یعماد که افتاد اشک هاش ب ادیسد راه گلوش شد،  ینیسنگ بغض

 ینم ینداره اصال زندگ یساله زندگ 6عماد  دمیکدوممون نفهم چیه ی. ولمیکرد قشیهم تشوکرد و ما  تیاون خر-

از همون لحظه که  دیکه اون خبر رو شن یکردن.. اون مُرده از همون روز لعنت یکنه به زندگ یم تظاهر فقط  کنه

 رو ترک کنه ُمرد.. لدایگرفت  میتصم

مهابا  یتخت نشست دستهاش رو قاب صورتش کرد و ب  ی. عقب رفت و رودیچیبلندش در فضا پ یها هیهق گر هق

 معقوم و سرخورده عقب رفت. انی. کختیاشک ر

 سال قبل نبود.  6عماد  هیشب شیچیکه ه یدرگاه در بود افتاد، عماد یبه عماد که تو نگاهش

 بشاش نبود.  یو چهره  دهیورز کلیاز اون قد بلند بود و ه یخبر گهید

 ساله لبختد روش ننشسته..6که  ییالغر و چهره ا یکلیاوج جوونب کمرش خم شده بود و با ه تو

 شیکه در چشم ها یو سرد عماد دوخت. اشک نیغمگ ینشست، نگاهش رو به چشم ها انیک یگلو یتو یسخت بغض

 رو گرفته بود. زشیر یجلو یو به سخت زدیدو دو م

 :دیچیخش دار عماد در فضا تلخ حاکم پ یصدا

 اما... دیسالها با ترس گذروند دونمیخوام، م یمن معذرت م دیخسته شد تیوضع نیاز ا دونمیم-

 وحشت زده سرش رو باال گربت سرش رو ناباورانه تکون داد. لیسه

 نه عماد نه بجون مامان نه. من...من...-

 . دیت کشو دستش رو از پش دیطاقت دنبالش دو یب لیرفت. سه رونیب یحرف چیه یعماد ب اما

 زد: ادیفر
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ترسم ها؟  یم تیلعنت یضیمن از تو و مر یها! سرت به کجا خورده که فکر کرد یگ یم یچ یفهم یآخه احمق م-

رو من داشته باشم اما تو نه... من حاضرم تمام خونت که مبتال به  یضیمر نیها؟ احمق من حاضرم ا یفکر کرد یچ

 .یاز عشقت نباش یبه دور بورمج گهیکنم تا د قیرو بمکه و خون خودمو بهت تزر یکوفت دزیا نیا

طاقت برادر کوچک ترش رو در  یآورد. عماد ب یزنان حرف هاش رو به زبون م ادیو فر ختیر یتند اشک م تند

 را سر داد.. هی. و گردیآغوش کش

 یبه گونه  یتند تند بوسه ها دیلرز یم دیشد هیکه از گر یرفت و دستهاش رو قاب صور عماد کرد و با لبها عقب

 .زدیعماد م

 من از تو بترسم.  شهیمگه م یرو نزن. تو برادر من یاون حرف لعنت گهیکنم د ینگو..خواهش م گهید-

 ...لیسه دی..ببخشدیببخش-

 آورد. آروم لب زد: نییزده اش رو پا خیسرد و  یتر رفت. دست ها عقب

 بگو. لدایبه -

 لبش نشست. یرو یتلخ لبخند

 خودم بسوزنوم. یرو بع پا لدای یتونم زندگ یداره نم ریکه من دارم واگ یضیتونم خودخواه باشم مر ینم ل،ینه سه-

 اما اون..-

 کنم. یخواهش م لیسه-

 از .. شدیم نیحالش بدتر از ا دیشن یکه اگه عماد م یتلخ ینزد اما پر بود از حرف ها یانداخت. حرف نییرو پا سرش

 دکتر عماد رو گرفت. یرو در آورد و شماره  شیرفت. گوش رونیب اتاق

 .دییبفرما-

 .یشناخت انیمنم ک ام،یسالم ل-

 بداخالق من حالش خوبه؟ ماریاون ب یجان شناختم، خوب انیبله ک-

 زد. هیپشت سرش تک واریتکون داد به د یسر کالفه
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 کنه. یاصال داروهاش رو درست مصرف نم ان،یبد  ک یلیحالش خ-

مناسب باشه اگه قرص هاش رو  دزیدرمان ا یهستم که برا یمن در به در دنبال اون ژن شهیکه نم نجوریبابا، ا یا-

 .ادیاز دستم بر نم یمصرف نکنه که کار

 نشه... دایترسم پ یم ترسم،یمن م شه؟ینم دایپ یساله گذشت پس چرا اون ژن لعنت 6 امیل-

بشه  دتی. که اگه پشهیم دایندرت پ یژن ب نی. من همون اولش بهت گفتم که اشهیم دایخدا نکنه، انشاهلل که پ-

 ...دینباش دی. پس ناامشهیدرمان م دزشیکه ا شهیم ینفر نیعماد سوم

 رو قورت داد. بغضش

 ده. یکس گوش نم چیلجباز به حرف ه یپسره  نیا ام؟یچکار کنم ل-

 شیضیحال بد واسه مر نیگفتم ا دمیآلمان حال بد  عماد رو که د دیاول که اومده بود یهمون روزا ادمهی انیک-

 ادته؟ی. ستین

 لب زمزمه کرد. ریزد، سر باال گرفت و به آسمون چشم دوخت. ز شیدر موها یچنگ کالفه

 ..؟لدای-

 عماد عاشقشه درسته؟ یکه گفت یهمون لدایآره، آره.. -

 آره.-

گم  یروند بهبود عماد کمک کنه اونه.. هزار بار گفتم و االنم م یونه توت یکه م ی. مطمئنم تنها کسدیبه اون بگ دیبا-

 .شهیدرمان م دزشیبشه به احتمال صد در صد ا دای. و اگه شانس عماد بزنه و ژن پستین یخطرناک یماریب دزیا

 .شمیم وونهیانقدر عماد رو دوست داره که اگه بفهمه د لدایگه نه،  یخود عماد م-

 نشست. امیلب ل یرو یزیآم تیرضا لبخند

تا اون  رانیا امیم گهیهفته د کیدارو باشه. من تا  نیتونه بهتر یواسه عماد م لدایوجود  نه،یهم قایدق انیک نهیهم-

 .دیبگ لدایکن به  یموقع سع

 کنم فقط عماد خوب بشه. یم یبگ یباشه. هر کار-
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 نگران نباش. شهیانشاهلل که م-

 فعال خداحافظ.-

 فعال..-

 چشم دوخت.  شدیم کیکه کم کم تار ید، بغضش رو قورت داد به آسمونکر قطع

 ؟یکرد یصحبت م امیبا ل-

 مثبت تکون داد. یبه نشونه  یکه چشم هاش از اشک سرخ شده بود نگاه کرد، سر لیبرگردوند و به سه سر

 نشد نه؟ دایپ-

 نه.-

 .یلعنت-

 !لیسه-

 نشست و گفت: وارید یلبه  انیک کنار

 ه؟یچ-

 حق با توء.-

 سرش رو باال گرفت. جیگ

 ؟یچ-

 دوخت. لیخستش رو به نگاه پر از سوال سه نگاه

 فیبشه و بدن عماد ضع دایگه اگه اون ژن پ یم امی. لرهیرو بدونه. عماد داره کم کم از دست م یهمه چ دیبا لدای-

 کنه. ی. الخصوص که عماد داروهاش رو هم درست مصرف نمشهیباشه نم

 انداخت. نییو سرخورده سرش رو پا معقوم

 ادامه داد: انیک
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 نادر... یلینشه. آخه خ ادهیپ یادیژن سلول بن یول میبگ لدایاما ممکنه به -

 .دیحرفش پر ونیطاقت م یب لیسه

 دیبا لدایگم  یتا حاال دارم بهت م ی. از کمیباش دهایکه ما به فکر اما، اگر و شا ستین ی! حاله عماد تو اون وضعانیک-

 بدونه...

 !انیک-

 انداخت. ایبه مه یبرگشت، نگاه عصب ایسمته مه به

 ه؟یچ-

 نازک کرد. یچشم پشت

 .رمیمن دارم م-

 برو.-

 لب زمزمه کرد. ریز و

 جلوتو گرفته. یک-

 بهش رفت و با تند کرد سمته در خونه.. یبود چشم غره  دهیرو شن انیک یکه صدا ایمه

 داد. رونینفسش رو ب کالفه

 .لیداخل سه میبر-

 :دینگران پرس لیبرداشت که سه یقدم

 مگه نه؟ یگیم لدایبه -

 گفت: یو شک دیو با لحن پر از ترد دیکش ششیبه ته ر یسردرگمش رو به اطراف گردوند، دست نگاه

 .میندار ییچاره ا-

 بشه سمته سالن رفت... لیکه منتظر عکس العمل سه نیحرف رو زد و بدون ا نیا
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 الله!-

 اشک هاش رو پاک کرد و برگشت. عیسر انیک یصدا دنیشن با

 جونم داداش؟-

 ؟یکرد هیگر-

 .دی. مهربون جلو رفت و خواهرش رو در آغوش کشختیاشک ر انیمهابا از وجود ک یب نباریانداخت و ا ریبه ز سر

 نباش. دینا ام شهیآروم باش قربونت برم. درست م-

ساله  6تو بگو چکار کنم؟  ان،ی. تو بگو کادیاز دستم بر نم یکار چیو من ه رهیعمادم، پسرم داره از دستم م ان،یک-

 نشده که نشده.. دایپ یهنوز اون ژن لعنت یگذشته ول

 رفت و دست هاش رو دور صورت الله قاب کرد.  عقب

 مگه نه؟ یالله..به من اعتماد دار نیمنو بب-

 مثبت تکون داد. یبه نشونه  یسر

که قبال  یعماد همون بشه عمادت  کنم یم یکار یزود نی. به همادیسر عماد ب ییرم بالنزا دمیبهت قول شرف م-

 نشه.. دایاگه اون ژن پ یبود، حت

*********** 

 عماد!-

 بود صداش زده بود.  شیایرو یکه تو یشگیهم یهاش رو با غم باز کرد به اطراف نگاه کرد. دوباره همون صدا چشم

برداره که  یعسل یرو از رو شیبرد تا گوش شیزد، دستش پ هیتاج تخت تکتخت نشست و به  یرو یخستگ با

 افتاد. ینینگاهش به س

 آب و قرص کنارش اخم هاش تو هم رفت. قرص رو برداشت و به سمته پنجره پرت کرد. وانیل دنید با

 برو بدرک.-
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لب عماد نشاند.  یشد. و لبخند به رو انینما یگوش یصحنه  یرو لدایخندون  یرو باز کرد که چهره  یگوش صحفه

 تلخش بود. یبخش روزها یکه سالها انرژ ییعکس سر صحفه ا

 ..یاز جنس دلتنگ ینشست. بغض شیگلو یتو یکه بغض تلخ دینکش هیبه ثان اما

از  یرو نداشت تا مجبور به دور یلعنت یضیمر نیکاش ا ی..الدایناز  یو صدا نیرینگاه مهربون، لبخند ش دلتنگ

شده بود. هر روز قبل از  بشیاز دور نص لدای دنیداشت د لدایکه  یو عشق لدایسال از 6 نی. تمام اشدینم شیلدای

 رفت. یم لدای دنیکه همان سالهاس اول مکانش رو عوض کرده بود، بره به د یبه رستوران نکهیا

 شب قبلش بود، بود.. یاز اشک ها یکه حاک لدای یورم کرده  یدور هم شاهد نگاه پر از غم و چشم ها از

غم عالم به  ستیمتعلق به او ن گهید لدایاومد که  یم ادشیکه  نیگرفت اما هم یتازه م یجان لدای دنیروز با د هر

دونست دل  یتوست انجام بده.. خودش خوب م ینم یدشمن چیکرده بود که ه لدایرو با  ینشست. او کار یدلش م

 شکسته.. شیهویاز رفتنه  شیلدای

داره به  لدایبا عجله بهش زنگ زد و گفت  انیکه ک یخواست به آلمان بره، همون روز یاون روز افتاد که م ادی

 کنه. یمعرف لدایرو به دروغ بعنوان زنش به  ایعماد که مه یبود برا یسخت می. چه تصمادیفرودگاه م

 ا و دل عاشق عماد کجا..کج ای..آخ مهدیمجبور شد دروغ بگو لدای دنیبخاطر دل بر صرفا

 فکر کنه. گهید یبه کس لدایشد محال بود جز  ینم رشیدامن گ یلعنت یضیمر نیاگر سالمم بود و ا یجت

 《لدای》

 

 

 با هم ازدواج کرده باشن.. ایو مه انیکه ک شدینگاه کردم. هنوزم باورم نم ایو مه انیک یبار به پرونده  نیصدم یبرا

 ازدواج کردن اما حاال... ایبهم گفت که عماد و مه انیک  فرودگاه یمطمئنم اون روز تو من

صورتم رو کنار زدم و با پشت دست  یتو یکرده بود، کالفه موها ریکه از صبح تا حاال فکرم رو درگ یهمه فکر نیا از

 پرونده رو عقب فرستادم.

 اومد. رونیاومدم که همزمان ماهور از اتاقش ب رونیاتاق ب از
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 ...لدای...لدای-

 .ستادمیاول ا یپله  سر

 بله؟-

 کارت دارم. سایوا-

 شده؟ یچ-

 رو دور بازوم حلقه زد و گفت: دستش

 گم. یبهت م نییپا میبر-

 ؟یاالن بگ شهیخب نم-

 .شهیم-

 خب بگو؟-

 ؟یریتو کجا م یگم ول یم-

 کنم. دایقرص پ رمیکنه م یسرم در م-

 چرا؟-

 زد. یبهش انداختم که لبخند گشاد یهیعاقل اندر سف نگاه

 برو. دمیفهم-

 مثال قهره.. یعنیاخم هاش رو تو هم برد و سرش رو برگردوند.  دنمیتو آشپزخونه که مامان با د رفتم

 لبم نشست. یرو یلبخند

 مادرجان؟ یمثال قهر-

 دامه داد.ا کارش به من به  توجه یمن و مامان گردوند. مامان هم ب ونینگاه خندونش رو م ماهور

 .دمیپشت بغلش کردم و گونش رو بوس از



 نمیتر یلیل

 

44
0 

 ؟یخانوم با تواماا! قهر-

 با آرنم زد تو شکمم. آروم

 حوصله ندارم. لدایبرو کنار -

 چرا عشقم.-

 بهم رفت. ییو چشم غره ا دیهام رواز دور شکمش باز کرد،چرخ دست

 ؟یدون یتو نم یعنی-

 لبم نشوندم. یرو یرو عوض کنه لبخند یچه بحث خوادیمامان دوباره م دمیکه فهم نیا با

 نه تو بگو.-

 گفت: ضیغ با

 چند سالته؟ یدون یتو م-

 گفتم: طنتیو با ش دمیجو رو عوض کنم خند نکهیا یبرا

 بدم؟ یوگرافیب-

 آره بده.-

 پا انداختم. ینشستم و پا رو یصندل یرو

 سانسیسال فوق ل8تونستم در کمتر از  یسالمه، با برداشتن ترم تابستون26هستم،  یشیدرو لدایچشم. بنده -

 دفت... کی تونیاالن هم در منطقه ز رم،یحقوق رو بگ

پنج شنبه شب  نایخالت داد اجازه اونم کردم  من با، بابات صحبت لدایکنه.  یم یزبون نیریخوبه خوبه واسه من ش-

 .یخواستگار انیب

 هم رفت. یهام تو اخم

 مامان؟  یچ یعنی-
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 ؟یدیکه شن نیهم-

 از جام بلند شدم. یصبع

که قبول کرد؟ چرا دست از سرم  یبگه چکارش کرد لدایخود   یگفت هر چ یبابا که م ،یکن یم میعصب یدار مامان

 نه؟ ای دیشیمتوجه م اد،یازدواج کنم. اصال از داوود خوشم نم خوامیبگم من نم یها؟ بابا به چه زبون دیدار یبر نم

دردت اون پسره  ستیتو دردت داوود ن ؟یریگ یم افهیمگه بچه بدبخت چشه که انقدر ق لدا،ی نییپا اریصدات رو ب-

 مثل االغا سرشو اندا... یال قباس که دو هفته مونده به عروس کی ی

 مامان..-

 نیبودم و ا یگرد شده نگام کرد. کنترل صدام دست خودم نبود عصب یکه زدم ساکت شد، و با چشم ها یادیفر با

 کرد. یم میعصب شتریحرفا ب

خودتون  یاشکال نداره ول انیب دیچه عماد تو فکرم باشه چه نباشه. من محاله داوود رو قبول کنم. حاال هم که گفت-

 .دیجواب نه رو به خاله و عمو بگ

 رفته بودم تو آشپزخونه. یرفت واسه چ ادمیشدم که  یرفتم. انقدر عصب رونیآشپزخونه ب از

 که بالفاصله ماهور اومد داخل. دمیکوب هم به محکم رو در  تو اتاق و رفتم

 ؟یخوب لدای-

 گفتم: هیجمله بودم که بغضم سر باز کنه. با گر هی نیمنتظر هم انگار

 خوام. یبگم داوود رو نم ی. آخه با چه زبونگهیکنن د یم وونمیدارن د ستمینه ماهور، خوب ن-

 .دمیجلو اومد و در آغوش کش ماهور

 خودم با خاله صحبت کنم. دمینکن قول م هیجونم، گر لدایباشه -

 .خوامشیبهشون بگو ماهور، بگو که نم-

 نیبگم ا شدی. کاش مخوامیبزنم من هنوز هم عماد رو م ادیخواست فر یدلم م د،یلرزیتک تک جمله هام قلبم م با

 ..زنهیعماد م یساله هنوز مثل روز اول برا6دل زبون نفهم من 
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اون نگاه مهربونش که هوش از سرم  یلبخنداش برا یکرد و رفت اما دلم براش تنگ شده، برا ینامرد نکهیا با

 ..آه عماد آه...بردیم

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

 !؟ییرزایالو م-

 خانوم؟ دییسالم، بفرما-

 اومدن حتما خبرم کن. "انیک"فر  نییآ یامروز رو کنسل کن. فقط اگه دوباره آقا یقرارها-

 چشم.-

 در باز شد و ماهور حاضرو آماده وارد شد. یبال، خدافظ. همزمان با قطع کردن گوش یب-

 جوونم پاشو آماده شو. لدای-

 کجا؟ رهیخ-

 و انداخت رو تخت مجبورم کرد بلندشم. دیرو از دستم کش یسمتم، گوش دیدو

 گم. یراه بهت م یپاشو تو-

 ماهور به خدا حوصله ندارم. امروز موندم خون...-

 تا خودم واسه ات لباس انتخاب کنم. سای. اصال تو واوفتیراه ب االیحرف نباشه،  سسسیه-

 انتخاب کرد و انداخت تو بغلم. یقد نود یهمراه با شلوار ل یرنگ یزد و خودش رفت سمته کمد.. مانتو زرشک کنارم

 :دمیحوصله نال یکنم بپوش. ب یتا من شال انتخاب م-

 ماهور..-

 پوش.ب االیگفتم ساکت، -

لباسا  ییا گهیحرفه د چیه یخودم رو خسته نکردم ب ادیز نیهم یبرا ادیوج کوتاه نم چیداده و به ه ریگ دونستمیم

 . دمیرو پوش
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 .یشد تیم نیبزن تو صورتت ع یشیآرا هیقبلش برو  یشال. ول نمیا ایب-

 .شیآرا زیبهش رفتم و رفتم سمته م یغره  چشم

 رفتم آلمان اونوقت دلت واسم تنگ شد. گهیدو روز د یآره اونجور نگاه کن وقت-

  ؟یبر یخوایا  واقعا م-

 آره بابا گفته برم. خودمم دلم واسش تنگ شده.-

 ؟یمون یچقدر م-

 چطور!مهمه؟ دونمینم-

 خنده برگشتم و گفتم: با

 مهراد مهمه. یبرا یبرا من که نه ول-

 یبلند بایتقر یشده با فکر که به سرم زد با صدا ثانهیبخ یجور هی افشیباز شد. حس کردم ق ششیحرفم ن نیا با

 گفتم:

 .ادیماهور نگو که اونم م-

 خنده اش به هوا رفت. قهقه

 نه به خدا..-

 ؟یپس چ-

 .میبر یچیه-

 باش. یماهور جد-

کنم  یحس م یمادر و خواهرش هست که نبود من واسش مهم نباشه. اصال گاه ریام، مهراد انقدر درگ یبخدا جد-

 اصال دوسم نداره.
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از اون حال درش  نکهیا یدر هم و ناراحتش کردم. برا یبه چهره  یگه، نگاه یحرفش رو از ته دل م نیکردم ا حس

 گفتم. ارمیب

 شد. رید میبدو بر-

 باز شد. ششیروگفتم ن نیا تا

 مهراد منتظره.. میآره،آره بر-

 ............ادیو اجازه نداد بپرسم مگه مهرادم قرار  ب رونیب رفت

کرد، ماهور هم از  یم یبه مهراد انداختم نگاهش به رو به رو بود اخم هاش تو هم بود و در سکوت رانندگ ینگاه

 .ستیباشه ن دیدو رابطه اشون اونجور که با نیانگار ا یجد یکرد. جد ینگاه م  رونیپنجره به ب

موقع بود  نیمهراد....درست پارسال هم یدونم که ماهور دوسش داره ول یشناسن و خوب م یساله هم رو م6خب  اما

که مهراد  زدیغر م یاومد کل یو م رفتنیم رونیکه ماهور اومد و گفت با مهراد دوست شده و بعد از اون هر دفعه که ب

شده  یعشق ماهور هم مثل من دچار دیوقت نتونست رابطه اش رو تمام کنه، شا چیخشکه اما ه یلیسرد  خ یلیخ

 .رفتیبود که هرگز از دلش نم

 !لدای-

 انداختم. یدوتا بود نگاه نیمهال که کنارم نشسته بود و مثل من نظاره گر ا به

 ه؟یچ-

 ن؟ینجوریدوتا چرا ا نیا-

 ماهور که تو خونه خوب بود.  دونم،یواال نم-

 گفت: ییکرد و با لحن کالفه ا یپوف مهال

 .هیمهراد از دسته مهران عصب-

 چطور؟-

 بشه! با بابا رفته خارج.. یخوایم یچ-
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 توقف کرد سر باال آوردم که مهراد گفت: نیبزنم، ماش یخواستم حرف تا

 .میدیرس-

 برگشت سمتم.. عیسر دیماهور هم که انگار حال من رو فهم د،یرو به روم رنگ از رخم پر دنیرو باال آوردم با د سرم

 گفت: یعصب

 نبود. نجایمهراد قرارمون ا-

 نبود. یخاص یقرامون جا-

 حرکت کن.-

 .رمینم گهید ییسمته خونه جا رمیحرکت کنم م-

 نگاهش رو سمته مهراد سوق داد. یعصب ماهور

 حرکت کن. االیهم شد جا؟  یتو چته؟ ساحل-

 به خاطر من دعواشون بشه. خواستیو من اصال دلم نم شدیدعواشون م داشت

 .دمیاون دو پر یکل کل ها ونیقورت دادم و م یگلوم رو به سخت آب

 .میبخور ییهوا هی میش ادهیپ ه،یماهور کاف-

 اما...-

 بهش انداختم که حرفش رو خورد. یجد نگاه

 شو. ادهیمهال پ-

 مهراد رو به ماهور گفت: م،یشد ادهیپ نیماش از

 .ایلحظه ب هیماهور -

 جز مهراد. ییشد، اخم هاش تو هم بود و نگاهش به هر جا دهیمن و مهال سمته ماهور کش نگاه

 بزار برا بعد.-
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 :دیبا حرص چشم هاش رو بست و غر مهراد

 ...ای یایماهور م-

 برگشت. ضیبا غ ماهور

 .رهینم شیکارت پ ینکن دیبار تهد کیتو -

 .دیماهور رو کش ینرم بازو یلیقدم جلو اومد و خ کی مهراد

 .میایتا ما ب دینیجا بش هی دیبر لدای. مهال، یارزیدر برابر تو؛ خودت نم-

 رفتن. ییا گهیبه سمته د و

قبل  یگذشت، هفته  ینم ادیز نحایکه اومده بودم ا یبار نیرفتن مهراد و ماهور دوباره راه نفسم گرفته شد، از آخر با

 میشگیلبم نشست. بعد از رفتنش کار هم یرو یتنگ شده بود.. لبخند تلخ یلیعماد خ یکه دلم برا یدرست روز

 پارک بود. نیاومدن به ا

 که دور تا دور آب کارون رو گرفته بود. یزرد رنگ ینردها کنار

شده  دهیکش شگسیهم یبه سمته جا یرارادیپاهام غ شم،یدارم از مهال دور م دمیتو حال خودم بودم که نفهم انقدر

 بود. 

و  سهیکه حق داره وا یتنها پسر نجایبرو.. ا نجایبرم جلو و بگم از ا شدیود، کاش مب ستادهیا یمن پسر یجا نباریا اما

 من تو آغوشش برم عماد ..

که االن پسره  ییبرگشته بود و اومده بود دنبالم. درست همونجا یکه عماد از سرباز یبه اون روز..روز برگشتم

 بود و من... ستادهیاست، ا ستادهیا

 شدم.. کینزد گهیگلوم نشست. چند قدم د یتو ینیسنگ بغض

. چشم هام دیچیپ مینیب یتو ییعطر خوش عطر آشنا یو.. بو دیوز ی. که بادستادمیپسرک الغر اندام ا یسه قدم در

 لب زدم: اریاخت ی. بدیگونم چک یرو بستم که اشک هام آروم رو

 عماد!-
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 《دیبه سمته صدا چرخ اریاخت یبود، ب یالیخ یدوباره همان صدا الشیکه به خ یصدا دنیبا شن عماد》

 :دیچیدر گوشم پ یبغض آلود یصدا

 جانم!-

 عماد بود..به سرعت چشم هام رو باز کردم که.... یعماد! صدا یبه تپش افتاد، صدا قلبم

که به دور از آبه بازو  ی..لبهام مثل ماهزدیم یاشک رو تو چشم هام حس کردم، قلبم تند تر از حالت معمول هجوم

عماد....اما نه عماد نبود عماد  دمیکلمه حرف.. نگاهم به پسر رو به روم بود که تازه فهم کیاز  غیاما در شدیبسته م

 قدم جلو رفتم. کیمن انقدر الغر نبود انقدر...

 عماد!-

کردم. دست  یعجب نگاهش مو ت هیدرشت شده از گر یو ناباورانه با چشم ها جیگونش سُر خورد، گ یهاش رو اشک

 گونش بزارم. اما وسط راه دستم رو نگه داشتم.. یلرزونم رو باال بردم تا رو یها

 سال قبل افتادم؛ دوباره رفتنش و تنهام گذاشت.. 6 ادی

 حس تو چشم هاش زل زدم عقب رفتم. یحس ب یشدم، اشک تو چشم هام خشک شد. سرد  سرد..ب سرد

 نجوریهم دنشیرفتار کنم، سالهاست با خودم عهد کردم وقت د گهید یتونستم جور یرفتارا اما نم نیبود ا سخت

 باشم..

 زدم و با طعنه گفتم: یتلخ لبخند

 !؟یبه آقا عماد برگشت-

 ..یرو انجام نده لعنت رهیکه دلم واسشون م یینکن... کارها یزد و نگاهش رو به اطراف گردوند، نکن لعنت یتلخ لبخند

 گفت: یهاش رو پاک کرد و به سرد اشک

 آره برگشتم. -

 زدم. یخند شین

 .یگرد یبرم یانشاهلل ک-
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 ابروش رو باال داد. یتا

 داره! یبه تو ربط-

 بغضم رو پس زدم. وردمیخودم ن یحرفش قلبم سوخت اما به رو نیبا ا سوختم،

 گفتم: یلحن سرد و محکم با

هم چشم به  ییهوی یحت گهید خوادیفس راحت بکشم. چون دلم نمن هیتا من  یریم ینه، فقط خواستم بدونم ک-

 . وفتهیچشمت ب

نگفته بود پس  یها هیبودمش و دلم پر از حرف ها و گال دهیتو چشم هام زل زد. تازه د رهیخ رهینزد و تنها خ یحرف

 .نمشیوقت نب چیه گهید دیگفتم چون شا یم دیگفتم. االن با یم دیبا

 رو بدونم. یزیچ هی خوامیم-

 انداخت. نییرو پا سرش

 بگو.-

 گفتم: دیلرز یکه م ییلب باز کردم با صدا یرو پس زدم و به سخت بغضم

منو مسخره فرض  ای یبود؟ خودتو مسخره کرد یخودت چ یاومدن و رفتن ب نیا لیدوست دارم بدونم دل یلیخ-

 عماد؟؟ یکرد

 . یریم هویو  ؟؟یتو فقط واسه من یگیم یایم هوی

که مثل آدم  یستیعماد تو انقدر مرد ن ،یبر یدو هفته مونده به عروس یارزش بودم که بخوا یفکر تو من انقدر ب تو

 . یسیبار سر حرفت وا هی

 کردم.. انیاحساساتم رو ب ایر یچشمت ب یخود احمقمه که جلو ریتمامش تقص ایتو حق دار البته

 بدون بعد از اون روز  یاالنم برو ول یکه رفت تو

 "امرزیخداب" هیواسه ات  یحت ستین المیخ نیع ارنیخبر مرگت رو واسم ب یکه اگه حت ی. انقدریچشمم افتاد از

 بخشم.. یتو رو ببخشم بعد خدا.. که نم دیگم. چون اول من با یهم نم



 نمیتر یلیل

 

44
9 

 لرزون گفتم: یو صدا شتریاش و با تحکم ب نهیلرزونم رو باال آوردم با کف دست زدم رو س  دست

 عماد.. یبخشم چون بد کرد ی. نمهیم چون قلبم هنوز زخمبخش ینم-

بود. حرفم که تموم شد سرش رو باال  نییطول تمام حرف زدنم سرش پا یگونم سُر خورد، تو یهام آروم رو اشک

 گوشم گفت: یقدم جلو اومد سرش رو خم کرد و آروم تو کیآورد 

. تو فقط منو ارهیخبر مرگم رو واسه ات ن یاگه مُردمم کس یدم حت یقول م م،ینیوقت نب چیه گهید دمیقول م-

 ..لدایببخش 

قرار بود واسه بغل کردنش اما  یبود، ب مینیب یکه سالها دلتنگش بود تو ییعطر یاش بود، بو نهیس یرو به رو سرم

 یریخدا نکنه تو بم تلخ. لب باز کردم بگم یلیحالو هوا نباشم. حرف هاش تلخ بود خ نیا یحالم اونقدر بد بود که تو

 نزدم.. یو حرف دمی. اما لب گزارمیمنم نفس کم م یریاگه بم

رو  ونمیبرگرشتم، نگاه گر رفتیکه عماد داشت م یبهم بندازه، ازم دور شد.. به سمت ینگاه نکهیعقب رفت و بدون ا

 الغر اندامش انداختم. کلیه و  اش دهیبهش کمر خم

 داد بزنم و التماس کنم نره.. شدیم کاش

 !لدای-

 ..دیافتاد و وحشت زده سمتم دو نیزم یدستش رو یتو یها یاشک آلودم بستن یچشم ها دنیماهور با د برگشتم،

 هاش رو قاب صورتم کرد. دست

 شد؟ یقربونت بشم چ لدا،ی-

ام شدت گرفته بود کم کم  هیرفت نگاه کردم..هق هق گر یکرد، و به عماد که داشت م یم هیجوابش فقط گر در

 آوردم. یداشتم نفس کم م

 . اما تنها نگاهم به عماد بود..زدنیو مهال هول شده بودن و صدام م ماهور

 کرده بودم که حالت تهوع گرفتم و شروع کردم به عق زدن. هیگر انقدر

 جلو اومد و اون دو رو پس زد. یعصب مهراد
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 .اداتونیداد و فر نیبا ا دیکن یاه بسه شما دوتا که بدترش م-

 گفت: هیبا گر ماهور

 کار کن. هیمهراد تو رو خدا -

 بود. کیکه نزد یمکتین یبازوم رو گرفت و نشوندم رو مهراد

 به من نگاه کن. لدایبه من نگاه کن.. لدا،ی نیبش-

 یدستش رو تو  یتو یکه عماد رفته بود به سمته خودش برگردوندم و آب خنک بطر یرو به زور از سمت سرم

 کرد.. یصورتم خال

 اومد. رونیکه از گلوم خارج شد ب "یعیه" ینفسم با صدا که

 رو گرفت جلوم و آمرانه گفت: یبطر

 .بخورم آب  کرد و مجبورم کرد کیرو به لبهام نزد یبطر ختم،یر یصدا اشک م یب نباریبخور. ا-

قبل تو شوک  قهیتونستم حرف بزنم و مثل چند دق یکردم اما م یم هیکه گذشت حالم بهتر شد، هنوزم گر کمی

 نبودم.

