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 دوباره یطلوع

چه  دمیکش یا ازهیبه بدنم دادم وخم یشدم کش وقوس داریکرد. از خواب ب یمادرم که با تلفن صحبت م یباصدا

نکرد و اجازه  داریب نمیاز خواب نازن من رو یشه، چه عجب امروز کس ینم نیبهتر از ا هیداشتم عال یخواب خوش

 یراحت تا دلم م الیاون وقت با خ اشتمشد اگر درس ومدرسه ند یم یپاشم چقدر عال ییدادند خودم به تنها

 تونستم بخوابم. یخواست م

 یو طرفتم و پله ها ر رونیو بدون آنکه به سر و وضعم برسم از اتاق ب نییپا دمیبه اطرافم نگاه کردم و از تخت پر 

گفتم  یدار یو کش یطوالن ریصبح بخ هیکردم به مادرم که در آشپزخونه در حال پخت و پز بود 

 .ریسالم مامان صبح بخ -

 ساعت چنده؟ یدون یشدنه م داریدختر االن چه وقت ب ریظهر بخ یسالم بهتره بگ -

 باال انداختم و رفتم دست و صورتم رو شستم و برگشتم به آشپزخونه، شونه

مادرم چپ چپ نگاهم کرد و قرقر کنان گفت:           م؟یدار یامان من گشنمه چم -

 ! پاشو برو حداقل لباساتو عوض کن،؟یکه واسه خودت درست کرد یچه سر و وضع نیدختر ا-
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رو  خچالیرو برداشتم و با پا در  گهید زیو خامه وچند تا چ ریپاکت ش خچالیبه حرفش رفتم سمت  یاعتنائ یبا ب 

از خوردن صبحونه صرف نظر  یمادرم صبحونه خوردم اصال عادت ندارم روز نیسنگ ینگاه ها ریتم و نشستم زبس

 جونم به خوردن صبحونه بسته بود. یبدم انگار

 کرد. یم قیکارم من رو تشو نیبخاطر ا شهیبابا هم 

 د نگاهم کرد و جواب داد:بو یزیکه مشغول پخت چ یگفتم بابا، بابام کو؟ مادرم از پشت شونه در حال یراست

 داشتم رفت فروشگاه ازین دیخورده خر هی-

 دمیکوب نیباحرص پا به زم 

 چرا من رو باخودش نبرد آخه؟! ؟دیبابا رفته خر -

سر و وظع  نیقدر نق نزن پاشو برو ا نیکنه، حاال ا دارتیب امدیو بابات دلش ن یداشت فیچون خانم خواب تشر-

 که مهمون ها برسن. نیاز ا آشفته ات رو درست کن قبل

 !؟یچ-

 !م؟ی! مگه امروز مهمون دارمهمون

 و مرتب کن اول بعد برو زیم گهیحاال پاشو د انیب نایبله قراره خواهرات ا -

 شونه اش زدم وگفتم:  یرو یبوسه ا ستادمیازجا برخاستم وپشت سر مادرم ا 

دوتا باال رفتم وارد اتاقم شدم تختم رو  یکیها رو زحمتش رو بکش لطفا و مثل فنر از جا کنده شدم و پله  خودت

 تخت انداختم یآوردم و رو رونیاز کمد ب یبزنم دست لباس دید نهیکه خودم رو تو آ نیمرتب کردم و قبل از ا

داده بود به سر و وضعم موهام که تاکمر بود کامال بهم  ریگم چرا مامان گ یم دمیو به خودم خند ستادمیا نهیآ مقابل

حال  نیخدا رو شکر فقط مامان من رو تو ا یوا یکه تن داشتم ا یداشت با لباس خواب یوحالت خنده دار تهخیر

 کرد. یم رمهمه مسخ شیمطمئنم پ دید یمن رو م انوشیبود آگر ک دهید

 دمیسنگ کار شده بود پوش ییکه از قسمت جلو یکم رنگ با دامن مشک یآب ریحر راهنیپ هیلباس عوض کردم  

 از قبل بهتر شده بودم. یلیشونه ام انداختم االن خ یرو شونه کردم و به حالت کج بافتمش و رو موهام
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پاک  یرفتم مادرم در حال سبز نییخودم دادم باهمون حال پا لیتحو یبخش  تیزدم و لبخند رضا یچرخ نهیآ روبه

 یدر به صدا در اومد بدون انکه روسرهنگام زنگ  نیبه روم زد در ا زیآم نیتحس یلبخند دیمن رو د یکردن بود وقت

  دمیرو شن ادرمم یو صدا دمیکه بابا باشه سمت در دو نیا الیسرم کنم به خ

 سرت کن اول یزیچ هیدختر -

داخل هجوم آوردن اصال  یکه پدرم باشه در رو باز کردم وعده ا نیا دیبا شوق و زوق پشت در قرار گرفتم و به ام 

وبچه ها شون بودند خاک به سرم اون  نیشکوفه وشکوه وشوهراشون ناصر و شاه شد؟ خواهرام یمتوجه نشدم چ

 کیزده  شمیشدم بعد که انگار زنبور ن رهیخ اسشوکه شدم و به اون ناشن یبود؟ که باهاشو اومده لحظه ا یک گهید

 تیآخه خوب کردم یمن بغض یول دندیحرکت من خند نیو پشت سر شکوفه پنهان شدم همه به ا دمیدفعه از جا پر

 شکوه خنداش رو گرفت وگفت: امیبدون حجاب در ب به،یمرد غر ینداشت جلو

  ؟یکن یدر رو باز م یآ یبدون حجاب م یکارات برنداشت نیتو هنوز دست از ا -

 طور که خودم رو پشت شکوفه پنهان کرده بودم قرقر کنان جواب دادم: نیهم

 پشت دره؟لشکر  هیدونستم  یفکر کردم بابا اومده چه م-

 به داخل رفتند. یهمه به خنده باز شد و با تعارف شکوه همگ شین بازم

و  رفت ارهیگونه ام کاشت بعد رفت تا شالم رو برام ب یرو یکرد و بوسه ا یرو به من کرد سالم و احوال پرس شکوفه

 :دمیرنگم برگشت شال رو سرم کردم و با اخم پرس یزود با شال گلبه یلیخ

 بود؟ یاون ک -

 به ابروهاش داد یحالت شکوفه

 بود؟! یک ؟یک -

 و جواب داد: دیاشاره ابرو سمت سالن اشاره کردم متوجه منظورم که شد خند با

 ش؟یبود نشناخت اوشیآهان! س -

 نوچ -
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 بود. یهمون که سرباز نهیبابا برادر شاه -

شناسمش؟ شکوفه جلوتر از من  یمن م یکه انگار اوشیگه س یم ینزدم خخخخ طور یباال انداختم و حرف شونه

 قدم برداشت و من پشت سرش راه افتادم و به داخل رفتم.

کردم و کنار شکوه جا گرفتم و دختر کوچولواش مهسا رو  یسالم مختصر یبا همگ شیپ قهیشرم از اتفاق چند دق با

به من سالم کردن با  شکوفه که حدود هشت سالشون بود لبخند زنان اومدن و یو ماهان دوقلوها نیبغل گرفتم مب

 با هم دوقلوه ان نکهیبودن با ا یگل یچه پسرا ماشاء اهلل دمشونیدست بغل کردم و بوس کیهر دو رو با  ییخوش رو

 یحاو ینیبا اون شدم مادرم با س یزانوهام نشوندم و مشغول باز یبا هم نداشتن مهسا رو رو یشباهت چیه یول

 که خوش یقرار داد و با لحن زیم یرو رو ینیاون ها تعارف کرد بعد س یکی یکیشربت به نزد ما اومد و شربت رو به 

 کرد لبخند زنان گفت: یم انیاون رو ب یحال

 نیخوش آمد یلیخ -

 پر رو یمعذب بودم پسره  اوشیمکرر س یبار نگاه ها ریمنم که ز ونیم نیبا هم گرم صحبت شده بودند اما ا یهمگ

 ناصر شوهر شکوه که خطاب به من گفت: یکنه با صدا یر و بر من رو نگاه مکشه که نشسته ب یاصال خجالت نم

 چه خبرا؟ گهیکن د فیخب پرستو خانم تعر -

 لبام نشوندم جواب دادم: یکه به زور رو یرفتم و با لبخند مصنوع یقرچه ا دندون

 خبر از شما چه خبر!! یب -

 ره؟ یم شیدرست چه طور پ ،یسالمت -

 به خودم گفتم و دمیته دلم کش یپف

 که نداره! یبه کس یداره هر جور که باشه ربط یآخه درسم به شما چه ربط -

 زدم و مختصر جواب دادم: یزورک لبخند

 خوب-

 باز گفت: شیبا ن یبا شوخ ناصر
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 خوب؟! -

 .یاز درست کرد یگرم فیبابا چه تعر نیفقط هم 

زنگ اف اف  یصدا دنیرو باز کردم با شن شمیخند ن شین هیهمه به خنده باز شد منم در حد  شیدنبال حرفش ن به

جو کسل کننده فرار کنم با قدم  نیبودم تا از ا یفرصت م هیو مهسا رو به مادرش سپردم انگار دنبال  دمیاز جا پر

سالم کردم و از جلو در عقب رفتم بابا با  یبا دلخور بودپدرم که پشت در  دنیتند خودم رو به درب رسوندم با د یها

ها رو از  دیکه خر یدر حال نشیدلنش یشد با تبسم و صدا میبهم انداخت و زود متوجه دلخور ینگاه یهربونم

 آورد گفت: یم رونیب نیصندوق عقب ماش

 دن؟یبابا جون چرا اخمات رو همه؟ مهمونا رس هیچ -

 با همون حال جواب دادم: باز

 .دندیاهوووم رس -

 آورد زل زدم. یم رونیرو ب لیوسا هیشده بود و بقو به بابا که خم  ستادمیا نیماش کنار

 ؟یچرا من رو با خودت نبرد دیخر یبابا تو که رفت -

 و گفت: دیکمر راست کرد خند بابا

 تداریب امدیدلم ن یمن خواب بود زیخوب عز ؟یرو به خودت گرفت افهیق نیا یکه با من نرفت نیحاال تو بخاطر ا -

 بد کردم؟ کنم حاال بد کردم؟ نه خودت بگو

 صورتم شد. یچاشن یلبخند

 با شما رو دوست دارم! دیمن خر یدون یخودت که م ینه ول -

 بست جواب داد: یکه درب صندوق رو م یدر حال بابا

 رو دهایکمک کن خر اینداره حاال امروز نشد ان شاءاهلل دفعه بعد حاال ب یکردن مادرت تموم دیخر یدون یتو که م -

 ببرم داخل
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 اومد ینصف جنس ها رو با هم بلند کردم و قبل از بابا وارد خونه شدم بابا که پشت سرم م بایدم و تقرز یلبخند

 گفت:

 ؟یجا بلند کرد هیهمه رو  یریکمر درد بگ یخوا یدختر مگه م -

 انکه نگاهش کنم شونه باال انداختم و جواب دادم: بدون

 فدات بشم! رمیگ ینم -

رو از دست بابا گرفتم.  هیقرار دادم و زود برگشتم بق زیم یو تو اشپزخونه بردم و رور دهایراست خر هیداخل و  رفتم

ش از دادن ریش یکرد برا یم یقرار یبا همه رفت تا لباس عوض کنه، شکوه که دخترش ب یبابا بعد سالم و احوال پرس

باشم انگار تا حاال تو  اوشیس دیاومد جلو د یخوشم نم ییراجو هیبه هال رفت منم دنبالش رفتم راستش  ییرایپذ

خوردند  یجور پسرها که با نگاه دخترها رو م نیکرد چه قدر از ا یمن و نگاه م یجور هیبود و  دهیعمرش آدم ند

 متنفرم.

 زد و گفت: یحیداد لبخند مل یم ریکه دخترش رو ش یدر حال شکوه

 کنه؟ یما چه طوره؟ چه کارها م یخب خب خواهر کوچولو -

 زدم دستم رو به هم قالب زدم و جواب دادم: یینما دندون لبخند

 ندارم که انجام بدم  یا گهیاز خونه به مدرسه از مدرسه به خونه، کار د یچیه -

 سکوت بر قرار شد شکوه به اطراف سر چرخوند و گفت: یا لحظه

 میختیر یرو به هم مو همه جا  میکرد یها چه قدر شلوغ م میقد ریبخ ادشیجا آروم و خلوت شده  نیچه قدر ا -

 کردم و جواب دادم: یکوتاه خنده

 ی... بغضم گرفت و ادامه ندادم چند ماهیلیجا خ نیا یرفت سرباز انوشیو ک یکه تو ازدواج کرد یاهووم از وقت -

زدم  یلبخند دیگونه ام غلت یرو یقطر اشک لجوجانه ا انوشیک ادیدلم براش تنگ شده به  دمیرو ند انوشیشد که ک

 د اشکم رو پاک کردم شکوه با همون لبخند که بر لبانش نقش بسته بود گفت:و زو

 مونند. یتنها م یات اون وقت بابا و مامان تنها یسر خونه و زندگ یر یتو هم م رید ایزود  -
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شده ازدواج کرده و بچه دار هم  انوشیکنم حاال تا اون موقع برسه حتما ک یمن حاال حاالها به ازدواج فکر نم یول -

 .مونند یبابا و مامان تنها نم گهیاون وقت د

 تعجب بار نگاهم کرد و گفت: یبا حالت شکوه

 یکن یکه خواستگارات رو رد م یطور نیا ؟یصبر کن گهیباز چند سال د یخوا یاالن سن ازدواج توعه دختر م -

 !ادیب رتیخواستگار خوب گ هی گهیفکر نکنم تا چند سال د

 :جا بلند شدم وگفتم از

رو بگم که من اصال به  نیکنم ا یعوض نم ایخونه رو با تمام دن نیشه، من ا یجا مثل خونه بابام نم چیمن ه یبرا -

 خوشگلم! یکنم ابج یازدواج فکر نم

 و خط خورده اش داد پوز خند زد و گفت: کیبار یبه ابروها یحالت شکوه

 یکنند اون وقت خونه  یرو فراموش م زیهمه چ ادیب رشونیخوب که گ تیموقع یگن ول یرو م نیآره اول همه ا -

 چنده؟ لویبابا ک

 رنگش و زمزمه کردم:  یقهوه ا یخم شدم و زل زدم به چشم ها طرفش

 شرط عاشق طرف شده باشم. کیکه به  نیمگه ا ستمین یطور نیاما من ا -

 نیزتریاز عز دیکه به خاطرش با هیشوهر ک یآقا نیبا تبسم ازش فاصله گرفتم و منتظر عکس العملش نموندم مگه ا 

 کس هام بگذرم؟

 مادرم که تو آشپزخونه بود رفتم. نزد

 خانم خانما؟ یخوا یکمک نم -

 :دیکرد و پرس نگاهم

 ؟یقدم شد شیکمک پ یکه ازت بخوام برا نیچه عجب قبل از ا ؟یخودت نمیبب -

 شونه ام خم کردم  یناز و عشوه سر رو با
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 عه مامان، -

 و گفت: دیخند

 نداده ادمی یزیمادرم چ یخونه شوهرت نگ یزحمت سرخ کردن مرغ ها رو بکش تا فردا پس فردا که رفت ایب -

زنه؟ اشتباه نکنم  یرسم با من دم از شوهر م یم یهست ها چرا به هر ک شونیزیچ هیکه  نیامروز مثل ا نایبابا ا یا

 و گفتم: دمیکردم لبامو ورچصورتم  یچاشن یاخم یخبرم با دلخور یهست که من ب یخبرها هی

 گهیخوام د ینم -

با من دم از شوهر بزنند کنار بابا  یکه ه نهیاومد و متنفر بودم ا یکه بدم م یزیزدم از تنها چ رونیاز آشپزخونه ب و

دستش را دور گردنم حلقه زد و من و به خودش  نمیش یکنارش م یاش وقت یشگیعادت هم یجا گرفتم و اون از رو

خودم رو براش لوس  یهم کل یبهتر از بغل بابام بود گاه ییبردم چه جا یکارش لذت م نیمن هر بار از ا چسبوند و

هم  نی. بخاطر هممیبود یبابائ یلیخ انوشیبودند فقط من و ک یمامان یلیکردم بر عکس شکوه و شکوفه که خ یم

رو تموم نکردم از طرف مادرم  یسالگ ستیب که هنوز نیشوهر با ا یمامان زود اون ها رو شوهر داد و فرستاد خونه 

 دادم  یهمه رو جواب رد م یخواستگار داشتم ول یکل

 :دیپرس یدستم وارد کرد و با مهربان یرو یفشار بابا

 !؟زمیعز یچرا ساکت هیچ-

 زدم و گفتم: یاعتنا به جمع حاضر لبخند یب

 بگم؟ یچ -

 گفت: یلبخند بر لب با شوخ نیشاه

 ؟یقدر آروم نیشد ا یحاال چ یپر جنب و جوش بود یلیخ میمداو یهر بار که م -

 من جواب داد: یبه جا بابا

 اش رو از دست داد. یرفت پرستو تمام انرژ انوشیکه ک یاز وقت -
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با  بود ینداشتم وقت یادیرفت حال و حوصله ز انوشیک یگفت از وقت یاما بابا درست م میدیبه حرف بابا خند همه

 !میکرد یشلوغ م یو خونه رو ه میکرد یم یدعوا و شوخ یهم کل

کرد و  یبابا که متوجه من شد مکث دمیچند لقمه خوردم و دست از غذا خوردن کش ییاشتها یناهار با ب زیم سر

 :دیپرس

 ؟یپرستو بابا چرا غذاتو نخورد -

 صبحونه خوردم. شیساعت پ کیشدم بابا جون  ریس -

 زد و گفت: یخند شین شکوفه

نداره و اگر گرسنه اش باشه محاله از خوردن  یکس شوخ چیشناسم سر غذا خوردن با ه یکه من مپرستو رو  -

 صرف نظر کنه،

م که چش اوشیرو باز کردم از دست س شمیخند ن شین هیدر حد  یحوصلگ یمن باز با ب یهمه به خنده باز شد ول لب

 یبه دخترها یطور نیکه تا باشه ا رمیرو بگ حالش دیکرد کالفه شدم حتما سر فرصت با یبه من دوخته و نگاهم م

 مردم زل نزنه بلند شدم و به اتاقم رفتم.

 نیدونم چه قدر تو ا یو چشم هام رو بستم نم دمیتخت طاق باز خواب یجا فقط اتاقم بود رو نیجا و آروم تر نیبهتر

 ؟ شکوفه چشم باز کردم عه چه زود خوابم برده و خبر نداشتم یحال بودم که با صدا

 ها!  میشما هست یخونه  میمهمون یدختر، ناسالمت یدیخواب یگرفت -

 تخت نشستم و گفتم: یکشان رو ازهیخم

 ؟یش یبگم ناراحت نم یزیچ هی -

 جا گرفت صاف نگاهم کرد و گفت: کنارم

 شم بگو  ینه نم -

 کردم نگاهش کردم و گفتم: یم یکه با انگشت هام باز یانداختم بعد در حال ریبه ز سر
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زل زده بود به من اصال از طرز  یچه طور یدیند امدیاز برادر شوهرت خوشم ن ادیآخه ز رونیب امیدوست ندارم ب -

 .ومدینگاهش خوشم ن

 ابروش رو باال زد و گفت: یتا هی شکوفه

 اون روبد  یجا اون وقت تو نشست نیهمه راه اومده تا ا نیتو دختر؟ اون بدبخت که به خاطر تو پاشده ا یگ یم یچ -

 ؟یگ یم

 زد و دادمه داد: یتعجب و بهت نگاهش کردم لبخند با

 به خاطر تو که نه منظورم کار داشت که با ما اومد. -

 یهست نم یزیچ هیرفت و  یدونم که داشت طفره م یکردم م یخنگ نگاهش م یبا بهت و مثل آدم ها هنوز

 به من داد و گفت: یتکون ارهیخواست به زبون ب

 تو اتاقت پاشو یچرا اومد پاشو حاال -

 کرد و گفت: یخنده ا دنمیشکوه با د میوستیو به جمع پ میرفت رونیباال انداختم و هر دو از اتاق ب شونه

 ها! یاز شستن ظرف ها در بر یخوب تونست -

 خودم اشاره کردم و با بهت گفتم:  به

 من؟! یک -

 گوش یتا بنا ششونیگفتم ن یم یزیده بودند امروز تا چخنده زدند وا چه خوش خنده ش ریحرفم همه قهقه ز نیا با

 شد. یباز م

 گهید اوشیس رونیاز اتاق اومدم ب یبرام جالب بود از وقت میدیهم خند یها یو با شوخ میدور هم نشست یساعت

 بهش گفته بود. یزیبندازه حتما شکوفه چ یجرئت نکرد طرفم نگاه

 شباهت نیبه شاه ینگ یبگ نیهم چ ییجورا هیبد نبود  یاش هم ا افهیاست ق یداد پسر خوب یکه نشون م ظاهرش

 و قد بلند تر بود. دتریاز اون سف نیداشت اما شاه
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 ینیداد با ب یپر پشت تر نشون م یکم اوشیس یپهن که البته ابروها یداشتن ابروها یفر یکم یهر دو موها 

 متوسط  یو چشم ها یو لبان گوشت دهیکش

 پرستو، پرستو -

به من داره! تا چند  یچه ربط اوشیس لیلحظه من چم شد؟ آخه مگه شکل و شما کیشکوه به خودم اومدم  یداص با

تش بدم بود قور کینوبت من بود که با نگاهم نزد یبودم حاال انگار یکرد شاک یکه بر و بر نگاهم م نیاز ا شیپ قهیدق

پر رو رو ازش گرفتم و رو به شکوه  یروم زد پسر به یام به خودش شده بود که لبخند رهیخودش هم متوجه نگاه خ

 کردم 

 ؟یخوا یم یچ ه؟یهان چ -

 کرد انگار از لحن تندم جا خورد و گفت: یحیخنده مل شکوه

 خسته ام کرد. ریخورده مهسا رو ازم بگ هی ایقربون دست ب -

 اطیرفتم همون که پا به ح طایزدم و مهسا رو ازش گرفتم و جمع رو ترک کردم و به ح یحالتم لبخند رییتغ یبرا

من  که رونیاومد ب یک نیشدم که مشغول صحبت با تلفن بود چشم هام از تعجب گرد شد ا اوشیگذاشتم متوجه س

کردم  یقرار داشت نشستم سع اطیوسط ح کهلبه حوض  یاعتنا به اون رو یمتوجه نشدم؟ شونه باال انداختم و ب

که هنوز متوجه  یشد انگار یم دهیفاش ندم اما صداش به وضوح شنحواسم رو با مهسا پرت کنم تا گوش به حر

 حضور من نشده بود.

 ؟یمن! آخه من چ ستیمعلوم ن یزیتخم چشم هام فعال که چ یچشم حاال شما اجازه بده به رو -

 و ادامه داد: دیخند

 فداتقطع کنم خدافظ  دیبه چشم فعال با نمیرسه ا ینظر من بله از همه لحاظ خوب بنظر م از

کردم خودم رو با مهسا سر گرم کنم و  یاومد؟ سع یچرا داشت سمت من م نینگاهش کردم خدا ا یچشم ریز

روز  هیشعر  یآروم یزانوهام نشوندمش با صدا یکه رو یحواسم به اون نباشه هر دو دست مهسا رو گرفتم و در حال

 کرد. یم یزیر یخنده ها مداو یمشعر خوشش  نیکردم اون هم که از ا یآقا خرگوشه رو براش زمزمه م

  دمیاز جا پر بایتقر اوشیس یصدا با
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 اصال متوجه حضورتون نشدم؟ دییجا نیا یعه شما از ک -

لند اگر ب یکم بود طور یلیطور که سر جام نشسته بودم سرم رو باال گرفتم و نگاهش کردم فاصله اش با من خ همون

 ریکردم و سر به ز یبه روم زد اخم یکردم لبخند یبهت نگاهش م همون طور که با میخورد یشدم به هم بر م یم

 انداختم و جواب دادم:

 .نیکرد یدونستم با  تلفن صحبت م یخوام نم یمعذرت م-

 نداره یکنم اشکال یخواهش م -

ه ب یشد خودم رو کم یاز پشتم جار یکرد و عرق سرد دنیاز حد اون به من قلبم شروع به تند تپ شیپ یکینزد از

که دست مهسا رو گرفت و در  رمیو از جا بلند شدم و رو به روش قرار گرفتم خواستم ازش فاصله بگ دمیعقب کش

به روش زد و دستش رو  یلبخند دیپر یم نییپازد و مهسا در بغلم باال و  یداد براش بشکن م یم شیکه باز یحال

 جلو مهسا گرفت و گفت:

 بغلم خانم خوشگله! ایب -

اون  اوشیکرد خودش رو در بغل اون انداخت س یم یزیر یکه خنده ها یاز خدا خواسته بود در حال هم انگار مهسا

اون زد عقب گرد ازش فاصله گرفتم و خواستم برم  فیگونه نرم و لط یرو ینرم یرو در آغوشش جا داد و بوسه 

 داخل که صدام زد.

 پرستو خانم، -

که  یچند قدم یصدا رونیام بزنه ب نهیردم االن که قلبم از سک یاما نگاهش نکردم احساس م ستادمیجام ا سر

 پشت سرم قرار گرفت دمیداشت رو شن یسمت من بر م

 خوام اگر ناخواسته شما رو رنجوندم  یمعذرت م -

 اینداره که البته داشت،  یگفتم اشکال یم دیبا ینداشتم که بدم چ یخواست اما جواب یعذر م یچ یدونستم برا یم

 حرفا؟ نیسرتون خخخخ من و ا یفداگفتم  یم

برگشتم داخل نفس تازه کردم و کنار بابا جا  رمیبدون انکه مهسا رو ازش بگ ریکردم و همون طور سر به ز سکوت

 :دیکرد و پرس یگرفتم شکوه مکث
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 پرستو پس کو مهسا؟ -

 موندن رونیب اوشیدست آقا س -

و زمزمه کنان  دیکش یهر کدوم دستش رو سمت خودش م و ماهان که دو طرف مادرشون رو گرفته بودند و نیمب

رد و ک یمادرم دور نموند مکث دیحرکات اون ها که از د نیاعتنا بود ا یگفتند اما شکوفه به هر دو ب یلب م ریز یزیچ

 :دیرو به شکوفه پرس

 خوان؟ یم یشکوفه مادر بچه ها چشونه چ -

 رفت و جواب داد: یبه هر دو چشم غره ا شکوفه

نکنند   تیباشند و اذ یخوب یکه بچه ها نیا یبرا نیشاه میاومد یتو راه که م یمامان جون ول ستین شونیزیچ -

 کنند یم یآور ادیحاال هم دارن  یبهشون قول داد بعد از ظهر ببرشون شهرباز

 زد و گفت: یلبخند یبا مهربون مادرم

 دارن گناه  دیبه قولتون عمل کن دیبا نی! خب قول دادزمیعز یاخ -

 خنده کنان گفت: نیشاه

 ستین یکه چاره ا نیمثل ا ریبهشون دادم نخ یقول نیره که هم چ یم ادشونیبچه ها فکر کردم  نیاز دست ا -

 م،یخانم پاشو بر

 .رو به من ادامه داد بعد

 م؟یبا هم بر یآ یپرستو نم -

 به جمع که چشم به من دوختند انداختم و جواب دادم: ینگاه

 دیخوش باش دیمن درس دارم شما بر نه ممنون -

 از جا برخاست و گفت: ناصر

  میکن یبا اجازه ما هم رفع زحمت م -
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 معترضانه نگاهش کرد و گفت: مادرم

 رفتن؟؟ یبرا نیدار یحاال چه عجله ا میدور هم باش دیشما کجا؟ شام بمون -

 تشکر کرد و گفت: شکوه

 .میشما رو به زحمت انداخت یوزم حسابناصر هم کار داره امر میر ینه مامان جون م -

 یبعد از کل نیخوش حالمون کرد نیخوش اومد یلیچشم خ یقدمتون رو نیهر وقت اومد زمیخودتونه عز یخونه  -

 کردند و رفتند. یحرف ها با لب خندون خداحافظ نیتعارف و از ا

که به مادرم کمک  نیده بودم بعد از اسکوت عادت کر نیاز رفتنشون خونه ساکت و آروم شد و چه قدر من به ا بعد

ز ا یکردم وارد اتاقم شدم تازه ساعت هفت بعد از ظهر بود حوصله ام سر رفته چه کار کنم و کجا برم؟ کتاب داستان

قشنگ و جذاب بود که گذر دو ساعت زمان رو  انو شروع به خوندن کردم داستانش چن دمیکتاب هام کش ونیم

 سوخت. یکنار گذاشتم از پس که به صفحات کتاب زل زده بودم چشم هام محس نکردم کتاب رو بستم و 

 رفتم. نییزدم و پا رونیاتاق ب از

 م؟یدار یمامان من گشنمه شام چ -

لب  ریز یداد و ذکر یدستش را حرکت م یانگشت ها ونیم حیتسب یمبل نشسته، و مهرها یکه رو یدر حال مادرم

 بهم انداخت و گفت: یخوند نگاه یم

 .ادیاجاق هست برو گرمش کن تا بابات ب یاز ناهار ظهر رو-

 بابا اومد یهنگام صدا نیا در

 من اومدم. -

 برگشتم و با ناز و عشوه گفتم: طرفش

 حوصله ام سر رفته! م؟یشام بخور رونیب میبر ییبابا جونم؟ بابا -

 حق بجانب گفت: یا افهیکه بابا جواب بده مادرم با ق نیاز ا قبل
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 ؟یبهت گفت باهاشون نرفت یوقت نیهچرا شا -

 بچگانه گفتم: یلبام رو جمع کردم و با ادا دمیکوب نیحرص پا به زم با

 م؟یگذره، بابا بر یمن دوست ندارم با اون ها برم با اون ها به من خوش نم -

 و گفت: دیدستش رو دور گردنم انداخت خند بابا

 تونم بگم نه؟ یمگه م -

 صورتش کرد و گفت: یچاشن یاخم یتیضامعترضانه و با نار مادرم

 کنه آخه؟ یهاش رو تحمل م یلوس باز نیفردا پس فردا کدوم شوهر ا یکن یکارات که لوسش م نیدِ با ا -

 از من گفت: ینگفتم که طبق معمول بابا با طرف دار یزیمادرم تو زوقم زد اما چ یحرفا

 هم دلش بخواد، برو بابا برو آماده شو یلیکنه؟ خ یلش نمخوام دخترم رو شوهر بدم که تحم یگفته من م یحاال ک -

که تا  یمانتو خردل هیو دوان پله ها رو باال رفتم. زود آماده شدم  دمیبابام رو بوس یو گونه  دمیپر یخوش حال با

بام ل به یبه گونه هام زدم رژ قهوه ا یکمرنگ یست کردم رژگونه صورت دیو شال سف دیشلوار سف هیزانوهام بود با 

 رهیمادرم چشم غ دمیپر یم نییباال و پا یکه با خوش حال یحال درزدم مادرم هم آماده شده بود  رونیزدم و از اتاق ب

 بهم رفت و گفت: یا

 هات بردار. یدست از بچه باز ه؟یکارا چ نیا یبزرگ شد یدِ نکن دختر ناسالمت -

 دست من و در دست گرفت و گفت: بابا

 بهش ها؟! یداد ری؟ امروز بد جور گخانم یچه کارش دار -

کردم  یبابام لوس م یطور بود من هر قدر خودم رو برا نیهم شهیبهم انداخت و سر تکان داد هم ینگاه تند مادرم

کردم آخه بابا طرفم بود و من عاشقش  ینم ییاعتنا یگرفت ول یم رادیشد و از کار و کردارم ا یمادرم بلند م یصدا

 یداد نم یخواست باشم و گوش به حرفاش بدم زود من رو شوهر م یون طور که مادرم دلش مروز هم کیبودم اگر 

 یدارم فکر م یشوهر کردن شرط و شروط یدونه من برا یشوهر دادنم داشت؟ خخخخ نم یبرا یدونم چه عجله ا

 یرااما من ب ستندین یبد یو ناصر آدم ها نیکه شاه نیدم با ا یکنه چشم بسته مثل شکوه و شکوفه تن به ازدواج م
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 یمن برا یارهایعاشق شوهرم باشم بعد به ازدواج فکر کنم مع دیاول با زیدارم قبل از همه چ برنامه یام کل ندهیآ

 .ازدواج کال فرق داره با طرز فکر کردن مادرم..

 ادهیپ یخواست من کماز جونم و مادر مهربونم سرو شد بعد از شام به در زتریعز یرو با اشتاه و لذت کنار بابا شام

 یکه به اسم پدر به من داد یشکرت به خاطر نعمت ایخونه، خدا میبرگشت یخوش گذرون یو بعد از کل میکرد یرو

 بعد از گشت و یمن کرد بینص یخوب یبابا نیچکنم که هم یباز شکرت م ایبه من خوش گذشت خدا یامشب حساب

 یفرو برم تا سرم رو رو یبالشت بزارم و به خواب آروم یو روراحت سرم ر الیکه با خ دهیرس نیگذر حاال نوبت ا

ه کردنم به اتاقم اومد داریب یمهربون بابام که برا یشد و خوابم برد صبح با صدا نیبالشت قرار دادم پلک هام سنگ

  ردمچشم باز ک

 دانشگاه؟ یبر یخوا یپرستو بابا پاشو مگه نم -

 ر گرفت.چهره ام رو در ب یمایس یلبخند دنشید با

 بابا جونم ریسالم صبح بخ -

 .ومدیمادرت در ن یتنبل خانم پاشو تا صدا ریصبحت بخ -

شانه خم کردم دستم رو باال بردم  یهفت هشت ساله سر رو یهر دو زانو نشستم و مثل دختر بچه ها یتخت رو یرو

 بچگونه گفتم:  یو با ادا

 بغلم: ییبابا -

 م کردابروشو باال زد و نگاه یتا هی بابا

 با همون حال گفتم: باز

 بابا جون جونم! نیآفر -

شونه اش قرار دادم  یکرد و من رو در آغوش پر مهرش جا داد دستم رو دور کمرش قالب زدم و سرم رو رو یا خنده

شد و  یخواست زمان متوقف م یهام رسوندم عاشقانه بابام رو دوست داشتم دلم م هیخوش عطرش رو به ر یو بو

 آغوش پر مهرش بمونم. رین اسمن هم چنا

 گفت: یام زد و با شوخ یشونیپ یرو یا بوسه
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 خودتو لوس نکن نیتر از ا شیپاشو ب -

 او یاز گونه  یبوس گنده و ابدار هیشدم  یم نییدادم و باال و پا یتخت خودم رو تکون م یکه رو یو در حال دمیخند

 گرفتم.

 بابا دوست دارم عاشقتم!! یدون یم -

دست و روم رو شستم  سیرفت. رفتم سرو رونیشد بعد از اتاق  ب رهیبه من خ یتکون داد لحظه ا یخنده سربا  بابا

 اعالم حضور کردم یبلند یرفتم و با صدا نییو پا دمیبه خودم رس یلباس عوض کردم و طبق معمول کم

 و مامان مهربونم! زیعز یبه بابا ریسالم سالم صبح بخ -

 جوابم رو دادند و مادرم ادامه داد. ییهر دو با خوش رو دمیهر دو رو بوس یگونه  و

 یخوا یم یتا ک یبزرگ شد یناسالمت ؟یبش داریکه صبح زود ب یکن ینم میات رو تنظ یدختر تو چرا ساعت گوش -

 کنه؟ دارتیباال سرت و تو رو ب ادیبابات ب

 بگم بابا رو به اون گفت: یزیدهن باز کردم و خواستم چ تا

من همون پرستو کوچولو   یپرستو  هر چه بزرگ بشه برا ؟یکن یدعواش م یاول صبح یخانم چه کارش دار بابا یا -

 مونه. یبرد م یذاشت خوابش نم یپام نم یکه من عاشقشم و شب تا سر رو

که  مکه من فدات بش یکنم قربونت برم بابا جون اله یکرد حض م یرو م میبابا رو نگاه کردم هر بار طرف دار عاشقانه

 هات یتو و مهربون یکه عمرم فدا یاله ارمیمادرم کم ب یحت یکس یجلو یذار ینم

 از یو پر انرژ یباز صبحونه ام رو خوردم و با سرحال ینگفت منم با اشتها یزیچ گهیمن کرد و د یبه رو یاخم مادرم

 خندون گفتم: ییجا بلند شدم و رو به بابا با رو

 مهربونم! یبابا میمن آماده ام بزن بر -

در تمام راه  میزد رونیو از خونه ب میکرد یکرد و از جا بلند شد هر دو از مادرم خدافظ یکه منتظر من بود خنده ا بابا

شدم و از  ادهیو پ دمیاون رو بوس یگونه  میدیخندوندم تا رس یبابا رو م یزدم و گاه یکردم و حرف م یم یوراج

 دادم. یسالم طوالن هیسمت اون ها قدم تند کردم و  دنتظر من بوزر و ربابه که من میکرد یخدافظ گهیهمد
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 ن؟یسالم بچه ها خوب -

 خندون جواب سالمم رو دادند ییدو با رو هر

 ؟ی! تو خوبمیماهت ما خوب یسالم به رو -

 بشه حالم نیمحاله بهتر از ا یعال میمن عال  -

 :دیچشم تنگ کرد و پرس رز

 ه؟یرخب یزن یشاد م یلیناقال خ هیچ -

 زنم؟! یزدم که بار اولم شاد م نیغمگ یمن ک -

خود قرار گرفتند و  ینشستند سر جا یم کتینم هی یرز و ربابه که هر دو رو میسه خنده کنان وارد کالس شد هر

 یخال ینبود تا جا یکه کس نیشدند و از ا یوارد کالس م یکی یکیمن طبق معمول تنها سر جام نشستم بچه ها 

 نداشت؛ یمن دوام چندان یالبار خوش ح نیکه ا نیال کنه خوش حال بودم اما مثل اکنارن رو اشغ

 .ستادیوارد کالس شد و کنار استاد ا ریسر به ز یوارد کالس شد و بعد از اون جوون استاد

 بم و خشکش سالم کرد و گفت: یجا به جا کرد و با صدا ینیب یرو رو نکشیع استاد

 یرو به شما معرف یدیجد یهمکالس هیخوام  ی. امروز مدیداشته باش یروز هفته خوب نیاول دوارمیسالم بچه ها ام -

 کند. یخودش رو معرف شونیبهتر بزارم خود ا ایکنم 

 .میدرس رو شروع کن نیبعد از ا تا

 کرد و سر جاش قرار گرفت و چشم به اون دوخت یرو به جوون اشاره ا استاد

 انداخت گفت: یم ییکالس نگاه گذرا یه سمت تک تک بچه هاک یصاف کرد و در حال یصداش رو کم یو

هستم و خوش حالم که با شما قراره همکالس  یکنم بنده احسان افشار یسالم عرض م زانیبه تک تک شما عز -

 باشم.
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 نیا دیجد یهمکالس هی یمعرف یچاره از طرز حرف زدنش معلوم بود چه قدر خجالت زده شده بود بنظر من برا یب

... هنوزم حرفمو تموم نکرده بودم که حساس  یلیخ یهمکالس نیا یالزم نبود فکر کنم استاد رو ینیقدمه چهمه م

 ستادیکنارم ا یکیاحساس کردم 

 پره؟! زهایآخه همه م نمیجا بش نیخوام اشکال نداره بنده هم یمعذرت م دیببخش -

گرد شده از  یبود مواجه شدم چشم ها ستادهیتعجب سرم رو سمت صدا چرخوندم و با احسان که رو به روم ا با

تونستم بکنم خونه  یتعجبم رو به استاد که به من زل زده بود و احسان که منتظر جواب من بود انداختم چه کار م

م کنم جا یدم و اون کنارم جا گرفت احساس میعقب کش یخودم رو کم یحرف چیبابام نبود که مخالفت کنم بدون ه

 یکیشد؟ خدا کنه  داشیاز کجا پ گهید نیخدا ا یکردم  همه اش معذب بودم ا ینم یساس راحتتنگ شد و اصال اح

 یتبودم که ح ریمسئله با خودم در گ نیقدر سر ا نیا گه،ید یو اون بره جا نهیبش ادیاز دخترها قبول کنه کنار من ب

 استاد به خودم اومدم: یو درس نبود و با صدا ادحواسم به است

 اومده؟ شیپ یشکلم یافتخار -

 شدم و جواب دادم: هول

 .ستین یزیچ یعنی. نه نه ...بله .. یعنیاستاد  ریخ -

انداختم  ریو سر به ز دمیمزه ها با حرص دندون هام رو به هم سا یخنده زدن ب ریطرز جواب دادنم همه بچه ها ز از

با دخترها کز کردم و از وضع  اطیتو ح یوشه اباز بشه، بعد از کالس گ ششونیاون ها که فقط دنبال بهونه بودن تا ن

 زدم یاومده قر م شیپ

 و گفت: دیخند رز

 یحرص بخور یکه غصه خوردن نداره تو هم فقط بلد نیاز بچه ها عوض کن ا یکیمن جات رو با  زیخب عز -

 رو به دندون گرفتم چشم تنگ کردم و گفتم: لبم

 تو؟ ید یاگر جات رو بخوام بهم م یعنیحاال  -

 

 و من کنان گفت: من
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 ...زهیچ یعنیندارم نه  یمن... جام خوبه! مشکل -

 و گفتم:  دمیعقب هلش دادم خند به

 کنم یبه حالش م یفکر هیچند روز بگذره  هینترس جاتو نخواستم بذار  یچته بابا؟ به تته پته افتاد -

 به پشت سرم اشاره کرد و گفت: ربابه

 !آد یداره م یک دینیبچه ها بب یه -

اومد  یکه سمت ما م دمیکالس رو د یبچه ها نیاز سمج تر یکیپشت شونه به پشت سرم نگاه کردم و اشکان  از

 گهیرو نداشتم د یکی نیاصال حوصله ا دمیکش یپوف

 سالم عرض شد خانما. -

راف انداخت و با به اط ینگاه ستادیما ا یاشکان رو به رو میزمزمه وار جواب سالمش رو داد یو رز و ربابه با حالت من

 معترضانه گفت: یلحن

به اون بچه سسول  یزیامروز چ یول یاجازه نداد نمیپرستو خانم چه طور اون روز من خواستم کنار شما بش نمیبب

 ؟ینگفت

 زدم و با تمسخر جواب دادم: یپوزخند

  اون پسر عمه ام بود. یدون یآخه م -

  دمیازش دور شدم که صداش رو شن یچند قدم سپس

  ..که؟. نیا ایپسر عمه!  -

 شدم و خواستم برگردم جوابش رو بدم اما ربابه مانع من شد. یحرفش رو نگفت عصب هیبق

به اون ها انداختم و  یو نگاهمون کردند نگاه تند ستادندیشدند ا یدانشگاه که از کنارمون رد م یتن از بچه ها چند

شد سر لج  یطور نیزنه؟ حاال که ا یبا من حرف م یطور نیکه ا هیپر رو فکر کرده ک یبه راهم آدامه دادم پسره 

 فکر یحال اشکان گرفته بشه خخخخ پس چ یتا حساب نهبذارم احسان سر جاش کنار من بمو دیاون هم که شده با

 کرده؟
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 السگم سر ک یما رد و بدل بشه، من و احسان رو م نیجز سالم ب یکلمه ا نیروز گذشت و بدون انکه کوچک تر چند

اون روز  رمیاز اشکان بگ یحال اساس هیکه  نیکه هنوز معذب بودم اما مهم نبود مهم ا نیبا ا مینشست یکنار هم م

هاشون و سر به سر گذشتناشون کالس رو شلوغ  یخاشکان و دوستاش با شو ومدیکرد و سر کالس ن ریکه استاد د

فقط  دمیخند یبه حرکات مضحکشون م یهم دزدک همه رو در آورده بودند خود من یخنده  یکرده بودند و صدا

داد اشکان همون طور که با  ینشون نم یعکس العمل چیعالم نبود و سرش در کتابش بود ه نیاحسان که انگار در ا

 نهیس یکارش دنبال شر بود دستم رو رو نیدونم با ا یمن و احسان م زیخندوند اومد کنار م یهمه رو م یدلقک باز

کتابش رو ورق زد که اشکان  ییاعتنا یبه اشکان انداخت و با ب یچشم ریدادم احسان ز زیبه م هیکقالب کردم و ت

 شیو به او زل زد اشکان ن تاشکان سرش رو باال گرف یحرکت ناگهان نیاحسان از ا د،یکتاب رو از دست اون کش

 زد و روبه من گفت: یخند

 !رهیبگ لیرو تحو گرونیکه د یکن یآور ادی زتونیعز یپسر عمه  نیبه ا ستیپرستو خانم بد ن -

و چشم ها سمت ما معکوس شد احسان با چشم هان گرد شده نگاهش رو به من دوخت و  دیکالس خواب یاهویه همه

 زمزمه کنان گفت:

 پسر عمه؟! -

 م:گفت یو با لحن تند دمیکوب زیم یو دست مشت شده ام رو رو ستادمیبلند شدم و سر جام ا تیخشم و عصبان با

ه هم دیکه حتما با نمیب ینم یدومن ضرورت ،یاستفاده کن کمیاز اسم کوچ یشما اجازه ندار میاوال بنده افتخار -

 ..بخندن! سومن. تونیبه دلقک باز نیحاظر

  میکرد تا متوجه حضورش بش یهنگام استاد وارد کالس شد و سرفه ا نیا در

 ؟یاومده خانم افتخار شیپ یمشکل -

گرفت  یکه چپ چپ اشکان که اخم هاش تو هم رفته و سر جاش قرار م یبر لب نشوندم و در حال یارمعنا د لبخند

 کردم سر جام نشستم و جواب دادم:  یرو نگاه م

 استاد ریخ -

االن دنبال  نیکردم از هم یاومده بود که چرا اون رو به عنوان پسر عمه ام معرف شیاحسان سوال پ یدونم برا یم

 دمیازش نفهم یچیخواست بهش بدم آخر درس که ه حیگشتم تا هر موقع ازم توض یر ذهنم مد یجواب مناسب
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داد. از شانس بدم من و  لیتشک گروهانتخاب شده رو به چند  یخواست و اعضا یدرس قیاستاد از چند نفر تحق

و ر لمیک کرد زود وسااستاد که کالس را تر میخواسته شده رو با هم انجام بد قیتحق دیو با میاحساس هم گروه شد

اما قبول نکرد و  گهیگروه د هیکردم و ازش خواستم تا من و بفرسته تو  یمعذرت خواه دمیجمع کردم و دنبالش دو

و رفتن استاد رو تماشا  دمیکوب نیشده با حرص پا به زم ستیشده اسم هاشون وارد ل خابگفت از قبل افراد انت

 کردم.

 و سمتش نگاه کردم دمیپاشنه پا چرخ یوآروم و با وقار احسان ر یصدا با

 رم؟یوقت شما رو بگ قهیشه چند دق یم یخانم افتخار دیببخش -

خواد با من صحبت کنه پس مخالفت نکردم  یم یدونستم درباره چه موضوع یکرد م یمحترمانه کلماتش رو ادا م چه

 گفت: رینه اش سر به زو با تکون دادن سر موافقتم رو اعالم کردم با همون لحن آروم و محترما

 م؟ینیبش ییجا هی مینداره بر یاگر اشکال -

 یبود کنار هم قدم بر م دیرفتار از من بع نیشده بودم که البته ا یمخالفت نکردم خخخخ چه دختر حرف گوش کن باز

ند شدم لبخ اش به ما که رهیکنار هم بودنمون از چشم اشکان دور نموند متوجه نگاه خ میگفت ینم یزیاما چ میداشت

از همون روز اول که پام رو گذاشتم تو دانشگاه  رمیبگ یآدم رو ه نیآد حال ا یلبام نقش بست خوشم م یرو یثیخب

زود وابسته  زهایجور چ نیدل من به ا نیتونه! ا یاما مگه م ارهیکرد تا دل من رو بدست ب یو تالش م یهمه اش سع

 بودرقرار ما ب نیو باز سکوت ب میفاصله کنار هم نشست تیبود با رعا یحوال نیکه ا یمکتین یشه، رو یشه که نم ینم

 پرسه؟! ینم یزیمگه نگفت که کارم داره پس چرا چ

 خوام! یبنده معذرت م یخانم افتخار -

 کرد؟ یم یداشت عذر خواه یچ یواسه  دمینفهم

 زد و ادامه داد. یحیبهش انداختم لبخند مل یپرسشگر نگاه

در آوردن   ثیبچه ها پشت سرمون حرف و حد نمیش یکه کنار شما م نیچند روز گذشته بخاطر ا نیدونم تو ا یم -

 نداره!  یزی. چه باهوش فکر کردم خبر از چکنم جادیشما ا یبرا یخواستم مزاحمت یخوام نم یبابت معذرت م نیاز ا

 که جوابش رو داده باشم به رو به رو چشم دوختم و جواب دادم: نیا یبرا -
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دم چه کار به اون ها دارم  ینم یبه حرف کس تیمن اهم یکنند ول یم یتراش عهیشا گرونید یبرا شهیبچه ها هم -

 باشم. گرونید یبشم نه دنبال حرفا یخودم کس یجا تا درس بخونم و برا نیمن اومدم ا

 تبسم گفت: با

گروه  کی قیتحق هی یشما رو برااستاد من و  یکنم وقت یاما احساس م دیگ یشما درست م نیبله حرف شما مت -

 شه بپرسم چرا؟؟ یم نینبود یمسئله راض نیاز ا ادیانتخاب کرد شما ز

 یدلم نم ه،یپسر خوب دیرس یداشتم که بهش بگم؟ بنظر م یشد حاال چ یاز پشتم جار یداغ شدم و عرق سرد هوی

 زدم و جواب دادم: یآد ناراحتش کنم لبخند کمرنگ

 نیکه بچه ها چه ها پشت سر ما گفتن به خاطر هم نیو خبر دار نیهست زیهمه چ انیجرراستش خود شما که در  -

 ندارم  یا گهید لیمسئله و اال دل

 خندون گفت: یسرش رو سمت من چرخوند و با رو د،یخند یانداخت انگار که داشت م نییرو پا سرش

 م؟یشروع کن یرو از ک قیتحق نیدوست دار حاال

 باال انداختم: شونه

 با شماست میدونم تصم ینم -

 شلوارش کرد و گفت: بیجا برخاست دست تو ج از

 روز به کام نیبنده قرار داد اریدم ممنون که وقتتون رو در اخت یخب پس خبرش رو بهتون م اریبس -

 د؟یخند یداشت م یسوال بود که به چ یطور که سر جام نشسته بودم دور شدنش رو تماشا کردم اما برام جا همون

ا که ب نینداشتم و از ا یتیشکا چینشست ه یکه احسان کنار من م نیشد و حاال از ا یم یمنوال سپر نیبه هم وزهار

آوردم خوش حال بودم دور از چشم احسان جلو بچه ها سر  یرفتار و بر خورد خوبم با احسان حرص اشکان رو در م

کز کردم   یاز تمام شدن کالس درس تنها گوشه ا عدبکردم.  یم فیو با وقار بودن اون تعر یاز خوب یلج اشکان ه

بجز اون ها  یا گهیدختر د چیره بدبختانه با ه یامروز رز و ربابه کالس نداشتند بدون اون ها چه قدر حوصله ام سر م

اومد جلوتر  یزدم متوجه اشکان شدم که سمت من م یم دیاطراف رو د یحوصلگ یکه با ب ینداشتم در حال یرابطه ا

 مقدمه گفت: یسالم کرد و ب دماو
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 !یخو گرفت یافشار نیروزا خوب با ا نیکه ا نمیب یم -

 مریگ یدلم بخواد خو م ینگفتم آخه به اون چه با هر ک یزیبهش انداختم و دندونامو به هم فشردم و چ یتند نگاه

 واال؟

 کنه؟ یهم م یچه زود پسر عمه شده خوش به حالش البد دلبر دهیاز راه نرس -

 زد  اما حوصله نداشتم دهن به دهنش بشم و جوابش رو بدم  یحرف هاش اعصابم رو به هم م با

 ه؟یآخه؟ مگه گناه من بدبخت چ یکن یکارها رو با من م نیچرا ا ؟یکن یم نیپرستو چرا هم چ -

 :دمیپرس یشه، با لحن تند یداره روش باز م یگم ه ینم یزیچ دیگرد شده بهش زل زدم د یچشم ها با

 بله کدوم کارها مثال؟ -

 پرستو بخدا من دوست دارم! ؟یکن یازم دور یدار یچرا همه اش سع گهیکارها د نیهم

 رنگش زل زدم  یتونیز یدست هام رو مشت کردم و دندون هام رو به هم فشردم و با خشم به چشم ها تیعصبان با

 یبار دارم اخطار م نیچندم یبرا یا بزنرو صد کمیهم نشنوم اسم کوچ گهید یکه دوستم دار یکن یشما غلط م -

 دم 

 یموها ونیدستش رو م یانگشت ها یو کالفگ تیجلوش گرفتم با عصبان دیانگشت اشاره ام رو به نشونه تهد و

 گفت: یو لختش فرو برد و با لحن جد یعسل

کنم تا  یم ی! من هر کاریدیبه چشم خودت د یدید یپس از امروز هر چ یرو خواست نیپرستو خودت ا نیبب

 کنم یباالخره تو رو مال خودم م

 در هوا تکون دادم و زمزمه کردم یزدم دست یپوز خند تیعصبان با

 برو بابا -

حق بجانب چشم به اون  یا افهیکرد و اشکان که با ق یداد م یدر من ب تیبه من که عصبان یجلو اومد نگاه احسان

 دوخته انداخت.
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 :دیآروم پرس یبا لحن و

 اومده؟ شیپ یمشکل دیببخش -

در  یسبز اونزل زد و دستش رو مشت کرد لحظه ا یاون قرار گرفت و رخ به رخش به چشم ها یرو به رو اشکان

 یزیانداختم و چ ریبه من انداخت و رفت شرم زده سر به ز یهمون حال موند بعد احسان رو به عقب هل داد نگاه

 نگفتم 

 اومدم که خبرتون کنم  میبد لیرو تحو قیتحق میوقت دار گهیهفته د کیاستاد گفت تا  -

 سرمو رو باال گرفتم و لبام رو تکون دادم. یآرام به

 ست؟ین یهفته زمان کم کی-

 کرد و گفت: یآروم ی خنده

 با من نشیا دینگران نباش -

 :دمیکردم و پرس یخواست بگه مکث یهست که م یزیچ هیزدم احساس کردم باز  یلبخند

 شده؟ یزیچ دیببخش -

 زد و جواب داد. یلبخند محو دیبه پشت گردنش کش یدست

 ترسم سوء تفاهم بشه،  یبگم م یراستش چه طور -

زد تا حرفش رو  یخواد بگه! اون هم همون طور که دست و پا م یم یدقت نگاهش کردم اما نتونستم حدس بزنم چ با

 بزنه ادامه داد.