 دست هاش گرفت. یزده ام رو تو خی ینگران کنارم نشست. دست ها ماهور

 !لدای نیمنو بب-

 چشم دوختم. زدیدرش موج م یکه نگران یرو باال آوردم و به چشم ها سرم

 شد ها؟ یچ-

 انداختم. نیینگاهم از اشک تار شد سرم رو پا د،یاز بغض لرز چوونم

 :دیبا بغض نال ماهور

 !لدای-

 عماد!-
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 :دیبا شک پرس دیآروم گفتم که نشن انقدر

 ؟یچ-

 بود نگاه کردم. ستادهیقبل عماد ا قهیکه چند دق ییرو باال آوردم و به جا سرم

 بود. نجایعماد ا-

 ؟یچ-

ماهور برگشتن  یبودن با صداازم دور  یشد، مهراد و مهال که چند قدم دهیکه زد نگاهش به سمتش کش یداد با

 سمتمون.

 گفت: یعصب ماهور

 کرد؟ یم یجا چه غلط نیا-

 دونم تکون دادم. ینم یرو به نشونه  سرم

 دونم. ینم-

 خب حاال تو چرا گر..-

 .دمیو در آغوش کش دینگاه عاجزانه و پر از اشکم لب گز دنید با

 حواسم نبود. لدا،ی دیببخش-

 .شمیهم ناراحت نم رهیبهش گفتم اگه بم-

 زدم. هق

 دروغ گفتم ماهور. بهش گفتم از چشمم افتاد..-

 هق کردم که ماهور عقب رفت. هق

 .شهیحرف نزن قربونت برم دوباره حالت بد م لدا،یباشه -

 و منگ سرم رو باال آوردم. جیگ یآدم ها مثل
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 ماهور!-

 جون ماهور؟-

 من هنوز عماد رو دوست دارم.-

 ..ختیمن اشک ر یماهور هم همپا نباریا

 آوردمت تا حالو هوات عوض بشه، پاشو.. یعنیخدا منو بکشه  لدا،ی میپاشو بر-

*********** 

الغر و رنگ  یلیعماد بود..خ شیبرد. فکرم پ یشده بود اما خوابم نم 3تخت نشستم، ساعت  یرو کنار زدم و رو پتو

 بود. دهیپر

کنه، نگاه امشبش مثل  یبرطرفش نم یو فکر مثبت دیام چیحس تلخ که ه هیداشتم،  یحس بد هی زدیشور م دلم

ازدواج کرده اما حاال که  ایکردم با مه یسال ها فکر م نیخودش ترکم کرده باشه. تمام ا ینبود که به خواسته  ییاونا

 رفتنش بود.. لیدل ریذهنم درگ بودبهم دروغ گفته  انیدر کار نبود و ک یبودم ازدواج دهیفهم

 آخر تاپم رو باز کردم رفتم تو بالکن.. یاومد، دکمه  یاتاق به نظرم گرفته و خفه م یهوا

 چشم هام رو بستم که... د،یوز یم یسرد و باد خنک هوا

 ؟ییکجا-》

 کرد و گفت: یمکث

 ...قایمن االن دق-

 اومد و گفت: نیماش یترمزدست یصدا

 بالکن..! یتو ایب-

 و ناباورانه لب زدم: مستادیا خیجام س سر

 ؟یچ-
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 انداخت. یبرد و قلبم رو تپش م یدل من رو م یاز پشت گوش یکه حت ییاز همون خنده ها د،یخند

خب...! فردا اگه کر شدم خودت  یگوشمو کر کرد یکن یگفتم که انقدر تعجب م یقربون اون تعجب کردنت؛ مگه چ-

 کنم و... یتو دق م یبعدشم من از دور یکن یو ترکم م خوامیمن شوهر کر نم یگ یتو نم

 تو حرفش. دمیخنده پر با

 ؟ییکجا یجد یاوال که خدا نکنه دوما عماد جد-

 اومد. نیباز و بسته شدن در ماش یصدا

 《بگم کجام.. قیمن دق ستین یازین گهیبالکن د یتو یایب-

عماد و حرف  یلبخندها ادمه،یو اون لحظه ر یها هیلبم نشست، دستم مشت شد..تک تک ثان یگوشه  یتلخ لبخند

 قشنگش بعد از اون رفتن تو کوچه و... یها

 ؟یدینخواب-

 خلوت شب چشم دوخت. ابونیو مثل من به خ ستادیهام رو باز کردم. ماهور کنارم ا چشم

 .برهیخوابم نم-

 ؟یکن ینجوریا یخوایم یتا ک لدای-

 چکار؟-

 ؟یبه عماد فکر کن-

 .دمیخند تلخ

 ندارم. یمنه، به عماد فکر نکنم زندگ یفکر عماد زندگ-

 رخم زل زد. میزد و به ن هیبالکن تک واریبه پهلو به د ماهور

 قورت دادم، سرم رو برگردوندم و نگاه اشک آلودم رو به نگاه مهربون و نگران ماهور دوختم. یرو به سخت بغضم
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نخوردن آب و غذاس..هر وقت تونستم اونا رو سالم فکر نکنم، فکر نکردن به عماد مثل  زدهیاز من نخواه به عشق س-

 کنم. ینخورم و زنده بمونم به عمادم فکر نم

 تا برم تو اتاق که گفت: دمیچرخ

 اما اون تنهات گذاشت.-

 گم فقط عماد. یبره من م ادویهم ب گهیصد بار د ست،یمهم ن-

 .ییا وونهیتو د-

 عماد. ی وونهیآره د-

. تا ماهور فکر کن دمیخودم کش یو پتو رو رو دمیتخت دراز کش یتو اتاق روبزنه، رفتم  ییا گهیحرفه د نذاشتم

 ..رونیبخوابم و از اتاق بره ب خامیم

*********** 

 اومدم. رونیبستم از اتاق ب یرو م میکه ساعت مچ یرو برداشتم و در حال فمیک

 رفتم و داد زدم. نییپله ها پا از

 .رمیمامان من دارم م-

 .لدای سایوا-

 رو سمتم گرفت. یی. لقمه ادیدو رونیسمتش. تند تند از آشپزخونه ب برگشتم

 .ریبگ ایب-

 .دمیرو ازش گرفتم. و گونش رو بوس لقمه

 ممنون.-

 .یاین ریامشب د لداینوش جانت، فقط -

 چه خبره؟ ره،یخ-
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 .ای. فقط زود بستین یخبر-

 ..ستیکه ن ری. دامیم شهیمثل هم-

 نه. برو خدافظ.-

 خدافظ.-

 شهاب و باران با ذوق ببند گفتم: دنیرو به رو شدم با د سنایدر با صنم و  یزدم که جلو رونیخونه ب از

 خاله. یوووش عشقا-

 دو با هم گفتن: هر

 سالم خاله جون.-

 من. یسالم عشقا-

 که صداشون در اومد. دمیدو بغل کردم و گونه اشون رو محکم بوس هر

 خب دردم گرفت. واشیا  خاله -

 گرام چه خبرا! یخاله، سالم خواهر دیببخش-

 شهاب پاک کرد و گفت: یرد رژم رو از گونه  سنای

 دفتر؟ یریم یدار ستین یکمتر بمال خب، خبر-

 از دستم گرفت و آروم گفت: یداخل. صنم نشگون نیآره. بر-

 .یکرد هیگر دمیفکر نکن نفهم-

 گفتم: یمصنوع یدادم داخل و با خنده  هولش

 داخل مارپل خانوم.برو  ایب-

 که گفتن: دمیباران و شهاب رو شن یرو بستم، اما صدا در

 ه؟یمارپل چ سنایمامان -
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 ؟یچ یعنیآره مامان صنم مارپل -

 تکون دادم و از خونه دور شدم... یخنده سر با 

دروغشون  لیلازشون د دنیترس یم دیبودم، اما انگار قصد اومدن نداشتن شا انیمنتظر اومدن ک میآخر وقت کار تا

 رو بپرسم.

 ساعت پنج، از جام بلند شدم که در اتاق باز شد. دنیساعت نگاه کردم، با د به

 .یمیقد قیسالم رق-

 زدم. یغیج ن،ینسر دنیرو باال آوردم با د سرم

 .نینسر-

 بغلش. دمیرو دور زدم و پر زیم

 سالم نامرد.-

 بهم رفت. ییرفت و چشم غره ا عقب

 .یگرفت یم یخبر  نه که تو-

 تکون دادم. یخنده سر با

 ذره شده بود. هیبخدا دلم واسه ات -

 رو از ماهور گرفتم. نجایاون روز آدرس ا شتر،یمن ب-

 .ارنیبگم قهوه ب نیبش ایب ،یخوب کرد-

 ببرمت رستوران شوهرم. خوامیم رونیب میبر اینه بابا، ب-

 اووهو محمد مگه رستوران زده.-

بره باال سر کار.. تا حاال اصال اون  دیهمش شوهر بدبخت من با یکیشده اما چه شر کینفر شر هیبا  ،یآرهه په چ-

 .میبر ایول کن ب نوی. حاال اادیبار ب کی یماه دیگه شا یمحمد م دمیرو ند کشیشر یکی
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 واال مامانم گفت زود برم خونه. نینسر-

 شد. طونیش افشیق

 نکنه خواستگاره!-

 بهش رفتم. یچپ چپ

 عمرا.-

 .هیوا مگه چ-

 نه خب اگه ما...-

 :دمیفکر کردم با شک پرس کمیکردم،  یمکث

 امروز چند شنبه است؟-

 پنج شنبه، چطور؟-

 .دمیلب غر ریهام رو با حرص بستم و ز چشم

 مامان، مامان.-

 ب.. یبرا میزاریم یحاال که کار دار لدا،یشد  یچ-

 حرفش اومدم و گفتم: ونیم

 هوا عوض کنم. کمی مینرفتم بر رونیوقته هم ب یلی. خامیمنم م میبر ن،ینه نسر-

 وا مگه تو نگ..-

 .نینسر الیخ یب-

 .دمیکش رونیرو برداشتم و دستم رو دور بازوش حلقه زدم و با خودم ب فمیک

 .میبر-

 اومدم. رونیاتاق ب از
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 .یاس لطفا جمعش کن بعد برو. خسته هم نباش ختهیبهم ر کمیاتاقم  زیم ییرزایم-

 ......یچشم. سالمت باش-

 بوداا. ییبه رستوران نگاه کردم. عجب جا ریمتح

 ..دیداشت هم مد روز و جد یحالت سنت هم

 اون ور.. ایور  نیم؟اینیخب کجا بش-

 اشاره کردم. یسنت یزهایم به

 اون ور.-

 . میپس بر-

 جینگاهم کرد. از نگاهش گ رهیخ یمن لحظه  دنیاومد سمتمون. با د عیاز گارسون ها سر یکیکه  مینشست میرفت

 شناسه. ینگاه کرد که انگار من رو م ییجور هیشدم 

 و گفت: نیسمته نسر برگشت

 .دیدار لیم یچ یمیخانوم کر دییبفرما-

 ؟یخور یم یتو چ لدای-

 به م نو انداختم و گفتم: یرو از دسته گارسون گرفتم، نگاه م نو

 .یماه-

 با تعجب نگام کرد. نینسر

 ؟یخور یم یمگه تو ماه ؟یماه-

 .میدیخند تلخ

 وقته. یلیخ-

 لطفا. یدو پرس ماه-
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 که رفت برگشت سمتم. گارسون

 . نکنه عماد قبل از رفتنش...یمتنفر بود یاز ماه ادمهی-

سال هنوز  6بعد از  یمتوجه اشک تو چشم هام نشه؛ لعنت نیکرد، نگاهم رو به اطراف گردوندم تا نسر سکوت

 .زمیخودم رو کنترل کنم واشک نر "عماد"نتونستم در برابر اسم 

 نداشتم. یبخدا منظور لدای دیببخش-

 زدم. یزور لبخند به

 .ستیمهم ن الیخ یب-

 !؟لدای-

 هووم؟-

 .میجامون رو عوض کن ایب-

 چرا؟-

 .نهیمحمد بب ترسمیکنه م ینگاه م عیضا یلیرو به رومون خ زیم -

کردن. اخم  ینگاه م رهیرو به رو نشسته بود بدجور خ زیم یکه رو یکه اشاره کرده بود برگشتم، دوتا پسر یسمت به

 کردم و رو برگردوندم.

 پاشو.-

 .مینداشت زیبه اون م یدید چیکه ه مینشست یزیم یرو میبلند شد، جامون رو عوض کرد عیسر نینسر

 نجا؟یخوبه ا-

 زد. یزیآم تیلبخند رضا نینسر

 .هیعال-

 .یدانشگاتو چکار کرد-
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 بشه تا کارم رو شروع کنم. لهیکرد منتظرم تخ دایدفتر واسم پ هیبا خودت تمام کردم. محمد  گهید چیه-

 .یخوبه بسالمت-

 .لدای یوا-

 شد؟ یچ-

 و نگران گفت: یکه نگاهش به پشت سرمون بود عصب یحال در

 م رفتم با حرص گفتم:. اخم هام تو هننیتو بش یپشت زیم انیدارن م-

 محل نزار. نیولشون کن نسر ،ییعجب کنه ا-

 .زدنیاما مدام آروم آروم با ما حرف م میمحل نزار میکرد یپشت سرم نشستن، سع زیلحظه بعد اومدن و م چند

 .مایبا شما دیدید یخانوما گوش م-

 انداخت. نییبا ترس سرش رو پا نینسر

 فقط امشب.. د؟یا هیپا-

 به پسره انداختم. ییبرگشتم و چشم غره ا یعصب

 اوخ اخمتو بخورم خوشکل.-

 جام بلند شدم. از

 .نیپاشو نسر-

 شد. دهیپشت بازوم کش از

 .یکن یناز م یه یریکجا م-

شد که پسره از پشت به  یدونم چ یبزنم نم یبه پسره که بازوم رو گرفت بود نگاه کردم، تا خواستم حرف رتیح با

 صورتش شد. یحواله  یمشت ادیتا به خودش ب شد و دهیعقب کش
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 ینگاه م زدیبه عماد که داشت پسره رو م ریبه عقب رفتم و متح یبلند شد. قدم هیو بق نیمنو نسر یغیج یصدا

 شد و افتاد به جونش.. دایمحمد پ یتا اومد جلو سرو کله ا یکردم. پسر دوم

 گرفته بودش تا سمته عماد نره. شتریالبته محمد ب گهید یکیو محمو  زدیرو م شونیکیعماد  حاال

 داشتن عماد رو از پسره دور کنن. یهم سع هیبق

 رو که عقب بردن داد زد: عماد

به پشت  یبود لگد ریچند مرد اس یدست ها ونیکه م ی. در همون حال110تا زنگ نزدم  دیگورتون رو گم کن االی-

 ها بلند شد. یآروم مشتر یخنده  یزد که دوباره افتاد و صدا شدیپسره که داشت بلند م

 هم رو آروم کنه. یکرد مشتر یهم بود سع یکه اخم هاش تو یکه رفتن محمد در حال پسرا

 گفت: نیبه نسر رو

 اتاقم. ایب-

 هم دنبالش بدو بدو رفت. نیرفت نسر و

برد وسط راه  یو سمته اتاق دیهوا جلو اومد دستم رو کش یبه من که رنگ به رو نداشتم انداخت، ب ینگاه تند عماد

 بلند گفت:

 اتاقم. اریآب ب وانیل هی یطاهر-

 یافتاد که رو یرو باز کرد؛ اول من رو فرستاد داخل و بعد خودش اومد. در نگاه اول چشمم به قاب عکس یاتاق در

 سمته در گذاشته شده بود. زیم

سمته قاب عکس رفت و با حرص  عیعماد هم که انگار متوجه شده بود سرعکس،  یمن...نگاهم مات موند رو عکس

 گفت:

 کرد.  ینوریا یرو ک نویا-

 داخل اومد. رهیکه اولش اومده بود تا سفارش رد بگ یهمون گارسون یطاهر

 کرد. ینگام م یاومد داخل نگاهش اول سمته عکس من رفت، پس بگو چرا اونجور تا
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 گرفت. یآب رو از طاهر وانیکرد، لبرعکس  زیم یعکس رو رو عماد

 .یبر یتونیم-

 رفت و در رو بست. رونیب یطاهر

 .ریبگ-

 کنه؟ یجا چکار م نیعکس من ا-

 تحکم گفت: با

 .یآب بخور، رنگ به رو ندار-

 شکستنش کل اتاق رو پر کرد. داد زدم: یخورد و صدا واریدستش که محکم به د یتو وانیل ریحرص زدم ز با

 کنه؟ ها؟ یکارت چکار م زیم یاتاق تو رو یجواب  منو بده عماد. عکس من تو-

 رو باال تر بردم. صدام

پس  ادیاگه از من بدت م یاگه دوسم ندار ز؟یم یعکس رو نیا ایرو  تیهویرفتن  نیتو رو باور کنم ها؟ ا یمن چ-

 یشد یرتیاون پسره دستم رو گرفت غ یها؟ چرا وقت وفتهیچشمت بهم ب یتا ه زتیم یرو یچرا عکسم رو گذاشت

 ؟یرو از دست بد تیبخاطر من مشتر یها؟ چرا حاضر شد

 زدم. غیا و ج نهیس یمشت زدم رو با

 حرف بزن عماد.-

 زد: ادیخوردم، فر واریهوا بازوم رو گرفت و با خشم به عقب پرتم کرد که به پشت محکم به د یب

 یخوره چرا نم ینکن من دوستت ندارم، اتفاقا حالم ازت بفهم م یباف الیواسه خودت خ یتمامش کن الک لدا،یبسه -

از خودم  یکه هر چ یفیچرا انقدر خار و خف ؟یندار یارزش چیواسم ه یچقدر ترکت کنم تا بفهم گهیها؟ د یفهم

 ....یدورت م

 اشک آلود بهش چشم دوختم. یصورتش زدم، حرفش رو ناتمام رها کرد. با نگاه یکه تو یلیس با

 لرزون و پر از بغض گفتم: یصدا با
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 .رینامرد. برو بم ،یعماد، نامرد ادیازت بدم م-

به  یرفتم قاب عکس رو برداشتم نگاه آخر زیافتادم، برگشتم سمته م یزیچ ادیکه  رونیسرعت برگشتم تا برم ب به

 اومدم. رونینموندم و ب نیزدم. منتظر نسر رونیبود انداختم و از اتاق ب نییعماد که سرش پا

 . شدیتر م نیکردم بغضم سنگ یم هیگر ی. هر چشدمیهوا بود. داشتم خفه م نیتر ریمن نفس گ یآزاد بود اما برا هوا

 اشونی. بعضزدمیبه مردم جلوب راهم تنه م زمیریو اشک م رمیدارم م دمیفهم یفقط م رم،یکجا دارم م دونستمینم

 دادن.. یفحش م ایبعض   کردمیحالم رو درک م

کردم انقدر راه رفتم که پاهام  هیکرد..انقدر گر یو حالم رو بدتر م دیچیپ یدر گوشم م یعماد مثل ناقوس مرگ یصدا

 در گرفته بود.

 .شهیسرم آوار م یدونستم تا در رو باز کنم مامان رو یخونه، م دمیرس گهیبود که د میده و ن ساعت

 مهم نبود. یچیه گهیمهم نبود. د یول

 منتظرم نشسته بودن. ییرایزدم و در رو باز کردم. رفتم تو خونه طبق انتظارم بابا و مامان تو پذ دیکل

 مونه. ینم ییاز ده جا شتریدونستم که ب یاز مهمون ها هم نبود، هر چند اخالق عمو رو خوب م یخبر

 سالم.-

 ؟یکجا بود-

 بابا نشستم و گفتم:مامان،  یانداختم و رو به رو زیم یرو رو دایزد. کل یخند شین

 .دیشروع کن دمیگوش م-

 رو خاموش کرد و از جاش بلند شد. ونیزیتلو بابا

 یمهمون یبرا نایگم. اگه امشب خالت یبگه حاال هم م لدای یبهت بگه، از اولش گفتم هر چ یزیچ یکس ستیقرار ن-

 االن نه... یول زدمیبهت غُر م یاومد یاومدن و تو به عمد نم یم

 به مامان انداخت و گفت: ینگاه

 خواد. یبهش نداشته باشه، شاهدم که ده بار گفت داوود رو نم یکار یزر-
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 نزد. و فقط نگام کرد. یحرف مامان

 و گفتم: دمیجام بلند شدم، گونه هر دو رو بوس از

 .ریبابا. شب بخ یمرس-

 تو اتاق، در رو بستم. رفتم

در  فیکه از اتاق عماد برداشتم رو از تو ک یانداختم. قاب عکس نیزم یلباسهام رو تند تند در آورم، و رو یخستگ با

 آورم.

 ..دمیتخت طاق باز دراز کش یانداختم و رو زیم یگلوم نشست. قاب عکس رو، رو یعکس دوباره بغض تو دنید با

صبح  یکنم. ول یبه عماد فکر نم گهید نکهیبر ا یآخر شب ها مبن یبودم از فکر کردن، خسته بودن از قول ها خسته

 خسته.. یلیخسته ام، خ "عماد " ادیکه به ذهنم م یاسم نیکنم اول یتا چشم هام رو باز م

،******* 

 بلند شد. شیصندل یبا ورودم از رو ییرزایگشتم که م یم میداشتم دنباله گوش فمیک یدفتر شدم،تو وارد

 .یشیسالم خانوم درو-

 رو در آوردم و سرم باال گرفتم. یگوش

 .ریصبحت بخ زم،یسالم عز-

 گفت: ییرزاینشست که م ریدستگ یسمته اتاقم؛ دستم رو رفتم

 .دیخانوم مهمون دار-

 ابروم رو باال دادم. یتعجب تا با

 مهمون؟-

 بله.-

 ؟یک-
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 فر. نییآ یآقا-

 :دمیشک پرس با

 ؟یک-

 :دمیفر. با شک پرس نییآ انیک-

 ؟یک-

 فر. نییآ انیک-

 با همسرشون؟-

 اومدن. ییآقا هیا نه خانوم ب-

 تکون دادم و گفتم: یسر

 ممنون به کارت برس. یاوک-

 به سمتم برگشتن.  لیو سه انیرو باز کردم و رفتم داخل که ک در

 سالم.-

 زمیباال انداختم و سمته م یجواب سالمم رو هم ندادن. شونه  یبلند شدن،انگار هول کرده بودن چون حت عیسر

 اومدنش رو بفهمم. لیرفتار کنم تا نفهمن که کنجکاوم دل یکردم عاد یرفتم. سع

 گذاشتم و برگشتم سمتشون. زیم یرو، رو فمیک

 کردن. یبودن و فقط به من نگاه م ستادهیا هنوز

 .شدیم میبود که ناخوداگاه باعث دل نگران یو اضطراب خاص ینگران هینگاهش  تو

 .ستادمیرو دور زدم و رو به روشون ا زیم

 ه؟شد یزیچ-

 .دیچرخ دیهم تا ترد لیکرد. سه یبود نگاه ستادهیکه شونه به شونه اش ا لیسر برگردوند و به سه انیک
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 سر عماد اومده و... یینگران شده بودم نکنه بال شدم،یم یسکوتشون عصب نیکم داشتم از ا کم

 از ته دل نگفتم. کنمی..نه خواهش مریخدا نه، من غلط کردم به عماد گفتم برو بم یوا

 آب گلوش رو با سرو صدا قورت داد و لب تر کرد. دیبه سمتم چرخ انیک

 .یخودت رو کنترل کن یقول بد  یبا یبهت بگم ول یزیچ هی دیمن..من با لدای-

 .وفتمیکه دارم پس م ینجوریا ان؟یک ینجوری!؟ ایچ-

 گردوندم. انیو بعد ک لیزده نگاهم رو به سه وحشت

 شده؟ شیزیاد چعماد آره! عم-

 به موهاش زد. یکنان چنگ "یوا"و  دیبه سمته مخالفم چرخ لیرو گفتم سه نیا تا

 :زدم داد  زدم و انیک ی نهیبه س یطاقت ضربه  یصد برابر شد، ب ترسم

 نه!  ایشده  یچ دیگ یم-

 .دیرو کش لیسه یبازو یبرگشت و عصب عیسر انیک

 نکن. ینجوریا لیبسه سه-

توان  گهیچشم دوخته بودم از ترس د انیبسته بود عاجزانه به ک خیکردن تمام تنم  دنیو پاهام شروع به لرز دست

 حرف زدن نداشتم.

 رفتن عماد رو بگم. لیاومدم بهت دل لدای-

 ؟یچ-

 انداخت. نییرو پا سرش

 مجبور بود بره!-

 گردوندم. انیو ک لیسه نینگاهم رو ب جیگ

 چرا مجبور بود؟ ؟یچ یعنی-
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 رو باال گرفت، نگاه اشک آلودش رو به چشم هام دوخت. سرش

 عماد...عماد.... لدا،ی-

 لب زدم. ییرفته ا لیتحل یگونش سُر خورد، با صدا یهاش آروم رو اشک

 ان؟یک یعماد چ-

 نگاهم کرد و آروم لب زد: نگران

 گم اما... یم-

 م:زد ادیفر یبغض آلود یبا صدا دمیحرفش پر ونیم

 ..یحرف بزن جون به لبم کرد ان؟یک یعماد چ-

 آروم لب زد: انیکه همزمان ک هیگر ریبلند زد ز یطاقت با صدا یب لیسه

 داره. دزیعماد ا-

 گهید ی.. حتدمیشن ینم ییصدا چیکردم ه یحس نم یچیو....ه دیکردم جون از تنم رفت، رنگ از صورتم پر حس

 کرد. یزل زده بود که وحشت زده نگام م انیچشمام اشک نداشت. مات و مبهوت به ک

 که داشتم لب زدم: یانرژ یهام رو بستم و با ته مونده  چشم

 !یگ یدروغ م-

 بازوم نشست. یرو دستش

 ..لدی-

 دستش رو پس زدم و محکم به عقب هولش دادم. انهیدستم نشست به خودم اومدم، وحش یکه رو دستش

 زدم. غیج

 ها؟ دیرو بهم بگ ایور یدر نیا دیای. عماد بهتون گفته بیگ یم  دروغ یدار ،یگیدروغ م-

 اش که دوباره عقب رفت. نهیرو س زدم
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 ایهنوز دوسش دارم  نهییب خوادیام کنه ها؟ م هیتنب خوادیم شمیناراحت نم ادیچون بهش گفتم اگه خبر مرگت هم ب-

 نه؟

 .زدمیم انیک ی نهیو به س زدمیم غیته دل ج از

 ام کل اتاق رو پر کرده بود. هیهق گر هق

من غلط کردم اون حرفا رو زدم گه خوردم فقط انقدر بد  دیعاشقشم. اما دردغ نگ دیدارم، بقرآن عاشقم بهش بگ-

 .دینباش

 زدم. انیک ی نهیبه س یمشت آروم عاجزانه

 دز؟یآخه ا-

 .ارمیرم رو باال بو باعث شد وحشت زده س دیچیتو گوشم پ یکه گفتم مثل زنگ خطر ی "دزیا" ی کلمه

 مگه نه؟ یدروغ گفت-

 بلند سمته در رفتم، در رو باز کردم و داد زدم: یهم رفت با قدم ها یانداخت، اخم هام تو نییسرش رو پا هیگر با

 ..دیگمش االی رون،یب دیگمش-

 رو گرفتم و سمته در کشوندم. انیک یرفتم بازو جلو

 که دوباره خر بشم. ریگ یرو م نایگمشو کثافت دروغگو. ا رون،یب االی-

 ...لدای-

 کجا.. دزیمرگ، عماد کجاو ا لداوی-

 ..لدای-

 گفتم: یکه پشت سرش بود افتاد. عصب لیانداختم که نگاهم به سه انیبه ک یتند نگاه

 ها؟ یرو به داداشت نصبت بد یضیمر نیتا ا یچند گرفت گه؟یتو چرا د لیسه-

 آروم تر از قبل گفت: انیک
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 گوش.. لدای-

 گوشم برداشت و داد زد: یدست هامو رو از رو یعصب انیگوشم گذاشت که ک یهام رو رو دست

خوره.  یداره و قرصاش رو نم دزیگم. ا ی. به جون خودت دروغ نملدایداره  دزیبقرآن، به جون خود عماد، عماد ا-

 کمک... یتونیو فقط تو م لدای رهیم یعماد داره م

 هوش شدم... یب انیآغوش ک یشد، جون از تن رفت و تو یچ دمینفهم گهید

*********** 

 .دشیببر دیتون یبهش وارد شده، سرمش که تموم شد م یشوکه عصب-

 ستادهیباال فاصله از من کنار در ا لیو سه انیدکتر، به هوش اومدم، چشم هام رو باز کردم. ک یجمله  نیا دنیشن با

 دادن. یر گوش مدکت یبه حرف ها یبودن و با نگران

 گلوم نشست. یتو یبغض انیحرف ک یادآوریتمام فکر من سمته عماد بود. با  اما

 ..یبه عماد زد ییآه..چه حرفا لدایدونستم. آه  یداشت و من نم دزیعماد ا "دزیا" 

 :دمینال آروم

 عماد.-

 نگران به سمتم اومد. لیسه

 .لدای-

 رو بهش دوختم. ونمیگر نگاه

شونم گذاشت و مانع از بلند شدنم  یاز دکتر فاصله گرفت و سمتم اومد، دستش رو رو انیعماد. ک شیمنو ببر پ-

 شد.

 ُسر.. لدایصبر کن -

از دستم در  یکه سوزن با سوزش بد انیدست ک ریکه سوزن سُرم بهش وصل بود رو باال آوردم و ز یهواس دست یب

 اومد.
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 فتم:گ رفتیکه ازش م یتوجه به سوزش دستم و خون یب

 .رمیخودم م ای میبر یم ای-

 کالفه نگاهش رو به اطراف گردوند.  انیک

 صبر کن.-

 اومدم. نییتخت پا یرو کنار زدم و از رو لیطاقت سه یقدم رفت، که ب هی

 من صبر ندارم.-

 هوا برگشت و نعره زد: یب

 بزار با دکترت صحبت کنم. یخب لعنت-

 و آروم گفتم: دیترک بغضم

 سر من داد نزن.-

 .گردمی. برمدیببخش-

 سرم عقب رفته بود رو درست کردم.  یهم همراش رفتم، شالم رو، که رو لیسه رونیب رفت

 زدم. رونیب مارستانیمنتظرشون بمونم از ب نکهیطاقت سمته در رفتم بدون ا یب ومدن،یگذشت اما ن قهیدق چند

 ..کرد حرکت و دادم رو آدرس عجله با شدم،  بود، مارستانیکه دم ب یها یاز تاکس یکی سوار

 تر کرد. نیکه بغضم رو سنگ دیچیپ نیماش یدر فضا یآهنگ یصدا

 

 《من دوست دارم دوست دارم.. زی. باالتر از جونم عزمارامیعجمره ب هیبه بدونت  زارم،یتو ب یب یاز هوا من》

 

دروغ گفته، آره  دی.. نگو.. شالدایم...نه  یداشت! داره م دزیعماد ا شد،یاز ذهنم پاک نم ییلحظه ا انیک یها حرف

 ..یاز خود  عماد بپرس دیدروغ گفته با
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 تو گرفتارم.. یمن به هوا رمیم یم یدونیتو م بدون》

 《حرفه دوست دارم، دوست دارم.. نیمن ا یایدن تموم

 

 آزاد.. یذره هوا هی یبرا دادمیزدم داشتم جون م یچنگ نمیداشتم به قفسه س یخفگ احساس 

 پنجره بردم و تا آخر بازش کردم.  رهیلرزونم رو سمته دستگ یدستها

 "داره دزیعماد ا" دیچیتو گوشم پ انیک یصورتم خورد صدا یکه تو یبا باد خنک همزمان

 ام بلند شد.. هیهق هق گر یصدا

 

 کم نرو.. ارهیجاتوم غم نرو، که عاشقت ب ریرو نزار بگ نهیشکس نینرو دوباره نشکن ل نرو》

 《قفس، بمون... نرو نرو نیاز نفس بمون. منو نزار تو ا وفتمیرفتمون نزار ب یبمون به حرمته روزها بمون

 

بخشم. اگه دروغ باشه. تا برسم هزار  یبخشم بخدا عماد رو م یبهم دروغ گفته باش. م انیدروغ باشه، کاش ک کاش

 نینباشه اون هم ا ضیدروغ گفته باشه. که عماد من مر انیکدلم خدا رو قسم دادم ، التماس کردم که  یبار تو

 ..یلعنت یضیمر

 رو حساب کردم.. هیشدم کرا ادهیپ نیاز ماش میدیخونه که رس در

 رو بزنه. انیبرم و عماد هم همون حرفه ک دمیترس یبشه. م دینا ام دمیبرم و ام دمیترس یرفتنم سست بود؛ م یپا اما

 و... میدیشک آلود کرده بودن، در رو به روم تار مهام نگاهم رو تار و ا اشک
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اومد. با  رونیب عسل و شد باز در همزمان که  سمته در رفتم، رستم رفت سمته زنگ در یجون و آروم یب یقدم ها با

 من با تعجب لب زد: دنید

 !لدای-

 شدم. که نگران سمتم اومد. رهیزدم. به در خ یتلخ لبخند

 ؟یخوب-

 گفتم: آروم

 عماد هستش آره؟-

 ؟یآره، واسه چ-

 برم داخل. شهیم-

 از جلو در کنار رفت و در رو باز کردم. عیسر

 حتما برو داخل.-

 خونه شدم پشت سرم اومد انگار از رفتن منصرف شد. وارد

 بازوم رو گرفت. عیرفت، عسل سر  جیبرداشتم که سرم گ یقدم

 .یوفتین-

 کردم. یدر سالن که از نظرم فرسنگ ها ازم دور بود نگاه م اشک آلود به ینزدم و تنها با نگاه یحرف

مثل عسل  دنمیالله خانوم با د میشد که  کا انگار متوجه حاله بدم شده بود کمک کرد تا برم داخل.. وارد سالن عسل

 .ومدمین نجایا نایا دنیتعجب کرد اما من که منتظر اونا نبودم. من واسه د

 دروغ گفته.. انیرو بفهمم. اومدم خودش بهم بگه ک قتیتا از زبون خودش حق اومدم نم،یعمادم رو بب اومدم

 .ستین ضیدروغ گفت عماد مر انینگران نباش، ک لدای آره
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افتادم  یعماد م ی دهیرنگ پر یالغر و چهره  کلیه ادیدادن به خودم  دیام یگفتم برا یجمله رو م نیدفعه که ا هر

 گرفت. یو اشک هام شدت م

 آروم گفت: عسل

 ..یبش-

 عماد کجاست؟-

 ؟یچ-

 کردم. تکرار

 عماد کجاست؟-

 .ادیتا بگم ب نیباالس، تو بش-

دوباره دستش رو پس زدم و خودم  رهیتا خواست بازوم رو بگ وفتم؛یبود ب کیرو از دور بازوم پس زدم که نزد دستش

 زدم. هیمبل تک یرو به پشت

 .ادیبگو عماد ب-

 باشه، باشه..-

بود و پر از  ونیچشم به هم زدن از پله ها باال رفت. الله خانوم جلو اومد نگاهشون گر کیپله ها و به  سمته دیدو

 ..دیام

 گفت: یآروم و بغض آلود یصدا با

 بهت گفت آره؟ انیک-

 :دمیپرس دوارانهیام

 دروغ گفت مگه نه؟-

 آشپزخونه.. یتو دیکنان دو هیصورتش گذاشت و گر یسرش رو جلو یدستمال تو ی گوشه
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خستم  یکردم نفس ها یم ینیقلبم احساس سنگ یدو زانو نشستم. حالم بد بود، تو نیزم یجون شد و رو یب پاهام

 .شدینامنظم دم و بازدم م

عماد اشک به چشم هام  ی دهیقامت خم دنیاومد، سرم رو باال آوردم با د یم نییکه از پله ها پا ییقدم ها یصدا با

 هجوم آورد.

 به قربون اون قدت بشه عمادم..آخه چه جور باور کنم!؟ لدایام زد. آخ  نهیت مشت شده ام رو به سدس آروم

 .دیکه رنگ از رخش پر دمیبه وضوح د ستاد،یاول ا یپله  یمکث کرد و رو یلحظه  دنمیبا د عماد

 و کنارم زانو زد دست هاش رو قاب صورتم کرد. دیزده سمتم دو وحشت

 یطاقت دستاش رو پس زدم و خودم رو تو آغوشش انداختم. سرم رو، رو یافتاده؟ب یچه اتفاق لدا؟یشده  یچ-

 اش گذاشتم به لباسش چنگ زدم. نهیس

. کارام دست خودم دمیبوس ی، گردن و صورتش رو م نهیکردم تند تند س یکردم، هق هق م یم هیبغلش گر تو

 ..نجایاومدم ا یرفته بود چرا و واسه چ ادمینبود..

 هام فرستادم. هیو خاص عماد رو به ر یشگیعطر هم یو بو دمینفس کش قیدلم از دستم در رفته بود، عپ افسار

 شده؟ یقربونت بشم چ لدای-

 رو گرفت و عقبم بردم نگران نگام کرد. بازوهام

 لدا؟یشده  یچ-

 هم رفت. یاز درد و غم تو افمیق

 دروغه مگه نه؟-

 ؟یچ-

 صورتش قاب کردم.زدم. دست هام رو دو طرف  هق

 دروغ گفت آره؟ انیگن مگه نه؟ ک یدروغ م-



 نمیتر یلیل

 

47
5 

 دهیپر یکنار در با رنگ لیو سه انیشد، رد نگاهش رو گرفتم ک دهیهم رفت، نگاهش سمته در کش یهاش تو اخم

 بود. ستادهیا

 :دیپرس یبرگشت و جد دیترد با

 بهت گفت!؟ یچ انیک-

رو  یسوال لعنت نیا دنیگرفتن، توان پرس یگلوم رو به زور قورت دادم. انگار داشتن ذره ذره جونم رو ازم م آب

 مردم.. یم دمیپرس ینداشتم. انگار اگه م

 گفت! یچ انیگفتم ک لدا،ی-

 جون لب زدم. یب د،یگونم چک یآروم رو یاشک قطرا

 عماد؟ یدار دزیتو ا-

 برگشت و نعره زد. انیبلند شد، سمته کرو گفتم تو جاش به شدت  نیا تا

 عماد؟ یخورد یچه گه-

 عماد رو سمته خودم کشوندم. یخوردم، اما خودم رو نباختم. بلند شدم و بازو یترس تکون از

 عماد، بگو دروغه. نیمنو بب-

 .دیکش رونیبازوش رو از دستم ب کالفه

 دست از سرم بردار.-

 جلو اومد و داد زد: انیک

 یرفت بگو قرصا یبود که ولش کرد نیگم؟ خب بگو بخاطر هم یکه دروغ نم یگ یچرا بهش نم ؟یگ یچرا نم-

 خوره.. یرو نم تیلعنت

 :دیغر عماد

 .انیک-
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 یروش درمان هیکنه،  یداره و قرصاش رو مصرف نم دزیاحمق ا نیگم ا یمن دروغ نم لدایدرد.. انویمرگ، ک انویک-

 اومده... دزیا یبرا دیجد

 اما هن.. میمنتظر ساله  شرو ورا رو شش نین اتمام ک انیک-

 به نگاه ناباور من که خورد، حرفش رو خورد. پس دروغ نبود.. نگاهش

 قدم عقب رفتم که وحشت زده سمتم اومد. کی

 ..لدای-

 داره آره؟ قتیحق-

 :دیهاش رو با درد بست و نال چشم

 .لدای-

 بغض عاجزانه لب زدم: با

 آخه چطور؟-

 رو گرفت و سمته مبل ها بردم. بازوم

 رنگ به روت نمونده. لدا،ی نیبش ایب-

 مبل نشستم، خواست بره که دستش رو گرفتم. یرو

 نرو.-

 .گردمیبرم-

 نه نرو.-

 نگرانش رو به چشم هام دوخت. نگاه

 .ستیحالت خوب ن-

 من خوبم.-
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 آخه!-

 :دمینال

 کنم. یخواهش م نیبش-

 کرد گفت: یم هینشست و رو به عسل که کنار پله ها آروم داشت گر کنارم

 واسش. اریآب ب وانیل هی-

. صورتش الغر شده بود اما هنوز همون نگاه کردمیصورتش رو از برم یبه چهره اش زل زده بودم، تک تک اجزا رهیخ

 انداخت. یکه دلم رو طپش م یمهربون رو داشت نگاه

 تم.دستش گذاش یسردم رو رو دست

 عماد؟ یچرا بهم نگفت-

 انداخت. نیینزد و فقط سرش رو پا یحرف

 من هم... یدیترسیچون م ینگفت-

 گفت: عیسر

 خدا نکنه.-

 ؟یپس چ-

 .دمیترس یم نیاز هم-

 . دمیتلخ خند هیگر ونیم

 .رمیبم تیاز دور یدینترس-

 شد رهیتو چشم هام خ قیرو باال آورد و عم سرش

 آره!؟ ینمرد میتو که از دور یبگ یخواینکنه م ه؟یچ-
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بغض و  ونیم نباریسپرد ا یلبخندش تمام دردهام رو به دسته فراموش نیلبش نشست، هم یرو یکیکوچ لبخند

 . دستش رو محکم تر گرفتم و گفتم:میدیاز ته دل خند هیگر

 مُرده متحرک.. هیسال من هر روزش مُرده بودم. 6 نیتمام ا یتو-

 انداخت. نییرو پا سرش

 .دیببخش-

 که به ناحق بهت زدم؟ یحرف ها ای رو؟  تو یرو ببخشم عماد!؟ فداکار یچ-

 و از جاش بلند شد. دیکش رونیرو از دستم ب دستش

 لدا؟ی شهینم-

 باال کردم و نگاش کردم. سر

 شه؟ینم یچ-

 .دیرو ازم دزد نگاهش

 .شهینم گهیمن و تو د-

 جام بلند شدم و با تحکم گفتم: از

 .یریگ ینم میتصم گهیرو تو د نیا-

 گفت: یزد تو موهاش و عصب یچنگ کالفه

 رفت. ادتیرو  شبمید یانگار حرف ها-

 لبم نشست. یرو یلبخند

رستوران. پس  رهیبار م کی یشوهرش ماه کیبهم گفت شر نیاون حرفا رو باور نکردم عماد. نسر شبمیهمون د-

 ..یاگه دوسم نداشت یدید یو عکس رو م یرفت یاون اتاق م یبار تو کی یحتما ماه

 نکن. یباف الیگفتم خ-
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که  لیو سه انیبه ک یکرد. نگاه یحرف زدن اصال نگام نم نیبود که در ه نیعماد ا یبحث و حرف ها نیا یجالب

 کردن انداختم. یرو لبشون بود و منتظر به من نگاه م یلبخند

 یو رو دوست ندارم؛ تا باور کنم. باور کن اگه بگمن ت لدای بگو و بزن زل هام چشم تو  . فقط ثابت کنم بهم،یاوک-

 گردم. یبرنم گهیو د رمیم

 رو گرفتم و سمته خودم کشوندم. رهنشیپ ی گوشه

 نگام کن و بگو.-

 حبس شد.. نمیرو برگردوند و تو چشم هام زل زد. نفس تو س سرش

 .وفتمیعقب ب دنشیلحظه از د کیهم بزارم تا  یواسه لحظه چشم رو یدوست نداشتم حت زدمیاکراه پلک م با

 .شدیهم قفل م یکرد تا حرف بزنه اما دوباره لب هاش رو یلب باز م یکرد، ه یفقط نگام م زدینم حرف

 ..یدونستم نم یکرده بود. من که م اریگذشت و عماد هنوز سکوت اخت یم یبه کُند زمان

 ..لدای-

 :دیحرص چشم هاش رو بست و غرحبس شد. وحشت زده تو چشم هاش زل زدم. با  نهیتو س نفسم

 برو دست از سرم بردار. ،یبرو لعنت-

مبل  یجون رو یلبم نشست، چشم هام رو بستم..ب یرو یقیاز کنارم رد شد. لبخند عم یرو گفت و به تند نیا

 نشستم. 

 بگه.. نتونست

 مبل نشستن. یسمتم رو هیبا عجله جلو اومدن و هر کدوم  انیو ک لیسه

 گفت: عیسر لیسه

 شده؟ یچ-

 به هر دو نگاه کردم. متعجب
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 !دیمگه خودتون نبود-

 زد. لیبه سه یدستش رو پشت گردنم برد، خم شدم که پس گردن انیک

 تو الل شو. -

 دستش رو پشت گردنش برد و ماساژ داد. لیسه

 ؟یزنیا  خب چرا م-

 ...لدای! بگو سسیه-

 بگم؟ یچ-

 چکار کن. یخوایم-

 از جام بلند شدم. یعاد یلیخ

 .رمیهمونجور که خودش خواست م چیه-

 با هم داد زدن: لیو سه انیک

 ؟یچ-

 .گردمیفردا برم ی. ولرمیاالن م-

 از جاش بلند شد. انیدر رفتم که ک سمته

 رسونمت. یبزار م-

 . رمینه خودم م-

 پله ها اومد. یعماد از رو یصدا

 .یر یکن بعد برو. خودتم تنها نم زیدستت رو تم-

هات  یدل نگران نیا یفدا لدای یگلوم نشست. اله یتو یاش بغض دهیرنگ پر یچهره  دنیدسمتش،با  دمیچرخ

 بشه.
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 زدم. یدستم بود. لبخند تلخ یرو بود  سوزن ُسرم لیکه دل یرو باال گرفتم، رد خون دستم

 چشم.-

دستش  یتو ینیاومد. س رونیاز آشپزخونه ب ونیگر یو از پله ها باال رفت، همزمان الله خانوم با چشم ها دیچرخ

 آب و قرص.. وانیل هیبود. 

 رفت که سه جفت نگاه سمتم برگشته شد.. یسمته پله ها م داشت

 ..انیک_لیسه_عسل بیترت به

 گذاشتم و سمته الله خانوم رفتم. نیزم یرو، رو فمیک یدیترد چیه بدون

 الله خانوم!-

 گرفتم و آروم گفتم: ینیسمتم، دستم رو سمته س برگش

 .برمیمن م-

 رو داد. از پله ها باال رفتم و سمته اتاق عماد رفتم.  ینیس یحرف چیه یب

 تلخ رو نکرده بودم. یلحظه  نیوقت فکر ا چی. هشدیتر م نیهر لحظه سنگ بغضم

 گفت: یعصب دیباز شدن در رو شن یرو باز کردم و وارد شدم، عماد پشتش به در بود تا صدا در

 بردار ببر. خورمیمامان من قرص نم-

 آب برداشتم و سمتش رفتم. وانیگذاشتم، قرص رو همراه با ل زیم یرو رو ینیس

 ؟یبخور ید یاما به خودت زحمت نم یساعت قرص هات رو هم حفظ-

 برگشت سمتم. عیسر

 !لدا؟ی-

 چاره ها؟ یب نیبا ا ای یکن یبا خودت لج م-

 قدم جلو اومد. کیتخت انداخت و  یرو رو شیهم رفت، گوش یهاش تو اخم
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 ؟یبر یخواست یمگه نم-

 آب رو از دستم گرفت. وانیقرص و ل بسته

 حاال برو.-

 نگاهش کردم. رهیخ رهیو خ ستادمیجلوش ا نهیبه س دست

 بخور.-

 گفت: یگذاشت و با لحن کالفه و عصب یعسل یرو رو وانیو ل قرص

 .رونیخورم، برو ب ینم-

 .یبخور دیبا-

 تش گرفتم.قرص رو برداشتم و سم بسته

 و بخور. ریبگ-

 . داد زد:نیزم یگرفتش و پرتش کرد رو ازم

 نکن. میعصب رونیبرو ب لدا،یخورم  یگفتم نم-

 و شمرده شمرده گفتم: دمیکوب نیپا به زم لجوجانه

 ..رم. قرصت رو بخور.ین ..م-

 لبش نشست. یرو یتکون داد پوزخند عصب یتو موهاش زد، سر یچنگ یعصب

 .یبه من تا قرص هام رو بخور یبد ریگ یایدست به دامن تو شد، که ب انیچرا ک زدمیحدس م دیبا-

 سردش رو به چشم هام دوخت. نگاه

شد  یچ ؟یگیواسم نم امرزیخدا ب هی رممیکه گفت اگه بم ینبود یشد؟ تو همون یشد؟ اون نفرت تو نگاهت چ یچ-

 ره؟داستان آ یخوبه  یبش یخوایحس ترحمت گل کرد؟ م ضمیمر یدیفهم

 گونم سُر خورد. یو اشک هام آروم رو دیحرف هاش بغضم ترک با
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 گفتم: یلرزون یگوشم گذاشتم و با صدا یهام رو، رو دست

 خوام بشنوم. یبسه عماد، بسه نگو نم-

 زد: ادیقابل کنترل چنگ زد به دستام و از رو گوشم برداشت فر ریغ یخشم با

قرص  نیترحم مسخره اتو... اگه بحث ا نیها؟ نه خودت رو نه ا یفهم یخوامت چرا نم ینم لدای ،یگوش بد دینه با-

 خور... یبه جون خودت م خورمشونیباشه م ی لعنت یها

 یدل نبود.. م هیخودش هم با خودش  یشدم. حت رهیو درشتم به لبهاش خ یاشک یرو قطع کرد، با چشم ها حرفش

 ه..لبهاش یخوادتم اما هنوز هم قسم اسم من رو یگه دلش نم

 کردم. یم هیهم گر دمیخند یبلند هم م یدهنم گذاشتم با صدا ی. دستم رو، رودمیاز ته دل خند هیگر ونیم

 عقب رفتم و گفتم:  عقب

 .یکرد وونهیمنم د ییا وونهیعماد تو د ؛ییا وونهیتو د-

 غیج یو صدا هیبا گر زدمیاش م نهیبه س یدر پ یپ یکه مشت ها یبرداشتم در حال ریبه سمتش خ زیآم جنون

 گفتم: ییغویج

مجنون  ی لیعاشقتم؟ تا بهت بفهمونم من از ل یواسه ات چکار کنم تا بفهم گهیآخه احمق من و ترحم؟ اونم به تو؟ د-

 یروز اول قبولت کنم تا بفهم یو من با همون عالقه  یایو ب یبر یخوا یم گهیچقدر د نم؟یتر یلیهم واسه تو ل

 خوامت؟ یچقدر م

 اش گذاشتم. هق زدم. نهیس یزدم و سرم رد رو نشیس به یآخر مشت

 ..؟یعماد؟ تاک یتا ک-

 :دیچیگوشم پ یغم آلودش تو یسردش رو پشت کمرم گذاشت صدا دست 

 نکن.  هیغلط کردم گر لدا،ینکن  هیگر-

رو گرفت و به عقب بردم، چشم هاش از اشک نم دار شده بودن اما دوباره نگاهش مهربون شده بود، همون  بازوهام

 که دوست داشتم. ینگاه مهربون
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 رو ندا... اقتتیل لدا،یمن بدم -

 لبش گذاشتم. یرو یاشاره ام رو انگشت

 ندازه نداره. انقدر خوب که ا یمن رو نداره. تو خوب اقتیکس جز تو ل چی! نگو عماد هسیه-

 .دمیورچ لب

 بد.. یلیخ یبد یر یم هویکه بدون در نظر گرفتن من  ییاما اون موقع ها-

 گونش سُر خورد، ناباورانه لب زدم: یحرفم اشک هاش آروم رو نیاتمام ا با

 عماد!-

 مبل نشستم.  یجون رو یلبم نشست، چشم هام رو بستم..ب یرو یقیعم لبخند

 بگه.. نتونست

 مبل نشستن. یسمتم رو هیبا عجله جلو اومدن و هر کدوم  نایو ک لیسه

 گفت: عیسر لیسه

 شده؟ یچ-

 به هر دو نگاه کردم. متعجب

 !دیمگه خودتون نبود-

 زد. لیبه سه یدستش رو پشت گردنم برد، خم شدم که پس گردن انیک

 تو الل شو. -

 دستش رو پشت گردنش برد و ماساژ داد. لیسه

 ؟یزنیا  خب چرا م-

 ...لدای! بگو سسیه-

 بگم؟ یچ-
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 چکار کن. یخوایم-

 از جام بلند شدم. یعاد یلیخ

 .رمیهمونجور که خودش خواست م چیه-

 با هم داد زدن: لیو سه انیک

 ؟یچ-

 .گردمیفردا برم ی. ولرمیاالن م-

 از جاش بلند شد. انیدر رفتم که ک سمته

 رسونمت. یبزار م-

 . رمینه خودم م-

 ها اومد.پله  یعماد از رو یصدا

 .یر یکن بعد برو. خودتم تنها نم زیدستت رو تم-

هات  یدل نگران نیا یفدا لدای یگلوم نشست. اله یتو یاش بغض دهیرنگ پر یچهره  دنیسمتش،با د دمیچرخ

 بشه.

 زدم. یدستم بود. لبخند تلخ یرو بود  سوزن ُسرم لیکه دل یرو باال گرفتم، رد خون دستم

 چشم.-

دستش  یتو ینیاومد. س رونیاز آشپزخونه ب ونیگر یو از پله ها باال رفت، همزمان الله خانوم با چشم ها دیچرخ

 آب و قرص.. وانیل هیبود. 

 رفت که سه جفت نگاه سمتم برگشته شد.. یسمته پله ها م داشت

 ..انیک_لیسه_عسل بیترت به

 انوم رفتم.گذاشتم و سمته الله خ نیزم یرو، رو فمیک یدیترد چیه بدون
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 الله خانوم!-

 گرفتم و آروم گفتم: ینیسمتم، دستم رو سمته س برگش

 .برمیمن م-

 رو داد. از پله ها باال رفتم و سمته اتاق عماد رفتم.  ینیس یحرف چیه یب

 تلخ رو نکرده بودم. یلحظه  نیوقت فکر ا چی. هشدیتر م نیهر لحظه سنگ بغضم

 گفت: یعصب دیباز شدن در رو شن یرو باز کردم و وارد شدم، عماد پشتش به در بود تا صدا در

 بردار ببر. خورمیمامان من قرص نم-

 آب برداشتم و سمتش رفتم. وانیگذاشتم، قرص رو همراه با ل زیم یرو رو ینیس

 ؟یبخور ید یاما به خودت زحمت نم یساعت قرص هات رو هم حفظ-

 .برگشت سمتم عیسر

 !لدا؟ی-

 چاره ها؟ یب نیبا ا ای یکن یبا خودت لج م-

 قدم جلو اومد. کیتخت انداخت و  یرو رو شیهم رفت، گوش یهاش تو اخم

 ؟یبر یخواست یمگه نم-

 آب رو از دستم گرفت. وانیقرص و ل بسته

 حاال برو.-

 نگاهش کردم. رهیخ رهیو خ ستادمیجلوش ا نهیبه س دست

 بخور.-

 گفت: یگذاشت و با لحن کالفه و عصب یعسل یرو رو وانیو ل قرص

 .رونیخورم، برو ب ینم-
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 .یبخور دیبا-

 قرص رو برداشتم و سمتش گرفتم. بسته

 و بخور. ریبگ-

 . داد زد:نیزم یگرفتش و پرتش کرد رو ازم

 نکن. میعصب رونیبرو ب لدا،یخورم  یگفتم نم-

 و شمرده شمرده گفتم: دمیکوب نیپا به زم لجوجانه

 ..رم. قرصت رو بخور.ین ..م-

 لبش نشست. یرو یتکون داد پوزخند عصب یتو موهاش زد، سر یچنگ یعصب

 .یبه من تا قرص هام رو بخور یبد ریگ یایدست به دامن تو شد، که ب انیچرا ک زدمیحدس م دیبا-

 سردش رو به چشم هام دوخت. نگاه

شد  یچ ؟یگیواسم نم امرزیخدا ب هی رممیکه گفت اگه بم ینبود یشد؟ تو همون یشد؟ اون نفرت تو نگاهت چ یچ-

 داستان آره؟ یخوبه  یبش یخوایحس ترحمت گل کرد؟ م ضمیمر یدیفهم

 گونم سُر خورد. یو اشک هام آروم رو دیحرف هاش بغضم ترک با

 گفتم: یلرزون یگوشم گذاشتم و با صدا یهام رو، رو دست

 خوام بشنوم. یبسه عماد، بسه نگو نم-

 زد: ادیقابل کنترل چنگ زد به دستام و از رو گوشم برداشت فر ریغ یخشم با

قرص  نیترحم مسخره اتو... اگه بحث ا نیها؟ نه خودت رو نه ا یفهم یخوامت چرا نم ینم لدای ،یگوش بد دینه با-

 خور... یبه جون خودت م خورمشونیباشه م ی لعنت یها

 یدل نبود.. م هیخودش هم با خودش  یشدم. حت رهیو درشتم به لبهاش خ یاشک یرو قطع کرد، با چشم ها حرفش

 لبهاشه.. یخوادتم اما هنوز هم قسم اسم من رو یگه دلش نم
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 کردم. یم هیهم گر دمیخند یبلند هم م یدهنم گذاشتم با صدا ی. دستم رو، رودمیاز ته دل خند هیگر ونیم

 عقب رفتم و گفتم:  عقب

 .یکرد وونهیمنم د ییا وونهیتو دعماد  ؛ییا وونهیتو د-

 غیج یو صدا هیبا گر زدمیاش م نهیبه س یدر پ یپ یکه مشت ها یبرداشتم در حال ریبه سمتش خ زیآم جنون

 گفتم: ییغویج

مجنون  ی لیعاشقتم؟ تا بهت بفهمونم من از ل یواسه ات چکار کنم تا بفهم گهیآخه احمق من و ترحم؟ اونم به تو؟ د-

 یروز اول قبولت کنم تا بفهم یو من با همون عالقه  یایو ب یبر یخوا یم گهیچقدر د نم؟یتر یلیهم واسه تو ل

 خوامت؟ یچقدر م

 اش گذاشتم. هق زدم. نهیس یزدم و سرم رد رو نشیبه س یآخر مشت

 ..؟یعماد؟ تاک یتا ک-

 :دیچیگوشم پ یغم آلودش تو یسردش رو پشت کمرم گذاشت صدا دست 

 نکن.  هیغلط کردم گر لدا،ینکن  هیگر-

رو گرفت و به عقب بردم، چشم هاش از اشک نم دار شده بودن اما دوباره نگاهش مهربون شده بود، همون  بازوهام

 که دوست داشتم. ینگاه مهربون

 رو ندا... اقتتیل لدا،یمن بدم -

 لبش گذاشتم. یرو یاشاره ام رو انگشت

 انقدر خوب که اندازه نداره.  یداره. تو خوبمن رو ن اقتیکس جز تو ل چی! نگو عماد هسیه-

 .دمیورچ لب

 بد.. یلیخ یبد یر یم هویکه بدون در نظر گرفتن من  ییاما اون موقع ها-

 گونش سُر خورد، ناباورانه لب زدم: یحرفم اشک هاش آروم رو نیاتمام ا با
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نکرده  یبود که خدا نیا سخت تر از اون ادلم بزارم ام یبرام سخت بود تنهات بزارم و ما رو لدا؛یسخت بود -عماد! -

 به تو منتقل بشه. یلعنت یضیمر نیا

 هاش رو بست. و عقب رفت. چشم

 .میش یما نم گهیمن و تو د گمیم نیهم یگم برو؛ برا یم نیهم یبرا-

 گفتم: یلرزون و هش دار یپس زدم و با صدا یکه راه نفسم رو گرفته بود رو به سخت یبغض

. ممیگفتم ما واسه هم دمید باتویتو رو، اون نگاه مهربونتو اون لبخند ز ی. من از وقتمیوقت من و تو نبود چیما ه-

تونم ما رو از هم  یگه درمون داره هم نم یم انیکه ک یضیمر نیا ینکرد. حت رییما به من و تو تغ نیوقت ا چیه گهید

 یم نیرو از ب یضیمر نی. ما با هم اارمیمن کم نم میبرون خودت ازصد بار هم  زارمینم گهید نباریجدا کنه عماد، ا

 .میبر

 .یخند تلخ زد شین

 نه؟ ایعمله  نیا ی نهیبهت گفته چقدر هز انیک-

 بزنه گفتم: ینه تکون دادم، تا خواست حرف یبه نشونه  یسر

افراد  یداروها ی نهیخوندم که هز ییجا هیبهم نگفت اما خودم  انیک  . در ضمنیهات بگ یدیاز ناام خوامیعماد! نم-

 . گانهیو کامال را دهیرو دولت م دزیمبتال به ا

 به بازوش زدم. یدست

 نباش، من تا آخرش کنارتم.  دیپس ناام-

 شدم بسته قرص رو برداشتم و سمتش گرفتم. خم

 گرم شد. نیا ارمیتا برم آب سرد ب ریبگ-

 خورم. یم نیخواد با هم ینم-

 قرص در از بسته در آورد و خورد. کیو باالخره رو از گرفت  وانیل

 حاال خوب شد؟-
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 به روش زدم. یقیعم لبخند

 .هیآره عال-

 گذاشتم. ینیس یرو ازش گرفتم برگشتم و تو وانیو ل قرص

 ...؟لدای-

 جانم؟-

 ؟یخوب نشد خودت بر میماریاگه ب ید یقول م-

 بهش انداختم. نهییرو از داخل آ نگاهم

 ؟یدون یجوابم رو خودت م-

 تو موهاش زد. ینگاهش رو به اطراف گردوند و چنگ کالفه

 .شهینم-

 لبم نشست؛ سمتش برگشتم. یرو یلبخند

 شه؟ینم یچ-

 اش و با حرص گفتم: نهیزدم رو س آروم

 کننده بزن. دیبرم خونه تو هم کمتر حرف ناام گهیشده، د رمیمن د-

 .دمیمقدمه جلو رفتم و گونش رو بوس ینزد، که ب یحرف

 .زمیخدافظ عز-

 سمته در که دستم رو گرفت. برگشتم

 برو. انیبا ک یصبر کن، تنها نر-

 زدم و ابرو باال انداختم. هیبه در تک طونیش یزد باال،سر برگشتم سمتش و مثل دختر بچه ها طنتمیش رگ

 نچ.-
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 کرد. یزیر اخم

 .یر یتنها نم لدای-

 .یاوک-

 پس برو.-

 .رمیم انینگفتم که با ک یگفتم اوک-

 قدم جلو اومد. کیشلوارش برد و  بیهاش رو تو ج دست

 ؟یپس چ-

 لبش نشست. یرو ینگاهش کردم. که لبخند طنتیبه دندون گرفتم و با ش انگشت

 .یستیساله ن 20دختر  گهیانگار نه د-

 زدم. غیحرفش قهقه زدم، ج نیا با

 ا  عماد.-

 به گردنم زد. زیر یسه تر شد، جلو اومد سرش رو تو گردنم برد و بو قیعم لبخندش

 جان عماد؟-

خود شده و  یدونستم عماد از خود ب یسال قبل. م شیبرگشته بود به ش یهام رو با لذت بستم، انگار همه چ چشم