ازتون داشته باشم و شما در دسترس  یزیچ یسوال نهیمز نیهست ممکنه در ا یگروه قیکه کار تحق نیا یبرا

 !میشماره تلفن هم رو داشته باش نیندار یگفتم اگر اشکال نداره و مشکل نینباش

راحت بشه و  الشیکه خ نیا یتا منظورش رو رسوند برا یچاره با چه جون کندن یجون به لب شدم تا حرفش رو زد ب 

 ور کرده لبخند زنان گفتم:به ذهنم خط یا گهیفکر نکنه که فکر د
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 نیکرد یآور ادینبود خوب شد که  ادمیمن  یبله حق با شماست چه طور -

  میکرد ویهامون س یشماره تلفن هم رو تو گوش بعد

 .ینوشتم افشار من

 .یهم نوشت افتخار اون

 یمکردم حالم ک یم گرفتم و برگشتم خونه از صبح احساس یآد دنبالم پس تاکس یبابا اضافه کار داشت و نم امروز

به اون سالم و خسته  یام گذاشتم تا لباس عوض کردم بابا هم اومد با گرم یخستگ یاما همه رو به پا ستیخوب ن

شت گذ یکردم هر لحظه که م یخوردم احساس م غذاچند لقمه  ییاشتها یشام نشستم و با ب زیگفتم و سر م ینباش

تو  که نیا یپدر و مادرم متوجه حالم بشن از جا بلند شدم و به بهونه  که نیشد و تا قبل از ا یتر م شیب میبد حال

استراحت کنم تا  یخوردم به اتاقم پناه بردم خدا رو شکر که فردا کالس نداشتم پس بهتره حساب یزیدانشگاه چ

 دمیشنکردم و دراز ک ییاعتنا دیپچ یدر شکمم م یفیکردم درد خف یتخت نشستم احساس م یبشه، رو رحالم بهت

به  یبرداشتم و نگاه نهیآ زیم یام رو از رو ینشستم و گوش یحال یوقت زنگ تلفنم به صدا در اومد با ب نیکه در هم

 جواب دادم: ه؟یک یعنیبود.  بیصفحه روشن اون انداختم شماره غر

 آلو بله! -

 دیپچ یمکث صدا در گوش یاز لحظه ا بعد

 ؟یسالم عرض شد پرستو خانم خوب -

 شما؟! دیبخشممنون ب -

 ؟یدار ادیاگر هنوز بنده رو به  اوشمیمن س -

 !اوش؟یبه ابروهام دادم س یتعجب حالت با

 گفتم: یچه کار داشت که زنگ زده؟ اصال شماره تلفنم رو از کجا آورده؟ با لحن جد گهید اون

 ؟یشما شماره تلفن من و از کجا آورد یول د؟ییامرتون بفرما -

 به دست آوردم. ییجورا هیحاال  ستیمهم ن ادیکه ز نیا -
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 یحاال چه کارم داشت که تماس گرفته؟ فشار یشکوفه گرفته ول ای نیخودم فکر کردم حتما شماره رو از شاه شیپ

 شکمم آوردم اصال حوصله اش رو ندارم  یرو

 مزاحم که نشدم؟ -

 قطع کنم دیبفرما؟ کار دارم با یداشت یامر دمیپرس اوشیآقا س -

 وقت شب؟ نیا آخه یچه کار -

 داشته باشه؟ یربط یا گهیکس د ایداشته باشم به شما  یکنم هر کار یفکر نم دیببخش

 نداشتم  یخوام قصد فضول یمعذرت م -

هم که داشته  یهر کار ریهم تماس نگ گهیلطفا قطع کن د ستیبرام مهم ن یداشته باش یمحترم هر قصد یآقا -

 تلفن خونه هست خدافظ یباش

 ینداشتم پس ب الیکه دارم حال فکر و خ یشکوفه شماره من رو به اون داده؟ با اون حال لیبه چه دل فهمم آخه ینم

به  یرو باال بردم و نگاه یبلند شد. گوش میگوش امیپ افتیاعالن در یکه صدا دمیشدم و دوباره دراز کش الیخ

 :دمرو باز کر امیپ یصفحه انداختم بازم خودش بود عجب آدم سمج

دوست دارم  گهیروز د هی یذارم برا یکه بد موقع مزاحم شدم م نیوقت شب زنگ زدم مثل ا نیخوام ا یممعذرت  -

 فعال شب خوش میتر با هم اشنا بش شیب

 ی! از دست شکوفه شاکمیتر اشنا بش شیکه با هم ب یچ یعنیتخت پرت کردم  یرو رو یاعصاب خورد شده گوش با

رو برداشتم و با شکوفه  یکه داشتم تا صبح صبر نکردم گوش یهمون حال زارشدم که شماره من و دست اون داده با 

 :دمیسالم کردم و پرس تصررو که برداشت مخ یکارش رو بدونم گوش نیا لیدل دیتماس گرفتم با

 کنه؟ یشه بدونم شماره تلفن من دست برادر شوهرت چه کار م یشکوفه م -

 بعد گفت:کرد اما  یخبر یشد و اطالع ب هیمنکر قض اول

 کار اشکال داره؟ نیا یتو؟ دوست داره باهات اشنا بشه کجا یحاال چرا جبهه گرفت -

 گفتم: دیلرز  یم تیکه از شدت عصبان ییلحن تند و صدا با
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دم شکوفه تو  یم ییرسه افتخار اشنا یخواد اشنا بشه چه فکر کرده به هر کس و ناکس که از راه م یغلط کرده م -

 یبد یا گهیهر کس د ایره تلفن من رو به اون شما یاجازه نداشت

 تر داغون شد.  شیاعصابم ب دمیخندش روکه شن یصدا دیبلند خند یصدا با

 یقدر ناراحت نیاجازه رو از مامان گرفتم حاال چرا ا زمیاجازه نبود عز یدرضمن ب یتر دختر سکته نکن واشی -

 بهت گفته؟ یزیچ اوشیس مگه

 بگه، یزیکنه چ یغلط م -

 خواد؟ یم یچ گهید نیتر از ا شیدختر ب کیهست  یو مرد زندگ ه،یپسر خوب اوشیپرستو باور کن س نیبب -

که داشتم اصال حوصله کل زدن با اون رو نداشتم حرفاش خوره به  یو ناراحت شدم اما با اون حال خراب یعصب یلیخ

 زدم و گفتم: یافزود پوز خند عصب یم تمیانداخت و به عصبان یجونم م

مامان و دنبال شوهر  نیع یکی یپس تو هم شد ؟یکن یم یبرادر شوهرت خواستگار یمن رو برا یخواهر دار هیچ

 نگفتم  یرو بهت بگم که بعدا نگ یزیچ هیبذار  یکردن من

 یدونم و اون حاال خود دان یخودم م رهیبرادر شوهرت تماس بگ نیا گهیبار د کی -

 وونه،ید تسیکه حالت خوب ن نیدختر تو مثل ا -

 نم؟یبب دیرو با یمن اگر شوهر نخوام ک نیدست از سرم بردار وونمیاره من د -

ناراحت شدم آخه با چه اجازه  یلیکه منتظر جواب باشم ارتباط رو قطع کردم از دست مادرم و شکوفه خ نیا بدون

 میتر با هم اشنا بش شیشماره من رو دست اون دادن که ب یا

خونه برم؟  نیاصرار داره من شوهر کنم از ا یچرا مادرم ه اد؟یخوشم ب اوشیاز س دیمن باداره که  یلیچه دل آخه

شکمم وارد کردم که در با صدا باز شد و مادرم  یرو یتر شد با هر دو دست فشار شیبغضم گرفت و درد شکمم ب

 یرو ازش گرفتم دلم نمجمع شده از درد نگاهش کردم و  یبود با صورت یوارد شد از ضاهرش معلوم بود که عصبان

رو بهش گفته بود و حاال مادرم  زیهمه چ یدونم که شکوفه تلفن یحالم م نیازش بپرسم حداقل با ا یزیخواست چ

 ایبا من داشته باشه  یکه کار نیمگه ا ادیکه زدم دعوام کنه چون اصال عادت نداشت تو اتاقم ب ییاومده تا سر حرفا
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شد نصف  یکه هوا سرد م یکنار من بود گاه شهیشه، درست برعکس بابا که همبرام آورده با یاستگارکه خو نیا

 زد که مبادا خوب خودم رو نپوشونده باشم و سرما بخورم. یاومد تو اتاقم و بهم سر م یشب م

از هر نوع  یتند و خال یشد و با لحن کیاش جا خوش کرده بود به تختم نزد یشونیپ یبا همان اخم که رو مادرم

 و محبت مادرانه گفت: یمهربون

چرا به خود  یگفتن داشت یبرا یحرف ؟یاریو اشکش رو در ب یبه خواهرت که ناراحتش کن یوقت شب زنگ زد نیا -

 ؟یمن نگفت

به  یمعذرت خواه هیشدند البد حاال  یباشم اون ها شاک یکه من شاک نیا یتعجب و بغض نگاهش کردم به جا با

 ر نداشتم؟هم بدهکار شده بودم و خب اوشیس

 آورد به زور قورت دادم و گفتم: یرو که به گلوم فشار م بغضم

خواد باشه چه برادر  یم یحاال کار ندارم هر ک نیها بد بهیبدون اجازه من شماره تلفنم رو به غر دیمامان شما نبا -

  یا گهیشوهر شکوفه چه کس د

 با همون لحنش گفت: باز

 یقبل از انجام هر کار ستیخواد گفتم بد ن یازدواج م ینداشت و تو رو برا یبد تیقصد و ن یگیکه م بهیاون غر -

 یطور م نیهم دیکردم با یکار رو م نیا دیو نبا ومدهیکارها به تو ن نیکه ا نیاما مثل ا نیخورده با هم اشنا بش هی

 ه؟یبه چ یچ یدیفهم یاون وقت م یخواستگار انیذاشتم ب

 دمبهش زل زدم و ناله کر یحال یبا ب

چه با  اوشیخوام ازدواج کنم چه با س یخوام نم یتکرار کنم من شوهر نم دیحرف رو چند بار با هیآخه مامان من  -

  ؟یشوهر کردن من دار یبرا یآخه چه اصرار ن؟یدار یچرا شما دست از سرم بر نم گهیکس د

 و مهربون کنه،  میمال یکرد لحنش رو کم یسع

 یمن اگر اصرار م ؟یکن یرو رد م تیآد خواستگار یم یچرا هر ک ؟یزن یه بختت ملگد ب یآخه دخترم تو چرا دار -

دارن؟ من اگر  یکم و کسر یچ شونیخواهراتو نگاه کن مگه حاال تو زندگ نیخوام بب یو صالح تو رو م ریکنم خ

 من... یخوام که تو خوشبخت بش یکنم م یاصرار م
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 به حرفش اومدم نیبغض سنگ با

 ینم نیمن دوست ندارم شوهر کنم تورو خدا دست از سرم بردار ستمیخوام من مثل خواهرام ن یمامان من نم -

 خوام ینم یچیاصال ه نیخوام دنبال شوهر برام بگرد ینم نیباش ندمیخوام به فکر آ

از  ایکه داشتم  یو درد یبود از حال زار یام چ هیگر لیدونم دل ینم دیگونه م غلت یرو یاشک لجوجانه ا قطر

کردم حالم  یداد م یبه حال خراب دخترش ببره؟ من که ب یتونه زود پ یمادر نم هی یعنیمادرم!  یکنون یامهربونن

 و قاطعانه گفت: دیدر رو کش رهیسمت در رفت دستگ ستیخوب ن

 .یبا پدرت حرف بزنم بهتره خوب فکراتو بکن اوشیدارم درباره س میمن تصم یچه نخوا یخالصه چه بخوا -

تمام بدنم داغ شد  یو من رو با درد خودم رها کرد از شدت ناراحت دیزد و در رو بهم کوب رونیفت و از اتاق برو گ نیا

حال  نیدونم چه قدر تو ا ینم دیغلت یتب کرده ام م یگونه ها یطور رو نیتر شد و اشک هام هم شیو درد شکمم ب

 مدیمهربونشو که شن یبا رو باال سرم حس کردم صدادم که بایپچ یکه داشتم مثل مار دور خودم م یموندم و از درد

 تر شد. شیبغضم ب

 پرستو بابا حالت خوبه؟ -

 آوردم گفتم: یکه با دست فشار به شکمم م یاه و ناله در حال با

 دونم بابا ینم -

م و کنارم نشست و دستش رو دور کمرم انداخت منم از فرصت استفاده کردم و خودم رو در آغوش پر مهرش انداخت 

قلب  یکه خدا به ندا یلحظه چه قدر محتاج آغوش گرم و پر محبتش بودم انگار نیام شدت گرفت در ا هیگر

 شکسته ام گوش داده و بابا رو به باال سرم فرستاد

 شده؟ یزیچ ؟یکن یم هیدل بابا چرا گر زیشده عز یچ -

 ندادم. جواب

کرده بود هر دو دستم رو دور  دایمادرش رو پ ایپدر بودم که تازه  یتر خودم رو بهش چسبوندم مثل بچه ا شیب

بهتر بود اما چنان ضعف و درد  نیوضعم از ا دیافتاد شا یبه جونم نم یدرد لعنت نیکمرش حلقه کردم و هق زدم اگر ا

با بار  نیدونم چرا ا یاما نم هیدرد عاد نیدونم ا یکه م نیداشتم که به زور چشم هام رو باز نگه داشته بودم با ا
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 بدون دید یبابام هر وقت من رو بد حال م چارهیشدم ب یطور نیا یدفعات قبل فرق داشت فکر کنم از شدت ناراحت

 انیپا یو محبت ب یهمه مهربون نیو خجالت از ا یو مراقبم بود منم در اوج شرمندگ دیرس یبپرسه بهم م یزیانکه چ

 یتیاومد شکا یداد و طرفم نم ینم تیبه من اهم ادیمادرم ز که نیوقت از ا چیبردم با وجود گرم بابام ه یاو لذت م

من بود. همون طور که در آغوش اون  یایذاشت من بابا رو داشتم که همه دن یبرام کم نم زیچ چینداشتم چون بابا ه

سر  ضعف به من غلبه کرد. بابا من رو از خودش جدا کرد و ماام قطع شد ا هیکرد تا آروم بشم گر یبودم نوازشم م

 یآه و ناله ام باال م یصدا دمیکش یکه م یباز نگه داشتم و همراه هر نفس مهیجام خوابوند چشم هام رو نصف و ن

 کیهم افتاد که  یبد شده بود چشم هام رو یلیبابام شدم اما دست خودم نبود حالم خ یدونم باعث نگران یرفت م

در  یمبهم یبود؟ صداها قتیحق ای دمید یدونم خواب م یمن و از جام بلند کرد نم رومدین یدفعه حس کردم دست

 دیدو یم یکه انگار یکس یپا یخواست صدا یکه کمک م یکس یصدا اد،یفر غ،یج ه،یگر یصدا دیپچ یگوشم م

دفعه همه جا آروم  کیسنگ شده بودند  هی ینیکردم پلک هام به سنگ یکردم چشم باز کنم احساس م یهر چه سع

حاظر بودم  دنشیشن یکه برا ییصدا ینیآروم و دلنش ینبود. با صدا اهویمه هم همه و هاز اون ه یگرفت و خبر

شدم در  یم یگرفتم و پر انرژ یم روین یزد انگار یکه با هر بار اسم من رو صدا م ییتمام عمرم رو فداش کنم صدا

 خوردم یجا تکون

 ! بابا حالت بهتر شد؟ پاشو قربونت برمزمیپرستو عز -

 یفرشته ا دمیرو کنار خودم د یچشم باز کردم و فرشته ا یدستم حس کردم به آروم یانگشت ها یه روک یفشار با

دم بر لب نشون یجون ینگاهم رو به اون ثابت کردم و لبخند ب دیبخش یرو به من م یزندگ یکه با صدا زدن هام انگار

 و دم گوشم زمزمه کرد: دیام رو بوس یشونیپ

 گل بابا؟! یخوب -

تم نبض دس یبه باال سرم اومد دو انگشت دستش رو رو یپوش دیبله بستم و باز کردم زن سف یم رو به معنها چشم

 اش انداخت و لبخند زنان گفت: یبه ساعت مچ یقرار داد و نگاه

 ؟یخب دختر خانم االن حالت چه طوره بهتر -

مادرم سر  ادیلبخند مادرم بود به  هیمن زد چه قدر لبخند زدنش شب یبه رو یتکون دادم و اون باز لبخند سر

 با تبسم گفت: دمیچرخوندم و اون رو کنار خودم د

  مینگرانت شده بود یلیخ یخدا رو شکر بهتر -
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از  دیاومد و سوزن سرم رو از دستم کش یهم باهاش قهر کرده بودم پرستار ینگفتم و رو ازش گرفتم انگار یزیچ

 یسوزن قرار داد و چسب زد بلند شدم و رو یجا یمع شد پنبه اکه حس کردم صورتم خود به خود ج یسوز درد

تا  مادرم اومد نییکه خواستم برم پا نو همو دمیبهتر شده بود خودم رو سمت لبه تخت کش یتخت نشستم حالم کم

ادر کردم و ق یم جهیبلند شدم هنوز احساس سرگ ییو به تنها دمیکمکم کنه باز رو ازش گرفتم و دستم رو پس کش

 دارم؟ ازیبابا بهت ن ییکجا ستادیا یبهم رفت و کنار یراه برم مادرم چشم غره ا ییودم به تنهانب

 بازو ام رو گرفت ریز یهنگام دست نیا در

 بابا جون، میبر -

کردم و دوست  یم یخارج شدم چه قدر احساس خستگ مارستانیاون زدم و با کمکش از اورژانس ب یبه رو یلبخند

 یشدند با کمک بابا پله ها رو باال رفتم و رو یتر م نیسوخت و هر لحظه پلک هام سنگ یهام مداشتم بخوابم چشم 

 ...چیه گریو د دمیتخت دراز کش

کنه؟ خودم رو باال  دارمیتا ب ومدین یو االن چه وقت بود که چشم باز کردم چه عجب کس دمیدونم چه قدر خواب ینم

 اتفاق شب گذشته افتادم  ادیسوزن بود به  یجاکه  یو سر جام نشستم با حس سوز درد دمیکش

اومدم اون رو مرتب کردم  نییکردم کشان کشان از تخت پا تیناخواسته چه قدر بابام رو آذ نیخدا مرگم بده بب -

بهتر بود پله  یلیخ شبیزدم هنوزم احساس کسالت داشتم اما حالم از د رونیبه بدنم دادم و از اتاق ب یکش و قوس

خوند، چون پشتش به من بود متوجه من  یو روزنامه م ادهمبل لم د یرفتم بابا رو نییو شمرده شمرده پا ها رو آروم

گونه اش کاشتم دستم رو گرفت و  یرو یشدم و از پشت بغلش کردم و بوسه ا کیآهسته بهش نزد یشد با قدم ها

 از پشت شونه خنده کنان نگاهم کرد مبل رو دور زدم و کنارش جا گرفتم.

 بابا جون؟ یبه به! پرستو خانم خوب -

 جواب دادم: ریبع ز سر

 شما شدم  یخوام که باعث نگران یبهترم معذرت م ممنون

 کرد و گفت: یخنده ا دیموهام کش یرو یدست

 ییایبخور که سر حال ب یزیچ هیبرو  یکه خوب باش نیسرت گل بابا مهم ا یفدا -
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 آشپزخونه رفتم.  به روش زدم و از جا بلند شدم و سمت یلبخند

بهم انداخت و جواب  ییگذرا یدر مکث کردم سپس به مادرم که در حال آماده کردن ناهار بود سالم کردم نگاه دم

 .صبحونه رو زدم و تا موقع ناهار منتظر موندم دیسالمم رو داد چون وقت ناهار بود ق

 رفتم. میقم سراغ گوشبابا نشستم بعد برگشتم تو اتا شیپ گهید یاز خوردن ناهار کم بعد

از  یکیها رو چک کردم  امیتر از ده تماس داشتم قبل از چک کردن تماس ها پ شیتا االن چه خبر بود ب شبید از

 فرستاده.  امیطرف ربابه چون زنگ زده و جواب نداده بودم پ

 ؟ید یالمصبو نم نیچرا جواب ا ییمرده شورت رو ببرن دختر کجا -

 که از طرف احسان بود رفتم. یبعد امیسراغ پ کردم و  یلب خنده ا ریز

 داشتم. قیچند سوال درباره تحق هیاومد  شیاگر فرصت پ یخوام تماس گرفتم جواب نداد یسالم معذرت م -

ا بود ب اوشیافتاد خشم سراسر وجودم رو در بر گرفت س یبعد یها امیهم رد کردم ناخود اگاه چشم که به پ امیپ نیا

 رو باز کردم:  امشیهم گره خورده پبه  یاخم و ابروها

کنم اما  یعذر خواه شبی! زنگ زدم بابت دیسالم عرض شد خانم خانما حال و احوالتون انشاءاهلل که خوب باش -

 .یجواب نداد

ر بندم کو یدم و دل به اون م یم دهیعق رییکارها تغ نیتخت پرت کردم فکر کردن با ا یرو رو یگوش تیعصبان با

 یبازنده است فکر کردن با لجباز یوسط برنده و ک نیا یک ینیب یگن پرستو حاال م یخان، به من م اوشیس یخوند

 ببرن. شیرو از پ یتونن کار یم

 و گوش به حرفاش ستادمیرفتم و دم در ا رونیو از اتاق ب دمیاز جا پر دیبابا به گوشم رس یعصب یهنگام صدا نیا در

 دادم.

 یدار ینه حاال چه اصرار یعنیاز همون روز اول بهت گفتم که نه  ؟یکن یار تکرار مموضوع رو چند ب کیخانم چرا  -

 دونم؟ ینم

 یدانبود؟ ص شیزیبودم چ نییبود تازه که پا یبابا سر چ تیدادم. متوجه نشدم عصبان واریبه د هیکردم و تک مکث

 گفت:کرد صداش رو باال نبره  یم یکه معلوم بود سع یدر حال دیمامان به گوشم رس
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 دختره رو هر روز از روز قبل لوس ترش کن تا سن ازدواجش بگذره بمونه تو خونه و ترش کنه، نیبمون و ا یحاال ه -

 نم؟یبب دیرو با یخوام دخترمو شوهر بدم ک یاصال من نم میاصال بمونه ترش کنه من راض ه؟یحرفا چ نیخانم ا -

 یدونم چرا مامان ه ینم ستادمیبرگشتم تو اتاق و پشت در اگرفت پس باز بحث ازدواج و شوهر کردن من بود  بغضم

موضوع اصرار داره آخه مگه من جاشون رو تنگ کرده بودم؟ مگه من چند سالم بود که مامان به ترش کردنم  نیسر ا

 یتوجه به شماره و کس یرفتم ب یهنگام زنگ تلفنم بلند شد اشکم رو پاک کردم و سمت گوش نیکرد؟ در ا یفکر م

 غمیج یدونم صدا ینم دمیکش غیو ج دمیگرفت صفحه رو لمس کردم و جواب دادم مثل فنر از جا پر یتماس م که

ا من باره ب نیاول نیگرفت بعد از چهار ماه ا یبود که تماس م انوشیچه قدر بلند بود که بابام رو تو اتاقم کشوند ک

 .گرفت یتماس م

 داداش؟ یجون، خوب انوشیسالم ک -

 خوبن؟ یمامان بابا دخترها همگ ؟یماهت من خوبم تو خوب یروسالم به  -

 !میهمه خوب خوب -

 یرو به اون دادم رو یزدم و گوش یرو بهش بدم لبخند یخواست تا گوش یبا اشاره ازم م ستادهیکه رو به روم ا بابا

ون که با ا قهیدق شد چند انوشیبا ک یگرم صحبت و احوال پرس یکردم با گرم یتخت نشستم و عاشقانه نگاهش م

 رفت.  رونیرو به من داد و از اتاق ب یحرف زد دوباره گوش

 لبام رو جمع کردم و گفتم: یدلخور با

 شم! یکه دلتنگ م یگ ینم یازم نگرفت یسراغ هی یو حت یرفت ؟یمعرفت یب یلیخ یدونست یم انوشیک -

  دیپچ یخنده اش در گوش یصدا

  ؟یمگه تو دل هم دار -

 ادامه داد: زشیشوخ آم با همون لحن 

 شوهر دادنته؟ یاز مامان خانم چه خبر؟ هنوز پ یراست -

 و گفت: دیکه با سکوتم مواجه شد بلند خند انوشیلبم رو به دندون گرفتم ک دمیخند یصدا م یب یحال در
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  ؟یساکت یابج هیزدم به هدف چ پس

 گفتم: یدلخور با

تو  ییاز تنها یآ یم یک انوشی! کیذار یسر به سرم م یو زنگ زدذره شده بود اون وقت ت هیمنو باش دلم برات  -

 خونه خسته شدم؟

 جواب داد یبا شوخ باز

 رمیبده به من که زن بگ ریخونه که مامان خانم گ امیب یخوا یراحته م یلیجا جام خ نیخونه چه کار؟ اتفاقا ا امیب -

 فعال بزار سر گرم شوهر دادنت باشه،

افتاد به  یبود مادر تا چشمش به اون م یاز ازدواج فرار یحق با اون بود اونم که تا حدود دمیخنده زد منم خند رهیز 

 میبود زونیو اون هم هر دو از ازدواج گر میداشت ینقطه مشترک ییجورا هی انوشیافته من و ک یزن دادنش م ادی

شد. احساس کردم  یو اشکم جار دیکه کرد بغضم ترک یفظام بردم خداحا یبه دلتنگ یتازه پ دمیصداش رو که شن

که کنار هم  یخوب یروزها ادیکرد بعد از قطع تماس به  رییلحنش تغ یاون هم دلش گرفته بود و موقع خدافظ

 بود. انوشیتوجهم رو جلب کرد از طرف ک امیپ افتیاعالن در یهنگام صدا نیکردم در ا هیگر میداشت

 .ارمیشوهر خوب برات م هیخودم هر وقت برگشتم  یناراحت نباش خواهر -

کردم و  یآروم یکرد خنده  یم یخندوندم با من شوخ یمن شده بود برا یکه متوجه ناراحت نیدونم بخاطر ا یم

 شیپ قهیچند دق یو فکر کردن به اون باعث شد حرف ها انوشیاشکم رو با پشت دست پاک کردم حرف زدن با ک

موضوع خسته  نیداره من خودم از ا ینم رمادرم دست ب یسادگ نیادونم که به  یپدر و مادرم رو فراموش کنم اما م

 به اون بفهمونم که دست از سرم برداره؟ یدونم چه طور ینم گهیشدم د

 .میبشه تا عاشقش بشم و با هم ازدواج کن دایپ یکیکاش هر چه زودتر  یا حاال

دونم من که  ی! نمادیها سراغ آدم ب یسادگ نیآخه مگه عشق کشکه که به هم دمیطرز فکر کردنم به خودم خند از

که  یتقه ا یشد و به خواب فرو رفتم با صدا نیافکار قوطه ور بودم که پلک هام سنگ نیتا حاال امتحان نکردم با هم

شده بودم  یها چه قدر نازک نارنج یبرم تازگ نییبه درب اتاق خورد چشم باز کردم اما اصال حال نداشتم از تخت پا

 شد. یشدم زود حالم بد م یم یعصبتا ناراحت و 

 در ضاهر شد. یباز شد و مادرم در استانه  در
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 تو دختر؟ یخواب یچه قدر م -

 ولم کن مامان حال ندارم  -

 .میمهمون دار نییپا ایپاشو لباس عوض کن ب یدیخواب یتو که همه اش از صبح تا حاال گرفت یمعلومه که حال ندار -

 هست سالم من و بهش برسون یمهمون هر ک نییپا ایپاشو ب یگ یگم حال ندارم م یمامان م -

تمام بدنم کوفت  یخوردم وا یکرد رفت در جا تکون یلب نجوا م ریز یزیکه چ یبهم انداخت بعد در حال ینگاه تند 

غ اسوخت و بدنم د یچشم هام م دمیخورده باشم با ناله به پهلو خواب یکتک حساب هیکه  یکرد انگار یشده و درد م

 ای ارمیب یا گهید یکه از جا بلند بشم و پتو نیحال ا اکردم ام یاحساس سرما م یکه تب کردم کم نیداغ بود مثل ا

 دیکه بهش گفتم حال ندارم نپرس نیکنم رو نداشتم از رفتار سرد مادرم دلم بد جور گرفت با ا ادیرو ز یشعله بخار

 یجواب مثبت م ادیکه ب یخواستگار نیگفتم به اول یه خودم مشدم ب یاون مواجه م یمهر یکه با ب یشده؟ گاه یچ

کرد حاال هم به  یم مونیگرفتم پش یکه م یمیپدرم من رو از هر تصم غیدر یو محبت ب یهر بار مهربون یول دم

 مامان بابام اومده بود. یبه جا یداشتم کاشک اجیوجود بابام احت

 نداره نعمت بود. یحال و حوصله ا چیکه ه یکس یبراخواب  نیافکار خوابم برد واقعا ا نیبا هم باز

م با  چارهیب یدونم چه مرگم شده؟ بابا یدو شب نم نیگفتم تو ا یم ونیکردم و هز یتو خواب آه و ناله م یانگار

 زد. یکه دستم رو در دست گرفته آروم صدام م یکنارم بود در حال ینگران

 من! زیعز پرستو بابا حالت خوبه؟ چشم هات رو باز کن -

ناله  دمیلرز یهمه حال سردم بود و به خودم م نیبا ا یکوره آتش شده بودم ول هیکردم  یباز کردم احساس م چشم

 کنان گفتم:

 سردمه -

 :دیو پرس دیبه موهام کش یمن انداخت دست یو رو دیکش رونیاز تو کمد ب گهیپتو د هیزود  بابا

 بود؟شد بابا جون تو که حالت خوب  یدفعه چ کی -
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 نیر اد دمیپتو کش ریخودم رو ز شتریندادم و ب یجواب نیشدم بنابر ا یطور نیدفعه ا کیدونستم چرا  یمنم نم خود

حال  یبود حت یک دمیسوخت رو بسته بودم و ند یداخل اومد چشم هام که م یبه در وارد شد و شخص یهنگام تقه ا

 دمیشنم رو اون با پدر یگفتگو یرو نداشتم صدا هیک نمیکه بب نیا

  شه،یسرم که وصل کنم حالش بهتر م ستین یزینگران نباش عمو جون، چ -

 شد.  آروم یکم دینکش یبودم با حس درد سوزن تو ساعدم اخم بلند شد اما طول مارستانیب ایدونستم تو خونه،  ینم

  دمیمادرم رو شن یبخوابم که صدا یفکر نکنم و کم یزیکردم به چ یبسته سع چشم

 نه از حاال عرفان خاله حالش چه طوره؟ شبیمعلوم هست چش شده نه از د چیدختر ه نیا -

 استراحت کنه، یبهتره کم یول ستین ینگران یخوبه خاله جون جا -

همه  نیبا ا شمیخاله خوشحال م دنیدونست چه قدر از د یبودند مادرم م نایگفت خاله ا یکه مادرم م یمهمون پس

دونستم  یو من اون رو مثل برادرم م میبا هم راحت بود یلیبودند. من و عرفان خ یبهم نگفت که مهمونامون ک

برادر رو داره و  هیمن حکم  یو گفتم عرفان برا مخاله چه قدر اصرار کرد عروسش بشم و باز من مخالفت کرد چارهیب

تم دونم ته دلش دوس یمکه  نینگفت با ا چیعرفان هم ه نمیبب یزندگ کیتونستم اون رو به چشم شر یوقت نم چیه

کرد مثل من باشه و من رو مثل خواهر  یم یسع نمیب یبرادر م هیمن اون و به چشم  دیکه فهم یاز روز یداشت ول

 یپسر بزرگش که مهندس عمران بود عرفان پسر دوم که پزشک نیخاله سه پسر داشت داشت مب دونه،نداشته اش ب

 داشتم که امشب پزشک معالجم عرفان بود. یخوند احمد هم شانزده ساله بود چه شانس یم

ه ک نیخلوت بود مثل ا یلیشد انداختم اتاق خ یچشم باز کردم و نگاه به سرم که قطره قطره وارد بدنم م یآروم به

اش مشغول بود متوجه  یکنار تخت نشسته و با گوش یصندل یرو دمیکنارم نبود سر چرخوندم و عرفان رو د یکس

 زد و از جا بلند شد. یو کنار گذاشت لبخند محواش ر یمن که شد گوش

 ؟یاریدرب یو ما رو از نگران ییبگشا دهید یگرفت میبه به! شازده خانم بالخره تصم -

 به دنبال بابام گشتم یسالم کردم و با نگاه جستجوگرانه ا یآرام یصدا با

 ؟یببر نیات رو از ب چارهیب یاباب یتازه کنه، دختر تو قصد دار ییگلو هی نییفرستادمش پا ستینگرد ن -

 و گفت: دیتعجب بهش چشم دوختم خند با
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 ؟یبهتر یکردم حالت چطوره خانم یشوخ -

 تکان دادم  سر

 :دیسمت من خم شد و پرس یکرد نشست کم کیاش رو به تخت نزد یصندل

 ؟یفتیحال و روز ب نیباعث شد به ا یکن چ فیخب پرستو خانم تعر -

 من گرفت و دادمه داد. یجلوانگشت اشاره اش رو  سپس

بر تو خ یکدام از خدا ب نمیجا موندم حاال بگو بب نیا نیمن فقط به خاطر هم رمیذارم م یم یبهم کلک بزن یکن یسع

 حال و روز انداخته؟ بگو تا حسابش رو کف دستش بذارم نیرو به ا

حال  نیام شده و به ا یث ناراحتداشتم که باع یخودش عشق الیدونم به خ یزدم وصاف نگاهش کردم م یخند پوز

 و روز افتادم رو ازش گرفتم و چشم به سقف دوختم و نجوا کردم

 مادرم -

 تعجب به من زل زد. با

 ! مادرت؟؟یک -

 دادن نداشتم به طور خالصه گفتم: حیحال و حوصله توض چیه

 طبق معمول دنبال شوهر دادن منه، -

 کرد و گفت: یکوتاه یخنده  عرفان

 یسته یک گهیبابا تو د ؟یستیخودت ن یو اصال به فکر سالمت یقدر ناراحت نیمسئله ا نیباز به خاطر ا حاال تو -

 حرفا باش نیا الیخیدختر، مگه نگفتم ب

 رو سمتش چرخوندم  سرم

 میبعد ازدواج کن میکه با هم آشنا بش یکیکنه، مادرم بلند شده شماره تلفن من رو داده به  یبار فرق م نیا یول -

 عرفان؟ دهیمادرم به کجا رس یشوهر دادن من کارا یبرا نیبب
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 گفت: یعرفان با عصبانبت مشت شد و با لحن عصب دست

 ه؟یبکنه؟ اون ک یکار نیتو؟ آخه چه طور ممکنه خاله همچ یگ یم یچ -

 برادر شوهر شکوفه اوشیس -

نگام بابا و خاله وارد اتاق شدند با ه نیداد در ا یبه صندل هیو تک دیاش کش ییخرما یبه موها یدست یآشفتگ با

 دیام رو بوس یشونیکرد و پ یرفت خاله با من سالم و احوال پرس رونیورود اون ها عرفان از جا بلند شد و از اتاق ب

 کرد بروز ندهد یم یبود اما سع دهش یعصبان یلیدونم که خ یعرفان بود م شیتمام فکرم پ

و  دیچرخ یدو روز مثل پروانه دورم م نیبابا تو ا چارهیاومدم ب رونیاز اتاق ب روز گذشت تا کم کم حالم بهتر شد و دو

زد و بدون انکه  یاومد به من سر م یهم سر کار بود مامان م یگشت خونه، وقت یبه خاطر من زود از سر کار بر م

موضوع فکر نکنم  نیبه ا ادیکردم ز یم یشد اما سع یام م یباعث ناراحت شتریرفتارش ب نیرفت. ا یبگه م یزیچ

 یگرفته بود و با من حرف نم یطور نیبهش گفته که ا یزیچ هیدونم که اون شب عرفان  یشه؟ م یآخه مگه م یول

 زد.

ژ کردم شار داشیام نداشتم اطراف تخت دنبالش گشتم و پ یحرف زدم خبر از گوش یتلفن انوشیکه با ک یوقت از

که مامان با من قهر  نیشارژ پر کنه از ا یبرق زدم و گذاشتم تا گوش زیرتموم کرده و خاموش شده بود شارژر رو به پ

اق از ات دمیجو یکه لبمو با دندون م یباشم در حال رشرفتا نینکردم تا مستحق ا یبود راحت نبودم آخه من که کار

ا گفتم ام یزدم و خسته نباش یمامان که مشغول ساالد درست کردن بود لبخند شیراست رفتم پ هیزدم و  رونیب

 و صداش زدم ستادمیا زیزد جلوتر رفتم و کنار م یجوابم رو نداد بغضم گرفت و قلبم تند تند م

 مامان جواب نداد. -

 مامان باز جواب نداد. -

  دمیکوب نیبغض و حرص ما به زم با

 مگه من چه کار کردم؟ ؟یکن یکارها رو با من م نیا یمامان چرا دار -

کردم هر لحظه ممکن بود بغض  ینگفت احساس م یزیبهم انداخت و باز چ ییو نگاه گذراباال آورد  یرو کم سرش

از آشپزخونه که  رمیاشک هام رو بگ زشیکردم جلو ر یم یکه سع یحبس شد در حال نهیخفه ام کنه نفسم در س

 گفتم: یدور رگه ا یرفتم با صدا یم رونیب
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 که... نیبخاطر هم یست نداردونم من و به اندازه شکوفه و شکوه دو یمن که م -

 یزیچ یو ناراحت تیخواستم در حالت عصبان یتند پله ها رو باال رفتم نم یحرفم رو فرو خوردم و با قدم ها ادامه

کردم لباس عوض کردم و آماده شدم بعد از ظهر کالس  یم هیکه گر یام بشه، در حال یمونیبگم که بعدا موجب پش

رو جمع کردم و  لمیاز موندن تو خونه بود. وسا هتررفتم ب ینم و نرم اما اگر مرو بز دشیداشتم ق میداشتم تصم

امان م یو پام کردم که صدا دمیکفشم رو کش یزدم از جا کفش رونیاشکم رو پاک کردم و از اتاق ب فمیانداختم تو ک

  دمیرو شن

 ؟یریم یکجا دار -

 و جواب دادم: دمیرو باال کش دماغم

 خدافظ. امیب ریکالس دارم ممکنه د -

تا  کنم یرو ادهیپ یدادم کم حیرفتم هنوز تا شروع کالس وقت داشتم پس ترج رونیمنتظر جواب نموندم و ب گهید

کردم وارد  یکه داشتم اصال سرما رو حس نم یبا حال یول دیوز یم یو باد سرد یهوا ابر ادیحالم سر حال ب یکم

نکردم  ییبه تنم وارد شد. اما اعتنا یلرزش مکتینم از سرد بودن نشست کتینم یبود شدم و رو یحوال نیکه ا یپارک

که احسان داده بود افتادم سه روز گذشت و  یامیکه ازمون خواسته شده و پ یقیتحق ادیحال و احوال تازه ب نیدر ا

 یخودش چ شیبود. حاال پ یسرم کار گروه ریخ ده؟یخبر از احسان ندارم به کجا رس ینکردم حت یکار چیمن ه

ها رو چک کردم چهار  امیو تماس داشتم پ امیآوردم باز چند پ رونیب فمیرو از تو ک یکنه؟ گوش یم ردرباره ام فک

 رو خوندم. امشیپ یاز احسان با شرمندگ امیپ کیاز ربابه، و  امیشدم دو پ الشونیخیب  اوشیاز طرف س امیپ

 یرو خوند امیدلواپستون شدم خواهشا هر وقت پراستش  یزنگ زدم جواب نداد یچند بار یسالم خانم افتخار -

 جواب بده.

 ردم:ک پیبهتره تا یطور نیبگم؟ بهتره که اس بدم آره ا یشدم آخه زنگ بزنم چ مونیاما پش رمیتماس بگ خواستم

 یسه روز حال چندان مساعد نیدادم شرمندم به خدا ا یخوام که هر بار جواب شما رو نم یسالم معذرت م -

 نیریبنده رو بپذ یعذر خواه دوارمیکه تلفنم خاموش بود. ام نیخاطر همنداشتم به 

 داده شد خودش تماس گرفت. لیتحو امیکه پ نیهم

 صفحه رو لمس کردم و جواب دادم دیترد با
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 یافشار یآلو سالم آقا -

 افتاده؟ یاتفاق یبال به دور دلواپسم کرد یسالم خانم افتخار-

 رو فراموش کردم  قیکار تحق یخودم بودم که حت ریما خوردم شرمنده اون قدر درگفقط سر فتادهین ینه نه اتفاق -

 و گفت: دیخند

رو بسپار به من، االن حالت چه  زیگفتم که همه چ یکه شما خوب باش نیسرت مهم ا یفدا ستین یزیکه چ نیا -

 !یطوره؟ ان شاء اهلل که خوب هست

 یممنون خوبم شما لطف دار -

 ؟یآ یکالس نمامروز هم  یعنی -

 رم دانشگاه ینه اتفاقا االن تو راهم دارم م -

 دنبالت؟ امیتا ب ییاِ جدا منم تازه راه افتادم بگو کجا -

 رم یم رمیگ یم یشم خودم تاکس یممنون مزاحم نم -

 ؟یخانم افتخار یکن یتعارف م -

 نه بخدا -

 امیتا ب ییپس بگو کجا -

از جا بلند شدم و  دمیرواز دور د نشینگذشت که ماش یریتظرش موندم دکه بودم رو دادم و من یآدرس محل ناچار

شد و سالم کرد. جواب سالمش رو دادم و سمت درب عقب  ادهیپ نیکنار پام ترمز کرد و از ماش ستادمیسر جاده ا

شد  سوارخندون  ییسوار شدم اونم با رو ییاعتنا یکردم اما با ب یاش رو احساس م رهینگاه خ ینیرفتم سنگ نیماش

 استارت زد و گفت:

 ؟یحالت خوبه خانم افتخار -

 جواب دادم: ریبه ز سر
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 ؟یممنون شما خوب -

 شهینم نیشکر خدا بهتر از ا -

 نگاهم کرد و ادامه داد. ییجلو نهیاز آ سپس

 !یسه روز چه قدر عوض شد نیبود؟ تو ا یعاد یکه سرما خوردگ یشما مطمئن -

آروم  ییندادم با صدا تیچهره ام شده بودم اما اهم ریی. خودم هم متوجه تغندادم یانداختم و جواب ریسر به ز باز

 گفتم:

 خوام شما رو به زحمت انداختم یمعذرت م -

 یوردایکاملت رو به دست ن یرسه شما سالمت یبه نظر م یمگه من چه کار کردم؟ ول دییخانم؟ نفرما هیچه حرف نیا -

 کالس بهتر نبود؟ یاومد یامروز نم

 سرم رو باال گرفتم و جواب دادم: 

 عوض کنم. ییهوا هی امیراستش از تو خونه موندن خسته شدم گفتم ب -

با  نگاهم ینگاه کردم و لحظه ا نهیما بر قرار شد نگاهم رو به رو به رو دوختم و ناخوداگاه سمت آ نیسکوت ب یلحظات

باال  تپش قلبم یحرکت ناگهان نیدوختم از ا ابونیخ شد بالفاصله رو ازش گرفتم و چشم به جاده و یکینگاه احسان 

 یمشدم ن یگرفتم م یکه م یدربست یها یبابا و تاکس نیماش زا ریغ ینیبود سوار ماش یبار نیرفت و داغ شدم اول

 ینبودم که به آسون ینشدم آخه من آدم یرفتار کردم و عصب یدنبالم عاد ادیاحسان اصرار کرد تا ب یدونم چرا وقت

 االکنند؟ شانه ب یدربارمون م یچه فکر نندیدانشگاه که ما رو با هم بب یدونم بچه ها یبدم حاال نم یه کسرو ب

 یزیمن و احسان چ نیام و ب یدونم چه جور آدم یکه خودم م نهیبرام مهم نبود مهم ا ادیز گرونید یانداختم حرفا

شدم اون طرف تر رز و ربابه  ادهیان تشکر کردم و پدانشگاه از احس یبه درب ورود دهیساده نبود نرس یبه جز دوست

 .رفتم شونزدم و دست براشون تکون دادم و طرف یلبخند دمیرو د

 ن؟یخوب ایسالم عشقول -

 ات حالت خوبه دختر؟ دهیسالم به رنگ و رو پر -

 و جواب رز رو دادم: دمیخند
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 یخوبم مرس -

 و گفت: دیدستم رو کش ربابه

 ؟یشد یجور نیشده دختر چرا ا یچکنم  یمن فکر نم یول -

 جواب دادم: میرفت یم یکه سمت درب ورود یحال در

 شه؟یشروع م یاالن خوبم! کالس ک یدو روزه سرما خوردم و تب کردم ول یچیه -

 و گفت: دیکش یپوف رز

 شده  میدو ندو  ادیتا ب کهیتازه ساعت  میحاال حاالها عالف یعنیآد  یم گهیساعت د کیشانس بد ما استاد تا  از

 و کالس شروع بشه من برم به عشقم سر بزنم! ادیگوش باز ادامه داد تا استاد ب یتا بنا یشیبا ن بعد

 گفت: یاو کرد و با شوخ ینثار بازو یمشت ربابه

 عشقت برو بابا نیما رو با ا یاوه کشت -

 گفت:که در دستش بود رو ورق زد و  یکرد و رفت ربابه  کتاب یخنده کنان خدافظ رز

 م؟یبا هم بر ییآ یم یخوام برم کتاب فروش یپرستو م -

 نه حوصله ندارم خودت برو به سالمت، -

گرم  یسرد و گاه یکردم باز حالم بد شده و بدنم گاه یخلوت نشستم احساس م یجا هیاز رفتن دخترها تنها  بعد

ه لباس گرم تنم بود اما سرما تا مغز استخوانم ک نیبا ا دیوز یو باد از هر سو همراه با سوز سرد م یشد هوا هم ابر یم

ه هم ب نینبود و ا تیشلوغ و پر جمع ادیزدم محوطه دانشگاه ز دیانداخت اطراف رو د یکرد و لرزه به بدنم م ینفوذ م

دم و دا هیتک مکتیکه امروز کالس نداشت به ن نینبود مثل ا یاز اشکان و رفقاش هم خبر یهوا بود حت یخراب لیدل

 یکه حق با احسان بود اگر امروز نم نیسوخت رو بستم. مثل ا یدستم خم کردم و چشم هام که م یرو روسرم 

 . شد یتر م شیب میکردم بد حال یکالس بهتر بود چون هر لحظه احساس م اومدم

 حالت خوبه؟ -
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کرده بود لبخند بر  پالتواش کز ریکه از شدت سرما ز یاحسان بود در حال دمیرو بلند کردم و طرف صدا چرخ سرم

 کرد.  یو نافذش نگاهم م یعسل یلب با چشم ها

 ؟یجا نشست نیسرده چرا ا یلیهوا خ -

 ندادم.  یاش شدم و جواب رهیخ

 حالت خوبه؟ -

 شد و گفت: کیبه من نزد گهیقدم د کیتکون دادن سر اکتفا کردم  به

 م؟یناهار رو با هم بخور میبر یاگر موافق یبند یم لیاز سرما قند یجا بمون نیمونده ا یلیخ ادیاستاد ب تا

 زده ام رو با هم قالب کردم و جواب دادم: خی دست

 .دییندارم شما بفرما لیم ممنون

 چه قدر رنگ یدون ینم یبخور یزیچ هی دیشما با یول -

 

 اجازه بده برسونمت خونه؟ ستیاگر هم حالت خوب ن دهیروت پر و

کردم اما ضعف بهم  ینم یاحساس گرسنگ نکهیاز جا برخاستم با ا یه آرومروم نشد ردش کنم ب دمیکه د اصرارشو

احسان رفت تا سفارش غذا بده  میاطراف بود شد نیکه ا یغلبه کرده بود. با اون همراه شدم و وارد رستوران کوچک

و  شدم کیش نزدآروم به یرو گرفت و با قدم ها نظرم یدو نفره ا زیگشتم م یو مناسب یخال یمنم با نگاه دنبال جا

 یچند روز چم شده بود؟ همه جا نیشدم اصال معلوم نبود ا یم نینشستم نقش زم ینشستم حتم داشتم اگر نم

ها هم منتظر بودند تا سفارش  یسرو ناهار اومده بودند بعض یکه برا یدانشگاه یپر بود از بچه ها بایرستوران تقر

کرد احسان لبخند بر لب سمت من  یم ید آدم توش احساس راحتبو یآروم و خوب یببرند جا رونیو ب ادیغذاشون ب

 :دیپرپشت و خوش حالتش داد و پرس یبه ابروها یقرار گرفت حالت شیاومد و سرجا

 حالت خوبه؟!-

 زدم و جواب دادم: یمحو لبخند
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 ؟یپرس یحال من رو م قهیدم به دق یخوبم ممنون شما چرا ه -

 داد. صورتم انداخت و جواب یبه اجزا ینگاه

 یآخه رنگ به رو ندار -

قدر با احسان راحت باشم!  نیباعث شده ا یزیکردم چه چ یخودم فکر م شینگفتم پ یزیانداختم و چ ریبه ز سر

هنگام زنگ تلفنم  نیاخالق و رفتار موادبش باعث شده! در ا دمیدادم شا یوقت رو به جنس مخالفم نم چیکه ه یمن

ه صفحه نگاه ب دمیکش رونیب فمیرو از تو ک لفنمحواسش به من بود انداختم و ت به احسان که ینگاه دیبه گوشم رس

 صورتم شد و جواب دادم: یچاشن یاش انداختم عرفان بود لبخند

 .الو.. -

 ؟یبه! سالم دختر خاله حالت چه طوره خوب به

 ؟یممنون به لطف خدا خوبم! تو چه طور -

آخه دختر تو هنوز خوب خوب  ،یرونیزنگ زدم خونه خاله گفت ب ؟ییشکر خدا کجا ستمیخوب نباشم بد هم ن یا -

 رون؟یب یرفت یبلند شد یواسه چ ینشد

 !یهام اومدم ناهار بخورم جات خال یاز همکالس یکیامروز کالس داشتم االن هم با  -

 پسر؟ ایدختره  طون؟یش یرفت یبا ک -

  دمیخند آروم

 دو نهیکنه، حاال فرض کن گز یم یچه فرق -

 ی. چون تو رو که منمیبب کیرو ببره  از نزد زمیعز یکه دل دختر خاله  یخوام اون یکنه، آخر م یهم فرق م یلیخ -

 !یبد یدلت رو به کس دیها کل یاسون نیشناسم محاله به ا

 و گفتم: دمیخند باز

حوصله ندارم برم خونتون  امیخوام ب یدنبالم؟ م یایب یتون یم ی. راستستیاز اون خبرها ن یمطمئن باش خبر -

 خونه
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 امیب یخوا یحاال هم از من م ،یناهار بخور یدو رفت ی نهیامروز حالت خوبه؟ اولش با گز یپرستو مطمئن نمیبب -

 ما! یخونمون اونم کجا خونه  یدنبالت و بر

 کردم و گفتم: یاش مشغول بود انداختم خنده کوتاه یبه احسان که با گوش ینگاه

 بشم؟ نمویپش ایحاال  ییا یم-

 ام فقط بگو ساعت چند کجا؟ یمعلومه که م ،یش یم مونیرو پش یچ ینه بابا چ -

 یفعال با نمتیب یساعت شش دانشگاه بعدا م -

 ییکه از بو نیقرار گرفت احسان خوراک جوجه با مخلفات سفارش داده بود با ا زیم یهنگام سفارش غذا رو نیا در

ه ب یو رغبت لیم چیکردم ه یم یاحساس گرسنگ یاست و کم یخوش مزه ا یکه از غذا بلند شده بود معلوم بود غذا

 :دیکرد و پرس یبه غذام نزدم مکث دستمتوجه شد هنوز   یدو لقمه خورد وقت یکیخوردن نداشتم احسان 

 ؟یغذا رو دوست ندار نینکنه ا ؟یخور یچرا غذاتو نم -

 خورم. ینه ممنون االن م -

طرف من گرفت خجالت زده نگاهش کردم اشاره به لقمه  یا دوختم که احسان لقمه اچشم به غذ ییاشتها یبا ب باز

 در دستش کرد و گفت:

 امتحان کن. شه،یاشتهات باز م یرو که بخور یلقمه اول -

 یبیبهش زدم اون هم مشغول خوردن شد آدم عج ینشد دستش رو پس بزنم و لقمه رو ازش گرفتم و گاز کوچک روم

 یال سعمث ایکنه،  فیتعر اتشینکرد تا از خودش و خصوص یوقت از فرصت استفاده نم چیه میهم بودکه با  نیبود با ا

 یکه رو به روش نشستم مرتب چشم به من نم حاال یبود حت یحرف ها آدم متفاوت لهیقب نیکنه و از ا یکنه دلبر

ودم خ یبرا یبگم برادرانه بود. لقمه ا بهتره ایدوستانه،  یلیزد رفتارش خ یبه روم نم یمعنا دار یلبخندها ایدوخت 

کنار دستش  زیم یبه صفحه تلفنش که رو یهنگام تلفن احسان زنگ خورد، نگاه نیگرفتم و آروم آروم خوردم در ا

 رو برداشت و جواب داد. یلبانش نشست و با همون حال گوش یرو یو لبخند اختبود اند

 آلو -

 !یتو خوب ت،ی! ممنون بخوبزمیسالم عز -
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 یم دهیکم بود و صداش به وضوح شن یلیکردم حواسم رو پرت کنم تا گوش به حرف هاش ندم اما فاصلمون خ یعس

 نشنوم  یزیکرد صداش رو از من بدزده تا چ ینم یسع یشد. خودش هم انگار

 کنم ینسل مدم کار هم که داشته باشم به خاطر تو ک ی! بزار برا فردا قول مزمیآالن! نه آخه من االن دانشگام عز -

 !زمیعز یبا نمتیب یباشه پس م

 .دمیخوردم و دست از غذا خوردن کش گهیما بر قرار شد چند لقمه د نیسکوت ب یلحظات

 ؟ینخورد یزیشما که چ -

 و جواب دادم: دمیکش زیم یاز پاکت رو یدستمال

 م،یشدم بهتره تا کالس شروع نشده بر ریشما درد نکنه س دست

 هی یبلند شد و رفت حساب غذا رو داد و برگشت اون قدر احساس کسالت داشتم که حتبا لبخند از جا  احسان

 چیدنبالم ه ادیاالن ب نیخواستم هم یکاش از عرفان م یحساب پول غذام نکردم ا یبرا یتعارف خشک و خال

 حوصله سر کالس رفتن رو نداشتم.

 که وارد کالس بشم بابا زنگ نیاز ا قبل

قربون  یخاله بعد از کل یهش اطمنان دادم که حالم خوبه، و ازش اجازه گرفتم تا برم خونه ب دیزد و حالم رو پرس 

کردم وارد کالس شدم و به بچه ها سالم کردم و سر جام قرار گرفتم همون طور که  یخداحافظ گهیصدقه رفتن هم د

خودم  ریوع کرد اما چنان درگاومد و درس رو شر ستادآروم و خلوت بود. ا یلیحدس زدم اشکان نبود و کالس هم خ

کردم با  یکه احساس گرما م یشدم انگار که دوباره تب کردم در حال یاز درس متوجه نم چیو حال خرابم بودم که ه

 استاده طرف اون چشم دوختم. یزدم با صدا یدست خودم رو باد م

 ؟یحالت خوبه خانم افتخار -

 زدن رو متوقف کردم و جواب دادم باد

 . خوبم بله خو.. -

 که کنارم نشسته بود صاف نگاهم کرد و گفت: احسان
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 !یرس یخوب به نظر نم یول -

 اش جا به جا کرد و گفت: ینیب یرو رو نکشیانداختم استاد ع ریکردم و سر به ز نگاهش

 .یبر یتون یم ستیاگر حالت خوب ن یافتخار -

به  حرف رو نیزدم انگار که از خدا خواسته استاد ا رونیگفتم و از کالس ب یلب تشکر ریاز جا برخاستم ز ریبه ز سر

رفتار  نیاگر مامان ا یفرستادم، ول یاومدم ته دل به خودم لعنت م رونیحال و روزم از خونه ب نیکه با ا نیمن زد از ا

 ریکرد. ز دنیشد و نم نم بارون شروع به بار یهوا هر لحظه سرد تر م رونیب امیکرد محال بود از خونه ب یرو با من نم

م دنبال ادیبا عرفان تماس گرفتم و ازش خواستم ب دمیلرز یکه از شدت سرما به خودم م یو در حال ستادمیا یدرخت

 گفت: میمال ینمود مواجه شدم رو به روم قرار گرفت و با لحن یارتباط رو که قطع کردم با احسان که نگران م

 ونمت خونه!کنم اجازه بده برس یخواهش م ستیشما حالت خوب ن -

 کردم و جواب دادم: یسرفه ا تک

 ان دنبالم  یاندازم زنگ زدم االن م ینه ممنون شما رو به زحمت نم -

 برمت دکتر!  یم ستیاگر حالت خوب ن -

کرد  یم سیرا خ مانیبارون رو زیداشت قطرات ر یقدم برداشتم احسان هم کنارم قدم بر م یسمت درب خروج به

 شونه جا به جا کردم و گفتم: یرو رو فمیک میداد ینم تیکدام اهم چیاما ه

دونم  یخوام واقعا شرمندم نم یشما رو به زحمت انداختم معذرت م یسر کالس امروز حساب نیبهتره شما برگرد -

 جبران کنم! یچه طور

 سمت من برگردوند و گفت: یرو کم سرش

 کنم. یانجام دادم خواهش م مویانسان ی فهیوظ ه؟یحرف ها چ نیا یخانم افتخار یدار اریاخت -

 نینگذشت که ماش یرینم گرفته بود. د یگر چه لباسامون کم میشدن در امان باش سیتا از خ میستادیا یدرخت ریز

ما  دنیبه اطراف انداخت با د یشد و نگاه جست و جوگر ادهیکنار درب دانشگاه متوقف شد. پ دمیعرفان رو د

 و گفت: زد و طرفمون اومد سالم کرد یلبخند
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 ؟یشده پرستو تو که پاک نگرانم کرد یچ -

 دنیدونم با د یم دمیحالتش خند نیعبوس با اون سالم کرد. ته دلم به ا ییاحسان ثابت موند و با رو یرو چشمش

و تشکر کردم و درب  یسر به سرش بذارم از احسان خدافط یکرده، پس بد نبود کم ییفکرا هیخودش  شیاحسان پ

 یشتبه پ هیبه من که تک یسوار شد و به راه افتاد نگاه یباز کردم و سوار شدم عرفانم بدون معطل رو نیماش ییجلو

 داده و چشمام رو بسته بودم انداخت زیم

 حالت خوبه؟ پرستو! -

 همون حال جواب دادم: با

 نه لطفا من و ببر خونه،  ادیز -

 خونمون! یایچرا خونه؟ مگه قرار نبود ب -

 حالم بهتره برم خونه، نیبا ا یچرا ول -

 ؟یکن یو نگاهم نم یحاال چرا چشم هات رو بست -

 لبام نقش بست چشم باز کردم طرفش نگاه کردم و جواب دادم  یرو یلبخند

 سوزه  یکنه و چشمرهام م یسرم درد م -

گرمم  یلیشعله آتش نشسته بودم خ یشد انگار رو یکردم گرمم م یچشم هام رو بستم هر لحظه احساس م دوباره

  دمیزدم نال یکه با دست خودم رو باد م یشده و بدنم عرق کرده در حال

 گرممه، نییپا اریرو ب شهیش -

 دختر! هیچه کار نیدانشگاه؟ آخه ا یرفت یاون وقت بلند شد یتو هنوز حالت کامال خوب نشده و تب دار -

 که داشتم جواب دادم: یحال زار با

 تم حوصله موندن تو خونه رو نداش -

 بهت گفته؟ یزیباز خاله چ هیچ -
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تم گف رهیگ یده بابا که خونه نباشه دلم م یجواب سالم من رو نم یچند روزه با من قهره حت یگفت ول یکاش م یا -

 سرم  ریهوا عوض کنم خ یکم هی امیب

 زنم  یخوب حاال تو خودت و ناراحت نکن من خودم با خاله حرف م یلیخ -

خواد انجام  یرو که م یکس رو قبول نداره و تا کار چیشناسم حرف ه یخودم رو خوب مکردم من که مادر  سکوت

 نیشاه یناصر پسر عمو یکنه من مثل شکوه م که وقت یمامان فکر م امیداره اما محاله من کوتاه ب ینده دست بر نم

خونه  یانعش کرد. و اون رو راهنبود با اون ازدواج کنه اما بعد که مامان باهاش حرف زد ق یآمد راض شیبه خواستگار

 رو قبول اوشیو وصلت با س امیکه بگذره کوتاه م یخودش کم الیحاال به خ ستمین یجور نیمن ا یشوهر کرد ول ی

 یخواستم چشم بسته تن به ازدواج بدم که عرفان از هر لحاظ پسر خوب یبکنم! اگر م یکار نیکنم عمرا من همچ یم

 هیاونم پسر خوب و ما ارهیو کوششه تا دل منو به دست ب یسال در حال سع کیاز  شتریا همون اشکان که بیبود. 

 افتیافکار که به ذهنم هجوم آورده بودن سر دردم شدت  نیکه داشتم، با ا گهید یخواستگارها یلی. و خاست یدار

 کردم یو احساس سرما م

دونم عرفان آهسته  ینم میرس یزودتر نم سوختم نه حاال پس چرا یم شیکه انگار در آت شیپ قهیبه چند دق نه

 نیدوختم ا رونیمتوقف شد چشم باز کردم و چشم به ب نیشده باالخره ماش یراه بنظرم طوالن ایکرد  یم یرانندگ

 :دمیپرس یفیضع یینگاه کردم و با صدا دبو ستادهیمن ا یجا کجا بود؟ با مکث به عرفان که کنار درب کنار

 ؟یکجا من رو آورد -

 رو برام باز کرد و جواب داد. درب

 ! نمایس -

 بر هم رفته نگاهش کردم که ادامه داد: ییابروها با

کت کم ای یش ادهیپ یتون یحال خرابت برت گردونم خونه؟ آوردمت درمانگاه م نیکه با ا یخب دختر انتظار نداشت -

 کنم؟

 کودکانه سر جام موندن و گفتم: یلجباز با

 شم یونه، من حالم خوبه برم خونه بهتر مخوام برم خ یخوام م ینم -
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 زد. یخند پوز

 کمکت کنم؟ ای یبش ادهیپ یتون یم ،یشیحالت پات به خونه برسه بدتر هم م نیاره به جان خاله ات تو که با ا -

 دونستم در چه حد حالم یحرص نگاهش کردم و دندون هام رو به هم فشردم خودم هم نم با

ود شدم هوا وحشتناک سرد ب ادهیبه اون پ هیرو گرفتم و تک نینه؟ در ماش ای ستمیر پا بتونستم س یم ایبود و ا خراب

نم داشتن  یو از اونجا که لباسام کم دیبر خورد از شدت سرما تمام بدنم لرز فمیبه تن ضع رونیب یکه هوا نیهم

 یکه چتر یت. عرفان در حالشکاف یرعد و برق دل آسمون رو م یصدا یو گاه دیبار یبدتر هنوزم نم بارون م گهید

فروغم ازش تشکر کردم و هر  یدوش من انداخت با نگاه ب یآورد و رو نیباال سرمون گرفته بود پالتواش رو از تو ماش

 وبا اون سالم  ییتا چشمش به عرفان افتاد لبخند زنان از جا بلند شد و با خوشرو یمنش میدو وارد درمانگاه شد

 :دیاب سالمش رو داد و پرسکرد. عرفان جو یاحوال پرس

 هستش؟ یدکتر توسل -

 شده اش نشوند و با ناز و عشوه جواب داد. یلبان رنگ یرو یلبخند یمنش

 داره فعال ضیدارن اما مر فیبله تشر -

 به من انداخت و رو به عرفان گفت: یاش نگاه دهیبا چشمان درشت و خط کش رهیم یناز و عشوه ا چه

 تخت تو اتاق دارز بکشه،  یرو دیبذار ستیحالش خوب ن ضتونیدکتر اگر مر یآقا -

جا  نیدادم دِ آخه اگر حالم خوب بود که به ا یکه با اون حالم قدرت حرف زدن هم نداشتم واال خوب جوابشو م فیح

 اومدم، ینم

 :دیبه من انداخت و پرس یبود نشستم عرفان نگاه یمنش زیکه کنار م یصندل یرو یحرف چیه بدون

 داره؟ گهیچندتا د ماریب نیاز ا ریغ دکتر

 .گرفته بود چپ چپ نگاهم کرد و جواب داد یکه انگار با من دشمن یمنش

 داخل دیبر دیتون یم شونیفعال فقط همون که تو اتاقه بعد از ا -
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 یرو درو گرفته بو رزنیکه دست پ یدختره در حال رونیاومدن ب یرزنیهنگام در اتاق دکتر باز و شد دختر و پ نیا در

 بازش رو به عرفان گفت: شیسمت در اشاره کرد و باز با همون ن یرفت. منش رونینشوند و خودش ب یصندل

 کنم، یخواهش م دییلطفا بفرما -

کرد سپس در زد و با اشاره ازم خواست برم داخل اما قبول نکردم و ازش  تمیبه سمت اتاق پزشک هدا عرفان

سال بود با اندام  انیزد و رفت داخل و من پشت سرش دکتر که مرد م یخواستم خودش قبل از من بره لبخند

زنان از جا بلند شد و با خوش  دعرفان لبخن دنیبا د یکم پشت با کت و شلوار قهوه ا یو موها شیدرشت ته ر

در سالم کرد و دست  زیشناختند! عرفان ن یرو م گریکه همد یسالم کرد انگار یبا اون با گرم یو مهربان یاخالق

 خندان گفت: ییدست اون گذاشت  دکتر با رو

 ؟یشد دایکم پ ؟یمرد حساب ییکجا -

 کرد و گفت:  یخنده کنان با اون احوال پرس عرفان

 زاره! دکتر جان، یکه وقت برا آدم نم یکار و بار زندگ یسخت

بهم  یادم دکتر نگاهد یوسط داشتم جون م نیبردند که ا ادیمن رو از  یمشغول خش و بش با هم شدن انگار چنان

 .دیبه عرفان انداخت خخخخ خدا رو شکر پس من رو د یانداخت و نگاه پرسش گر

 با تکون دادن سر به دکتر خوش اخالق سالم کردم و نشستم. نمیبا اشاره دست ازم خواست بش عرفان

 :دیپرس یپدرانه ا یرو به من با مهربان دکتر

 دخترم؟ یخوب -

انداختن جوابش رو دادم عرفان با اشاره به  یبابام م یچشم ها ادیمهربانش که من رو به  ینگاه کردن به چشم ها با

 گفت: ییبایمن با لخند ز

از سه چهار روز قبل سرما خورده و حاال  ستیچند روزه که حالش رو به راه ن زمیعز یدختر خاله  نیدکتر ا یآقا -

 تب و لرز داره،

 گفت: یام با شوخ نهیدر حال معا دکتر
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 دختر خاله ات؟ ای زتیعز یخاله  دمیحاال نفهم -

 و جواب داد. دیخند عرفان

 هر دو -

 یکرد و دستگاه فشار سنج رو رو یشدت شرم و خجالت داغ شدم و گونه هام گل انداختن دکتر خنده آروم از

 :دیساعدم بست و پرس

 چند سالته دخترم؟ -

 جواب دادم  ریبز سر

 مینوزده و ن -

 یزنده باش یسن و سال دخترمبه به پس هم -

 یمرس -

 گفت: یزیبا لحن شوخ آم عرفان

 بره ب نیدنده بودنش رو از ب هیو  یکه لجباز نیلجبازم بد یدختر خاله  نیبه ا یزیچ ییدارو هیدکتر لطفا  یآقا -

 نوشت گفت: یرو ورق م یزیکه چ یو در حال د،یخند دکتر

 کن هیته ییدارو نیهمچ هی یتون یاگه م یخودت که پزشک-

 رو به من ادامه داد. سپس

 یدور کنه یو ناراحتت م یعصب شتریکه ب ییزهایکن از چ یدارو رو برات نوشتم حتما استفاده کن دخترم و سع نیا 

 ستیبه سن و سال تو اصال خوب ن یدختر جوون یبرا یناراحت یکن

 تا خودم گوششو بکنم. کرد بهم بگو تیدکترمون آذ یآقا نیادامه داد اگر هم ا یبا شوخ سپس

 کردم عرفان اعتراض کنان گفت: یآروم یخنده  ریبز سر
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 آخه مگه گوش من چه قدر درازه؟  یکن یشد دکتر جان، که گوش من رو م یطور نیا حاال

عرفان رو به من اشاره  رونیب میاز جا بلند شدم و از دکتر تشکر کردم و از اتاق اومد یحال یبا ب میدیسه نفر خند هر

 کرد و گفت: یه صندلب

شد  دهیبابا کش شیبه آن دادم فکرم پ هینشستم و تک یصندل یرو ارم،یتا من برم داروهات رو ب نیجا بش نیتو هم -

ترسم زنگ زده باشه،  یم اوردمیهم با خودم ن فمیشه، ک یام نگران م یگناه داشت اگه بدونه من االن تو چه وضع

اد از هر چه درمانگاه و  یچه قدر بدم م  ردمک یرو حس م یگاه منشن ینیچشم هام رو بسته بودم اما سنگ

 یف محر یعرفان که با منش یصدا دنیجا بمونم با شن نیحوصله ندارم ا گهیعرفان کجا رفت؟ د نیپس ا مارستانیب

 زد چشم باز کردم سمت من اومد و گفت: برم داروها رو به دکتر نشون بدم.