 بود. متیغن من  واسه قلب عاشق نمیاما هم ستیحواسش به کارش ن

 خودت من رو ببر.-

 .دیکش یقیگردنم بود نفس عم یگود یدور گردنم حلقه شد، سرش هنوز تو دستش

 نرو. یخوایشده م رید-

خسته کننده،  یدور نیاومد. انگار خودش هم از ا یداشت راه م یجد یلبم نشست، نه انگار جد یرو یلبخند

 خسته شده بود.
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 فکر دهن باز کردم و گفتم: بدون

 حاال زنت بودم و.. یموند یرفتن م یسال قبل به جا شیاگه ش-

 گفت: یرنگ گرفته بود. به سرد شیشونیپ یزدم عقب رفت. اخم روحرف رو  نیا تا

 تا لباس عوض کنم. رونیخوام. برو ب ینرفته هم نم یلعنت یضیمر نیا ینخواستم، و تا وقت-

 حق به جانب گفتم: ارمیاز اون حال و هوا درش ب نکهیا یحرفش تلخ بود اما برا نکهیا با

 .یتو غلط کرد-

گرده شده از تعجب نگاهم کرد، انقدر نگاهش با حال بود که ناخوداگاه خنده ام گرفت.  یسمتم و با چشم ها دیچرخ

 .دمیخند زیدهنم گذاشت و ر یدستم رو، رو

 دهنم برداشت. یلبش نشست دستش رو جلو آورد و دستم رو از رو یرو یلبخند که

 .یعادتو ترک نکرد نیهنوز ا-

 لب هام رفت، آروم گفتم: یاز رو لبخند

 هنوز عادتم از سرم نرفته. نیهم یبرا دمینخند ینجوریوقته از ته دل و ا یلیخ-

سمته در و با گفتن  دمیچرخ عیمحو شد و غم تو چشم هاش نشست. اشک تو چشم هام هجوم آورد سر لبخندش

 اومدم. رونیاز اتاق ب "منتظرتم رونیب"

 چشم هاش گرد شد . آروم لب زد: دنمیداومد، با  رونیهمزمان دز اتاق رو به رو باز شد و پدر عماد ب که

 تو؟-

از  ییا گهیحرف د چیاکتفا کردم. و بدون ه "سالم"فقط به گفتن  نیهم یبرا ادیدونستم اصال از من خوشش نم یم

 رفتم. نییپله ها پا

 نفر سمتم برگشتن و منتظر نگاهم کردن. 4پله که گذاشتم هر  نیآهر یرو پا

 مبل بلند شد. یخانوم مضطرب از رو الله
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 شد؟ یچ-

 به روش زدم. یلبخند

 ..یرفت س ادمیقرصش رو خورد. فقط شرمنده -

 گفت: هی. با گردمیحرفم تمام نشده بود که خودش رو بهم رسوند و در آغوش کش هنوز

 دخترم. یمرس ذاره،یحرفت نم یدونستم عماد دوست دارم و حرف رو یم یقربونت برم دخترم، ممنون که اومد-

 و عقب رفتم. دمیرو بوس گونش

 . ستیهمه تشکر ن نیبه ا ازینکردم الله خانوم، ن یمن کار-

 عمادم...  یاز روح افتاده  یواسه زندگ یهست ییچه فرشته ا یدون ینه قربونت برم تو خودت نم-

***** 

کوچه که  چیر پنگاه کردم، س شدیعماد که دور م نیبه ماش زدیبرق م یکه از خوشحال یلبم و نگاه یلبخند رو با

 پام ترمز کرد. یجلو ینیگذشت سمته در برگشتم که همزمان ماش

 نیهم رفت پا تند کردم سمته در که به عجله از ماش یداوود اخم هام تو دنیبا د ه،یک نمیبرگشتم تا بب کنجکاو

 .دیاومد و سمام دو رونیب

 کنم. یخواهش م لدا،یصبر کن -

 بهش انداختم. یدستم نشست به سرعت دستش رو پس زدم و نگاه تند یرو تو قفل بردم که دستش رو دیکل

 ؟یخوا یم یچته چ-

 .میحرف بزن دیبا-

 ندارم. یمن با تو حرف-

 حرکت خودش رو جلوم انداخت. هیرو باز کردم که با  در

 .میحرف بزن دیبا لدای-
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 عقب رفتم تا فاصله ام رو باهاش کم کن. یعصب

 .نمیچه خبرته؟ برو عقب بب-

 کنم گوش کن به حرفام. یخواهش م-

 هام رو با حرص بستم. چشم

 دلخورش بلند شد. یصدا که

 ی. محض رضانیمن رو بب کمیبخدا من دوست دارم  لدایآره؟  ید یم یبه خاطر اون پسره اس که بهم جواب منف-

 ...ینامرد رو که دم عروس یوقتشه فکر اون پسره  گهیهم که شده به خواستم فکر کن. د کباری یخدا برا

 هام با خشم باز کردم و داد زدم: چشم

مشکل  گهید یفهم یبار که چه عرض کنم صد بار دادم. تو نم کیخوام بشنوم من جوابت رو  ینم گهیبسه داوود، د-

 .ستیمن ن

 زدم به بازوش که عقب رفت. فیک با

 پس هنوز دوسش دارم.-

با لحن  تیبهش انداختم. نخواستم جوابش رو بدم اما نتونستم و در نها یزیرو چرخوندم سمتش و نگاه تند و ت سرم

 گفتم: یتلخ

 رفته حرفاتو.. ادمینامرد، از تو مرد تره. فکر نکن  یگ یکه تو م یآره هنوزم دوسش دارم، در ضمن اون پسر-

 از جانب داوود باشم، داخل رفتم و در رو بستم. یمنتظر حرف نکهیرو گفتم و بدون ا نیا

 !لدای-

 رو خاموش کردم. یاومدم و صحفه گوش رونیچت عماد ب از

 جانم مامان؟-

 گم. یبهت م رونیب یایب-
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 بود. ستادهیمامان کنار پله ها منتظر ا رون،یحوصله از جام بلند شدم و رفتم ب یکردم ب یپوف

 داخل. ای. و بایچند قدم جلوتر ب هی یاومد نجایخب مادر من تو که تا ا-

 گه. ینم یزیچشه از صبح که اومده همش تو اتاقشه به منم که چ نیماهور بب شیبرو پ ز،یبر زبون کم  خوبه خوبه-

 گفتم و رفتم سمته اتاقش. ییا "باشه"ماهور نگاه کردم  یحرفه مامان نگران به در اتاق بسته  نیا با

 گرفته و آرومش اومد. یبه در زدم که صدا ییا تقه

 داخل.  ایب-

 پرت بود نگرانتر سمتش رفتم. نیزم یهم رو شیپتو بود و گوش ریماهور که ز دنیاتاق شدم، با د دوار

 شده؟ یماهور چ-

 که.. دمینداد؛ پتو رو از سرش کش یجواب

 رو بهم دوخت. ونشیبود نگاه گر دهیکه طاق باز دراز کش یحال در

 ماهور چته؟-

 کنان خودش رو تو آغوشم انداخت.  هیرو گفتم بلند و شد ک گر نیا تا

 ...یشده؟ نگرانم کرد ی زمیماهور عز-

 ..گانهی لدا،ی-

 ام حبس شد. نهینفس تو س گانهیاسم  دنیاش فضا رو پر کرد، با شن هیهق هق گر و

 و ناباورانه لب زدم: آروم

 ؟یچ گانهی-

 مُرد. گانهی شه،یهنوزم باورم نم لدای-

 چشم هام زنده شد. یجلو گانهیمعصوم  یتونستم نفس بکشم تنها چهره  یاز تن رفت، نم جون

 گفت: یکرد به سخت یم هیکه گر یدر همون حال ماهور
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 پدرش رو کرده، بردش. یبه مهراد گفت دلش هوا شبید-

 تو حرف زدنش افتاد. یهق کرد و مکث هق

 سر قبر فوت کرد. شبیانگار همون د راز،یشبونه بردش ش-

 گونم سُر خورد. یاشک هام رو امیشم هام از اشک پر شد و تا به خودم بچ اریاخت یب

******* 

کرد. نگاه  یقرآن هر لحظه حالم رو بد و بدتر م یبود و صدا دهیچیکه در فضا پ یگوش خراش یها هیگر یصدا

 که درست رو به روم بود، مات مونده بود. گانهی یبه عکس قاب شده  ونمیگر

بلند و مردونه  یها هیگر یکدوم گوش خراش تر از صدا چیرفت. اما ه یباالتر م ونیش یگوشه صدا کیلحظه، از  هر 

 همه سرو صدا باز هم بلندتر از همه بود. نیمهراد و مهران نبود که با ا ی

 .دیبه مهراد چشم دوخته بود، چرخ ونیگر یبه سمته ماهور که از پشت پنجره با نگاه نگاهم

 بدتر بود. شدنیحساب م گانهی لیفام ییجورا هیکه  ییتمام کسا حال ماهور از انگار

 د؟ید یآب م وانیل هیخانوم -

 که از کنارم بلند شد به خودم اومدم. یزن یصدا با

 اومد. ادمیرو  تمیدستم موقع یتو وانیل دنیبرگشتم سمتش با د جیگ

 . ختمیپارچ رو باال گرفتم و آب واسش ر عیسر

 ممنون.-

 کرد گفتم: یکه با فاصله از من داشت حلوا بر م گانهی یکه رفت، رو به خواهر زاده  زن

 سمته مردا؟ یجان حلوا فرستاد ایدن-

 نه به خدا وقت نکردم. -

 .برمیخودم م-
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 گرفتم و سمته در سالن رفتم. گانهیآشپزخونه دو ظرف حلوا از نرگس خواهر  یتو رفتم

با عجله خودش رو بهم  نجایا امیب خوامیه عماد گشتم، صبح تا بهش خبر دادم که مزدم با چشم دنبال رونیدر که ب از

 رسوند.

 مونه. یحاله مهراد و مهران و دست تنها بودنشون گفت که م دنیهم اومد با د یوقت

 کرد. یصحبت م یبود و با مرد ستادهیغذا ا گیکردم، کنار د داشیپ باالخره

 انداختم و سمتش رفتم. نییرو پا سرم

 عماد!-

 سمتم. برگشتم

 جانم؟-

 اومد.  یبهش م یمشک پیشدم، آخ که چقدر ت خشیچند لحظه م یرو باال گرفتم برا سرم

 ..لدای...لدای-

 گفتم: عیخوردم ک سر یخودم اومدم، تکون به

 ها بله؟-

 زد. یمهربون لبخند

 چشم.-برو داخل.  عیاونا رو بده خودتم سر-

 بال. یچشمت ب-

هوا دستش رو دور کمرم حلقه کرد و به سمته خودش کشوند، تا خواستم سرم رو باال  یبرم عقب که عماد ب خواستم

 و به سرعت از کنارم رد شد. دیچیمهراد در فضا پ ادیفر یصدا ارمیب

 ها؟ یکن یم یچه غلط نجایتو ا-

 برگشتم. عماد ولم کرد و آروم گفت: متعجب
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 .یشدیعقب له م دمتیکش ینم-

 زدم و بُهت زده به مهراد که به سمته پدرش حمله ور شده بود نگاه کردم. یلبخند مات

 زد: ادیهولش داد و فر رونیب به

 ها؟ نجایا یایبهت گفت تو ب یک رونیبرو ب-

 آروم گفت: یتراب

 مهراد گوش..-

روز  یبست نبود حاال اومد یدیخودش رو به گه کش یدهنم باز نشده زندگ نیاز ا شتریدم، فقط برو تا ب یگوش نم-

 .یخراب کن شمیخاک سپار

 مهراد..-

 شبنم بلند شد. غیج یخورد، صدا واریخشم به عقب هولش داد ک محکم به د با

 با خشم نگاهش رو به سمته شبنم انداخت نعره زد: مهراد

 خودم... ای دیریم ای-

 له هم هجوم اشک رو به چشم هاش حس کردم.فاص نیساکت شد از هم د،یچیآمبوالنس که در فضا پ ریآژ یصدا با

کنه تا جلو  یدونستم االن دل دل م یروح و اشک آلودش انداختم خوب م یب یبه چهره  ینگاه ستاد؛یکنارم ا ماهور

 بره و مهراد رو آروم کنه.

خم شده دو لنگه  یبا شونه ها ختیر یکه اشک م یرفتن، مهراد در حال رونیاز خونه ب یحرف چیه یو شبنم ب یتراب

 بشه. اطیدر رو باز کرد تا آمبوالنس وارد ح ی

هوش شد که اگه  یهمون دم در ب گانهیاومدن. خواهر  رونیها باالتر رفت، تمام زن ها از خونا ب هیو گر غیج یصدا

 افتاد. یم نییدخترش نگرفته بودش از پله ها پا

 یصدا گانهی یکفن شده  یآوردن برانکارد و جنازه  رونیو مهران با هم به سمته در عقب آمبوالنس رفتن. با ب مهراد

 مهراد و مهران به هوا برخواست. یها هیهق هق گر
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 زد: ادیفر یخش دار و دورگه  یانداخت با صدا گانهی یجنازه  یخودش رو، رو کیکوچ یمثل بچه ها مهراد

نشدم نامرد مگه چقدر گذشت از بدست  رین، تو رو قرآن تنهام نزار. باز کن من هنوز از بودنت سباز کن چشاتو ماما-

 .یآوردنت که رفت

 مهراد و مهران رو از جنازه دور کردن. گهیاز کنارم رد شد و به کمک چند مرد د عماد

 ...میخونه به سمته قبرستون حرکت کرد یو چرخوندن جنازه تو یشگیاز به جا آوردن رسم هم بعد

رو به خاک سپردن به  گانهیآورد، در آرامش  یرو به درد م یمهراد قلب هر کس یها هیبود گر یسخت و تلخ روز

 رفتنش  سن بود. نیتا امروز و ا گانهیرفتنش اما قسمت  یبسته شده.. زود بود برا گهیآدم د کی یدفتر زندگ یتلخ

 ..ستیکه تلخ ن هیگ و رفتنمر کدوم اما بود تلخ

 بود.. نیهم انشیکه از ازل پا هیباز هی یمامان زندگ بقول

********* 

 !لدای-

 .نیماش یخم شدم تو یرو نبسته برگشتم و کم در

 جوونم!-

 گونم رو پاک کرد. یو با انگشت شصت رد اشک رو دیرو جلو کش خودش

 نکن قربونت برم. هیگر گهید-

 به روش زدم. یلبخند

 به دستش زدم. یرو گرفتم و بوسه  دستش

 چشم.-

لبم  یگرفتن بوسه اش مشت کردم و رو یدستم رو تو هوا به معن یواسم فرستاد. با خستگ ییهوا بوسه ا یتو

 گذاشتم.

 .دیآروم خند که
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 برو وروجک ماهور منتظرته. -

 اونم به چشم.-

 د دست تکون دادم.عما یماهور رو گرفتم با دسته آزادم برا یرو بستم، بازو در

 .میو سمته خونه رفت میعماد برگشت نیدور شدن ماش با

 موندم. یمهراد م شیکاش پ-

 ؟یخب چرا نموند-

 خستش رو به چشم هام دوخت. نگاه

 .دمیاز عماد خجالت کش-

 نثارش کردم. ییا وونهیزدم. و د ییخنده ا تک

 چرت نگو ماهور.-

 رو ول کردم و گفتم: بازوش

 حاال برو. یخوایم-

 !یجد-

 آره برو.-

 پس من برم؛ فعال.-

 تکون دادم و رفتم داخل خونه... یازم دور شد..سر عیبزنم و سر ینداد حرف اجازه

*********** 

 دارن؟ فیسالم، دکتر تشر-

 بله هستن.-

 تا وقتتون بشه. دینیبش-
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 ندارم. یوقت قبل-

 داخت.بهم ان یهیابروش رو باال داد، نگاه عاقل اندر سف یتا

 .رمیگ یتماس م دیپس شماره اتون رو بد-

 از مراجعه کننده اشاره کردم. یسالن خال به

 وقت آزاد تر از االن!-

 .انیمراجعه کننده ها م گهیساعت د میخانوم تا ن-

 .شهیساعته تمام م میمن کارم ن-

 .شهینم-

 نگاهم رو بهش دوختم. کالفه

 .دیبا خود دکتر هماهنگ کن شهیاگه م-

 هاش رو تو هم کرد. اخم

 .شهیگم نم یخانوم م-

 .شدینم دامیورا پ نیا گهیو د رفتمیکارش فوق العاده اس وگرنه م یخانوم دکتر تو نیگن ا یم فیح

 .دیریوقت من رو نگ دییخانوم بفرما دییبفرما-

 توجه بهش سمته اتاق دکتر رفتم و تا بهم برسه وارد اتاق شدم. یبهش رفتم و ب یغره  چشم

 گفت: یپشت سرم وارد شد و عصب یمنش. گرفت باال  با تعجب سرش رو ردکت

 .شهیخانم دکتر به خدا من بهشون گفتم نم رون،یب دییخانوم بفرما-

 گفت: ییاز جاش بلند شد و با خوش رو دکتر

 .یباش خانوم صادق رونی. شما بستین یمشکل-

 رفت. رونیبهم رفت و ب یچپ چپ ی  صادق لشیفام دمیکه تازه فهم یمنش
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 به روم زد. یمهربون و خندونش مشخص بود که مهربونه لبخند یبود و از چهره ا یکه زن مُسن دکتر

 .زمیعز نیبش ایب-

 ممنون.-

 بود نشستم، رو به روم نشست. کترینزد زشیم هیکه  ییمبل تک نفره ا یرو

 .ارهیبگم ب یخوریم یزیچ-

 نه ممنون.-

شرمنده که -. یاومد یکه انقدر با عجله و بدون وقت قبل یدار یچه مشکل زمیعز دییکنم. خب بفرما یخواهش م-

 خب من عجله داشتم. یول دیگفتم، گفت وقت ندار تونیاومدم داخل، به منش ینجوریا

 یبرا مارامیچون اکثر ب خوادیهم فکر کردن نم ادیالبته ز دیاومد یدونم واسه چ ی. هر چند مزمیعز ستین یمشکل-

 .انیمشکل م نیهم

 و با غم لب زدم: آروم

 !دزیا-

 زد و مهربون جواب داد: یلبخند

همه غم باشه. خودت  نیالزم به ا انشیب ینه اونقدر که برا یهست ول ست،ین یچیفقط اسمش بزرگه وگرنه ه دزیا-

 ؟یمشکل رو دار نیا

 .ضهینه، شوهرم مر-

 .یستین دزیخودت که مبتال به ا ؟یبهش کمک کن یخوا یو تو م-

 تکون دادم. یمنف یبه نشونه  یسر

 .مینامزد-

همونجور که من تو حرفام  ینگاه نکن یضیمر هیبعنوان  دزیکه به ا یرو بدون نیا دیبا یزیآها، خوبه اول از هر چ-

 داره. یهم راه حل یمشکله. هر مشکل هیفقط  دزیا برم،یاسم م
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 که صدام رو خش دار کرده بود گفتم: یبغض با

 تناکه.مشکل وحش نیاما ا-

 آرامش چشم هاش رو باز و بسته کرد. با

شروع دوباره نگاه  هیبعنوان  دزیکدوم به ا چیه ه،یزندگ انیپا دزیکنن ا یکه فکر م نهیمن هم یمارایاشتباه تمام ب-

 دزیدخترم ا نی. ببشننیم یو اشک هاش جار بازهیخودش رو م شنوهیرو م دزیمثل تو تا اسم ا یکیکنن.  ینم

از  دزیکه ا میتوجه کن قتیحق نیبه ا دیاما با اکهبهش مبتال شده وحشتن یکس نکهیا دنیدرسته اسمش بزرگه و شن

تونه با مصرف قرص و داروهاش به  یم دزیمبتال به ا ماریداره اما ب ریبهتره، درسته که واگ یلیسرطان خ یماریب

 هی یلیاش باالس و خ نهیشده، درسته هز دایم که په دزیا یادامه بده. و خوشبختانه درمان قطع شیعاد یزندگ

نکرده  شرفتیپ ادیشده و ز دایپ یدرمان به تازگ نیو اما درمانش وجود داره. ا شهیم دایپ نیادیبن لولندرت ژن س

 خب وجود داره.  یول

 من رو بشنون. یهم حرف ها شونیکه ا دیایبا نامزدتون ب دیتونم تمام نکات رو فقط به خودت بگم با ینم من

 نامزدم بپرسم. یجلو شهیداشتم که نم یسوال هیچشم، فقط خانوم دکتر -

 .زمیبپرس عز-

 .میمشکل قرار بود ازدواج کن نیا یعنی...ضیمر نیما قبل از ا دینیبب-

 موضوع؟ نیبا ا یدار یخب! تو مشکل-

دونم خودم خواه ناخواه با  یهم درمان شد باز هم باهاش ازدواج کنم، م دزشیاگه ا ینه، نه اصال. من حاضرم حت-

 ..؟یبچه دار یاما برا شمیم مبتال  رابطه یبرقرار

 یواسه نامزدت نه انرژ یباش یمثبت یتو قرار  انرژ یفکر نکن یمنف یزایکن به چ یسع شهیاول که انشاهلل درمان م -

بگم که همونجور  دیبر طرف بشه با تیجواب نمونه و نگران یسوالت ب نکهیا یاش، اما برا هیروح فیتضع یبرا یمنف

با تحت نظر دکتر و مصرف  دیتونیم ستین یمشکل چیه یبچه دار یبرا یول دیشیشما خودتون مبتال م دیکه گفت

 کنه.......... ینم دایپ یمشکل چیو بچه هم ه یحامله بش سهینویکه دکتر واست م ییداروها

*********** 

 نبود. یو استرس چند ساعت قبل خبر یاز ناراحت گهیاومدم حالم بهتر شده بود د رونیمطب که ب زا
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 یمثل مشکل ها میدید یمشکل م هیرو فقط ب شکل  یضیمر نیبقول دکتر ا دم،یترس یعماد نم یضیاز مر گهید

 .میکه با هم از جلو راهمون کنارش زد یقبل

 رفتم. نایشدم و به سمته خونه عماد یسوار تاکس یو ذوق وصف نشدن یانرژ با

 .زهیمثل من ترسش بر دیگفتم، اون هم با یدکتر رو بهش م یزدم و تمام حرف ها یبا عماد حرف م دیبا

 گرفتن چشم دوختم. یمحرم رو به خودشون م یمشک یها که کم کم داشتن رنگ پارچه ها ابونیخ به

 بسپارم. نیاد رو به دسته امام حسو من قرار بود عم شد،یمحرم شروع م گهیروزه د چند

 دهیبهت م یبخوا نیاز صاحب عذات آقا امام حس یزیهر چ زیعز یشب ها نیا یواسم ثابت شده بود تو یبچگ از

 گردونم. یبرنم یدونم که دست خال یخواستم، م یعمادم رو ازش م یشب ها سالمت نیمن هم تو ا

 خانوم؟ ابونیکدوم خ-

 اومدم. رونیراننده از فکر ب یصدا با

 بله؟-

 ابونه؟یکدوم خ دمیپرس-

 بعد کردم. ابونیانگشت اشاره به سه خ با

 ..ابونیاون خ-

عسل از پشت  یزده  جانیه یسمته در رفتم که همزمان صدا هیشدم بعد از حساب کردن کرا ادهیدر خونه پ یجلو

 سرم اومد.

 !لدای-

 خودش رو بهم رسوند. برگشتم

 سالم.-

 .زمیسالم عز-
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 .سالم-

 بست. یرو م نیبود که داشت در ماش لیسمته صدا برگشتم، سه به

 سالم.-

 با ذوق گفت: عسل

 داداش عمادم مگه نه؟ شیپ یاومد-

 با خنده جلو اومد. لیسه

 چنده. لویعماد ک نهینه اومد من و تو رو بب-

 باال گرفت و عقب رفت. میبهش رفتم که دستش رو به حالت تسل یخنده چپ چپ با

 اونجور نگاه نکن. میمن تسل-

 گم. یبه عماد م رمیدکتر کمتر مزه بپرونه م یآقا-

 گفت: طنتیکرد با ش یدستش باز م یتو دیکه در رو با کل یدر حال عسل

 .شترهیشناس ب کروبیم هی! لدای هیدکتر چ-

 خنده اش به هوا برخواست. یداخل و صدا دیانجام بده دو یبتونه کار لیسه نکهیقبل از ا و

 در جواب عسل گفت: لیه رفتم داخل سهخند با

 کنه. یمسخره م نیببرم واسه هم یبودن خودش پ کروبیتونستم به م یلوژ کروبیمدرک م نیبا هم نکهیآره نه ا-

اومد.  رونیب ادیبا دادو فر ایشدم که در سالن باز شد و مه یتلف م اطیدوتا از خنده وسط ح نیداشتم از دسته ا گهید

 کیاومد و به سمتش هجوم برد از پشت هولش داد که نزد رونیب انیبود که ک دهیدم در سالن رس یپله  نیبه سوم

 .وفتهیبود ب

 با خشم داد زد: انیک

 تا خودم خفه ات نکردم. ایببر صدات رو مه-
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 حق به جانب برگشت سمتش. ایمه

 .یدیصداتت رو بر-

 .ستادیون ابهش عماد وسطتش دهیبا حرص به سمتش هجوم برد اما نرس انیک

 .یکن یبرو عقب چکار م ان،یبسه ک-

 .زنهیم یچه زر ینیب یمگه نم-

 تکون داد و آروم گفت: یکالفه سر عماد

 خب حق داره.-

 انداخت. ایبه مه ینگاه عصب انیک

 حق نداره اصال هم حق نداره.-

 قدم عقب رفت و گفت: کی ایمه

 .رمیگ یطالقم رو م یجد یجد یگفتم که رو انجام نداد یاگه کار-

 .ستمیاگه من گفتم نه مرد ن ریبرو طالق بگ ،یبرو هر-

 ؟یرو خراب کن مونیزندگ خوادی! به خاطر بچه خواهرت مهینجوریا  ا-

چهره اش  یآشکار تو ینگاه نگرانش رو به من دوخت. اما تمام نگاه من به سمته عماد بود که غم انیک یلحظه  یبرا

 داره. ایو مه انیک یبا دعوا یبطر هیغم  نیشک ا یبود. ب

 گردم. یتو خونت بر نم گهیوگرنه من د یبد شیآزما یبر یتا فردا وقت دار-

 با شک لب زد: لیسه

 ؟یشیچه آزما-

 رحمانه گفت: یب ایمه

 تر... یجا رفت و آمد داشت م نیا یلیخ انیروزا ک نیا دز،یا-
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بار  نیاز اشک شده بود رو به عماد دوختم. ا سیچند لحظه خ نیکه در عرض هم یگه، نگاه یم یچ دمینشن گهید

 من بود. ینگاهش رو

 نگاهم از عماد گرفته شده بود. ایمه غیج یصدا با

 به سرعت جلوش رو گرفت. لیدوم باال رفته بود که سه یلیس یبرا انیک دست

 با خشم داد زد: انیک

به  یعل یبه وال ایتن لشو گرفتم. مه یشرفو.. خاک تو سر من که اومدم و تو یب نیا  بزار بکشم ل،یبرو کنار سه-

 کنم. یعماد قسم سه طالقت م نیجون هم

 کشان به سمته سالن رفت. ادیرو با حرص عقب زد برگشت و فر لیسه

 .دمیطالقت م دمیطالقت م دم،یطالقت م-

 رید که سلول سلول وجودم رو گرفت بودم. غاز اشک نبود تنها احساس خوب بو یخبر گهیهام رو بستم؛ د چشم

 لبم نشست. یرو یلبخند انیاز جواب ک یاراد

 انقدر محکم پشتش بود. ششیبابت عماد بود که دا میطالقش بده خوشحالم نبود، خوشحال خواستیم انیکه ک نیا از

 رو لبت؟ هیلبخند چ نیخانوم ا-

 نبود. هیاز بق یانداختم خبر یعماد چشم هام رو باز کردم، به اطراف نگاه یصدا با

 لدا؟ی-

 جونم؟-

 ؟یاریهمه اشک رو از کجا م نیا-

 .دمیگونم کش یتعجب دست رو با

 کنم. ینم هیمن که گر-

 و نگاهش رو به اطراف گردوند. دیتو موهاش کش یدست یخنده  با
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 گفتم. یکل-

 امروز چه کردم. نمیداخل بب میبر ایرو ول کن ب نی. حاال اادهیآها آب بدنم ز-

 رو کشوندم و با خودم بردم داخل. دستش

 خواستم دستش رو ول کنم که نذاشت. میدیسالن که رس به

 دم گوشم گفت: آروم

 .نیهمه خودمون-

 دستم رو دور دساش محکم تر کردم. یبه روش زدم و گره  یلبخند

از اون جو  یخبر گهیرفته بود و د ای. مهمینشست هیجواب دادم. کنار بق ییالله خانوم سالم کردم که با خوش رو به

 نبود. شیپ قهیچند دق

 خندن. که عماد از جاش بلند شد دستش رو سمتم گرفت. یم لیعسل و سه  یهمه داشتن به کل کل ها نباریا

 اتاقم. میبر-

 هام گرد شد. چشم

 از چشم الله خانوم دور نموند و باعث شد با خنده بگه. که

 .یخواستگار یخونه اتون برا میایانشاهلل وضع عماد بهتر شد باز هم م زم،یخجالت نکش عز-

 .دیهوا دستم رو کش یکه عماد ب دمیزده لب گز خجالت

 خجالت نکش خانوم. ایب-

 حرفش خجالتم چند برابر شد، همراهش رفتم تو اتاق. نیا با

 .دیدر رو بست، کمرم رو گرفت و به در چسبوند، گونم رو نرم بوس تا

 با من تو؟ یکن یم چکار-

 لذت چشم هام رو بستم، دستهام رو دور کمرش حلقه زدم. با
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 مثل خودم عاشق.-

 زد. مینیکرد، آروم با انگشت اشاره زد رو ب ینیریرو عقب برد اخم ش سرش

 ستم؟یمگه ن-

 باز شد. شمین

 !یستین یچ-

 .یدون یکه خودت م یهمون-

 دونم. یخودم م یچ-

 .یکه خودت گفت یهمون-

 گفتم؟ یچ-

 .یچهار جمله قبلت گفت-

 حرص گفتم: با

 .گهیا  عماد بگو د-

 رفت واسش. یکه دلم ضعف م ییاز همون خنده ها دیخند مردونه

موهام  یجلو آورد شالم رو از سرم در آورد و انداخت پشت سرش، دست برد و موهام رو باز کرد. سرش رو تو دست

 برد.

 عاشقتم.-

 که لرزش قلبم رو حس کردم.جمله رو گفت  نیا رایگ انقدر

 .دیموهام کش یرو نوازش گونه تو دستش

 عماد؟-

 جونم؟-
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 امروز رفتم دکتر.-

 عقب رفت، نگران نگام کرد. عیسر یلیخ

 ؟یشده؟ واسه چ یچ-

 بهش زدم؛ دستش رو گرفتم. یلبخند

 تا بهت بگم. نیبش ایتو رفتم.ب ینگران نباش. واسه خودم نرفتم، برا-

 بود. ستادهیا سرم باال همونجور  تخت نشستم اما عماد یرو

 ؟ینیش ینم-

 پات بزارم. یخوام دراز بکشم و سرم رو، رو یبده م هیبرو عقب تر به تخت تک-

پام  یو سرش رو؛ رو دیعماد هم اومد دراز کش دمیتخت رفتم نشستم و پاهام رو دراز کش یکامل رو یحرف چیه یب

 گذاشت.