 گفت:زد و  یو زود برگشت لبخند رفت

  نه،ییباالست و فشارت پا یلیچون تبت خ یریبگ دیسرم رو االن با نیدکتر گفته که ا -

 کردم و گفتم: مخالفت

 خوام برم خونه، یخوام م ینم -

 جا هان؟ نیا میاومد یچ یمگه ما برا ؟یکن یچته؟ چرا مثل بچه ها رفتار م پرستو

 خونه همون جا برام بزارش  میخوام برم خونه، اصال بر یخوام م یگفتم: نم یشانه باال انداختم و با لجباز 

 نفس حبس شده اش را از دهنش فوت کرد و گفت عرفان

 میخب بر اریکشه؟ بس یاز دست تو م یمن چ یخاله  نیاستغفراهلل ا -

و تا  دمپا تند کر نیرفتم سمت ماش یچتر راه م ریکه کنار عرفان ز یچه توان داشتم به پاهام منتقل کردم در حال هر

از  شیب یوا یزد ا یدلم همه اش شور بابا رو م یراست رفتم سراغ گوش هیسوار شدم و  یشدن زود سیقبل از خ

  دمیکردم و پرس یرفت مکث یاش ور م یبا گوش ونمشش بار تماس گرفته، رو به عرفان که سوار شده بود کردم ا

 بابا به تو هم زنگ زده؟ -

 تکان داد سر
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  رمیباهاش بگ یتماس هیدلواپس شده بزار  یلیحتما خ میر، گناه داره چون جواب نداداهووووم چند با -

 .دیرس امیهنگام از طرف احسان پ نیا در

 دلواپستم؟؟ یلیسالم پرستو خانم حالت چطوره خ -

 لبام نقش بست و جواب فرستادم یرو یاگاه لبخند ناخود

 شما شدم یخوام که باعث نگران یسالم ممنون بهترم معذرت م -

 زد دادم  یزانوهام قرار دادم و سمت عرفان برگشتم و گوش به حرفاش که با بابا حرف م یرا رو یزنان گوش لبخند

 که تب داره! نیپرستو قرص گرفتم هنوز مثل ا یداروخانه، برا میرفته بود ستین یزیچ نینه عمو جون باور کن -

 سمت خونه باشه چشم فعال خدافظ خدافظ شما، میایم میچشم عمو جون مواظبش هستم نه دار یچشم به رو

 رو به من گفت:  سپس

 نگران و دلواپس شده بود. یلیخ چارهیحدسم درست بود ب -

 زنگ زده بود؟ یک گهیکرد و ادامه داد د یمکث

 رو به رو چشم دوختم  به

 زنگ بزنه! یمگه قراره کس یشکیه -

 !که بتونه لبخند رو لبات بنشونه یکیدونم  ینم-

به ابروهام دادم  یباز با همون حالم حالت یمساعد نبود ول ادیحالم ز فیداد سر به سرش بزارم اما ح یم یچه حال یوا

  دمیو پرس

 ه؟یمنظورت چ -

 نگاه گذرا بهم انداخت و گفت: ستادیچراغ قرمز ا پشت

 ش؟یشناس یچند وقته که م یخوب هم متوجه منظورم شد-
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 بهش بخندم اما جلو خودم رو گرفتم و جواب دادم  یو ه خنده ریخواست بزنم ز یم دلم

 ؟یپرس ی. حاال چرا ممیشد و با هم اشنا شد یکه آمد با ما همکالس شهیچند هفته م هی ستیوقت ن یلیخ -

 نگرانت بود. یلیآخه خ یطور نیهم یچیه

هوا  یبخاطر خراب میکرد ما بر قرار شد چراغ قرمز رو رد نیسکوت ب ینگفتم لحظات یزیکردم و چ یزیر ی خنده

 :دیپرس یبود. عرفان با لحن محزون کیتراف یلیخ

 نه؟ یدوستش دار -

 ابرومو باال زدم نگاهم کرد و گفت: یتا هیتعجب  با

 خوام یمعذرت م دمیپرس ییجا یسوال ب -

 با تعجب نگاهم کرد. دمیکه داشتم خند یو با تمام صعف اوردمین طاقت

 گفتم؟ یارخنده د زهیچ یخند یچرا م -

 لبام رو جمع کردم و گفتم یزیآم طنتینگفت با لحن ش یزیگرفتم و نگاهش کردم رو ازم برگردوند و چ خندمو

 !ادینداره ازش بدم ب یلیدل

  دمینگفت اخم هام رو بردم رو هم و نال یزیچ گهیبهم انداخت و د یچشم ریز

 مردم از سر درد؟! میرس یم یپس ک -

 فت:گ یزیآم طنتیلبخند ش با

 پس دور بزنم برم تو رو بزارم سرد خونه. -

 کردم و زمزمه کردم: یکوتاه ی خنده

 مزه یب -
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در ظاهر شد سالم کردم و خودم رو در آغوش پر مهرش انداختم  یکه بابا در استانه  دینکش یدر زدم طول میدیرس

 گفت:در همون حال موندم از خودش جدام کرد سر تا پام رو ورانداز کرد و  یلحظه ا

 دانشگاه؟ یرفت یبلند شد یواسه چ یقربونت برم آخه تو که هنوز کسالت داشت یخوب -

 زدم و جواب دادم. یلبخند

 خوب خوب شدم. دمیفدات بشم شما رو که د ستین یزیچ -

 کرد و گفت: یکه پشت سرم بود سرفه ا عرفان

 خودمون؟ یبرگردم برم خونه  ایبرم داخل  نید یم اجازه

 و گفت: دیخند بابا

 یتو پسرم خوش اومد ایب

جواب سالم عرفان رو داد و  یمامان با گرم میاز جا بلند شد. من و عرفان سالم کرد دیداخل مامان تا ما رو د میرفت

 گرفت. دهیباز من و ناد

 یبغض باکه برم لباس عوض کنم  نیا یگرفته به بهونه  ییبا رو اوردمیخودم ن یکه ناراحت شده بودم اما به رو نیا با

کردم وارد اتاقم شدم دوباره داغ شدم و ضربان قلبم  یکردم هر لحظه ممکنه خفه ام کنه پله ها رو ط یکه احساس م

 شده بودم و فیچند روز الغر و نح نیچه قدر تو ا دمیدست به صورت تب دارم کش ستادمیا نهیآ یباال رفت رو به رو

با نوک  د،یگونه هام غلت یرو یده بودم قطره اشک لجوجانه اش رهیطور که به خودم خ نیهم دهیرنگ صورتم پر

 کنم؟ یم هیانگشت زود پاکش کردم من چرا دارم گر

مادرم عادت کنم  دیحرفا باشم و به رفتار نه چندان جد نیتر از ا یقو دینبودم از امروز به بعد با یفیکه آدم ضع من

. از فکر کردن اوشیشم زن س یرسه و من م یواسته اش مبرم که صد در صد مامان به خ شیپ یطور نیاگر بخوام ا

 ...تشیزارم چه برسه به واقع یبهش هم ب

 میساپورت ضخ هیرنگ با  یآب یبا شکوفه ها دیسف کیتون هیو تنم کردم  دمیلباسام کش ونیاز م یلباس دست

به در وارد شد  یام تقه اهنگ نیکار شده سر انداختم در ا نیاون با نگ یها هیکه حاش یشال مشک دمیپوش یمشک

 صاف کردم و گفتم: یصدام رو کم
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 تو ایدر بازه ب -

داد  یکه دکتر برام نوشته بود رو نشونم م یکه دارو و سرم یخندون داخل اومد و در حال ییباز شد و عرفان با رو در

 گفت:

 د؟یده یاجازه م ایحضرت بنده موظفم به دارو و درمان شما برسم آ یعال -

کرد  یکه گوشه چشمم جا خوش کرده بود با پشت انگشت پاک کردم عرفان که نگاهم م یقطر اشک و دمیخند

 :دیجلو اومد و پرس یشد. قدم میمتوجه نم چشم ها

 ؟یکرد هیچرا گر نمی! ببیبساط ابغوره راه انداخت دهیشده؟ از راه نرس یچ -

 ازش گرفتم: رو

 کنم؟ هیگر دیبا ینکردم واسه چ هینه گر ستین یزیچ -

 تکان داد و گفت: یسر

 یدکتر رو که فراموش نکرد یآقا یها هیخب دختر خاله، لطفا سر جات دراز بکش بزار به کارم برسم توص اریبس -

 نه؟

 مدیتخت خز یرو عیمط یشد. و مثل بچه ا سیکردم و خواستم مخالفت کنم اما با ورود بابا به اتاق دهانم سرو یاخم

 دیشک یسرم م یرو یکه دست نوازش یتخت نشست و در حال یدادم بابا کنارم رو هیتک پتو، به بالشت ریو رفتم ز

 گفت:

 بهتر نبود؟ مارستانیب میرفت یم -

 زد و گفت: یکرد لبخند یکه سوزن سرم رو آماده م یدر حال عرفان

 غیزاره با ج یسرش م یبرسه همه جا رو رو مارستانیشناسم تا پاش به ب یپرستو خانم رو که من م نیعمو جان ا واال

  ادشیو فر
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شد  کیبزنم، عرفان به من نزد هیگر ریخواست ز یدونم چرا بغضم گرفته بود؟ و دلم م ینم دمیخندشون آروم خند با

بابا قرار دادم با حس سوز  نهیس یرو باال زد با ترس از درد سوزن چشم هام رو محکم بستم و سرم رو رو نمیو است

 اشکم رو پاک کرد و گفت: ی. بابا با دلسوزشد یو اشکم جار دیدرد بغضم ترک یدرد تو ساعدم به بهونه 

 نکن. هی! گرزمیتحمل کن عز -

 زد و گفت: یانجام دادن کارش پوز خند نیدر ح عرفان

 .هیا گهیدرد د هیعمو جون از  ستیاز درد ن هیگر نیا -

رو به من کرد  یظیرفت. عرفان اخم غل رونید و بکر یآروم یگرفته بود. خنده  یحرف عرفان رو به شوخ نیکه ا بابا

 گفت: یو با لحن جد

 نیا قی. با تزراز من گفتن بود یخود دان گهید مارستانیب یگوشه  یافت یبخدا م یدار یکارات بر نم نیدست از ا -

ون به عنوان رو بد نیزنم ا یگردم بهت سر م یرم بعدا بر م یمن کار دارم فعال م یخواب یم یچند ساعت هیدارو 

 یدم از جات بلند بش یپزشک معالج اجازه نم

کرد و ادامه داد خب  قیکرده بود تزر زانشیاو یداخل سرم که به پا تخت ینزدم و به اون چشم دوختم امپول یحرف

 ؟یندار یرم کار یمن فعال م نیاز ا نمیا

بعد پلک هام خود به  قهیرفت. چند دقکرد و  یمن زد خداحافظ یبه رو یتکان دادن سر جوابش رو دادم لبخند با

 هم افتادند و به خواب فرو رفتم. یشد و رو نیخود سنگ

م ا یماریسابق شاد و شنگول در تمام مدت ب یکاملم رو به دست آوردم شدم همون پرستو یروز بعد که سالمت چند

اده ام قیکه گفت تحق نیبود با ا رو عقب انداخته قیام کار تحق یضیو به خاطر مر دیپرس یاحسان هر روز حالم رو م

 نداشت. یمسئله مشکل نیهم استاد با ا یانگار میبد لیاست اما منتظر بود تا با هم کار رو به استاد تحو

 ادیکرد. گرچه ز یهام کم کم باهام اشت یکرد با سر به سر گذاشتنش و شوخ یم یمحل یکه باز به من ب مامان

 بودنشه،گرفت اما بهتر از قهر  ینم لمیتحو

 بابام چشم باز کردم  نیدلنش یخواب بودم و باز با صدا غرق

 !زمیدانشگاه؟ عز یبر یخوا یپرستو بابا پاشو مگه نم -
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 کشان گفتم  ازهیخوردم و خم یجا غلت در

 خوشگلم! یبابا نیبخوابم آفر گهید یکم هی دیامممم امروز بعد از ظهر کالس دارم بزار -

امروز چهار شنبه است دوباره چشم  المیبابام شد و از اتاق خارج شد. منم که به خصورت  یچاشن ینیریش لبخند

مو کنار تخت زیم یامروز سه شنبه است ساعت رو یوا یکردم ا وارید خیچشم باز کردم و س کدفعهیبستم تا بخوابم 

و دوان پله ها رو  نییپا دمیشد. مثل فنر از تخت پر یکالس شروع م گهیساعت د کیتا  دمینگاه کردم و از جا پر

گاهم هر دو ن دمیبابا و مامانم رو بوس یگفتم و رو ریسالم و صبح بخ عیسر عیرفتم  وارد اشپزخونه شدم و سر نییپا

 خنده ریکردن و زدن ز

ندادم لبخند زنان شانه باال انداختم و رفتم  تیاما اهم دنیخند یام م ختهیدونستم به وضع اشفته و هم به ر یم

ه تو اتاق و آماد دمیپر یم رو شستم و نشستم صبحانه امو خوردم چون بابا منتظرم بود تا منو برسونه زوددست و رو

 شدم 

 .میبابا جونم من آماده ام بر -

شد دست تکان دادم و منتظر آمدن احسان موندم آخه قرار بود  یبابا که ازم دور م یشدم برا ادهیدر دانشگاه پ دم

 .شده بود هیته یدونم چطور یکه نم یقیتحق میه استاد بدرو ب قیامروز گزارش تحق

 دیخوشحال شده بود! هه با دنمیگوش باز شد انگار که با د یتا بنا ششین دنمیشد با د داشیاز احسان اشکان پ قبل

چهره اش را در بر گرفته بود به  یمایکه س یبود. با لبخند دهیهفت روز که من و ند شیهم خوشحال بشه حدود ش

شد چون  یدل که نه صد دل عاشقش م کیبود  من یجا یامروز زده بود مطمئنم هر دختر یپیشد چه ت کین نزدم

 باال شهر بود رو به روم قرار گرفت  یاشکان از اون بچه پولدارا

 ؟یشد یجاست پرستو خانم، چه عجب افتاب نیا یک نیبه به! به به! بب -

 یبزنم تو سرش دو نصفش کنم اول صبح گهیم طونهیاستفاده کرد ش کمیگفت پرستو و از اسم کوچ نیباز ا پوف

 استغفراهلل...

 کردم  نهیعبوس و اخم کرده دست به س ییرو با

 هستم! ی! خانم افتخاریافتخار -
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 کرد  یاروم ی خنده

 نباش لطفا! یامروز رو از دست من شاک هیقبول فقط  یچشم هر چه شما بگ -

 ستیامروز چقدر مودب شده بود و چه زود کوتاه آمد اصال معلوم ن نیهش کردم! اچشمان گرد شده از تعجب نگا با

 نه؟ ایحالش خوب بود 

 :دمیتنگ کردم و پرس چشم

 من همانم که هستم! فته،یب یمگه امروز قرار چه اتفاق -

 ؟یازت خواهش کردم اوک یبله درست ول -

اما  لب نشاندم یپوز خند بود رو هیشب شتریکه ب یندکه جوابشو داده باشم لبخ نیا ینگاهش کردم و برا رتیح با

 قدر زود روش باز بشه؟ نیکردم ا یفکر نم

 بر لب گفت: یآروم و لبخند یلحن با

فنجان قهوه  هیبا هم  میو بعد از کالس بر دیرو قبول کن ریبنده حق یدعوت دوستانه  شهیم یخانم افتخار -

 !؟ میبخور

 و چشمان من زل زده و منتظر جواب بود لبامو جمع کردم و گفتم:زل زدم بهش اونم صاف ت متفکرانه

 دوستانه! یاووومممم باشه؟ ول -

 کرد. دییسر تکان داد و تا یخوشحال با

 دوستانه -

فکرمو نخونده بود  چارهیشد تشکر کرد و وارد محوطه دانشگاه شد خخخخخ ب ینم فیتوص یکه از خوشحال یحال با

 برم باهاش قهوه بخورم!  ییهافکر کرده؟ من به تن یهه چ

کردن بعد  یاظهار خوشحال دنمیشد هر دو با د داشونیدانشگاه برداشتم که رز و احسان با هم پ یسمت ورود یقدم

و از هر د ییکه در سرم بود با خوش رو یتازه کنم و لب باز کنم با فکر یاجازه دادن نفس یسالم و احوال پرس یاز کل
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خخخخ حاال با  رفتنیاونا هم با جون و دل پذ میبخور هوهفنجان ق هیعد از کالس دور هم دعوت دوستانه کردم تا ب

 به من چه. یدونم خوشش نخواهد آمد ول یکنم م یم ریغافلگ یکارم اشکان رو حساب نیا

 اپش یکاف یراه ارهیکم مونده بود بال در ب یقرارمون بعد از تمام شدن درس و کالس با اشکان که از خوشحال طبق

 کنه، یدق م یلحظه دلم به حالش سوخت اگه بدونه من چکار کردم حتما از خشم و نارحت کیشدم 

! میهم بود و خبر نداشت قهیاشکان خان خوش سل نیبود امممم پس ا یفوق العاده ا یچه جا میشاپ شد یکاف وارد

ستم نش دیمن کش یرا برا یصندلسپس  میقدم برداشت یاشاره کرد و سمت آن به آهستگ یدو نفره ا زیاشکان به م

از او نگاهم را به  تیگذرا انداخت منم با تابع گاهچه جنتلمن رو به روم نشست و به اطراف ن یو از او تشکر کردم وا

 دنیخند یکردن و آروم آروم م یپچ پچ م گهیعاشقونه که با هم د یپر بود از مرغ عشق ها یاطراف چرخوندم کاف

 بود اه اه 

لبام نشست حاال  یرو یفکر لبخند نیو دلم رو به دست اورده با ا شهیکنه کم کم داره موفق م یفکر ماشکان  حاال

رز اس ام اس  یرا برا یاوردم و ادرس کاف رونیب فمیام رو از ک یگوش یبه چ چارهیکردم اون ب یفکر م یمن به چ

  دمیکردم و رو به اشکان پرس

 هست؟ یبدونم مناسبت دعوت امروز چ شهیخب م -

 در آن مشخص بود جواب داد: یکه برق شاد یزد و با لحن یلبخند گل و گشاد -

 در ذهنم بمونه، ینیریش یشما بگذرونم تا خاطره  دیروزم را با تو ببخش نیامروز روز تولد منه، دوست داشتم ا -

 باال زدم  ابروهامو

 یساله ش ستیبمارک ان شاهلل صد و ب آمدم تولدت ینم یدست خال یگفت یدونستم شرمنده حداقل م یعه نم -

 همراه با عمر پر عزت 

 با ارزش تره  هیبرام از هزارتا کادو و هد یکه با من هست نیممنون هم -

 یبرات م یخاطره ا هی. صبر کن میانگار صد ساله که عاشق هم بود یبا من هست گهیم نیهمچ ... یپسره  ششششیا

 نمیاشکان رو موقع آمدن بچه ها بب یکرد و مشتاق بودم رو یلم تپ تپ مفراموشت نشه، د یسازم که تا عمر دار

 شه؟یم یچه جور
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بخش شد انگار با اونا هم هماهنگ  یرستم دیکه در حال بخش بود که تمام شد آهنگ تولدت مبارک از سع یآهنگ

 ان؟یختم اه پس چرا نمدو یداد زود رو ازش گرفتم و چشم به درب ورود لمیتحو یکرده بود. نگاهش کردم که لبخند

 رهیکم کم داره حوصله ام سر م

 اشکان سمت او برگشتم یصدا با

 یپرستو ممنون که دعوت منو رد نکرد -

 باز پسر خاله شد! نیبابا ا یا

در  ؟؟یآمدن چ یکردم حاال اگر بچه ها نم یخدا چه غلط یرو لبام نشست ا ینزدم و در جواب لبخند محو یحرف

 یرو یو لبخند تازه ا دمیکش یشد نفس راحت داشونیشاپ باز شد و هر سه فرشته نجاتم پ یهنگام درب کاف نیا

که  نیکرد انداختم مثل ا یزمزمه م یزیچ یکاف نیاز مستخدم یکیبه اشکان که دم گوش  یلبام نقش بست. و نگاه

داد و لبخند زنان از تکان  یخواستم پسر مستخدم سر یکه م یزیشد همون چ یمتوجه ورود بچه ها نشده بود عال

 ما فاصله گرفت 

 سالم، سالم، سالم -

 میکرد ریاگر د دیببخش -

اونا شانس اوردم سکته نکرد  دنیچاره اشکان با د یب میسالم بچه ها منو و اشکان سمت آن ها سر چرخوند یصدا با

استم و به آن ها خوش آمد و از جا برخ دمیخند یرکیبا چشمان گرد شده از تعجب و دهان باز چشم به اونا دوخت ز

اورد و نشستن رو به اشکان که شوک بهش وارد شده  یلخود از اون طرف صند یگفتم رز ربابه و احسان هر کدام برا

 بود لبخندزنان گفتم

گذره اشکال که نداره نه؟ سپس رو به  یخوش م شتریگفتم بچه ها هم باشن ب یاز من دعوت دوستانه کرد یوقت -

 ادامه دادم احسان و دخترا 

 امروز تولد اقا اشکانه؟ نیدونست یبچه ها م یراست -

زشون گفتن اونم ا کیسرخ شده بود انداختن و تولدش را تبر تینگاه به اشکان که از شدت عصبان یسه با شگفت هر

 ریخواست بزنم ز یدلم م یبهم انداخت گناه داشت جشن تولدش رو خراب کرده بودم وا یتشکر کرد و نگاه تند

 بخندم یخنده و ه
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آن  یرو شیو ش ستیشده بود و شمع شماره ب نییتز یشکل که به ترز قشنگ یمربع کیپسره مستخدم با ک اون

 کیشده بودم ک یجشن بچه ام رو خراب کردم خخخخخ چه آدم نادون رمیمیب یما برگشت اله شیقرار داده بود به پ

 زدم  یدست م یزدن منم به آروم یارک راه انداختن و دست مقرار گرفت و بچه ها تولدت مبارک تولدت مب زیم یرو

که از شوک خارج شده لبخند  نیزدن اشکان هم مثل ا یانداختن و لبخند م یم یسمت ما نگاه یگه گاه نیحاظر

 کیبار تولدش رو تبر نیچند یبه من انداخت و شمع ها رو فوت کرد. برا یا رهیلباش نقش بست نگاه خ یرو یتازه ا

 کردم و گفتم حسانسپس رو به ا میاو ساخت یبرا یو کنار هم روز پر خاطره ا میگفت

 یجزو نقشه ام بود م نمیا د؟یمن رو برسون ییجا هیامروز رو مزاحم شما باشم و تا  هی شهیم یافشار یاقا دیببخش -

نه از من دعوت به بشه براش و دوباره جرات نک یتا درس عبرت ارمیحرص اشکان رو در ب نیاز ا شتریخواستم ب

 هم بودم اشکان از جا برخاست و گفت: کارکه جشن تولدشو خراب کردم طلب نیخوردن قهوه کنه خخخخ با ا

 رسونمت؟ یخودم م یاگر اجازه بد -

کردم و همراه احسان از  یازش تشکر کردم سپس از دخترا و او خدافظ یبهش انداختم و با لبخند مصنوع یتند نگاه

 یجمع کردم آسمان ابر نهیس یو دستم را رو دمیچه سرد بود به خودم لرز رونیهوا ب یوا رونیشاپ زدم ب یکاف

کنم تلفنم زنگ  یو تا خواستم ازش خداحافظ مخندان رو به احسان کرد ییداد. با رو یاز بارش م یشده و گواه

 خورد بابا بود.

 ؟ییکجا ییسالم بابا -

 ن؟یخوام برگردم خونه شما کجا یسالم بابا جونم، دانشگاه بودم تازه م -

 ؟یخودت بر یتون یدنبالت م امیتونم ب ینم ییخوام بابا یم معذرت

 احسان را نگاه کردم و جواب دادم یچشم ریز

 راحت باشه، التونیشما خ رمیم رمیگ یم یتاکس هیبله بابا جون  -

 افهیاش نشونده بود با ق یشانیپ یرو ینیکه چ یرا تو مشت دستم گرفتم احسان با اخم یکردم و گوش یخداحافظ

 حق بجانب نگاهم کرد و گفت: یا

 تا برسونمت؟ یاره! پس چرا از من خواست یریگ یم یکه تاکس -



 دوباره یطلوع

 
68 

 

 نگاهش کردم ناخونمو با دندون گرفتم و من من کنان گفتم ریبز سر

 خوام مزاحم باشم ینم زهیآخه چ-

 به ابروهاش داد و گفت: یحالت

 .یستیچند بار گفتم که ن -

که بحث رو عوض کنم نگاهم رو سمت آسمون باال بردم و  نیا یبه تنم انداخت برا یفیو لرزه خف دیوز یسرد باد

 گفتم

 ؟یکجا گذاشت نتوی! ماشهیسرد یچه هوا -

 .دیتکان داد و آروم خند یسر احسان

ما  نیسکوت ب یلحظات رو روشن کرد و به راه افتاد یچه گرم و دلچسب بود. احسان بخار نیتو ماش یجان فضا یا

 :دیحکم فرما بود سپس احسان پرس

 دم؟ینامزدت رو ند گهیاز اون روز تا حاال د یراست

 نگاهش کردم! رهیتعجب خ با

 گفته که من نامزد دارم؟! ینامزدم؟ ک-

 گذرا بهم انداخت و جواب داد نگاه

 دنبالت نامزدت نبود؟ ادیب یکه اون روز زنگ زد یمگه اون -

 کردم  یکوتاه یده خن یآروم به

 پسر خاله ام بود. شونیا رینخ -

 باال زد و گفت: ابروهاش

 اهان - احسان
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 ؟یچ یعنیاهان  - من

 !یچیه یعنیهان  - احسان

 اهان - من

 ؟یچ یعنیاهان  - احسان

 !یچیه یعنیهان  - من

 :دیخنده سپس مکث کرد و پرس ریز میدو زد هر

 ؟یتو تک دختر خانواده ا -

 دارم که ازدواج کردن گهیر دنه دو خواه -

 اهان -

 دمیپرس یشوخ با

 ؟یچ یعنیاهان  -

 یبگیقدر راحت بودم و باهاش احساس غر نیبا او ا یاز کار خودم در عجب بودم چطور یلیخ میدیباز هر دو خند و

 احسان بود حتم دارم تا حاال فاتحه اش خونده بود. یکردم حاال اگر اشکان جا ینم

 ادهیا دم در خونه من رو رسوند چون بارون شروع به بارش کرده بود نگران شد باز سرما بخورم پاصرار احسان ت با

 کردم و دوان رفتم داخل یشدم و ازش تشکر و خداحافظ

و زوق چنان  جانینگاهمو باال اوردم و با ه ریدادم سر بز یکه لباسامو از نم بارون تکون م یحال شدم و در حال وارد

ور اصال با نمیب یم یخدا جون من چ یوا دنیصدا رو شن هیکه فکر کنم تا هفت خونه همسا دیکش یکر کننده ا غیج

سمتش و خودم رو تو بغل برادرونه اش انداختم  دمیو دو مپرت کرد یرو گوشه ا فمیبرگشته! ک انوشینبود ک یکردن

 با بغض که گلومو به درد اورده بود گفتم:

 ؟یآمد یک من فدات بشم یاله یسالم داداش -
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به  رهیام زد خ یشانیپ یرو یدو دستش قاب گرفت و بوسه ا انیمن و از خودش جدا کرد و صورتم را م انوشیک

 چشمان هم گفت:

 خواهر کوچولو؟ یمن خوبم تو خوب -

دستاش  انیتنگ شده بود و حاال که م یلیشد و دوباره بغلش کردم دلم براش خ یگونه ام جار یاز اشک رو یلیس

وباره د انوشیبه اطراف نداشتم ک یو توجه ختمیر یباشه در بغلش اشک م انوشینگار که باور نداشتم خود کبودم ا

 من و از خودش جدا کرد اشکم رو پاک کرد و با لبخند گفت:

 نکن  هیدختر گر گهیعه بسه د -

اک بر سرم ابروم رفت خ یپنهان شدم وا انوشیو پشت ک دمیکش غیج کدفعهیزدم و نگاهم به اطراف افتاد  یلبخند

 خنده کنان گفت: انوشیبود؟ که به ما چشم دوخته؟ ک یک نیا

 !یدیشده بابا آدمه جن که ند یچ -

 بود سالم کردم انوشیهمسن و سال ک بایکه تقر یبه پسر جوان رینثار بازواش کردم و سر به ز یمشت

 داد. ییجواب سالمم را با خوشرو اونم

 داد صورتش را جمع کرد و گفت: یا ماساژ مکه بازواش ر یدر حال انوشیک

 تو؟ دستم فلج شد. یدار یاخ دختر چه زور -

با مامانم که شربت آورده بود برخوردم سالم  دمیبرداشتم و طرف پله ها دو نیزم یاز رو فمویبراش در آوردم ک زبون

 نیچرا بهم نگفت؟ من ا انوشهیک ریاه همه اش تقص انوشیشدم جلو دوست ک عیضا یوا یباال ا دمیدادم و دو عیسر

 میلباس عوض کردم چون مهمان دار یکردم و زود یپوفبودم که حواسم به اطراف نبود  انوشیک داریقدر مشتاق د

ا کمرم . موهامو که تدیسف زهیانتخاب کردم با شوم یرنگ یکت و دامن سبزآب هیبپوشم بس  دهیپوش زیچ هیبهتر بود 

 نیاممممم بد نبودم با ا دمیرنگ به سرم کش یریشالم معلوم نباشه شال ش ریتا از ز زدم رهیبستم و گ یبود دم اسب

دونستم آخه چشمان  یرا مخصوص چشمام م تیجذاب نیبود و جذاب و ا راینکردم اما صورتم گ یشیآرا چیکه ه

خوش  ییابروهابلند و پر پشت  یخدا داد یداد داشتم با مژه ها یم یروشن که به زرد یلیخ یدرشت به رنگ عسل

از  یبهشون دست زدم ول یشدم و کم هفرم و حالت که تا ورودم به دانشگاه دست بهشون نزده بودم اما بعد وسوس

رنگ  پوستم با دیلبان خوش فرم متوسط نه بزرگ و نه کوچک رنگ سف دهیکش ینیب اوردمیحالت دخترونه درشون ن
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 افهیکالم از قدم و ق کیبود اندامم هم نورمال بود کال در داشت قد و قواره ام خوب  یخاص یموهام هماهنگ یمشک

 یاما با اون بار افتضاح نییبودم اوه اوه اعتماد بنفس رو برم خخخخ، خواستم برم پا دمآمد و عاشق خو یام خوشم م

رق رعد و ب یصدا یآمد و گاه یهنوز بارون م دمیو پرده رو کش ستادمیکه به وجود آوردم روم نشد پشت پنجره ا

در  به یهنگام تقه ا نیشد. در ا دهیکش انوشیک شیلبام نشست و فکرم پ یرو یشکافت لبخند یدل آسمون را م

 .ستادیلبخند زنان آمد داخل و کنارم ا انوشیوارد شد و در باز شد و ک

 سپس گفت: مینگاه کرد همو

 ؟یکن یچکارا م ؟یخوب -

 رد دوختم و جواب دادم خو یم شهیو درشت بارون که به ش زیبه قطرات ر چشم

 ؟یکار همه اش تو خونه ام تو چطور چیخوبم! ه -

 شدم یاوک دمیشما ها رو که د -

 و ادامه داد دیاونم خند دمیخند

 ره؟یگ یبابا آمد سراغتو م نییپا یامدین چرا

 و جواب دادم  دمیکش ینیبرگشتم ه طرفش

 نشسته، نییو دوست تو پا امیشه ب ینم زدم؟ درضمن من روم شیپ قهیکه چند دق یبا گند امیکجا ب -

 ؟یخوره تو چکار به اون دار ینشسته، که نشسته مگه دوستم آدم م -

 باال انداختم  شانه

 کشم یخجالت م امینه نه نم -

 گفت: یبا شوخ انوشیک

 بشه! یفرج هی دیاز کجا معلوم شا ایب یدختر تو چقدر لجباز -

 ادامه داد دیخند یکه م انوشیدم کاو ز یمشت به بازو هیو  میدیدو خند هر
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 نیفقط عرب زبانه هم ه،یپسر خوب ایباور کن عرش -

  دمیکش یبلند نیتعجب زل زدم بهش و ه با

 صحبت کنه؟ یتونه عرب یحاال م یعنی ؟یگیراست م انیک یوا -

 زوق نکن دوستم قصد ازدواج ندارها ادیدختر ز یهو

  میدیهر دو خند باز

کنه، تو پادگان  یم یبا خانواده اش تو خوزستان زندگ یول هیرازیآخه اصالتش ش ادینه ز یتونه ول یاهووووم م -

 هیازش دعوت کردم  امدین رشی! االنم چون برا خوزستان پرواز گهیپرستو چه آدم باحال یدون یباهاش اشنا شدم نم

 :مهیامشب رو مهمان ما باشه، و تا فردا خدا کر

 گفتم  انوشیخواهش روبه ک با

 نمیب یم کیعرب زبان رو از نزد هیباره  نیباهات صحبت کنه، اول یبهش بگو بزار با عرب یزیچ هیجان من  یداداش -

 جون من انیک نیآفر نیآفر نمیخوام طرز حرف زدنشو بب یم

 و گفت: دیبلند خند یبا صدا انوشیک

 نداره یفیتعر ادیز شیبو عر هیرازیکنه؟ درضمن گفتم اصالتش ش یم یمگه اون با ما چه فرق ونهید -

 با اصرارگفتم بازم

 !رهیمن ازت خواستما زشته ابروم م یبگ یجان من باشه؟ فقط نر انیک نیآفر -

 سمت در رفت و گفت: دیباز به من خند انوشیک

 من رفتم نییپا ایزود ب ونه،ید

 نهیبه خودم رو به ا عیسر عینگاه سر هیکرد  یکه صدام م دیمادرم به گوشم رس یصدا انوشیبعد از رفتن ک یلحظات

 مامان تو اشپزخونه، شیراست رفتم پ هیو  رونیب دمیو دو دمیبه لباسام کش یانداختم دست

 بله مامان جان آمدم. -
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 کمک کن زود شام رو بکشم ایب دهایبرادرت تازه از راه رس یتو دختر؟ ناسالمت ییکجا -

 اد؟یاز دستم بر م یچشم حاال چه کار -

 داد جواب داد یقرار م زیم یساالد را رو لیکه وسا یدر حال مامان

 !ایدرشت خرد نکن ادیز یساالد درست کن ول نیبش ایب -

 درست کنم فدات بشم. یدونم چطور یچشم خودم م یبه رو نمیا -

کردم بعد ظرف ها رو آماده کردم  نییتز یعال قهیشستم و نشستم و دست به کار شدم و ساالد رو با سل دستامو

که  نیرو صدا بزنم، بعد از ا انوشیمامان ازم خواست برم بابا و ک میدیچ زیم یساعت بعد که غذا رو رو کید حدو

قرار دادم و خواستم  زیم یغذا پارچ آب رو رو زیسر م ادیرو صدا زدم اونم رفت تا دوستش را تعارف کند ب انوشیک

 :دیبرگردم تو اتاقم که مامان پرس

 ؟یخور یکجا مگه شام نم -

 کردم و جواب دادم یمکث

 با شما بخورم ستمیبعدا راحت ن یچرا ول -

 کارتو دوست نداره نیکه بابات ا یدون یم یول -

 .ستمیراحت ن انوشیجلو دوست ک یدونم ول یاره م -

و  انوشیهنگام بابا، ک نینداشته باشه در ا یشد تا کم و کسر زیم یرو یشانه باال انداخت و مشغول ورس مامان

 منینشستن با اشاره از من خواست تا کنارش بش نیحاظر شدن بابا در ح زینام لبخند زنان سر م ایتش عرشدوس

 نیو دوستش جا گرفتم در ح انوشیک یرو بهتونستم بکنم؟ به خواسته اش عمل کردم و کنارش رو  یچکار م گهید

 داد. یجوابشان را م ییحترام و خوشروو اون با تمام ا دنیپرس یاز مهمان م ییغدا خوردن مامان و بابا سواال

به من بزنه، و جلو دوستش  یبه شوخ یزیچ یکردم مبادا حرف یانجناب م انوشیخوردن از نگاه کردن به ک نیح در

کردن  فیانداخت با تعر یو مزاحش همه رو به خنده م یطبق معمول با شوخ انوشیباز ک یخجالت زده بشم ول

گذاشتم با  یتازه لقمه تو دهانم م کهخنده منم  ریبلند زدن ز یبا صدا یهمگاش  یاز دوران سرباز یخاطره ا

 یدهانم گذاشتم بابا با نگران یکردم و دست رو یسرفه م یبه سخت دمیتو گلوم و تا حد مرگ رس دیغذا پر دنمیخند
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خدا  یده بود واکردم اشکم در آم یآب دستم داد از پس که سرفه م وانیاز جا بلند شد و ل انوشیزد پشتم ک یم

 جلو انوشیام درد گرفته بود خدا بگم چکارت نکنه ک نهیقفسه س دمیکش یاخرمو م یکردم نفس ها یاحساس م

 کردم  یو باز سرفه ا دمیآب نوش یشدم جرعه ا عیدوستت ضا

 تکان داد و گفت: یسر انوشیرو به ک مامان

 آخه ستین یکردن و شوخ فیغذا موقع جوک تعر زیچند بار بهت گفتم سر م -

به  ایو نگران عرش رهینگاه کردم که متوجه نگاه خ انوشیقرار دادم و سمت ک زیم یرا رو وانیو ل دمیکش یراحت نفس

 که دست بردار نبود با تبسم گفت: انوشیخودم شدم متوجه نگاهم که شد زود رو ازم گرفت. ک

 .دینباش نیبابا نگران ا -

 به من کرد یاشاره ا و

 !چونهیبپ یرو بلده چطور لیت جون داره پرستو چهارده تازشم عزرائاگر گربه هف -

بلند شدم و از مامان تشکر کردم بعد از شام و کمک کردن به  دمیخند یکه آرام م یخنده در حال ریزدن ز یباز هگ و

از با ب نمیبش خواستم برگردم که بابا صدام زد و ازم خواست کنارش ییرایرا برداشتم و بردم تو پذ وهیمامان ظرف م

ادم د یکردم نه نظر م یآن ها گوش م یشنونده رو داشتم که فقط به گفتگو هیاطاعت کنارش نشستم در جمع حکم 

 که بعد از تمام کردن نیدرباره ا ایگرفته بودم. بابا رو به عرش یگفتم و انگشتان دستام رو به باز یم یزیو نه چ

 :دیخواهد چکاره بشه پرس یخدمت م

 آرام و شمرده شمرده گفت: یصدا با ایعرش

کارن پس در  نیهام هم تو ا ییداره عمو و دا یشرکت است و تو خوزستان برادرم شرکت خدمات کی ریپدرم مد -

 برام شهیم دایدارم هر جا بخوام کار پ یحسابدار سانسیکه ل ییموندن من محاله و از اون جا کاریصورت ب نیا

 فت:زد و گ یلبخند دیدلم رو شن یصدا انوشیتو دلم گفتم اما انگار که ک نویود. اب یجالب منم رشته ام حسابدار چه

 خونه،  یم یاتفاقا پرستو هم حسابدار -

 بر لب نشاند و گفت: یرو به من کرد لبخند ایعرش
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 د؟یجدا موفق باش -

 ییاون دست آدم ها از ایکه عرش نیدونم چرا در جمعشون معذب بودم با ا یتکان دادن سر ازش تشکر کردم نم با

رو داشت. با گفتن با  بهیغر هیمن حکم  یخب برا یخواهن بخورن نبود. ول یطرف رو م یکه با نگاه کردنشون انگار

 مکایپ اوشیاه باز از اون آدم مزاحم س میسراغ گوش متخت نشستم و رفت یاجازه بلند شدم و به اتاقم پناه بردم رو

زارم باز  یمحلش نم دید یکه م نیبودا با ا یعجب آدم نیاما حفظش شدم انکرده بودم  وشیکه س نیداشتم با ا

ه باطل پس ب الیخ یزه شمیشه و عاشقش م یفرستادن دلم نرم م امیدو بار پ یکیدست بردار نبود هه فکر کرده با 

 باش الیخ نیهم

 اممویپ هیجواب  یحت که میارزش یقدر آدم ب نیاز نظرت ا یعنی ؟یریگ ینم لیتحو هیسالم پرستو خانم چ -

 ؟یدینم

 دمیپاک کردم و دراز کش امویپ

 نیاز فکر کردن به ا ینشستم، حت اوشیکنار س یفکر فرو رفتم و تصور کردم که با لباس عروس نیلحظه  تو ا کی

زدم و  یپوز خند رونیب امیافکار ب نیشه. سرم رو چند بار به چپ و راست تکون دادم تا از ا یموضوع حالم بد م

 شم هام رو بستم.چ

 دختر گلم؟ یخواب -

 شدم. زیخ میزدم و ن یمهربان بابا چشم هام رو باز کردم لبخند یصدا دنیشن با

 !دارمینه بابا جونم ب -

 شدم و سر جام نشستم بابا کنارم نشست. بلند

 امروز دانشگاهت چه طور بود؟ -

  شه،یخوب بد نبود مثل هم -

 تو فکر بودم. یلینبالت خد امدمیخدا رو شکر چون امروز ن -

 نیدونم که شما هم کار دار یچرا بابا جون م -
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سرم زد منم هر دو دستم رو دور کمر  یرو یدستش رو دور گردنم انداخت و من رو به خودش چسبوند و بوسه ا بابا

وقت  چیا هپر مهرش قرار دادم و در دلم دعا کردم خد ی نهیس یاون حلقه کردم و محکم بغلش کردم و سرم رو رو

 گفتم ینیام یمن رو از پدرم محروم نکنه و به دنبالش اله

 بر هم رفته گفت: یا افهیدر ظاهر شد دست به کمر کرد و با ق یدر استانه  انوشیهنگام ک نیا در

 من کجاست؟ یجا ؟یبه به دختر و پدر با هم خلوت کردن پس من چ -

کودکانه سمت ما آمد کنار بابا نشست و او را  یبا خوشحال انوشیک باز کرد انوشیک یکرد و دستش را برا یخنده ا بابا

زد و محکم بغلمون کرد  یما بوسه ا یسر هر دو یبابا قرار داد بابا رو ی نهیس یبغل کرد و سرش را کنار سر من رو

 انیم یزیهنگام احساس کردم چ نیر بغل بابا بمونم، در ایشد و من همچنان اس یخواست زمان متوقف م یدلم م

دادم بابا با  یو موهامو تکان م دمیخورد اول اعتنا نکردم اما حرکت که تکرار شد با وحشت از جا پر یموهام تکون م

  دیپرس یشد و با دلواپس رهیتعجب به من خ

 شده بابا؟ یچ

 تخت بر زانو نشسته بودم گفتم یکه رو یاخم کرده رو به او در حال دمیرو که شن انوشیک یخنده  یصدا

 'پس کار کار توعه -

ت کردم و از تخ یکه خنده ام گرفته بود اخم یپر نشانم داد در حال کیشد و  میخنده کنان پشت سر بابا قا انوشیک

لبامو  مدیکوب نیبا حرص پا به زم دیرس یهجوم بردم اما او پشت بابا بود و دستم بهش نم انوشیو طرف ک نییامدم پا

 جمع کردم و گفتم

 کن،بابا نگاهش  -

 گفت: دیخند یما م یکه به بچه باز یدر حال بابا

 ؟یدار یکردن خواهرت بر نم تیچرا تو دست از اذ انوشیک

 زبون برام در آورد و گفت: انوشیک

 دوست دارم! -
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 و گفت: دیسر تکان داد خند بابا

 من برم بخوابم ریشب بخ د،یبخواب دیریوقته بگ رید د،یها سر و صدا نکن بچه

 ابا جونب ریشب بخ -

 دستش را باال برد و گفت: میزل زدم اونم به عالمت تسل انوشیحق به جانب به ک یا افهیاز رفتن بابا با ق بعد

 بدبخت رو ببرم فرودگاه  ایعرش نیا دیبرم بخوابم صبح زود با منم

 و گفت: دیلپم را کش دیپر

 کوچولو یابج ریشب بخ -

نشدم بابا هم که متوجه  داریو چون کالس نداشتم زود ب دمیخواب دهازیگفتم حدود ساعت  ریو به او شب خ دمیخند

بلوز به حالت  هیلباس خوابمو در اوردم و  رونیکه از اتاق برم ب نیکنه، قبل از ا دارمیتا ب امدیامر شده بود ن نیا

لخته ش وشانیجلو ک دمیبه سر و وضعم رس یکم دمیپوش یمشک میساپورت ضخ هیکوتاه با  نیاست یقهوه ا کیتون

 رونیصبح زود رفته از اتاق زدم ب ایکه عرش نیا الیو به خ دمینباشم بهتره تا سر به سرم نزاره شالم را به سرم کش

 خوردهجا  دنمیدر حال باال آمدن بود اونم انگار از د ایپله گذاشتم سر جام خشکم زد عرش نیاول یکه پا رو نیاما هم

سمت اتاق خدا  دمیخوردم و دو یخورد در جا تکون ینگاهمون با هم طرق یه ابود دو سه پله از من فاصله داشت لحظ

تم لباسام انداخ یبلند رو دیسف یرو هیو  دمیکش ینرفتم نفس راحت رونیهر روزم ب یرو شکر با سر و وضع اشفته 

 یالیخ یاما ب نرویشد برم ب یروم نم یدادم حت یم یسوت ایشبار دوم جلو عر یبرا یبهتر شده بود. وا یلیحاال خ

پله ها با هم بر  یباز رو یخدا جون چه تصادف یوا یاونم آمد ا دمیتا به پله ها رس رونیکردم و از اتاق زدم ب یط

 میصدا گفت کیهر دو  ریبود. سر بز انوشیاشتباه نکنم تو اتاق ک نییاونم قصد داشت بره پا میخورد

 اول شما! دییبفرما -

 زدم و گفتم  ینگاهم را باال گرفتم نگاهش کردم لبخند میشتبه عقب بر گ یهر دو قدم سپس

 .دییبفرما دیببخش-

 زد و گفت: یلبخند زین او

 کنم  یخواهش م -
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ش پس با اصرار از نییمحال بود من جلو او قدم بردارم و برم پا ی. ولدییکه بفرما یمعن نیبه پله ها کرد بد یاشاره ا و

ود و حبس شده ب نهیکرد منم بعد از او نفسم در س یپله ها رو ط دیگفتن ببخشبا  نییخواستم تا قبل از من بره پا

ردن ک کهیت کهینشستم مامان که مشغول ت یصندل یکردم و رو ادزد وارد اشپزخونه شدم نفسم رو آز یقلبم تند م

  دمیجا آمد پرس یکه احساس کردم حالم کم نینگفت و به کارش ادامه داد. بعد از ا یزیچ یگوشت بود نگاهم کرد ول

 صبح زود بره؟ انوشیمگه قرار نبود دوست ک -

 کار جواب داد. نیدر ح مامان

 چطور مگه؟ امدین رشیپرواز گ هیهنوز بارون ؟یدیرو ند رونیب یمگه هوا -

 خودم صبحانه اماده کنم و گفتم: یشدم برا بلند

 یطور نیهم -

 ت:باز شد و گف ششین دنمیآمد با د انوشیهنگام ک نیا در

 به تنبل خانم ساعت ده مگه وقت صبحونه خوردنه حاال؟-

 جواب دادم:  ینشستم و با دهن کج یصندل یرو

 بشم. داریب دیجا پادگانه؟ که ساعت پنچ با نیا یفکر کرد یبله که وقت خوردنه پس چ -

 در آورد و خطاب به مامان گفت: یشکلک انوشیک

 هرش بده بره.شو یهنوز شوهر نداد یرو واسه چ نیمامان ا -

 و ادامه داد: دیبهش رفتم آروم خند یغره ا چشم

 یدخترها دوره پادگانشون با شوهر کردنشون شروع م چارهیرسه، ب یم انیپادگان ما به پا یباشه دوره  یهر چ -

 لو لو خورخوره شون  هیشب ینداره با اون مادر شوهرها یانیوقت پا چیشه و ه

رفت و  انوشیبه ک یکه به مامان برخورد چشم غره ا نیخنده زدم اما مثل ا ریاد زکه به مادر شوهرها د یشباهت از

 گفت:
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 مگه مادر شوهر چشه؟  نمیبب -

 کرد و گفت: یدر هوا تکان داد نوچ نوچ یدست انوشیک

 .ستیبگو چش ن -

رفت  رونیشپزخونه ببا خنده پا به فرار گذاشت و از آ انوشیخواد اون رو بزند ک یکرد و وانمود کرد م یاخم مامان

 :دمیصبحونه رو جمع کردم و رو به مامان پرس زیم

 مامان؟ یالزم ندار کمک

 ندارم. ینه کار -

 پس من برم درسمو بخونم. -

 برو. -

 صدام زد. انوشیرفتم ک یسمت پله ها که م به

 پرستو. -

 نشسته بود. ایعرش یمبل رو به رو یرفتم سمتش که رو ریبه ز سر

 بله داداش -

 به روم زد و گفت: یبخندل

 . رو ببر عوض کن سرد شده یچا نیا ایب یقربون دست ابج -

ل رو مقاب ینیرو عوض کردم و برگشتم س یرو برداشتم به آشپزخونه رفتم چا یچا ینیگفتم خم شدم و س یچشم

گفت که  یبه زبان عرب یزیبرم چ انوشیکه خواستم طرف ک نیاش رو برداشت و هم یگرفتم استکان چا ایعرش

باز  گوش یتا بنا ششیکه ن انوشیکردم و طرف ک یبهش انداختم مکث یگفت نگاه پرسشگر یم یمتوجه نشدم چ

قرار دادم و برگشتم طرفش سپس با حالت  زیم یرو رو ینیحرفش را تکرار کرد س ایبود رفتم که دوباره عرش

نکند  د؟یخند یچرا داشت م نیفت اهم ر یخنده زد اخم هام رو ریدوختم که ز انوشیچشم به ک یپرسشگر

 گرفت گفت: یرو م اشکه خنده  یگفته بود؟ در حال یخنده دار زیدوستش چ
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 کنه. یازت تشکر م داره

 .یدیزحمت کش گهیم

 گفتم: انوشیرو به ک یو جد یلحن شاک با

 خب کجاش خنده داشت؟ -

 گفت: یبا شوخ انوشیک 

 یخودت گرفته بودبه  یا افهیچه ق یدید یخودتو م دیپرستو با -

 ام خنده دار شده بود؟ افهیرو جمع و جور و کردم نکند ق خودم

 آروم گفت: یسر تکون داد و با لحن ایعرش

 انوش؟یک یدار یچرا دست بر نم -

رو دوست داشتم که با  انوشیاون قدر ک دمیلب آروم خند رینموندم و سمت پله ها رفتم و ز انوشیجواب ک منتظر

شدم  یباز ناراحت نم یزد ول یمن و محکم م یاز سر شوخ یشدم گاه یاز دستش ناراحت نم وقت چیهاش ه یشوخ

 یم یزد و من ه یمنو م یه انوشیکه ک میدکر یم یجلو شکوفه و شکوه با هم شوخ ادمهیبار  هی دمیخند یو فقط م

 شکوفه با تعجب زل زد به من و گفت: دمیخند

تو رو  یطور نیا یزار یم یزدم چطور یزد تا اخر عمر باهاش حرف نم یو مهمه من  نیتو بودم و ا یوا اگر من جا -

وقت دست  چیزد و اال او ه یم یدونم که از سر شوخ یعادت داشتم و م انوشیک یها یشوخ نیمن به ا یبزنه؟ول

 نیطر ابه خا یگاه یول میهم بود یبرا یخوب یازهمب انوشیمن و ک یکرد. از همون دوران کودک یمن بلند نم یرو

 ابا،ب یشدم البته با طرفدار یم روزیبالخره من پ یول میزد یو همو م میکرد یبا هم دعوا م میکه از دوش بابا باال بر

تا ازشون  یکردن ول یرو م یداده باشن مدام هر دو با هم هر باز یدخترا من و با خودشون باز یروز ادینم ادمی چیه

کنم اما  یخواست تنها باز یکرد و از من م یم ید و مامان از اونا طرفدارآم یبدن صداشون در م میخواستم باز یم

 هیسالم بود که سر  ازدهیبار ده  هیمن بودن  یخوردم و اونا همباز یوقت غصه نم چیه انوشیمن با وجود بابا و ک

ر اون کار رو براش کرد اگ دمیبود! با مامان سر لج افتادم و مامان تهد یحاال درست حضور ذهن ندارم چ یمسئله ا

 سشکوه و شکوفه لبا یاخر سر رفت برا امدمیمنم کوتاه ن خرهیبود لباس نم کیخاله ام که نزد یعروس ینکنم برا
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با بابا دعواش شد و ازش  یخواست که ادبم کنه، حت یکارش م نیبه قول خودش با ا اوردین یچیمن ه یبرا یول دیخر

کردم غصه نخورم و با  یسع یلی. خحرف مامانو گوش کرد یآمد ول یدلش نمکه بابا  نیبرام نخره با ا یزیخواست چ

غصه ام گرفت و تمام  دنیکش یو به رخم م دمیاما نشد لباس دخترا رو که د یکه داشتم برم عروس ییهمون لباسا

و حوصله  جا لم داده بودم هیکردم  روز بعد هم همه اش  یم هیو گر ختمیر یپتو اشک م ریشب دور از چشم همه ز

من داره من و  یبرا یزیچ هیو گفت که  شمی. آمد پکه اون موقع ها چهارده سالش بود انوشیرو نداشتم ک زیچ چیه

به جعبه و او که به روم  یشده مقابلم گرفت و ازم خواست بازش کنم با خوشحال چیکادو پ یاتاقش و جعبه ا وبرد ت

 و دمیدهانم باز موند پر یقرمز رنگ قشنگ یمجلس راهنیپ دنید نگاه کردم و جعبه رو باز کردم با زدیلبخند م

نگفتم  یو ازش تشکر کردم چنان خوشحال شده بودم که حد نداشت اما به کس دمیرو بغل کردم و بوس انوشیک

مامان و  رونیتو اتاقم آماده شدم و رفتم ب دیکه رس یتا روز عروس رهیرا ازم بگ راهنیمامان که بفهمه پ دمیترس

 ترا با تعجب زل زده بودند به مندخ

 انوشیک دینگفت اما بعد که فهم یزیتر و قشنگ تر بود. اون روز مامان چ کیدخترا ش یقضا لباس من از لباسا از

 یمدرسه م یکه برا یمن از پول یبهش نداد ول یبیماه پول تو ج کیکرد و مدت  هیلباس رو برام گرفته اون رو تنب

طور  بدم همون انوشیرسوند تا به ک یبه دستم پول م امانبته با کمک بابا که دور از چشم مدادم و ال یگرفتم بهش م

 داده تا اون لباس رو برام بخره انوشیکه پول به ک

 دادم. یوقت غصه به دلم راه نم چیه ینیدوتا فرشته زم نیبا وجود ا من

رفت انگار  یخوندم تو مغزم فرو نم یم یچ خوندم پوف اما هر یبودم و درس م ختهیدور خودم ر مویدرس یها کتاب

 یکرده بودم و جواب رو م ریگ یدرس یمسئله  هیهنگ کرده بودم چند بار به احسان زنگ زدم اما جواب نداد تو 

 .ستیندارم  اجیخواستم بهم بگه اما جواب نداد هف امروز که بهش احت

ام دست انیسرم را م ینگرفتم با کالفگ ادی یچیوز هخودم و درسام بودم و هن ریدونم چند ساعته که درگ ینم اصال

 :دمیبر هم رفته پرس یبا اخم ها دمیرو باال سرم د انوشیکردم و سر بلند کردم که ک یقاب گرفتم پوف

 متوجه نشدم؟ یآمد یتو ک -

 خانم درس خون! ینش لسوفیوقت ف هیبابا  -

 با اخم گفتمدادم و  هیکتاب هام پرت کردم و به تخت تک یرا رو خودکار

 خوندم فرو نرفت تو مغزم اوف خسته شدم یکدومه دوساعت داشتم م لسوفیف -
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 تخت نشست و گفت: یلبه  یرو انوشیک

 کرد. یگفتم کمکت م یم ایبه عرش یگفت یکه غصه خوردن نداره از اول بهم م نیا -

 رو سمتش چرخوندم و گفتم سرم

 خوام زشته! ینه بابا نم -

 شد و گفت:از جا بلند  انوشیک

 امیکنم م یصبر کن االن صداش م ستیرو زشته تو هم اصال هم زشت ن یچ یچ

 نرو انینه ک -

زدم و  دید نهیرو به ا زیتخت رو مرتب کردم خودم رو ن یرو دمیاز جا پر یبه حرفام نداد و رفت تا برگرده زود گوش

و  جا نداشته باشه، خودکار رو برداشتم گهیفر ددو ن یکوچک نبود که برا ادیکنار کتابام نشستم خوشبختانه اتاقم ز

به در وارد شد سپس  یهنگام تقه ا نیهستا! در ا شیزیچ هی مغزمکه امروز  نیدوباره به مغزم فشار آوردم نه مثل ا

 دنشیوارد اتاق شد با د ریاهلل ( سر بز ایبا گفتن )  ی. عرشدعوت کرد ایاز عرش ییآمد داخل و با خوش رو انوشیک

 تونم درباره درسام ازش بپرسم؟  یم یحاال چطور یوا یا ستادمیا یلت زده کنارخجا

 ت:تخت نشست و گف یهم رو انوشیپخش بودن نشست منم نشستم ک نیزم یکنار کتابام که رو انوشیتعارف ک با

ل مشک نیرو داشته باشه بب زیچ یغصه  میابج نیا نمیفقط نب رمیمن حاظرم بم یدون یجان، خودت که م ایعرش -

 کجاست لطفا کمکش کن،

 کردم یجوابش زمزمه ا در

 خدا نکنه، -

 بر لبانش نقش بست و گفت: یکتابا بود لبخند یکه نگاهش رو یدر حال ایعرش -

 جان؟ انیچشم تو فقط جون بخواه ک -

 کنم. ینم غیدر ادیاز دستم بر م یکار هر
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رو  شانویکلمه مختص من بود و فقط منم که ک نیآخه الحظه نگاهش کردم  کی ایاز زبان عرش انیکلمه ک دنیشن با

 :دیدر دست گرفت و پرس یکتاب ایزدم. عرش یصدا م یطور نیا

 خب در خدمتم مشکل کجاست؟ -

 حیاستاد شروع به توض کیکه کتاب را مرور کرد مثل  یشدم بهش گفتم بعد از کم یکه متوجهش نم یدرس درباره

ساعت باهام کار کرد و درس را  میکردم حدود ن یم اداشتی یشدم رو زود یکه متوجه م یزیدادن کرد. منم چ

 داد. حیتوض

ازش  کردم و با شرم ایروبه عرش رونیرفته ب یدرس بودم متوجه نشدم ک ریقدر در گ نینبود ا انوشیبلند کردم ک سر

 تشکر کردم 

 زد و گفت: یحیمل لبخند

 کنم. ینکردم خواهش م یکار خاص -

 دیخند یکه م یبودن و موقع یزد که سرباز یکم پشت بود و داد م انوشیک یکه موهاش مثل مو متوجه شدم تازه

بلند شدن  نی. نگاهش را به اطراف چرخاند و در حکرد یجذاب تر م شتریشد و او را ب یم جادیا یوسط گونه اش چال

 گفت:

 !یدار یاتاق قشنگ -

 ف چرخوندم و گفتماز او سر به اطرا تیبلند شدم و با تابع یاروم به

 ممنون نظر لطف شماست  -

 برگشت  انوشیهنگام ک نیا در

 مشکل حل شد؟ یخب ابج رونیخوام تلفن داشتم گفتم مزاحم نباشم رفتم ب یمعذرت م -

 زدم و جواب دادم یلبخند

 !ایبله با زحمات آقا عرش -

 نکردم یگفتم که کار یچه زحمت -
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 یطبق معمول جا میخورد یم یبود. دور هم نشستم و چا دهیزحمتش را کش که مامان یاز سرو ناهار خوشمزه ا بعد

 من کنار بابا بود.