 و دستاش رو دور کمرم حلقه کرد سرش رو به شکمم چسبوند. دیپهلو راست خواب یرو

 خب بگو.-

 سرش گذاشت. یبزنم، دستم رو گرفت و رو یخواستم حرف تا

 کن. یبا موهام باز-

 خنده آروم زدم رو سرش. با

 .گهید یبخواب یخوا یبگو م-

 .قایدق-

 عماد.-

 رو عقب برد و مظلوم گفت: سرش

 لحظه بودم؟ نیحسرت ا یاله توچند س یدونیم-
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 زدم. یتلخ لبخند

 . شتریمن ب-

 عماد!-

 عقب  پام یکه از ترس خوردم سر عماد از رو یوحشت زده چشم هام رو باز کردم بخاطر تکون ان،یبلند ک یصدا با

 تخت افتاد. یرو و رفت

 کرد. یه منگا میبه من و عماد که به هول وال افتاده بود یهمون دم در اتاق با دهن انیک

 .میبود دهیصدا زده بود و ترس هوی انینبود اما خب ک یوضع بد یتو

 رفت و گفت: انیبه ک یکه به خودش اومد چپ چپ عماد

 ؟یاول در بزن ییقبل ورود به جا ینگرفت ادیسال سن  30با -

 ..سیکه شما محرم ن نیواال با احتساب به ا-

 خوردن بالش تو صورتش حرفش رو خورد. با

 کم چرت و پرت بگو. ان،یببندش ک-

 انداختم. انیوا رفته و خنده دار ک ی افهیخنده به ق با

 .دیهم خند عماد

 ؟یخب حاال بگو چکار داشت-

 گم. ینم-

 خب نگو، برو بزار ما به کارمون..-

 هوا رفت. انیکردم حرفش رو خورد و قهقه خنده ک شیکه چاشن یکه به شوونش زدم و چشم غره  یضربه  با

 شده. یچ گمیم نییپا دیاومد وفتاده،یمن برم تا دعوا شما دوتا ن-

 گفتم: ضیرفت. تا در رو بست با غ رونیب و
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 .یادب یب یلیعماد خ-

 ؟یچرا فسقل-

 .یگفت یاونجور انیجلو ک یدیعمه اته، خجالت نکش یفسقل-

 .هیعاد زایچ نیزن و شوهرا ا نیب ه؟یمگه چ-

 عمااااد؟-

 تخت بلند شد. یرو از

 .شهیخشک م رتیخب باشه بابا، کمتر حرص بخور ش-

 واسم فرستاد و بالش رو دوباره پرت کر سمتم. ییحرص بالش رو پرت کردم سمتش که تو هوا گرفتش، بوسه ا با

 اومدم. نییرو پرت کردم رو تخت و خودم از رو تخت پا بالش

 .حرفامم بزنم یمعذبم نذاشت گهیخوام برم د یشده، م یچ نمیبب میبر-

 رو گرفت و برگردوندم سمته خودش. دستم

 .نمیبب سایوا-

 عماد که حاال لباسش رو در آورده بود نگاه کردم. به

 جونم؟-

 .دیصورتم رو پشت گوشم برد و گونم رو بوس یرو باال آورد ک موهام تو دستش

 یخونه بش نیمعذب نباش تو قرار عروس ا-

 طعنه گفتم: با

 .یآره اگه شما دوباره پا پس نکش-

 من غلط بکنم.-

 .یغلط رو کرد نیقبال دوباره ا-
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 عفو کن.-

 شرط؟ هیبه -

 رو دور کمرم حلقه زد. دستاش

 ؟یچه شرط-

 .یشد عمل کن دایو اگه ژن پ یدکتر، تا زودتر خوب بش شیپ میبر-

 ...یدکتر روکه چشم، اما اون ژن رو فکر نم-

 لبش گذاشتم. یاشاره ام رو، رو انگشت

 رو بسپار دسته خدا. ینده همه چ ی! فاز منفسیه-

 زد. یمهربون لبخند

 خانوم. یتو بگ یچشم هر چ-

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

 ؟ییرزایجانم م-

 دفتر؟ دیایامروز نم یشیخانوم درو-

 تمام مالقات ها رو کنسل کن. زم،ینه عز-

 چشم.-

 پس خدافظ.-

 خدافظ.-

 مبل نشستم. یکنار عماد رورو قطع کردم برگشتم و رفتم  یگوش

 بود؟ یک-

 دفتر! یمنش-
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 ؟ییرزایم-

 .دیتعجب نگاش کردم که خند با

 سال ازت فارغ بودم. شیش نیمن تو ا یکرد یتو فکر م-

 عماد تو..-

 .دیکن کیج کیج هم کنار  عاشق یمثل کفترها دیخوا یم یه ایمن حرفم رو بزنم  دیزاریشما دوتا! م-

 :دیبا شک پرس انیدر هم رو به ک ی افهیبا ق لیسه

 کنه؟ یم کیج کیکفتر ج-

 کنه. ینه عر عر م-

 .کنهیم کیج کیج یینه خدا-

 .دیخند عماد

 خوار بره. یم لدایحرفت رو بزن،  انیک گه؛ید زهرمار د-

 اومد. رونیلب باز کرد حرف بزنه الله خانوم از آشپزخونه ب انیک تا

 کشم. یغذا رو م ادیرست کردم بابات که بخواد بره؟ من ناهار د یکجا م لدای-

 برم. دیمن با ینه الله خانوم ممنون ول-

 .یر یبعد م یخور یاصال حرفشم نزن. ناهار م-

 اما..-

 از من در اومد. یبه جانب دار عماد

 دوست نداره. یماه لدایمامان، -

 .ادیخوره حتما خوشش م یکه خوبه. حاال دست پخت من رو م یوا چرا؟ ماه-

 بزنم و رفت تو آشپزخونه. ییا گهینداد من حرفه د اجازه
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 رو سمت عماد خم کردم آروم دم گوشش گفتم: خودم

 شد. قمیاز عال یکیهم جزو  یبه عشق تو ماه یوقت یسال کجا بود شیش نیتو ا-

 گفتم. انیبهش زدم و رو به ک یگرد شد نگام کرد. چشمک یچشم ها با

 بگو. انیک-

 د؟ید یاجازه م-

 ما بگو.حت-

 نچسب رو طالق بدم. یدختره  نیتا ا یمن بش لیوک دیخودت با صیشخص شخ لدایکه  نیاول ا-

 .دیریبگ یطالق توافق دیمگه نخواست-

 حاال دبه در آورده. یول میخواست یم-

 گفت: یدر آورد و با لحن باحال یسرش رو از تو گوش لیسه

مسافرت با خونه عموم رفته  هی ینیب یما رو م ییدا نیهم ره؟یجو نگ رهیگن آدم رو سگ گاز بگ یم یدیشن لدای-

رو ول  ایمه نیگفت خاک تو سرت تو ا یخوام. تازه به عمادم م یرو م ایگفت من مه رایجو گ نیمسافرت برگشت و ع

 و دست به دام.. گلکرده تو  ریخر گ نیحاال ع ینیب یم لدا؟یبه  یدیو چسب یکرد

 خورد حرفش رو قطع کرد. انیکه از ک یپس گردن با

 تا خودتم خفت نکردم. ریخفه خون بگ ل،یسه یزن یحرف م یلیامروز خ-

 گم؟ یمگه دروغ م-

 مبل تک نفر بلند شد و اومد کنارم نشست و دستش رو دور شونم انداخت. یاز رو عسل

 تلخه. قتیحق یول یگ یدروغ نم-

 .دیبهم کرد و گونم روبوس ینگاه یمهربون با
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وقت تو رو با  چیه یخوشش اومده ول ایاز مه ییکه در مورد تو گفت دروغه. دا ییاولش اون جمله ا یجز جمله ها-

 نکرد. سهیمقا یریکبیاون ا

 شونم گذاشت. یبا مهر سرش رو، رو و

 به من و بعد به عسل انداخت. ینگاه یبا مهربون عماد

 .ششیپ یو ازم خواست بهت بگم بر رانیامروز اومد ا امیرو بگم. عماد ل یخبر اصل دیخب اگه اجازه بد-

 ه؟یک امیل-

 شش؟یپ میبر دیبا یک-دکتر عماد، از آلمان اومده. -

 وقتش آزاده. رانیا ادیم م،یهر وقت خواست-

 یبا من سالم و احوال پرس یخوش و مهربون ییبا رو نباریدر کمال تعجب ا د،یپدر عماد بحث خواب یورود آقا عل با

 . دیرو بوس میشونیدر آخر پکرد و 

 مامان بفهمه.. ایبه حالم اگه بابا  یبعنوان عروس قبول کرده بودن. وا یجد یلیخانواده من رو خ نیا کال

 واسم  تا دمیخواستم جلوش رو بگ یعماد هم به من که م م،یبعد همه سر سفره نشست قهیکه اومد چند دق یعل آقا

 کرد. زیظرفم رو دست گرفت و واسم تم یتو یها رو پاک نکنه، سر حوصله ماه یماه

 خوردم.  یغبطه م یمرد نیکردم و به داشتن چن یشد، نگاهشم م ختهیاما کم کم خجالتم ر دمیخجالت کش اولش

 زد؟ یواسش م شیاز ب شیو قلبم ب شدمیبود که من هر روز عاشقتر از قبل م یک عماد

 .میشد یمال هم م نینبود تا زودتر از ا یلعنت یضیمر نیا کاش

 و آخرش خودم ظرف ها رو شستم.. ستادمیالله خانوم و عسل ا یاز ناهار در مقابل اصرارها بعد

********** 

 عماد؟-

 جونم؟-
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 سوال بپرسم؟ هی-

 بپرس.-

 ؟یدیاصال چه طور فهم ؟یمبتال شد دزیبه ا یچه جور-

 کرد، دنده رو عوض کرد. تیرو به سمته چپ هدا نیماش چیپ سر

 .یسرباز یتو-

 چطور؟-

 انداخت. رونیبه ب یزد و از پنجره نگاه کوتاه یتلخ لبخند

 داشتم... یشب که اون نگهبان بود و من هم ساعت بعد از اون نگهبان هیاز بچه ها معتاد بود.  یکی-

 بهم انداخت. یکرد، دنده رو عوض کرد و نگاه مهربون یمکث

 ادته؟یخودخواهم.  یپادگان و بهم گفت یکه اومد ییبرد. همون روز یاون شب از فکر تو خوابم نم-

 مثبت تکون دادم. یو سرم رو به نشونه  دمیگز لب

 .دیجلو آورد و گونم رو کش دستش

 .زمیقربونت برم من عز-

 رو تو دستم گرفتم. دستش

 خب بعدش؟-

داره  دمیرفتم د یوقت وربع کم رفتم.12و من  شدیشروع م 12گرفتم زودتر برم. پستم ساعت  میتصم یخواب یاز ب-

 دمید یخورد. اولش باهاش بحث کردم وقت یاضافه م یشد هم حساب یم هیگرفتنش هم تنب یکنه، اگه م یم قیتزر

زدم تو صورتش که سرنگ افتاد تا اومدم  ذاشت،یکه تقال کرد و نم رمیکنه رفتم جلو سرنگ رو ازش بگ یاعتنا نم

 بردارم از پشت هولم داد و سوزن سرنگ رفت تو دستم. نیسرنگ رو از زم

 گفتم: یلرزون ینشه. با صدا یرو قورت داد، تند تند پلک زدم تا اشک هام جار بغضم
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 اومدم تو..تو.. یکردم و نم ینم یمن بود؟ من اگه اون روز بچگ رهیپس تقص-

 پارک کرد، متعجب برگشت سمتم. ابونیرو گوشه خ نیماش

 !لدای-

 اشک آلود نگاش کردم که خنده اش گرفت. یو مظلوم با چشم ها دمیورچ لب

 .یگربه شرک شد هیاونجور نگاه نکن، شب-

 . زدم رو شونش.میدیبغض و غم خند ونیم

 .یبد یلیخ-

 و بقلم کرد. دیرو جلو کش خودش

 !ایخودت رو مقصر بدون مینبن گهید-

 اما..-

 کرد. یزیرفت و اخم ر عقب

 .لدای-

 گم. ینم گهیباشه د-

 زد. یرفت و لبخند شیشونیپ یرو اخم

 ؟یدیخب حاال بگو چطور فهم-

 بهم رفت. ییا یغره  چشم

 .دمیخند

 گم. ینم گهیبه خدا د-

 اصال..-

 کرد، خودم رو به بازوش چسبوندم. حرکت
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 عماد، لطفا لطفا. لطفا بگو.-

 خنده گفت: با

 ه؟یچه کار نیا ییمگه بچه ا لدای-

 خنده ازش جدا شدم و سرجام نشستم. با

 کارا نشم. نیمجبور به ا گهیخب خودت بگو که د-

 گم. یباشه م-

 خب بگو.-

 خودش اومد گفت.-

 ؟یمنو ول کرد یمطمئن بش نکهیاونوقت تو بدون ا-

باهاش  یفحر چیداره بدون ه ازیبهم بگه اومد به دروغ پدرش تصادف کرده و به خون ن نکهی. اصال قبل از ازمینه عز-

هم بهش گفتم بابات  یشک نکردم و نگفتم خب چرا من؟ وقت ییرفتم انقدر صادقانه حرفش رو زد که لحظه ا

تو  یساعت هیخون رو دادم  شیبود. اون روز رفتم آزما یگفت مالقات ممنوع. کال پسر دو در باز نمشیکجاست برم بب

رو  یاومدم کال همه چ رونیکه ب شگاهیو همون روز از آزماخوره.  یموندم تا اومد گفت خونم به پدرش نم مارستانیب

خراب اومد  یدو هفته بعدش با حال نکهیفکر نکنم. تا ا زایچ نیداشتم که به ا یفکر یریفراموش کردم. انقدر درگ

بود. و  HIV یتشخص شیکه دادم آزما یشیپدرش دروغ بود، اون آزما هیرو بهم داد و گفت قض شیآزما برگه شمیپ

 .یدون یاشم که خودت م هیبق

 رفت. یتو هم منو ول کرد گهیآره د-

 فرمون گذاشت و برگشت سمتم. یخونه امون نگه داشت. آرنج دستش رو رو یکوچه  سر

 .. نیبهتر یکار بود ول نیسخت تر-

 درد. نویحاال حقته بگم بهتر-

 .دیرو کش مینیو آروم ب دیخند
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 .کوستیهر چه از عشقم رسد ن-

 کردم و زبون در آوردم براش. زیچشم هام رو ر یشیحالت نما به

 نگاه کرد. رونیتکون داد و به ب یخنده سر با

 کن. یمن باز ضیقلب مر نیکمتر با ا لدایبرو -

 عماد. یشد یلمیاوهووو ف-

 تو صداش تشر زد. یته خنده  با

 .لدای-

 .دمیخند

 باشه باشه رفتم. نزنم.-

 بوسه و  بست رو هاش چشم متقابال که فرستادم واسش  سه انگشت وسطم زد و یرو ییشدم بوسه ا ادهیپ نیماش از

 تو هوا واسم فرستاد. ییا

در عرض چند  دیلبم محو شد. رنگ از رخم پر یشخص رو به روم لبخند از رو دنیتا در رو ببندم که با د برگشتم

 زد. خیتمام تنم  هیثان

 لدا؟یبرم رستوران.  دیمحمد زنگ زد با گهیدر رو ببند د لدا؟یشد  یچ-

رو محکم بست و به سمتم قدم  نیرو به من دوخت در ماش شیشد، نگاه اخم آلود و جد ادهیپ نشیاز ماش داوود

رو محکم بست و به سمتم  نیرو به من دوخت در ماش شیشد، نگاه اخم آلود و جد ادهیپ نشیبرداشت. داوود از ماش

 قدم برداشت.

 به سمتش برداشتم. یقدم عیسر

 ..یداوود توض-

 .وفتمیگرفتم که ن نیماش یو به عقب پرت شدم، خودم رو به تنه  دمیکش یبنفش غیکه تو صورتم زد ج یلیدرد س با

 :دیچیگوشم پ یداوود تو ادیفر یصدا
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 لدا؟ی یخور یم یچه گه کهیمرت نیا نیتو، تو ماش-

 فوق خشن عماد بلند شد. د یصدا

 تو؟ یخورد یاالغ چه گه یه-

 به فکش زد. یاش رو گرفت و مشت محکم قهیداوود به خودش عماد خودش رو بهش رسوند  تا

 ها؟ یبلند کرد لدای یدست رو یگه به چه جرعت کهیمرت-

 به جونش افتاده بود. یدر پ یپ یو مشت ها یلیروش افتاده بود و با س یکن یحرکت چیداد داوود ه ینم اجازه

 سمتش هجوم بردم و بازوش روگرفتم. به

 .شیعماد تو رو خدا بسه؛ عماد کشت-

 زد. ادیصورت داوود گذاشت و فر یدستش رو رو کف

 .یکن یبلند م لدای یکه دست رو یهست یبگو گه خوردم، بگو گه خوردم تا ولت کنم حرومزاده تو خر ک-

به اطراف نگاه کردم که چند نفر مرد به  ونیگر یبا نگاه جا یب یافتاده بودم؛ خسته از تقال ها و التماس ها هیگر به

 .دنشیعماد رو گرفتن و به عقب کش یبازو ریسمتمون اومدن ز

 انداخت. یبه سمتم داوود م ییو لگد ها زدیعماد هنوز داد م اما

 شوهرش؟ ای ؟ی!؟ مادرشیکنه!؟ پدرش یمن چکار م نیتو ماش لدایداره  یبه تو چهار پا چه ربط-

 ..دی.. گفتم ولم کندیکن ولم

 .دیلرز یگردوند. از ترس تمام تنم م یم  من و عماد نیدر سکوت نگاه به خون نشسته اس رو ب داوود

 .دیبا خشم غر عماد

 لدای یآشغال. رو ارمیچشماتو در ب ومدمیپدر و مادر اونجور نگاه نکن تا ن یب لدایاونجور چپ چپ نگاه نکن به -

 .شدیبه حالت م یمنو گرفتن وگرنه وا نایرو دعا کن اها! ب یکن یدست بلند م

 .وفتهیچاره داره پس م ی. زشته دختر بنیبش نتیماش یبسه آقا، صلوات بفرست. شما هم برو تو-
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 مرد آرومتر شده بود گفت: یجمله  نیآخر دنیکه با شن عماد

 . گفتم ول کارش ندارم.دیول کن-

 به داوود انداخت و سمتم اومد. یرو که ول کردن نگاه تند دستاش

 .دیشده بود کش یلبم که خون یو انگشت شصتش رو آروم گوشه  ستادیا جلوم

 :دیلب غر ریهاش رو با حرص بست و ز چشم

 خدا لعنتت کنه.-

 هوا چشم هاش رو باز کرد دستم رو گرفت و گفت: یب

 .وفتیراه ب-

 گرفت. شیراه خونمون رو در پ و

 ؟یر یعماد کجا م-

 .یفهم یم وفتیراه ب-

 که داوود باتمسخر گفت: میرفت یقدم چند

 وجود بده. یعمومم انقدر ساده هست که دوباره دختر به تو ب نمیبرو، برو بب-

 دستم رو رها کرد ک به سمته داوود هجوم برد. هیهوا در عرض چند ثان یب عماد

 داختش.کاپوت ان یفک و گردنش انداخت و رو ونیم ییدستش رو جا ی پنجه

 :دیغر یلحن خشن و عصب با

پاک  ایدن نیوجودم اگه وجود نحست رو از ا یخودت ب یحرف بزن اونوقت به گفته  گهیکلمه د هی یجرئت دار-

 نکنم.

 کاپوت بلندش کرد به سمته چپ هولش داد و خودش سمته من اومد. یاش رو گرفت و از رو قهی

 .میبر-
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 باهاش شدم. آروم و با ترس گفتم. همقدم

 عماد االن نه.-

 ؟یاالن نه واسه چ-

 ینداشتم ول یمشکل یضیمر نیو ناراحت بشه. من که با ا تیضیبگم به خاطر مر دمیترس ینه؟ م ایداشتم بگم  دیترد

 بابا... دیشا

 االن نه؟ یواسه چ دمیپرس لدای-

 نگرانم رو بهش دوختم. نگاه

 زد. یخند شیسمتم، نو کامل برگشت  ستادیا

 آره؟ میضیمر-

 .یو ب رَنج یبزنه که ناراحت بش یترسم بابام حرف ینداره. اما م یعماد من باهاش مشکل-

کردن. دستاش رو  یم یخلوت بود جز چند تا بچه که داشتن باز بایزد، به اطراف نگاه کرد کوچه تقر یمهربون لبخند

 . زد زل  قاب صورتم کرد و تو چشم هام

جون خودت  هی لدای. ستیبهم بگه نه واسم مهم ن ی. جز تو هر کشمیبهم بگه ناراحت نم یزیهر چ یتو هر کجز -

ازت جدا  هیثان کیمحاله  رونیبرم ب تیاز زندگ یلحظه به بعد تا خودت بهم نگ نیاز ا ینیتر زیقسم که واسم عز

 یواسم نم یجوون گهید ی. اگه خودت بگیبگ تکه خود نیمگر ا شنمیم یبگه با تموم وجود جلوش وا یبشم. هر ک

 مونه که مقابله کنم. 

 برو و مقابلم گرفت. نییرو پا دستش

 .یحاضر-

دستش  یدستم رو تو یمضاعف یشده بود با انرژ قیبهم تزر یانرژ لویک لویکه زده بود ک ییکه از حرف ها یحال در

 گذاشتم.

 پر احساسم رو به چشم هاش دوختم. نگاه
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 حاضرم.-

 زد و دستم رو محکم تر گرفت. یمهربون لبخند

 سمته خونه قدم برداشتم. یو ترس ینگران چیبدون ه نباریا

 نیقیشک به  میرفت ی. اگه خودمون نممیداد یانجام م دیکه با یکنه اما کار یقبول نم یراحت نیدونستم بابا؛ به ا یم

 گفت یرو به بابا م یداوود تا شب همه چ

 رو بزنه دستش رو گرفتم. فونیعماد خواست آتا  م،یستادیدر که ا پشت

 عماد.-

 جونم.-

 نکهیا نشمیکنه. وحشتناک تر یتو خبردار بشه ممکنه هر کار یضیکه از مر نیداخل، بابا به محض ا میاالن که رفت-

 .یشد قول بده قرصات رو سر وقت بخور نیمن رو تو خونه حبس کنه و اگه ا

 .دیخند  آروم

 انقدر سختش نکن. لدای-

 .دمیکوب نیحرص پا به زم با

 قول بده.-

 دم. یباشه قول م-

 قسم.-

 جون خودم.-

 زد. ییبهش رفتم. که تک خنده ا ییغره ا چشم

 باز شد. شمیخورم. ن یقرص هام رو م لدای. باشه به جون برهیرو م مونیقربون اون نگاه کردنت که دل ا-

 بزن زنگو. ه،یعال-



 نمیتر یلیل

 

52
5 

 ازم گرفت برگشت و زنگ در رو زد.مهربونش رو  نگاه

 باران و شهاب اومد که با هم گفتن. یصدا

 ه؟یک-

 گفت: یمهربون عماد اومد که با لحن نرم یصدا

 منم عمو جون در رو باز کن.-

 گفت. یمتعجب باران اومد که آروم به شهاب م یصدا

 من؟ ایتو اومد  یعمو-

 .نمیبب میدونم. در رو باز کن ینم-

 کنه. ینه مادر جونم دعوامون م-

 من گفتم: نباریزدم و ا یلبخند

 .لدایمنم خاله  دیباران، شهاب خاله در رو باز کن-

 آروم دم گوشم گفت: عماد

 مهربونشون بشه. یآح عماد به قربون خاله ا-

 باز شد و با ذوق نگاش کردم. شمین

 آورد. رونیباز شد و باران سرش رو ب در

 حواسش به عماد نبود که آروم رو به من گفت: انگار

 خاله،اون عمو  کجاست؟ رفت؟-

 .کردم نگاه عماد  خنده به با

 داخل پرنسس خانوم؟ میایب ید یاجازه م نجام،یعمو جون من هنوز ا-

 گفت: یزبون نیریباز شد و در رو کامل باز کرد و با ش ششیکه انگار از لفظ پرنسس خوش اومده بود ن باران
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 پرنس. یآقا دییبله بفرما-

 خودش رو که قهقه خنده اش بلند نشه.  یبه زور جلو عماد

 اومد. رونیدر رو بستم که همزمان مامان از سالن ب میدیخند یکه م یحال در

 بود بار.. یک-

 من و عماد ساکت شد، چشم هاش گرد شد. دنید با

 لب زد: آروم

 لدا؟ی-

تو خونه و بعنوان عشقم  ارمیو ب رمیپسر رو بگ هینبود که دست  الیسر ای ملیمن ف یدونستم اشتباه کردم، زندگ یم

 رو خراب کنه. یهمه چ ادیدست بزارم تا داوود ب یتونستم دست رو یکنم. اما نم شیمعرف

 نگرانم رو به عماد دوختم. برخالف من نگاهش پر از آرامش بود. نگاه

 رفت پشت سرش حرکت کردم. جلو

 :دیپرس یآروم سالم کرد. اما مامان اخم هاش رو تو هم کرد و جد ستادیمامان که ا یبه رو رو

 ؟یکن یجا چکار م نیتو ا-

 گرانه نگاهش رو به من دوخت. خیتوب

 لدا؟ی-

 گلوم رو به زور قورت دادم، لب باز کردم تا حرف بزنم که عماد گفت: آب

 نداره، من اومدم حرف بزنم. یریتقص لدای-

 .االی رون،یبرگرد برو ب یکه اومد ی. از همون سمتمیبا تو ندار یما حرف-

 خواست بره داخل، که آروم صداش زدم. برگشت

 مامان؟-
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 رسم. یگفت ساکت شو بعدا به حسابت م یکه م یبهم انداخت، از اون نگاه یبرگردوند و نگاه تند سر

 داخل. ایبهش بگو بره خودتم ب-

 .دیبرگشت و بازوم رو به سمته خودش کش یبه چشم هام هجوم آورد. عصب اشک

 کنه. یخون به پا م ادیم پدرش االن برو  برو داخل؛شما هم-

 گونم سُر خورد. یهام آروم رو اشک

 آرومتر از قبل گفت: عماد

 برم، اومدم حرف بزنم. یجا که دست خال نیا ومدمیمن ن-

 جا. نیبرو از ا یرو دوست دار لدایاگه -

 زدم. هق

 مامان!-

 .نمیمامان و زهرمار. برو داخل بب-

 کرد کاوش گرانه به صورتم نگاه کرد.  یسمتم تا هولم بده، که مکث برگشت

 زدت؟ یگوشه لبت چشه؟ ک-

 سالم خاله.-

 :دیلب غر ریبود. عماد با حرص چشم هاش رو بست و ز ستادهی. داوود پشت سر عماد امیسه به سمته صدا برگشت هر

 لعنت بر خرمگس معرکه.-

 .دیجواب سالم داوود رو داد و رو به من دوباره پرس یسرسر مامان

 لدا؟یزدت  یگفتم ک-

 فوت وقت گفتم: یب نیهم یشکش به عماد رفت برا دمیبه عماد انداخت، فهم ینگاه عصب و

 داوود، داوود زد.-
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 با تعجب برگشت سمته داوود. مامان

 داوود؟-

 ..هویشد  یچ دمیخاله به خدا نفهم نیبب-

 به عقب بره. یبه سمتش برگشت که باعث شد قدم یعصب ادعم

 تو گوشش؟ یجلو و زد یمن اومد نیتو ماش شیدید یگ یآره؟ چرا نم ییهوی شعور،یب ی کهیخدا بزنه به کارت مرت-

 با حرص گفت: داوود

 به توچه؟ دختر خالم بود دوست داشتم بزنم.-

 گفت: ضیبا غ مامان

 خون به پا کنه. ومدهیتا محسن ن رونیب دییداوود بسه؛ آقا عماد شما هم بفرما-

شرف به چه  یب نیرم. تا نفهمم ا ینم رونیجا ب نیو حرف هام رو بهش نزنم از ا ادیرم، تا آقا محسن ن ینم ییمن جا-

 .زارمینم رونیخونه ب نیدست بلند کنه پام رو از ا لدای یرو یحق

 مامان محو شد. یلبم اومد که با چشم غره  یرو یاومد، لبخندحرفش خوشم  نیا از

 کنه. در ضمن داوود.. یکنه تازه بدتر م یرو درست نم یچیموندن شما ه-

 کرد و گفت: یمکث

 لداس؟ینامزده -

 ییا رورمندانهیوسط فقط داوود بود که لبخند پ نیاز من نداشت ا یسمته مامان برگشتم، عماد هم دست کم ناباورانه

 لبش بود. یرو

 لب زدم: ناباورانه

 مامان.-

 :دیغر
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 .لدایبرو داخل -

 با حرص چشم هاش رو بست. عماد

 که نامزده اش آره؟ -

 .میکرد یکه زد بابا وارد خونه شد. من و مامان وحشت زده به بابا نگاه م یحواسش نبود اما همزمان با داد عماد

 گفتم: یبلند بایتقر یو با صدا یعماد عصب که

پرسه  یکس نم چیچرا ه ی. آره رفتم ولزارمیبه خدا نم زارمیمن نم گه،ید ینامزد منه نه کس لداینامزد کرد ها؟  یک-

تو که جونت واسه  یمرد حساب دیپرس یرفت، چرا نم هویبود چرا  لدای ی وونهیکه د ینیگه ا ینم یچرا رفتم. چرا کس

 .یخبر رفت یب هویرفت چرا  یدخترمون در م

 .دمیترس یرنگ به رو نداشت و از حالش م ختم،یر یعماد اشک م یبه پا پا

 یحال رو یبه عماد که هنوز متوجه اش نشده بود چشم دوخت. عماد ب یجد یلیهم بود و خ یاخم هاش تو بابا

 زد: ادیو فر هیگر ریبلند زد ز ینشست، با صدا نیزم

 داشتم و هنوزم دارم.. دزیا رفتم که یکنه. وقت یقضاوتم م یخود یب و  دونه یکس نم چیه-

خراب به عماد چشم دوخته بودم. تمام  یو حال ونیگر یاش به هوا برخواست. با چشم ها هیشد و هق هق گر ساکت

 هیشد سرش داد بزنم گر یکردم. کاش م یعماد حس م ینگاه ناباور مامان و بابا رو، رو ینیبسته بود سنگ خیتنم 

 همه نگاه.. نینکن عماد، خودت رو نشکن جلو ا

 ماجرا بود جلو رفت. نیو نظاره گر ا  ستادهیبرم جلو که مامان گرفتم، اما باران که کنار شهاب ا خواستم

 گفت: یبغض دار یبا صدا آروم

 .یکن هیگر دینبا یمهربون یلینکن. تو خ هیعمو پرنس گر-

 داوود سوختم، قلبم سوخت.. یحرف داغ دلم تازه تر شد، با حرکت بعد نیا با

 باران رو از عماد دور کرد. عیسر یلیاومد و خ جلو

 زدم محکم به عقب هولش دادم. غیبه سمتش هجوم آوردم از ته دل ج وردمین طاقت
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اونوقت باران  یخالص کروبیشرف؟ عماد از تو کثافت پاک تره تو خودت م یعقب ب شیها؟ چرا برد یچکارش داشت-

 .یکن یرو از عماد دور م

 :دیچیبابا در فضا پ ادیفر یصدا

 ساکت شو. لدا،یبسه -

 :دیرو بهش دوختم، که رو به عماد توپ ونمیگر نگاه

 دادم. یدختر بهت نم گهید یاگه سالمم بود ی. حترونیمن برو ب یپاشو از خونه -

 از جاش بلند شد. یسرش رو باال آورد، جد عماد

 .دیرو ازم جدا کن لدایذارم  ینم یول رمیم یگذره. م یبار تا خودش نخواد ازش نم نیا یعل یگذرم، به وال ینم-

 زد. رونیاز خونه ب یسرسر یحرف رو زد و با گفت خداحافظ نیا

 شکسته و نگاه دلخورم به بابا و مامان، هر دو بد کردن باهام.. یموندم با دل من

گفت عماد، به هر  ین فقط ممنطق.. منطق م یعاشق ب هیحق داشتن، البته که حق داشتن. اما من عاشق بودم  دیشا

 ..دزیمبتال شدنم به ا یحت یمتیق

 .دیکنار داوود گذشتم و رفتم داخل. به اتاق پناه برم تا در رو بستم بغضم ترک از

 ختنیگوشم بود، خدا لعنتت کنه داوود که وجود نحست باعث به هم ر یپر از بغض عماد هنوز تو یو صدا ونیگر نگاه

 شد. میزندگ

*********** 

 لدا؟ی-

شد که  یهمونجور قایگذشت و دق یم یاز اون روز لعنت یروز 4جواب موند. چند  یبود که صدام زد اما ب مامان

 کردم.  یفکرش رو م

 ساله.. 26ساله بودم نه  20دختر  هیرفتن از خونه منع شد، انگار که من  رونیرو گرفت و ب میگوش بابا
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کشونده  یبد من رو به شک و نگران نیشده بود، که ا ادتریز یلیداوود به خونه امون خ اون روز به بعد رفت و آمد از

 بود.