 کرد و با تبسم گفت: انوشیرو به ک ایعرش

 رمیبا اتوبوس م امدین رمیاگر پرواز گ -

 پهنش داد و گفت: یبه ابروها یحالت انوشیک

 حاال تو؟ یدار یچه عجله ا ادیآمد ب رتیهر وقت گ -

 جواب داد: ییوش روبا خ ایعرش

 به شما بخصوص خاله جان، یلیجاشم خ نیتا ا گهینه د -

 شن،یمادرم کرد و ادامه داد زحمت دادم از اون ور خانواده ام هم منتظرن نرم نگران م روبه

 با لحن گرم و مهربانش گفت: بابا

 ه؟یخودتون بدون مزاحم چ یجا رو مثل خونه  نیپسرم ا یدار اریاخت

 نیجان شما لطف دارممنون عمو  -

 گفت و جواب داد. یدیهنگام تلفن همراهش زنگ خورد ببخش نیا در

که با  ایعرش میزد یاروم با هم حرف م یرو جمع کرد و رفت. من و بابا هم با صدا یخال یبلند شد و استکان ها مامان

 هاش آدامه داد.به صحبت  نشیریش یو لهجه  یبا زبان عرب کدفعهیکرد  یآرام با تلفن صحبت م یصدا

 

 انوشیک دینگفت اما بعد که فهم یزیتر و قشنگ تر بود. اون روز مامان چ کیدخترا ش یقضا لباس من از لباسا از

 یمدرسه م یکه برا یمن از پول یبهش نداد ول یبیماه پول تو ج کیکرد و مدت  هیلباس رو برام گرفته اون رو تنب

طور  بدم همون انوشیرسوند تا به ک یبه دستم پول م امانکه دور از چشم م دادم و البته با کمک بابا یگرفتم بهش م

 داده تا اون لباس رو برام بخره انوشیکه پول به ک
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 دادم. یوقت غصه به دلم راه نم چیه ینیدوتا فرشته زم نیبا وجود ا من

رفت انگار  یمغزم فرو نم خوندم تو یم یخوندم پوف اما هر چ یبودم و درس م ختهیدور خودم ر مویدرس یها کتاب

 یکرده بودم و جواب رو م ریگ یدرس یمسئله  هیهنگ کرده بودم چند بار به احسان زنگ زدم اما جواب نداد تو 

 .ستیندارم  اجیخواستم بهم بگه اما جواب نداد هف امروز که بهش احت

ام دست انیسرم را م یفتم با کالفگنگر ادی یچیخودم و درسام بودم و هنوز ه ریدونم چند ساعته که درگ ینم اصال

 :دمیبر هم رفته پرس یبا اخم ها دمیرو باال سرم د انوشیکردم و سر بلند کردم که ک یقاب گرفتم پوف

 متوجه نشدم؟ یآمد یتو ک -

 خانم درس خون! ینش لسوفیوقت ف هیبابا  -

 دادم و با اخم گفتم هیکتاب هام پرت کردم و به تخت تک یرا رو خودکار

 خوندم فرو نرفت تو مغزم اوف خسته شدم یکدومه دوساعت داشتم م لسوفیف -

 تخت نشست و گفت: یلبه  یرو انوشیک

 کرد. یگفتم کمکت م یم ایبه عرش یگفت یکه غصه خوردن نداره از اول بهم م نیا -

 رو سمتش چرخوندم و گفتم سرم

 خوام زشته! ینه بابا نم -

 از جا بلند شد و گفت: انوشیک

 امیکنم م یصبر کن االن صداش م ستیرو زشته تو هم اصال هم زشت ن یچ یچ

 نرو انینه ک -

زدم و  دید نهیرو به ا زیتخت رو مرتب کردم خودم رو ن یرو دمیاز جا پر یبه حرفام نداد و رفت تا برگرده زود گوش

م و ته باشه، خودکار رو برداشتجا نداش گهیدو نفر د یکوچک نبود که برا ادیکنار کتابام نشستم خوشبختانه اتاقم ز

به در وارد شد سپس  یهنگام تقه ا نیهستا! در ا شیزیچ هی مغزمکه امروز  نیدوباره به مغزم فشار آوردم نه مثل ا
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 دنشیوارد اتاق شد با د ریاهلل ( سر بز ایبا گفتن )  ی. عرشدعوت کرد ایاز عرش ییآمد داخل و با خوش رو انوشیک

 تونم درباره درسام ازش بپرسم؟  یم یحاال چطور یوا یا ستادمیا یخجالت زده کنار

 ت:تخت نشست و گف یهم رو انوشیپخش بودن نشست منم نشستم ک نیزم یکنار کتابام که رو انوشیتعارف ک با

ل مشک نیرو داشته باشه بب زیچ یغصه  میابج نیا نمیفقط نب رمیمن حاظرم بم یدون یجان، خودت که م ایعرش -

 طفا کمکش کن،کجاست ل

 کردم یجوابش زمزمه ا در

 خدا نکنه، -

 بر لبانش نقش بست و گفت: یکتابا بود لبخند یکه نگاهش رو یدر حال ایعرش -

 جان؟ انیچشم تو فقط جون بخواه ک -

 کنم. ینم غیدر ادیاز دستم بر م یکار هر

رو  شانویتص من بود و فقط منم که ککلمه مخ نیلحظه نگاهش کردم آخه ا کی ایاز زبان عرش انیکلمه ک دنیشن با

 :دیدر دست گرفت و پرس یکتاب ایزدم. عرش یصدا م یطور نیا

 خب در خدمتم مشکل کجاست؟ -

 حیاستاد شروع به توض کیکه کتاب را مرور کرد مثل  یشدم بهش گفتم بعد از کم یکه متوجهش نم یدرس درباره

ساعت باهام کار کرد و درس را  میکردم حدود ن یم اشتادی یشدم رو زود یکه متوجه م یزیدادن کرد. منم چ

 داد. حیتوض

ازش  کردم و با شرم ایروبه عرش رونیرفته ب یدرس بودم متوجه نشدم ک ریقدر در گ نینبود ا انوشیبلند کردم ک سر

 تشکر کردم 

 زد و گفت: یحیمل لبخند

 کنم. ینکردم خواهش م یکار خاص -
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 دیخند یکه م یبودن و موقع یزد که سرباز یکم پشت بود و داد م انوشیک یومتوجه شدم که موهاش مثل م تازه

بلند شدن  نی. نگاهش را به اطراف چرخاند و در حکرد یجذاب تر م شتریشد و او را ب یم جادیا یوسط گونه اش چال

 گفت:

 !یدار یاتاق قشنگ -

 ماز او سر به اطراف چرخوندم و گفت تیبلند شدم و با تابع یاروم به

 ممنون نظر لطف شماست  -

 برگشت  انوشیهنگام ک نیا در

 مشکل حل شد؟ یخب ابج رونیخوام تلفن داشتم گفتم مزاحم نباشم رفتم ب یمعذرت م -

 زدم و جواب دادم یلبخند

 !ایبله با زحمات آقا عرش -

 نکردم یگفتم که کار یچه زحمت -

 یطبق معمول جا میخورد یم یبود. دور هم نشستم و چا دهیکه مامان زحمتش را کش یاز سرو ناهار خوشمزه ا بعد

 من کنار بابا بود.

 کرد و با تبسم گفت: انوشیرو به ک ایعرش

 رمیبا اتوبوس م امدین رمیاگر پرواز گ -

 پهنش داد و گفت: یبه ابروها یحالت انوشیک

 حاال تو؟ یدار یچه عجله ا ادیآمد ب رتیهر وقت گ -

 د:جواب دا ییبا خوش رو ایعرش

 به شما بخصوص خاله جان، یلیجاشم خ نیتا ا گهینه د -

 شن،یمادرم کرد و ادامه داد زحمت دادم از اون ور خانواده ام هم منتظرن نرم نگران م روبه
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 با لحن گرم و مهربانش گفت: بابا

 ه؟یخودتون بدون مزاحم چ یجا رو مثل خونه  نیپسرم ا یدار اریاخت

 نیممنون عمو جان شما لطف دار -

 گفت و جواب داد. یدیهنگام تلفن همراهش زنگ خورد ببخش نیا در

که با  ایعرش میزد یاروم با هم حرف م یرو جمع کرد و رفت. من و بابا هم با صدا یخال یبلند شد و استکان ها مامان

 به صحبت هاش آدامه داد. نشیریش یو لهجه  یبا زبان عرب کدفعهیکرد  یآرام با تلفن صحبت م یصدا

 بر لبانش نشوند و گفت: یمکالمه اش لبخند تازه ا انیاز پا بعد

 رسونه، یسالم م یلیمادرم بود خ -

و  یگذاشت با تبسم که کامال معلوم بود ظاهر یم یعسل یکه ظرف را رو یبرگشت در حال وهیکه با ظرف م مامان

 بود. گفت: یساختگ

  یسالمت باش -

 خود قرار گرفت و ادامه داد. یسرجا

 !دیشنا هم باش میش یراه بندازم خوشحال م یمهمان هیدارم  میتصم انوشین به مناسبت بازگشت کم -

 تشکر کرد و گفت: ایعرش

 میباش انوشیک یشاهد جشن عروس یزود نیان شاء اهلل به هم ،یبسالمت -

 گفت: یبا خنده و شوخ انوشیک

 .ستینخبرا  نیاز ا یمن دلتو صابون نزن که حاال حاالها خبر زیعز -

 هدیخنده ناخوداگاه نگاهم سمتش کش یکه م یموقع یشد چند بار دایو باز اون چال وسط گونه اش پ دیخند ایعرش

بار اخر گه  یگرفتم ول یکه متوجه من بشه رو ازش م نیدوختم اما تا قبل از ا یشد و چشم به چال گونه اش م یم

م کرد یانداختم احساس م ریسر به ز یزد زود مبه رو یشد. لبخند یکینگاهم با نگاهش  کدفعهیکردم  ینگاهش م



 دوباره یطلوع

 
89 

 

 یکردم صداشو به وضوح م یکه احساس م دیتپ یزد، چنان تند م یگرمم شده و داغ داغ شده بودم و قلبم تند م

 یمتوجه حال دگرگونم نشده از جا برخاستم و همان که چند قدم برداشتم با صدا یکه کس نیتا قبل از ا دمیشن

 شدم خکوبیم سر جام انوشیک

 ؟یصبر کن دختر چکار کرد -

شده بود. با دلهره برگشتم سمتش و  ایمتوجه نگاهم به عرش انوشیخدا نکند ک یظرب گرفت چکار کردم؟ وا قلبم

 :دمیپرس

 چکار کردم؟؟ -

 و گفت: د،یخند

 دمیکش یراحتزدم نفس  یسرت لبخند محو یفدا یختیآب رو ر وانیل یبابا زد یچیه دیچته دختر چرا رنگت پر -

و باز نگاهم با نگاهش بر خورد  نمیخواستم عکس العملش رو بب ینگاهمو چرخوندم م ایسمت عرش یو باز با کنجکاو

که بهم دست  یلحظه چم شده بود؟ حالت کیدونم  یام قرار دادم نم نهیقفسه س یبه اتاقم پناه بردم و دستم را رو

 یو دلربا بایکردم؟ هر بارم به لبخند ز دایپ یزیچ ینکنه مشکل قلبخدا  یبود وا امدهیداده تا حاال به سراغم ن

بود اگر تا  یبارون بند آمده بود اما هنوز هوا ابر ستادمیشد. پشت پنجره ا یکردم حالم دگرگون م یفکر م ایعرش

 !رهیم ایاحتماال عرش ادین ارونفردا ب

 ؟یچشم دوخت یجور نیا یبه چ -

  دمیاز جا پر انوشیمنتظره ک ریغ یصدا دنیشن با

 م،یترسوند یزد یحد اقل در م ییتو انیک یوا -

 که متوجه حال نبوده! دنیاندش یمعلوم نبود سر کار خانم به چه م یجواب نداد میدر زد یواال ما هر چ -

 نشست و ادامه داد. یصندل یرو انوشینگفتم ک یزیزدم و چ یکمرنگ لبخند

 کدفعه؟ی یکجا رفت -

 کردم و جواب دادم  نهیدست به س تادمسیبه پنجره ا پشت
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 ؟یآمدم کار داشتم حاال تو چکار دار-

 نگفتم  یگفتم بهت بگم تا نگ رونیب میبر میخوا یشام م یبرا -

  امیمن نم دیشما بر -

 لتایخ یایبا ما م یشیکه گفتم اماده م نیهم هیا غهیچه ض گهید امی! نممی! مگه دارمیمگه داشت ؟یایرو نم یچ یچ

 بابا و مامانم با ما هستن  راحت

 باال انداختم شانه

 !امیباشه برن من نم -

 کرد از جا بلند شد و گفت: یاخم انوشیک

 برم بهشون بگم  میریما هم نم یریباشه نم یلجباز یرو دنده  یاها پس زد -

 که با اخم گفتم  رونیاز اتاق بره ب خواست

 امیباشه م -

 و گفت: دیلپم را کشزد برگشت طرفم  ییدندون نما لبخند

 خودم یابج یحاال شد -

 تخت نشستم  یکرد اتاق را ترک کرد بغض کرده رو یلب زمزمه م ریرا ز یکه آهنگ یدر حال سپس

داد نگاه کردم  ی! ساعت که هفت را نشان مایبدم جلو عرش یترسم باز برم و سوت یخواست برم م یاه دلم نم -

 بایقرو  تن کردم ت دمیلباسام کش انیازم دیبا شلوار سف یمانتو آب هیده بشم چقدر زود زمان گذشت بلند شدم تا آما

بابا  اصرار یکه اونم با کل یفقط چند شلوار مشک داشتمن یا یلباس مشک چیبودن و ه یهمه لباسام و مانتوهام رنگ

خط  هیفقط  ستادمیا نهیبپوشم جلو ا یبخصوص مشک ای رهیداد لباس ت یاجازه داده بود بخرم اصال اجازه به من نم

دخترا صورتمو  هیاصال دوست نداشتم مثل بق دمیرو لبام کش یرژ قهوه ا هیکردم و  جادیتو چشمام ا کیسرمه بار

شده بود مژه هام هم خوب بودن حوصله  جادیدر صورتم ا رییتغ یرژ کل هیخط سرمه و  هی نیکنم با هم یمنگ یرنگ

استرس گرفتم معلوم  رونیسرم انداختم و همان که خواستم از اتاق برم ب ساتنم رو دیسف یبزنم روسر ملیندارم ر
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ه پله ک نیششم نیپنچم یدادم و سمت پله ها رفتم رو رونینبود امروز چم شده بود؟ نفس حبس شده ام را با صدا ب

کجا بود که  دونم حواسم یدو پله بود. اصال نم یکیماهم  انیآمد باال برخوردم فاصله م یکه م ایبا عرش دمیرس

 یم یکردم تا رد بشه و نه حرکت یاو باز م یاز حدمون هنگ کردم نه راه را برا شیب یکیمتوجه او نشده بودم از نزد

را بر لب نشاند و چاله گونه  شینافذش را از همان فاصله کم به چشمان من دوخت و باز آن لبخند دلربا اهکردم نگ

 یپله ها هیلب گفتم از کنارم رد شد و بق ریز یدیاو باز کردم و ببخش یه را برا. زود به خودم آمدم و راشد دایهاش پ

خون تمام بدنم به صورتم هجوم آورده گونه هام گل  ردمک یمونده را باال رفت باز تب کردم و داغ شدم احساس م

 متوجه حال دگرگونم بشه، یکس دمیقرار شد و ظرب گرفت ترس یانداختن و باز قلبم ب

که  یو به صورت لبو شده ام چشم دوختم کم ستادمیا نهیشدم رو به ا سیرفتم و وارد سرو نییله رو پاپ نیآخر

ت نگاه نکنم تا کار دس ایبه عرش گهیگرفتم د میتصم رونیتازه کردم و رفتم ب یاحساس کردم حالم بهتر شد نفس

 حرکت کرد. انوشیجا گرفتم و ک نیخودم ندم کنار بابا و مامان عقب ماش

 ایعرش یانتخاب کردم که روبه رو یجور مویصندل میگرفت یا یشش نفر زیو م میشد یو بزرگ کیرستوران ش اردو

ونده ذهنمو خ یمن لبخند بر لب نشسته، بود. انگار یرو به رو قایدق ایعرش دمیکه سر بلند کردم د نینباشم اما هم

 بود!

 مامان با تبسم خطاب به بابا گفت: ارنیکه سفارش رو ب نیابابا چند نوع غذا سفارش داد. اما قبل از  مینشست یهمگ

 اون جاست!  یک نیاِ حسن بب -

با  زیاما نشناختم بابا ن دمیسال رو د انیم یکه اشاره کرده بود نگاه کردم مرد و زن یبه رو به رو اشاره کرد به سمت و

ما را ترک کردن چند  زیالم به آن ها معرض س یو همراه مامان برا دیبخش نتیچهره اش را ز یاونا لبخند دنید

گفت و رفت تا جواب تلفنشو بده حاال من موندم و  یدیبخشکه زنگ خورد لبخند زنان ب انوشیک یبعد گوش قهیدق

دوست  گفتم انوشیدادم من که به ک زیبه م هیچانه ام قرار دادم و تک ریکردم دستم را ز یپوف یحوصلگ ی! با بایعرش

 ار کرد اهاصر یه امیندارم ب

 گم؟ یکه حوصلتون سر رفته؟ درست نم نیمثل ا -

 که بودم جواب دادم  یهمون حال با

 یلیاره خ -



 دوباره یطلوع

 
92 

 

باز وسوسه  کدفعهیکردم  ینگاهش را حس م ینیسنگ یاما به خوب دیچرخ یو دستم م زیم یکه نگاهم رو نیا با

به  ییبود متوجه نگاهم که شد لبخند دلرباشده  رهیقرار شد بهم خ یشدم و نگاهم را سمتش سوق دادم و باز قلبم ب

 یبه ابروها یکردم تابلو شده بودم حالت یبود احساس م یشده بود هر طور یدونم رنگ و روم چطور یروم زد نم

 :دیپهن خوش فرم و حالتش داد و پرس یمشک

 حالتون خوبه؟ -

 یم یطور نیشم ا یاش م رهیگاه خکه متوجه ن یفهمم چرا موقع یتونم خوب باشم! اصال نم یاز دست تو م مگه

 نزدم و به تکان دادن سر اکتفا کردم یشدم؟ حرف

 یگذاشته بود و لحن شیقرار داد و با لبخند که چاله گونه اش را به نما زیم یدو دستش را با هم قالب کرد و رو هر

 آرام گفت:

 انیکرد البته چون من و ک یم فیراز شما تع شهیشد هم یهر موقع دلش تنگ م انوشیک میکه بود یخدمت سرباز -

گفت  یشما م یو مهربان یاونم مدام از خوب میکرد یموقع ها با هم درد و دل م شتریب میبود یمیبا هم صم یلیخ

و  فیواقعا هر تعر یتازه همه حرفاشو باور کردم  ول نیزوق کرد دنشیبا د یچطور دمیبار د نیاول یبرا یوقت

 رد سزاور شماست،ک یازتون م انوشیکه ک یدیتمج

کرد با  یم فیداشت ازم تعر یزبان یکرد با زبان ب یحرفاش حال دگرگون من و بدتر م نیمن اون داشت با ا یخدا

مکث  یانداختم کم ریگرفته بودم سر بز یکه انگشتان دستم را به باز یکه هنوز خوب من و نشناخته بود. در حال نیا

 کرد و ادامه داد

 .یبه خوب بودنشون ببر یپ یتون یبه شناخت ندارن از همون برخورد اول م ازین چیهخوب  یآدم ها یدون یم

 تعجب نگاهش کردم! با

 !د؟یکن یذهن خون نیشما بلد نمیبب -

 و گفت: د،یخند

 نه چطور مگه؟ -

 که هست جذاب تر کرد نیشد و چهره اش از ا دایچاله هاش پ باز
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 تبسم جواب دادم با

 یطور نیهم یچیه -

 ینافذش بمونم به آهستگ یتونستم در معرض نگاه ها ینم گهیزده بود د خیداغ داغ شده بودم اما دستام  کهنیا با

 ییوشورم و به دستش یدستامو م رمیگفتم م ریبرگشت تا متوجه حالم نشده سر بز انوشیبلند شدم و همون موقع ک

کردم  یمتوجه من نشده پوف انوشیرو شکر ک خدا تمخدا جون رنگ به رو نداش یوا ستادمیا نهیپناه بردم رو به آ

 شدم! یم نیآخه من چم شده چرا همچ

به من انداخت  یدر حال شستن دستاش نگاه رونیآمد ب یزن ریها باز شد و پ ییاز دستشو یکیهنگام در  نیا در

 زد و گفت: یلبخند

 دهد از سر درون یرنگ رخساره م -

 حرفا؟ نیداشت ا یش چشم دوختم متوجه منظورش نشدم آخه چه ربطا یخال یرا گفت و رفت هاج و باج به جا آن

گرفتم اصال نگاهش نکنم تا  میخدا رو شکر حالم بهتر شده بود. باز تصم رونیزدم ب سیباال انداختم و از سرو شانه

 با دنیخند یچه سر خوشانه م انوشیبهشون متوجه شدم با ک دهیچند قدم نرس ادیسراغم ن یاون تپش قلب لعنت

 :دمیبسته ام شد سر جام نشستم و پرس یمهمان لبا یناخود اگاه لبخند انوشیلبان خندان ک دنید

 م؟یتا شام بخور انیمامان بابا قصد ندارن ب -

 گفت: یبلند شد و با شوخ انوشیک

 دلشون رو برده؟ یطور نیکه ا هیک نمیبرم بب ایگیراست م -

 که متوجه خودم نبودم گفتم  یتندتنها بمونم با  ایخواستم با عرش ینم گهید نه

 نرو، انیخودشون م -

 چند قدم از ما دور شد و گفت: انوشیک

 آمدن یم شیوقت پ یلیخواستن از خ یم اگر

 انداختم  ریبز سر
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 شده باشم؟ تونیاز من سر زده که باعث ناراحت ییخوام خطا یمعذرت م -

 آرام جواب دادم یحالتم شده بود با لحن رییتغ پس اونم متوجه دیرس ینگاهش کردم مصطرب بنظر م ناخواسته

 عنوان چینه به ه -

غذا خوردن رو شروع  زیم ینگفت باالخره مامان و بابا آمدن و با قرار گرفتن سفارش غذا رو چیه گهیزد و د یلبخند

 به غذا خوردن نداشتم لیم چیکردن من که ه

ظرم پوف بن دمیقمه رو با اجبار خوردم و دست از خوردن کشنباشم چند ل انوشیکه سوژه سوال بابا و ک نیا یبرا فقط

همه التهاب  نجات  نیخواست برم تو اتاقم و از ا یگذشت دلم م یم یبود و زمان به کند یامشب عجب شب بلند

دونم  یمن که اصال نم میوارد اتاق هامون شد مزود هر کدا یلیخونه و خ میبرگشت ازدهیکنم حدود ساعت  دایپ

 یآمد! هر بار چشم م یکردم بخوابم اما مگه خواب به چشمام م یو سع دمیتخت دراز کش یشده بود روامشب چم 

کاش هر چه زود تر برگرده  یشدم؟ اه ا یطور نیشد آخه چرا من ا یجلو چشمام ضاهر م ایاز عرش یریبستم تصو

بار که  نیاول یصبح شد و من براشده راحت بشم بالخره  جادیکه درون من ا رییهمه تغ نیاشهر خودشون و من از 

وردم و خ یغلط م یتخت ه یکنه، البته تمام شب رو دارمیب ادیشدم بدون انکه بابا ب داریب ییکالس داشتم به تنها

 ستادهیکه کنار اتاقم بود. ا انوشیک اقدم در ات ایو عرش انوشیک رونیآماده شدم و از اتاق رفتم ب دمیاصال خوب نخواب

با  مدنیرفتم و به مامانم که با د نییگفتم و پله ها رو پا ریسالم و صبح بخ دنشونیکردن با د یو با هم صحبت م

اشتم و بابا ک یگونه  یرو یگفتم بوسه ا ریکرد سالم و صبح بخ یتعجب زل زد به من و بابا که لبخند بر لب نگاهم م

 زیآمدن و سر م ایو سرحال همراه عرش خندان ییبا رو انوشیکنارش نشستم بابا دستم را گرفت و نوازش کرد ک

 ابروهاشو باال زد و گفت: انوشیصبحانه نشستن ک

 کنم؟ یاشتباه م ایشده  زیما سحر خ یابج نمیبب -

 رو به بابا با اخم گفت: یاو باخنده و شوخ یمشت آروم زدم به بازو هیو  دمیخند

م مون یم رهیگ یمن و نم یهم کس گهیچکار کنم؟ د بگو، حاال زد ناقصم کرد اون وقت یزیچ هیعه بابا به دخترت  -

 رو دست

انداختم متوجه نگاهم که شد  ایبه عرش ینگاه دمیخند یکه اروم م یدر حال یکنجکاو یخنده از رو ریز میزد یهمگ

 زود رو ازش گرفتم بابا با خنده گفت:
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 که خواهرت چقدر خطر ناکه یدون یم یکرد ینم تشیقدر اذ نیا یخواست یم -

 میدیباز خند و

 :دیاز همه بابا از جا برخاست و رو به من پرس قبل

 ؟یریخودت م ایبابا برسونمت  -

 قدم شد و جواب داد: شیپ انوشیجواب بدم که ک خواستم

 رسونمش  یمن م دیبابا شما بر -

از  ونریب میکه بر نیکرد. قبل از ا یبلند شد و از بابا تشکر و خداحافظ ایاعتراض کنم اما همون موقع عرش خواستم

عقب سوار  ایآورد بعد از سوار شدن عرش رونیب نگیرا از پارک نشیماش انوشیکرد. ک یمامان هم تشکر و خداحافظ

متوجه شدم  یشنونده رو داشتم وقت هیو من حکم  دنیخند یم یکردن و گاه یشدم در راه هر دو با هم صحبت م

  دمیو پرس دمیهم کش یرفت ابروهامو رو یراه دانشگاه رو نم انوشیک

 ؟یریم یکجا دار ستیطرف ن نیدانشگاهم که ا انیک -

 اش و گفت: یشانیپ یرو دیبا کف دستش کوب انوشیک

گاه رو برسونم فرود ایافتاد باشه حاال عرش ینم ادمیاصال  یگفت یرفت اگر نم ادمی یبه کل ؟یچرا از اول نگفت یوا -

 برم یتو رو هم م

و  به من انداخت ینگاه ییجلو نهیاز تو آ ایهم نداشتم که بگم عرش یزیچ یعنینگفتم  یزیدادم و چ زیبه م هیتک

 گفت:

 نشه؟ رشیجان کالسش د انوشیک یول -

 من جواب دادم  انوشیک یجا به

 شه هنوز وقت دارم ینم رینه د -

د کر یکوتاه یخنده  در ادامه انوشیسبقت گرفتم خجالت زده شدم ک انوشیکه تو جواب دادن از ک نیلحظه از ا کی

 و گفت:
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بشه تا حاال مخ من و خورده بود که تند برو وقت ندارم  رشیاگر قرار بود د نیا یشناس ینباش خواهر من و نم نگران

بودم که  یآدم نیهمچ هیگفت من  یراست م دمیاز او آروم خند تیمنم با تابع دیحرفا، باز خند لهیقب نیو از ا

 کردم دلم گرفت یاحساس م میکرد یخداحافظ ایکه از عرش نیه کالس برسم. بعد از اب ریوقت د چیدوست نداشتم ه

بار  نیدلم براش تنگ خواهد شد. اخر دنشیکردم با ند یشده احساس م یجور هیقلبم در جا فشرده شد و حالم 

م لب خند نگاهش کرد شهیشدم و از پشت ش نیمن زد سوار ماش یبه رو یکه نگاهش کردم لبخند یموقع خداحافظ

قرار شد ناخوداگاه برگشتم و از پشت شانه  یباز قلبم ظرب گرفت و ب نیما تکان داد با حرکت ماش یبرا یزنان دست

 دمشیند گهینبود د یبه پشت سرم نگاه کردم ول

 گفت: یو با شوخ دیخند انوشیک

 گرده  یبر نم گهینگران نباش بابا رفت د -

فتم در تمام راه دانشگاه تنها به آهنگ در حال بخش بود گوش دادم دم در نگ یزیتبسم و چ هیاما در حد  دمیخند

 ریآهسته و اروم وارد محوطه دانشگاه شدم سر بز یشدم و با قدم ها ادهیکردم و پ یخداحافظ انوشیدانشگاه از ک

به  و نگاهم رابرداشتم  یبر خوردم به عقب قدم ینیگبه جسم سن کدفعهیرفتم و حواسم به اطرافم نبود که  یراه م

کرد و ازم فاصله گرفت منم عذر  یمصطرب عذر خواه یمواجه شدم با حالت یرو به روم دوختم که با پسر جوان

مکث کردم سپس در زدم و رفتم داخل استاد آمده بود و  یکردم و به راهم ادامه دادم پشت در کالس کم یخواه

م و سر جام نشستم احسان لبخند زنان طرفم خم شد و دم و اکثر بچه ها حاظر بودن سالم کرد هدرس را شروع کرد

 گوشم گفت:

 !یایشده بودم فکر کردم نم دیاز آمدنت ناام -

 شد؟ یکردم حواسم را به درس بدم اما مگه م ینزدم سع ینگاهش کردم و حرف فقط

 کردم  یداد فکر م یم حیدرس را برام توض ایکه عرش یو به لحظه ا روزیداد و من به د یم حیدرس رو توض استاد

 پرستو حالت خوبه؟ -

صدام  یطور نیباعث شده ا یپس امروز چ یگفت خانم افتخار یم شهیصدا برگشتم احسان بود اون که هم سمت

باز  یکردم ول ینگاه اشکان رو حس م ینیندادم  شانه باال انداختم و جواب ندادم از اون طرف سنگ تیبزنه؟ اهم

شده بود! درس  تیاهم یبرام ب زیهمه چ چرادونم  یاستاد چشم دوختم اصال امروز نم اعتنا به یندادم و ب تیاهم
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حال و  جیباز کالس داشتم اما ه گهیکردن دو ساعت د یو سر و صدا کالس را ترک م اهویتمام شد و بچه ها با ه

 دخترا و احسان دورم احاطه کردن رونیرو نداشتم از کالس زدم ب یحوصله کالس بعد

 لت خوبه؟ حا - رز

 !ایستیامروز اصال رو فرم ن - ربابه

 افتاده؟ یاتفاق - احسان

 جواب دادم یحوصلگ یانداختم و با ب یتفاوت نگاه یهر سه نفر ب به

 .ستین یزیخوبم چ -

 :و گفت دیحالتم شده بود رز دستم را کش رییمتوجه تغ زیشد زل زد به من انگار او ن یاز کنارمون که رد م اشکان

 م،یدور بزن میشروع بشه بر یس بعدتا کال -

 و جواب دادم  دمیرو پس کش دستم

 حوصله ندارم برم بهتره  یخوام بچه ها کم یمونم معذرت م یمن تا کالس شروع بشه نم نه

 قدم برداشتم احسان دنبالم آمد. یکردم و سمت درب خروج یشانه باال انداختن ازشان خدافظ دخترا

 ؟یبگ یخوا یهست چرا نم تیزیچ هیصبر کن تو امروز  -

 چم شده بود؟ قایدق یگفت ول یم درست

 برمت؟ یمن م یبر یخوا یکجا م یگینم یزیپرستو چرا چ -

 تنها باشم. یخوام کم یممنون م -

نشستم و به اطراف  مکتین یشدم رو یسر سبز طیکردم سپس وارد مح یط ادهیرا پ یکردم و مسافت یخداحافظ

 چشم گردوندم

 کنم فال.... بخر ازم یفال خوب دارم! خانم، خانم خواهش م ؟یخر یال دارم...خانم فال مفال.... ف -
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 زدم و گفتم یخواست تا ازش فال بخرم لبخند یو ازم م ستادیرو به روم ا یساله ا ازدهیده  یبچه ا پسر

 قشنگت بهم بده یفال از اون فال ها هیباشه  -

انداخت از جعبه  ایعرش ادیشد که ناخوداگاه من رو به  انینما وسط گونه اش یزد و چال یشد لبخند خوشحال

 یپنچ تومان هیرو بپرسم  متیکه ق نیو دست من داد بدون ا دیورق کوچک کش یا کهیکه در دست داشت ت یکوچک

 بهم انداخت و گفت؟ یدستش دادم نگاه

 خانم من خورد ندارم! یول -

 خوبه! رمیگ یزت فال مجا بازم ا نیاشکال نداره هر وقت آمدم ا گفتم

 بر لب نشوندم و فال رو باز کردم یشد و دوان از من دور شد. لبخند خوشحال

 صاحب فال  یا        

خود توست. دلت  یدواریبه خاطر صبر و ام نیاست. و ا دهیرس یباش، که روز فرخنده که منتظرش بود خوشحال

 . ردیگ یآرام م

 از سرنوشت تو بود. یکار قضا و جزئ نیا یا دهیتو به مرادت رسرا فراموش کن که  یا دهیکه د یبد هر

 فمیان ورقه رو تا کردم و تو ک یفال ها که همه اشون الک نیفکر فرو رفتم کدوم روز که من منتظرش بودم؟ بابا ا به

 گرفتم و برگشتم خونه،  یانداختم از جا بلند شدم تاکس

 کرد سالم کردم و طرف پله ها رفتم  یحبت مداده و با تلفن ص هیمبل تک یمامان که رو به

 ؟یقدر زود برگشت نیسالم چرا ا کیعل -

 حوصله نداشتم کالس رو ول کردم آمدم -

 پله باال رفتم که مامان صدام زد از پشت شانه برگشتم و نگاهش کردم چند

 بله مامان! -

 جا کارت دارم  نیا ایب -
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 خواستگار آورده؟ کنارش نشستم  نکند باز مامان برام یوا یا دمیدلم نال تو

 !دییبله جونم، بفرما -

 زد و گفت: یکرد رو به من لبخند یاز ان استفاده م یشدن خواستگار دایکه هر بار با پ یبا لحن مهربان مامان

 یخوره که تو ه یدرس و دانشگاه به چه درد تو م نیدونم ا یآخه من نم یآمد یول کرد یکرد یاتفاقا کار خوب -

تو خونه و  نهیبش دیدختر هر چه درس بخونه؟ هر چه زحمت بکشه آخرش با ؟یکن یو خسته رفتن و آمدن مخودت

 ! دم؟یدرس خوندم آخرش به کجا رس اتیادب سانسیکنه، من و نگاه تا ل یخاندار

 زدم و گفتم  یمصنوع لبخند

 رو ولش کن برو سر اصل مطلب ینیمامان من مقدمه چ -

 و گفت: دیخند

 !ایباهوش -

 ادا جواب دادم با

 !یدیکجاشو د -

 گردن  یدختر خوب م هیپسر خواهرش دنبال  یگفت برا یخانم زنگ زد م رانیهمان لبخندش ادامه داد تازه ا با

 آقا زدم و وسط حرفش گفتم یبه کوچه چپ عل خودمو

 بشه، بشونینص بیدختر خوب و نج هیان شاءاهلل  یبسالمت عه

 دم جا بلند شدم و ادامه دا از

از اون  ستین یرسه مرد زندگ یبنظر م دمیگم د یخانم رو م رانیپسر خواهر ا ریبار جهانگ هیمامان من  یدون یم -

 یم ییحرفا حاال کدوم بنده خدا نیندازن و از ا یو گردن بند م ارنیخروس در م نیکه موهاشون رو ع ییدست پسرا

 دونه؟! یخواد زنش بشه خدا م

 گفت: یشد و با تند یجواب ردمو اعالم کردم عصبان یسادگ نیکه به هم نیبود به من، از ابا تعجب زل زده  مامان
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 یبرو لباساتو عوض کن الزم نکرده در مورد پسر مردم نظر بد -

ال و من و دنب دیبر خوردم دستم را کش نییآمد پا یکه م انوشیبا ک کدفعهیو باز چند پله باال رفتم که  دمیخند

 مبل نشوندم و گفت: یرو د،یکش نییخودش به پا

 رو فراموش کن، یدیکه شن یهر قصه ا -

 به مامان کرد و ادامه داد: یا اشاره

 مادر شوهر گوش کن! یو به قصه  ایب -

 دمیخند یکردم و م ینگاهش م یجیگ با

 آورد ادامه داد یکه حرکات مضحک از خودش در م یدر حال اونم

 یبرات خواستگار ادیحالش روز اول که م نیخونه مونده خوش به ا یک شوهر نکرده خوش به اون حالش هر یک هر

 شهیشروع م شهیتموم م فایتو اون خونه، تعر یرفت ی! اما عروس که شدیدار یعجب مادر شوهر یگ یتو دلت م

 ونه،ید یش یبهونه، خدا به دادت نرسه زود م

 رفتم کنارم نشست و ادامه داد یم سهیخنده ر از

 ..! روز دوم.یکیتو چه خوشگل و ش گهیمروز اول بهت  -

 عقب هلش دادم و خنده کنان گفتم به

 بس کن دل درد گرفتم   انیک یوا -

حق  یا افهیدست به کمر زد و با ق میمتوجه نگاه تند مامان به خودمون شد کدفعهی میدیخند یم یدو که ه هر

 بجانب گفت:

 حد بده؟ نیمادر شوهر تا ا یعنی ؟یلدب یچ گهیخان؟ د انوشیشده ک یطور نیخب حاال ا -

 شد و گفت میپشت سرم قا رهیخنده اش را بگ یتونست جلو یکه نم انوشیک

 ! یشما که هنوز مادر شوهر نشد نیریگ یرو به خودتون م زیحاال شما چرا همه چ -
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دور تا دور مبل  انوشیکرد ک یم انوشیکه دنبال ک یاشکم در آمده بود. مامان در حال دمیخند یخدا از پس که م یا

 باال برد و خنده کنان گفت: میمبل ولو شد دستش را به عالمت تسل یاخر سر که خسته شد رو د،یچرخ یم

 ؟یخوا یم یچ گهیمامان جان به خدا من نوکل شمام هستم د -

 از جا بلند شدم و گفتم  دمیخند یکه آروم آروم م یوکنارش نشست در حال دیخند مامان

 وض کنم بهترمهبرم لباس ع -

 بهتر شده بود. یلیحالم از آن که بود خ دمیخند یگفتم و م یم انوشیروز که با ک تمام

ردن و ک یزیکه قراره برگزار بشه برنامه ر یمهمون یآمدن با مامان نشستن برا انوشیک دنید یبعد که دخترا برا روز

 کردن. نیکه قرار دعوت کنند را تع ییمهمان ها

 یپام قرار دادم و م یرو وهیپر م ینشستم و بشقاب ونیزیتلو یمبل جلو یکارا رو نداشتم رو نیکه حوصله ا من

 خوردم شکوفه صدام زد و گفت:

 ؟یندار یزیچ ینظر یتو چ -

 باال انداختم و جواب دادم شانه،

 کارا رو ندارم سپردم به شما، نیمن حوصله ا -

 :دیکرد و پرس یمکث شکوه

 یم ؟یبزار یخوا یهمه مهمان کجا م نیا ؟یبه فکر جا بود چیه یدعوت کن یخوا یان مهمه مهم نیاوه مامان ا -

 شه؟ یو پاش م ختیجا چقدر ر نیا یدون

 بود گفت: نیکه غم و غصه اش هم مامان

 دونم منم به فکرش بودم یاهووووم م -

 گرفتم و گفتم  بیاز س یقاچ

 که باشه هم خوبه! یکه خودمون ستین یعروس ایجشن عقد  دیهمه مهمان دعوت کن نیا ستنیمجبور ن -
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 کرد و گفت  یشیبود ا امدهیکه انگار از حرف من خوشش ن شکوفه

 .یالزم نکرده نظر بد یات رو بخور وهیتو بهتره م -

اوردم از جا بلند شدم و رفتم سمت مامان  رونیزبونم رو براش ب د،یبود به من خند یکه با بچه ها مشغول باز انوشیک

 بغلش کردم و گفتم از پشت

 مامان! -

 ؟یخوا یم یچ هیچ -

 جمع کردم و جواب دادم لبامو

 خوام یلباس ندارم لباس م یمهمان یمامان برا -

تا  امیها تک باشم و به چشم همه ب یخواست تو جشن ها و مهمان یم شهیگه چون هم یدونستم مامان نه بهم نم یم

 یپسندم شکوفه اخم یرو نم یمن کس یمورد پسند همه ام ولواقع بشم خخخخخ من که  یمورد پسند کس دیشا

 کرد و گفت:

 کمدت که پره ماشاء اهلل من به اندازه تو لباس ندارم یگه لباس ندارم چته ندار یم نیهمچ -

 خودم رو لوس کردم و جواب دادم یکم

 دنیخورن همه من رو تو اون لباسا د یاونا به درد نم -

 حس حسادت به من داشت گفت: یودککه از همان دوران ک شکوفه

 ؟یدو سه ساعت مگه الزمه که لباس بخر یبرا حاال

 از من گفت: یبا طرف دار مامان

 ؟یتن کن دیچند ساعت با یریگ یکه م یلباس مگه

 نداره یشوخ یبا کس زایجور چ نیدونم که مامان تو ا یخوشم آمد م خخخخ

 بخر یقشنگ زیچ یبردار ول فمیبرو کارت رو از تو ک -
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 فتم:گ انوشیکارت رو برداشتم و رو به ک فشیسمت ک دمیگفتم دو یمامان گرفتم و چشم یاز گونه  یبوس ابدار هی

 م؟یبر یایبا من م -

 زد و گفت: یبشکن دیکه انگار از خداش بود از جا پر انوشیک

  امیبله که م -

 ابروشو باال زد و با حرس گفت: یتا شکوفه

 ت پرستو خانم!اس ایکه مح زتیهمه چ -

 جوابش ندم با ناز و عشوه جواب دادم نتونستم

 !زمیصفا ها رو داره عز نیخونه بابا موندن هم -

 لب زمزمه کرد. ریز یزیکج کرد و چ دهان

 کردم یاز اونا خداحافظ انوشیآماده شدم و دست در دست ک یاعتنا به او زود یب

دو کف دستش  انوشیک میداد یو در مورد لباسا نظر م میزد یم دید رونیو هر دو مغازه ها رو از ب میپاساژ شد وارد

 گفت: جانیو با ه دیرا به هم کوب

 خودت برام لباس انتخاب کن چطوره؟ قبول! قهیتو هم با سل رمیخودم برات لباس بگ ی قهیمن با سل ایب -

 جواب دادم متفکرانه

 ؟ینباش قهیکه بد سل یموافقم به شرط ستین یاومممم باشه فکر بد -

 و گفت: دیخند

 راحت التیخ ستمین -

و ر میکه انتخاب کرد یفروشنده مدل میانتخاب کرد وارد مغازه شد نیمن از تو وتر یبرا یراهنیپ انوشیک بالخره

 نیکرد اون رو دست ما داد. نگاهش کردم اما ا یم فیپارچه اش تعر تیفیکه از جنس و ک یکرد و در حال نیتحس

 تو تن چه طوره؟ دید دیم نبود بااش معلو یبایز یطور
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 اومد. یبود و به من م یتمام قد نگاه کردم لباس قشنگ نهیپرو شدم و لباس رو تنم کردم و خودم را تو آ وارد

ود شده ب یبا سنگ کار شده بود و از پشت تا کمر تور کار ییرنگ که از قسمت جلو ییبلند طال یلباس مجلس هی

ر نظ نمیتا بب دمیداشت من که پسند یتور نیبود و است یا دهیلباس پوش ادیکه باعث شد ازش خوشم ب یزیچ

 بهم انداخت  یدر نگاه یبود؟ صداش زدم آمد و از ال یچ انوشیک

 :دمیزدم و پرس یچرخ

 خوبه! -

 ه؟یخودت نظرت چ -

 دمیمن که پسند -

 زد یلبخند

 میبر یپس همون رو م -

 دیخودم براش لباس انتخاب کنم با ی قهیحاال نوبت من بود تا با سل رونیب میو از مغازه زد میرا حساب کرد پول

دونه که چه  یام رو مسخره کنه؟ خخخخ نم قهیخودش را آماده کرده تا سل انوشیدونم ک یام رو نشون بدم م قهیسل

 داره! یا قهیخواهر خوش سل

ونا هم انوشیانتخاب کردم ک یکتان سرمه اشلوار  هیبا  ریز یبا ستاره ها یآسمون یآب راهنیپ هیو  میمغازه شد وارد

 یعال یلیخ نیبه رنگ سبز عوضش کردم اره ا یکیو با  امدیخوشم ن راهنیاز رنگ پ ادیرو تن کرد نگاهش کردم ز

ر و نظ میزد یم دید نیهنوز لباسا رو از پشت وتر یول رونیب میو از مغازه زد میحساب کرد میبود. پس همونا رو برد

عرض سالم جلو  یزدم و برا یاز دوستان دوران مدرسه ام افتاد لبخند یکیحال و احوال چشم به  نیدر ا میداد یم

 همن و ب ایکه آ نمینگفتم خواستم بب یزیو دستام را پشت سرم قالب کردم اما چ ستادمیرفتم لبخند زنان مقابلش ا

 نه؟ ای ارهیم ادی

 و گفت: بغلم کرد دیباز پر شیبا دقت نگاهم کرد سپس با ن یکم

 حالت چطوره دختر؟ ؟یخودت نیشه پرستو ا یخدا باورم نم یوا

  میدیهمو بوس یو رو دمیخند



 دوباره یطلوع

 
105 

 

 ؟یاز دوستت نگرفت یسراغ هی یحت یمعرفت رفت یمن خوبم ب -

رو به من زد منظورشو که  یافتاد به او سالم کرد و چشمک انوشیبه ک یچشم سور یبعد از سالم و احوال پرس یکم

 و گفتم دمیخند دمیفهم

 انوشه،یبرادرم ک -

 حالتون خوبه! انوشیآقا ک سالم

 د؟یممنون شما خوب -

  دمینگاهش کردم و پرس یشوق و دلتنگ با

 ...ای ؟یهنوز مجرد نمیبب -

 و جواب داد دیخند

 عقدمه! گهیاگر خدا بخواد چند روز ر -

 گفتم سپس گله کردم  کیبهش تبر یخوشحال با

 !یدتم دعوتم نکردعق یبرا یمعرفت حت یب -

 و گفت: دیرو کش دستم

تونم دعوتت کنم راه  یم یفکر بودم چطور نیگم شد همه شماره هام گم شدن منم به ا میبخدا پرستو گوش -

 وقت بلد نشدم چیخونتون که ه

 :دیو پرس دیخند سپس

 نشد؟ دایهنوز دلبرت پ یچ تو

 ه بود انداختم و جواب دادم از ما فاصله گرفت یکه چند قدم انوشیبه ک یخنده نگاه با

 متاسفانه نه هنوز -
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 میدیهر دو خند و

ه ک یآمد افتاد. سور یم رونیب یفروش فیاز مغازه کفش و ک دیاون طرف پاساژ چشم به احسان که با دست پر خر از

 زیکرد و او ن او تکان داد با تعجب هر دو را نگاه کردم! احسان جلو آمد سالم یبرا یخندون دست یمتوجه او شد با لب

 با تعجب چشم به من دوخت 

 و گفت: دیکه متوجه نگاه تعجب بارمون شد خند یسور

 د؟یکن یهمو نگاه م یطور نیچرا ا ه؟یچ -

 به احسان کرد و دادمه داد  یاشاره ا سپس

 کنم آقا احسان نامزدم یم یپرستو جان معرف -

 اضافه کرد  کرد نگاهش را از من دور کند یم یرو به احسان که سع سپس

 یدیجشن دعوتش کنم د یخواد برا یکه درباره اش بهت گفته بودم که دلم م یهمون دوست شونیاحسان جان ا -

 کیحدود  میبود یهمکالس رستانیتو دوران دب یخدا من و به خواسته ام رسونده پرستو افتخار یچه تصادف جالب

 خبر بودم  یساله که ازش ب

بود  یحوال نیکه ا یشاپ یدست داد سپس از ما دعوت کرد به کاف انوشیم کرد و با کدوباره سال ییبا خوشرو احسان

 خندان گفت: ییبا رو یخود قرار گرفت احسان رو به سور یهر کدام سر جا میشد یهر چهار نفر وارد کاف میبر

 شه،یبگم باورت نم یزیچ هی -

 :دیپرس یبا کنجکاو یسور

 بگو؟ یچ -

 ت و با همان حال جواب داد به من انداخ ینگاه احسان

 !میو همکالس هست میخون یدانشگاه درس م هیتو  یمن و خانم افتخار - 

 نگاه متعجبش را به من دوخت و زمزمه کرد  یسور
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 عه چه جالب  -

 زد و ادامه داد یلبخند گل و گشاد سپس

 خوردم  یهمه مدت در دسترس بود و من غصه اش رو م نیپس ا -

 :دمیبه احسان پرس و رو میدیخند یهمگ

 ؟ینامزد دار ینگفته بود یول -

 گفت: یپشت گوشش را خاراند و با شوخ احسان

 دانشگاه بدونن نامزد دارم  یخواستم دخترا ینم -

احسان من  یخنده قبل از خداحافظ ریز میزد یبهش رفت و باز همگ یاو کرد و چشم قره ا ینثار بازو یمشت یسور

 وشانیمن و ک میاصرار کردن که حتما تو جشنشون شرکت کن یلیشون دعوت کرد و خجشن عقد یرو برا انوشیو ک

 میکرد یو ازشان خداحافظ میتشکر کرد

 گفت: یبا شوخ انوشیک میشاپ که خارج شد یکاف از

 میجشن عقد دوستت تن کن یما شد که لباسامون رو اول برا بیافتخار نص نیپس ا -

چهارشنبه شب  یمامان پنچشنبه شب بود و جشن عقد احسان و سور یگفت مهمان یدرست م میدیهر دو خند و

 بود.

 دارید یآور ادیو با  دمیتخت تاق باز خواب یخونه، دخترا رفته بودن منم خسته بودم رفتم تو اتاقم و رو میبرگشت

 دیرس به گوشم میاعالن گوش یهنگام صدا نیمهمان لبام شد. در ا یلبخند یمنتظره چند ساعت قبل سور  ریغ

 از طرف احسان بود. امیپ

 ؟یبهت نگفته بودم ناراحت که نشد یزیام چ یخوام که درباره نامزد یسالم معذرت م -

 تکان دادم یو سر دمیخند

 .یاله دیش ریهم پ یشما خوشحالم به پا یبرا یلینداره که ناراحت بشم اتفاقا خ یلیکنم دل یسالم خواهش م -
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که مامان  نیمزاحمش راحت شده بودم و از ا یها امیسدود کرده بودم و از دست پرو م اوشیروزه که شماره س چند

 ینم ستادمیا نهیا یبا وسواس رو به رو دیگفت خوشحال بودم بالخره روز موعود رس یباره نم نیدر ا یزیچ گهید

کردن شدم  شیغول آرازدم و مش ایکردم دل به در یم دیکه با شیآرا ینه! اما با اون لباسم کم ایکنم  شیدونم آرا

جا نقله  نیکه از ا یاما از زمان میبا هم داشت ییکه چه خاطره ها یخوام برم جشن عقد دوستم دوست یم یناسالمت

 شهیباورش م یک یخدا چه تصادف یگرفتم خاموش بود. ا یو هر بار باهاش تماس م دمشیند گهیمکان کردن د

 یشده بودم! مطمئنم روز مهمان یچ یوا یا دمیموم شد لباسامو پوشکارم که ت اد،یاز آب در ب ستماحسان نامزد دو

مانتو  هیبردم و  یروسر ریموهامو که باز گذاشته بودم ز ،یکنم خخخخخ چه اعتماد به نفس یمامان غوغا به پا م

هم  ونریدم بام را پا کردم و از اتاق ز یتلباسام انداختم کفش پاشنه بلند ده سان یرو دیرس یکه تا زانوهام م دیسف

 و گفتم دمیبا دهان کش یسوت دنشیآمد با د رونیاز اتاقش ب انوشیزمان ک

 هو دامادا! نیع یشد یاوالال به به! چه کرد -

 و گفت: دیمحشر شده بود. خند دیسف یبا راه راه یبا کروات سرمه ا دیسف راهنیپ یو شلوار مشک کت

 ما هم دست کم از عروس خانما نداره! یابج -

 و گفتم مدیخند

 نشده ریتا د میبر -

 مامان لبخند زنان نگاهمون کرد و گفت: نییپا میرفت یهم که از پله ها م کنار

 ماشاء اهلل خدا پشت و پناهتون  -

 گفت: یو با شوخ دیخند انوشیک

 میبر نگرد یمامان دعا کن دست خال -

 مشت نثار بازواش کردم لبمو با دندون گرفتم و گفتم هی

 انیک خجالت بکش -

  میکرد یو از مامان خداحافظ دیخند
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 یوا یبه قسمت مردونه رفت و من وارد قسمت زنونه شدم ا انوشیسپس ک میشد ادهیرا پارک کرد و هر دو پ نیماش 

طول  ریسر بز دنیرقص یاون وسط همراه اهنگ م یکرد و عده ا یگوش را کر م یج ید یاون جا چه خبر بود صدا

ر گشتم و او را د یله بشم با نگاه دنبال سور ظرنگاه جمع حا ریکم مونده بود ز موندمیود پب تیسالن که پر از جمع

براش تکان دادم و سمتش پا تند کردم تو  یزدم و دست یلبخند دمیعروس و داماد نشسته بود د گاهیکه در جا یحال

راز اب دنمیشناخت و از د دیمنو دگفتم مادرش تا  کیچه خوشگل شده بود سالم کردم و تبر بایز شیاون لباس و ارا

 یریبود انتخاب کردم و نشستم د کیعروس و داماد نزد گاهیکه به جا یزیو به من خوش آمد گفت، م کرد یخوشحال

با اشاره سر به من سالم  دنمیآمد با د یکه در حال رقص بود گذشت و کنار سور تیجمع انینگذشت که احسان از م

ر ک یسالمش را دادم عاقد که آمد صدا واباز او با تکان دادن سر ج دیند منم با تقللبانش نشا یرو یکرد و لبخند

 یکردن بعد از خواندن خطبه  یم یو شاد دنیساب یسر آن ها قند م یقطع شد دختران جوان باال یقیکننده موس

ال که احسان و بخش شد حا یقیکل و دست زدن فضا را پر کرد و باز موس یعقد و بله گفتن عروس و داماد صدا

که  ییمنم از همان جا دنیرقص یزدن و م یدورشان را احاطه کرده دست م یگهم دنیرقص یاون وسط م یسور

زدم  یو دست م دمیخند یرفت م یبهم م یچشم قره ا یکه سور یکردم و گه گاه یبودم لبخند بر لب نگاهشان م

من  از مسال که کنارم نشسته بود چش انیم یکنم زن یها برقصم و پا کوب یاصال عادت نداشتم تو جشن ها و مهمان

 زدم  بیزدم به خودم نه یبه روش م یافتاد با اجبار لبخند یداشت منم هر بار نگاهم بهش م یبر نم

 کنه، یم یپرستو خودت رو آماده کن االنه که ازت خواستگار -

 :دیفکر بودم که پرس نیا در

 ؟یعروس هست ایآقا داماد  لیاز فام -

 زدم و جواب دادم یخندلب

 دوست عروس خانم استم -

 داره! یاهان عروس چه دوست خوشگل -

 زدم  یزده لبخند خجالت

 ؟یازدواج کرد -

 .دیسوال رو از من خواهد پرس نیدونستم ا یکه م من
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 دیاز دهانم پر کدفعهی یبگم نه ول خواستم

 نه هنوز نامزدم -

 که انگار ناراحت شده بود گفت: یحالت با

 !زمیعز یانشاء اهلل خوشبخت بش -

 ممنون یمرس -

از جا بلند شدم در  دیو دستم را کش ستادیآمد مقابلم ا یشدم که لبخند زنان طرفم م یهنگام متوجه سور نیا در

 برد گفت: یکه من را با خودش اون وسط م یحال

 !یبهتر بود خونه بمون ینکن یکار چیو ه ینیجا بش هی یخواست یاگر م -

 و گفتم: دمیخند

 که بزنم و برقصم! یانتظار ندار یپس چ -

 حق بجانب نگاهم کرد.  یا افهیق با

 :وگفت

 یخوشگل رو زد پیت نیا

  نم،یکن بب یجا و دلبر نیا ایب ینیجا بش هی که

 دنیشروع به رقص یوسط دخترا که در حال رقص بودن دستم را رها کرد و خودش به کنارم به نرم یو سور دمیخند

خندوندمش با تمام شدن آهنگ  یدادم و م یاو خودم را تکون م یزدم با ناز و عشوه برا یکه دست م یحال کرد در

خسته  یلیخونه، خ میبرگشت میو ن ازدهی تبود حدود ساع یخوب اریو برگشتم سر جام شب بس دمیکش ینفس راحت

چشم باز کردم کش و  دیرس یگوش م به نییکه از طبقه پا ییبا سر و صداها دم،یبودم تا لباس عوض کردم خواب

مهمان دعوت کرده بود.  یو مامان کل میداشت یآمد امشب مهمان ادمیتازه  رونیبه خودم دادم و از اتاق زدم ب یقوس

بود آمده بودن دست و روم را  یدختره مغرور و از خود راض یلیکه خ سایعمه هام با دخترش پر از یکیدخترا خاله و 

 از خود یبا او دست دادم و ازش فاصله گرفتم دختره  دمیرس سایآن ها سالم کردم تا به پر یکی یکیشستم و با 
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رو بدست  انوشیتونه دل ک یم ودشخ الیزد هه بخ یبا ناز و عشوه با او حرف م دید یرا م انوشیهر بار ک یراض

 االن کشته مردشه! انوشینه که ک ارهیب

 یصبحانه چ نمیتا بب خچالیسالم کردم و رفتم طرف  زیودن به اونا نتو اشپزخونه شکوه و شکوفه اون جا ب رفتم

کردن گوشت صورتش  کهیت کهیقرار دادم شکوفه در حال ت زیم یعسل، و خامه را برداشتم و رو ر،یپاکت ش م؟یدار

 را جمع کرد و گفت:

 کنکمک  ای! دِ بمیکار دار یکل ینیب یاالن چه وقت صبحانه خوردنه آخه دختر؟ مگه نم -

 جام نشستم سر

 اول گلم! رمیبگ یبزنم بزار انرژ یزیخورم محاله دست به چ یکه صبحانه نم یمن تا زمان -

 ازدهینه حاال که ساعت  یشد یم داریصبح زود ب یخواست یم یگرد یم یتو که دنبال انرژ -

 گذاشتم دهانم.. یلقمه ا ییاعتنا یب با

 در حال ظرف شستن گفت: شکوه

 .ستین گهیحرفا د نیاز ا یشوهر خبر یکه خونه باباش است ناز کنه بره خونه  یزار تا زمانب یچکارش دار -

 :دیصورتش شد و پرس یچاشن یپختن غذا اخم نیدر ح مامان

 شوهر چشه! یمگه خونه  -

 زد و جواب داد یپوزخند شکوه

 ....یریگ یشوهر رو م یمامان قربونت برم شما که مدام پشت آقا یچیه -

گشتم:  یم اهامیوال رو دیخودم به دنبال شوهر آ الیکردن و من در عالم و خ یخونه و شوهر با هم بحث م سر اونا

در دلم رخنه  یترس کدفعهیتنگ شده خخخخ  دنشید یکنم دلم برا یپس کوش کجاست؟ کم کم احساس م

محاله شده تا اخر عمر مجرد  نیا نهکنم  ینه نکند من هم مثل شکوفه و شکوه با اصرار مادرم شوهر م یانداخت وا

 تند شکوفه به خودم آمدم یدم با صدا یتن به ازدواج نم یطور نیا یمونم ول یم

 بره! یقدر زمان نم نیصبحونه خوردن که ا هی ییدختر کجا یهو -
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 اخواستن ر یگفتن و ازم م یکه م یکشه، بلند شدم و هر کار یخودشو م نینزنم ا یزیدونم اگر امروز دست به چ یم

 .دادم یانجام م

اوردن خوبه که مامان مراعات کرده و همه رو دعوت نکرده تعداد  فیهمه مهمان ها که دعوت شده بودن تشر شب

دو مستخدم آورده بود  هیمامان  نیبود به خاطر هم ادیز یلیحجم کار خ یول دیرس یم یکل مهمان ها به پنجاه نفر

با هم  گهید یجا هیدور هم جمع شدن و ما جوونا  هااز سرو شام بزرگ تر آن ها بود بعد یکارها بر عهده  شتریکه ب

و  یو فرهاد پسر عمه ام اشک دخترا رو در آورده بود با شوخ انوشیبه پا شده بود ک ییچه غوغا یوا میجمع شد

 ی رفت عرفان بلند شد و ظبط بزرگ که گوشه یم سهیگفت از خنده ر یم یزیچ انوشیکه تا ک سایمزاحشون پر

بچه ها  گرید دیرقص یکه همراه آهنگ در حال بخش با حرکات مضحک م یروشن کرد و در حال اسالن قرار داشت ر

دست  میکنار هم نشسته بود لیاز فام یکیمن و الهه دختر   دنیانگار از خدا خواسته اون وسط پر یرو صدا زد همگ

 رو به من کرد و گفت: میدیخند یو به آن ها م میزد یم

 !ادیبهت م یلیخ یدیپوش یاس قشنگلب -

 یغیو با خودش برد و اون وسط رها کرد ج دیهنگام عرفان آمد سمتم دستم را کش نیتبسم تشکر کردم در ا با

دادم با  یخودم را کنارش تکان م یدست من و گرفت و با حرکات او به نرم انوشیو خواستم برگردم که ک دمیکش

که با دست خودم رو  یزنان در حال ندگرفت لبخ ینفسم داشت م یوا دنیکشو هورا  غیج یهمگ گهیشروع اهنگ د

دوختم اه اه چقدر  دیچسب یم انوشیخودش را به ک یکه ه سایزدم برگشتم سر جام نشستم و چشم به پر یباد م

 شیپ یما را ترک کردن بالخره فرصت یخندون خانه  یبا لب یو همگ یدختره! بعد از تمام شدن مهمان نیکنه بود ا

 فردا جمعه هیتخت انداختم عال یاستراحت کنم لباس عوض کردم و تن خسته ام را رو یبآمد تا برم تو اتاقم و حسا

بالشت گذاشتم  یکردم که تا سرم را رو یم یتونستم بخوابم و حال کنم، انقدر احساس خستگ یم یبود و حساب

 .دمیخواب

چشم  هیچ نمیرتم تکون خورد حال نداشتم چشم باز کنم ببصو یرو ینرم زیخواب بودم که احساس کردم چ غرق

رم ن یلیصورتم آمد خ یگردنم رو یاز رو یزیچ هیبعد باز احساس کردم  یلحظه ا دمیصورتم کش یرو یبسته دست

 دیخند یکه م انوشینشستم و با ک مو سر جا دمیو از جا پر دمیکش یغیج اوردمیطاقت ن دیبود تا گوشم که رس

 به دست گرفته بود. یه پر بزرگمواجه شدم ک

 و گفتم دمیاخم کردم دندون هامو به هم فشردم و از تخت پر دنشید با

 کشم،  یامروز من تو رو م انیک -
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  میرفت نییدوتا پا یکیو پله ها رو  دمیکنان پا به فرار گذاشت دوان دنبالش دو خنده

او  پشت سر انوشی. کدیبخش نتیچهره اش را ز یمایس یما لبخند دنیخورد با د یکه نشسته صبحانه اش را م بابا

 پنهان شد و اشاره به من گفت:

 خواد منو بکشه، یلولو م نیبابا جون بدادم بزس ا -

 را طرفش گرفتم و گفتم انگشتم

 کرد.  تمیگه بابا اول خودش شروع کرد. من خواب بودم آمد اذ یدروغ م -

برام در اورد و کنار بابا نشست شانه باال انداخت و  یانداخت و شکلکرسه ابرو باال  یدستم بهش نم دیکه د انوشیک

 گفت:

 کنم، دارتیب امیبه من چه بابا گفت ب -

 تکان داد و گفت: یآمد سر یخوشش نم انوشیوقت از کل زدن من و ک چیکه ه مامان

 ریزشته د میناهار دعوت یراصبحانه بخور ب ایزود برو دست و روت رو بشور ب نیشروع کرد یباز شما دوتا اول صبح -

 میبر

  دمیگوشمو خاروندم و پرس پشت

 ؟یکجا بسالمت -

 !یفهم یحاال برو بعدا م -

 دمیمقابلم گذاشت که پرس ییباال انداختم بعد از شستن دست و روم سر جام نشستم مامان فنجان چا شانه

 م؟یخب کجا دعوت -

 تکان داد نوچ نوچ کرد و گفت: یسر مامان

 !؟یامدین ایه صبر داشته باش دختر هفت ماهه که به دنخورد هی -

 کرد و گفت: یخنده ا بابا
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 نکن بهش بگو کجا! تشیخب خانم اذ -

 با تبسم رو به مامان گفت: انوشیک

 رتشیگ ینم یدونه کس یچون م رهیکه پسر دم بخت دارن نم ییشده و جا یعقده ا نیمامان ا -

 و منتظر جواب مامان شدم  دمیندخ یالک یبا اداش با دهان کج د،یخند و

 انداخت و گفت: انوشیبه ک یچشم قره ا مامان

 دِ صبحونه ات رو بخور، یناهار دعوتمون کرد حاال راحت شد یشکوفه صبح زود زنگ زد برا -

 و گفتم دمیبه ابروهام دادم لبامو ورچ یحالت

 !امیمن نم -

 و با اشاره به من گفت: دیخند انوشیک

 شناسم یخودمو که م یجگفتم اب یدید -

 بود؟ یمخالفتم چ لیبهش انداختم حق داشت مسخره ام کنه اون که خبر نداره دل یتفاوت یب نگاه

 گفت: یبا لحن جد مامان

 ه؟یپس بهانه ات چ یامروز که دانشگاه ندار -

  نیهم امیدوست ندارم ب یچیه -

 خوام بشنوم  یهم نم یحرف اضاف یایم -

بلند شدن رفتن تو هال منم بلند شدم و با لب و  انوشیبغض صبحانه امو خوردم، بابا و ک نزدم و با حرس و یحرف

 گفتم  زونیاو یچونه ا

 دوست ندارم مگه زوره؟ امیمامان من نم -

 بود به من زل زد و گفت: زیم یکه مشغول جمع کردن رو مامان
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 برو آماده شو   ستایر وانطو نیحاال هم هم یایکه گفتم م نینکن هم یدختر با من زبون دراز -

 کاناپه لم دادم  یو با بغض رفتم تو هال و رو دمیکوب نیحرس پا به زم با

 و گفت: دیاش گل کرده خند یکه از صبح شوخ انوشیک

 اش رو  افهیق -

 بهش انداختم و خطاب به بابا گفتم  یتند نگاه

 امیآخه دوست ندارم ب دیبه مامان بگ یزیچ هیشما  ییبابا -

 زد و جواب داد: یپوز خند بابا

 اشکال نداره! ایبار ب نیا هیحاال  یشناس یگلم تو که اخالق مامانتو م -

 و گفت: دیباز خند انوشیک

 کنن  شیترسه بره و خواستگار یم نیبابا ا -

 و گفت: دیاروم خند بابا

 بس کن سر به سر خواهرت نزار -

 به روش زدم و زمزمه کردم  یخند شین

 مزه! یب -

مانتوام که سال گذشته  نیتر یمیو قد دمیبه خودم نرس ادیشدم رفتم تو اتاقم تا اماده بشم سر لج مامانم ز ندبل

 یخاص یمانتو ام هماهنگ ییمویکه البته با رنگ ل دمیسر کش یرنگ ساده ا یبودم تن کردم شال صورت دهیخر

اخت به من اند یهیمامان نگاه اندر سف نییرفتم پا یاز پله ها که م رونیبرداشتم و از اتاق زدم ب مویدست فیداشت ک

به  هیو تک ستادمیپله ا نیاخر یرو دنمیطور لباس پوش نیداشتم با ا یتکان داد انگار متوجه شده چه قصد یو سر

 نرده ها دادم 

 کرد و زمزمه کرد کیآمد سرش را تا دم گوشم نزد یاز پشت سرم که م انوشیک
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 !یو جذاب بایباز ز یکن یم یا! هر کاردارم یپیخواهر خوش ت شیخدا -

بودم در طول راه  رایباز جذاب و گ یبودم ول دهیبه خودم نرس ادیکه ز نیگفت: با ا یمشت زدم به بازواش راست م با

 کرد یم یاور ادی یمامان ه

 بودم؟ یه اکار رو نکن، هه انگار دختر بچ نیکار رو بکن و ا نیاونجا ا یاونجا اخم هاتو باز کن رفت یرفت -

که با  نینگفتم جز ا چیه میدیگذاشت تا رس یسر به سرم م یگرفت و ه یم یاز آب گل آلود ماه یهم ه انوشیک

اخم هام رفت رو هم اه اصال  می. پست در که قرار گرفتمیانداخت یبابا رو به خنده م یانداختم و گاه یکل م انوشیک

 یفقط پدر و مادرش تو مهمان شبیخدا رو شکر د شمرو به رو ب پر رو اوشیخواست برم داخل و با اون س یدلم نم

بهم رفت.به  یگذاشت مامان چشم غره ا یآمد حتم داشتم به من خوش نم یازش نبود اگر م یحضور داشتن و خبر

 شدم. یگذشت اخمو تر م یدست خودم نبود هر لحظه که م یکه اخم هات رو باز کن ول یمعن نیا

 خندان و شاداب درب را باز کرد. ییشکوفه با روخود  میاف رو که زد اف

 نفر پشت نیسمت ساختمون قدم برداشتن و من اخر یداخل همگ میبا تک تکمون سالم کرد و تعارفمون کرد بر و

و  یاحوالپرس یو بعد از کل میسالم کرد نیرفتم بعد از همه وارد شدم و باز با تک تک حاظر یسرشون پکر شده راه م

 ریجانم، جا گرفتم و ز انوشیکنار ک ییم جایرفت یم یطبق معمول که وقت میخود نشست یم سرجاتعارف هر کدو

و خواهرش  اوشی. پر رو س.. یسال بودن ناصر، و اون پسر انیپدر و مادرش که م ن،یبه جمع که شامل شاه یچشم

بهم انداخت و  یینگاه گذرا انوشیدادم ک هیکردم و به مبل تک نهیکردم و دست به س ششیفاطمه بود انداختم ا

 یدخترش مهسا که صدا شیشربت آمد و سالم کرد. اما تمام حواسش پ ینیشکوه با س نگامه نینزد. در ا یحرف

 کرد. یم یا هیچه گر یآمد بود طفل یاش م هیگر

، با به من دیرا از او گرفت تا او بره به دخترش برسد. به همه شربت تعارف کرد تا رس ینیاز جا برخاست و س اوشیس

بهش انداختم  ینگاه نیبه خاطر هم شه،یم یکارم عصب نیدونم که مامان از ا یخورم م یعبوس گفتم که نم ییرو

 زوره؟ نمیمگه ا بخورمندادم خب دوست نداشتم  تیکه با نگاه تندش مواجه شدم اهم

 بهم انداخت و سر جاش نشست ینگاه اوشیس

 نیمادر شاه انیحد و پا یب یبه سوال ها یغول صحبت شد. مامان هم گه گاهمش نیبا پدر شاه یسر مسئله کار بابا

 داد یجواب م
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نکرده مجلس  یبود انگار خدا ریوسط بغ کرده چقدر جو دلگ نیحوصله شده بود و ا یب یهم مثل من انگار انوشیک

واست باهاش هم کالم بشم، تو خ یدلم نم چیافتاده بود ه لیکه انگار از دماغ ف نیفاطمه خواهر شاه میعزا آمده بود

 خطاب به من گفت: دمیرو شن نیمادر شاه یحال خودم بودم که صدا

 ؟یدیکن درست چطوره کجا رس فیتعر یخب دخترم چرا ساکت -

 و زمزمه کرد  دیپشت لباش کش یدست انوشیک

 شروع شد. یخواستگار ینیبفرما مقدمه چ -

 ب نشوندم و جواب دادمبر ل یارنج زدم به پهلوه اش و لبخند زورک با

 ممنون رهیم شیپ یعال ه،یعال یلیدرسم خ -

 زد و گفت: یحیمل لبخند

 دخترم یموفق باش -

 ادامه داد انوشیسپس روبه ک 

 پسرم؟ یتو چ -

 بشه هول شد با اشاره به خودش گفت: دهیازش پرس یزیکه توقع نداشت چ انوشیک

 کارم یحاال حاالها ب اوردمینام رو در  یدوران سرباز یمن! فعال تا خستگ یک -

قرار داد و  یعسل یآمد. ظرف را رو وهیهنگام شکوفه لبخند زنان با ظرف بزرگ م نیهمه را به خنده انداخت در ا و

 مهربان گفت: یبه جمع انداخت مامان با لحن ینگاه

 !میستیزحمت نکش ما که مهمان ن زمیعز نیبش ایب -

 م که نکرد یمامان جان کار یدار اریاخت -

 یباستالح مهمان نیقرار ا یخدا ک یا ،یاه اه چه از خود راض رونیزد و با ناز و عشوه بلند شد و رفت ب یلبخند فاطمه

بلند شدم و با همان  نمیمثل مجسمه سر جام بش یطور نیتحمل نداشتم هم گهیتموم بشه! حوصله ام سر رفت و د
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و کنار شکوه و شکوفه که تو اشپزخونه،  دمیکش یراحتنفس  نرویلبام جا خوش کرده رفتم ب یکه رو یلبخند زورک

 زد و گفت: یخند شین دیمشغول بودن رفتم شکوفه تا منو د

 !؟یو از جات تکون خورد یچه عجب به خودت زحمت داد -

 نشستم و گفتم  یصندل یکردم رو یط یالیخ یانداخت ب یم کهیدونستم ت یم

 ها بد کردم؟ شما شیپ امیحوصله ام سر رفت گفتم ب -

 زد و گفت: یداد. لبخند یکه به مهسا غذا م یدر حال شکوه

 ! یآمد یخوب کرد -

 با تبسم ادامه داد سپس

کاش  یا گهیگه: م یم یچ یدون یم یدید یم دیکردن مادر ناصر رو با یرو م فتیهمه تعر یترکوند شبیدختر د -

زدم ن یکردم و حرف یکوتاه یکرد. خنده  یرو م فتیتعر یلیگرفتم خ یداشتم تا پرستو را براش م یا گهیپسر د

 نشست و گفت نم یرو به رو دیشکوفه که در حال بهم زدن غذا بود دست از کارش کش

 یچ یبرا یکنه، فکر کرد یم فیاز پرستو تعر رهیچپ م ادیراست م شبیاز د یدید یرو م نیمادر شاه دیوا با -

 اونه! . همه اش به خاطرناهار دعوتشون کرد یبرا

خم  زیم یچانه قرار دادم و رو ریزدن انگار که حضور نداشتم دستمو ز یحرف م یکردم طور یتعجب نگاهشون م با

 شکوفه گفتم یابروم رو باال زدم و با ادا یشدم هر دو را نگاه کردم تا

 بکنه نه؟ یعه واقعا چه جالب البد قصد داره پرستو رو هم خواستگار -

 جواب داد یشگفت نگاهم کرد و با شکوفه

 ؟یدونست یاره تو از کجا م یوا -

 اداش جواب دادم  با

 از همون روز که شماره ام دست برادر شوهرت افتاد. -
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خواست قانعم کند  یم یکه انگار یکند و طور کیخم شد تا خودش را به من نزد زیم یمکث نگاهم کرد سپس رو با

 گفت:

تونه تو رو خوشبختت کنه، من اگر  یو م ه،یپسر خوب اوشیم باور کن سخوا یتو رو م یپرستو بخدا من خوب نیبب -

 ،یش ینم مانیوقت پش چیه دمیقول م یکردم قبول کن یخواستم اصرار نم یو صالح تو رو نم ریخ

 اوشیقدر اصرار داشت که با س نیچرا ا فته،یکردم کم مونده به التماس و خواهش ب ینگاهش م رتیتعجب و ح با

بگم فقط  یام داشت؟ موندم چ گهید یبا خواستگارا یچه فرق اوشی! مگه سدیرس یبه اون م یآخه چازدواج کنم 

 یزد و رفت شکوه دستش را جلو یلبخند وفهآمد و او را صدا زد شک نیهنگام شاه نیهاج و باج زل زدم بهش در ا

 :دیچشمام تکان داد و پرس

 ؟یچته مثل آدم خنگا شد -

 

 مدیبه او شدم و پرس رهیخ

 ازدواج کنم؟ اوشیهمه اصرار داره تا با س نیشکوفه ا چرا

 شست جواب داد یمهسا را م یکه دست و رو یزد و بلند شد در حال یپوز خند شکوه

 زنه،  یم نهیشکوفه سنگ خودش رو به س -

 داد حیبهش چشم دوختم که توض یمنظورش نشدم و سوال متوجه

 هریتونه خونه جدا بگ یخونه شکوفه م نیبه ا دیکه با ورود عروس جد نیا ه؟یچ نیشرط پدر و مادر شاه یدون یم -

 نکردن جز تو... دایپ یاونم هر جا رفت دختر

 کرد و گفت: یمکث

 م،یناهار رو بکش امیمهسا رو بخوابونم تا ب برم

 شد.  یو تکرار م دیچرخ یشکوه در سرم م یجام خشکم زد و حرفا سر
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 نیبه ا دیکه با ورود عروس جد نیا ه؟یچ نیشرط پدر و مادر شاه یدون یه مزن یم نهیسنگ خودش رو به س شکوفه

 ....رهیخونه جدا بگ...رهی....خونه جدا بگرهیتونه خونه جدا بگ یخونه شکوفه م

 کرد و گفت: یکه تنها نشسته بودم مکث دنمیبرگشت و با د شکوفه

 پس شکوه کو کجا رفت؟ -

اشه! ب یآدم نیشکوفه همچ شه،یانداخت باورم نم یبغض به گلوام چنگ م تونستم که بدم ینم یعنیندادم  یجواب

اصال فکرشو  ه،یادم خوب اوشیخواست و س یو صالح من رو م ریکردم واقعا چون خ یکرد فکر م یهمه اصرار م نیا

 کرد. یهمه اصرار م نیکردم که به خاطر خودش ا ینم

 ؟یکه بدادم برس ییکجا انوشیک ه،یگر ریزنم زخواست ب یکردم حالم بد شده بود و دلم م یم احساس

 از مقابل یحرف چیجا رو ترک کنم بدون ه نیا یبا چه بهانه ا یجا بمونم ول نیلحظه هم ا کیخواست  یدلم نم گهید

 چینه چندان بزرگشان نهادم هوا سرد سرد بود اما با اون حال ملتهبم ه اطیشکوفه گذشتم و پا تو ح ی رهینگاه خ

سمت باغچه  دنیکه با تور دور تا دورش را کش بود یکوچک یباغچه ا اطیاز ح یکردم گوشه ا یس نمسرما رو ح

 یکردم جلو یسع یلیکوچک و چند نوع گل و سبزه بود دوختم خ یآن که شامل درخچه ا اتیرفتم و چشم به محتو

کرده  جادیدر گلوام ا یو درد بدداد  یو بغض گلوام را فشار م دیجوش یاما اشک در چشمام م رمیاشکام رو بگ زشیر

  دیبه گوشم رس اوشیس یصدا نگامه نیبود در ا

 ؟یخور یپرستو خانم هوا سرده سرما م یستادیجا ا نیچرا ا -

 دیبه گوشم رس انوشیک یخودم را جمع و جور کردم که صدا یکه طرفش برگردم کم نیا بدون

 خوره، ینگ مساعته داره ز کیجواب تلفنت رو بده  ایدختر ب ییکجا -

ا ب انوشیرفته ک اوشیکه س دمیرو بهش کردم و د دیبه من رس انوشیحرکت موندم تا خود ک یطور سر جام ب همان

 :دیاش نشست و پرس یشانیپ یرو یاخم دنمید

 یزیچ اروی نینکنه ا نمیبب ؟یکرد هیچشات چرا قرمز شده گر ؟یقدر ناراحت نیشده؟ چرا ا یزیچ نمتیبب پرستو

 بهت گفته؟
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  دمیبره رو کش اوشیکه قصد داشت دنبال س انوشیشد و دست ک ینتونستم خودم رو کنترل کنم و اشکم جار گهید

 و گفتم

ت دوس گهید رونیب یمن رو ببر یتون یجا برم م نیخوام از ا یم انوشینگفته، ک یزیبه اون نداره اون چ ینه ربط -

 جا بمونم نیندارم ا

 و گفت: دیاش کشبه موه یدست یشانیبا پر انوشیک

 ؟یکن یم هیشده؟ تو چته؟ چرا گر یاول بدونم چ دیخب مگه نبا -

 رو فرو خوردم و گفتم بغضم

 کنم یگم فقط من و ببر خواهش م یبخدا بهت م -

 گفت: یبا کالفگ انوشیک

 گردم ینکن صبر کن االن برم هیباشه باشه تو گر -

بهشون گفته بود که همه نگران  یدونم چ یبالش آمدن نمو همه دن رونیکه آمد ب دینکش یبرگشت داخل طول سپس

 رونیجا برم ب نیکه از ا نهیکه برام مهمه ا یزیالبته برام مهم نبود تنها چ دنیرس یبنظر م

 قرار داد و گفت: انوشیک یشونه  یدستش را رو بابا

 ام؟یمنم باهاتون ب یخوا یبابا م -

 من هستم ستین یازینه بابا جون ن -

گونه هام  یاز اشک رو یلیشکوه س یآوردن حرفا ادیاستارت زد و حرکت کرد باز با به  انوشیک میشد نیماش سوار

 دیمن گرفت و پرس یرا جلو یجعبه دستمال کاغذ انوشیشد. ک یجار

 افتاده؟ یچه اتفاق یزیر یو اشک م یکن یم هیگر یطور نیا یشده؟ دِ آخه واسه چ یچ یبگ یخوا ینم -

سبتا ن ییو صدا یو با کالفگ دیفرمون کوب یگم با مشت رو ینم یچیه دید ینزدم وقت یو حرف مدیدستمال کش چند

 گفت: یبلند
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 گه،یدِ حرف بزن د یکالفه ام کرد پرستو

 اشک نگاهش کردم و زمزمه کنان گفتم سیچشمان خ با

 ؟یزن یباشه حاال چرا داد م -

  دمیو پرس دمیماغمو باال کشگذرا بهم انداخت سپس به رو به رو چشم دوخت اب د نگاه

 م؟یریم میکجا دار -

 برم؟ دیچرخم کجا با یفعال که دارم دور خودم م -

 و گفتم دمیکودکانه لبامو ورچ یادا با

 ست؟یمن گشنمه تو گشنت ن -

 را سمتم سوق داد و گفت: نگاهش

 وقته قار و قور شکمم بلند شده  یلیواال خ -

رفت سفارش غذا بده  انوشیمن رفتم نشستم و ک میشد ادهیکرد و هر دو پرا پارک  نیماش یکنار رستوران سپس

منتظرن تا سفارش  یمشغول خوردن و عداه ا یرستوران پر بود. عده ا یچشم به اطراف چرخوندم ماشاهلل همه جا

با  هک یدر حال انوشیفراموش کنم، ک روقبل  قهیچند دق یکردم ناراحت یو سع دمیکش یغذاشون برسه، نفس راحت

 کرد کنارم نشست  یتلفن صحبت م

چون  یپرستو هم حالش خوبه، نه ول دیبله خدا رو شکر شما نگران نباش دهیصدمه ند ادینه بابا جون خوشبختانه ز -

 باشه خدافظ میخونه ا گهیساعت د هینگران شده بود باشه قربونت برم ما تا  یکم

 دمیبا همون حال پرس زد! یحرف م یتعجب نگاهش کردم متوجه نبودم از چ با

 ده؟؟یصدمه ند ادیز یشده؟ ک شیزیچ یکس -

 زد و جواب داد یبهم انداخت پوز خند یهیاندرسف نگاه
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خدا  شیمجبور شدم به دروغ مستئصل بشم حاال من پ یختیر یابر بهار اشک م نیکه ع یبنده به خاطر جناب عال -

 ام! ییآدم دروغ گو هی

 دمیزدم و پرس یکرد لبخند یم یشوخ ایبود  یدونستم جد ینم

 !؟یچطور مگه چکار کرد -

 صورتش شد و جواب داد یچاشن یاخم

 یکیم شده گفت یچ دیبعد که پرس رمیرو از بابا بگ چیکالفه شدم رفتم سوئ دمیدونم تو رو که با اون حال د یچه م -

 داره! ازیاز دوستات تصادف کرده که خانواده اش شهرستانن و به کمک تو ن

 و گفتم مدیخند

 ندارم یدوست نیخدا تو رو نکشه اصال من همچ انیک یوا -

 گفت: ینگاه کرد و با دلخور دمیخند یحق بجانب چپ چپ به من که م یا افهیق با

 دیه نبامن ریرسه! اصال تقص یبخند بخند نوبت به منم م ،یدید یخودتو م شیساعت پ کی افهیق دیآره! با یخند یم

 ردمک یم یکیبا تو دست به 

 دهانم گذاشتم و گفتم یرو دست

 ؟یش یخندم حاال چرا ناراحت م ینم گهیباشه د -

 شتریب دیرس یکباب که به مشامم م ی! بوییقرار گرفت اممممممم چه بو زیم یهنگام سفارش غذا رو نیا در

 دست دست نکردم و گفتم دیام را پرس یناراحت لیدل انوشیخوردن ک نیکردم در ح یم یاحساس گرسنگ

 طبق معمول ردش کردم.  یکرد ول یخواستگار نیبرادر شاه اوشیس یشکوفه من رو برا یتو که نبود -

 در دهانم گذاشتم و ادامه ندادم یا لقمه

 که در حال خوردن بود سر تکان داد و گفت: زین انوشیک

 گه؟یخب د -
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 دادم  ادامه

 اما مامان و شکوفه دست بردار نبودن و... -

 :دیپرس دیکه سکوتم را د انوشیکردم ک دیماره تلفنم بهش بگم اما ترددرباره ش خواستم

 :گهیخب د -

 دادم ادامه

 یاشنا بشم، از اون طرف هم شکوفه ه اوشیبا س شتریب ادیب شیپ یخاطر است که فرصت نیامروز هم به ا یمهمان -

و  ریگفت خ یم فته،ید به التماس بکم مونده بو شیدید یم دیازدواج کنم با اوشیکرد تا قبول کنم با س یاصرار م

 ...یخواد، ول یصالح من رو م

 شد با مکث سکوت کردم سپس ادامه دادم زیشکوه دوباره دلم از غم لبر یاوردن حرفا ادیب با

 نیزنه، و به خاطر خودش که اصرار به ا یم نهیگفت اون سنگ خودش رو به س دمیاصرارشو که از شکوه پرس لیدل

 کنه، یازدواج م

 :دیبه ابروهاش داد و پرس یحالت انوشیک

 که به خاطر خودش؟! یچ یعنیمتوجه نشدم  -

 جواب دادم  ریبز سر

وارد خونشون شد اون  یدیشرط کردن هر وقت عروس جد نیخواد پدر و مادر شاه یچون شکوفه خونه جدا م -

ازدواج بدم تا خودش به خواسته  نیکنه تا تن به ا یبه من اصرار م یاونم ه رهیتونه خونه جدا بگ یوقت شکوفه م

 اش برسه،

خنده با تعجب سر بلند کردم و زل زدم  ریزد ز انوشیک کدفعهیمونده غذام دوختم که  یکردم و چشم به باق سکوت

 گفت: دیخند یکه هنوز م یبهش در حال

 ؟ایط دنبال ناراحت شدنبابا ول کن تو هم، تو هم که فق ؟یهمه ناراحت بود نیموضوع که ا نیتو به خاطر ا یعنی -

 جواب دادم یو ناراحت یدلخور با
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 یو صالح من و م ریکردم خواهرم واقعا خ یمن نه، فکر م یو پا افتاده باشه اما برا شیموضوع پ هیتو  یبرا دیشا -

 نبود و اون فقط به فکر خودشه، یطور نیکه ا یخواد. در حال

 رانه گفت:به ابروهاش داد و متفک یآروم گرفت حالت انوشیک

 خوشگله! یابج یغم ندار یتا ما رو دار یچکار به اونا دار الیخ یب یکن یخودتو ناراحت م یتو چرا الک -

 کردم و گفتم: تبسم

 کنم یبه تو و بابا افتخار م شهیمن هم -

 ادیز خونه، خوشبختانه بابا میگشت و گذر بر گشت یکنار هم بودنمون کردم بعد از کم شهیهم یبرا ییدل دعا ته

 : دینپرس ینکرد و سوال یداستانشو ساخته بود کنجکاو انوشیدرمورد دوستم که ک

هر جا باشه  دوارمیشد؟ ام یکدام از کالس ها حاظر نم چیدونم چرا سر ه یاز اشکان نبود نم یروز بود که خبر چند

او آمد تو کالس و خبر داد  یز رفقاا یکیطور نبود قبل از آمدن استاد  نیکه ا نیتن درست و سالم باشه، اما نه مثل ا

 ایکه حالش چطوره و آ دیاز بچه ها پرس یکیاست.  یبستر مارستانیکه چند روز قبل اشکان تصادف کرده و تو ب

 بدنش زخم شده  یجواب داد: حالش خوبه اما پاش شکسته و چند جا قشیرف ده؟ید یادیصدمه ز

و رو به من لباش یاز دخترا با لحن معنا دار یکیا به مالقاتش برن از بچه ها قرار گذاشتن ت یگناه داشت، بعض یاوخ

 و گفت: دیورچ

 شه؟! یخوش حال م دنتیمطمئنم اشکان با د ؟یینما یپرستو تو چ -

 یاشکان رو م ییجورا هیدونستم خودش  یمنتظره اش داغ کردم جلو بچه ها، اما خودمو نباختم چون م ریسوال غ از

 اب دادمزدم و جو یخواست لبخند

 شه،یخوش حال م شتریب ی! تو برزمینه عز -

. استاد که آمد همه سر بهم انداخت یگرد و نگاه یآروم یبهم رفت و رو ازم گرفت احسان خنده  یغره ا چشم

 یدنبالم از دخترا خداحافظ ادیب انوشیجاهاشون قرار گرفتن و استاد درس را شروع کرد. بعد از کالس که قرار بود ک

 لباش یچاشن یلبخند دنمیشد با د یکه از دانشگاه خارج م یدانشگاه شدم احسان در حال رونیمنتظر او ب کردم و

 شد و سمتم آمد
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 ؟یهست یمنتظر کس -

 دنبالم ادیبله قرار برادرم ب -

 کنم! یتونم برسونمت تعارف هم نم یم یاگر بخوا -

 کردم و گفتم: تشکر

ه . بدیبشه، شما بفرما به کارتون برس داشیمونم االنه که پ یم انوشیر کاندازم منتظ ینه شما رو به زحمت نم -

 سالم برسون یلیجونم خ یسور

 اش و گفت: یشونیبا کف دست زد رو پ دیرو شن یاسم سور تا

 برسم فاتحه ام خوانده است. ریرفت امروز باهاش قرار داشتم د ادمی یآخ خوب شد گفت -

 گفتم یو با شوخ دمیخند

 االن خدا رحمتت کنه، نیمپس از ه -

 نی. سوار ماشمیکرد یبا احسان از او خداحافظ یمختصر یآمد. بعد از سالم و احوال پرس انوشیهنگام ک نیا در

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: انوشیشدم ک

 تم؟سیات که ن یبابا راننده شخص یو من بدبخت رو راحتم کن ره؟یبگ نیتا برات ماش یگ یتو چرا به بابا نم نمیبب

 بهش انداختم و گفتم ینگاه یدلخور با

 ؟یخسته شد ی! دو روز فقط دنبالم آمدزمیداداش عز هیچ -

 کردم که ناراحت شدم و رو ازش گرفتم وانمود

قالشون  یبا دوستام قرار داشتم به خاطر جناب عال یشم ول یگلم خسته نم یوقت از اج چیزود قهر نکن من ه -

 گذاشتم

 رفتم خونه،  یگرفتم م یم یدنبالم منم تاکس ییاینم یگفت یچه م خودته به من ریتقص -

 !یداشته باش نیماش دیتو با یاون طور ای یطور نیحاال ا -
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 باال انداختم شانه

رام گفتم ب یبه بابا م شیوقت پ یلیخواستم از خ یراحت ترم اگر م یطور نیداشته باشم ا نیمن دوست ندارم ماش -

 بخره،

 رد و گفت:نوچ نوچ ک انوشیک

 تو دختر واقعا خدا به شوهرت رحم کنه، یهست یدنده ا هیعجب آدم لجباز و  -

 کردم و گفتم یاخم

 دلش هم بخواد! یلیخ -

زد  یباره نم نیدر ا یحرف گهیاز خواستگار نبود و مامان هم د یشد که خبر یخدا رو شکر مدت م،یدیهر دو خند و

طور که مشخص بود  نیفرو رفته بود. و ا یخونه در سکوت مطلق رونیدم بدرس خوندم از اتاق ز یبعد از انکه حساب

 ظرف رو پر هیراست رفتم اشپزخونه و  هیسر کار،  بابود و با رونیهم طبق معمول ب انوشی. کستیاز مامان ن یخبر

 لمیف نویزیتلو یکنه داشتم نشستم پا یکه بدنم رو قو یزیبه چ ازیهمه درس خوندن ن نیکردم بعد از ا وهیم

زنگ  یصدا دنیبودم که گذر زمان رو حس نکردم با شن لمیدر حال بخش بود. چنان غرق تماشا کردن ف یقشنگ

بودم دستم را سمت تلفن بردم و  دهیمبل دراز کش یبه خودم دادم و همان طور که رو یوستلفن خانه، کش و ق

 را برداشتم و جواب دادم یگوش

 آلو.... بله... -

 د،یپچ یدر گوش یمردونه ا یپشت خط صدا از

 ریآلو... سالم وقت بخ -

 بود. گفتم ونیزیکه هنوز حواسم و نگاهم به تلو یبر هم رفته در حال ییمکث و ابروها با

 د،ییسالم بفرما کیعل -

 کار داشتم انوشیمزاحم شدم با ک دیببخش -

 د،یبه همراهش زنگ بزن ستیخونه ن انوشیک -
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 گرده؟ یبرم یک نیداشتم پاک شد. خبر ندار یعنیدارم شمارشو ن یخوام ول یم معذرت

 اوردمیاما هر چه فکر کردم به جا ن دنمیشن ییجا هیکردم صدا رو  احساس

 شما؟ دیببخش د؟ییگرده امرتون رو بفرما یبر م یمتاسفانه خبر ندارم ک -

 ....امیبنده دوستشم عرش -

فتاد ا نیزم یبود. و رو یعسل یرو  وهیبشقاب که پر پوست مدستم خورد به  دمیاز جا پر کهوی ایاسم عرش دنیشن با

 اما نشکست سرجام نشستم و آب دهانم را قورت دادم 

 خانواده خوبن؟ دیخوام! خوب یمعذرت م اوردمیکه شما رو به جا ن دیب... بخش -

 خانواده چطورن؟! نیشما خوب هست نیکنم ممنون شما لطف دار یخواهش م -

 مه خوبن،ممنون شکر ه یمرس -

 ریصداش برام غ دنیبگم اصال شن یدونستم چ ینم گهیهم هنگ کرده بودم و د یلحظه سکوت کردم انگار کی

خدا جون چقدر گرمم شده بود  یپشت خط باشه، وا ایتلفن زنگ بخوره و عرش کدفعهیدونستم  یمنتظره بود چه م

 د،یدر گوشم پچ ایعرش یزدم صدا یکه با دست خودم را باد م یدر حال

 د؟یکن یرو لطف م انوشیشماره ک ستین یخوام پرستو خانم، اگر زحمت یم معذرت

کرد آمد از جا بلند شدم و صداش زدم دستم را  یرا زمزمه م یکه آهنگ یسوت کشان در حال انوشیهنگام ک نیا در

 قرار دادم و گفتم یگوش یدهانه  یرو

 تلفن با تو کار داره ایب -

 :دیکرد به خودش اشاره کرد و پرسابروهاش را جمع  انوشیک

 ه؟یک -

 ..یآوردن چند لحظه گوش فیرا دم گوشم قرار دادم و گفتم خودشون تشر یگوش
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را گرفت و سر  یداد گوش یتکان م یکه مرتب سرش را به عالمت پرسش یگرفتم در حال انوشیرا طرف ک یگوش و

جمع کنم و  نیزم یکه به آب دادم را از رو یمن نشست و مشغول صحبت با او شد منم خم شدم تا دست گل یجا

 ...یخوش آمد یدار اریگفت اخت یهمه اش م انوشینشد ک رمیدستگ یزیاو دادم اما چ یگوش به حرفا

من،  یخدا یکرد. وا دنیقرار شد و شروع به تند تپ یخونه مون قلبم ب ادیخواد ب یم ایکه عرش نیلحظه به فکر ا کی

من اثر کرده  یداره که رو یزیچ ینکند طلسم یوا یشه؟ ا یافتم حالم خراب م یبشر م نیا ادیمن چرا هر وقت به 

 آمدم  مصدام زد به خود انوشیافکار غرق بودم که ک نیبود! تو ا

 ؟ییدختر کجا یپرستو ه -

 ه؟یها چ -

 ؟یکرد یفکر م یگم به چ یدختر؟ م هیها!! چ -

 ؟؟یخوا یم یچ -

 کرد یا خنده

 ....الیخ یهست باشه ب تیزیچ هیو که ت نینه مثل ا -

 بود برداشت و ادامه داد وهیکه تو بشقاب م یبیبرش س انوشیقرار دادم ک زیم یرا بلند کردم و رو بشقاب

 تهران ادیخواد با خواهرش ب یم ایعرش گهیدو روز د هی نیبب -

 ؟یاوک بنداز ادمیبره  ادمیترسم  یم رمیبراش بگ یخواست تا فردا نوبت دکتر حضور ازم

 :دمیزده نگاهش کردم و پرس بهت

 ؟یک یواسه  ؟یچ ینوبت دکتر، برا -

 تفاوت نگاهم کرد و جواب داد یب

دکتر خوب بهشون  هیکرده و حاال  دایخواهرش تصادف کرده و پاش مشکل پ شیکه چند ماه پ ایدونم گو ینم -

 اد،یدرمان خواهرش ب یخواد برا یکردن م یمعرف
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 مامان کو؟ یچرا تنها نشست یراست

 باال انداختم و جواب دادم  شانه

 دونم از عصر خونه نبود. ینم-

 گفت: یو با لحن شوخ دیبه اطراف کش یسرک انوشیک

 راه یتا طرش ارهی! غلط نکنم مامان رفته برات دبه بستیاز خواستگارا ن یگم حواست هست چند وقته خبر یم -

 بندازه

 د،یخند یزدم رو سرش و اونم م یم یتم و ههامو بهم فشردم بالشت رو برداش دندون

 ما صداش باال رفت و گفت: دنیهنگام مامان با دست پر آمد و با د نیا در

 !نیباز شما دوتا شروع کرد -

باال  یابرو انوشیقرار داد و نشست ک زیم یرا رو دهایخر میدنبالش رفت انوشمیراست وارد اشپزخونه شد من و ک هی و

 کرد و گفت: یبرداشت و زود پوست گرفت مامان اخم کیپالست یواز ت یانداخت و موز

 بخور، خچالیمهمان اوردم برو از تو  یها رو برا نیاِ نخور بچه ا -

 که موز را دو لقمه کرده بود با دهان پر گفت: انوشیک

 مامان خانم؟ یدیم حیطور شده مهمان رو به پسرت ترج نیحاال ا -

  دمیها رو بشورم پرس وهیداشتم تا م یبر م یکی یکیها رو  لکسیکه نا یحال در

 اد؟یقراره ب یحاال ک ی! راستمیدار یادیمامان معلومه که مهمان ز یکرد دیچقدر خر -

 در هوا تکان داد و گفت: یصورت مامان شد از جا برخاست دست یچاشن یمعمول اخم طبق

و ور دختر کمکت ر نیبرو ا ایبه کارم برسم ب دیربزا نمیبب رونیب دیبر دیکن یم چیکه چقدر آدم رو سوال پ یوا -

 شورم یخودم م یها رو بشور وهینخواستم الزم نکرده م

 عقب رفتم مامان سرش را طرفم چرخاند و ادامه داد نگیرفتار مامان زل زدم و از کنار س یناگهان رییبهت به تغ با
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واسه خودت درست  یختیچه ر نیغت برس آخه ابرو به سر و وص یور و ور من و نگاه کن یستیکه ب نیا یبه جا -

 ؟یکرد

وز بل هیساده تنم بود  یلباس معمول هینبود  میچیه شیانداختم خدا یچشمان گرد شده از تعجب به خودم نگاه با

شانه انداختم اه مامان  یرا رو زمیشلوار قرمز موهام هم به حالت کج بافته بودم و گ هیبا  دیکوتاه سف نیاست یراحت

 فقط بلده ضد حال بزنه، که  

بهش رفت و با  یا رهیمامان چشم غ دیخند یکه م یگوش باز شد. در حال یتا بنا انوشیک شیحرف مامان ن نیا از

 گفت: یتند

 خنده! ینخند، تو هم برو سر و وضعت رو درست کن م -

طرف پله ها و  دمیه و دوخند ریبه خودش انداخت که زدم ز یکه دست کم از حال من نداشت بخ کرده نگاه انوشیک

مامان هر کدوم طرف اتاقش  یشد و با بلند شدن صدا یو مزاح سپر یهمان طور با شوخ قهیدنبالم چند دق انوشیک

بپوشم؟ مامان هم نگفت مهمانمان  یچ محرف گوش کن رفتم طرف کمد لباسام اومممم ی. سپس مثل بچه ادیدو

در اوردم و  یپوشم موهامو از حالت کج یلب کرد خوبه همون رو منظرم و ج دیسف زیو شوم ینفت یکت آب هی! هیک

اونم لباس عوض  میآمد رونیاز اتاق هامون ب انوشیهم زمان من و ک دمیشال سرم کش هیپشت سرم جمع کردم و 

 میتن کرده بود خخخخخ ندونسته خواهر برادر ست کرده بود دیپوش سف تک هیبا  یآب نیج هیکرده بود 

از جواب دادن طفره  یو انگار دیکش یشد مامان حرف تو حرف م یم دهیکش انیدرباره مهمان ها به م یبار حرف هر

و البته  زیمهمان عز هیبود حتما  یممکنه باشه هر ک یو ک هینکردم که مهمان ک یکنجکاو یادیز گهیرفت. د یم

را فاش کند. زنگ در  تشانینبود هو یضکه را میشد نماما یو منتظر آمدن مهمانا میبود. بابا آمد شام خورد یمعمول

 انوشیجلوه بده ک یکرد عاد یم یو دستپاچه شد اما سع دیکه رنگش پر یزنگ انگار یبه صدا در آمد مامان با صدا

تعارف کردن  ینگذشت که صدا یریان ها رفت د شوازیاحترام به پ یدکمه را فشار داد تا درب باز بشه اما به ادا

 دیگوش رس به انوشیک

مادر  دنیاست از جا بلند شدم و نگاهم را سمت درب سوق دادم و با د یکه مهمان ک نیجا خشکم زد و به فکر ا در

ام با  یبکنم با تک تک مهمان ها که شامل دو خواهر گرام یناجور یشد اما نخواستم فکرا یجور هیحالم  نیشاه

 یدست گل دنیبودم با د دهیتا حاال تو عمرم ند که گهیپدر و مادرش و دو خواهرش و دو زن د اوش،یشوهراشون، س

 شد یکه از کنارم رد م یدر حال انوشیبه خرج بدم ک تیزدم اما نخواستم حساس یحدس ها هیبود  اوشیکه دست س

 باال انداخت و گفت: یباز ابرو شیبا ن
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 ! هیامشب رسم یجون پس خواستگار یابج -

ساده رو به  یمهمان هیگرفتم و نخواستم  یاو را به شوخ یکرد اما حرفاکنارم رد شد و رفت و من رو تو شوک وارد  از

که برم  نیقرار گرفتم ا یدو راه نیزدم ب یحرفا داشتم خودم را گول م نیبا ا دمیشا ایشباهت بدم  یخواستگار

که  ییها با قلقلک شکوه جا گرفتم و با مهسا سر گرم شدم و کنار رینه؟ شانه باال انداختم و سر بز ای نمیاونا بش شیپ

 یباز ب یکردم ول ینگاه ها را حس م ینیانداختم اما حواسم به جمع بود و سنگ یکردم او را به خنده م یبهش م

 بود.شکر خدا یها معمول ثیجا که همه حرف و حد نیکردم تا ا یط یالیخ

سمت اشپزخونه پا تند کردم و  ریزی کرده بود. با گفتن با اجازه سر ایمح ییرایپذ یرو برا زیدونستم مامان همه چ یم

را برداشتم که  زیم یرو وهیظرف م نیسنگ یبار نگاه ها ریشدم ز یخدا داشتم له م یوا دمینفس راحت کش هی

 ارهیکه کم مونده بال در ب دیرس یخندون نزد من آمد با تعجب نگاهش کردم چنان خوشحال بنظر م یشکوفه با لب

 و گفت: دیدستام کش انیرا از م وهیظرف م

 شه،یدونستم آخرش نظرت عوض م یم -

که در  یشد؟ با فکر ینظرم عوض م دیبا یبود؟ سر چ یرا برداشت و رفت هنگ کردم منظورش چ وهیرا گفت م آن

من نکند مامان بالخره کار  یخدا یکنار دستم ولو شدم وا یصندل یذهنم مثل جرقه خطور کرد پاهام شل شد و رو

ه باش یامشب واقعا مراسم خواستگار یمهمان نیاکه با شکوه کرده رو با من بکند؟ اگر  ید کارخوا یخودشو کرد. و م

بد شده بود پس  یلیبلند صلوات فرستادنشون بغضم گرفت حالم خ یبه سرم بکنم؟ با صدا یاون وقت چه خاک

ه ه شکوا که با شکوه کردحدسم درست بود مامان کار خودشو کرد هه البد گفته که جوابم مثبته! درست همان کار ر

محاله من  یکه از مامان داشت بالخره بله رو گفت ول یو التماس کرد اما از ترس ختیچقدر اون شب اشک ر چارهیب

نگفتن؟ خدا  یزینه اونا که خبر دارن من مخالف ازدواجم چرا چ یرو دارم ول انوشیبکنم من بابا و ک یکار نیهمچ

خواد انجام بده بلده  یکه م یرشناسم به خاطر کا یته؟ اما من که مامان رو ماف یامشب داره م یجون چه اتفاق

 نیبه ا یهه عمرا اگر راض م،یگفته و قانعشون کرده که من راض یزیچ هیزبون همه رو ببنده حاال هم حتما  یچطور

او است. مثل مرغ  یهمه اصرارش فقط و فقط به خاطر شکوفه و گرفتن خانه جدا برا نیکه ا یازدواج باشم ازدواج

 خواستم  یم یاریو از خدا  دمیچرخ یسر کنده دور خودم م

ود بغص راه نفسم رو گرفته ب ن؟یستیدارم ن ازیکدومتون حاال که بهتون ن چیآخه چرا ه انوش؟یک ییبابا؟ کجا ییکجا

شد سرم به شدت  یمکه به گلوام وارد  یشدم از فشار درد ینکنم آرام نم هیانداخت و تا گر یو به گلوام چنگ م
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خواست شربت  یکرد که ازم م خکوبیرو سر جام م منصاف و مهربون مامان  یهنگام صدا نیدرد گرفته بود. در ا

 شربت بردم وانیل هیکفت براشون ببرم عمرا اگر  دمیببرم، ته دلم نال

بابام رو  یابرو یول رمیرم بمخوام حاظ یرو نم نیشه و من ا یم عیوسط ضا نیآخ خدا جون چکار کنم اگر نرم بابام ا 

 شد. ریگونه ام سراز یتحمل نکردم و اشکم با عجز رو گهینبرم د

 :دیپرس یحال و روزم صورتش جمع شد و با دلواپس دنیلبخند زنان آمد و با د شکوه

  ؟یشد مونیدختر نکند پش نمی! بب؟یکن یم هیشده چرا گر یپرستو چ -

 را گرفتم و با بغض گفتم چشمان پر از اشک نگاهش کردم دستش با

 که با تو کرده رو با من بکند، یخواد کار یبشم! شکوه مامان م مونیبودم که پش یراض یمن ک -

 چشمانم زل زد به

 دختر؟ مامان تازه جلوه همه گفت که جوابت مثبته!  یگ یم یچ -

 زدم هق

 بکن  یکار هیورو خدا امشب خبر نداشت شکوه ت یروحم از خواستگار یدروغه بخدا دروغه من حت -

 گفت یکالفگ با

 تونم بکنم! یچکار م نمیخب تو آروم باش تا بب یلیخ -

 آمد. انوشینگذشت که ک یریها رو پر شربت کرد و برد د وانیل سپس

 نشسته یصندل یآروم به من که رو ی! سپس متوجه حالم که شد با قدم هایشده پرستو؟ شکوه گفت کارم دار یچ

زانو زد و با انگشت چانه ام را باال گرفت و سرم را بلند کرد. با  میشد کنار پا کینزد ختمیر یاشک م ریو سر بز

 زل زدم به چشمان براقش که زمزمه کرد یچشمان اشک

 ؟یکن یم هیچرا گر -

 دمیشد دستش را پس زدم و نال یگونه ام جار یاز اشک رو یلیس
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 بشم  اوشیخوام زن س یمن نم انوشیک -

 :دیان نشست و پرس یرو دیکش یا گهید یصندل

 ...مگه خودت . یخوا ینم یچ یعنی -

 حرفش آمدم و گفتم به

 نگفتم اصال خبر نداشتم مامان... یزینه بخدا من چ -

 :کرد و گفت یپوف دیبه موهاش کش یدست یشانیبلند شد و با پر انوشیک ه،یگر ریادامه بدم و زدم ز نتونستم

 جون یابج نمیو نبنکن اشکات هیپرستو گر -

به  یام ناراحتش کنم آب یآمد با ناراحت یبه صورتم بزنم منم با اطاعت بلند شدم دلم نم یازم خواست برم آب سپس

به نزد مهمان ها رفتم  و طبق  انوشیدل پر غمم رو چکار کنم؟ همراه ک نیاز التهابم کاسته شد اما ا یصورتم زدم کم

 چشمان قرمز شده ام نشه، متوجه ینشستم تا کس ریزعمل کردم. سر ب انوشیک یگفته ها

 داد خطاب به من گفت؟ یاز شاد بودنش م یکه گواه یبا لحن نیشاه مادر

  میکه جواب بله رو از خودت بشنو میخب عروس خانم ما دوست دار -

اال گرفتم و چشم به سرم را ب یفشردم به آرام یهر دو دستم را به هم قالب کردم و با اصطراب انگشتامو به هم م کف

 نیجنباند با ا دییبه عالمت تا یزد و سر یکه رو به روم نشسته بود دوختم متوجه نگاهم که شد لبخند انوشیک

 گفتم مآرا یبر لب نشوندم و با لحن یکارش قوت قلب گرفتم لبخند

 چند شرط داشتم هیمن  زمیبا اجازه پدر و مادرم و البته برادر عز -

 چیشد انگار همه شوکه شده و ه ینم دهیشن یکس دنینفس کش یصدا یا را فرا گرفت و حتهمه ج یمطلق سکوت

 بزنم یحرف نیکس توقع نداشت که همچ

ام  ینیمن با وجود دو فرشته زم یکردم االنه که مامان بلند شه و جلوه همه خفه ام کنه؟ ول یلحظه احساس م هر

 جدا داشته باشم، یکه خونه  نهیترس رو از خودم دور کردم و ادامه دادم شرط من ا

 نداشت یچیبابا که خبر از ه یچشم ها سمت من زوم شد حت همه
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 دادم  ادامه

 برم خارج لیادامه تحص یکه درسمو ادامه بدم و برا نهیشرط دومم ا -

 شرطم هم .... سوم

 عبوس گفت یبه حرفم آمد و با رو یبا لحن تند اوشیس

شرط سوم البد  ؟یزار یم نیهمه شرط سنگ نیا یشاه ازدواج کن ریه با پسر وزخوام مگه قرار ک یمعذرت م یلیخ -

 بنامت بزنم؟ الیو یخوا یم

 کردم  یآروم ی خنده

 ،یخوام برم دب ینه ماه عسل م -

 رو به بابا گفت: یبا رو ترش کن نیشاه پدر

 داره؟ یو شروطشرط  نیهمچ هیکه دخترت  یچرا نگفت میجا نشست نیچه وضعشه آقا دو ساعت ا نیا -

 ینم یزیدهانش قفل شده بود. و چ یجواب بده مامان هم انگار یسوخت مونده بود چ یبابا دلم بحالش م چارهیب

 و ناراحت شده بود. یآمد از پس که عصبان یقطره خون ازش در نم هی یزن یگفت شکوفه که کاردش م

 یخونه  یو دلخور یخورد و مهمان ها با ناراحت بهم زمیاون شب به لطف خدا و داداش عز یمراسم خواستگار خالصه

ه نا هم ک انوشینگم ک یزیدادم سکوت کنم و چ حیبود ترج یعصبان یلیما را ترک کردن حاال من موندم و بابا که خ

دور  یقرار یو ب یکه کنار ما با ناآرام یگفت بابا در حال ینم یچیرو ضرب گرفته بود اما ه نینمود با پاش زم یآرام م

 :دیپرس یو با لحن تند ستادیانداخته ا ریرو به مامان که سر بز دیچرخ یزد و م یم

 ؟یباهاش حرف زد یمگه نگفت ه؟یجواب دخترت مثبته و راض یخانم؟ مگه نگفته بود یچ یعنی -

 د ز یدخترم صدام م شهیکه به مامان بگه دخترت هم امدهین شیکه بابا رو من گذاشت دلم فشرد تا حاال پ یلقب از

 من و من کنان جواب داد مامان

 کشوندم  یجا نم نیبود اگر نبود که مردم رو تا ا یاره راض -
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 دیرو به من کرد و با همان حالش پرس بابا

 درسته؟؟؟ گهیکه مادرت م یزیچ -

راه  نیبشه سکوت کردم سکوت بهتر یاحترام یبگم  و به مامان ب یزیتونستم چ یکرده سکوت کردم آخه نم بغض

 خواست  یبابا سکوتم را نم یول بود

 درسته؟ گهیکه مادرت م یزیجواب بده چ -

 شد. یرو باال گرفتم و به صورت جمع شده و ناراحت بابا چشم دوختم و اشکام جار سرم

 و تند گفت: یجلو آمد و با لحن عصبان دیمثل فنر از جا پر انوشیک

 .ستینه بابا درست ن -

  دیسمت او چرخ بابا

 ست؟یرست ند یچ یعنی -

 وقت جواب مثبت نداده بود. چیکه پرستو ه نیا یعنی -

 یکه هق م یدر حال ستمیقادر نبودم سر پا ب گهیشد و د یگذشت حالم بدتر م یکردم هر لحظه که م یم احساس

رو نشنوم پشت در  ادشونیفر یگوشام گذاشتم تا صدا یوارد اتاقم شدم و دست رو دمیزدم طرف پله ها دو

کردم و اشک  یم هیکردم فقط گر هینشستم زانوهامو بغل گرفتم و گر نیزم یسر خوردم و رو یبه آرام و ستادمیا

 رو خونده بودن تیمحرم ی غهیتا حاال ص دیرس ینقشه اش به دادم نم نیبا ا انوشیواقعا اگر ک ختمیر یم

کردم  یآمده بود فقط هق هق م کرد؟ اشکم بند یمن و آروم م یک یول امدین ییصدا گهیبعد آروم شدن و د یقیدقا

موضوع فکر نکنم اما مگه  نیبه ا گهیکردم آرام باشم و د یداد سع یبهم دست م یکه داشتم احساس خفگ یاز حالت

 امیپ افتیاعالن در یهنگام صدا نیبود. در ا هکه کرده بد جور دلم گرفت یدست خودم بود از دست مامان و کار

 که از طرف شکوفه بود رو امیلبه تخت نشستم سکسکه ام گرفت پ یده شدم و رواز جا کن دیام به گوشم رس یگوش

 نوشته! یچ دمید یم دیحال با نیبا ا یبرام نداره ول یخوب یدونستم حرفا یباز کردم م
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ها از دست تو  یمامان چ چارهیب یکرد یو نقش باز یدست درد نکنه پرستو خانم خوب امشب خودتو نشون داد -

 انهیدر م یکی یپا یکارت ثابت کرد نیگفت سزاور تو است. احسنت به تو با ا یم یباور کردم که هر چکشه تازه  یم

 ،یبزن شیبه اون خودت رو به آب و ات دنیرس یکه حاظر برا

بخشم من و جلو خانواده  یوقت تو رو نم چیوقت ه چیه یکه امشب کرد یکار نیگوشت کن با ا زهیرو او نیا یول

م اسمت گهیبخشمت و د یوقت نم چیکه بارم نکردن ه ییچه حرفا یدون ی.... نم یدختر یولم کردپ هیشوهرم سکه 

 ارمیبه زبون نم

کرد صورتم را با هر دو دست پوشوندم  یم سیتب کرده ام را خ یشد و گونه ها یخوندم اشکام جار یکه م یحال در

 یمنفعت خودش م یمن رو فقط برا یچرا هر کسبه فکر من نبود  یکردم و هق زدم چرا کس هیبلند گر یو با صدا

 ازیبده چقدر بهش ن میدلدار شمیپ امدین یو ناراحت بود که حت یعصبان یلیاز دست من خ یخواست! بابا هم انگار

پدرانه اش  یشانه ا یخواست سر بزارم رو یخواست دلم م یداشتم و تو اون لحظه دلم آغوش گرم و پر مهرش را م

 دلم زیاز عز ینکنم اما امشب خبر هیخواست که گر یکرد و ازم م یخواست کنارم بود و آرامم م یمکنم، دلم  هیو گر

تخت ولو شدم  یشد. رو یکه بابا از دستم ناراحته و باهام قهره دلم در جا فشرده م نینبود از فکر ا ودموج یاز گرما

 و هق هقم را با بالشت خفه کردم

 دارم! اجیحالم تنها نزار من بهت احت نیکنم منو با ا یش مبابا تو رو خدا من و ببخش خواه -

 

 برام سخت شده بود.  دنیزدم و نفس کش یهق م افتی یام شدت م هیکردم گر یچه اسم بابا رو زمزمه م هر