 اتاق باز شد و مامان اومد داخل. در

 ؟یشنو یمگه صدام رو نم لدای-

 ه؟یچ-

 ؟یزنیم دنیخودت رو به نشن ویشنو یم-

 گفتم. یهام رو تو هم کردم و عصب اخم

 ؟یغر بزن زیر هی یخوا یم ای یچکارم دار یگ یمامان م-

 بهم رفت. یچپ چپ

 .انیدارن م نایپاشو خالت-

 خب به من چه؟-

 لدا؟ی-

 زدم. ادیاتاق پرت کردم و فر یدستم رو گوشه  یحرص کتاب تو با

ساله باهام  18 یمثل دختر بچه ها د؟یداریچرا دست از سرم برنم د؟یخوا یاز جوونم م یچ گهید ؟یچ لدای ه؟یچ-

مامان اشتباه  رینخ بپره؟ سرم از  که عشق عماد ؟یکه چ دیتو خونه حبسم کرد دیازم گرفت ی. گوشدیکن یرفتار م

 .شمیقرار تر م یکارا من واسه عماد ب نیبا ا دیکن یم

 کردم و صدام خش دار شد. بغض

 نکردن پس چرا... یخودشون شوهرشون رو انتخا سنایمگه صنم و -

 داد زد: یعصب مامان

 نداشتن. دزیو کاوه ا دیحم-
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 زدم. یخنده عصب شین

 هست. یماریو چه ب هیچ دزیا دیدیهنوز نفهم دیبگ د،یرو بگ نیآها ا-

 .یبودن به اون پسره مبتال بش کیداره و ممکنه تو با نزد ریکه واگ نی. امیدون یاتفاقا بهتر از تو م-

دختر بچه و پسر بچه  هیرو هم  نیان اداره. مامان ج ریکه واگ نهیهم دزیهاتون در مورد ا یسطح دانستن گه،یآره د-

کنترلش  شهیدرمان داره. با هزار نوع دارو م دزیکه ا نیا دیدون یکه شما نم یزیدونن اما اون چ یهم م یدبستان ی

 اومده. یها هم که روش درمان صد در صد یکرد تازگ

 .یگ یآره تو راست م-

 .دیمامان تو رو خدا تمامش کن-

 .انیم نایخالت گهید کمیحوصله ندارم آماده شو  لدا،یبسه -

 تخت نشستم. یرو ضیغ با

 محاله.-

 گفت: تیدوباره برگشت سمتم، با حرص و عصبان رونیکه برگشته تا بره ب مامان

 .لدای ریصبر منو اندازه نگ-

 کنم. یمامان خال یو خشم رو ادیهام رو بستم تا حرصم رو با فر چشم

 .ستمیخوام بکنم من بچه ن یم یهر کار دیبذار دیرو بد میگوش با شما ندارم. یمن کار-

 .دیرو محکم به هم کوب در

 خودش رو بدبخت کنه. یدست یدست خوادیاحمق که م یبچه  هی ،ییاتفاقا بچه ا-

 و دلخور به مامان نگاه کردم. ونیهام رو باز کردم، با نگاه گر چشم

 یم نجا؟یا انیامروز چرا دارن م نایدونم خال ینم دیچرا؟ فکر کرد گهید دیدار یمن بچم آره، اما شما که ادا بزرگ-

 ...دینه مامان کور خوند یکه عماد رو فراموش کنم ول ؟یکه چ دیمن رو به زور عروس داوود کن دیخوا
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 موند. یدهنم نصفه باق یمامان که تو صورتم نشست، حرف تو یلیس با

 سر. رهیخ دیچشم سف یدختره  ،یزبون دراز شد یلیخ-

 رفت. رونیگفت و از اتاق ب یتلخ تیحرف رو در نها نیا

 گونم ُسر خورد. یصدا رو یکوبش در چشم هام بسته شد و اشک هام ب با

 :دمیلب نال ریز آروم

  《عماد》عماد! -

 

 عماد؟ یر یکجا م-

 وونهیکه از صبح تا حاال به جونم افتاده بود د یاسترس از داشتم  که کم کم یتو موهام زدم، در حال یچنگ کالفه

 برگشتم. شدمیم

 ؟یخوا یاز جونم م یچ لیسه-

 .یر یفقط بگو کجا م یجیه-

 زدم: داد

 قبرستون.-

 عقب هولش دادم. به

 .لیدست از سرم بردار خسته ام سه-

 اومد. رونیاز آشپزخونه ب مامان

 ر.رو بخو نایا ریآخه، بگ یریگه کجا م یراست م لیسه-

 خورم. ینم-

 داده بود افتادم ، وستم رو جلوش گرفتم آروم گفتم: لدایکه به  یقول ادی
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 بده به من.-

 آب رو به مامان برگردوندم. وانیآب رو گرفتم، قرص رو که خوردم و ل وانیو ل قرص

 :دیپرس یبا نگران مامان

 ؟یبر یخوا یکجا م-

 گفتم: یخش دار ینگران و پر آشوبم رو به مامان دوختم، با صدا نگاه

 .زنهیدلم شور م لدای. نگرانه وفتهیب یاتفاق هیکنم قرار  یمامان به خدا خستم، دل نگرانم همش فکر م-

 اونجا؟ یبر یخوا یم-

شلوارم در  بیو از جر یبه سرعت گوش لداسیکه  نیبلند شد. با احتمال ا میگوش یبزنم صدا یلب باز کردم حرف تا

 آوردم.

 جواب داد: یهم رفت با شک و دودل یشماره ناشناس اخم هام تو دنید با

 د؟ییبله بفرما-

 .دیچیپ یگوش یتو ییا هیگر یصدا

 عماد.-

 :دمیصد برابر شد وحشت زده پرس مینبود؛ نگران لدایآشنا بود اما  صدا

 شما؟-

 خش دار گفت: یو صدا هیگر با

 .رهیداره از دست م لدای لدا،یماهورم. عماد خودت رو برسون -

 .دیچیپ یدر گوشم م یاش که همچون ناقوس مرگ هیهق هق گر و

 و ناباورانه لب زدم: آروم

 !؟ لدای-
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 《کل_یدانا》

 

 کرد. یرو به خودش جلب م یتوجه هر کس دنشیو سرعت دو ابانیشلوغ خ یینفس نفس هاش در فضا یصدا

که  یرفت، از لحظه  یکنار نم ختیر یچشم هاش رو گرفته بود که هر چقدر اشک م یاز اشک جلو یمیعظ ی پرده

 بود حا دگرگونش بدتر شده بود. دهیماهور رو شن یها هیگر یصدا

 زد. یم ادیرو فر لدایهزار اسم  هیتپش در هر ثان یکرد، و به جا یکار نم گهیقلبش د ییگو

به  نایلدایدم در خونه  یشلوغ دنینکرده بود که با د یاما هنوز نصف کوچه را هم ط دیچیکوچه پ یتو د،یرس باالخره

 .ستادیبار ا کی

 کنه. یریگرفت تا از افتادن خودش جلوگ واریزده اش رو به د خیلرزون و  یرفت، قلبش نزد..دست ها نفسش

 دو تو موهاش برد. هر دو دستش زیخورد، ناباورانه و جنون آم یگونش سُر م یبه سرعت رو یها اشک

 .ی..چکار کردلدای..لدای-

 .دیجون گرفت و به سمته آمبوالنس دو شیرا صدا زد، دوبارع قدم ها شیلدایطاقت از ته دل  یب

 ..لدای...لدای-

 آورد. رونیبرانکارد بود ب یرو که رو لدایبه آمبوالنس  دنیرو کنار زد، و همزمان با رس هیبق

 رو بپرسد. لدایبود حاله  ستادهیکه کنار ا ییحرف بزند و از دکتر دیترس یسمته برانکارد قدم برداشت. م به

 گذاشت. لدای یگونه  یسردش رو، رو دست

 با خودت؟ یقربونت برم چکار کرد لدتی لدا؟ی-

 آمبوالنس. یتو مشیبزار ریکنار، با دیآقا بر-

 فت:و با وحشت گ زیسرعت عقب رفت. جنون آم به

 بشه. شیزیچ دینبا لدامی...لدامی. دینکن رید دیآره، بزار-
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 فوت وقت سوار شد. یآمبوالنس گذاشتن ب یرو که تو برانکارد

 که قرار بود او با دخترش برود، ماند. یدر حال ونیگر یبا نگاه لدایبسته شد و مادر  در

 اومد. رونیکه دستپاچه شده بود از خانه ب یدر حال محسن

 ...دیش نیسوار ماش دیوفتیراه ب-

 لب زد: ییخسته و دورگه ا یدوخت. با صدا لدایخسته اش رو به  نگاه

 جان؟  لدای-

 که با، باند بسته شده بود نگاه کرد. لدایمچ دست  به

 تر شد. نیسنگ بغضش

 با خودت آخه؟ یچکار کرد-

 یو ب یباند زد. با عجز چشم هاش رو بست، احساس سست یرو یدستش گرفت و بوسه  یرو تو لدایسرد  دست

 بود. شیلدای. نگران حال دیمک یداشت ذره ذره جونش رو با قدرت م یکرد انگار که کس یم یجون

 نداشت. یکه انگار تمام یمشکالت لعنت نیا نگران

 .دیرس مارستانیآمبوالنس به ب باالخره

 لرزون و حال خرابش پشت سر تخت تا پشت در اتاق رفت. یبا قدم ها عماد

 تو موهاش زد. یزانوهاش گذاشت و چنگ یکنار در اتاق نشست، آرنجش رو، رو یصندل یحال رو یب

طاقت از جا بلند شد و شروع به قدم زدن  یسختش شده بود ب دنیکرد، نفس کش یم ینیقلبش سنگ یرو یدرد

 کرد.

 به سمته عماد قدم برداشتن. یکه داوود هم پشت سرشان بود با عجله و نگران یدر حال همراه با ماهور یو زر محسن

 بلند گفت: هیبا گر یزر

 عماد؟-
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 کالفه به اتاق اشاره کرد. یمحسن و زر دنیبا د د،یچرخ

 تو اتاق.-

 یش دوخت مشکداوود که کت و شلوار خو پیرو به ت شیعصب نگاه شد، تر تازه دلش داغ افتاد  نگاهش به داوود تا

 در هم رفت. شیتنش بود، انداخت اخم ها

 زد. یخنده عصب شین

 یپا رو دیچطور تونست دیرو از من دور کن لدایکه  نیا یچرا آقا محسن ها؟ برا گهیشما د نم،یب یم یبه به چ-

 .دیشرف بد یب نیدختر به ا دیو حاضر بش دیشرفتون بزار

 رو باال برد و نعره زد. شیصدا

 ناموس. یب نیبه ا دیدختر بد دیخواست یها؟ م-

 جلو اومد. یعصب داوود

 درست صحبت کن.-

 زد. ادیداوود زد و فر ی نهیمحکم ضربه به تخت س تیو عصبان ضیغ با

 بسه.-. یبخور یچه گه یخوا یدرست صحبت نکنم م-

رفتم، رفتم چون  رونیاز خونم برو ب یاون روز گفت رمیرو بسه کنم آقا محسن ها؟ چقدر من خفه حون بگ یچ ر،ینخ-

 رتیغ یخودتون رو ب دیکردم حاضر بش یاما فکرشم نم دیکن یدونستم من رو قبول نم یشک نداشتم م تونیبه مرد

 و.. دیکن

موند چشم هاش رو  رهیخ نیکف زم یپارکت ها یکه محسن به صورتش زد حرفش رو خورد. نگاهش رو یلیس با

 بست.

 ند شد.متاسف داوود بل یصدا

 .هیشرف معلوم شد ک یب-
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اش رو گرفت و  قهی ادیو تا داوود به خودش ب دیطاقت چرخ یچشمش رو گرفت ب شیحرف عماد خون جلو نیا با

 .دشیکوب واریمحکم به د

 :دیلب غر ریز

 .هیشرفه ک یمن و تو ب نیکه ب یاون یدون یببند تا خودم خفه ات نکردم. خفه شو تو خودت خوب م-

 اش رو ول کرد و به سمته محسن برگشت. قهی

دونم  یگم چون م یگم هست. م یاما من م ستیجا جاش ن نیا یک یتو گوشم بزن. م یبزن گهیده بار د یخوا یم-

از  شناسمیکه من م ییلدای نه،یکنه اونم فقط به خاطر ا یم یمن داره تو اون اتاق با مرگ باز یلدایخوام.  یم یچ

 لدای دیکه شما حاضر شد ینی...انیبه خاطر ا قطکنه اما کرد اون هم ف یخودکش نکهیبه اچه برسه  ترسهیخون م

 لداینکرده اسم  ییمن رو فراموش کنه. تا االن خفه خون گرفتم و بهتون نگفتم تا مبادا خدا التونیخ به تا  زنش بشه

 یباهچه اشت دیداشت دیگم تا بدون یاسمش باور دارم. م یبلکه به پاک لدایخود  یحاال به نه تنها به پاک یبد در بره ول

چشم هوس به دخترتون داشته  یروز هیزده  یکه خودش رو به موش مردگ ینیهم نایا دینیب یکه م ینی. ادیکرد

رو بشنوه که  ییحرفها یسالگ 18تو سن  لدایباعث شکستن قلب دخترتون شد. باعث شد  یروز هی. یشیدرو یآقا

 نیا زارمیتا من هستم نم دینترس ی. ولدیبزن ستحاال واسه خودتون و انتخابتون د د،یشن ینم بهیغراز صدتا  دیشا

 رونیب دمیاگه از در خونتون صدباز بنداز یحت دیریاگه شما هم جلوم رو بگ یرد بشه. حت لدای یقدم کیاز  کهیمرت

 خوام. یهم م یلیخوام خ یرو م لدایچون خاطره  امیم ام،یبازم م

 اش زد. نهیتر شد. آروم به س نیسنگ بغضش

 ..شتریاز خودمم ب یحت-

 اومد. رونیگونش سُر خورد. در اتاق باز شد و دکتر ب یآروم رو یاشک قطره

 :دیانداخت و پرس یبگه به جمع نگاه  زیچ یکه کس نیاز ا قبل

 ه؟یعماد ک-

 به سرعت جلو رفت. عماد

 شده؟ یمنم. چ-

 زد. یلبخند دکتر
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 .زننیطر رفع شد. االن هم شما رو صدا مخدا رو شکر خ-

 داخل رفت و در رو بست. هیتوجه به بق یب د،یکش یهاش رو بست و نفس راحت چشم

 که افتاد چهره اش جمع شد. لدای یروح و رنگ باخته  یب یبه چهره  نگاهش

 .یعماد قربونت بره اله-

 .دیسرش رو بوس یرو دش،یرفت و آروم در آغوش کش جلو

 جون لب زد: یب لدای

 عماد؟-

 ها؟ یجان  عماد؟ جان دلم؟ چکار کرد-

 کرد. لدایرفت و دست هاش رو قاب صورت  عقب

 .یبه سر خودت آورد یینازت بشم چه بال یقربون چشم ها-

 کرد و نگاهش از اشک برق زد. بغض

 خواستن من رو مجبورن تا با داوود ازدواج کنم. یم-

 گونش سُر خورد. یهاش آروم رو اشک

 ...یم یتو م یتونم عماد، من ب یاما من نم-

 گذاشت. لدایلب  یاشاره رو رو انگشت

 کس. چیه لدا،ی رهیتونه تو رو از من بگ یکس نم چی! نگو. هسیه-

 ؟ید یقول م-

 ؟یکن یباور م لدایبگم جون -

 زد. لدای یبه چهره  یتکون داد. مهربون لبخند یسر د،یخند هیگر ونیم

 .زارمینم لدایبه جون -
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 .دیخواست رس یکه م یعماد گذاشت، دوباره به آرامش ی نهیس یسرش رو، رو آروم

 .ادیخوابم م-

 .زمیبخواب عز-

 مامانم نگران شده بود؟-

 ..یلیخ-

 ؟یتو چ-

 .دیکش لدایسر  یگونه دستش رو، رو نوازش

دونستم  یهنم شده بود رو نمواسم ج ایدن ی. تا امروز معندمیامروز چش یبودم، ول دهیحس مردن رو تا حاال نچش-

 .دمیاما امروز فهم

 دوخت. لدایرو به  شیرفت و نگاه جد عقب

 وج.. چیبه ه لدا،یکارا رو نکن  نیا گهید-

 انداخت، بغضش رو قورت داد. نییرو پا سرش

 کارا رو کنم. نیکه مرض ندارم ا یتو باش-

 گذاشت. لدای یچونه  ریرو ز دستش

 .لدای نیمنو بب-

 اشک آلودش رو به عماد دوخت. نگاه

چرا حق رو به پدر و  یمنطق جلو رفت یطرفه حقه. پس چرا امروز ب شهیکه هم لیوک هی ،یهست یتو دختره عاقل-

 ؟یمادرت نداد

 دادم و.. یحق رو م-

 ..یول یشرف بش نیا یامروز زن ب نینه. قرار نبود تو هم لدا،ینه -
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 عماد.-

 جان عماد!؟-

 طرفه حقم مگه نه؟  شهیمن هم یاالن گفت-

 آره.-

 پس ازم نخوام طرفت نباشم. ،یتو حق من-

 تکون داد. نیو سرش رو به طرف دیخند آروم

 .یفسقل ارمیدر مقابله زبون تو کم م شعیسال سن هم 30با -

 و خودش رو تو آغوش عماد پنهون کرد. دیذوق خند با

********** 

 .دیدست هاش رو به هم کوب جانیبا ه مهال

 خب آخرش؟ بابات قبول کرد.-

 .هیخونم، اما خب چاره چ یرو م یاز چشم هاش نگران-

 با خنده گفت: مهال

 .ترسهیاز دختره کله خرش م-

 زد. ییسرخوشانه قهقه ا لدای

 .قایدق-

 مهراد صبر کن.-

 جانم؟-

 کردن. یکل م داشتن با هم کل شدنیم یکه وارد سالن گالر یسمته صدا برگشتن. ماهور و مهراد در حال به

 مهراد. ومدیخوشم ن یمن اصال از اون نقاش-
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 .ومدیمن خوشم ن یول-

 رفت تو اتاقش. و

 کرد و رفت داخل اتاق. لدایبه مهال و  یسالم سرسر ماهور

 مهراد شد. نگاهش رو به نگاه مهربون مهراد دوخت. یا نهیبه س نهیرو بست تا برگشت س در

 ه؟یها چ-

 جرم نگاه کردن به عشقم؟-

 لب ماهور نشست. ابرو باال انداخت. یرو یقیعم لبخند

 نچ اصال.-

 چسبوندش. واریرو دور کمر ماهور حلقه زد و به د دستش

 ؟یپس چ-

 به گونش زد. یبوسه  و

 .ی. نگاه کن تا خودت خسته بشچیه-

 زد. یلبخند

 .شمیمن از نگاه کردن به تو خسته نم-

 گرفته بود.. ییمهراد جان تاره ا یحرف ها دنیشل شد، با شن ششین

 ؟یمطمئن-

 ماهور زل زد. یتو چشم ها رهیرو باال گرفت و خ سرش

 تونه بهم انتقال بده. یکس نم چیرو ه رمیگ یکه از تو م یآرامش-

 فقط آرامش..-

 تونه کنارم نگهم داره. یکس رو جز تو نم چیه-
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 .نیفقط هم-

 زد. ییخنده ا تک

 گم. یادامه اش رو شب م مونده، اما گهید یلینه خ-

 ابروش رو باال داد. یتا

 شب؟ شب مگه چه خبره؟-

 زد. یرفت و چشمک عقب

 نفر با هم.4. رونیب میر یامشب با عماد م یبگ لداینره به  ادتی. فقط زیخانوم، سوپرا زیسوپرا-

 سرخوش بود نگاه کرد. بیتعجب به مهراد که امروز عج با

 چته؟ یزنیمهراد مشکوک م-

 .یزاریخوام خوب باشم تو نم یامروز که من م هی-

 گم. ی. چشم می. من که از خدامه خوب باشزمینه عز-

 بال. یچشمت ب-

 دخترا. شیمن برم پ-

 زمیبرو عز-

********** 

 عماد؟ میر یکجا م-

 .میبر یکجا دوست دار-

 .میشب با مهراد و ماهور قرار دار یجا ول چیاالن ه-

 .دیچیپ یاصل ابونیخ تو

 ؟یرار چق-
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 .گهید میر ی. مرونیب م،یدونم مهراد گفته با هم بر ینم-

 گفت: یبا مهربون لدایزد و در جواب  یلبخند

 .زمیآره عز-

 .دیذوق خودش رو به سمته عماد کشوند و به بازوش چسب با

 عماد جونم. یمرس یآ-

 .دیخند

 .یکار کرد نیدوباره تو از ا-

 .دیخند سرخوش

 ؟یر یکجا م ی. نگفتدهیم یچه حال یدون ینم-

 .امیمطب ل-

 ؟یا  جد-

 آره.-

 جا هم مطب داره. نیمگه ا-

 زده. دایانگار جد-

 خوبه.....-

 از داخل اتاق اومد. امیل یبه در زد که صدا ییا تقه

 .دییبله بفرما-

عماد با  دنیبا تعجب سرش رو باال گرفت با د امیوارد شد، ل ییرو باز کرد و با سالم سرخوشانه و بلند باال در

 بلند شد. زیاز پشت م یخوشحال

 .میکشت یجلو پات م یگوسفند ییگاو هی یگفت ی. قبلش میخبر اومد یبه به عماد جانم، چه ب-
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 زد. امیبه پشت کمر ل ییو ضربه ا دیخند

 .یگرفت ادیرو  یخوب اصطالحات فارس نمیب یم-

 خانوم؟ لدای دی. شما خوبگهید نمیما ا-

 او رو بشناسه. امیدونست ممکنه ل ینگاه کرد، نم امیمتعجب به ل لدای

 با خنده گفت: دیرو د لدایک تعجب  امیل

و  نیو فرهاد نقل زبونو ا نیریمجنون، ش یلیتر بشه اسمتون مثل ل دیشد کمیجان، عشق تو عماد  لدایتعجب نکن -

 .شهیاون م

 به عماد زد. یچشمک و

 خانومه. لدایتونه تو رو، رو به راه کنه فقط  یکه م یدونستم تنها کس یم-

 رو گرفت. لدایزد و دست  یلبخند عماد

 .ارهیب یزیچ هیواستون  ی. بگم منشدینیخب بش-

 اومد. قهیرفت و بعد از چند دق رونیب

 .نشست  و عماد لدای یبه رو رو

 .یکن یخب عماد از خودت بگو، قرصات رو مصرف م-

 انداخت. لدایبه  یقدرشناس نگاه

 بله. لدای هیسا ریز-

کنم.  یادآوریحرف ها رو قبال به خود عماد هم زدم اما بهتر که دوباره بگم و  نیمن ا دینیخوبه خدا رو شکر. بب-

 آی اچ.مینترس یماریب نیاز ا نکهیموثر ا یو یاز اچ آ یریجلوگ نیو همچن یکه به سالمت یراه نیو بهتر نیچون اول

 ییرو در برگرفته اما..اما انقدر راه ها یادیافراد ز نهکه متاسفا جهان در سالمتی مشکالت شایعترین از یکی وی

نفر  هیبه  هیو کاف هیعاد زهیچ هیترس  نی. البته ادیازش ترس دیوجود داره که اصال نبا یماریب نیرفع ا یگوناگون برا

 تبعیض باعث مدتهاستکه  یاشتباه باور این شه،یرد نم شیلومتریک کیاز  گهیداره اونوقت که د دزیا یفالن میبگ
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دکترها انجام دادن تا به مردم  یاکثر دانشمندها و حت که تالشهایی وجود با.  شده مثبت اچآیوی افراد به نسبت

غلط رو به  یباورها نیهستن که ا ایلیشه. هنوز خ ینم منتقل دهان آب یا پوستی تماس طریق از اچآیویبفهمونن 

 همراه دارن.

 در ،مشترک فضای یک در تنفس شه،یمبتال نم یگم به کس یکه من االن م ییها قیطر نیوج از ا چیبه ه یو یآ اچ

 استفاده ،آبسردکن یک از خوردن آب ،مشترک غذاخوری لوازم از استفاده ،دادن دست یا بوسیدن ،گرفتن آغوش

 ..توالت دستگیره و کاسه لمس ،باشگاه در ورزشی وسائل از استفاده ،مشترک شخصی لوازم از

 خنده گفت: با

من رو  یفرق سرش و حرف ها دیکم دم دستتون بود بزن یکنه با هر چ یکارا م نیداره از ا یکس نیدیاگه د یعنی-

فقط و فقط اسمش بد  یو یحرف زدم. اچ آ یلیکنم چون خ یگم و تمام م یجمله م هیمن  دینی. ببدیواسش بازگو کن

سرطان  یماریبدم و شما رو از ب یواه دیکه ام ستمیجا ن نیاز سرطان راحت تره. من ا شیضیدر رفته، وگرنه مر

 ی. شما خودتون مداسیعرفه هم پ یگم تو یکه م ییزایچ نیمثبت کنم. نه ا دزیرو در مورد ا تتونیبترسونم و ذهن

بکشه. اما  دیکه با یسال زنده بمونه اونم با درد 5 دیشا ایسالش  3،4فوق فوقش  رهیگ یکه سرطان م یکس دینیب

و دنبال  دیریتوجه اش بگ یگم ب یخودش متوجه نشده.. نم یداشته ول دزیسال ا 15، 10نفر  هیکه  هاتفاق افتاد

که مبتالشن  ییو کسا یضیمر نیگم از ا ینه اصال. فقط م دیساده هم دنبال مداوش نر یسرماخوردگ د،یدرمانش نر

اون ژن هستم واسه ات انشاهلل که به  لترن من هنوز دنبا یقو نایکنم ا یحاال هم قرصات رو عوض م ن،یهم .دینترس

 .شهیم دایپ یزود

 انشاهلل.-

 رفتم، عماد دفترچه رو سمتش گرفت. زشیاز جاش بلند شد سمته م امیل

 قرص دفترچه رو داد. زیاز تجو بعد

 .یسر وقت بخور ر،یبگ-

 چشم حتما.-

********** 

 شد. یوارد گالر زد،یخودش غر م یلب به هواس پرت ریکه ز یحال در
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 اومد. رونیمهال از اتاقش ب همزمان

 هنوز؟ یا  ماهور تو نرفت-

 رو نبردم. دمیاومد کل ادمی رفتمینه بابا، داشتم م-

 .ارمیبرم واسه ات ب یآها، کجا جا گذاشت-

کنم  یجمع م عیمهراد جا گذاشتم. تو برو من هم سر یکر کنم تو اتاق قبلکنم. ف یم دایتو برو من خودم پ زمینه عز-

 مهراد زود رفت خونه تا آماده شه. رمیو م

 آها باشه. پس من برم. فعال.-

 رو بست و سمته اتاق رفت. یماهور در گالر ا،یرفتن مه با

 افتاد. یقاشبره که پاش به بووم ن رونیبرداشت، برگشت تا از اتاق ب زیم یرو از رو دیکل

 خورد و عقب رفت. یبا ترس تکون دیچیکه در فضا پ یبلند یصدا از

 . و با خود غر زد:دیکوب نیحرص پا به زم با

 مگه ماهور؟ یاه کور-

 رو برداشت. یشو بووم نقاش خم

 لب زد: ییخفه ا یرفت. با صدا ادشیاز  دنیلحظه نفس کش یبووم شوکه شد، برا یرو ینقاش دنید با

 لدا؟ی-

 به عقب رفت.  یدهانش گذاشت و قدم یبلند شد، ناباورانه دست رو شیزد و از جا هیتک واریرو به د بووم

سرد و لرزونش رو جلو برد بووم عکس رو  یعکس بود دوخت، دست ها نییمهراد که پا یُبهت زداش رو به امضا نگاه

 برعکس کرد.

 پشت بووم رو خوند. یصدا نوشته  یچشم و ب با

 آورد. رانمینگاهت چه بالها به سر قلب و ینستو تو ندا-
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 گونش سُر خورد. یصدا رو یآروم و ب یاشک قطره

 رفت. رونیلرزون از اتاق ب یآشنا بود افتاد، به سرعت و با قدم ها شیکه روز اول برا ییعکس چشم ها ادی

 سال مهراد قصد فروشش رو نداشت. 6که بعد از  یبود افتاد، عکس یگالر یعکس که هنوز تو یرو به رو درست

 که سالها بود به نظر ماهور آشنا بود. لدای یچشم ها عکس

 عجز چشم هاش رو بست. بو

 !یوا-

 زد. غیته دل ج از

 نه، نه...-

 پرتش کرد. واریجداش کرد. محکم به سمته د واریحمله کرد از د یبه سمته نقاش زیآم جنون

 ووانهید لداسیکه مهراد عاشقه  نیکرد.. فکر به ا یم هیو با صداس بلند گر دیکوب یم واریزد، با مشت به د یم غیج

 اش کرده بود.

 بودن و... چهیاضافه بود؛ باز حس

قلب شکسته  یجور هیزد تا  یم غیکرد، ج یم هی. گردیکوب یم نیکرد و به زم یجدا م واریرو از د ینقاش یکی یوی

 اش رو آروم کنه.

********** 

 گفت. یم یگوش یکه از خاموش یزن یصدا  ماهور رو گرفت، و دوباره یبار شماره  نیدهم یبرا

 مهال رو گرفت. یشماره  یآن میانداخت، با تصم رونیبه ب ینگاه یعصب

 جانم داداش؟-

 رون؟یزد ب یاز گالر یمهال،ماهور ک-

 من رفتم هنوز همونجا بود. یوقت-



 نمیتر یلیل

 

54
9 

 فرمون زد. یرو یمشت کالفه

 ساختمون بودم زنگ زد گفت دار...من سر -

بزند؛ وحشت زده سرش رو باال  ششیدور ببرد و آت ییکه گذاشته تا فردا با خودش به جا یبووم نقاش یادآوری با

 گرفت.

 ؟یداداش پشت خط-

 :دیسرعت پرس به

 پس چرا دوباره برگشت؟ رهیمهال، ماهور به من گفت داره م-

 رو تو، اتاق تو جا گذاشته. داشیگفت کل-

 موهاش زد. یتو یچنگ دیحرص نفس کش با

 کدوم اتاق؟-

 :دینگران پرس مهال

 شده؟ یزیداداش چ-

 زد: ادیفر

 کدوم اتاق مهال؟-

 ...یقبل-

 رو، روشن کرد و حرکت کرد... نیماش سرعت به و کرد قطع  رو یگه، گوش یم یچ دینشن گهید

از  یبعض یو فحش ها یدر پ یپ یبه بوق ها ییو توجه ا دیکش یم ییها ال نیماش نیرفت و ب یم ییسرعت باال با

 کرد. یرانندها نم

که در رو قفل کنه به سمته  نیاومد بدون ا رونیرو باز کرد و ب نیترمز کرد، در ماش یبه طرز بد یدر گالر یجلو

 ...دیدو یگالر
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 :دیلب نال ریچشم هاش رو با عجز بست و ز یدر باز گالر دنید با

 .یوا-

 وارد شد. یمحکم اما آروم یقدم ها با

 زانوش بلند کرد و برگشت. یسرش رو از رو دیچیکه در فضا پ ییقدم ها یصدا با

 یتوجه به مهراد به سمته در خروج یرو بلند کرد ب فشیبه مهراد که افتاد به سرعت از جاش بلند شد. ک نگاهش

 رفت.

 و دستش رو گرفت.و سردرگم به سمتش برگشت  کالفه

 ماهور!-

 یمکث چیبدون ه دیحرکت از مهراد تا شروع کند. به سرعت برگشت و دستش رو به عقب کش کیبود، منتظر  منتظر

 صورت مهراد زد. یتو یلیدست باال برد و س

 زد: ادیجا گرفته بود فر شیکه در گلو یبغض با

 بشنوم مهراد.. یچیخوام ه یخفه شو! نم-

 به جلو برداشت. یماهور قدم یلیس یجاتوجه به سوزش  یب

 کنم... یماهور خواهش م-

 زد: غیگوشش گذاشت و ج یرو،رو دستهاش

 ساکت شو! ساکت..-

 مهراد زد. یا نهیاش بلند شد، با کف دست محکم به س هیهق گر هق

 نامرد.-

 زد.  رونیب یو از گالر دیچرخ یمعطل یآخر ب یگفتن جمله  با

 کنم. یماهور، صبر کن. ماهور خواهش م-
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 بهش برسد. دیتا شا دیدو یماهور م یبه پا پا

 ماهور جان.-

 تکون داد. یتاکس یبرا یدست یمعطل یکه شد ب ابونیخ وارد

 .ستادیپشت سرش ا مهراد

 گوش کن. زمیمنو؛ ماهور عز نیماهور بب-

 د.شونش زد که ماهور به سرعت برگشت و دستش رو پس ز یرو یدست

 گفت: یخشم و لحن سرد با

 دست به من نزن. -

 .میحرف بزن نیبش نی. خودت برو تو ماشزنمیچشم دست نم-باال برد.  میهاش رو حالت تسل دست

 ندارم. یمن با تو حرف-

 .یکن یاشتباه م یماهور دار-

 زد. یخند شین

 .یگ یکنم تو راست م یاون چشم ها آره من اشتباه م لدای یکنم. اون عکس چهره  یآره من اشتباه م-

 که ماهور به سرعت در رو باز کرد و سوار شد اما در توسط مهراد گرفته شد. ستادیا یتاکس

 .میشو حرف بزن ادهیماهور پ-

 خوام در رو ببندم. یبرو عقب، م-

 ماهور.-

 و محکم بست. دیبه مهراد انداخت و در رو به حرص کش یتند نگاه

 زد و با عجز گفت: شهیبه ش ییها بهضر

 شو..ماهور... ادهیماهور تو رو خدا نرو؛ پ-
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 حرکت کن آقا.-

 .نیبه ماش نشیخم شد و نگاه غمگ یبه حرکت در اومد، مهراد ماند با قامت نیماش

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

 شد. ادهیپ نیخنده از ماش با

 دنبالت. امیبگو ب یآماده شد-

 باشه عشقم.-

 .دیهم کش یهاش رو تو اخم

 آروم بابا چه خبرته. سسیه-

 واسه عماد فرستاد. ییبوسه ا یبا ناز و حال سرخوش لدای

 کنه. یتونه هر روز بهش اضافه م یکه خدا تا م رتتیغ نیبه قربون ا لدایآخ -

 تکون داد. یخنده سر با

 شد ماهور منتظره زشته. ریبرو د زیخدا نکنه. کمتر هم زبون بر-

 چش..-

 دهنش موند. یاومدن ماهور. حرف تو رونیدر و ب یجلو یتوقف تاکس با

 لب زد: آروم

 ماهور!؟-

 وارد خونه شد. ریماهور که متوجه نشده بود سر به ز اما

 :دیبا شک پرس عماد

 ماهور بود.-

 آره. -
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 کرده بود. هیانگار گر-

 نگاهش رو عماد سوق داد. نگران

 کنم. یبرت مبه گمونم، خب باشه تو برو من خودم خ-

 باشه مواظب خودت باش.-

 چشم برو.-

 《لدای》

 باال رفتم. و سمته اتاق ماهور رفتم بدون در زدن وارد شدم. یکیها رو دو تا  پله

 کرد. یکرد و لباس هاش رو جمع م یم هیکه داشت گر یو ماهور  ختهیوضع اتاق نگران تر شدم، اتاق بهم ر دنید با

 ؟یکن یماهور چکار م-

 اد اما اشک هاش شدت گرفت.ند جواب

 .دمیدستش رو کش ینشستم، شال تو نیزم یرو کنارش

 شده قربونت برم؟ یمن رو، چ نیماهور بب-

 طاقت خودش رو تو آغوشم انداخت. یب

 دادم با مهراد دعوا کرده باشه. یمکث دستم رو پشت کمرش گذاشتم، نگرانش بود. احتمال م با

 حال انداخته بود؟ نیبود که ماهور رو به ا ییچه دعوا نیا اما

 شبه؟ هیفکر رفتن؟ اونم  به

 که گذشت آرومتر شد. کمی اد،یآروم بشه تا خودش به حرف ب گذاشتم

 نه به شدت قبل، دوباره شروع کرد به جمع کردن لباسهاش. یکرد ول یم هیگر

 ماهور؟-

 هوووم؟-
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 شده؟ یچ-

 بابام. شیخوام برم پ یم ،یچیه-

 .رمیم رترید کمی ستیمهراد حالش خوب ن یگفتمگه ن-

 .ستیمهم ن-

 دعواتون شده؟-

 نه.-

زد  یدرش موج م ادشیز ینگاه اشک آلودش رو که حرف ها دینگاهم رو به اطراف گردوندم. دست از کار کش کالفه

 رو به چشم هام دوخت.

 مهراد رو دوست دارم. یدیکه فهم یروز ادتهی-

 مثبت تکون دادم. یبه نشونه  یمکث سر با

 آره.-

 .هیگفتم عاشقه کس ادتهی-

 .دیو چوونش از بغض لرز دیجمله صداش لرز نیگفتن ا با

. هم عکس کاملش هم چشم هاش رو. عکس چشم دهیعکسش رو هم کش یاون عاشق بود حت لدا؛یاشتباه نکردم -

 .یدیگذاشته بود اما تو ند یگالر یهاش رو تو

 زد. و با عجز ادامه داد: هق

که  هیسال کیفهمه.  ینم دمیمهراد من رو دوست نداره. سال هاست جلو چشمش دارم از عشقش جوون م لدای-

 ؟یچ یعنی نای..ا هیگالر یهنوز عکس عشقش تو یروز خوبه ده روز بد، وقت هی ستیروز هست ده روز ن هی میباهم

 جا چکار؟ نیاتو بگو من چکار کنم؟ من بمونم  لدا،یهنوز عاشقه اونه. تو بگو  یعنی

 چمدون انداخت. یلباس هاش رو تند تند تو زیآم جنون

 برم.. دیمن با-
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 غم نگاهم رو به ماهور دوختم.  با

 ؟یبا مهراد حرف زد-

بشم دوباره به دروغ بگه عاشقتم. دوباره   ستیداره بهم بگه؟ بگه نه عاشقش ن یمهراد چ لدا؟یبگم  یبه مهراد چ-

 .چهیباز

 زد. ادیطاقت فر یب

 آره؟ نشیبب بتونه و نمونه دور عشقش از تا  دست مهراد ی چهیمن بشم عروسک و باز-

 تا از عشقش دور نمونه. چهیاز من بشم باز یچ یعنی دم،یحرفش رو نفهم منظور

 جاش بلند شد و سمته کمدش رفت. با شک سمتش برگشتم. از

 ؟یچ یعنی-

 .دیکش رونیرو از کمد ب مانتوش

 که... نیا یعنی-

 خواد من بفهمم. یهست که نم ییزیچ هیکه بهم افتاد ساکت شد. حس کردم  نگاهش

 شده؟ یماهور چ-

 خوام لباس هام رو جمع کنم. ینشده تو رو خدا دست از سرم بردار م یزیچ لدا،ینه -

 .دمیکش دستش از رو  مانتو یعصب

 یبا مهرادم که حرف نزد یدیفهم ییزایچ هیشب  هی ؟یکن یچکار م یفهم یخودت م ه؟یچ ایبچه باز نیماهور ا-

 ؟یواسه چ یبر یخوا یم ییهوی

 حرص داد زد: با

 . یفهم یخستم چرا نم لدا،یخستم -

 اومدم و در رو بستم. رونیتکون دادم. از اتاق ب یسر کالفه
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 نیدونستم ا یبود اما م نیعماد باهام سرسنگ یاومد، بعد از اون روز و قبول کردن زور رونیهمزمان بابا از اتاق ب که

 دووم نداره. ادیز یسرد

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

 ماهور جان؟ یبر یخوایکجا م ییهویآخه -

 به ماهور انداختم. یحرص نگاه

 دلش تنگه باباش شده. هوی یچیه-

 بهم انداخت. ینگاه دلخور ماهور

 گرفتم. طیواسه امروز پرواز داره. بل دمیپرواز د تیارفتم. تو س یاتفاق شبیگردم خاله جون. د یزود برم رمیم-

 .یتا فرودگاه مواظبش باش لدایباشه خاله جان مواظب باش. -

 ماهور. میچشم حتما. بر-

 گفتم: عی. خواست خم بشه تا چمدون رو برداره که سرمیبر-

 .ارمشینه خودم م-

 :دیدادم. با شک پرس لشیتحو یتعجب نگام کرد که لبخند گشاد با

 ؟یخوب-

 .دمیخند سرخوش

 .امیتو برو دم در تا من ب ،یآره عال-

 کجا؟-

 اشاره کردم. ییدستشو به

 از پرواز عقب نمونم. ایب عیآها باشه. فقط سر-

 باشه.-
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 وارد که شدم رفتم تو بالکن. دمیتوجه به مامان به سرعت از پله ها باال رفتم، سمته اتاقم دو یزد، ب رونیسالن که ب از

 .یدیمهراد به موقع رس ولیشل شد، ا شمیمهراد ن دنید با

 تو کوچه.. ادیب یکنه چون ممکنه هر آن کس تیاذ تونهینم ادینکنه، هر چند ز یکاش ماهور بدغلق فقط

برداشت و  زیمهراد اخم هاش توب هم رفت. تا خواست برگرده داخل مهراد سمتش خ دنیاومد با د رونیب ماهور

 دستش رو گرفت.

 کنم. یور خواهش مماه سایوا-

 جا. نیمهراد برو از ا-

 .میحرف بزن دیبا-

 .میندار یحرف-

 اما من دارم. دیتو شا-

 وقت دارم.-

 .خرمیم-

 به مهراد انداخت. یشک نگاه با

 ؟یچ-

 خنده گفت: با

 وقت؟-

 .رمیدارم م-

 اومدم. نیهم یدونم. برا یم-

 اگه... یعنیآها -

 :دیبا شک پرس هویکرد و  یمکث
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 ؟یدون یتو از کجا م-

 تکون داد. با خنده دست تکون دادم. یسرش رو باال گرفت و واسه من دست مهراد

 .نتونیبب یممکنه کس د،یزودتر بر-

 کردم تا مبادا با نگاهش بُکشم. یبه ماهور نگاه نم اصال

 .نیسمته ماش دیدست  ماهور رو گرفت و کش عیسر مهراد

 گه بدو سوار شو. یراست م-

 رو پس زد. دستش

 .امیگفتم نم-

 مکث به سمتش برگشت. با

 کنم. یخودم به زور سوارت م ای یایم ای-

 شد. نهیبه س دست

 ببر. یتون یم-

 گفت: یبه من انداخت و با لحن شوخ یسرش رو باال گرفت و نگاه مهراد

 خواد. یخودش م نیبب-

ماهور بلند  غیدوش انداخت که ج یهوا ماهور رو بغل کرد و رو یکه مهراد ب دمیخند یصدا به کل کل هاشون م یب

 ساکت شد. عیشد اما سر

 حرص آروم گفت: با

 . نیمهراد بزارم زم-

 عمرا.-

 مهراد.-
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 رو باال گرفت و با حرص گفت: سرش

 که دستم بهت نرسه. نیمگر ا-

رو زد. سوار شد  یقفل مرکز عیتو دستش سر موتیگذاشتش و با ر نیفرستادم. مهراد تو ماش یبوسه ا واسش

 واسم تکون داد. یدست

 .یمرس-

 قربانت.-

 زدم برگشتم و رفتم تو اتاق. یزیآم تیکرد. لبخند رضا حرکت

 رونیاز خونه ب "کنسل شد". با گفتن دیهام رو عوض کردم تا برم دفتر. مامان هم که در مورد ماهور پرس لباس

 اومدم.

 کردن نگاه کردم. یبودن و فقط کل کل م ستادهیکه رو به روم ا یزوجچوونم گذاشتم. و به دو  ریرو ز دستم

که اصال از نظر  یخودیب ینداشتن جز مشکل ها ی. مشکل خاصنداختنینشسته بودن جلوم و فقط کل م یساعت مین

 .رنیخواستن طالق بگ یمن مشکل نبودن. م

 وسطشون نشسته و مثل من کالفه شده بود. قایکه االن دق ییساله ا 6 یبا پسره بچه  اونم

 تو جام خوردم. یداد پسره تکون با

 . دیکرد وونمونیاه بسه د-

 گفت: یزبون نیریرو به من با ش و

 کنن. یم وونهیبرن. منم دارم د ریرو بگ نایتوروخدا طالق ا لیبابا خانوم وک-

 از حرفش خنده ام گرفته بود هم ناراحت شدم. هم

 زدم. یتلخ لبخند

 .یر یم رونیلحظه ب کیکوچولو شما -
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 به پدر و مادرش انداخت. یجاش بلند شد با حرص نگاه از

 از خدامه.-

 رفت. رونیب و

 تکون دادم. یتاسف سر با

 حرف ها رو بچتون به من بزنه؟ نیبه نظرتون درسته ا د؟یخواست یرو م نیهم-

 گفت: تیبا عصبان مرد

 عادت کرده. امیت-

 بهش رفت. ییچشم غره ا زن

 .شهیپ نمیآخرش ا یکرد یمسئله دعوا م نیسر کوچک تر یاز روز اول ه ی. وقتیبگ ینیهم دمیآره با-

 برن. شیپ شتریاجازه ندادم ب نباریکردن. ا یداشتن شروع م دوباره

 رو باال بردم. صدام

 دعوا. دیومدیجا ن نی. اگهیبسه د-

 طالق.. اون فقط با میمشکلمون رو حل کن دیبله اومد-

مشکالت رو  نی. در ضمن شما که از اولش همدی. مشکل شما فقط و فقط خودتوندیندار یمشکل چیاز نظر من شما ه-

 .دیبچه آورد دیخود کرد یب دیداشت

 تو حرفش. دمیبزنع که پر یخواست حرف زن

 دیو با دیماریها. با عرض پوزش شما دوتا ب یماریجا نشستم که به مشکالت برسم نه به ب نیخانوم. من ا دیاجازه بد-

مشاوره  شیفرستم پ ی. من شما رو مدیکل کل کردن دار یماریفقط ب دیبا هم ندار یمشکل چی. شما هدیدرمان بش

 کی یدم بدون گرفتن حت یمن قول م نجایا دییبفرما دیمشکالت رو داشت نیو دوباره هم دیاگه تمام جلسات رو رفت

طفل معصوم رو  نیا ای دیدعوا نک ایمدت  نیا یکنم تو یخواهش م ی. ولرمیطالق شما رو بگ درصد از دست مزدم
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 نیباتریز دیاالن با امیشما بشن. ت یندارن که پا سوز دعواها یگناه چیکه دور از شما باشه. بچه ها ه دیبفرست ییجا

 .ینجوریرو کنار شما بگذرونه نه ا زهاشرو

 رو که آشنا بود رو نوشتم. یبرگه آدرس مشاور یرو

 .دیمطبش باش 9. فردا ساعت دییبفرما-

 رفت. رونیاز جاش بلند شد، برگه رو ازم گرفت و ب دیبا ترد مرد

 بلند شدم. زیدادم و از رو م رونینفسم رو ب یخستگ با

 ..ینه بعد یوا یبه در خورد، ا ییتقه ا که

 بله؟-

 باز شد. مشیعماد ن دنیو در باز شد با د ومدین یجواب

 عماد؟-

رو فراموش کردم.  میدر آغوشش جا گرفتم و کل خستگ هیاز ثان یکسر در و کرد پرواز سمتش به  رو که بست در

 و عقب رفت. دیگونم رو بوس

 خانوم. یخسته نباش-

 آقا. یمرس-

 رو گرفتم و با خودم سمته مبل ها کشوندم. دستش

 خسته شدم. ی. چقدر خوبه که اومدنیبش ایب-

 .دیکه دستم رو کش نمیمبل کنارش بش یمبل نشست خواستم برم رو یرو

 کجا؟-

 .نمیبش-

 باال انداخت. یابرو
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 .نیجا بش نیا اینچ، ب-

 پاش زدم، با ناز گفتم: یرو و

 .شهیم تیپات اذ نمیسنگ-

 .دیبه روم زد و دستم رو کش یلبخند مهربون

 سرت خانوم. یفدا-

 لقه زدم.پاش نشستم و دستم رو دور گردنش ح یرو

 خب بگو چه خبر؟-

 نگاه مهربونش رو به چشم هام دوخت. دیکش یگونه ام م یکه انگشت اشاره اش رو نوازش گونه رو یحال در

 .ادهیخبرا ز-

 ؟یچ-

 تو چشم هام نگاه کرد. رهیپام نشست. خ یرو دستش

 تا بگم؟ ییآماده ا-

 :دمیپرس ینگران با

 شده عماد؟  یچ-

 زد.  ییخنده ا تک

 .ستینترس خبر بد ن-

 ؟یخب پس چ-

 زنگ زد. انیاالن ک-

 خب؟-

 خواست؟ یاولش ازم مژدگون-
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 زد. یبرق خاص یرو که گفت چشم هاش از خوشحال نینگاهش کردم، ا جیگ

 گفتم: دیلرز یم جانیه یکه از رو یبلند یزده از رو پاش بلند شد و با صدا جانیکه به سرم زد ه یفکر با

 شد. داینگو که ژن پ-

 زدم.. یخوشحال یاز رو یغیآره. ج یعنی نیلبش نشست. ا یرو یقیعم لبخند

 یصورتش رو م یجا یکردم و جا یم  هوا، عماد رو محکم بغل دمیپریم زدیم غیکارام دسته خودم نبود، ج گهید

 .دمیبوس

 ..یخوشحال یاز رو نباریا یول ختمیریم اشک

آروم  شدیمگه م ن؟یخوشحال کننده تر از ا یچه خبر شد،یاما مگه م رمیداشت جلوم رو بگ یو سع دیخند یم عماد

 بشم؟

 شد و قرار بود عماد عمل بشه. دایکه دنبالش بودن پ یسال ژن 6از  بعد

 بازوهاش نگهم داشت. دم گوشم آروم زمزمه کرد: ونیو محکم م دمیهوا تو آغوش کش یب عماد

 یانقدر بلند بلند م ستیدر ضمن امشب شب اول محرمه خوب ن. رهیگ ینزن حاال صدات م غیانقدر ج زمیبسه عز-

 .یخند

 . یشکرت.. جواب دعام رو داد ایتر شد. خدا نیآخرش بغضم سنگ یجمله  دنیشن با

 عماد؟-

 جون دلم.-

 رو به چشم هاش دوختم. ونمیرفتم و نگاه گر عقب

 شفات رو خواستم. نیمن از امام حس-

 لب هردومون نشست. یرو یزدم، لبخند هق

 چشم انتظار بمونم. شتریشب اول..نذاشت ب نیجوابم رو داد. هم-
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 هاش رو قاب صورتم کرد و اشک هام رو پاک کرد. دست

 یلیچند وقته خ نینکن. چشم هات ا هیگر گهیدرست شد خب د یهمه چ نیآره قربونت برم. جوابت رو داد، بب-

 .یدا باشو شاکر خ یبود حاال وقتش فقط بخند ونیگر

 واسه عمل؟ یبر دیبا ی. فقط عماد کیتو بگ یچشم هر چ-

 .ستیجا ن نیعمل که ا-

 کجا؟-

 گه اونجا. یم امیل یول شمیکردم آلمان عمل م یگفت اونجا. فکر م امیلندن! ل-

 ؟یبر دیبا یخب ک-

 .گهیدو روز د-

 کرد، آروم گفت: بغلم

 .شهیدلم واسه ات تنگ م-

 .یگردیبرم یشیخوب م یر یدر عوضش م-

 لدا؟ی-

 جونم؟-

کردم. به  یکردم روز برسه که خوب بشم. فقط به ُمردن فکر م یدارم اصال فکرش رو نم دزیا دمیکه فهم یروز-

 االن.... یدارم ول دزیازم فرار کنن چون ا هیکه بق نی. از فکر اشمیوقت خوب نم چیه گهید نکهیا

 کنه. یم هیکه داره گر دمیشونه اش فهم فیلرزش ضعگردنم برد از  یگود یبغض داشت، سرش رو تو صداش

 بازوش گذاشتم و عقب فرستادمش. یرو رو دستم

 عماد؟-
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و عشق بود چشم  رتیکه سراسر غ یاشک آلود به مرد یرفت با پشت دست اشک هاش رو پاک کرد، با نگاه عقب

 دوختم.

 یتونستم انقدر عاشقش بشم؟ اصال کس یجز عماد بود م یدونستم اگه عماد نبود قرار بود چکار کنم؟ اگه کس ینم

 ها ر با هم داشته باشه جز عماد من؟ یهست که تمام خوب

 آورد. یروز نبودنش من رو از پا در م کیکه  یمرد یمرد سراسر مهربون نیمن عاشق بود، عاشق ا آره

 لدا؟ی-

 جان دلم؟-

 به چشم هام دوخت. دستم زد،نگاه مهربونش رو یرو یرو گرفت و بوسه  دستم

 .ییحال خوبم تو نیا لی. دلیکه هست یمرس-

 .دمشیآغوش کش در

 چون دوست دارم.-

*********** 

 لدا؟ی-

 هووم؟-

 ؟یپاش یخوا ینم-

 حوصله از جام بلند شدم. یب

  ا؟یمه یخب چکار دار-

 بهم رفت. یچپ چپ برگشت

 .دیماهور کمرش بر چارهیب ماا،یکار دار یکل رونیخجالت بکش، ب-

 .امیباشه حاال م-
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 نگاه کردم.  رونیو به ب ستادمیرفت، کنار پنجره ا رونیب سنای

 محرم رو گرفته بود نگاه کردم. یغذا که بدجور هوا یها گیو د یمشک یکه با اون پارچه ها اطیح به

 یاما حت زدمیرفته بود لندن..هرشب باهاش حرف م امیو ل انیروزه که عماد همراه با ک8وم محرم بود، 10روز  امروز

که عماد قرار  نیکه تونسته بود سر پا نگهم داره فکر به ا یزیکم بشه. تنها چ میاز دلتنگ شدیحرف زدنم باعث نم

 برگرده.. دزیبدون ا

کرد و  یفکر ماونم داشت به مهراد  دیشا زدیبود و بهمش م ستادهیآش ا گیسر د یرو به ماهور دوختم، باال نگاهم

 کرد. یخودش و مهراد دعا م یبرا

که کردم، ازم تشکر کرد.  یکار یکردم ماهور به خونم تشنس برا یکه فکر م نیروز که خونه برگشتم برعکس ا اون

 بغلم کرد..

 که خبر دوست شدن با مهراد رو واسم آورد. یبود، درست مثل روز خوشحال

 سوتفاهم بود که حل شد.. هیحل شد  یهمه چ یچیشد گفت. ه یچ دمیازش پرس یوقت

 .شدینشده بود و نم گانهیخب فعال سال  یازدواج بود ول قصدشون

 و عقب رفت. دیرفتم. گونم رو بوس رونیرنگم رو سر کردم و ب یپنجره کنار اومدم، شال مشک از

 خانوم. یخسته نباش-

 آقا. یمرس-

 رو گرفتم و با خودم سمته مبل ها کشوندم. دستش

 خسته شدم. ی. چقدر خوبه که اومدنیبش ایب-

 .دیکه دستم رو کش نمیمبل کنارش بش یمبل نشست خواستم برم رو یرو

 کجا؟-

 .نمیبش-

 باال انداخت. یابرو
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 .نیجا بش نیا اینچ، ب-

 پاش زدم، با ناز گفتم: یرو و

 .شهیم تیپات اذ نمیسنگ-

 .دیبه روم زد و دستم رو کش یلبخند مهربون

 سرت خانوم. یفدا-

 پاش نشستم و دستم رو دور گردنش حلقه زدم. یرو

 خب بگو چه خبر؟-

 نگاه مهربونش رو به چشم هام دوخت. دیکش یگونه ام م یکه انگشت اشاره اش رو نوازش گونه رو یحال در

 .ادهیخبرا ز-

 ؟یچ-

 تو چشم هام نگاه کرد. رهیپام نشست. خ یرو دستش

 تا بگم؟ ییآماده ا-

 :دمیپرس ینگران با

 شده عماد؟  یچ-

 زد.  ییخنده ا تک

 .ستینترس خبر بد ن-

 ؟یخب پس چ-

 زنگ زد. انیاالن ک-

 خب؟-

 خواست؟ یاولش ازم مژدگون-
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 زد. یبرق خاص یرو که گفت چشم هاش از خوشحال نینگاهش کردم، ا جیگ

 گفتم: دیلرز یم جانیه یکه از رو یبلند یزده از رو پاش بلند شد و با صدا جانیکه به سرم زد ه یفکر با

 شد. داینگو که ژن پ-

 زدم.. یخوشحال یاز رو یغیآره. ج یعنی نیلبش نشست. ا یرو یقیعم لبخند

 یصورتش رو م یجا یکردم و جا یم  هوا، عماد رو محکم بغل دمیپریم زدیم غیکارام دسته خودم نبود، ج گهید

 .دمیبوس

 ..یخوشحال یاز رو نباریا یول ختمیریم اشک

آروم  شدیمگه م ن؟یخوشحال کننده تر از ا یچه خبر شد،یاما مگه م رمیداشت جلوم رو بگ یو سع دیخند یم عماد

 بشم؟

 شد و قرار بود عماد عمل بشه. دایکه دنبالش بودن پ یسال ژن 6از  بعد

 بازوهاش نگهم داشت. دم گوشم آروم زمزمه کرد: ونیو محکم م دمیهوا تو آغوش کش یب عماد

 یانقدر بلند بلند م ستی. در ضمن امشب شب اول محرمه خوب نرهیگ ینزن حاال صدات م غیانقدر ج زمیبسه عز-

 .یخند

 . یشکرت.. جواب دعام رو داد ایتر شد. خدا نیآخرش بغضم سنگ یجمله  دنیشن با

 عماد؟-

 جون دلم.-

 رو به چشم هاش دوختم. ونمیرفتم و نگاه گر عقب

 ت رو خواستم.شفا نیمن از امام حس-

 لب هردومون نشست. یرو یزدم، لبخند هق

 چشم انتظار بمونم. شتریشب اول..نذاشت ب نیجوابم رو داد. هم-
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 هاش رو قاب صورتم کرد و اشک هام رو پاک کرد. دست

 یلیچند وقته خ نینکن. چشم هات ا هیگر گهیدرست شد خب د یهمه چ نیآره قربونت برم. جوابت رو داد، بب-

 .یو شاکر خدا باش یود حاال وقتش فقط بخندب ونیگر

 واسه عمل؟ یبر دیبا ی. فقط عماد کیتو بگ یچشم هر چ-

 .ستیجا ن نیعمل که ا-

 کجا؟-

 گه اونجا. یم امیل یول شمیکردم آلمان عمل م یگفت اونجا. فکر م امیلندن! ل-

 ؟یبر دیبا یخب ک-

 .گهیدو روز د-

 کرد، آروم گفت: بغلم

 .شهیدلم واسه ات تنگ م-

 .یگردیبرم یشیخوب م یر یدر عوضش م-

 لدا؟ی-

 جونم؟-

کردم. به  یکردم روز برسه که خوب بشم. فقط به ُمردن فکر م یدارم اصال فکرش رو نم دزیا دمیکه فهم یروز-

 االن.... یدارم ول دزیازم فرار کنن چون ا هیکه بق نی. از فکر اشمیوقت خوب نم چیه گهید نکهیا

 کنه. یم هیکه داره گر دمیشونه اش فهم فیگردنم برد از لرزش ضع یگود یبغض داشت، سرش رو تو صداش

 بازوش گذاشتم و عقب فرستادمش. یرو رو دستم

 عماد؟-
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و عشق بود چشم  رتیکه سراسر غ یاشک آلود به مرد یرفت با پشت دست اشک هاش رو پاک کرد، با نگاه عقب

 دوختم.

 یتونستم انقدر عاشقش بشم؟ اصال کس یجز عماد بود م یتم اگه عماد نبود قرار بود چکار کنم؟ اگه کسدونس ینم

 ها ر با هم داشته باشه جز عماد من؟ یهست که تمام خوب

 آورد. یروز نبودنش من رو از پا در م کیکه  یمرد یمرد سراسر مهربون نیمن عاشق بود، عاشق ا آره

 لدا؟ی-

 جان دلم؟-

 دستم زد،نگاه مهربونش رو به چشم هام دوخت. یرو یو گرفت و بوسه ر دستم

 .ییحال خوبم تو نیا لی. دلیکه هست یمرس-

 .دمشیآغوش کش در

 چون دوست دارم.-

*********** 

 لدا؟ی-

 هووم؟-

 ؟یپاش یخوا ینم-

 حوصله از جام بلند شدم. یب

  ا؟یمه یخب چکار دار-

 بهم رفت. یچپ چپ برگشت

 .دیماهور کمرش بر چارهیب ماا،یکار دار یکل رونیخجالت بکش، ب-

 .امیباشه حاال م-
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 نگاه کردم.  رونیو به ب ستادمیرفت، کنار پنجره ا رونیب سنای

 محرم رو گرفته بود نگاه کردم. یغذا که بدجور هوا یها گیو د یمشک یکه با اون پارچه ها اطیح به

 یاما حت زدمیرفته بود لندن..هرشب باهاش حرف م امیو ل انیبا کروزه که عماد همراه 8وم محرم بود، 10روز  امروز

که عماد قرار  نیکه تونسته بود سر پا نگهم داره فکر به ا یزیکم بشه. تنها چ میاز دلتنگ شدیحرف زدنم باعث نم

 برگرده.. دزیبدون ا

کرد و  یاونم داشت به مهراد فکر م دیشا زدیبود و بهمش م ستادهیآش ا گیسر د یرو به ماهور دوختم، باال نگاهم

 کرد. یخودش و مهراد دعا م یبرا

که کردم، ازم تشکر کرد.  یکار یکردم ماهور به خونم تشنس برا یکه فکر م نیروز که خونه برگشتم برعکس ا اون

 بغلم کرد..

 که خبر دوست شدن با مهراد رو واسم آورد. یبود، درست مثل روز خوشحال

 سوتفاهم بود که حل شد.. هیحل شد  یهمه چ یچیشد گفت. ه یچ دمیازش پرس یوقت

 .شدینشده بود و نم گانهیخب فعال سال  یازدواج بود ول قصدشون

 《ماهور》رفتم.  رونیرنگم رو سر کردم و ب یپنجره کنار اومدم، شال مشک از

 ماهور؟-

 برگشتم. لدایسمته  به

 جونم؟-

 .زد. و به پشت سرم اشاره کرد یمهربون لبخند

 مهراد با توء.-

 .دمیکه اشاره کرد برگشتم، لب گز یسمت به

 با خندا گفت: لدای

 برو من حواسم بهت هست.-
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بود برم  یکاف یگرم بود ول یزینگاه کردم، هر کدومش در ظاهر سرشون به چ هیهمسا یبه اطراف و زن ها شیتشو با

 سمته در.

از لج  اداایرفتم بهش گفته بودم ن یبود نگاه کردم، با حرص بهش چپ چپ ستادهیکوچه ا یبه مهراد که تو دوباره

 اومد.