 یم یکردم جون تازه ا یآن وارد کرد با فشرده شدن دستم احساس م یرو یدست سردمو گرفت و فشار یدست

هم افتاد سرم بشدت درد گرفته بود و اصال خبر از  یشد و رو نیشم باز کنم اما پلک هام سنگکردم چ یگرفتم سع

لحظه بعد همه  کیگم شده بودم  یشلوغ انیانگار که م دیچرخ یدر سرم م یمبهم یحال خودم نداشتم صدا ها

مند مانعم شد سر  روین یخاموش شد و همه جا آروم گرفت چشم که باز کردم خواستم از جا بلند بشم اما دست زیچ

آن زدم  یرو یاشک مهمان صورتم شد دستش را گرفتم و بوسه ا دنشیبا د دمیچرخوندم و بابا را کنار خودم د

  دمیرو شن انوشیک یصدااشکم رو پاک کرد. و  یا گهیدست د

 ! مگه نه بابا جون؟مایریم میزار یم یرو شروع کن هیگر یبازم بخوا -

 گفت: دییبر لب نشوند و با تا یند لبخند دوستداشتنبه بابا ثابت مو نگاهم
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 بله درسته، -

 مارستانیکنه، و به ب یم دایتو اتاقم پ هوشیبابا که آمده به من سر بزنه من و ب ایبودم گو مارستانیشب رو تو ب تمام

 فرو رفته بودم  یقیو اونجا با آرام بخش که به خواب عم  ارهیم

که کردم از دستم ناراحت و دلخور بود که  یاز کار یمامان حرف نزدم مامان هم انگارکلمه با  کیروز گذشت اما  دو

 داد. یکرد و بزور جواب سالمم رو م یرو ترش م دنمیهر بار با د

زد فقط  ینداشتم که بهش بگم بابا هم از ظاهر معلوم با مامان قهر بود و با او حرف نم یحرف چیجز سالم ه منم

 چیغذا ه زیآمده ته دلش ناراحت بود. سر م شیدونم از وضع پ یکه م نیرفتار کند با ا یادکرد ع یم یسع انوشیک

خسته کننده بود اما  یلیشد. وضع و جو خونه مون خ یسرو م ریزد و غذا در سکوت دلگ یحرف نم یگریکدام با د

شدم دخترا و احسان که  یحال و حوصله نداشتم و سر همه کالس ها حاظر نم چیبود؟ تو دانشگاه هم ه یچاره چ

زدم احسان که اصرار کرد تا  ینم یکردم و حرف یاما سکوت م دنیپرس یرا ازم م لیمتوجه حالم شده بودن مدام دل

ابا و کردم اما چون ب یم هیخودم گر ییآمده اکتفا کردم در تنها شیبرام پ یگفتن تو خونه مشکل ابهش بگم ب یزیچ

نم، ک هیکردم کم گر یم یمثل اون شب حالم بده نشه بخاطر اونا هم که شده سع مراقب حال من بودن تا باز انوشیک

مثل سابق برگردن دوست نداشتم به  واستخ یناراحت بودم چون بابا و مامان با هم قهر بودن دلم م نیاز ا شتریب

ار به ک دینبا گفت یول میبد شونیکنه با هم اشت یخواستم تا کار انوشیرخ دهد از ک نشونیب یخاطر من کدورت

 یاشک م یواشکیگشتم و متوجه شدم مامان تو اشپزخونه  یبر م رونیاما اون روز که از ب میبزرگ ترها دخالت کن

 یعکس العملش رو م ینکنه ول هیخواست برم بغلش کنم و ازش بخوام که گر یم دلمدلم به حالش سوخت  ختیر

ده غرق افکار خسته کنن ریسر بز دمیکش یانتظار بابا رو م دونستم دو هفته چه تلخ گذشت دم در دانشگاه بخ کرده

 یبود کم جرات م گونمام شده بودم احسان هر چه اصرار کرد تا منو برسونه قبول نکردم اشکانم که متوجه حال دگر

 نگرفتم با بابا حرف بزنم و ازش بخوام با ماما میشده بودم؟ تصم یقدر آدم ترسناک نیا یعنیسمتم هه  ادیکرد ب

 عادت دنبال خواستگار نیبشه براش و ا یکارم کردم اما بابا مخالفت کرد و گفت بزار درس عبرت نیکنه، و هم یاشت

 گشتنش رو ترک کنه،

م بابا که اشکا ه،یگر ریشد و زدم ز یدوختم ناخود اگاه اشکم جار نیماش رونیازش گرفتم و بغض کرده چشم به ب رو

 کوتاه آمد و قبول کرد. دیرو د

 مورد یدست گل با گل ها هیگرفتم سر راه  یبوس ابدار هیو از گونه اش  دمیاشکم رو پاک کردم و پر یبا خوشحال 

نگ ز دنمونیبه محض رس قایکردم که دق میتنظ یرو طور لمیتو راه موبا میگرفت ینیریمامان همراه جعبه ش یعالقه 
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معطل کنم تا با  رونیجواب دادن خودم رو ب یو برا وردخخواستم وانمود کنم که تلفنم زنگ  یکارم م نیبخوره با ا

 شدم و گفتم  ادهیبابا زدم و پ یبه رو یطورم شد با خوردن زنگ لبخند نیبابا داخل نرم و هم

 آم یمن االن م دیبابا جونم شما بر -

رفت  ین مرا در دست گرفته و سمت درب سال ینیریکه دست گل و جعبه ش یداد و در حال لمیتحو یلبخند بابا

 گفت:

 !زمیسرده عز یلیتو هوا خ ایزود ب-

رفتم  دمیلرز یکه از سرما به خودم م یدر حال قهیزدم و سر تکان دادم بعد از گذشت حدود ده پانزده دق یلبخند

گفتم و  یسالم ریگذرا به او انداختم سر بز یخندان در حال قرار دادن گل ها در گلدان بود نگاه ییداخل مامان با رو

ه ک یکردن خوشحال بودم اما من هنوز ته دلم از کار یبابا با هم اشت وکه بالخره مامان  نیوان از پله ها باال رفتم از اد

اون شب  ادیآوردم اما ب یکه به رو نم نیمهم نبودم با ا چیمامان ه یخواست با من بکنه دلخور بودم اما برا یمامان م

اوش فقط و فقط به یازدواج من با س یهمه اصرار مامان برا نیدونم ا یشم من که م یناراحت م یلیافتم خ یکه م

 چندم... لویوسط ک نیخاطر شکوفه بود. و اال من ا

رفتار رو با من  نیبود هم ا میبود. اگه نامادر میکرد که اگر نامادر یبا من رفتار م یکه من دخترش نبودم طور انگار

 نداشت

 شد. یکردم دلم گرفت و اشکم جار افتیکه از شکوفه در یامیآوردن اتفاق اون شب و پ ادیبه  با

خواد  یدرس خوندنم نداشتم دلم هم نم یکتابام اصال حال و هوا یلباس عوض کردم و نشستم پا یحوصلگ یب با

 برم. نییپا

 .دیبه گوشم رس انوشیک یبه درب وارد شد و صدا یا تقه

 عرفان اومده نییپا ایپرستو ب -

 و جواب دادم: دمی کشدماغم رو باال آب

 ام. یباشه بعدا م -

 در ظاهر شد. یال انوشیباز شد و ک در
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 ایاالن پاشو ب نیچرا بعدا؟ هم -

 زدم جواب دادم: یکه صفحات کتاب را ورق م یدر حال ریز سربه

 تو برو. امیحوصله ندارم ب -

 از انوشیچشم هام نشه، اما ک یسیو خ یکردم سمتش نگاه نکنم تا متوجه قرمز یانداخته و سع نییرو پا نگاهم

 :دیبه حالم برد طرفم اومد و پرس یگرفته ام پ یصدا

 ؟یکرد هیگر یچ یواسه  نمیبب -

 رفت تو چشم یزیچ هینکردم  هیگر -

 ؟؟یکرد هیشده چرا گر یچ دمیمن هم باور کردم پرستو پرس یآره به جون خودت تو گفت -

 واب دادم: اش دوختم و ج یبه چشم براق و خواستن چشم

 خورده دلم گرفته بود. هی ستین یزیبخدا چ یچیه -

لش خواد که د یگرفته تنها نشسته اون وقت نم نمیکه داداشت مرده، پاشو پاشو بب نیدلت گرفته؟ مگه ا یسر چ -

 .رهیبگ

 گفت: خندان ییداخل اومد و با رو یچا یاستکان ها یحاو ینیبه در خورد و عرفان با س یهنگام تقه ا نیا در

جا خواهر  نیا نیآمد نیتنها ول کرد نییهست ها من بدبخت رو پا یزیخجالت خوب چ د،یذره خجالت بکش هیبابا  -

 ..واقعا که. نیریگ یو قلوه م دنید یقلوه م یبرادر

 رو ازش گرفتم. ینیآروم کردم از جا بلند شدم و س ی خنده

 .یدیزحمت کش -

 .یچه زحمت یدار اریاخت -
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 قهیو مزاحشون حال چند دق یو عرفان کنارم و با شوخ انوشیو به نشستن تعارفش کردم با بودن ک مدیخند باز

 صحبت هاش و ونیعرفان م میکه نشسته بود زیدور م میرفت نییسرو شام هر سه پا یکرد. بعد برا رییتغ شمیپ

 هاش گفت: یشوخ

 کار نخواهد بود. در یعرفان گهیاست که تا چند وقت د نیبله عرضم به حضورتون ا -

 و ادامه داد: دیخند میگرد شده از تعجب چشم به اون دوخت یبا چشم ها یهمگ

 خوام برم اون ور عالم یکنم که م یخوام خود کش یراحت نم التونیچتونه بابا خ -

 خندان گفت: ییاون کرد و با رو ینثار بازو یکه کنارش نشسته بود. مشت انوشیک

 ؟یبر یخوا یم یکدوم گور نمیطرز حرف زدنت مثل آدم حرف بزن بب نیبا ا یدِ مرده شورتو ببرن اله -

 گفت: انوشیصورتش رو با اخم جمع کرد و روبه ک عرفان

 رم گلستان یخوام برم، م یگورستان نم یزن یحاال نه که خودت مثل آدم حرف م ؟یزن یچرا م -

 :دیکرد و پرس یآروم یخنده  بابا

 م؟یما هم اومد دیلستان کجاست بگو شاگ نیپسرم حاال ا یبسالمت -

 بهم انداخت و جواب داد: یینگاه گذرا عرفان

 .لمیادامه تحص یخوام برم خارج برا یم -

 و رو به من گفت: دیپر کدفعهی انوشیک

 !!!لیادامه تحص یخواد بره خارج برا یم نیعه پرستو ا -

 کردم و گفتم: یخنده ا دمیمنظورشو فهم چون

 .آره موفق باشه -

ان مهرب یصورتش شد. بعد رو به عرفان با لحن یچاشن یشده بود اخم انوشیانداختن ک کهیمتوجه ت زیکه ن مامان

 :دیپرس
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 ؟یمون یخاله جون، حاال چه قدر م یبسالمت -

 باال انداخت و جواب داد: یشونه و ابرو عرفان

 ه؟یطوراوضاع اونجا چه  نمیموندگار بشم! تا بب ایبرم برگردم  ستیمعلوم ن -

 اون زد و گفت: یشونه  یرو یبه آوام یبا شوخ انوشیک

خواهر داشته  دیحتما با یریزن بگ یها به فکر من هم باش خواست یاون جا فقط به فکر خودت نباش یداداش رفت -

 باشه.

 :دیبه ابروهاش داد و پرس یحالت عرفان

 اون وقت چرا؟! -

 پشت گوشش رو خاروند و جواب داد: انوشیک

 گه،ید رمیکه من خواهرش رو بگ خب -

ه ک نیاما از ا میدیخند یو م میگفت یسر خوشانه م یطور نیغذا ا زیسر م یبار نیاول یبعد از مدت میدیخند یهمگ

کردم و در جا غلت  یفکر م ستین گهیکه د ییخواد بره دلم گرفت و تمام شب به اون و به روزها یعرفان م دمیفهم

سرم درد گرفته بود حدود ساعت شش از جا بلند  یخواب ینداشتم از شدت ب یو حسابخوردم اصال خواب درست  یم

گرفتم تا سر  یا قهیدوش ده دق هیشدم امروز کالس دارم اصال حال و حوصله نداشتم کشان کشان وارد حموم شدم 

ز شد و بابا داخل اومد در رو بکشم درب با رهیاما نه اصال افاقه نکرد آماده شدم و همون که خواستم دستگ امیحال ب

 :دیتعجب کرد و پرس دنمیبا د

 پرستو بابا حالت خوبه؟ -

 لب هام نشوندم و جواب داد: یرو یلبخند

 بابا خوشگلم! ریخوبم فدات بشم صبح بخ -

 شده؟ زیگلم چه عجب دخترم امروز سحر خ ریصبحت بخ -

 و گفتم: دمیخند
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 ده. یبرسم تو کالس راهم نم ریقه دبد اخال یلیاستادمون خ نیامروز کالس دارم و ا -

 .سر راه بخرم دیهم الزم داشتم با یچند کتاب درس هی

الم س یآروم یبه مامان که در حال آماده کردن صبحونه بود با صدا میرفت نییبا لبخند نگاهم کرد بعد با هم پا بابا

هم جواب سالمم رو داد  دیگفت شا یچ دمیبهم انداخت و لباش رو تکان داد اما نشن یکردم و نشستم، مامان نگاه

در  انوشیهنگام ک نیاجبار چند لقمه خوردم، در ا یرو از یبه خوردن نداشتم ول لیم چیدرست کردم اما ه یلقمه ا

 اومد. یم نییزد تند تند از پله ها پا یکه با تلفن حرف م یحال

 هتل؟ یا جا کم بود که رفتم یمگه خونه  هیچه کار نیمن ا زیاصال ازت انتظار نداشتم آخه عز -

 به دو نکن یکیکه گفتم با من  نیهم اااایدنبالت عرش امیتا ب یکن یجمع م لتویاالن وسا نیهم

 آمده تهران؟  ایعرش یعنی دیدلم در جا پر ایاسم عرش دنیشن با

 گفت و نشست و زود مشغول به خوردن شد. ریسالم و صبح بخ انوشیک

 :دیجواب سالمش را داد و پرس بابا

 شده بابا جون؟ یچ -

 اش را خورد و جواب داد  یاز چا یجرعه ا انوشیک

 خواد مزاحم ما بشه، یگه نم یآمده رفته هتل م روزیو حاال که از د ادیقرار بود چند روز قبل ب ایپسره عرش نیا -

 از جا بلند شد و گفت: بابا

 رو نداره! یجا کس نیته اجا زش نیا ادیبابا حتما ازش دعوت کن ب انوشیک ه؟یچکار نیا -

 گفت: انوشیخوش فرم و حالتش داد و رو به ک یبه ابروها یحالت مامان

 !یکه رفته هتل تو چکارش دار ستیجا راحت ن نیا دیخب مادر شا -

 به او انداخت و جواب داد یکننده ا رهینگاه خ انوشیک

 هتل راحته قربونت برم؟  یآخه کجا -
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 بل برداشت و خطاب به من گفت:م یلبه  یکتش را از رو بابا

 ؟یهنوز ای یریم زمیعز -

 گفت: انوشیدهان باز کردم و خواستم جواب بدم ک تا

 رسونمش یخودم م -

 آورد و مقابلم گرفت. رونیب فشیقبل از رفتن مقدار پول از ک بابا

 بابا جون برا کتابات ایب -

 نرویب میکرد و از خونه زد یده شد از مامان خداحافظکه آما انوشیزدم پوال رو ازش گرفتم و تشکر کردم ک یلبخند

 گفتم انوشیدر راه رو به ک دهیدونم مامان جوابمو نم ینکردم چون م یمن خداحافظ

 بگم؟ یزیچ هی انیک -

 تکان داد سر

 اهوووم بگو -

 خونه، یدوستت رو ببر یخوا یکه م امدیخوشش ن ادیفکر کنم مامان ز انوشیک -

 عادتشه،  نیا یدون یخودت که م یشدم ول اهوووم منم متوجه -

 شه؟یشروع م یک کالست

 کالس باشم دیده با -

 برم  ییچون خواهرش باهاشه زشته تنها میو خواهرش سر بزن ایبه عرش میخب پس بر یلیخ -

 برم کتاب خونه،  دیمن کار دارم با یول -

 من! زیعز یرس یباشه حاال به کتاب خونه ات هم م -
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همه عظمت و  نیا یتماشا یکه محو یدر حال اد،یتماس گرفت تا ب ایبا عرش انوشیک میدیکه رس هتل مذکور به

 یدونم چرا هر لحظه که م ینم م،ینشست ایو به انتظار عرش میو مجللش شد کیهتل بودم وارد سالن ش ییبایز

را بهم قالب کردم و  سردم یدستا یشد انگشتا یقرار م یگرفت و ب یکردم کم کم قلبم ضرب م یگذشت احساس م

ه ک ایعرش دنیبه سراغم آمده بود دور کنم اما با د کهویالتهاب که  نیخودم را از ا یزدن اونجا کم دیکردم با د یسع

آمدن نگاهم به آن ها دوخته شد  یم رونیکه دست دور کمر او انداخته و دوشا دوش هم از اسانسور ب یهمراه دختر

به ما که متوجه ما شد لبخند زنان  دهینرس ایشدم؟ عرش یطور نیخدا من چرا باز ا یشد. وا رابرو تپش قلبم چند ب

از جا برخاستم و  انوشیعرض سالم همراه ک یخودم رو جمع و جور کردم و برا یتکان داد و سمت ما آمدن کم یدست

 یم و احوال پرسبعد از سال یلحظات میدست همو فشرد یسالم کردم و با خواهرش دست دادم و به گرم ریسر بز

شناختم و دلم براش  یکردم که سال ها او را م یاحساس م دنشیبا د دیچرخ یم اینگاهم فقط دور عرش مینشست

که با  دمشیبار چند بار د کیگذاشتم آخه مگه من جز  یم دیبا یاحساسم را چ نیدونم اسم ا یتنگ شده بود نم

بهش داده بود  یکرده موهاش بلند شده و حالت جذاب تر رییهم تغ چقدرسراغم!  ادیب یحس نیهمچ دنشیدوباره د

 یدل از آدم م دنشیافزود و هنوزم اون چال موقع خند یاش م یبایکم گذاشته که البته به ز یلیخ یلیخ شیته ر

 برد.

ر بود اما خنده رو و د یا دهیالغر و رنگ و رو پر یبه خواهرش که حدود هفده هجده سالش بود انداختم دختر ینگاه

 داشت. ایبه عرش ییکم شباهت کوچولو یلیحال جذاب که خ نیع

 شیدختر با وقار ساخته بود. پ هیاز اون  یمشک فیکفش اسپرت شال و ک یخی نیبلند شلوار ج یقهوه ا مانتو

 انوشیهر کدوممون قرار داد و از ما فاصله گرفت و رفت. ک یسفارش داده بود را جلو ایکه عرش یخدمت هتل قهوه ا

 گفت: ایاز عرش هیگال ید از کلبع

 !یاریم یکن یجمع م لتویوسا یریاالن م نیهم -

 کرد و گفت: ییخنده چال نما ایعرش

 کار هست فعال قهوه ات رو بخور سرد نشه، نیا یباشه حاال وقت برا -

 یگاه دونستم در سکوت گه یکه هنوز اسمش رو نم ایکردن  من و خواهر عرش یبا هم صحبت م ایو عرش انوشیک

 ریکالس و استاد بد اخالقمون بود اگر د شیتمام فکر و ذکرم پ میداد یهم م لیتحو یلبخند میکرد یکه همو نگاه م

 ییکه متوجه من شد با رو ایکردم عرش یم گاهام رو ن یکه مرتب ساعت مچ یده، در حال یبرسم تو کالس راهم نم

 :دیبشاش رو به من پرس
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 سته؟در دیفکر کنم شما کالس دار -

 نگاهش کردم سپس زود نگاه ازش گرفتم و جواب دادم صاف

 بله درسته -

 ادامه دادم  انوشیرو به ک سپس

 پشت در بمونم! دیبرسم با ریجان د انیک -

 قرار داد و گفت: انوشیدست ک یدست رو ایعرش

 !دیبه کارتون برس دییلطفا بفرما رمیگ یجان، وقت شما رو نم انوشیک -

 قرار داد و جواب داد: زیم یاش را رو یلفنجان خا انوشیک

 تا خودم نرفتم ن،ییپا اریب لتویشما نگران نباش حاال زود پاشو برو وسا میرس یبه همه کارامون هم م -

 ترسم یم میبر دیبا میما االن نوبت دکتر دار یدون یم میش یان شاء اهلل مزاحم م گهیوقت د هینه ممنون باشه  -

 !میاز دست بدمثل اون روز نوبت رو 

 کرد و از جا برخاست و گفت: یاخم انوشیک

خدا برمت ب یم یبعد هر جا خواست نیتو ماش میزار یم اریب لتویوسا گهیپاشو د یدنده ا هیچقدر تو  ایبابا عرش یا -

 نه من نه تو! گهید یاریدفعه نه ب نیا

 تکان داد و گفت: یسر دیخند ایعرش

  ؟ینز یباشه، باشه بابا حاال چرا م -

از ما فاصله گرفت و مشغول صحبت با تلفنش  یکم زین انوشیطرف اسانسور رفت ک دیخند یکه آروم م یدر حال و

 زدم و گفتم ایروبه خواهر عرش یشد. لبخند

 من پرستو هستم! -

 لبانش نقش بست و گفت: یرو ییبایز لبخند
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 خوش وقتم منم غزاله ام  -

 زدم  یلبخند

 !زمیعز نیهمچن -

معطل موند و  یقسمت حسابدار یا قهیآمد. سپس چند دق رونیبا دو چمدان از اسانسور ب ایذشت که عرشنگ یرید

و آرام او  میمال ییکه بر داشت غزاله با صدا یچند قدم سمت درب خروج میبا اشاره سر فهماند که بر انوشیطرف ک

 را صدا زد.

 ....ایعرش -

 مت او پا تند کرد و گفت:آمده باشه س ادشی یزیکه انگار تازه چ ایعرش

 دیببخش -

دارد از جا  ازین یراه رفتن به کمک کس یقرار داد من که متوجه شدم غزاله برا نیزم یاز چمدان ها رو رو یکی سپس

 بلند شدم خودم رو بهش رسوندم و گفتم

 کنم یخودم کمکش م نیاجازه بد -

از چمدان ها رو از او گرفت و به راهش آدامه داد  یکیصرار با ا انوشیزد و جلوتر از ما به راه افتاد ک یلبخند ایعرش

تازه  میرفت یاو بود پشت سرشان راه م یام دور بازو گهیدستم را دور کمر غزاله و دست د کیکه  یمنم در حال

شد موقع راه رفتن پاش بلنگه از  یباعث م نیاورد و ا یپا فشار م کی یتر رو شیمتوجه شدم موقع راه رفتن ب

ربع مانده به  کیو چشم به ساعت که  میشد نیسوار ماش اوردمیحال دلم به حالش سوخت اما به رو ن نیدر ا شدنید

استادمون رو تحمل کنم پوف  یبرم و بد اخالق دینمونده کالس شروع بشه، حاال با یزیبر من چ یوا یده بود افتاد ا

 یبه کالسش برسم اما هر بار با رو ترش کن ریآمده د شیکم پ یلیکه خ نیحال و حوصله نق زدناشو ندارم با ا صالا

 کنه، یشروع به قر زدن م

برده بود. با  ادیبود که من رو کامال از  ایاصال انگار در باغ نبود و چنان گرم صحبت و خش و بش با عرش انوشمیک

 نگاهش کردم و گفتم ییرو به رو نهیآرام از تو ا یلحن

 شده رمیون دداداش لطف کن زودتر من رو برس -
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 به دندون گرفت و گفت: شوینییلب پا انوشیک

 !یکتابخونه هم نرفت یرفت کالس دار ادمیآخ ببخش بخدا  -

 دانشگاه ممنونتم یکه منو برسون نیسرت هم یاشکال نداره فدا -

 کرد و گفت: یمعذرت خواه غزاله

 پرستو جان بخدا شرمندتم میمزاحم شما شد یامروز حساب -

 م و گفتم رو فشرد دستش

 برسم رید دیمن و برسونه حتما با دیکه داداش خان من با یروز یول دیدار اریاخت زمیکنم عز یخواهش م -

 و گفت: دیخند ایعرش

 رفتم  یباهاش نم ییجا گهیشما بودم د یمن جا -

 گفت: ایکرد و رو به عرش یاخم انوشیک

 ما دخالت ممنوع یتو مسائل شخص -

 .میدیخند یهمگ و

راحت  المیدانشگاه که شدم چشم به رز و ربابه افتاد خ اطیکردم وارد ح یشدم و ازشان خداحافظ ادهیپ نیماش از

 خندون سالم کردم یبلند و لب یشد پس هنوز کالس شروع نشده بود. با صدا

 سالم دخترا، -

 سالم سالم -

 دمیرس بهشون

 هنوز کالس شروع نشده؟ -

 با اخم جواب داد ربابه
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 کرده ریتاد دنه هنوز اس -

 برسم ریراحت شدم همه اش نگران بودم د شیاخ دمیکش یراحت نفس

استاد  یغُر زدنا ای یداد یکالس رو از دست م ای دیواال با امدهیاستاد هنوز ن یشانس آورد یول یکه کرد رید - رز

 یکرد یخوش اخالقمون رو تحمل م

 سالم عرض شد خانما! -

 یتر جلوه م پیتر و خوش ت کیروز به روز ش دهیشد چه به خودشم رس داین پپسره اشکا نیبازم سر و کله ا پوف

بود چند دختر از جمله  ستادهیخندان کنار ما ا ییکه با رو یبرد در حال یم یهم دانشگاه یدخترا گریداد و دل از د

 ه؟یچه کار نیا آخهچشم به او دوخته بودن آه آه  رهیهامون خ یاز همکالس یکی

 :دیپرس یبا دهان کج نهیربابه دست بس میداد سالمش رو جواب

 یبود؟ که خلوت ما رو به هم زد یبله جناب امر -

 زد و گفت: یلبخند

 !میعرض کن زیعز یها یخدمت همکالس یسالم هیبده  ستین ینه امر -

 کرد و گفت: یششیا رز

 د،ییسالم که عرض شد حاال بفرما -

و بگه ربابه دستم ر یزیزد و تا خواست چ یکردم انداخت لبخند یاه منگ شونیبه من که به هر سه نفر ینگاه اشکان

خندان سمت ما اومد اشکان که هنوز سر جاش بود نگاهش که  ییاز اون طرف احسان با رو میو از اون دور شد دیکش

 زد و رفت. یبه احسان افتاد پوز خند

 سالم کرد و گفت: احسان

تم ربابه و نگف یزیو چ دمیکش یپوف میباش یمنتظر کالس بعد دیآد با یکه استاد نم ایبچه ها کالس کنسل شد گو -

 دونم یربابه رو نم یعشقش ول شیخواد بره پ یدونم م یکردند و رفتند رز که م یکار از ما خداحافظ یرز به بهانه 

 .رهیجا گ هی دلشزد. خخخخخ اشتباه نکنم اون هم  یچند وقته که مشکوک م
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 یشروع کالس بعد یچون وقت برا عدیرو ازش گرفتم  یسراغ سور میزد یکنار هم قدم مکه  یو احسان در حال من

 زد و گفت: یلبخند یکنم تا برم کتاب فروش یخواستم از احسان خدافظ میداشت

 .میر یخواستم برم بس چه بهتر با هم م یاتفاقا من هم م -

 نگفتم و باهاش همراه شدم. یزیچ

دونستم وارد کتاب  یشدم و او را مانند برادر م یوقت باهاش معذب نم چینه بود هبرادرا یلیرفتارش با من خ چون

 یکالس دم دما نیدانشگاه از آخر میو برگشت میکرد یداریداشت را خر ازیکه ن ییو هر کدام کتاب ها میشد یفروش

دم که ممکن کر یم یچنان احساس خستگ میاشتتمام وقت همه اش سر کالس بودم و درس د میآمد رونیغروب ب

کردم خدا رو شکر  یم یدیشد یبه خصوص که وقت نکردم ناهار بخورم و احساس گرسنک فتم،یبود هر لحظه پس ب

 انداختم چشمامو بستم و گفتم: زیم یشدم و تنه خسته ام را رو نیزنگ زدم آمد دنبالم سوار ماش انوشیتا به ک

  رمیرم از حال مدا یجان فقط من و برسون خونه، بخدا از خستگ انوشیک -

 کرد و گفت: یمکث انوشیک

رم  یرسونم بعد م یمنتظر منه، اما باشه اول تو رو م مارستانیبرم تو ب ایخواستم اول دنبال عرش یم یول -

 دنبالشون

 باز کردم و رو بهش گفتم  چشم

 حالش نینه منتظر نزارشون غزاله گناه داره با ا -

 روت نمونده رنگ به یخسته ا یلیآخه تو هم خ یول -

 اشکال نداره من خوبم برو -

از  یکردم سر درد ناش یاحساس ضعف  م یطرف از گرسنگ هیو از  یطرف خستگ هیدر واقع خوب نبودم از  یول

سر  ادیز دیکه د انوشمیرد و بدل نشد ک نمانیب یحرف مارستانیب میدیشد. تا رس یتر م دیهم هر لحظه شد یخستگ

 شد سپس خم شد و گفت: ادهیپسکوت کرده بود  ستمیحال ن

 گردم یجا بمون زود بر م نیهم -
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 نیزم یکه پا رو نیشدم هم ادهیشد. شب شده بود و هوا سرد سرد تا قبل از آمدنشون پ مارستانیدوان وارد ب و

که احساس کردم سر  یشدم کم یم نینقش زم دمیچسب یرو محکم نم نیرفت و اگر درب ماش جینهادم سرم گ

 شد از دور چشم به غزاله که داشونیپ هیو بق انوشیبعد ک یسوار شدم لحظات نیر شد رفتم و عقب ماشام بهت جهیگ

سوخت  یهر بار دلم به حالش م دنشینمود، با د یناراحت م یلیخ چارهیرفت افتاد دختره ب یراه م ایبا کمک عرش

 و سالم کرد.من را گشود و غزاله با کمک برادرش کنار من سوار شد  یدرب کنار انوشیک

 یکه درونش ب یبه روش زدم اونم با تمام ناراحت یاون حال افتضاحم زمزمه کنان جواب سالمش را دادم و لبخند با

کردم حالمو  یاحساس م دیرس یکه از بخش به گوشم م یقیموس یبه روم زد صدا یکرد با اجبار لبخند محو یداد م

 تحمل نکردم و گفتم: گهیکرد د یتر بد م شیب

 ؟یلطفا ظبط رو خاموش کن شهیم انیک -

 :دیبهم انداخت ظبط رو خاموش کرد و پرس یو از پشت شانه نگاه ستادیپشت چراغ قرمز ا انوشیک

 حالت خوبه؟ -

 دادم جواب

 خوبم -

 کیو تا تراف میاز سه چهار بار پشت چراغ قرمز توقف کرد شیب کیهمه تراف نیخدا جون امروز چه خبره ا یوا یا

تورو خدا  دمیرفت ته دل نال یراه خونه را نم انوشیمتوجه شدم که ک کدفعهی دیجونم به لبم رس میدرو رد کر

 دمیکردم و پرس یخوام برم خونه، مکث ینه حال ندارم م انوشیک

 ؟یر یم یکجا دار -

 دعوت کنم یو خوش مزه ا یشام عااال هیخوام شماها رو به  یم-

 که داشتم ینبود با حال زار شتینگفتم اصال موقع یزیکردم و چ یپوف

 به حال خرابم برده بود گفت: یپ یکه انگار ایعرش

 !ستیرسه پرستو خانم حاتون خوب ن یبنظر م -
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 زدم و جواب داد یلبخند

 ! هیفقط از خستگ ستین یزینه چ -

 یرو از کجا مرستوران ها  نیا انوشیک نیدونم ا یبود نم ییچه جا میدیرس انوشیبه رستوران مورد نظر ک بالخره

ا هم رفتن ت ایو عرش انوشیک م،یدرخت بود نشست ریکه ز یتخت یبود. من و غزاله رو یرستوران سنت هیشناسه! 

 سفارش غذا بدن

 بود. یکه اون جا کار گذاشته شده  همه جا نوران ییو شب بود اما با چراغ ها کیکه هوا تار نیا با

دختر  یلیگفت خ ینم یزیرفتم غزاله هم سکوت کرده و چ یار مکرده بودم و با حال بدم با خودم کلنج سکوت

با  میهم داد لیتحو ینگاهم کرد و هر دو لبخند زینگاهم را باال گرفتم و نگاهش کردم که او ن دیرس یبنظر م یآروم

 گفت: یآروم یاش با صدا یهمان لبخند دوست داشتن

 !یفرق کرد یلیاما حاال خ یبودسرحال  یلیخ دمتیصبح که د یداشت یمعلومه که روز سخت -

 دمیو پرس دمیپر کدفعهیو  دمیبه صورتم کش یدست

 شدم زشت؟ یچه جور -

 و گفت: دیخند

 نه منظورم رنگ به روت نمونده -

 وگفتم دمیخند

 دهیرنگم پر نینخوردم به خاطر هم یچیاز صبح تا حاال ه -

لبخند زنان  ایهنگام عرش نیکردم در ا یعف ماحساس ض یاز شدت گرسنگ دیرس یانواع غذا که به مشامم م یبو

او  بهش گفت و یزیچ هیخودشون  یبا دقت به غزاله نگاه کرد سپس با زبان محل یبرگشت کنار غزاله جا گرفت کم

 کردم لبخند بر لب گفت: یم جتنابزدنش ا دیرو به من که از نگاه کردن و د ایجوابش را داد. عرش زین

  میشما رو به زحمت انداخت یکه حسابدونم  یخوام م یمعذرت م -

 به او انداختم و جواب دادم  ینگاه مچهین
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 است. فهیانجام وض مینکرد یکار خاص دیدار اریاخت -

 :دیبه اطراف انداخت و پرس نگاه

 جا هوا سرده؟! نیداخل بهتر نبود ا میرفت یم -

 به من انداخت و جواب داد. ینگاه غزاله

 دارم جا خوبه، دوست  نینه هم -

 تکان دادم و گفتم یسر دییبا تا منم

  میکن یامشب رو سرما را تحمل م هیاره خوبه حاال  -

 میدیخند یبه آروم و

ه شکمم ب دیجوجه و کباب برگ که به مشامم رس یبعد سفارش غذا را آوردن بو یآمد و لحظات انوشیهنگام ک نیا در

 قار و قور افتاد.

 یبهم دست داد. م یریاز غذامو که  خوردم احساس س یمنم شروع کردم کمکه شروع به غدا خوردن کردن  همه

 غزاله نگاه به غذام انداخت و گفت: دمیپس دست از خوردن کش رمیگ یکنم دل درد م یدونستم اکر پر خور

 ؟ینخورد یزیاز صبح تا حاال چ یمگه نگفت نه؟یخوردنت هم غذا

 تبسم جواب دادم با

 تونم بخورم ینم نیاز ا شتریب گهیشدم د ریس -

 اشاره به من کرد و گفت: یزیبا لحن شوخ آم انوشیک

اضافه وزن  لویدو ک یکیغذا خوردن  ادیز یترسن با کم ینگران اندام خودشون هستن م شهیدخترا هم چارهیب -

 گهیکنن حاال خواهر ما هم از اوناست د دایپ

 و گفت: دیخند غزاله

 ترسم ین مخورم از اضافه وز ینم گهیپس منم د -
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تن دستور رف انوشیکردم و منتظر بودم تا ک یم یاحساس خستگ شتریگذشت ب یهر لحظه که م میدیخند یهمگ و

 بده خدا رو شکر متوجه حالم که شد درخواست رفتن داد.

و  مپرت کرد یرا هر کدوم گوشه ا فمیراست وارد اتاقم شدم کفش و ک هیخونه بعد از سالم کردن به بابا   میدیرس تا

دونم چه وقت  یاستراحت لباس عوض کنم اما نم یتخت انداختم و چشامو بستم تا بعد از کم یتن خسه ام را رو

اس احس چیبود ه دهیمن کش یبابا که پتو را رو طفکردم چشم باز کردم به ل یکه م یخوابم برد. با احساس تشنگ

 یساعت رو که سه بعد از نصف شب را نشان مسرما نکردم چنان غرق خواب بودم که متوجه حضور بابا هم نشدم 

درب اتاق رو باز  یرفتم هنوز با همون لباسام بودم بعد از عوض کردن لباس به آروم نییداد نگاه کردم و از تخت پا

 ونریب خچالیآب را از تو  یراست وارد اشپزخونه شدم بطر هیرفتم تا آب بخورم  نیینوک پا از پله ها پا یکردم و رو

 ییکه از دستشو یشخص دنیخواستم برگردم باال با د یوقت دمینفس سر کش کیو  ختمیآب ر وانیو در لآوردم 

 رفت یزده راه م واریکه دستش رو به د یکشان کشان در حال دمیکه غزاله رو د دمیکش ینیآمد با ترس ه یم رونیب

 یزواش را گرفتم و کمکش کردم و روبا ریبه روم زد ز یجا خورد سپس لبخند دنمیبا شتاب سمتش رفتم اول از د

 دمیآرام پرس ییمبل نشوندمش و رو به روش نشستم با صدا

 ؟یکن یبغل استفاده نم ریچرا از چوب ز یراه بر ییتو که سختته به تنها -

 کرد و جواب داد. یمکث

برمش از خودم  یدم مبا خو رمیکه هر جا م نیاز ا ییجورا هی ارمشیراستش تو خونه دارم اما نخواستم با خودم ب -

  گرانمید تیکه باعث ازار و اذ ادیشم و بدم م یخسته م

 بگم سکوت کردم که گفت: دیبا یدونستم چ ینگاهش کردم نم یدلسوز با

  نمیجا بش نیا یخوام کم یبره م یپرستو جان تو برو بخواب من خوابم نم -

 زدم و گفتم: یلبخند

 ست؟ی، سرده نهوا سرده ادیخوابم نم گهیراستش منم د -

  ارمیپتو ب هیبرات  بزار

 غزاله انداختم تشکر کرد و گفت: یو رو دمیکش رونیپتو ب هی یواریشدم و از کمد د بلند
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 !نیدار یقشنگ یماشاء اهلل خونه  -

 !ننیب یچشات قشنگ م زمیممنون عز -

  دمیکردم و پرس یمکث

 بهت گفت؟ یدکتر چ شیپ یامروز که رفت یراست

 و جواب داد دیکش یقیعم نفس

راه رفتنم از دست بدم دکترا هم که  دیذره آم هی نیترسم ا یخوام م یعمل کنم اما من نم دیگه که با یم یچیه -

 دنیاحتمال صد در صد خوب شدنم رو نم

 کردم و گفتم: یخواه عذر

 بشم شرمندم تیباعث ناراحت یخواستم نصف شب ینم -

 زد و گفت: یلبخند

. اون روز ستمیخودم ب یپا یتونم رو یقدرت رو دارم که م نیکنم که هنوز ا یز خدامو شکر مبا ستمینه ناراحت ن -

به  دنینکردم تنها هدفم رس یشدم به دو طرف جاده توجه یگشتم از وسط جاده که رد م یکه خسته از مدرسه بر م

 کدفعهیط جاده گذاشتم همان که پا وس یول دمکر یناله م یخونه بود درست حال امروزت رو داشتم از خستگ

 افتاده بود یدونستم چه اتفاق یخبر از دور و ورم نداشتم و نم دمیغلت نیزم یهوا و رو دمیمتر پر کیاحساس کردم 

 گهیبستم و د نینقش بر زم دیکه در تمام بدنم پچ یبیاز جا بلند شدم و خواستم به راهم آدامه بدم که باز با درد مه

کردم  یو از درد ناله م ختمیر یباز کردم تمام وجودم شده بود درد فقط درد اشک م که چشم یزمان دمینفهم چیه

تا کم کم خوب شدم البته فقط زخم ها و  دمیزجر کش یلیشده بود خ یبدنم زخم یدست و پام در گج بود و چند جا

 نیاز اشنا هامون ا یکی نداشت حاال هم دهیدستم اما پام نه دو بار عمل کردم تا مثل روز اول بشم اما فا یشکستگ

اصرار  یلیخ ایعرش یول میبکش ینداره چرا زحمت الک دهیدونم فا یم یوقت امیکرد نخواستم ب یدکتر رو به ما معرف

 یناراحت شد. و قول داد هر کار یلیخ دیحال و روزم د نیمن و با ا یوقت چارهیکرد تا بالخره قانعم کرد و آمدم ب

 یاصرار داره تا قبول کنم عمل رو انجام بدم نم ایوست ندارم بازم عمل کنم اما عرشکنه، من د یشدنم م وبخ یبرا

 دونم چکار کنم!

 دستش گذاشتم و گفتم یشدم کنارش نشستم دست رو بلند
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ونم و ت یبگو م شهیتونم هم ینگو نم ریبگ کیرو به فال ن زی! همه چیهست یداشته باش تو دختر قو مانیبه خدا ا -

 یبشه برا یدکتر سبب نیا دیشا یدیخدا رو چه د یتون یکه واقعا م ینیب یآم اون وقت م یبر م یاز پس هر کار

 اقدام کن یانجام هر کار یبرا یو با آراده و قو زمیدوباره خوب شدنت ترس رو از خودت دور کن عز

 میکن یم تیهمه دعا ما

 ،یاریکاملت رو بدست ب یهر چه زودتر سالمت تا

 گفت: چشمانم زل زد و به

 که قبول کنم عمل بشم؟ یگ یم یعنی -

 تکان دادم و گفتم: یزنان سر لبخند

 یدار ازیعمل ن نیبه ا یستیهر دو پات ب یو رو یکه مثل روز اولت برگرد نیا ی! تو برازمیگم عز ینه تنها من م -

 ،یشیباش مطمئنم موفق م یپس نترس و قو

 زد و گفت: ییبایز لبخند

 گفت. یحرفا رو م نیاونم هم یزن یحرف م ایتو هم درست مثل عرش -

کردم قلبم تند  ینگاهش م ایزدم  یباهاش حرف م یشد هنوزم وقت یجور هیحالم  ییهوی ایاسم عرش دنیشن با

 و دمیکش یبلند نیباال سرمون ه یزیبا ظاهر شدن چ کدفعهیکردم بروز ندم  یم یگرفت و همه اش سع یضرب م

 حرکتم او را نیبود به من انگار با ا زدهافتاد زل  ایزد گذاشتم که چشم به عرش یر مقرا یقلبم که ب یدستم را رو

 انداخت و گفت: رینگران کردم سر بز

 شرمنده! دیببخش دیباش داریموقع شب ب نیکردم ا یخوام که باعث ترستون شدم آخه فکر نم یمعذرت م -

 ام رو ازش گرفتم و جواب دادم رهیخ نگاه

 کنم یخواهش م -

 :دیکرد و رو به غزاله پرس یمکث

 ؟یکن یجا چکار م نینگرانت شدم ا -
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 زد و جواب داد. یلبخند غزاله

 خواب کردم  یپرستو جون رو هم از خواب ب یخسته ا یلیدونم خ یم یبخواب یبرد گفتم بزارم تو کم یخوابم نم -

 کردم و گفتم یتبسم

 ه؟یچه حرف نی! ازمینه عز -

 و گفت: دیبود را کش ستادهیت سرش اکه پش ایدست عرش غزاله

 بهت بگم یزیچ هیخوام  یم نیبش ایب -

مبل رو دور زد و کنار خواهرش نشست، خواستم بلند بشم تا تنهاشون بزارم اما غزاله خواهش کرد که بمونم،  ایعرش

 یمن کدفعهیرفتم گ یشالم را به باز یها شهیموندن برام سخت بود لبخند محو زدم و ر ایکه در حضور عرش نیبا ا

 نیدونستم باعث ا یزد. م یسوختم و ضربان قلبم نامنظم م یدونم چم شد تمام بدنم داغ داغ شد انگار در تب م

کاش هر چه زود تر غزاله حرفش  یمن نشسته بود. ا یرو به رو قایبود بخصوص که دق ایام عرش یناگهان رییهمه تغ

و  دیداد تا لب بگشا تیکرد خالص بشم، خدا رو شکر بالخره غزاله رضا یالتهاب که درونم غوغا م نیرو بزنه تا از ا

 زد و گفت: یلبخند ارهیبه زبان ب شوحرف

ا از مطمئنم خد رمیرو بپذ فتهیکه ب یگرفتم اگر خدا بخواد عمل رو انجام بدم و حاضرم هر اتفاق میمن تصم ایعرش -

 من رو خواهد داشت. یاون باال هوا

 شد و گفت: انینما یزد و چاله گونه اش لحظه ا یلبخند یبا خوشحال ایعرش

 افته،   ینم یاتفاق چیو ه میمون یما هم کنارت م دمی! بهت قول مزمیعز یدرست رو گرفت میمطمئنم تصم -

 به جلو خم شدم دست غزاله رو گرفتم و گفتم: یکم

 رو مطمئنم نیا یش یفقط به خدا باشه تو خوب م دتیام -

بشه  داریکه مامان ب نیر گرم بودم که متوجه گذر زمان نبودم هوا روشن شده بود. تا قبل از ابا غزاله س چنان

که با  یحالت رییو به تغ دمیتخت طاق باز خواب یرو نه،یبب ایخواست من و با غزاله و عرش یبرگشتم تو اتاقم دلم نم

که تا حاال تو عمرم امتحان  یحس هینبود  یبد اسکردم چنان هم احس یداد فکر م یبهم دست م ایعرش دنید

 یدونستم چ یحس رو نم نیاسم ا یآمد. ول یبود کم کم از اون حس و حال خوشم م ینیریحس ش هینکرده بودم 
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کشان چشم باز  ازهیکنه خم دارمیکه آمده تا ب انوشیک یو با صدا دمیافکار چشمام گرم شد و خواب نیبزارم! با هم

 مواجه شدم انوشیک یکردم و با اخم بر هم رفته 

 !یهمه تو خواب سر و صدا راه انداخته بود نینه؟ که ا یدید یم ینیریکه خواب ش نیمثل ا -

 دمیو سر جام نشستم و متعجب پرس دمیچشمان گرده شده از جا پر با

 زدم؟! یمن تو خواب حرف م یگفت یچ انوشیک -

 بر لب نشوند سر تکان داد و گفت: یثیخب لبخند

 یوا یوا ییحرفا اره اونم چه -

 گفتم؟ یم یچ -

 گم ینم -

 گفتم؟ یداشتم م ینکن بگو چ تیاذ انیک -

 شه بگم یپرستو نپرس که اصال روم نم یوا -

 ااااانیک گهیبگو د -

 گمینم -

 اااانوشیک -

 گمینوچ نوچ نم -

 خخخخ یزار یم مسر به سر یدونم دار یکنم م یحرس بلند شدم شانه باال انداختم و گفتم نگو منم باور نم با

 .ستیسر به سر گذشتن ن -

 چرا هست! -

 .ستین -
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 بگو! یگ یاگه راست م -

 گم یگم نم یگم نم ینم -

 و حق بجانب گفتم  دمیکوب نیگرفت پا به زم حرسم

 تو اتاقم؟ یایاجازه ب یگفته ب یاصال ک نمیبب -

 یدینشن یاجازه نبود اجازه گرفتم اما تو خواب بود یب -

 م و گفت دمیخند

 تا لباسامو عوض کنم. رونیمزه برو ب یب -

 در قدم برداشت و گفت: سمت

 مارستانیب میآماده شو تا بر زود

 یوسه ابابا ب یشونیپ یگفتم رو ریصبحونه نشسته بودند سالم و صبح بخ زیدور م یرفتم همگ نییشدم و پا آماده

 ابم رو داد.به روم زد و جو یلبخند یزدم و کنارش جا گرفتم بابا با مهربان

 ماهت گلم  یسالم به رو -

کرد انداختم که همون موقع  یاش رو مزمزه م یکه چا ایبه عرش یلب نشوندم و نگاه یرو یاگاه لبخند ناخود

 افته،یقلبم از کار ب ییبرخورد چشا نیبود از ا کینگاهش رو سمت من سوق داد و متوجه نگاه من شد خدا جون نزد

شدم اما حاال  یم یکرد و بهم نظر داشت حتما شاک ینگاهم م یدزدک یطور نیگر اون ادستپاچه شدم حاال ا یلیخ

 یدارم واسه خودم سر هم م یدادم آخه چ یکم کم داشتم عقلم رو از دست م یمن به پسر مردم نظر داشتم. انگار

 یورم اما چه صبحونه ابه آب ندادم بهتره تند تند صبحونه ام رو بخ یکه دست گل نیگفتم تا قبل از ا یکردم و م

د تا مور ستین یچاره ا یگوسفند کباب شده خورده بودم ول کی یکردم که انگار اول صبح یم یریچنان احساس س

ه ب نیبشه برام از ا یبخورم خخخ تا درس عبرت یبه اجبار هم که شده چند لقمه ا دیپرسش و سوال قرار نگرفتم با

 م اما مگه دست خودم بود.به کار جوون مردم نداشته باش یبعد کار

زود متوجه من  دیچرخ یام هر بار نگاهم سمتش م یاز بد شانس یبردم ول یبه اون لذت م یبا نگاه کردن دزدک انگار

 انوشیصورتش قرار داده بود. غزاله وارد اتاق پزشک شد من، ک یرو ریچشم گ ریدزد گ یبابا انگار به جا یشد. ا یم
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چند وقت آقا داداش  نیا یاش از ما فاصله گرفت هه یبا زنگ خوردن گوش انوشیک میندمنتظر او مو رونیب ایو عرش

 کنار درب اتاق پزشک ای. عرشمیستیسر پا ب میتو سالن انتظار پر بود مجبور بود زهای. چون همه مزد یما مشکوک م

 ،و نگاهش کنم رمیا باال بگکردم سرم ر یرو به روش قرار داشتم جرات نم قایداده بود منم که دق واریبه د هیتک

 !میشرمنده که شما رو با خودمون معذب کرد -

 نگاهم را باال گرفتم و جواب دادم ایعرش نیآرام و دلنش یصدا دنیشن با

 سرش یفدا زیفعال که غزاله جون خوب بشه، همه چ مینکرد یکنم کار یخواهش م -

 زد و گفت: ییبایز لبخند

 ه لطف خدا است و شما،فقط ب مییجا نیاگر حاال ما ا -

 تعجب نگاهش کردم ادامه داد. با

رفت همه اش  یبار حرفام نم ریکردم تا قبول کنه عمل رو انجام بده اما ز یبه غزاله خواهش و التماس م روزیاز د -

 یشما که باهاش صحبت کرد ینداشت ول دهیاز اون ور پدر و مادرم هم باهاش حرف زدن فا دیترس ینگران بود و م

 !یداد رییقدر زود نظرش رو تغ نیا یدونم چطور یمن

 صورتم شد و گفتم  یچاشن یلبخند

هر چه زودتر حالش خوب  دوارمیترس داره ام یکم هیهستش فقط  یبهش نگفتم غزاله دختر قو یخاص زیمن چ -

 بشه

. چشم رد اتاق شدنمود وا یکه مصطرب م ایرا صدا زد عرش ایعرش یهنگام درب اتاق پزشک باز شد و منش نیا در

ان لبخند زن انوشیبعد ک یقیکردم دقا مارایب یشفا یبرا ییچرخوندم و ته دل دعا مارستانیب تیدر سالن پر جمع

 آروم گفتم ییچشم تنگ کردم و با صدا دمرا ور انداز کر شیرو گرفت سر تا پا ایو سراغ عرش شمیبرگشت پ

 !؟هیخبر یزن یچند وقته داداش من مشکوک م نیا هیچ -

 و گفت: دیخند

 حاال بماند. -
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هر دو لبخند زنان به  دنیشن یخوش یآمدن از ظاهرشون معلوم که خبرا رونیو غزاله از اتاق ب ایهنگام عرش نیا در

 :دمیغزاله را گرفتم تا کمک راهش باشم و پرس یبازو ریشدن ز کیما نزد

 گفت؟ یدکتر چ -

 داد. جواب

 د.خدا رو شکر فعال عمل رو کنسل کر -

 رشته کالمش را گرفت و ادامه داد ایعرش

 رهت شیکه با قرص و دار احتمال خوب شدن غزاله ب نهینظرش ا میانجام عمل زود اقدام کرده باش یگفت ممکنه برا -

 چیبدون ه یمسافت میکه شد نیسوار ماش دمشیغزاله رو بغل کردم و بوس یرو شکر کردم و از فرد خوشحال خدا

 گفت: انوشیرو به ک ایعرش سپس میکرد یط یحرف

 م،یریبگ طیبل میبر ستین یلطفا اگر زحمت میبهتون زحمت داد یلیچند روزه خ نیجان، ا انیشرمنده ک -

 به او انداخت و گفت: یینگاه تند و گذرا یرانندگ نیدر ح انوشیک

ن م زیوقت هست عز یکل طیبل هیته ی! برایبر یخوا یو م یاز بودن با ما خسته شد یزود نیخان به ا ایعرش هیچ -

 تو!؟ یچرا عجله دار

و دلشوره آروم و قرار ندارن منتظرن تا هر  یاون جا پدر و مادرم گناه دارن از نگران یدون یآخه م انوشیقربونت ک -

 میشه که مزاحمتون بمون ینم نیتر از ا شیو ب میچه زودتر برگرد

 ؟یستیبلد ن یا گهید زیکلمه چ نیاز ا ریتو غ نمیباز گفت مزاحم بب -

 که غزاله گفت: میدیو غزاله آروم خند من

 یالبته به شرط میش یگه اون جا همه منتظر ما هستن ان شاء اهلل باز مزاحم شما م یراست م ایعرش انوشیآقا ک -

 .میش یبه ما، خوش حال م دیکه شما هم سر بزن

 گفت: یو با شوخ دیخند انوشیک
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 ف زد حرف حرف شماست.شه حر یچشم رو حرف خانما که نم -

 م،یدیخند یهمگ و

 یبود؟ دلم م یچ ییهوی یهمه غم و ناراحت نیا لینشست آخه دل یدونم چرا حرف از رفتن که شد ته دلم غم ینم 

 یکردن و م یم یبا هم شوخ ایو عرش انوشیدلم گرفت و تو خودم فرو رفتم ک کدفعهیخواست باز کنار ما بمونند، 

ود ب ایها که دست عرش طیبل دنینداشتم با د وجود نشونیکرد اما انگار من ب یم شونیمراهغزاله ه یو گاه دنیخند

 یهم م دیبود؟ شا یواسه خاطره ک یهمه دلتنگ نیکردم؟ ا یم نیآخه چرا من همچ ادیبود اشکم در ب کینزد

 !؟یاعتراف کنم اما اعتراف به چ دمیترس یدونستم اما م

 یمنم که فقط دلم نم نیخوش حال بود. و ا یلیدست جا به جا کرد انگار از رفتن خ در یها رو با خوشحال طیبل غزاله

 خواست برن

 پرواز ساعت چند؟ ایعرش -

  میاون جا باش دیگفتن ساعت سه با -

 زد و گفت:  یبشکن انوشیک

 نه؟ نیبگردونم موافق که هست یتا شما ها رو کم میپس دو ساعت وقت دار هیعال -

 ه خم کرد و گفت:شان یسر رو ایعرش

 د؟یکه ناهار مهمان من باش یبه شرط یول -

 جواب داد یزیباز با لحن شوخ آم انوشیک

 شه! ینم نیبهتر از ا هیعال بابا

نه  حیبعد از گشت و تفر دمیجنگ یو من از دورن با غم و غصه هام م دنیخند یگفتن و م یاونا م دنیخند یهمگ و

رو ببرن از مامان و بابا با  لشونیخونه تا وسا میل از ساعت موعود برسه برگشتو تا قب میناهار خورد یچندان طوالن

 ...یتلخ خدافظ یو لحظه  دیرس انیکردن بالخره وقت به پا یتشکر و خداحافظ یگرم

 ...ارمیبه زبان ب یکلمه ا نیتونستم کوچک تر یرا بغل کردم و محکم به خودم فشردمش بغضم گرفته بود و نم غزاله
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کرد رو بشکنم و خودم رو سبک کنم  یکه داشت خفه ام م یبدست آوردم تا بغض یشدن اشک غزاله بهانه ا یجار با

 زدم اشکمو پس زدم و گفتم یلبخند

 ینکن دختر اشک منم در آورد هیگر -

 و گفت: دیبغلم کرد آب دماغش رو باال کش غزاله

 شه، یحتما زود به زود زنگ بزن دلم برات تنگ م -

 لبخند محو زد و گفت: ایداش کردم و جوابش را با لبخند دادم عرشخودم ج از

  میغزاله جان پروازمون رو اعالم کردن بر -

شد.  یگونه ام جار یکرد. با چشمان پر از اشک نگاهش کردم و اشکم رو یبار تشکر و خدافظ نیچندم یبرا سپس

رو بهانه کردم و به اتاقم پناه  یرده خستگکنم، شب شام نخو هیخواست فقط گر یعجب دلتنگ شده بودم و دلم م

بودم که تلفنم زنگ خورد مثل فنر از جا  تهتخت زانو بغل نشسته و به فکر فرو رف یحوصله شده بودم رو یبردم ب

جواب دادم اونم انگار حالش از من بدتر  یحال یصفحه با ب یاسم شکوه رو دنیبودم با د یانگار که منتظر کس دمیپر

 آروم و خسته گفت: یبود با لحن

 یحال هی یگرفت یم یسراغ هیحد اقل تو  ستیکس از شما ها ن چیاز ه یچرا خبر ؟یمعرفتم خوب یسالم خواهر ب -

 !یدیپرس یم

 زدم و گفتم: یلبخند یحال یب با

 ! مهسا جونم چطوره؟ زمیعز یخوب یگله کن یاره واال حق دار -

 دمیکردم و پرس یمکث

 ؟؟یکرد هیات گرفته گرشده چرا صد یزیشکوه چ -

 بغض گفت: با

 معرف تر از خودت؟ یچه خبر از داداش ب نیکشم شماها چطور یهنوزم نفس م یا -

 زدم  یلبخند
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 ! چه خبر از ناصر؟میخوب یشکر خدا همگ -

 که دلم بد جور ازش پره اریپرستو اسم اون رو ن -

 شده؟ یچرا مگه چ -

 .ستیاصر خونه نن شمیپ یا یولش کن پرستو فردا نم یچیه -

 جواب دادم  متفکرانه

 آم  یم چونمیپ یکالس دارم باشه کالس رو م هیفردا دوشنبه  -

 !یایباشه ممنون پس منتظرت هستم بد قول از آب در ن -

 کردم  یا خنده

 آم شب خوش گلم! یچشم حتما م -

 مامان، یراز ازدواج اجبا نمیتخت گذاشتم و به شکوه فکر کردم پوف ا یرو کنارم رو یگوش

کرد پنهان  یم یسع شهیاش نداشت اما هم یروز خوش تو زندگ کیکه ازدواج کرد تا حاال  یاز روز چارهیب شکوه

سرنوشت دچار  نیخواست منم به ا یکه م دهیشکوه د یاز ازدواج زورک یا جهیدونم مامان چه نت یکنه، نم یکار

نه تو یو م نهیکفش که اون بهتر هیاما مامان پاشو کرد تو  ستین یکنه؟ از همون روز اول معلوم بود ناصر مرد زندگ

ابا ناصر بالخره ب یخانواده  لیفام یبا واسطه شدن چند نفر از بزرگا یشکوه رو خوشبخت کنه بابا هم مخالف بود ول

شوهر  خونه یراه بیترت نیداد. البته اون روز خود شکوه از ترس مامان موافقت خودش را اعالم کرد و به ا تیرضا

 که ناصر خونه جدا از خانواده اش داشت. یشکرش باق یجا االشد ح

 ادیکه بابا ب نیچند روزه چه خانم شده بودم بدون ا نیشدم و دوش گرفتم و آماده شدم خخخخ ا داریزود ب صبح

ا گرفتم ج و کنارش دمیبابا رو بوس یشونیگفتم و پ ریسالم و صبح بخ نییشدم رفتم پا یم داریکنه خودم ب دارمیب

 کرد و گفت: یاخم انوشیک

 بوسمون کن یبار هم ما رو آدم حساب کن و اول صبح هی -

 زبون در آوردم و گفتم: براش
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 شد؟ تیحسود هیچ -

 من جواب داد. یبا ادا اونم

 رینخ -

 :دیزد و پرس یچشمک سپس

 ؟یکجا بسالمت یشال و کاله کرد یاول صبح -

 دمتو دهانم گذاشتم و جواب دا یا لقمه

 خوام برم خونه شکوه!! یتو؟ م یمگه فضول -

 گفت: ریخودش بود سربز یکه مشغول لقمه گرفتن برا یحال در

 امروزت  ینه به سرحال شبتیآخه نه به حال د -

 اش شدم که رهیشوک خ با

 ادامه داد. یبه بابا با شوخ رو

 کنه، یم یبره کم کم داره آب روغن قاط نیرو هر چه زود تر شوهر بد نیبابا ا -

 به او رفت و گفت: یچشم غره ا بابا

 نم؟یبب دیرو با یمن نخوام دخترم رو شوهر بدم ک -

ا انداختم ب ادیبه مامان که قصد نداشت با من کوتاه ب یدر آوردم و نگاه انوشیک یو زبون برا دمیمندانه خند روزیپ

 گفت: انوشیخطاب به ک یلحن تند

 بهت ساخته! یبخور و بخواب حساب یال کار انگارصبحانه ات رو بخور پاشو برو دنب -

 :دیبابا از جا بلند شد و پرس دم،یصدا خند یمتعجب چشم به مامان دوخت نگاهش را که سمتم سوق داد ب انوشیک

 برسونمت بابا جون؟ یخوا یم -
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و اخم ییذوقش با روکه مامان زد تو  نیاز ا انوشمیکرد و رفت ک یبابا خداحافظ رمیزدم و گفتم که خودم م یلبخند

اش  یبه مامان که مشغول پاک کردن لپه بود انداختم از جا بلند شدم و پشت صندل یبلند شد رفت تو اتاقش نگاه

 که چقدر دلم براش تنگ شده بود. یاز گونه اش گرفتم وا یبوس ابدار هیو از پشت بغلش کردم و  ستادمیا

 ستم ناراحته،مامان خوشگلم برم که هنوز از د یمن فدا یاله -

 گردنش پس زد و گفت: یرو از رو دستم

 ور نیبرو ا ایاِ دختر ب -

 و دم گوشش زمزمه کردم دمشیبوس دوباره

 دوست دارم مامانم لطفا من رو ببخش -

 آد یگفتم نکن خوشم نم -

 یدیکه من و بخش یرم تا نگفت ینم -

 د.با دست تکان دا ینیسکوت کرد و لپه ها رو تند تند در س مامان

 ازش فاصله گرفتم پس هنوز از دستم ناراحت بود. یدلخور با

 گفتم یو پا کردم که مامان صدام زد با شگفت دمیکش رونیرفتم و کفش اسپرتم رو ب یجا کفش سمت

 جونم مامان! -

 زد و گفت: یلبخند

 ببر ریخواهرت بگ یبرا یزیچ هیسر راه  ریکارت رو بگ نیا ایب -

 د،یتکان داد و آروم خند یسر دمشیو بوس دمیش را دستم داد که پرا یآمد و کارت بانک سمتم

 رونیمهمان شده بود همون که خواستم برم ب یریوصف ناپذ یکرده بود ته دلم شاد یکه مامان باهام اشت نیا از

 شدم  خکوبیآمد صدام زد با صداش سر جا م یم نییکه از پله ها پا یدر حال انوشیک

 !یریم یرکجا دا ییصبر کن تنها -
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 :دمیسوالش جا خوردم سمتش برگشتم و پرس از

 ؟یکن یم نیچته امروز چرا همچ -

 :دیکرد و پرس یشد مامان برگشت تا به کارش برسه مکث کینزد بهم

 خوام سر راه برسونمت! یکه م نیمگه بده ا ؟یچطور -

 !انوشیک ایشدم  بیغر بیمن امروز عج ایدونم  ینگفتم نم یزیزدم و چ یلبخند

و  دمیرو تموم کنه، پشت فرمان که قرار گرفت خند شیتلفن یمکالمه  انوشیشدم و منتظر موندم تا ک نیماش سوار

 گفتم:

 معلومه بد جور دل از داداش ما برده -

 خندان جواب داد ییزد و با رو استارت

 اوه چه جورم -

 :دیکرد و پرس یکه تازه متوجه حرفم شده بود مکث سپس

 ه؟یمنظورت چ -

 و گفتم  دمیدخن

 ییمن که تابلو زیدهد از سر درون خودت رو به اون راه نزن عز یرنگ رخساره م -

 رو کم کرد و رو به من گفت: نیسرعت ماش انوشیک

 کنما! یم ادتیجا پ نیهم یزن یگنده گنده م یامروز حرفا -

 با خنده گفتم باز

 خان، انینداره ک دهیفا یمچتو گرفتم پنهان کار -

 فت:و گ دیخند
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 میتسل یباشه تو برد -

 نم؟یبگو بب هیاووممم دختره خوش شانس ک -

 که قراره توش کار کنم یشرکت یمنش -

  دمیدهانم گذاشتم و خند یرو دست

 یدیول که زود دل دختره رو قاپ ی!! بابا ایکه قراره توش کار کن یشرکت -

 گفت: یو با شوخ دیبلند خند یخوشانه با صدا سر

 !یکن دایگم شده ات رو پ ی مهین یثل توام که هنوز نتونستم یپس فکر کرد -

 مشت نثار بازواش کردم هیو  دمیخند

 تیترب یب یا -

 یشدم و ازش خدافظ ادهیدم در پ میدیخند یو م میکرد یم یطور با هم شوخ نیهم میدیتا رس میدیهر دو خند و

 چیپ دنمیاز خونه ها جمع شده بودن با د یکیدر  ها که دم هیکردم زنگ در رو زدم و منتظر موندم چند زن از همسا

خودش گفت که منتظر منه از  ینباشه؟ ول خونهشکوه؟ نکنه  ییشروع شد. دوباره زنگ رو فشردم پس کجا چشونیپ

 ؟یها بودم معذب شدم اه شکوه کجا رفت هیهمسا دیکه در معرض د نیا

  میدیهم رو بوس یو رو میو بغل کردباز شد و زود خودم رو پرت کردم داخل و سالم کردم هم درب

 حالت چطوره؟؟ -

 گفت: یو لحن تند تی! شکوه با عصباندیمهسا به گوشمان رس ی هیبلند گر یهنگام صدا نیا در

 مرده؟ لیزل نیمونه از ا یم یمگه حال و احوال -

افتاده و اشک تمام به هق هق  هیچاره از شدت گر یپا تند کردم دختره ب یاعتنا به او و حرفاش سمت ورود یب

دادم قربون صدقه اش  یکه تکونش م یرفتم خم شدم و بغلش کردم و در حال کشیکرده بود نزد سیصورتش رو خ

 رفتم یم
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 آروم آروم باش! نمیگلم نازن یکن یم هیاشکات بشم چرا گر نیا یفدا یخاله جون اله ه؟یچ هیچ -

 یلیکرد رو به شکوه که خ یه ام قرار داد و هق هق مشون یسرش را رو دمیکش یکه آروم پشتش دست م یدر حال 

 نمود گفتم  یم یعصبان

 ؟یمعصوم رو چکارش کرد طفل

 دادم یشونه ام گذاشته بود آروم تکانش م یکم مهسا آروم گرفت و همان طور که سر رو کم

 غُر کنان گفت:کرد غُر  یکرد و داخل سبد پرت م یجمع م نیزم یها رو از رو یکه اسباب باز یدر حال شکوه

دونم چه مرگش شده اصال اعصاب  یکرد نم یم هیزد و گر یبند نق م هیطور  نیشد تا حاال هم داریاز صبح که ب -

 برام نزاشت 

 ش؟یتو هم البد زد -

 نازش کنم و قربون صدقه اش برم  یخواست ینه پس م -

 رحم یمادر ب -

 زد و گفت: یبهم انداخت پوز خند ینگاه

 یرس یهاشم م یرحم یبه ب یمادر که شد -

 ایب یهست یکه به داد هر دوتون برسم شکوه تو االن عصبان دمیخب حاال خدا رو شکر سر رس یلیو گفتم خ دمیخند

 یبکن یخواد کار ینم نیبش

آب آوردم و دستش  وانیبگه که مانعش شدم و رفتم براش ل یزیمبل نشوندمش خواست چ یو رو دمیرو کش دستش

 یپام خوابوندم و انگشت اشاره ام را جلو یرفت رو ینشستم و مهسا رو که کم کم به خواب فرو م مبل یدادم و رو

زدم  یسر مهسا م یدادم و آرام رو یکه پام رو تکون م ینگه در حال یزیدهانم به عالمت سکوت گذاشتم تا شکوه چ

 آروم گفتم یلیخ یبا صدا

 ؟یکن یم یچرا سر بچه خال یناراحت گهید یجا هیتو از  -
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از گونه  یآروم یحرف بزنه که باز با اشاره من سکوت کرد. بلند شدم و مهسا رو سر جاش قرار دادم بوسه  خواست

 ششیشکوه تو اشپزخونه بود رفتم پ شیاش گرفتم و برگشتم پ

 خورم  ینم یزیمن چ نیبش ایب -

 ؟یخور یکه م یچا -

  ستمیکه اهل تعارف ن یدون یم نیبش ایخورم ب ینم یزینه قربونت گفتم چ -

 یازارش م یزیچ هیناراحته و  یلینشست و سکوت کرد معلومه که خ رونیب میو از آشپزخونه آمد دمیرو کش دستش

 داد.

 :دمیزدم و پرس یلبخند

 نم؟یکه اخم کردنتو بب یمن رو آورد -

 کرد با قورت دادن آب دهانش قورتش بده گفت: یم یبغض که سع با

برم دردمو بگم که درکم کنه؟ خسته  یک شیپ دیآخه من با ؟یشد زندگ نیشدم بخدا آخه اخسته  یشرمندم، ول -

اش رو ول کرده با دوستاش رفته  یدو روزه کار و زندگ نیا نیتحمل ندارم بب گهیخسته ام بخدا د یلیشدم پرستو خ

 داره!!! یگه که زن و بچه و زندگ ینم یخوش گذرون

 فکر خودشه  فقط به ستیکس ن چیبه فکر ه اصال

 کردم آرومش کنم دستش رو گرفتم و گفتم یدلم به حالش سوخت و سع هیگر ریز زد

 !زمیآروم باش عز -

 زد و گفت: یپوزخند عصب یاشک جار با

 !رهیتونه آروم  بگ یم یدونم آدم چطور یکلمه رو گم کردم اصال نم نیا یوقته معن یلیآروم باشم! خ -

خوام چکار من  یکه باردارم آخه من بچه م دمیفهم روزیام د یقوز از بد شانس یباال شد قوز نمیکم بود ا امیبخت بد

 پرستو؟ ینیب یهامو م یموندم بد بخت شیکیتو 
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لبخند  دمیحق داشت و حق رو بهش م چارهیآرومش کنم ب دیبا یدونستم چطور ینم یبگم حت یبودم چ مونده

 گفتم یتصنع یزدم و با خوش حال یزورک

خوش حال باش که مهسا  یکن یخودتو ناراحت م ی! چرا الکزمیعز هیکه خبر خوب نیا ی! تو بارداریگ یم یجد -

 مونه، یتنها نم گهید

 زد و گفت: یپوزخند

خوام چکار؟ تو  یرو م یبدبختم بچه دوم شمیطور نیپرستو من هم یستیکه تو باغ ن نیحال باشم؟ هه مثل ا خوش

 دست ستیحاظر ن گهیناصر از طرف د هیکار یطرف ب هیگذره از  یمن سخت مبه  یجا چقدر زندگ نیا یدون یکه نم

 هاش برداره بدبختم کرد بخدا یباز قیاز رف

 و ادامه داد. دیدماغش را چند بار باال کش آب

زن  نیخودش حاال خوشبخت تر الیکشم به خ یم یدونه من چ یمامان بود آخه اون چه م یاز ازدواج اجبار نمیا هه

کنه،  یگفت زن خوب خوب و بد شوهرش رو تحمل م یکردم م یم تیشکا میاز وضع زندگ ششیهر بار پ منیزم یرو

چه خوام ب یکشم پرستو من م ینم گهید نمتو ینم گهیگفت باشم اما د یکه م یکردم اون زن خوب یسع شهیمنم هم

 ؟یکن یرو سقط کنم کمکم م

 چشمان گرد شده زل زدم بهش  با

هم  یکن تیهم خودت رو آذ یخوا یم یکن یکار رو نم نیتو ا ؟یشد وونهیشکوه د یبکن یخوا یتو چکار م -

 کنه، یکار ها رو م نیچرا ا نیخواد بب یم یچ نیبا شوهرت حرف بزن بب نی! بشزمیخب عز ؟یمرتکب گناه بش

 کار رو نکردم  نیا یفکر کرد -

 دادم ادامه

 شه، یکه نم یطور نیداره ا یراه حل هی یرف بزنن هر مشکلحرف بزن بزار باهاش ح لشیفام یاز بزرگا یکیبا  -

 یآخرش کارمون به جنگ و جنجال م یتو پرستو بخدا زبونم مو در آورد از پس که باهاش حرف زدم ول یگ یم یچ

م کرد تشویشکا یکی شیبود دست رو من بلند کنه اگر بفهمه پ کیکه دعوامون شد نزد شیدو روز پ نیرسه هم

 کشه، یو محتم دارم من 
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 یشناسم من و مقصر از آب در م یمامان رو که م یخونه، ول امیگرفتم که ب یم میشد تصم یبار که دعوامون م هر

و  رهیگ یکه داره تو شکمم جون م نیها رو ولش کن با ا نیکه هست شاخ تر بشه، حاال ا نیزاره ناصر از ا یآره و م

 شه چکار کنم؟  یبزرگ م

همه  رمیزنم درست شد که شد نشد م یخودم هر وقت شوهرت آمد باهاش حرف م یدار یم کار بچه رو نگه چیه -

 نیحاال هم پاشو ا یکس و کار یورش نداره که ب الیگم تا حشابشو کف دستش بزارن  خ یم انوشیرو به بابا و ک زیچ

 .ستمین پرستورو نکردم  نیرو به ا نیات را از ا یبساط رو جمعش کن اگر زندگ

 گفتم  یشوخبا  سپس

 دهانم خشک شد. یزیچ یا ییاستکان چا یآب وانیل هیمهمونما  یبابا ناسالمت -

 و گفت: دیخند شکوفه

 یمن که خواستم درست کنم تو نزاشت -

 دمیخند

 شدم حاال مونیپش -

 :دیاز جا بلند شد وارد آشپزخونه شد و پرس دیخند

 نسکافه برات درست کنم؟ ای ؟یدوست دار ییچا -

 گفتم یو با شوخ دمیسوت کش دهان با

 !ینسکافه دار ستیبد ن ادیکه وضعتم ز نینه بابا مثل ا -

 کرد و گفت: یا خنده

 شهیکرده بود هم دیخونه خر یبرا یآمد به من سر زد و کل شیبه فکر منه، چند روز پ شهیبده که هم ریبابا رو خ خدا

 کنه، یخودش م یمن و شرمنده 

که شکوه از وضع  نیداره با ا یکه من فداش بشم که چه دل بزرگ و مهربون یردم الهزدم و به بابا فکر ک یلبخند

رد ک یبرده بود و دور از چشم همه بهش کمک م زشیبه همه چ یکرد اما بابا پ ینم یتیشکا یکس شیاش پ یزندگ
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ر داد و نشست قرا زیم یرو رو ینیزدم س یدموضوع خبر نداره با آمدن شکوه لبخن نیحتم دارم مامان هم از ا

 :دیدر سکوت گذشت که پرس یلحظات

 ؟یهنوزم با شکوفه قهر -

 مکث نگاهش کردم و جواب دادم  با

ن وقت م چیفرستاد که ه امیمامان و شکوفه که باهام قهرن شکوفه اون شب برام پ نیاما ا ستمیقهر ن یمن با کس -

شدن  یو ناراحت باشم اونا شاک یکه من شاک نیا یبا من حرف بزنه، حاال به جا ستیحاظر ن گهیبخشه و د یو نم

 مقصره؟ یکیبنظرت کدوم 

 و گفت: دیخند شکوه

 نسکافه ات رو بخور سرد نشه، الیخ یبگم زمونه هم عوض شده ب یواال چ -

کردم  یکه نسکافه ام رو مزمزه م یشد دوختم و در حال یکه از آن بلند م یرو برداشتم و چشم به بخار فنجانم

چشم به شکوه دوختم  متوجه نگاهم که شد  هیچند ثان ینه! برا ایدونستم به پرسم  یذهنم خطور کرد نمبه  یسوال

 :دیزد و پرس یلبخند

 ؟یکن ینگاه م یبه چ -

 :دمیآرام پرس یتبسم و لحن با

 !؟یشکوه تا حاال عاشق شد -

 زد یخند پوز

 من کجا؟ و عشق کجا؟ یپرس یم هیچه سوال نیآخه دختر ا -

 ار گفتم:اصر با

 ؟یبارم عاشق نشد هیتا حاال تو عمرت  یعنیجون من راستشو بگو  -

 فکر فرو رفت و نجوا کرد  به
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 دونم ینم -

 ؟یچ یعنیدونم  یبگو نم گهینکن د تیعه شکوه اذ -

 لباش نقش بشت و گفت: یرو ییبایز لبخند

 دروغ چرا اره... -

 قرار دادم و گفتم: زیم یفنجانم را رو یشگفت با

 بود؟ یک یدج -

 گرفته گفت: ینگاهم کرد و با لحن رهیخ باز

 رو گهید یکیطرفه بود من اونو دوست داشتم و اون  کیعشقم  یول -

 چشم بهش دوختم ناباورانه

عاشق بودنم چه  الیبا خ ی! مدتیرو انگار تو وجودت دار ایحس دن نیتر نیریو ش نیبهتر یاما عاشق که باش -

من و دوست نداره در خود شکستم،  دمیفهم یاز اون رو به اون رو شد. وقت زیعد همه چداشتم اما ب یخوش یروزها

 !!!یحس شکست عشق یخورد شدم غرورم له شد. و چه حس تلخ

کردم که شکوه طعم تلخ شکست  یوقت فکرشو نم چیو سکوت کرد. با بهت نگاهش کردم ه دیکش ی... سوزناک.آه

 بود؟ یباشه، اما اون ک دهیرو چش یعشق

 مهمان لبانش شد و گفت: یحالتش لبخند رییتغ یبرا

 ؟یزن یم یامروز دم از عشق و عاشق یناقال واسه چ نمیبگو بب -

 شانه باال انداختم و جواب دادم  دمیخند

 بود؟ یک یحاال نگفت یطور نیهم یچیه -

 و گفت: دیکش یقینفس عم دینگاهم کرد که ناخود اگاه دلم لرز یجور هی 

 !هیبود اما حاال نه اصال ازم نخواه بگم ک یبهت گفتم ک یروز هی دینداره شا یبرام فرق گهیحاال د الیخیب ولش کن -
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 یآوردن اون روزها غصه اش م ادیدونم که از به  یناراحتش کنم م امدیاصرار کنم تا حرف بزنه اما دلم ن خواستم

 رهیگ

 :دیزد و پرس یچشمک

 ؟ینکرد دایمهربونت رو پ اریهنوز  یتو چ -

 زدم و جواب دادم  یجلو چشمام نقش بست لبخند ایاز عرش یریبستم و تصو چشمامو

 ستمیهنوز مطمئن ن دیدونم شا ینم -

 و گفت: دیخند

 نه؟ یپس هنوز تو مرحله سختش -

 ربلند شدم و رفتم تو اتاقش و د دیمهسا در فضا پچ ی هیگر یهنگام صدا نیدر ا دمیسر تکان دادم و خند دییتا با

 رفتم آوردمش و دست شکوه دادم  یکه قربون صدقه اش م یحال

 .نمیبب دیکن یدختر و مادر زود اشت ایب -

 رفت غرق بوسه اش کرد. یکه قربون صدقه اش م یبا شوق دخترش را بغل گرفت و در حال شکوه

درست کرده بود  یولاستمب دمیناهار که شد اجازه ندادم شکوه از جا بلند بشه و خودم رفتم ناهار رو کش وقت

خوردن  نیشکوه هم در ح میو مشغول خوردن شد میداشت، شکمم به قار و قور افتاد هر دو نشست ییاممممم چه بو

 داد. یبه مهسا غذا م

 کردم و با تبسم گفتم نگاهشون

 م؟یبزن یدور هی رونیب میبر یشکوه موافق -

 نگفت یزیمکث نگاهم کرد و چ با

 خوام! یشد جواب م یچ -

 رونیبرم ب دهیناصر اجازه نم یدون یآخه م رمینه نم -



 دوباره یطلوع

 
176 

 

 شدم  یعصب

  میگرد یزودم بر م میریزود م یریکه نم بهیبا غر ده؟یرو اجازه نم یچ یچ -

 نگاهم کرد  معصومانه

 رمیشه و اونم فقط دنبال بهانه است نم یترسم خونه که نباشم ناصر برگرده بعد بد م ینه آخه م -

 یمثال چکار م میاگر اون دنبال بهانه است ما خود بهانه ا اد،یطوره بزار ب نیاصال حاال که ا مایختو نسا میشکوه آمد -

  ا؟یکس و کار یکلمه حرف بزنه تا حسابشو کف دستش بزارم واال فکر نکن ب هیبار منتظرم فقط  نیخواد بکنه، ا

 و گفت: دیخند

 !یکردم اهل دعوا هم هست یدختر فکر نم یوا -

 !یدیدکجاشو  -

که تو بازار  یبعد از دور مختصر میبازار شد یو راه میاز ناهار ظرف ها رو شستم و حدود ساعت چهار آماده شد بعد

به  یزد اما کار ینبود و فقط غُر م یخودش که راض دمیشکوه خر یو چند دست لباس برا میپاساژ شد هیوارد  میزد

مهسا  یو کفش برا فیبعد از گرفتن مانتو شلوار ک بودنکرده  دیخودش خر یوقت برا یلیدونم خ یحرفاش نداشتم م

 خونه میغروب برگشت یدادم و تا دم دما شیباز یبعد مهسا رو بردم پارک و کم دمیهم چند دست لباس خوشگل خر

 گفت: یبهش خوش گذشته بود. تا درب رو باز کرد محکم زد رو صورتش و با نگران یلیاز ظاهر شکوه معلوم خ

 بدبخت شدم ناصر برگشته.پرستو  -

 رو در دو دستم گرفته بودم شانه باال انداختم و گفتم: دهایکه تمام خر یآسوده در حال یالیخ با

 دمیگفت خودم جوابش رو م یزیتو اگر چ می!؟ برزمیعز یخب آمده باشه که چ -

 دنیو نا آروم بود با د یبود عصبناصر که معلوم  میداشت تا وارد سالن شد یمن بر م یبا ترس قدم با قدم ها چارهیب

 مدیاو را شن یعصب یها رو گذاشتم تو اتاق مهسا که صدا دیسالم کردم و خر الیخ یب دیعبوس از جا پر ییما با رو

 ؟یبود یتا حاال کدوم گور -

 دمکرد جواب دا ینم یحرکت چیو ه ستادهیجلوش ا ریشکوه که سربز یآرام به جا یرفتم و با لحن رونیاتاق ب از
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 میکرد دیخر یکم میبا هم رفته بود -

 کشان گفت: ادیرا سمت من سوق داد و فر سرش

 با تو حرف نزده لطفا دخالت نکن یکس -

که بودم  یینکردم و همون جا ییبا من بر خورد کند اعتنا یطور نیبرخوردش جا خوردم اصال توقع نداشتم ا از

ر جاش خشکش زده و مهسا رو بغل گرفته، ناصر باز با طور س نیموندم و منتظر عکس العمل شکوه موندم هم

 دیبه او توپ تیعصبان

زار ب ستیحاال که ن یالبد گفت ؟یهان چرا حرف گوش نکرد رونیب یپاتو از خونه بزار یمگه من نگفتم حق ندار -

 واسه خودم آزاد باشم نه!

مهسا از ترس به  دیکه کش یادیز فرباشه، ا یآدم نیهمچ هیآمد  یطرز حرف زدنش تعجب کردم اصال بهش نم از

کردم آرومش کنم بردمش تو اتاقش و  یم یکه سع یافتاد جلو رفتم و مهسا رو از مادرش گرفتم و در حال هیگر

 شد. یهاشو بهش دادم آروم شد و مشغول باز یاسباب باز

 گفتم یرفتم و به ناصر چشم دوختم جلو رفتم و با لحن آرام رونیاتاق ب از

 شنون یها م هیوقت شب زشته همسا نیداد ا یهمه داد و ب نیآخه ا یاهش کنم آروم باشخو شهیم -

 چشمان به خون نشسته اش زل زد به من ادامه دادم با

 من با اصرار با خودم بردمش  ادینداره خودش نخواست ب ریشکوه تقص -

 گفت: تیانداخت و با عصبان یبود نگاه تند ستادهیشکوه که پشت سرم ا به

، کور بکنه یتونه هر غلط یم ستمیمن البد فکر کرده حاال که خونه ن یبره اونم بدون اجازه  ییغلط کرده با شما جا -

 ؟یدیفهم یخوند

 کردم خونسرد باشم  یم یزد اما سع یحرفاش کم کم داشت اعصبامو بهم م نیا با

 د؟یگ یم یچ دیناصر آقا لطفا متوجه باش -

 :و گفت دیدستم رو عقب کش شکوه
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 ه،یکنم ناصر فعال عصبان یبرو خواهش م ایشکو ب -

 گفتم یپشت شانه نگاهش کردم و با تند از

فکر  هیگه! چ یراه م یبه زنش بد و ب هیعصبان یبگه مگه هر ک ادیاز دهنش در ب یشه هر چ ینم لیباشه دل یعصبان -

 ؟یکس و کار یکرده ب

 سخر گفت:در هوا تکان داد و با تم یزد و دست یپوز خند ناصر

 که حاال کس و کارش پاشنه در رو کندن نه

هاش ادامه بده با اداش و لحن  نیاجازه بدم به توه نیتر از ا شیتونستم ب یتحمل حرفاشو نداشتم و نم گهید

 گفتم یمعنادار

زنت هات  یهمه ندار نی! برو خداتو شکر کن با ایداد یتا بهشون م یتو خونه ات داشت یکندن چ یمثال از جا م -

 یباشه م یخوا یرو خونده بود. کس و کارشو م یبه جاش بود هزار بار ورده خدافظ گهید یکیسازه  یداره باهات م

 جا؟ نیا زمیتلفن کس و کارشو بر هیبا  یخوا

و  دیکش یمنو به عقب م یشکوه که ه گهیناصر مثل خوره به جانم افتاده بود و از طرف د یطرف حرفا هیاز  یوا یا

 بهش رو کردم و داد زدم  تیکرد بس کنم با عصبان یخواهش م

تو رو بزنه، بزار بزنه تو رو بکشه بزار که خون اون  یترس یم ؟یترس یم یآخه از چ یترس یخواهر من چرا م هیچ -

 فته،یطفل معصوم که تو شکمته گردنش ب

 دونن یمرو از دست ندادن قدر داشته هاشون رو ن زشونیکه همه چ یجور آدما تا زمان نیا

به من انداخت و طرف دخترش رفت او را بغل کرد و  یناصر نگاه رونیکنان از اتاق آمد ب هیهنگام مهسا گر نیا در

کرد ناصر سمت شکوه آمد  یکرد دستش را طرف شکوه دراز م یم هیکه گر یکرد آرامش کنه اما مهسا در حال یسع

 گفت: یو مهسا را به او داد و با لحن آرام

  دهیه رو ساکتش کن ترسبچ ایب-  

که ناصر  رونیکردم خواستم برم ب یآروم خداحافظ ییمبل برداشتم و با صدا یرو از رو فمیزدم ک یخند عصب پوز

 صدام زد 
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 رسونمت یصبر کن خودم م -

 زدم  پوزخند

  رمیممنون زحمت نکش خودم م -

و رفتم  کردن سالم کردم یتماشا م ونیزیکه تلوگرفتم و برگشتم خونه، به بابا و مامان  یتاکس دمیکه رس ابانیخ سر

 دیطرف پله ها که مامان پرس

 شکوه چطوره؟ -

 رسونه! یخوبه سالم م -

 یشد. سع یم دهیکش یا گهید یتخت ولو شدم خواستم به شکوه فکر کنم اما فکرم جا یعوض کردم و رو لباس

 حاال یعنیکشاند  یم ایفکرم من رو سمت عرش او و شوهرش کرد. اما باز یشه برا یچکار م نمیکردم فکر کنم بب

 به تو فکر بکنه؟ دیبا یچ سهوا وونهیآخه د دمیکنه؟ به خودم خند یبه منم فکر م ایکنه؟ آ یچکار م

غزاله تو  دیبازد نیام رو برداشتم و آخر ینشوند. گوش یو عقلم من رو سر جام م دیکش یمن و سمت اون م قلبم

بفرستم اما فکر کردم ممکنه خواب باشه نگاهم به  امیبود خواستم پ شیت پساع کیواتس اپ رو چک کردم 

مهمان لبام شد و عکس را تو  یلبخند اهو ناخود اگ دیدلم لرز دنشیبود افتاد باز با د ایکه عکس عرش لشیپروفا

 !گفتن عشق!! یکارا م نیواقعا به ا یعنیکردم؟  یم نیمن، من چرا همچ یخدا یکردم وا رهیذخ یگالر

  دمیدر جا پر کدفعهی

 !!ایعرش یمن عاشق شدم اونم ک یعنی ؟یچ یعنیگفتم؟ گفتم عشق!  یمن چ -

خدا جون اگر واقعا عاشق شده باشم چکار کنم؟ نکنه، نکنه عشق منم مثل  یچرا اون؟ درونم غوغا به پا شد وا آخه

ونم ت یکار رو بکنم من م نیا دینم اره باک رونیفکرا رو از سرم ب نیا دیطرفه باشه؟ نه نه نه من با کیعشق شکوه 

 انیکردم سرم را م یم یدیکردم که احساس سر درد شد فکرموضوع  نیقدر به ا نیتونم ا یکار رو بکنم اره م نیا

 زدم بیهر دو دستم گرفتم و به چپ و راست تکانش دادم آخه من چم شده به خودم نه

افکار مبهم خسته شدم  نیشم از ا یم وونهیخدا فکر کنم دارم د یوا ا؟یباش آخه تو کجا و عرش نیدختر واقع ب یه

وردم خ یساعت سر جام غلط م کیکه بشم حتما حالم بهتر شده،  داریگرفتم که بخوابم اره بهتره بخوابم ب میتصم
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استراحت کنم تا سر  یکم دیهم کالس دارم با اآمد ساعت از نصف شبم گذشته بود فرد یمگه خواب به چشمام م

 یهمه اش کابوس م یداریصد رحمت به ب یقدر با خودم کلنجار رفتم تا بالخره خوابم برد اما چه خواب نیا امیال بح

 یام م یعکس رو تو گوش انوشیکه ک دمید یکردم همه اش خواب م رهیام ذخ یرو تو گوش ایچون عکس عرش دمید

 شکنه یزنه م یرو م یکنه و گوش یبعد دعوام م نه،یب

 کشه، یرو م ایزنه عرش یم میهمو دوست دار ایفهمه من و عرش یم یوقت انوشیکه ک نمیب یب مبار خوا هی

 ..دمید یو سر جام نشستم. و خدا رو شکر کردم که خواب م دمیخواب از خواب پر نیا دنیزده با د وحشت

 گفت: یبا مهربان لبخندش عمق گرفت و دنمیخندون آمد تو اتاق با د یبه در وارد شد سپس بابا با لب یا تقه

 ری! صبح بخزمیعز یداریب -

 بابا جونم! ریصبح بخ -

 شد کیتخت نزد به

 یمعلومه که بزرگ شد یش یم داریب ییکه خودت به تنها یمدت نمیب یم -

 دمیخند

 شه که هر روز هر روز بابا خوشگلم رو به زحمت بندازم یآخه نم -

 و موهام رو بهم زد با خنده گفتم دیخند

 ا...عه باب -

 در برگشت و گفت: سمت

 صبحانه ات رو بخور ایزود ب -

 یدست و روم رو شستم و نشستم صبحانه ام رو خوردم بعد از بابا خداحافظ نییپا میو هر دو رفت دمیتخت پر از

ز بعد ا بشیدلم به شور افتاد و نگران شکوه شدم نکنه د کدفعهیکردم  و برگشتم اتاقم تا آماده بشم و برم دانشگاه 

 یشانیام شده بود با حال پر یتر باعث نگران شیب نیمن با ناصر حرفش شده؟ به تلفنش زنگ زدم اما خاموش بود و ا

 :دیپرس دیمامان که من و آماده د نییکه داشتم آماده شدم و رفتم پا
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 ؟یکن یم رید -

 دادم  جواب

 دونم چطور مگه؟ ینم -

  یایزود ب کن یشام دعوتمون کرد سع یبرا نایخاله ات ا -

 برگردم  ریتا کالس تموم بشه فکر کنم د یچشم ول -

 دمیبود. و صبح زود رفته سر کار با بابا هم نرس انوشیک یامروز روز اول کار رونیکردم و از خونه زدم ب یخداحافظ

که  نینه مثل اکنم اما  یرو ادهیسرد و مطبوع پ یهوا نیتو ا یبد نبود کم یرفتم ول یم ییخودم به تنها دیکه برم با

 برم دانشگاه مخالفت یخوام با تاکس یم دیفهم یزنگ زد وقت انقسمت نبود هنوز چند قدم بر نداشته بودم که احس

که از چشم  میشد ادهیرو پارک کرد و هر دو پ نیدنبالم منم با اطاعت قبول کردم ماش ادیکرد و قرار شد خودش ب

. کردخوشبختانه استاد زود تر آمد و درس رو شروع  میو وارد کالس شدبه او هر د ییاعتنا یاشکان دور نماند با ب

بود  دنیکه در حال وز یبود باد سرد یابر یهوا سرد و آسمان کم رونیساعت پنچ از دانشگاه زدم ب یکایحدود نزد

نبودن با  که معلوم بود اصال مسافر کش نیرفتم چند ماش یانداخت همان طور که کنار جاده راه م یلرزه بد تنم م

 شدم  نیماش رو منتظ ستادمیدر جلب توجهم داشتن ا یسع یبوق متمدد

 رسونم یخانم اجازه بده شما رو م -

 راننده توجه کنم چند قدم ازش دور شدم باز دنبالم آمد یحت ای نیکه به ماش نیکردم و بدون ا یاخم

 خانم در خدمتم؟ یریکجا م -

 یکه پشت سر هم م ییه در حال رفت و گذر بود چشم دوختم اما او با بوق هاک ییها نینکردم و به ماش ییاعتنا باز

 و کنارش سوار شدم  دمیعرفان بود. خند دمیخم شدم تا سرش داد بزنم که د یکم تیبا عصبان زد اعصابمو بهم زد.

 !یزار یسر به سرم م یستادیزدم اون وقت تو ا یم خیعرفان بگم خدا چکارت نکنه داشتم از سرما  -

 کرد و با خنده گفت: سالم

 نه؟  میعجب مزاحم سمج یالبد فکر کرد -
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  دمیشده بودن را به هم مال خیو دستام که مثل قالب  دمیخند

 دنبالت؟ امدهین انوشیچه عجب ک -

 یاطراف چکار م نیدنبالم تو ا ادیکشه ازش نخواستم ب یدونستم کالسم چقدر طول م یکار داشت منم چون نم -

 ؟یکن

 دمتیاطرافم کار داشتم که د نیکنم ا یم یرفتنمو اوک یارم کارهاد -

 ه؟یبرا رفتن جد متیتصم یعنی -

 تکان داد و جواب داد یبهم انداخت سر ییگذرا نگاه

 متاسفانه بله -

 دوختم و نجوا کنان گفتم نیماش رونیبه ب چشم

 !!یموفق باش -

 در سکوت گذشت که گفت: یلحظات

 رو از من بخواد! نینفر ا کیاگر فقط  یکه رفتنم رو کنسل کنم هست منته نیبه ا یدیالبته ام -

 نیا یبرا یلیازش بخوام چون دل یزیچ نیتونستم همچ یدونستم منظورش با من بود اما من نم یانداختم م ریبز سر

 دونستم و دوست دارم! یهنوزم اون رو مثل برادر م یکنه ول یکارم ندارم درسته رفتنش ناراحتم م

 آرام گفتم یلحن اب

 من.... عرفان من... -

 خنده به حرفم آمد و گفت با

 دختر خاله یبگ یزیچ ستین یازیدونم ن یم -

 گفتم رینگاهش کردم سپس سر بز صاف
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 عشق تو رو داشته باشه اقتیبشه که ل دایپ یکی دوارمیام -

 :دیکرد و پرس یمکث

 ؟یمگه تو نداشت -

 سکوت کردم باز

که خودم رو شناختم عاشقت بودم و دوست  یشدم بزار با تو رو راست باشم من از روز یه رفتنحاال ک یدون یم -

 یاز احساس یشد اما وقت یتر م شیعشقم نسبت به تو ب میشد یداشتم و روز به روز به مرور زمان هر چه بزرگ تر م

و که عشق ت دمیدارم بدونم فهمکه ن یباشم و تو رو مثل خواهر یکردم عاد یمطلع شدم سع یکه نسبت به من داشت

 دهیکرده بودم و عشقشو ناد گهید یکیکار را با  نیمن ا نیکه قبل از ا یبا من کرد یمن نبود. تو ناخواسته کار ریتقد

نگار که رو شکستم ا گهینفر د کیکه قلبم بشکنه من قبلش قلب  نیبه تو برسم! قبل از ا یروز دیام نیگرفتم به ا

 دادم  یکردم رو مکه  یتقاص کار دیبا

 یکردم انطور که م یسع یلیسوخت خ یحرفاش گرمم شده بود. دلم براش م دنیچراغ قرمز متوقف شد با شن پشت

 شکوه افتادم یحرفا ادیب کدفعهیبهش نداشتم  یحس خاص چیخواست دوستش داشته باشم اما دست خودم نبود ه

به دلم چنگ  یحس بد هویطرفه است  کیم طرفه بود. پس عشق عرفان نسبت به من ه کیکه گفت عشقش 

عشق  تقاص رد کردن دیطرفه باشه نکنه منم با کیکردم  یم دایپ اینسبت به عرش یکه به تازگ یانداخت نکنه حس

 دادم؟ یعرفان رو پس م

 آروم عرفان نگاهم را سمتش سوق دادم. یخنده  یصدا با

 ،یخواد االن فکراتو بکن یرفا گذشته نمح نیبابا وقت از ا ؟یکجا رفت کدفعهیدختر خاله  هیچ -

 بوده؟ ینباشه دوست دارم بدونم ک یاگر فظول دمیکردم و پرس یآروم یخنده  دنشیخند با

 نگاهم کرد و گفت: یلحظه ا میقرمز رو رد کرد چراغ

رو  مورد نیخوام ا یدختر، معذرت م یخودت کرده آخه تو چقدر ساده ا ی فتهیو صداقتت که من ش یسادگ نیا -

 وقت هم نپرس چرا خواهشا چیتونم بگم  چون سخته ه ینم
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 نیهم یبرا رهیگ یکه عشقش رو پس زده غصه اش م یآوردن شخص ادیبا به  دیبهت نگاهش کردم فکر کردم شا با

 لبام یرو یشکوه لبخند تلخ یحرفا ادیبشم، به  یکس یخواست باعث ناراحت یدلم نم چینکردم چون ه یاصرار

 فتمنقش بست و گ

 شکوه انداخت، یحرفا ادینداشتم اما حرفات من و به  یقصد فظول -

 را سمتم چرخاند و نگاهم کرد ادامه دادم  سرش

 گم یچون بهت اطمنان دارم بهت م -

 :دیبهم انداخت و پرس یپرسش گر نگاه

 کدوم حرفا؟! -

 رو به رو چشم دوختم و جواب دادم به

ت رو دوس یکیگفت  یبود. م کطرفهیمتاسفانه عشقش  یعاشق بوده ول بار هیوقت خبر نداشتم که شکوه  چیه -

 رو... یگریداشت که اون د

ترمز کرد و نفس حبس  یجاده شده به سخت یمن متوجه شد وارد انحراف غیبهم انداخت  و با ج یا رهینگاه خ عرفان

بوق فضا را پر کرده بود دوباره  متمدد یشده بود صدا گهید یها نیشده اش را از دهان فوت کرد. چون سد راه ماش

 گفتم یو با شوخ دمیبه راه افتاد خند

 !یریتا از من انتقام بگ یداد یما رو به کشتن م یداشت -

 و گفت: دیخند

  رمیمن غلط بکنم ازت انتقام بگ -

ق افکار و هر کدام غر مینزد یکدام حرف چیه میدیو تا رس افتیجا بحثمون خاتمه  نینگفتم در ا یزیو چ دمیخند

 یکرد و رفت با لب یداخل قبول نکرد خدافظ ادیشدم و هر چه تعارفش کردم ب ادهیدم در پ میخود شد کیدور و نزد

 گفت: یبا تند دیخندون وارد خونه شدم مامان حاضر و آماده منتظر من بود. تا من و د

 زود باش برو آماده شو  میکه وقت شام بر شهینم میبر یخوا یم یپس ک شهیش کیدختر، ساعت نزد ییکجا -
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 رفتم سالم کردم و جواب دادم  یکه سمت پله ها م یحال در

 کو؟ انوشیقربونت برم! پس بابا و ک شمیچشم مامان خانم سه سوته آماده م -

 !ییجا نیهنوز که ا گهیگفتن کار دارن دِ عجله کن د رونیدونم رفتن ب ینم -

از  یمانتو کرم هی یتخت پرت کردم و رفتم سراغ کمد لباسام زود یو رور فمیدوتا دوان باال رفتم ک یکیها رو  پله

 رنگ داشت لباسامو به تن ییطال یها هیکه حاش یشال مشک هیبا  یشلوار راسته سرمه ا هیبا  دمیمانتوهام کش انیم

شر مح یوا یاکردم  ادهیصورتم پ یباشه رو دیکه تو د ینگ یبگ نیهمچ یا شیآرا هیو  ستادمیا نهیو جلو ا دمیکش

ام رو برداشتم  یدست فیساعت هم زمان نبرد ک میگه که ماستم ترشه؟؟؟ کل آماده شدنم ن یم یشده بودم خخخ ک

کرد  ینگاهم م رهیخ رهیآمدم و جلو مامان که خ نییباز پله ها رو همان طور که باال رفتم پا رونیو از اتاق زدم ب

 گفتم یزدم و با شوخ یرخچ

 آرم امشب؟ یم بنظرت چندتا خواستگار مچطوره مامان خان -

 د،یتکان داد و خند یسر

که مامان خبر کرده بود از خونه  یبوق تاکس یصدا دنیو پام کردم با شن دمیکش یپاشنه بلندم رو از جا کفش کفش

آمد در  یجور مردا بدم م نینگاه رانند چشم چرون معذب بودم آه آه از ا ریدر تمام راه ز میو سوار شد رونیب میزد

خم شدم و خطاب به  یکم میشد ادهیپ یباشم وقت هکرد یکه تالف نیا یکشه، برا یخجالت نم کیحد تنفر مرد

 راننده گفتم

 چشمتون چپ شده باشه، دیشا دیمراجعت کن یزیچ یچشم پزشک هیسر راهتون به  -

ز فاصله گرفتم که گا نیاز ماشخند  شینگفت مطمئنم منظورم رو متوجه شده بود با ن یزیتعجب نگاهم کرد و چ با

 رو گرفت و از جا کنده شد. مامان غُرغُر کنان گفت: نیماش

 ؟یکه گفت هیحرفا چ نیزشته ا -

 ابروم رو باال زدم و گفتم یتا هی

 زل زده بود به من؟ یاحمقش چطور ی افهیبا اون ق یدیوا مامان مگه ند -
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ه ب ییتا درب باز بشه نگاه گذرا میدر رو زدم و منتظر شد نگفت زنگ یزیبه تکان دادن سر اکتفا کرد و چ مامان

هم دعوت کرده  یا گهیاز ما مهمان د ریکه دم در پارک شده بود معلومه که خاله غ نیاطراف انداختم از چند ماش

 بود. 

ل و به داخ میما گشود سالم کرد و ما را به داخل دعوت کرد من و مامان رفت یخندان درب را به رو ییبا رو احمد

سالم کردم  زیاون طرف تر چهار دختر نوجوان نشسته بودن به اونا ن میخاله و دو سه زن که حضور داشتن سالم کرد

معذرت  نیخندان سمت ما آمدن و سالم کردن مب ییرو اما ب دنیو عرفان وارد شدن و با د نیکه مب نمیخواستم بش

انداختم  یتر شده بود نگاه پیخوش ت دمشیکه د شیعت پکرد و سمت اشپزخونه، رفت به عرفان که از سا یخواه

 یزدم و با شوخ یتن کرده بود چشمک زیر یراه راه یبا خط ها دیکت سف هیو  رهیت یخاکستر راهنیپ یآب نیج هی

 گفتم

 ؟یکن یدلبر یخوا یم یکرد پیخوش ت -

 و گفت: دیخند

 بودم پیاز اول خوش ت -

 !دمیپس من چرا تا حاال ند -

که با او مشغول صحبت بودن  ییرفت با تبسم نگاهم کرد. نگاه به مامان و زن ها یکه سمت اشپزخونه م یحال در

 خاله که تو اشپزخونه تنها مشغول بود رفتم. شیکردم و پ

زحمات بر  شتریباز ب یکردن ول یو عرفان کمکش م نیداد گر چه مب یکارها رو انجام م ییداشت که به تنها گناه

 او بود. یعهد

 خاله جون جونم! یخسته نباش -

 دلم! زیعز یسالمت باش -

 اجازه بده کمکت کنم ؟یخوا یخاله کمک نم -

 بر لب نشاند و گفت: ییبایدر ظرف مخصوص بود لبخند ز وهیم دنیکه مشغول چ خاله
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ها رو  وهیعرفان سر به هوا گفتم م نیتو ظرف از صبح به ا نیها رو بچ وهیزحمت بکش م ایب زمیقربون دست عز -

 آورد. شیساعت پ کی نیاما هم ارهیبرام ب

 مهمان ها برد و برگشت یبرا یخاله چا دمیخند وهیم دنیچ نیح در

 !!یدیدلم دست گلت درد نکنه زحمت کش زیمن فدات بشم عز یاله -

 کردم یآمدم کمکت م ینکردم اگر کالس نداشتم زودتر م یخدا نکنه خاله جون من که کار -

 احمد آمد و رو به خاله گفت: هنگام نیا در

 مامان بابا کارت داره -

  دمیپرس یآروم یخندان نگاهم کرد و رفت رو به احمد با صدا ییبا رو خاله

 شن؟ یم تینشستن ک رونیخانما که ب نیآحمد ا -

 داد. جواب

 چاقه عمه خانمه، اون دوتا هم زن عمو،  یاون که کم -

و احمد هم رفت کارم که تموم شد خاله آمد و باز قربون صدقه ام رفت با  دمیرسنپ یزیچ گهیباال انداختم و د ییابرو

 ازم یرفت و کل یقربون صدقه ام م دید یبود هر بار من رو م نیخاله ا دمیخند یکرد فقط م یکه ازم م ییها فیتعر

 ریباز دلگ یول دمیشن یوقت از مامان نم چیزد رو ه یمن م هکه خاله ب ییو حرفا ییکرد کارها یم دیو تمج فیتعر

 گم یرو داشتم بابام رو م ایشدم آخه من دن ینم

 و گفت: دیکش یقینشست نفس عم میرو به رو خاله

 یموند و عرفانم عازم رفتن به غربت نم یقدر سوت و کور نم نیخونه ا نیا گهیتا د یشد یکاش خاله عروسم م یا -

 شد.

انداختم خاله از جا برخاست و مشغول شستن  ریت کردم و سر بزجواب بدم سکو یکردم موندم چ یبهت نگاهش م با

 گهید یمعلومه که عده ا دیبه گوشم رس یسالم و احوال پرس یهنگام صدا نیبود شد. در ا نگیظرف ها که کنار س

 ندیو چ نییمنم مشغول تز رونیبره ب تونستفرما شدن خاله هم که دستش بند بود. ن فیخاله تشر یاز مهمان ها
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 دنیدونم چرا با د یخندان آمدن تو آشپزخونه، نم ییبعد شکوه و شکوفه با رو ید تو ظرف ها بودم لحظاتساال

که  یارب نیگذشته بود و بعد از اون شب اول یاز سه هفته از اون شب خواستگار شتریشکوفه ضربان قلبم تند شد ب

اما شکوفه وجود من  میدیهمو بوس یالم کرد و روبا خاله به منم س یشکوه بعد از سالم و احوال پرس دمید یاو را م

 نیدر جا خشکم زد انگار که انتظار همچ رونیگرفت و بعد از سالم کردن به خاله از آشپزخونه رفت ب دهیرو ناد

نداشتم  یآخه من گناه ه،یگر ریخواست بزنم ز یچنان داغ و ناراحت شدم که دلم م کدفعهیاز او نداشتم  یبرخورد

 شد. یبا من برخورد م یطور نیکه ا

 :دیپرس زونیاو یاز رفتار شکوفه جا خورده بود با لب و لوچه ا زیکه ن شکوه

 کرد؟ نیچش شده چرا همچ نیوا ا -

 تفاوت شانه باال انداختم و گفتم یب

 خاله چطوره؟ زیعز -

 زد و جواب داد یلبخند

 باباش موند شیخوبه پ -

 :دمیرسساالد رو که تموم کردم رو به خاله پ کار

 هست که انجام بدم؟ یا گهیخاله کار د -

 جواب داد. یزد و با مهربان یلبخند خاله

 م،یشام رو بکش دیکم کم با گهیرو آماده کن د زیلطفا زحمت بکش م زمیعز -

 دست بلند کرد و گفت: شکوه

 تونم کمک کنم؟ یمنم م -

 گفتم شدم با ابرو به شکمش اشاره کردم و یکه از کنارش رد م یحال در

 !یکوچولو باش نیتو بهتره مراقب ا -
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 :دمیکردم و پرس یرا برداشت و دنبالم آمد مکث وهیو ظرف م دیخند

که به ناصر زدم دعوات کنه و دست روت بلند  ییبه خاطر حرفا دمیترس ینگرانت شده بودم همه اش م یلیخ -

 بکنه، زنگ زدم تلفنت خاموش بود.

بود کرد با  یقرار یناصر از دور صداش زد و اشاره به مهسا که در بغلش ب و همان که خواست جواب بده دیخند

 یکه از رو ییشد رو به رو باهاش بر بخورم چون بخاطر حرفا یدبدنش زود به اشپزخونه پناه بردم اصال روم نم

دم وکمک بر نگشت خ یبرا گهیشد د غولکردم شکوه که با دخترش مش یم یگفته بودم احساس شرمندگ تیعصبان

رنگابا  زیچه م گهید یها زیآماده بود از چند نوع دسر گرفته تا چ زیهمه چ دمیاحسن چ یرو با نحو زیم ییبه تنها

 یرو اتیمحتو دنیدر آوردم و در بشقاب ها جا دادم خاله با د ونیشده بود دستمال سفره رو هم به شکل پاپ یرنگ

 گفت: یبا شگفت زیم

  یفتادبه زحمت ا یلیدلم خ زیعز یوا -

 دمیپرس یخوشحال با

 چطوره خوشت آمد!؟ -

 و گفت دمیبوس

 قربونت برم! دست گلت درد نکنه، هیعال -

 

 هنگام عرفان نزد ما آمد و گفت: نیا در

 مامان بابا.... -

 و ادامه حرفشو فرو خورد  دیافتاد با دهان سوت کش زیم یهمان که چشمش به رو اما

 ه؟یکار کدوم هنرمند نمیبه به! بب -

 و جواب داد. دیمن رو در بغل کش خاله

 نداره کار پرستو دنیکه پرس نیا گهیمعلومه د -
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 نگاهم کرد و رو به مادرش گفت: رهیخ رهیخ عرفان

 دیشام رو بکش گهیبابا م -

 بگو آماده است. گهیساعت د مین هیانداخت و جواب داد تا  یآن نگاه اتیو محتو زیبا وسواس به م خاله

حاظر آمد و  یه که برگشت منم بهش ملحق شدم شکوه هم آمد شکوفه هم همراه دو تا از دختراآشپزخون سمت

 ساعت شام آماده بود. میکمتر ن میکمک کرد یهمگ

 دنیخند یگفتن و م یکه با هم م یدر حال یبعد همگ یحاظر بشن لحظات زیرفت و از همه دعوت کرد که سر م خاله

 کرد. ینگاه م اتشیو محتوا زیبه م زیآم نید با نگاه تحسآم یم یغذا حاظر شدن هر ک زیسر م

که کنار هم قرار گرفته بودن تا نگاهم بهشون افتاد با شرم با تکان دادن سر بهشون سالم کردم که  نیو شاه ناصر

 حاظر بودن زیکه آمده بودن سر م زین انوشیمتقبال با تکان دادن سر جوابم را دادن بابا و ک زیاونا ن

 با تعارف خاله همه شروع به خوردن کردن  دمشونیوقته ند یلیچنان دلم باز شد که انگار خ نشوندید با

 خنده همه رو در آورده بودن  یومزاحشون گل کرده بود وصدا یغذا خوردن شوخ نیطبق معمول در ح ونیآقا

 یآروم م ینما با صداخنده همه در فضا منفجر شد. خا یکرد که صدا فیتعر یچنان جوک خنده دار زین انوشیک

شدم  یخنده که هر بار نگران م ریزدن ز یعرفان چنان م یبلند بلند بخصوص عمو ها یبا صدا ونیاما آقا دنیخند

 بپره  شونیکی ینکنه غذا تو گلو

رو جمع  زیجدا نشستن، من با دخترا م ونیرفت. و باز خانما از آقا یو مزاح صرف شد. و هر کدام سوئ یبا شوخ شام

چون خاله گناه داشت  میو ظرف ها رو شست میتمام کارها رو انجام داد دهیساعت نرس هیبا کمک هم  یو همگ میکرد

 ختنیومن مشغول ر وستیخاله به جمع خانم ها پ بدهانجام  ییهمه کار سختش بود به تنها نیدست تنها بود و ا

 زد و گفت: یمن لبخند دنید آمد ان را ببرد با نیکه مب ختمیر ونیآقا یبرا ینیس کیشدم  ییچا

 پرستو خانم، یبه زحمت افتاد یامشب حساب -

 زدم و گفتم یلبخند

 نکردم  یمن که کار یچه زحمت -
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من رفت منم  شیرو برداشت و لبخند زنان از پ ییچا یحاو ینیس نیخانم ها شدم مب یبرا ییچا ختنیمشغول ر و

عرفان که تمام مدت من رو تحت نظر گرفته بود  یکردم عمه  رو تعارف ییرو برداشتم و به تک تک خانما چا ینیس

 اش را برداشت و گفت: ییاستکان چا

رو  ینیهمان طور که س  دمیبروش زدم سپس به شکوفه رس یخدا حفظت کنه، لبخند یبه به! چه دختر خانم-

و چپ شد و د ینیدم سرو شل گرفته بو ینیرو پس زد منم که س ینیمقابلش گرفتم رو ازم برگردوند و با دست س

 دمیاز جا پر یبا حرکت ناگهان شدکه به پام وارد  یمنم با حس سوزش ختیر یرو پام افتاد و چا ییاستکان چا

بهم انداخت انگار که من  یگفت و نگاه تند یششی. و ادیاز جاش پر زین زهیروش بر ییهم که نگران بود چا شکوفه

 مقصر بودم!!

 :دیرسبا شتاب آومد طرفم و پ خاله

کردم خم شدم تا استکان ها  یکف پام احساس سوزش م یرو یکه نسوخت؟ من که کم تییشد خاله جون جا یچ-

 بردارم جواب دادم  نیزم یرا از رو

 نشده...  میزینه چ -

 کردم!! شرمنده فیخوام خاله فرش رو کث یم معذرت

 با تشر گفت:  شکوفه

 بود بسوزم  کیدِ حواستو جمع کن نزد -

 شده.  یمن سوخته بود اون وقت اون شاک یض نگاهش کردم پابغ با

 که نشسته بود گفت: ییاز همون جا یعرفان با دلواپس عمه

 سرت دخترم اشکال نداره  یفدا -

 نگفتم یزیغم آلودم را سمت او چرخاندم اما چ نگاه

 گفت: یرو ازم گرفت و با لحن مهربان ینیس خاله

 که نسوخته؟ پات نمیدلم! بب زیسرت عز یفدا -
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 نه خاله جون خوبم! -

نکردم  یفشرد من کار یرفتم داغ داغ شده بودم وبغض گلوم رو م اطیرو به ح یسمت درب خروج ریبغض سر بز با

هم با من  به،یجلو مهمان غر یکرد؟ حت یم نیاز شکوفه باشم! چرا اون با من همچ یبرخورد نیکه مستحق همچ

 ام درد گرفته. نهیقفسه س یکردم از شدت غم و ناراحت یمنداشت احساس  یرفتار درست و حساب

 عرفان یکه دقت کردم صدا یکم دمیشن یدو نفره ا یگفتگو یصدا اطیاز اون طرف ح دیرس اطیکه پام به ح نیهم

 بود 

ه به ناخواست سادهیرو به روش ا ریشکوه سر بز دمیبود د یمخاطبش ک نمیرفتم جلو تا بب یکم نیپاورچ ن،یپاورچ

 بردم ادیلحظه سوزش پام رو از  کی یفاشون گوش دادم و براحر

کنم من و ببخش  یوقت برنگردم خواهش م چیه گهید دیعازم سفرم و شا گهیدو روز د یکیشکوه من تا  - عرفان

که ازت معذرت  فمهیمن وظ یکنم ول ی! البته مجبورت نمیازم بدل نداشته باش یا نهیک چیدوست دارم برم و تو ه

 !! یمن و ببخش دوارمیکنم ام یخواه

 کرد؟... یم یاز شکوه معذرت خواه یطور نیشده که ا یطرز حرف زدن عرفان جا خوردم تعجب کردم مگه چ از

 بدل داشته باشه؟ یا نهیخواست شکوه از او ک ینم یچ سر

 کرد. خکوبمیشکوه سرجام م یخواستم برگردم که حرفا نیکنم بخاطر هم ینداشتم فضول دوست

ره بهت ایما  ریتقد دیازت بدل داشته باشم شا یزیهم نداره بخوام چ یلیفراموش کردم دل ویوقته همه چ یلیخمن -

کنار آمدم فقط خواهش من  زیوقته با همه چ یلیبوده درسته فراموش کردنش سخته اما من خ یطور نیبگم من ا

و زود  یاون دختر حساس یدون یدت که مخو هموضوع بدون نیاز ا یزیخوام پرستو چ یکه  دوست ندارم و نم نیا

 .هیرنج

شده که از من پنهان  یچ یعنیخواستن که من بدونم  یرو نم یزدن چ یحرف م یشدم اونا از چ رشونیبهت خ با

 کردن!  یم

 او سپردم یافکار گوش به ادامه حرفا نیبا هم 
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وسط نداشت خودم  نیا ینقش چیتو هپرس دمیاما بعد که د دنمونهیکردم پرستو که مانع بهم رس یقبال فکر م-

 بزور اون رو بدست آورد. دیکه با ستین یزورک زیمحاله قبول کردم که عشق چ دنمونیبهم رس دمیفهم

 عمد قصد  یکردم پرستو از رو یچقدر احمق بودم که فکر م من

طور نبود و من  نیه اک یدر صورت ه،یو خودخواه یآدم از خود راض یلیکردم خ یتو رو از من دور کنه فکر م داره

 بردم.  یتمام مدت در اشتباه به سر م

 شکوه عرفان رو... یعنیشنوم  یدارم م یمن چ یکردن خدا یرو سرم خال یحرفاش انگار که آب سرد دنیشن با

 یبودم تازه متوجه شدم چرا موقع دنشونیکرد من باعث بهم نرس یخدا جون باورش چه سخته پس اون فکر م اوووه

 "هیوقت نپرسم ک چیبود ازم خواست ه یک دمیفان پرسکه از عر

 یکردن ول یم یکه اونا از من پنهان کار یدر حالکردم  یکردم همه اش مراعات حالشون رو م یفکر م یساده چ منه

 آخه چرا؟

 یم را برام سخت دنیشد نفس کش یکه به گلوه ام وارد م یشد و با فشار یکی شیپ قهیاالنم با بغض چند دق بغض

 یلبه  یبرام مهم نبود که متوجه حضورم بشن رو گهیبود رفتم د اطیکه وسط ح یکرد. آهسته، آهسته طرف حوض

قورت دادم با حس سوزش پام صورتم جمع  نمسرد حوض نشستم سرما تا مغز استخوانم نفوذ کرد بغضم را با آب دها

که حس  دمیکش یکه قرمز شده بود دست یخم شدم کفش و جورابم رو از پا در آوردم و به محل سوختگ یشد کم

 دمیکه شن ییاز حرفا ایکه شکوفه با من کرد  یدونم دلم از کار یتر کرد. نم شیتر شد و بغضم رو ب شیسوزشش ب

ام پ یوانمود کردم انگشتا ریآمدن سمتم شدم همان طور سر بز یمتوجه عرفان و شکوه که م کدفعهیگرفته باشه، 

 نشه، یکردم بغضم رو فرو بخورم تا اشکم جار یم یدادم و سع یرو ماساژ م

 ؟یجا نشست نیشده پرستو چرا ا یچ -

 حرف بزنم و جواب شکوه رو ندادم یخواست با کس یدلم نم چیکردم ه سکوت

 زانو خم شد و مقابلم نشست  یرو عرفان

 شده؟ یپات چ -

 بغض زمزمه وار جواب دادم  با
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 روم ختیر یچا یچیه -

 گفت: و دیکش ینیه شکوه

 که نشد؟ تیزیچ نمیبب یوا -

 گفت: یبا لحن تند عرفان

 ؟یجا نشست نیتنها ا یرو پات اون وقت آمد ختیر یچا -

 گفتم نیو با بغض سنگ دمیشد آب دماغم رو باال کش یانداختم اشکم جار ریطور که سر بز همان

 شکوه؟ یچرا بهم نگفت نیچرا از من پنهان کرد -

 :دیار داد و پرسشونه ام قر یدست رو شکوه

 تو پرستو؟ یزن یحرف م یاز چ -

 رو باال گرفتم و با چشمان پر از اشک نگاهش کردم سرم

 آمد نه؟ یبدت م یلیالبد از من خ -

 گفت: یدر هوا تکان داد و باز با لحن تند یدست عرفان

 یستیتو حالت خوبه؟ پات سوخته و اصال به فکر خودت ن -

 از جام بلندم کنه، بازوام را گرفت و خواست شکوه

 "یخور یداخل هوا سرده سرما م میحرفا رو پاشو بر نیول کن ا -

 شانه باال انداختم دمیرا از دستش کش بازوام

 و گفت: دیبه موهاش کش یدست ستادیدست به پهلو ا عرفان

 رو پات بزن تاول نزنه، یزیچ هی نمیپاشو بب یباز افتاد رو دنده لجباز -

 ختمشانه باال اندا باز
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 خوام ینم -

 ؟یبا خودت هم سر لج یبابا دختر تو حت یا -

 رو با پشت دست سردم پس زدم و خواستم جورابم رو پام کنم که خاله آمد اشکم

 !؟یدلم کجا رفت زیخاله جان عز -

 جام  نیخاله ا -

 شده؟ یپات چ نمیقربونت برم بب -

 ستین یزیخوبم خاله چ -

 تر آمد. کینزد

 سوزه فدات بشم؟! یم تیگسوخت یهنوزم جا -

 زدم  یلبخند

 خوبم  یول یکم هینه خاله  -

 شه،یپماد رو بزن رو پات خوب م نیا ایقربونت برم ب ایب "گهیدونم چشمت زدن د ی! مزمیدونم خاله عز یم -

 چشم خاله جون ممنون -

 و گفت: دیکرد با رفتن شکوه خند یحق بجانب نگاهم م یا افهیبا ق ستادهیهمان طور که ا عرفان

 یشد یحقته که عروس مامانم م -

 و گفتم  دمیزدم خند یکه سوزشش بهتر شده بود م یمحل سوختگ یکه پماد رو یحال در

 گمشو -

 و رو به عرفان گفت: دیخند خاله

 نکن  تیاِ دختر من و اذ -
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 و گفت: دیعرفان معترضانه ابروهاش را بر هم کش -

 !یهست مونیکیعه مامان شما طرفدار کدوم  -

 برام زد و جواب داد یچشمک خاله

 معلومه پرستو -

ها به  یاون شب هم تموم شد و اخرش موفق نشدم بدونم ناصر بعد از رفتنم چ یو جورابم را پام کردم مهمان دمیخند

 شکوه گفته بود. 