 بندم. یدر رو م امیبرو من پشت سرت م-

 .لدای یمواظب هست-

 خنده گفت: با

 هستم برو.-

 تو کوچه نبود. یکس ادیرفتم. خدا رو شکر ز رونیبه اطراف نگاه کردم و ناچار ب نگران

 رو بست.در  عیسر لدایاومدم و  رونیب

 بدو سوار شو.-

 ابروش رو باال داد. یتا مهراد

 خوبه ها؟ نجایهم-

 .دیبهش رفتم که خند ییغره ا چشم

 باشه بپر باال.-

 شدم. با حرص گفتم: نیماش سوار

 ه؟یآخه االن وقت دلتنگ-

 .دیکرد، گونم رو کش یم یکه رانندگ یحال در

 .شناسهیکه وقت نم یدلتنگ-

 رخش. میشدم به ن رهیلبم نشست؛ برگشتم سمتش و خ یرو یحرفش لبخند نیا با
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داشت  یاون روز و حال خراب خودم افتادم. مهراد چقدر کالفه بود و سع ادیمرد بودم.  نیکه من چقدر عاشقه ا آخ

 .ارهیب در اشتباه  از  من رو

 《روز قبل 8》

 پارک کرد. و برگشت سمتم. ابونیخ گوشه

 گوش کن ماهور.-

 گوشم گذاشتم. یودست هام رو ر عیسر

 بشنوم. یزیخوام چ ینم-

 گوشم بردارم. یکرد متقاعدم کنه تا دست هام رو از رو یسع د،یحرکتم خند نیبه ا اول

 دست هات رو بردار بزار حرف بزنم. زمیماهور عز-

 نگاهم رو بهش دوختم. دست هام رو برداشتم. یعصب

 نه؟ ایخوام بشنوم  یگم نم یم یفهم یم-

 .یبد گوش دیبا یول-

 کردم. بغض

 لدایو فقط به خاطر  ستمیماهور من عاشق تو ن یبگ ؟یعاشقه دختر خالم یگوش بدم؟ گوش بدم تا تو بگ یچ-

 اومدم سمتت؟

 لب زمزمه کرد: ریزد و ز یخنده  تک

 .وونهید-

 داد زدم: دیترک بغضم

 .یرو دوست دار لدای. یتو من رو دوست ندار دمیام که نفهم وونهیام، د وونهیآره من د-

 نگاهش رو به چشم هام دوخت. یجد
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 ندارم.-

 .یدار-

 :دیو غر دیمشت رو فرمون کوب با

 کنم. یبهش فکر نم گهیوقته د یلیندارم ماهور. خ یعل یبه واال-

 رو به رو گرفت. ابونیرو از خ نگاهش

 کردم فراموشش کنم. یکنم سع یم هیتو بغل عماد داره گر دمید مارستانیاتاق ب یکه تو یاز همون موقع-

 زدم. یخند شین

 .یشده اش رو تو اتاقت دار یسالهاست عکس نقاش نیآره واسه هم-

 شد. رهیدستش دستش گرفت و به چشم هام خ یزده ام رو تو خی یسمتم برگشت دست ها کامل

وقته چشمم  یلیعکس اون چشم هام رو باور کن خ یوقته فراموش کرده بودم. حت یلیبه خدا قسم اون عکس رو خ-

. اصال خودم اون عکس رو گذاشته بود شونیدیخواستم همون شب برم ک هر دو بسوزونم که تو د یبهش نخورده. م

 نره. ادمیسر دست که دوباره 

 گه اما.. یدونستم دروغ نم یصادقانه بود، م نگاهش

 ماهور؟-

 .چوونم گذاشت و سرم رو باال گرفت ریانداختم که دستش رو ز نییرو پا سرم

 منو.. نیبب-

 زد. یاشک آلودم رو به چشم هاش دوختم. لبخند مهربون نگاه

خوان. درست از  یبدنم حاال فقط تو رو م یندارم. نه تنها قلبم بله ذره ذره سلولها ییقلبم جا یتو لدایباور کن -

اما  دیلبم لرزق یتو یزیچ هی. همون روز یکرد هیها گر یماه  پات شکست و به خاطر یجلو یکه تُنگ ماه یرو

 وار عاشقتم. ووانهیتونستم بفهمم د رید یلیبود..! خ یتا بفهمم چ دیطول کش یلیخ

 .شدمیم یاز قبل غرق خوش شتریزد و من هر لحظه ب یم مهرادحرف
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 ماهور؟-

 لب زدم. اریاخت یب

 جان؟-

 هاش رو با لذت بازو بسته کرد. چشم

 گم. یبه روح مامانم راست م-

 هاش رو قاب صورتم کرد. دست

 من دوست دارم.-

 .دمشیطاقت جلو رفتم و در آغوش کش یب

 وقت تنهام نزار. چیه-

 هاش دور کمرم حلقه شد. دست

 تونم...... یبخوامم نم-

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

 ؟ییخانوم! کجا یه-

 اومدم. رونیفکر ب از

 جانم؟-

 .یحاال خوبه دلتنگم نبود ،یانقدر نگام کرد میخورد-

 گفته نبودم. یک-

 ابروش رو باال داد. یتا

 ؟یا  بود-

 ..یلیآره، اونم خ-
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 چقدر؟-

 هام رو از هم باز کردم. دست

 انقدر.-

 .دیو گونم رو کش دیخند

 م؟یکارات. برگرد نیمهراد به قربون ا یآ-

 چقدر زود..-

 ؟یمگه کار نداشت-

 آره.-

 .رمیبگ یخوشت بهم بخوره تا انرژ یبرطرف بشه و بو میخواستم دلتنگ ی.. منم فقط مگهیخب د-

 .یزنیحرف م نیریماهور به قربونت بشه انقدر ش یآ-

 خوام. ی. من تو رو حاال حاال مزمیخدا نکنه عز-

 رو لبم نشست. یقیعم لبخند

 منم..-

 یرفتم برا شتریب یبا انرژ نباریشد واسش دست تکون دادم و ا ادهیزد و سمته خونه رفت. درم در خونه که پ دور

 کمک..

 《لدای》

 اپن گذاشتم و سمتش رفتم. یظرف آش رو، رو میزنگ گوش یصدا با

 بود با عجله جواب داد. انیک

 عماد خوبه. ان؟یجانم ک-

 خنداش بلند شد. یصدا
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 گه. یرو م نیرو بردار هم یبفرما عماد نگفتم تا گوش-

 اومد. یخندون عماد از پشت گوش یصدا

 .یتو خوب زمیخانوم مهربونش بشه. من خوبم عز یعماد به فدا-

 شل شد. شمین

 تر شدم. یعال دمیاالن صدات رو شن یخوب بودم ول-

 اومد. انیعق زدن ک یصدا

 .دیعق بسه بابا حالم رو بد کرد-

 .دمیخند آروم

 خب بگو چته.-

 االن وقتشه؟ انیک-؟یچه خبر؟ کارا طالقم رو انجام داد-

 آره بگو مهمه.-

 اومد. یم یعماد از پشت گوش یه خند یصدا

 دوباره عاشق شده. نیا لدای-

 ؟یا  جد-

 نه؟ ای یگ یم لدای-

 ...گهیرفت واسش. دادگاهتون افتاد واسه دو هفته د هیآره بابا، انجام دادم فک کنم احضار-

 خوبه.-

 به عماد. یرو بد یگوش شهیم-

 بشه. ادهیپ نی. چون عماد قرار  از ماششهینه نم-

 مارستانه؟یب دیکه گفت شبید د؟ییمگه کجا-
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 قطع شد. یگوش هویخاک تو سر گفتن عماد اومد. و  یصدا

 نگاه کردم. یتعجب به گوش با

 شده؟ یچ-

 ماهور که تازه وارد سالن شد بود نگاه کردم. به

 دن؟ی. آش رو کشیچیه-

 ؟یمگه نخورد-

 کاسه آش رو اپن نگاه کردم. به

 واسه عماده.  نینه ا-

 رو آشا. یزیبر ازیکشک و پ یایآها. نه خاله گفت صدات بزنم ب-

 ها رفتن. هی. همساامیباشه االن م-

 آره.-

قرار   یک دونستمی. نمخچالیکه برداشته بودم واسه عماد رو بلند کردم و بردم گذاشتم تو  ی. کاشه آشرونیب ورفت

 اما محال بود واسش نذارم. ادیب

 د شد، کنجکاو برگشتم و سمته پنجره رفتم.بلن اطیح یصلوات از تو یصدا

 یتونه ول یگفته بود نم یواسه نذر ادیعماد تعجب کردم، آخه مامان به مادرش زنگ زد گفت ب یخانواده  دنید با

 االن...

 جا؟ نیلبخند رو لبشون بود. چه خبر بود ا هیکرد. اما بق یم هیخانوم تو بغل مامان بود و گر الله

 اومد داخل و بعد پدر عماد و در آخر... رونیدر باز شد اول بابا که از صبح رفته بود ب همزمان

 جون از تنم رفت.. ینفر آخر واسه لحظه  دنید با

 به عماد زل زده بودم.. رهیوجودم شده بود به چشم و فقط خ تمام
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 ُسر خورد.گونم  یلبم نشست همزمان اشک هام رو یرو یبه چشم هام هجوم آورد، لبخند اشک

 رفتم.  رونیب یچه طور و با چه حال دمیشناختم نفهم ی..سر از پا نمدمیدو رونیطاقت برگشتم و ب یب

خندون و مهربون عماد که نگاهش به من بود  یو به چهره  زدمی. نفس نفس مستادمیاومدم و ا نییپله پا نیآخر از

 چشم دوخته بودم.

 ..یعنی.عمل شده بود.. یعنی نیاومده بود، ا عماد

 قدم جلو اومد.. چند

در آغوشش  هیاز ثان یکه اونجا بودن، بدون خجالت از بابا به سمتش پرواز کردم و در کسر ییکسا یبستم رو چشم

 جا گرفتم.

 ..شدیم شتریو هر لحظه فشار دستامون دور هم ب میفقط محکم هم رو بغل کرد دمیخند ینم یکردم حت ینم هیگر

 یو خاصش تو یشگیهم یکه بو دمیکش یقی. نفس عممیرو برطرف کن مونیکار دلتنگ نیبا ا میخواست یم انگار

 ..دیچیپ مینیب

 :دیچیگوشم پ یمهربون و پر احساسش تو یصدا

 دلم برات تنگ شده بود خانوم.-

 کردن. دایهام رو با عجز بستم و اشک هام باالخره راه خودشون رو پ چشم

 ..........دوختم بود شده  مردونه تر شیمهربونش که حاال با ته ر یطاقت و دلتنگم رو به چهره  یرفت و نگاه ب عقب

*********** 

 اومدم. رونیتخت گذاشته بود رو سر کردم و از اتاق ب یکه مامان واسم رو یمشک چادر

 من آماده ام.-

 .دیرو بوس میشونیو پ دمیشبه روم زد. جلو اومد در آغوش ک یلبخند دنمیبه سمتم برگشت با د بابا

 منو ببخش بابا. -
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 چرا قربونت برم.-

 زد. یتلخ لبخند

 خواستم تو رو به زور... یکه م نیا-

 لبش گذاشتم. یرو رو دستم

 به خاطر خودم بوده. یکرد ینگو بابا، نگو قربونت برم تو هر کار-

 ...دمیبه روم زد و در آغوش کش یمهربون لبخند

 .میو سمته مسجد محله امون حرکت کرد میاومد رونیبعد همه با هم از خونه ب کمی

 .مینشست یمسجد و به سوگ م میرفتیم دیبا بانیشب شام غر یشگیرسم هم به

 شمع روشن کردن فرق کرده بود. یمن برا یبود که باالخره آرزو نیامسال با تمام سال ها ا فرق

 کردم. یرو کنارش آرزو م میابد یامسال خوشبخت یکردم ول یداشتن عماد رو م یسال آرزو هر

 خانوم ادیچقدر چادر بهت م-

 زن ها گرفتم و سمته عماد برگشتم نهیاشک آلودم رو از س نگاه

 ؟یاومد یک-

 زد. یمهربون لبخند

 االن. نیهم-

 بهت گفت؟ ی. کییخسته ا دیگفتم شا یایمن بهت نگفتم ب-

 بابات.-

 لبم نشست. یرو یلبخند

 دونست دخترش چقدر عاشقمه. یم-

 .دمیدهنم گذاشتم و آروم خند یرو، رو دستم
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 زد رو دستم و گفت: آروم

 کارو. نینکن ا-

 .دمیاز کنارم رد بشه که با تعجب پرس خواست

 کجا؟-

 گفت: مهربون

 باشم حداقل امشب رو از دست ندم. دشهدایزن س ریامسال فرصت نکردم زنج-

 مرد بودم من.. نی. آخ که چقدر عاشقه ادمیبار به انتخابم بال نیهزاروم یحرفش و برا نیشدم با ا یخوش غرق

 شد. یعملت چ یباشه برو، فقط قول بده بعدا سروقت بگ-

 زد. یلبخند

 ..نیفقط هم میجواب دعامون رو از صاحب مجلس گرفت-

 در آورد و سمتم گرفت. یشمع بشیتو ج از

 من روشن کن. تیبه ن-

 رو ازش گرفتم. شمع

 ؟یتیبه چه ن-

 تکون دادم. یبهم انداخت. سر یهیعاقل اندرسف نگاه

 .دمیفهم یاوک-

 .ستادیا زدنیم نهیبودن و س ستادهیکه وسط مسجد ا ییمردها هیو کنار بق رفت

 کنم. سمتشوم رفتم. دایرو گردوندم تا ماهور و مامان رو پ نگاهم

 . زدیم نهیبود و س رهیخ ینگاهش به نقطه  ماهور

 .زدیم نهیبود و س ستادهیکنار برادرش مهران ا دمینگاهش رو گرفتم که به مهراد رس رد
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 زدم. پس اونا هم اومده بودن. یلبخند

 ماهور؟-

 سمتم. برگشت

 ؟یکن یشمع روشن م-

 اشاره کرد. وارید یگوشه  به

 روشن کردم.-

 آها.-

 "بعد ماه2" . تین کیبه  شدیخودم و عماد روشن کردم هر دو شمع هم ختم به م یبرا یو شمع نشستم

. 

. 

 زم؟یعز لدای-

 :دمیچشم هام رو باز کنم نال نکهیا بدون

 هووم؟-

 تخت نشست. یمهربون عماد اومد، کنارم رو یخنده  یصدا

 دلم؟ زیعز یش داریب یخوا ینم-

صورتم رو کنار زد و نوازش گونه  یتو یتو صورتم، عماد موها که موهام پخش شد دمیزدم و طاق باز دار کش یغلت

 .دیکش  گونم یرو

 شد. رید زمیعز گهیپاشو د-

 رو باال آوردم وبند انگشتم رو نشون دادم با عجز گفتم: دستم

 بخدا خستم. گه،یفقط انقدر د-
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 انگشتم زد. یرو یرو گرفت و بوسه نرم دستم

 آخه. شهیم رید-

 عماد گذاشتم و دستم رو دور کمرش حلقه زدم. یپا یپهلو شدم سرم رو رو یرو

 گونم. یو آروم زد رو دیخند

 .یدار شگاهیپاشو خانومم، وقت آرا-

بود و  می. امروز عروسدیکردم کال خواب از سرم پر یمضاعف یلبم نشست. انرژ یرو یحرف لبخند نیا دنیشن با

 .میدیرس یم سال به عشقم13داشتم باالخره بعد از 

 تخت نشستم. یسرعت رو به

 .میکن یم یباالخره عروس شهیعماد باورم نم یوا-

 نگام کرد. مهربون

 .یشیآره فدات بشم. باالخره واسه خود  خودم م-

ها تموم  یتمام سخت نکهیبرداشتم و محکم دست هام رو دور گردنش حلقه زدم. بغض کرده اه بودم از ا زیخ سمتش

 .دمیرس یشده بود و باالخره داشتم به آرزوم م

 کنم.. هیگر دینبا م،یندار هیگر گهیامروز د اما

 تخت بلند شدم. یآغوشش جدا شدم و از رو از

 .شمیآماده م عیسر-

 رنگم رو در آورد با ذوق برگشتم. دیسف یتخت انداختم، کفش ها یسمتا کمد لباس عروسم رو در آوردم و رو رفتم

 عماد؟-

 جونم؟-

 .نویا نیبب-
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قربون قدت برم من. چرا انقدر بلند! -زد. یدستم لبخند یپاشنه بلند تو یکفش ها دمیرو باال گرفت با د سرش

 باهاشون. یوفتینم

 تخت گذاشتم. یجعبه گذاشتم و جعبه رو رو یها رو تو کفش

 .یزارینه تو م وفتمیدسته تو هست نه خودم م یتا دستم تو-

 پر از عشق بهم چشم دوخت. یفم تنها با نگاهجواب حر در

 واسش فرستادم و رفتم سمته حمام. ی بوسه

 بزار. نیرو ببر تو ماش نایتو ا امیحمام و م رمیتا من م-

 چشم خانوم.-

 خانومت قربون اون خانوم گفتنت بشه. آخ

 اومدن داخل. سنایکه ماهور و  دمیکنم لباس پوش شیآرا نکهیاومدم بدون ا رونیحمام، حمام کردم و ب رفتم

 گفت: دنمیبا د سنای

 ؟یتو هنوز نرفت-

 .دیکن یچکار م نجای. شما ارمیدارم م-

 با خنده گفت: ماهور

 .شگاهیاتاقت قرار بشه سالن آرا-

 زدم. غیج

 .دیکن یم فشیکث رینخ ؟یچ-

 بهم رفت. یچپ چپ سنای

 .یبخواب نجایا ستیقرار ن گهیاز امشب که د یچکار دار گهیتو د-

 باز شد. شمین
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 شد. ری. من برم ددیگ یآها راست م-

 توجه نکردم. سنایگفتن  وونهیاومدن و به د رونیب

 اومد. رونیدستش از آشپزخونه ب یاومدم مامان همراه با ظرف اسپند تو نییپله ها که پا از

 انشاهلل. یماشاهلل، ماشاهلل خوشبخت بش-

 یاسپرتش وارد شد و دل ب پیکرد. همزمان عماد با اون ت شتریرو ب انمجیو ه دیچیاتاق پ یخوش اسپند تو یبو

 جنبه من لرزوند. 

 الغر نبود.. مامان اسپند رو دور سر من و عماد گردوند. گهیدوباره برگشنه به حالت قبل، د کلشیه

 نگاه اشک آلودش اشک من رو هم در آورده. بغلش کردم. ختیر یاشک م آروم

 نکن تو رو خدا. هیونم. گرقربونت برم مامان ج-

 .دیلرز یاز بغض م صدام

 .دیرفت و گونم رو بوس عقب

 نکن. هیکنم. تو گر ینم هیباشه قربونت برم گر-

 گفتم. یو چشم دمیرو بوس گونش

 خدا به همراتون. دیبر-

 خدافظ مامان.-

 بود.. یبود. آخ که امروز چه روز ومدهیرو برده بود کارواش هنوز ن نیهم که ماش بابا

 کرده بود. باتریروز رو واسم ز دیوز یکه م یماه همراه با باد یصاف و خنک د یهوا

 کرد نگاه کردم. یم یعماد که نگاهش به رو به رو بود و رانندگ به

 .میرس یدارم بهش م یسخت یکه سال هاست مثل روز اول عاشقشم و باالخره بعد از کل یمرد
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نبود. و  دزیاز ا یاثر چیو چکاب رفته بود اما خدا رو شکر ه شیآزما یبرا یماه از عمل عماد گذشته بود چند بار2

 کاملش رو دادن. یهفته اس که قرص هاش رو به طور کامل قطع کردن ک خبر بهبود کیتازه 

 شیدیتهد یخطر چیگفته ه امیکاملش رو واسم آورد و گفت ل یبود که خبر بهبود نیهفته قبل درست روز اربع کی

 کنه. ینم

 .دیبه من بخش شهیهم یو محرمشم اون بود که عماد رو برا نیامام حس ونیعماد رو مد من

 خانوم؟-

 اومدم. رونیفکر ب از

 جونم؟-

 ؟یتو فکر-

 کردم. یداشتم به تو فکر م-

 زد. یلبخند

 ؟یادامه بد یخوا یم یتا ک-

 به فکر کردن به تو؟ ؟یبه چ-

 به پشت دستم زد و گفت: یرو جلو آورد و دستم رو گرفت. بوسه  دستش

 کردن من. وونهینه به د-

 شونه اش گذاشتم. یو سرم رو رو دمیخودم رو جلو کش دمیذوق خند با

 ..شهیتا هم-

 فدات شم.-

 شد؟ یعماد غذا چ یراست-

 .ارهیغذاها رو از رستوران ب 9سپردم به محمد ساعت  زمیعز یچیه-
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 رو شکر. خوبه خدا-

 گفت: طنتیش با

 .گهیخبر د هیدر ضمن -

 ذوق گفتم: با

 ؟یچ-

 همونجور که خانوم امر کرد دفترچه کنکور ارشد گرفتم.-

 زدم. یاز رو خوشحال یغیج

 .یگ یراست م لدایعماد جون -

 .دیرو کش مینیو آروم ب دیخند

 .یآره فسقل-

 .یخوب کرد یلی. خهیعال نیعماد ا یوا-

 انجام داد. شهیمگه م یشما امر کرد گهیآره د-

 عشق به چهره اش زل زدم. با

 و عاشقش شدم.. دمشیخوب بود اون لحظه که د چقدر

 خوب که هست و کنار منه.. * چقدر

* 

* 

 خانوم؟ عروس

 به روم زد. یلبخند شگرمیآرا یهام رو باز کردم، نازل چشم

 پاشو خوشکلم. تمام شد.-
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 ممنون.-

چهره ام شده بود.  رییکه تو صورتم نشسته بود باعث تغ یشیبه خودم افتاد. با آرا نهییهم از تو آجام بلند شدم نگا از

 گه. یم یعماد چ دید دیخودم برا خودم نظر بدم با ستیبگم خوشکل چون قراز ن شدینم

 لبم نشست. یرو یعماد لبخند ادی به

 .میشروع کن دیبا زمیعز ایب

 برگشتم. زدیبردار که صدام م لمیف یصدا با

 لباس عروسم رو باال گرفتم و سمتش رفتم. دامن

 دادم. یانجام م یآخ و اوخ و خستگ یو شروع کرد به ژست دادن و منم ب شگاهیآرا رونیسبز ب یفضا میرفت

 باال رفت.  جانمیزد و ه خیکه خبر دادن عماد بود. دست هام  نیا تا

 بود تا عماد وارد بشه. شگاهیدر آرا نگاهم به دمیشن یگفت نم یبردار م لمیف یهر چ گهید

 پشت در بودن. گهیبردار د لمیف هیشد. در باز شد عماد همراه با  الیخ یدم ب یمن گوش نم دیبردار هم که د لمیف

 شده بود. شهیتر از هم بیو خوشت باتریز یعماد بود، آخ که چقدر با اون کت و شلوار مشک یبه چهره  رهیخ نگاهم

 .یاز شدت خوشحال نباریا یو روز وصال با عماد..بغض داشتم ول میامروز روز عروس شدیباورم نم هنوز

. زدیلبش بود و نگاهش برق م یرو یبود. آروم به سمتش قدم برداشت. لبخند مهربون یخوشحال هیمعروف گر بقول

 من خوشحال بود. یانگار اونم مثل من و به اندازه 

 . نگاهمون به هم قفل بود.میزد ینم یوم حرفکد چیه جانیاز شدت ه ستادیبه روم ا رو

 .دمیگونم سُر خورد. چشم هاش رو آروم بست و در آغوش کش یاز گوشه چشمم رو یقطره اشک اریاخت یب

 گوشم نجوا کنان گفت: ریز

 خانوم. یخوشکل شد یلی. در ضمن خشهی. تا همیمال خودم شد گهید-

 عقب رفت. دسته گل رو سمتم گرفت. دیرو بوس گونم
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 .زمیبفرما عز-

 گونم رو پاک کرد. یرو  به روش زدم و دسته گل رو ازش گرفتم دستش رو جلو آورد و رد اشک یاز ته دل لبخند

 نکن. هیگر گهید-

 چشم.-

 نگاهش رو به چشم هام دوخت و دستش رو جلوم گرفت. مهربون

 .میبر-

 دستش گذاشتم. یرو تو دستم

 .میبر-

 اومد. یبردار که پشت سرمون م لمیف نیهمراه با ماش میحرکت کرد م،یشد نیماش سوار

 بود. دهیچیپ نیماش یکه در فضا یمن و عماد همراه با آهنگ شاد یخنده ها یصدا

 تر کرده بودن. زیگفتنشون همه و همه امروز رو واسم خاطر انگ کیتبر یها صدا نیماش هیبق یبوق ها بوق

 شدن من و عماد.. یکیببرم. روز  ادیروز رو از  نیتونستم ا یوقت نم چیها نبود ه نیاگه ا یحت

 ناز سرم رو سمته عماد گرفتم و با آهنگ خوندم. با

 .شمینم یمن بگم از تو راض شمیهمه حواست جا مونده پ-

 گذاشتم. آورد دستم رو تو دستش شیرو به رو گرفت و به من چشم دوخت. دستش رو پ ابونیرو از خ نگاهش

 با آهنگ خوند: همراه

من و  نیع ستیعاشق ن یمن تو، کس نیقرار  ب هی یمن. ا یرو شوونه  یشیمن تو عاشق م یتو خونه  یذازیتو پا م-

 تو..

 .دمیو از دستم رو دور گردنش حلقه کردم. گونش رو بوس دمیخودم رو جلو کش دمیذوق و از ته دل خند با

 .دیگونم کش یرو به رو دوختم و نوازش گونه دستش رو رو نگاهش
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 .ینیزم یرو یبایتو ماه ز ینیبهتر از تو که بهتر یک-

 

* 

* 

* 

 ستادهیا تیدست عماد وسط جمع یکه دست تو یبود و من دهیچیکه در فضا پ یاسپند یو بو غیدست و ج یصدا 

 بود.

 .نمیرو بب هیتا بق دمیعقب کش یکم  شنل رو کاله

 .میشدیرد م تیهم قدم با از وسط جمع مآرو

 .زدنیو دست م ختنیریاول به مامان و الله خانوم افتاد که آروم اشک م نگاهم

 به روشون شدم. یکردن لبخند یبه من نگاه م جانیو با ه دنیرقص یو صنم که سرجاشون م سنایاز اون  بعد

 یی. با، داارهیرو در ب شیکه تازه چند روزه بهد از چند ماه تونست مشک یبود، مهراد ستادهیکه کنار مهراد ا ماهور

کرده بود تا حداقل  یخواستگار ییجورا هی یعنیصحبت کرد  رانیمن اومده بود ا یپدر ماهور که به خاطر عروس

 ..گانهیسال  ازنداشته باشن تا بعد  یرفته آمد مشکل ینامزد باشن و برا

 لبخندم باز تر شده بود. دنشونیبا د دمیرقص یمن و عماد داشتن م یجلو که یلیو سه انیدر آخر ک و

 سرحال تر شده بود.. ایکه انگار بعد طالق از مه انیک

 کرد مهربون نگاهش کردم و آروم لب زدم: ینم هیاما گر زدیبه بابا افتاد که چشم هاش از اشک برق م نگاهم

 .ییقربونت برم بابا-

 عروس دوماد.. هگایبه جا میدیرس باالخره

 عماد نشسته و منتظر ما بود. یهم که با فاصله از صندل عاقد
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 قطع شد و همه کنار رفتم و منتظر چشم به عاقد دوختن. آهنگ

 زد آروم لب زد: یبخش نایاطم لبخند انداختم عماد به رو  زده ام جانیه نگاه

 قرآن رو بردار.-

سرمون  یعماد تور رو برداشتن و باال یدختر خاله  ایشدم و قرآن رو برداشتم. ماهور همراه با عسل و در خم

 .ستادنیا

من بود. بعد از اون روز که  یرو نشیبود و نگاه غمگ ستادیرو باال آوردم همرمان نگاهم به داوود افتاد کنار عمو ا سرم

 .دمیالبته چه بهتر که ند دمشیاصال ند گهیشد که د یچ دمیکردم نفهم یخودکش

سند قرمز  جانیه با  قرآن چشم دوختم. باالخره سند ازدواجم رو دستم گرفت یرو ازش گرفتم و به نوشته ها نگاهم

 دست زدن بلند شد. یداشتم و کارهام دست خودم نبود.. صدا جانیه دمیپر نییرنگ رو باال گرفتم و با ذوق باال پا

و گونم  یشونیمن دوخت، بغلش کردم، عقب رفت دست هاش رو قاب صورتم کرد و آروم پبا خنده نگاهش رو  عماد

 ها بلند شد. غیج یصدا دکهیرو بوس

 و دست بودن نگاه کردم. غیکه در حال ج یتیو به جمع دمیخند یته دل م از

باشم دسته عماد رو گرفتم و  نیسنگ کمی دیعروسم و با نکهیتوجه به ا یآهنگ باال رفت و همه رفتن وسط ب یصدا

 کشوندمش وسط..

 و دست باال رفت. غیج یاضافه شدن من و عماد به جمع صدا با

 .دیرس یکردن به گوش م یم ییکه با خواننده همرا هیبق یصدا

 کردم. یم ییو با خواننده همرا دمیرقص یبود و با ناز م ستادهیعماد ا یجلو

 دل شده عاشقه.... نیا ستیرازه. دست من ن هیوتو  من ونینازت، عشق م یبه چشا ضمیمن مر-

 رو دور گردنش حلقه زدم. دستم

 همراه با خودم تکونش دادم با خند بلند گفتم: و

 .شهیعماد باورت م-
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 .دیخند

 هنوز نه.-

 و محکم به خودش فشردم و بلندم کردم و تابم داد. دمیآغوش کش یهوا تو یب و

 بلند شد. هیبق غیهووو و ج یزدم، که دوباره صدا یغیج جانیه از

 .دیرو بوس میشونیگذاشتم دست هاش رو قاب صورتم کرد و آروم پ نیزم یرو

 حاال باورم شد.-

 پخش شد. یعوض شد و آهنگ آروم آهنگ

 کنار رفتن و فقط من موندم با عماد.. هیکم بق کم

 تر شد. نیبغضم سنگ دیچیپعالقه، عماد طالب زاده که در فضا  یآهنگ احساس یصدا

 گذاشتم. نشیس یرو به آغوش عماد فشردم و سرم رو خودم

 .دیچیگوشم پ یآرومش تو یصدا

 یخوب ونیبشه که بتونم انقدر عاشقش بشم. انقدر مد مینفر وارد زندگ هیروز  هیکردم  یوقت فکرش رو نم چیه-

بودن،  ای. درست مثل رورفتمیدوباره برگشتم با عشق پذهر بار رفتم  ادیهاش بشم. انقدر خوب که با بد بودنم کنار ب

. ادیگونت ب یوقت نذارم اشک هات رو چیه دمیقول م بعدلحظه به  نی. از اوستیپ قتیکه به حق ییایبودنت اما رو

 اشک.. یمن هستم اشک ب یتا وقت گید

 ستادهیدست هم رو به رومون ا یشد نگاهم رو از ماهور و مهراد که دست تو شتریدست هاش دور کمرم ب ی حلقه

 اش برداشتم و نگاهم رو به چشم هاش دوختم. نهیس یبود گرفتم. سرم رو از رو

 رو پس زدم آروم لب زدم. بغضم

 نره؟ ادتیوقت قرارمون رو  چیه-

 ؟یچه قرار-

 اش گذاشتم تپش قلبش رو حس کردم. نهیس یرو یرو دستم
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 .میهر روز عاشقتر بش-

 بش نشست. ل یرو یمهربون لبخند

 قانونه خانوم. هی. ستیقرار ن نیا-

 ..میشونیپ یشد رو یگرم یبوسه  نشیریحرف ش یچاشن

 و هستم... نمیغرق لذت شدم و حس کردم خوشبخت تر نیهم با

و دست بلند شد همه دورمون  غیج یطالب زاده پخش شد که دوباره صدا دیعوض شد و آهنگ دختر از حم آهنگ

 حلقه زدن.

 دختره داره جاش وسطه بهشته....... یفرشته ها نوشته هر ک یشونیپ یرو-
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با سرچ  دیتون یکه م دمیرس جینتا نیکه انجام دادم به ا یقاتیبود. با تحق یگفتم واقع دزیکه در مورد ا یمسائل تمام

 .دیگوگل متوجه بش یتو

 :سندهینو نستاگرامیا یدیآ

Razi_novel 

 

 یاریرمان  نیکه من رو تو نوشتن ا یزانیکنم به اون عز یم میهاش تقد یرمان رو با تمام کم و کاست نیدر آخر ا و

 احساسات بود. نیا یکه منش یکردن و مخاطب خاص



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

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

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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