 یبرا نایاه خاله اهمر انوشیمن و بابا، مامان و ک یخداحافظ یروز بعد عرفان عازم رفتن شد. و چه تلخ لحظه  چند

عرفان را به  قهیکرد و دم به دق یم هیو گر ختیر یخاله مثل ابر بهار اشک م چارهیب میاو به فرودگاه رفت یبدرقه 

خاله که اشک همه رو در آورده بود دلم به درد  یجار کاش دنیرفت. با د یو قربون صدقه اش م دیکش یآغوش م

 یتونستم مانع رفتنش م یم یجور هیکاش  یاز خاله نداشتم ا یحال بهترآمده منم از رفتن او دلم گرفته بود و 

از پدر، مادرش و  نیو پروازش را اعالم کردن با بغض با تک تک حاظر دیکه رس ییتونستم لحظه جدا یشدم اما نم

تو  به من، چقدر برام سخت بود که اشک رو دیکرد تا رس یخداحافظ انوشیگرفته تا پدر، مادرم و ک شبرادرا

 شد. یاشکاش دلم به درد آمد و اشکم جار دنیبا د نمیچشمانش بب

 بر لب نشاند و گفت: یبغض لبخند دوستداشتن با

 مواظب خودت باش دختر خاله، سپس زمزمه وار ادامه داد -

 هر جا باشم باز دوست دارم! -

م منم اون رو دوست داشتم اما کرد ینتونستم بگم و با چشمان اشک آلود فقط نگاهش م چیام شدت گرفت و ه هیگر

 ..میگرفته فرودگاه را ترک کرد یبا حال یخواست! بالخره عرفان رفت و همگ ینه انطور که خودش م

 وشانیکنم خدا رو شکر بابا و ک هیخواست فقط گر یگرفته بود. و دلم م یلیخونه، حالم خ میبرگشت یحال زار با

دونم چه وقت خوابم برده با سر  یکردم که نم هیانقدر گر امدنیم نکدوم سراغ چیحالم رو درک کردن که ه یانگار

 دهیپنجره د شهیکه از پشت ش یکیکرد از تار یم ینیکردم سرم سنگ هیشدم از پس که گر داریب یدرد وحشتناک

رفته کرد. اما اون  ینیدر دلم سنگ یاو از ما دوباره غم یآوردن عرفان و دور ادیشد مشخص بود که شب شده با ب یم

براش کردم و از جا بلند شدم  یخوشبخت یبراش ناراحت باشم که، ته دلم آرزو دیرو شروع کنه نبا یدیجد یتا زندگ
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درب رو گرفتم زنگ تلفنم به  رهیکه دستگ نیخوردم تا سر دردم بهتر بشه، هم یم یزیچ یمسکن ،یرصق هی دیبا

ه صفح یاسم غزاله که رو دنیروشن آن انداختم با د یو نگاه به صفحه  یکردم و رفتم سمت گوش یصدا در آمد پوف

 یبود که تماس م یبار نیاول نیا ماگذشت ا یچند روز از رفتنشون م دیدر دلم درخش یکرد برق شاد یم ییخود نما

 مطالعه ام نشستم و جواب دادم زیکنار م یصندل یگرفت رو

 آلو... بله... -

 ؟یمعرفت من خوب یسالم دوست ب -

 دمیخند

 نامرد؟ یاز من کرد یادیچه عجب  تونیبه خوب یمرس -

رو  نیا ؟یدیهم نم امیپ هی یپرستو چرا حت یمعرفت یب یلیخ ؟یکن یم ادمیتو  قهیدم به دق نمیب ینه که حاال م -

 ازت دلخورم یلیبدون که خ

 ود.شلوغ ب یلیسرم خ چند روز گذشته نیا یزنگ بزنم ول شهیاما روم نم ادتمی شهیخدا نکنه گلم باور کن هم یوا -

 رو از کنار گوشم دور کنم یگوش یکه مجبور شدم کم دیکش یبلند نیهن کدفعهی

 دختر نکنه که مراسم عقدت بوده؟ یوا -

 دمیخند

 کردم  یاگر عقدم بود که حتما دعوتت م وونهینه د -

 ادامه دادم یبا شوخ سپس

 بشه! دایاول موردش پ دیمگه نبا یثان در

 د،یخند

 برات تنگ شده  یلیرستو دلم خبخدا پ -

 منم دلتنگتم بخدا یکن یم باور
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 سکوت کرد سپس گفت: یکم

 رسونه، یسالم م ایاووممم پرستو عرش -

 لبام نقش بست  یرو ینیریلبخند ش ایاسم عرش دنیشن با

 سالم منم بهشون برسون نیسالمت باش -

 کرد گفت: یم دیکه انگار تاک یبا لحن -

 !زمیصد در صد عز که نیچشم ا یبه رو -

 کردم و گفتم یا خنده

 پات بهتر نشد؟ ؟یچطور گهید -

 نکردم یریتغ چیاست که بوده ه یشکر خوبم! نه واال پام همون -

 ،یشینشو ان شاء اهلل هر چه زودتر خوب خوب خوب م دیخدا بزرگه گلم نام -

 د،یخند

 شم  یخوب م ینان شاء اهلل خدا از دهانت بشنوه حتم دارم تو که برام دعا ک -

دونم چرا  یکوچولو بهتر شده بود. نم هی یخدا رو شکر سر دردم کم میکرد یخداحافظ گهیو از همد دمیخند

زدم و از  یاحساسم پوزخند نیکنارش بود به ا ایکرد عرش یکردم تمام مدت که غزاله با من صحبت م یاحساس م

ا به نوکه پ یکرد. رو یبا تلفن صحبت م که دمیامان رو شنم یرفتم صدا نییکه چند پله رو پا نیهم رونیاتاق زدم ب

 گوش به حرفاش دادم  یو با کنجکاو دمیپله رس نیاخر

به کارش ندارم بابات هم  یکار گهید یکیمن  ؟یگیم یچ گهیکه حق با اونه پس د یدون یخودت هم خوب م نیبب -

ال درد بکشم منم که دنب شیموضوع رو پ نیا گهیدوقت  چیه دیکرد نبا دیتاک نهیش یبشنوه ساکت نم یبار حرف نیا

 !ستمیسر ن

 !؟یزد و با ک یحرف م یتعجب با خودم زمزمه کردم مامان در مورد چ با
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ه اصال گوش ب دیکردم نبا یمن قبول دارم کار اشتباه گمیهم م گهیبار د هیبار بهت گفتم  هیگوش کن شکوفه  -

 ینم گهیپشتشه به ما چه من که د شهیازدواج داره بابات هم هم یخودشو برا یارهایدادم خواهرت مع یحرفات م

مادر منه، خود تو هم که با  رینگه تقص شکوهمثل  ادیب شیکه پ یخوام دخالت کنم که فردا پس فردا با هر مشکل

خواهرت  زمیعز ،یدیمن رو وسط کش یآمد پا شیبرات پ یهر بار مشکل یرو قبول کرد نیخودت شاه یخواسته 

ه من باش ینگفتم هر چ یخودته گفتم بهت بگم که نگ لیم یکن یباهاش اشت یخوا ینکرد تو هم اگر نم یبدکار 

و از دلش در  امیمن خودم م یهم بزار به عهده  نیمادر شاه اد،یب شیپ یکدورت هامبچه  نیمادرم دوست ندارم ب

 خداحافظ زمیهدار عزسالم برسون خدانگ نمیباشه قربونت برم مواظب خودت باش به شاه ارمیم

 منیب یبار تو عمرم م نیاول دمیحرفا رو از مامان شن نیشد ا یپله نشستم انگار شوک بهم وارد شده باورم نم یرو

 کرد.  یم مویطرفدار یطور نیمامان ا

 :دیو پرس ستادیرفت نگاهش که به من افتاد ا یکه طرف اشپزخونه م یدر حال مامان

 ؟یجا نشست نیچرا ا -

 نگاهش کردم و جواب دادم  عشق با

 کجا؟ انوشیکنه، بابا و ک یسرم درد م -

 شد جواب داد. یکه وارد آشپزخونه م یحال در

 بخور که سر دردت بهتر بشه، یزیچ هی ایپاشو ب رونیب رفتن

 رفتم  دنبالش

 ن؟یمگه شما شام خورد -

  میکن دارتیبابات اجازه نداد ب یاره تو خواب بود -

 بابا رفتم و به مامان که قصد داشت برام شام بکشه گفتم یدلم قربون صدقه  زدم و ته یلبخند

 ندارم  لیزحمت نکش قربونت برم م -

 آوردم  رونیب نتیبه دنبال حرفم سبد قرص رو از کاب و
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 نگاهم کرد و گفت: رهیخ رهیخ مامان

 خورن آخه! یقرص م یبا معده خال -

 تبسم جواب دادم با

 لفتمپوست ک شهینم میزیچ -

 .رونیتکان داد و از آشپزخونه زد ب یزنان سر لبخند

! دیرس یاز راه م التیتعط واشی واشیو  میشد یم کیفصل سال نزد نیاسفند ماه بود و کم کم به سر سبزتر اواخر

 یم کیسال نو را تبر شیشاپیکردن و پ یم یخداحافظ گریروز آخر دانشگاه بود و بچه ها غوغا به پا کردن و از همد

احسان لبخند زنان  رونیاز بچه ها از کالس زدم ب یظکردن منم بعد از خداحاف یهم آرزو م یبرا یگفتن وسال خوب

 دنبالم آمد و گفت:

 م؟یفنجان قهوه بخور هیبا هم  میچطوره بر یپرستو اگر عجله ندار -

 گفتم: یشوخ با

 ؟یترس یخانم نم یاز سور هیچ یشد یخود یلیکه با من خ نمیب یم -

 و گفت: دیندخ

 داشته باشه! یترس دیرفتن با خواهرش با رونیب یمگه آدم برا -

 باال انداختم  شانه

 میطوره باشه بر نیحاال که ا -

در تمام راه حواسم به احسان بود  میقدم برداشت میرفت یبه اون جا م شهیکه هم یشاپ یلبخند زنان سمت کاف سپس

شد و سکوت رو  یاش را بپرسم روم نم یخوش حال لیخواستم دل یهر بار مزد و انگار خوشحال بود.  یمدام لبخند م

به عنوان تشکر زدم و رفتم  یوارد بشم لبخند استدرب را گشود و با اشاره ازم خو میدیدونستم تا رس یم زیجا

 آن یکس که یشده بود نظرم رو به خودش جلب کرد انگار نییکه با روبان و گل تز یزیداخل از همان لحظه ورودم م

رو اشغال  زیخلوت بود و جز چهار پنج نفر که چند م بایشاپ تقر یآماده کرده بود. کاف یزیچ یجشن یجا را برا
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که معلوم نبود  یعده ا کدفعهیشدم  یمورد نظر رد م زیکه از کنار م یاون جا نبود در حال یا گهید کسکرده بودن 

 با هم گفتن یهمگ تمیو دست زنان با ر یکجا پنهان شده بودن طرفم هجوم آوردن با شادمان

 تولد تولد تولدت مبارک تولدت مبارک -

ور همون ط یقیشده بود! دقا یدونستم چ یشده بودم و نم ریپر کرد. غافلگ یخنده کنان همه جا را با برف شاد ربابه

و تولدم رو  دیمنو بوس یهم که در جمع بود رو ینشست سور ییگذشت سپس هر کدام جا یو شلوغ اهویبا ه

 نگاه به بچه ها که  یگفت و کنار احسان جا گرفت با شگفت کیتبر

هامون کردم و تشکر کردم  یاز همکالس گهیاز دوستانم و چند تن د یکی یهست یرز، اشکان، احسان سور ربابه،

 خنده کنان نشستم و گفتم

 گهیچند روز د ستیوز که تولد من نامر هیچ هیشدم اما قض ریاز لطف همتون سپاسگزارم دوستان واقعا غافلگ -

 است

 جواب داد یبا تبسم و مهربان یهست

تا قبل از  یجشن دور هم هی میگفت میستیو ما ن لهیتعط گهیچون چند روز د یقربونت برم منته میدون یاره م -

 میو خوش باش میریبگ التیتعط

که  شاپ یخدمت کاف شیبعد پ یختم لحظاتاندا ییبار تشکر کردم و لبخند زنان به همه نگاه گذرا نیچندم یبرا

بود  تسیبا نوشته تولدت مبارک و شمع که عدد ب یمربع شکل کیبود با لباس فرم کار سمت ما آمد و ک یپسر جوان

 قرار داد. زیم یرو

 یو دست جمع یبلند شد و چند عکس تک یزد و رفت. سور یبه او داد و تشکر کرد پسرک لبخند یانعام احسان

که  نیشونه ام قرار داد هم یفت سپس شمع رو روشن کرد پشت سرم قرار گرفت و هر دو دستش را روازمون گر

 و گفت: دیپر کدفعهیخواستم شمع رو فوت کنم 

 آرزو بکن بعد هیصبر کن، صبر کن اول  -

  دمیخند



 دوباره یطلوع

 
202 

 

ز کرد بج میتقدبه من  یا هیگفتن سپس هر کدام هد کیدست زنان باز تولدم رو تبر یشمع رو خاموش کردم همگ و

 کنم میام رو بعدا تقد هیهد دمیم حیاشکان که گفت ترج

 فیک هیداد. رز  هیهد یبزرگ عروسک دیکردم. ربابه خرس سف یگرفتم و تشکر م یها رو م هیهد یشرمندگ با

 مقابلم گرفت و گفت: یکوچک یجعبه  یرنگ، سور یقشنگ کرم

 ناقابله از طرف من و احسانه -

 هیو احسان زل زدم و باز تشکر کردم  هد یرفتم در جعبه رو که باز کردم با دهان باز به سورکردم و ازش گ تشکر

رو برش دادم جشن مختصر و  کیرو که گرفتم تشکر کردم سپس ک ایهدا هیطور بق نیسکه طال بود و هم کیاونا 

و حاال من موندم و  کردن و رفتن یحافظخدا یبرام خاطره ساخت کم کم همگ یبود که کل یقشنگ یدوستانه ا

 یچککو ییجا که آمده ناراحتش کنم پس موندم لبخند زنان جعبه طال نیتا ا امدیاشکان که اصرار کرد بمونم، دلم ن

 مقابلم گرفت و گفت:

 یام رو رد نکن هیفقط هد دوارمیالبته نا قابله ام -

 ییابیو ز فیانگشتر ظر دنیاز کردم و با دکه بهش زل زده بودم در جعبه رو ب یمکث جعبه رو ازش گرفتم و در حال با

بود. با  یقصدش چ یا هیهد نیدونم با آوردن همچ یچشم به او دوختم م یگریکه درون جعبه بود با نگاه پرسش

 مکث گفتم

اونم چون دوست ندارم  یا گهید زیتولدم نه چ هیکنم فقط به عنوان هد یرو قبول م هیهد نیآقا اشکان من ا نیبب -

 چون من، چون من، من من.... یکن رونیبهتره از سرت ب یکه دار یهر قصد یرو رد کنم ولات  هیهد

 یاما نتونستم با حالت ارمیخواستم به زبون ب یقانع کردن اشکان م یحرف رو فقط برا نیکه ا نیکردم با ا سکوت

 گرفته گفت:

 ؟یرو دوست دار گهید یکی -

ام هست تا دست از سرم برداره تا  ینفر تو زندگ هیکردم باور کنه  یم یکار دیانداختم با ریندادم و سر بز جواب

 قرار دادم  زیم یکردم و جعبه انگشتر را رو یعرفان افتادم و شکوه، پوف ادیکارم  نیبه من فکر نکنه، با ا گهید

 دوستانه گفت:  یزد و با لحن یتازه ا لبخند
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 کردم. یم جادیشما ا یبرا یمدت مزاحمت نیاگر تمام اخوام  یمن شرمنده ام باور کن خبر نداشتم معذرت م -

 زد و ادامه داد. یحد! لبخند نیباشه تا ا یکردم آدم ساده لوح یبهت نگاهش کردم فکر نم با

 نه؟ میباش میتون یدوست هم که م میکه قسمت هم نشد حاال

 کردم و سر تکان دادم یحیمل ی خنده

 اهوووم  -

 باز تشکر کردم  رو تو انگشتم گذاشتم و انگشتر

 تونستم برم خونه؟ یم یچطور ایهمه هدا نیدنبالم واال من با ا ادیب انوشیرو شکر قرار بود ک خدا

هام با دهان سوت  هیهد هیو بق یخرس عروسک دنیبا د ادیشاپ ب یخواستم تا دم در کاف انوشیزدم و از ک زنگ

 و گفت: دیکش

 ؟یکرد دیهمه خر نیا نیتو دانشگاه فروشگاه باز کرد نمیبب -

 و جواب دادم دمیدادم خند یجا م نیرا تو عقب ماش لیکه وسا یحال در

 هامه هیهد نمیمن جشن تولد گرفتن ا یو برا دنیکدومه بابا امروز همکالس هام زحمت کش دیخر -

 ؟یکن یدوستات من رو باهاشون آشنا نم نیا هیول  یبابا ا -

به  یآورد گاه یصدام رو در م یگذاشت و گاه یر تمام راه سر به سرم مسوار شد و د انوشمیو سوار شدم ک دمیخند

ه بابا و تا ب نییجعبه ها را بردم تو اتاقم و برگشتم پا انوشیشدم و با کمک ک ادهیپ میدیرس یانداخت. وقت یخنده م

داد.  یشام رو م بیتکرد و مامان تو آشپزخونه تر یتماشا م ونیزیتلو ییرایمامان سالم کنم طبق معمول بابا تو پذ

 یدابود. با ص یاو بود و با او مشغول باز شیکه مهسا پ دمیسالم عرض کنم د زمیعز یلبخند زنان اول رفتم تا به بابا

 بلند اعالم حضور کردم و سالم دادم

 ایدن یبابا نیسالم به بهتر -

 ییبابا یبه سالم دختر گلم خسته نباش -
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 او گرفتم یاز گونه  یبوس ابدار گنده ا هیرفتم و  جلو

 یشم فدات بشم اله یسر حال و قبراق م نمیب یشما رو که م یسالمت باش -

 و گفت: دیخند بابا

 خدا نکنه گلم -

انداختمش و قربون صدقه اش  یبه خنده م دمشیبوس یدادم و م یکه قلقلکش م یرو ازش گرفتم و در حال مهسا

 زخونه رفتم.رفتم سپس دوباره دست بابا دادمش و سمت آشپ یم

 !میدار یآد معلومه که شام خوش مزه ا یم یخوش مزه ا یغذا یاممممم عجب بو -

  میکرد یمامان و شکوه سالم کردم شکوه که مشغول درست کردن ساالد بود از جا برخاست و با هم روبوس به

 پرستو جان؟! یچطور -

 !؟یخوبم تو چطور -

 زد یلبخند

 به لطف خدا و البته تو خوبم  -

 دنبالم و گفتم  ادیکه ب یمعن نیبراش زدم به ا ینگفت چشمک یزیو چ دیبهش انداختم خند یپرسشگر نگاه

 من برم لباس عوض کنم  -

به کادو نگاه به جع یشکوه به من ملحق شد رفتم سمت کمد لباسام شکوه با شگفت دیکه پام به اتاق رس نیهم سپس

 :دیتخت بود انداخت و پرس یها که رو

 د؟یخر یبود رفته -

 و جواب دادم دمیخند

نه امروز بچه ها برام جشن تولد گرفته بودن چون روز آخر دانشگاه بود و قراره هر کدوم به شهر خودشون برن  -

 رنیجشن تولدم رو بگ شیشاپیگفتن که پ
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 و گفت: دیکرد خند یباز م یکی یکیکه جعبه ها را  یعوض کردن لباسام شدم شکوه در حال مشغول

 کادو طرف هستش؟ یکیکدوم  نمیبب -

 دمیخند

 کدوم طرف؟ -

 کنم دستم رو نشونش دادم و گفتم تشیاذ یکه کم نیا یبرا

 انگشتر هم جزو کادو هامه نیا یراست -

 دیو دستم را کش دیپر

 هم هست! قهیالمصب چه خوش سل نهیاش ا هیپس هد -

  دمیبلند سر خوشانه خند یصدا با

 وونه،ینه د -

 ورتش شد و به عقب هلم داد.ص یچاشن یاخم

 اورده؟ین هیبرات هد یعنی یپس چ -

 دمیدادم پرس یجا م یکه لباسام رو تو جا لباس یکه بحث رو عوض کنم در حال نیا یبرا

 اونم تو شب؟؟! یبمون ییتنها یایاجازه داد که ب یچطور ییجا نیچطور شد امروز بدون آقا ا نمیبگو بب -

 و گفت: دیرا بهم کوب دستاش یو خوش حال یشگفت با

 بهت بدهکارم  ژهیتشکر و هیپرستو من  ستیاون آدم سابق ن گهیشوهرم د یدون یم -

ش خود نمیتا موهام رو شونه کنم، شکوه شونه را ازم گرفت و اشاره کرد تا بش ستادمیا نهیکردم و مقابله آ نگاهش

بلندم شد زانو بغل  یموها دنیروع به برس کشش ینشستم و او به آروم نیزم یموهام را شونه بکشه کنار تخت رو

  دمیگرفتم و هر دو دستم را دور زانوهام حلقه کردم و پرس
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 بهت گفت؟ یشد ناصر چ یکن اون شب بعد از رفتن من چ فیخب تعر -

شده بودم و اون حرفا رو از  یعصبان یلیاون روز خ یدون یشرمنده ام م یلیخوام بخدا خ یشکوه معذرت م البته

 یرو اصال یدون یم یمجبورم کرد وا یخواستم وضعتون رو به رخش بکشم ول یبه ناصر گفتم واال نم تیعصبان یرو

 نه؟! حتهنارا یلیکشم حتما از دستم خ یخجالت م یلیاون رو ندارم خ دنید

 و گفت: دیقهقه خند شکوه

 نیهمچ هیآروم و معصوم  تیشخص نیکردم پشت ا یفکر نم چیه یترسناک شده بود یلیپرستو واقعا خ یوا -

هم بزاره همه اش تو فکر  یاون شبت نزاشت ناصر تا صبح چشم رو یول به تو حرفا یا یکنه، ول یم یزندگ ییوالیه

 . بود شانیپر یلیبود و خ

 یلحظه دلم خواست باهات م کیبودم  دهیترس یلیخ ارهیسرم ب ییبال هیگفتم کارم تمومه االنه که  یتو که رفت -

هم ب یکلمه ا نیشده بود. اما با تمام تعجب اون شب ناصر کوچک تر رید یکردم ول یموندنت اصرار م یبرا ایرفتم 

کارشم صحبت کرد و اونم قبول کرد تا برش گردونه  بگرفته برگرده سر کار با صاح مینگفت روز بعدش گفت که تصم

دعات کردم چون تو  یلیبودن خ دهیمن بخش رو به ایپرستو بخدا اون روز انقدر خوش حال شدم که انگار تمام دن

 یباعث شد

که  نیبشه و متوجه اشتباهش بشه، بعد هم از ا نیباعث شد ناصر شرمگ یکه به اون گفت ییحرفا ادیبه خودش ب ناصر

کنه رفتارش را با من بهتر کنه قول داد  یکرد و قول داد سع یبا من و تو داشت ازم معذرت خواه یبر خورد نیهمچ

 براش نزاره؟ یخواد که شوهرش بهش برسه و کم کسر یم یاش چ یتو زندگ نیزن جز ا کیختم کنه، خوش ب

جا بمونم مخالفت نکرد و من رو رسوند و گفت که  نیو ا امیخوام ب یبهش گفتم م یشب بود وقت فتیکه ش امروزم

 آد دنبالم  یصبح م

 زدم و گفتم یشانه نگاهش کردم لبخندشانه ام انداخت از پشت  یموهام را بافت و رو انیم نیا در

 که هست بهتر و بهتر بشه،  نیات از ا یزندگ دوارمیبرات خوشحالم ام یلیخ -

 دمیبه شکمش کردم و پرس یتخت نشستم اشاره ا یو کنارش رو دمیحرکت از جا پر کیبا  سپس

 گفت.؟ یچ ؟یبهش گفت یچ ین یدر مورد ن -
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 تبسم جواب داد با

 کنه، یخوشبخت کردنمون م یبرا یکار فقط گفت هر یچیه -

 تخت ولو شدم و گفت؟ یبه عقب هلم داد که رو سپس

 ه؟یبگو طرف ک الی یدست به سرم کن یفکر نکن تونست یه -

 کردم و از جا بلند شدم طرف در رفتم و گفتم زیو پاهام رو از تخت او دمیخند

 'باور کن ستیدر کار ن یکدوم طرف بابا طرف -

 بهم انداخت از جا بلند شد و گفت: یهیدر سفنگاه ان شکوه

 !یدوستش دار -

 با خنده گفتم دمیرو کش رهیگ دست

 هنوز نه بداره نه باره  یداد یریشکوه چه گ یوا -

ار خندود کنارش نشستم و شکوه کن یکرد و م یم یکنار بابا نشسته و با مهسا باز انوشیک نییپا میکنان رفت خنده

 دم گوش شکوه زمزمه کردم وستیبه جمع ما پ وهیمن که مامان با ظرف م

 ؟یش یکوچولو م ین یصاحب ن یبابا و مامان خبر دارن که دار -

 به پهلوم زد و گفت: یا سلقمه

 گم یکشم فعال نم ینه خجالت م یوا -

 و رو به بابا گفتم: دمیخند آروم

 مینکرد یزیرنامه رنموندها و ما هنوز ب یزیچ دیتا ع م؟یبابا امسال قراره کجا سفر بر -

 گفت: دییبا تا انوشیک

 "گهیبله بابا پرستو درست م -
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 میخسته شد یتکرار ینباشه از جاها یو تکرار میجا که تا حاال نرفت هی میبر بزار

 کرد و گفت: یخنده ا بابا

 بهتره! میکجا بر دیریبگ میخب شماها تصم اریبس -

 در حال پوست گرفتن پرتقال گفت: مامان

 م؟یسفر کن گهید یجاها دیگه شهر خودمون چشه؟ که باواال م -

 شانه باال انداخت بابا

 اوممم منم باهات موافقم  -

 ":میو با اعتراض گفت میدیمسخ شده از جا پر یمثل آدم ها انوشیمن و ک کدفعهی

 بابا -

 وشانیگفتم ک یمکه من  یهر شهر میدینرس یا جهیو هنوز به نت میکرد یبحث م میکه کجا بر نیساعت سر ا کی

بحث  نیشام همچنان ا زیکردم سر م یگفت رو رد م یم انوشیکه ک ییطور من شهرها نیکرد و هم یمخالفت م

! بعد از شام ظرف ها رو میو به ما اطالع بده که کجا بر رهیبگ میکه قرار شد بابا فکر کنه تصم نیادامه داشت تا ا

 یرو دیمهسا که خواب میتا بخواب میو شکوه و دخترش به اتاقم رفت بعد کنار خانواده نشستم بعد من یشستم و ساعت

 میصبح هم چون قرار بود بر میکرد مونیاز دوران بچگ یادیبودم و  داریاز شب با شکوه ب یتخت گذاشتمش و تا پاس

 یکم زندگ کم دمید یکه م نیدنبالش و اونم قبول کرد. از ا ادیشکوه از ناصر اجازه گرفت و ازش خواست که ن دیخر

 بود ته دلم خوش حال بودم  رییاش در حال تغ

رو  دامونیکردن بودن ما هم خر دیدر حال خر یو همگ دیع کیچه خبر بود نزد یوا یا میمامان وارد بازار شد همراه

 یشکوه و مهسا لباس و کل یبرا یدیسپس به عنوان ع میدیتو بازار نموند که نخر یزیبه قول مامان چ میکرد

دا که زنگ در به ص میبعد از ظهر بود و دور هم نشسته بود م،ینا نداشت گهیخونه د میتا برگشت د،یخر گهید یزهایچ

 موندمیرا پ اطیرفتم شال سرم کردم و عرض ح یتا دم در م دیدر آمد منم عادت نداشتم درب رو از اف اف باز کنم با

ودم که خ یآروم یانداختم و با صدا ریسر بز نیود شرمگناصر که پشت در ب دنیلبخند بر لب درب رو باز کردم و با د

آمدم در رو باز  یعمرا م ادیدونستم ناصر قراره ب یامروز من اگر م یهم از بد شانس نیسالم کردم ا دمیشن یزور م هب
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م اشتقدم جلوتر ازش برد هیآمد داخل  ریداخل اونم انگار حال من و داشت سر بز ادیکنم زمزمه کنان تعارفش کردم ب

 که صدام زد

 لحظه، هیپرستو  -

 جام خشکم زد. سر

 !یمن و ببخش دوارمیخوام ام یمن معذرت م یدونم هنوزم از دستم ناراحت یپرستو م -

 جواب دادم ریسمتش و سر بز برگشتم

 خوام یبه شما بدهکارم بابت رفتار اون شبم معذرت م یمعذرت خواه هیراستش منم  ستمیمن ناراحت ن -

 کرد و گفت: یوتاهک ی خنده

 درسته! میشد یپس مساو -

 دمیخند

 بله فکر کنم -

شکوه و ناصر بعد از شام رفتن  میدیخند یتا حد مرگ م انوشیک یها یو با شوخ میداخل و باز دور هم نشست میرفت

 میرسن را بپو حال عرفا میبگ کیو سال نو را تبر دیع شیشاپیو پ میتا به خاله سر بزن میمن و مامان و بابا هم رفت

 خاله یکردم براش وقت یم یبود و احساس دلتنگ یخال اششد. چقدر ج یعرفان اشکش جار ادیخاله باز به  چارهیب

بارم به من زنگ نزده بعد خودم جواب  هیبا او صحبت کرده ته دلم ازش گله کردم که تا حاال  یگفت که چند بار تلفن

 خودم رو دادم 

 رو فراموش کنه، زیدختر اون رفته تا همه چزنگ بزنه  لیآخه به چه دل -

 کرد به محض ورودم یتمام بدنم گز گز م یاز خستگ یخونه، وا میبعد برگشت میاون جا موند شتریساعت ب هی حدود

 یتخت ولو شدم فکرم من و سمت عرفان کشوند واقعا دلتنگش شده بودم اما نم یبه خونه به اتاقم پناه بردم و رو

م در براش خوند ییآوردنش بغضم گرفت و ته دلم دعا ادینه؟! با به  ای نمیزاره باز او را بب ینوشت م و سر ریدونم تقد

 رونیتخت بود ب یکه رو فمیرا از تو ک یخوردم و گوش یتخت غلط یام به صدا در آمد رو یهنگام زنگ گوش نیا

 و جواب غزاله را دادم دمیشکم خواب یآوردم رو



 دوباره یطلوع

 
210 

 

 به غزاله خانم سالم -

 جواب سالمم رو داد و گفت: یدلخور اب

 !؟یبد یتون یها رو که م امیجواب پ یزن یمعرفت حاال زنگ نم یب یجواب تلفنتو بد یخوبه که حداقل بلد -

  دمیخند

بد جور  دهیع یکایام رو چک نکردم چند روزه هم  نه نزد یچند روزه بسته نداشتم و گوش یبخدا ول یحق دار -

 ؟یمطور یچطور نمیحاال بگو بب یلهسرم شلوغه فدات بشم ا

 آروم گفت: یلحن با

 خوبم! -

 خدا رو شکر خانواده خوب هستن؟ -

 گفت: یکرد و با شوخ یا خنده

 خوب یهمگ -

 ؟یکن یم زیبراش تجو یچ ستیحالش خوب ن ایو خبر نداشتم؟ اگر بگم عرش یدکتر شد هیممنون چ هستن

باشم و  یکردم عاد یچش شده بود؟ سع ایعرش یعنیام نشستم و سر ج دمیقلبم ضرب گرفت و از جا پر کدفعهی

 صدام نلرزه 

 شده؟ یچرا مگه چ ستیحالشون خوب ن ایآقا عرش -

 دو روزه اصال حال نداره دینگو سرما خورده شد یوا -

 آروم گفتم یلحن با

 سالم برسون شونیبه ا ارهیرو بدست ب شیگناه داره ان شاءاهلل هر چه زودتر سالمت یآخ -

 چشم حتما زمیعز یسالمت باش -
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دم کر یاز غزاله خداحافظ یدونم چطور ینم یزد حت یاو ضربان قلبم چند برابر م ادیبا  ایفکر و ذکرم شد عرش تمام

او  ریاز نگاه به تصو یکرده بودم انگار رهیشدم و رفتم سراغ عکسش که ذخ یلبام نشست و وارد گالر یرو یلبخند

 یب دنشیرو داشت که هر بار با د تیشد نگاهش کنم تو عکس باز همون جذاب یم نمو رو دمیکش یهم خجالت م

 کرد. یقرارم م

 دهیباشه همان طور که دراز کش انوشیکه ک نیا الیبه در وارد شد به خ یبودم که طقه ا نمیریش یایافکار و رو غرق

 گفتم یحال یبودم با ب

 تو ایدر بازه ب -

 رفتم گ یبابام جون تازه ا دنیتخت نشستم انگار با د یزدم و رو یلبخند دنشیشد.با د در ضاهر یباز شد و بابا ال در

 بابا جون؟ یخواب که نبود -

 دارمینه فدات بشم ب -

 :دیپرس یو کنار تخت نشست و با مهربان دیرا کش یصندل بابا

 مزاحم که نشدم ؟یکرد یچکار م -

 با دندون گرفتم لبمو

 که پرستو فدات بشه، یاله ،یشما جون و عمر من دیستیشما مزاحم ن دیزن یم یچه حرف نیعه بابا ا -

 دیخند

 !زمیجونت سالمت عز -

 ادامه داد یآروم یسمتم خم شد و با صدا یکم سپس

 !میسفر کجا بر میریبگ میو تصم میآمدم باهم مشورت کن نیبب -

 گفتم یکردم و با شوخ کیچهار دست و پا خودم را بهش نزد یرو یخوش حال با

 "یآمد یآهان پس به صورت قاچاق -
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 میدیهر دو خند و

 یا فهایبا ق انوشیدر باز شد و ک کدفعهیکه  میهم شد ی رهیخ میکرد یفکر م میکه مثال داشت یهر دو در حال سپس

 حق بجانب آمد داخل 

 گمینم یزیبه مامان چ دمیقول م دیمنم عضو گروه حساب کن -

 خنده و گفتم ریز میو زد میو بابا همو نگاه کرد من

 نبود بابا جون! یهم قاچاق نیهمچ -

  وستیبعد مامان با چهار فنجان شکالت داغ به جمع ما پ یقیدقا

و گفت بابا همه ر یم یزیچ هیو همه با هم هر کدوم  میبحث کرد میکه سفر کجا بر نیو سر ا مینشست یچهار نفر باز

 :پا انداخت و گفت یبه سکوت دعوت کرد سپس پا رو

هم  یسفر میو اقوام دو سه روز هم خودمون مهمان دار لیفام دیو باز د دیبه د مید یکه اختصاص م دیروز اول ع -

 د؟یدون یکارم رو که م تیاز چهار پنج روز طول بکشه چون وضع شتریب دینبا یبر میخوا یکه م

 معترضانه گفت: انوشیک

  ستین یدیجد زیکه چ نیر هر سال ماست اکا نیا بایتقر ستین یدیجد زیکه چ نیخب پدر من ا -

 چانه ام قرار دادم  ریدستم رو مشت کردم و ز متفکرانه

 گذره؟! یخوش م شیمطمئنم مثل چند سال پ میبه جنوب داشته باش یسفر هیامممم بابا چطوره  -

 کرد و گفت: یشششیا انوشیک

 شمال میگم بر یبابا من م هیگم شو تو هم جنوب چ -

 ان داد و گفت:تک یسر مامان

 ن؟یبر نیخوا یکجا م یو شلوغ کیهمه تراف نیبهتره با ا یلیخ میبر ییو هر روز جا  میجا بمون نیواال بنظرم هم -

 زد و گفت: یما انداخت سپس بشکن یبه هر سه  ینگاه مرموز بابا
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 نه،یخودشه هم -

  میدیپر یبا خوش حال انوشیو ک من

 !؟یچ -

 گفت: از جا بلند شد و دیخند بابا

 !دیخبرم کن نیدیرس جهیکه من برم بخوابم شما هم هر وقت به نت نیا -

 رفتم انوشیبه ک یاخم چشم غره ا با

 :دیکرد و پرس یاخم انوشیگفت و رفت ک ریخنده کنان شب بخ بابا

 به من چه؟ یکن ینگاهم م یطور نیچرا ا -

 میکرده بود نیسفر رو تع یاالن جا یدیپر یوسط نم نیاگر ا گهیتوعه د ریخب همه اش تقص -

 برام در آورد مامان فنجان ها رو جمع کرد و گفت: ینزد و شکلک یحرف

 ر،یوقته شب بخ رید دیشماهام بخواب دیپاش -

 خورد زل زدم و گفتم  یکه از جاش تکون نم انوشیک به

 خوام بکپم  یرو ببر بنده م فتونیلطف کن آقا شما هم تشر -

 از جا بلند شد و گفت: یبا حالت ترسناک کدفعهی

 پست سرت؟ هیپرستو تکون نخور اون چ -

 گفتم: یدهان کج با

 یخودت انیههه ک -

 گفت: یجد یحالت با

 ه؟یصبر کن تکون نخور اون چ -
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 بود؟ یجد ایکرد  یم یدونستم شوخ یبودم که پشتم به پنچره بود نم ستادهیا یطور

 :ینکن نصف شب تیاذ انیک -

که پشت سرم رو  نیترس ورم داشت و جرئت ا کدفعهیداشت که  یشده بود و حالت جد رهیبه پشت سرم خ یطور

 نگاه کنم رو نداشتم مثل مجسمه سر جام خشکم زد 

 پشت سرم؟ هیچ انیک -

 خنده و گفت: ریز زد

 خب معلومه مو -

کردم  رونشیاق باش زدم هلش دادم و از ات نهیس یدستم رو به پهنا دیخند یم یبهش زل زدم اونم ه تیعصبان با

ه آخ یآرم ول یکارتو در م نیا یدارم برات تالف انیباشه آقا ک دمیخند یاروم یخنده ام گرفت در رو بستم و با صدا

بالشت گذاشتم و زود خوابم برد. و  یافکار سر رو نیشدم با هم ینم انوشیک فیوقت حر چیمن ه یچه جور

م که بابا بود لبخند زنان چش نیا الیبشم به خ داریداد تا ب یم متکان یباز کردم که احساس کردم کس یچشمامو زمان

و  دمیکش یغیکرده ج زیکه وجودمو لبر یالچهره مواجه شدم با حس ترس هیترسناک و کر یباز کردم و با موجود

 دهانم قرار گرفت یرو یچشمامو بستم که دست

 نکش غیاوششش ج -

خواستم دوباره  دمیشم که باز کردم باز اون موجود رو باال سرم دآروم شدم اما چ یکم دمیرو که شن انوشیک یصدا

کردم هر دو دستم را باال اوردم و با مشت به  یم یبه دهانم وارد کرد احساس خفگ یبکشم که با دستش فشار غیج

 تا ازم دور بشه، دمیکوب یاو م

 تیظرف یب انوشمیمنم ک گهینکش د غیاه ج -

 تخت ولو شد.  یرو دیخند یکه قهقه م یبه جونش در حالو با مشت افتادم  دمیجا پر از

 آخ دستم یا وونهینزن نزن د -

 گفتم تیرفتم و با عصبان نییتخت پا از
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  یجور زهر ترک نکن نیمن رو ا گهید یحقته که تا باش -

 صورتش برداشت و گفت: یرو از رو ماسک

 و گفتم  نگاهش کردم یبا دلخور ستمین والیکه ه یحاال باور کرد ایب -

 رونیزنم و از اتاق زدم ب یباهات حرف نم گهیبود د یمزه ا یب یشوخ

 یپام خال ریحس کردم ز کدفعهیکه  نییرفتم پا یبه هم گره خورده از پله ها م ییبر هم رفته و ابروها ییاخم ها با

 یب نیواستم بزارتم زمخ یزدم ازش م یکه دست و پا م یشونه اش انداخت در حال یمن و بلند کرد و رو انوشیشد ک

 دور خودش چرخ زد و گفت: ررفت چند با نییپله رو پا نیاعتنا به تقال خوردنم آخر

 ؟یحاال بازم قهر -

کرد  یبابا که نشسته و روزنامه بدست گرفته بود خنده ا نیزدم بزارم زم یزدم پشتش داد م یکه با مشت م یحال در

 و گفت:

 فتهین نیزمنکن بزارش  تیخواهرتو اذ انوشیک -

 گذاشت و معترضانه گفت: نیزم یمن و رو یخم شد و به آروم انوشیک

 بابا یدخترت بدنم رو کبود کرد آقا دینیبب -

 اخم رو ازش گرفتم  با

 ینکن تمیاذ گهیحقته تا د -

 تر حرسش رو شیب نیزاشتم و ا یگذاشت و من با حالت قهر محلش نم یسر به سرم م یه انوشیصبحانه، ک زیم سر

ت نشس ونیزیتلو یشده بود پا لیخواستم بعد از صبحانه بابا که از امروز کارش تعط یرو م نیآورد و منم هم یدر م

 هی میکرد یبحث م میر یکه سفر کجا م نیا ربارهمبل لم دادم و با دخترا مشغول چت بودم و د یگوشه رو هیمنم 

پاسخ موندن  یمن ب یفرستاده که از سو امیپ یکل چند روز گذشته نیهم به غزاله دادم گناه داشت تو ا امیپ

دونم که روم  یم یرو ازش بپرسم ول ایخواستم اگر جواب داد حال عرش یبودم م یمعرفت یخخخخخ چه دوست ب

کنه؟  یدادم؟ چرا با بود و نبودش فکر کردن بهش رهام نم یم تیقدر اهم نیآدم ا یبن نیاشه آخه من چرا به  ینم
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باز وارد چت با دخترا  امیحال در ب نیکه از ا نیا یوردنش قلبم خود به خود ضرب گرفت و داغ شدم براآ ادیباز با به 

 شدم که غزاله جواب فرستاد.

  ؟یاز ما کرد یادیعجب  ؟چهیواقعا خودت نمیمعرفت من سالم بب یبه به! دوست ب -

 کردم پیلبام نقش بست و تا یرو یلبخند

 بکنم زمیاز دوست عز یادیکه  نیو درستش کن بده ا ایحاال ب -

 یکرد یهم کار خوب یلینه قربونت برم خ -

 چطوره حالشون؟ ایغزاله جان آقا عرش یفدات بشم خوب -

 رو با عالمت سوال فرستاد ایجواب اسم عرش یجا به

 !ا؟؟یعرش -

 افتاده؟ یاتفاق ایعرش ینکنه برا فتهیبود قلبم از کار ب کیداغ کردم و نزد کدفعهی

 ریشکلک استک هیدر حال نوشتن بود بعد  دمیزدم که د یپلک هم نم یثابت موند حت یبه صفحه گوش منگاه

 خندون فرستاد و سپس نوشت

 خوبه سالم داره خدمت شما! ایعرش -

 دمیکش یراحت نفس

 چه خبر؟! گهیبرسون خب د شونیگلم سالم به ا یسالمت باش -

 جواب داد. یاز مکث طوالن بعد

  شه،یکه داداشم داره داماد م نیا دیخبر جد -

 چشم دوختم  یدر حال خاموش شدن گوش یماتم برد و به صفحه  کدفعهی
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 گهید یته دلم نشست و بغضم گرفت حت یغم کهوی شه؟؟یداره داماد م ایعرش یعنیبود؟  یمنظورش چ ؟یچ یعنی -

صفحه رو روشن کردم باز غزاله   به خودم آمدم یاعالن گوش یبگم با صدا کیدوست نداشتم جواب بدم و بهش تبر

 بود.

 سیبگو خس کیدختر؟ حداقل تبر یکجا رفت -

 دمیصفحه و حروف کش یدست رو دیترد با

 ان شاءاهلل خوشبخت بشن زمیمبارکه عز -

دلم گرفت و ناراحت شدم همه  کدفعهیدونم چرا  یکردم وارد اتاقم شدم نم یجا برخاستم و آروم آروم پله ها رو ط از

گرفت که داماد بشه و چقدر زود دلم  میتصم ایتا سبک بشم هه چقدر زود عرش هیگر ریخواست بزنم ز یم اش دلم

اسم غزاله با  دنیزنگ تلفن به خودم آمدم با د یجواب غزاله رو ندادم با صدا گهیشکست، غرق خودم شدم و د

 گفت: دیگرفته جواب دادم تا صدامو شن یحالت

 آخه؟؟ یدیزد چرا جواب نم بتیغ دفعهکیمنو دختر کجا  یکشت یوا -

 گفتم یباشم تا صدام نلرزه با لحن سرد یکردم عاد یسع

 تنم قطع شده بود. -

 سرت! یطوره باش فدا نیآهان که ا -

  دمیمکث پرس با

 ه؟یچه جور -

 د،یخند

 هیطور نیهم -

 کردم که ادامه داد یکوتاه یا خنده

 مگه نه؟ دیآ یکنه، اگر دعوتتون کرد م یشماها رو هم دعوت م یعروس یپرستو جونم پدرم گفت که برا یراست -
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 با همون حال گرفته ام جواب دادم باز

 هست؟ یک یدونم حاال عروس ینم

پرستوجونم  نیاگر خدا بخواد. آفر نه،یپدرم گفت هفت هشتم فرورد شه،یخوش حال م یلیخ ایعرش دییاگر با -

 ییایتنگ شده و دوست دارم که ب یلیبخدا دلم برات خ نیآفر نیباشه! آفر دییبا

 حق داره اون که خبر از دل داغونم نداشت. گه،یم یچ یه

 گه، یم یبابام چ نمیحاال بزار بب زمیعز ستیدست من که ن -

 دیکش یغیج یخوش حال با

  میش یخوش حال م یلیخ یلیخ ایمن و عرش شه،یم یعال ییایپرستو اگه ب یوا -

 گهید دیجوش یشد و اشک تو چشمام م یکردم قلبم در جا فشرده م یرد احساس مآو یرو م ایبار اسم عرش هر

 گرفته گفتم یینشه با صدا یخود دار باشم تا اشکم جار نیتر از ا شیتونستم ب یتحمل نداشتم و نم

ا ک راو باشم قطع کردم و سوز اش یاز سو یکه منتظر جواب نیقطع کنم خدافظ بدون ا دیبا یندار یغزاله جان کار -

شدم چقدر زود عاشقش  رهیخ یبا چشمان اشک ایعرش ریشدم و به تصو یگونه هام حس کردم باز وارد گالر یرو

کردم  یته دل مالمتش م کطرفهی یعاشق کامبود و چه تلخه  کطرفهیشدم و چه زود از دست دادمش پس عشق منم 

به روز تو عشقش غرق بشم آخه چرا؟؟ لعنت  از داماد شدنش نزد چرا گذاشت روز یجا بود حرف نیا یآخه چرا وقت

 اسمش عشقه، لعنت بهش یبه هر چ

 میبازم تصم یزود خودم رو نم زایچ نیهستم و با ا یکردم من دختر قو یم نیکردم آروم باشم و به خودم تلق یسع

تا شاهد باشم  تر دلم بسوزه شیباهاشون نرم آخه برم چکار که ب یبهونه ا هیبا  یگرفتم اگر قرار شد برن عروس

بال رو به سر خودم آوردم  نیبخشم که خودم ا ینم ووقت خودم ر چیآمد و اون رو از من گرفت! ه گهید یکی یچطور

 ام شد.. یبود که آمد و وارد زندگ ایکردم اون عرش یام رو م یآخه من داشتم زندگ

کردم سپس مثل  یحال سپر نیبا هم رو یقیافزودم دقا یام م هیکردم به گر یفکر م قیموضوع عم نیچه به ا هر

 گهیحذف کردم د یگوش یرو از تو گالر ایزد اشکم رو با پشت دست پاک کردم و عکس عرش یکه هق م یبچه ا

بلند شدم لباس عوض کردم  دیغلط مگونه ا یرو ینداشت که عکسشو داشته باشم  باز قطر اشک لجوجانه ا یلیدل

گ و نگاه به صورت رن امیعوض کنم و با درد خودم کنار ب ییهوا هی رونیبرم ب نهیمنو بب یحال و روزم کس نیبا ا دینبا
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 یو لبخند زورک رونیو از اتاق زدم ب دمیآب دماغمو چند بار باال کش دمیسرم کش یرو رفته ام کردم و شالم رو رو

 تم:گف مهیکردم سرم تو گوش یکه وانمود م یدر حال دمیپله که رس نیبه آخر ملبام نشوند یرو

 گردم یکنم زود بر م ینم رید رونیب رمیمن دارم م -

 :دیبه ابروهاش داد و پرس یمامانو نگاه کردم حالت یچشم ریز و

 ؟یریکجا م -

 زدم و جواب دادم یمحو لبخند

 بازار  رمیم یبا سور -

 اینکن رید یباشه برو ول -

گرفتم و رفتم کنار  یفه ام کنه، تاکسکردم بغض هر لحظه ممکنه که خ یاحساس م رونیکردم و زدم ب یخدافظ

 یدیبود و نو دنیدر حال وز یمیو باد مال  یابر میتونست حال خرابم رو خوب کنه، هوا هم ن یکه م ییساحل تنها جا

 شد یاشکم جار ایعرش ادیو باز به  دمیکش یقینفس عم مهام رسوند هیداد. هوا را با تمام وجود به ر یاز آمدن بهار م

قدر برام مهم  نیا ایعرش یکردم از ک یم نیکردم؟ چرا من همچ یم هیکالفه شدم آخه چرا گر یلیم خاز دست خود

 کردم آروم باشم  یم یزدم و سع یشده بود و خبر نداشتم؟ با خودم حرف م

ت شد چ کدفعهیپس  ،یبه عشق ندار یاعتقاد یگفت یم یمگه تو نبود یبود یپرستو تو که قو دهیکارا ازت بع نیا -

 دایبار با  نیکردم ا یعرفان افتادم اگر بود مطمئنم با او درد و دل م ادینداشتم تا به خودم بدم به  یدختر؟ جواب

هر  ادیروان رودخانه دوختم و اجازه دادم اشکام به  آب. چشم به شد یگونه هام جار یاز اشک رو یلیعرفان س

داغ  انگار دیرس یکه پشت سرم بود و به گوشم م ینیاشکه از پخش م یآهنگ دنیبشه و با شن یکه بود جار یزیعز

 دلم تازه شد

  شه،یمات م هویکه آدم  هیعشق عجب احساس  

  شه،یم اتیدن یآد و همه  یاز راه م یکی

 شه،یآب م هویکه آدم  هیعجب جادوئ عشق

 شه،یخواب م یکنار پنجره و واسه تو ب رهیم
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 همه تنها باشه، نیباشه و ا بایز همه نیباشه ا بایهمه ز نیآدم ا هی شهیم مگه

 همه دوست داشتم بدون منطق باشه، نیهمه عاشق باشه ا نیعاشق ا هی شهیم مگه

 یق مد هویکه آدم  هیعشق عجب حاالت ه،یعاشق مجنون یکی هیالئیل بایز یکی هیکه درد مهربون هیعجب قانون عشق

 کنه، یرو عاشق م ایکشه، دن یکنه، از ته دل آه م

 ...همه تنها باشه،. نیباشه و ا بایهمه ز نیباشه ا بایهمه ز نیآدم ا هی شهیم مگه

 ( یبهادر نیامی)بن

ندادم اشکم رو با دستمال پاک کردم از دست خودم  تیاهم ستادیبه من ا کینزد یاحساس کردم شخص کدفعهی

ق من بابام نبود و بس من پاک مگه تنها عش زمیکه اصال نداشتم اشک بر یزیچ یبرا دیشدم آخه من چرا با یحرص

م از که کرد یلحظه از کار کیبود  قدسم یلیکه برام خ یدستام داشتم عشق نیرو ب ایعشق دن نیو بزرگ تر نیتر

 !دیبه گوشم رس یمردونه ا یافکار بودم که صدا نیشدم در ا یدست خودم عصب

 که قدر عشقتو ندونست؟ نیهمه اشک به خاطر ا نیا -

زد با نفرت زل زدم دهان باز کردم تا جوابشو  یو لبخند م ستادهیکه کنارم ا یو به پسر جوان دمیپرفنر از جا  مثل

 که به گوشش برسه زمزمه کردم یبود بهش پشت کردم و طور دیکارا از پرستو بع نیبدم اما نه ا

 یاحمق عوض -

نشون بدم و به  الیخ یم خودم رو بکرد یم یام رفتم بازار همه اش سع هیروح رییتغ یاون جا دور شدم و برا از

کنم  مشونیتقد دیکه روز ع دمیخر یا هیبابا و مامان هد ی! وارد پاساژ شدم و براشهیفکر نکنم اما مگه م ایعرش

 یتدس فیک هیمامانم  یو برا دمیبود خر یبه خاکستر لیما یکم هیکه  یآب راهنیپ هیاز جانم  زتریعز یبابا یبرا

ه ب دمیخر یقشنگ یساعت مردونه  هی انوشمیک یشدم برا یکه رد م ینار ساعت فروشگرفتم از ک کیش یمجلس

رو  وشانیکردم ساعت ک دیاما ترد رمیبراش ساعت بگ یعروس هیبه دلم افتاد خواستم به عنوان هد یچنگ ایعرش ادی

تونست راه بره  یم یسختبود که آدم به  تیخدا جون بازار چنان شلوغ و پر جمع یوا رونیزدم ب غازهبرداشتم و از م

دعوتمون کنه و بابا خواست بره محاله اجازه بده تنها خونه بمونم،  یعروس یبرا ایخودم فکر کردم اگر پدر عرش شیپ

ان به عنو یزیچ هیبود احتمال رفتنمون صد در صد بود پس بهتر بود  انوشیک یمیدوست صم ایکه عرش ییو از جا

 زدم یشدم لبخند یکه رد م یخوبه؟ از کنار نقره فروش رمیبگ یاما چ رمیغزاله بگ یبرا یدیع
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 خودشه... 

 یزدم انگشتر مردونه  یم دیرو د نیکه وتر یانتخاب کردم و در حال ییباینقره ز سیسرو کیمغازه شدم و  وارد

ن زدم و از فروشنده خواستم او ی(، روش حک شده نظرم رو جلب کرد! ناخواسته لبخند یاعلیکه اسم )  یقشنگ

 نیا ریدر تمام راه فکرم درگ رونیآمدم ب غازهکه انتخاب کردم بزارم حساب کردم و از م یسیبا سرو زیانگشتر را ن

کردم  یخواستم پوف یرو م ایبدم اونم جلو زنش تا بدونه که عرش ایبه عرش یعروس هیبود که انگشتر رو به عنوان هد

رفتم با  یم خونه، به مامان و بابا سالم کردم پله ها رو که باال مگرفتم و برگشت یرفتم تو هپروت تاکس یباز داشتم م

 سد راهم شد و گفت: دیبا دهان سوت کش طنتیبرخوردم با ش نییآمد پا یکه م انوشیک

 ؟ینامرد چرا من و با خودت نبرد یکرد دیخر یچ نمیگلم بب یبه به! ابج -

 و جواب دادم دمیگرفته که نشون بدم هنوز باهاش قهرم لبامو ورچ ییرو با

 تو؟ یمگه فضول -

 خواست دستدارها رو از دستم بکشه، که داد زدم یخم شد و وانمود کرد م یکم انوشیک

 بااااابا -

 کرد و راه را برام باز کرد و با تشر گفت: یاخم

 'باشه داد نزن عه -

 یو با شوق رو دمیتن کش یحتبلوز و شلوار را هیلباس عوض کردم و  یکردم و وارد اتاقم شدم زود یزیر ی خنده

 دستام گرفتم بازش کردم و به انگشتر چشم دوختم. انیتخت نشستم و جعبه انگشتر را م

 نیدر ح انوشیبه غذا خوردن نداشتم ک یلیم چیکردم اما ه یم یکه احساس گرسنگ نیناهار که نشستم با ا زیم سر

 یم یذهنش رو مشغول کرده  دنبال راه یتم چدونس یکرد م یغذا خوردن حواسش به من بود و مرتب نگاهم م

رو  زیچ چیکرد واقعا باهاش قهر بودم! قهر نبودم اما در واقع حوصله ه یام را برطرف کنه، فکر م یگشت تا دلخور

 از جا بلند شدم  یو به آروم دمینداشتم چند لقمه با اجبار خوردم و دست از غذا خوردن کش

 د.دست درد نکنه مامان خوشمزه بو -

 ؟ینخورد یزیتو که چ ینوش جان ول -
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 خوردم یزیچ هی رونیشدم ب ریس -

حوصله بودم که حوصله نداشتم بمونم و به مامان کمک کنم پکر کرده سمت پله ها رفتم چند پله باال  یقدر ب نیا

 رو برداشتم  یکردم و رفتم طرف  تلفن و گوش یرفتم که زنگ تلفن خونه به صدا در آمد پوف

 !دییله بفرماآلو ب -

قرار شد و چنان  یب شهیصداش انگار که هنگ کردم و قلبم باز مثل هم دنیشناختم با شن دمیصداش رو شن تا

 رونیام بزنه ب نهیکردم هر لحظه ممکنه از س یکه احساس م دیکوب یام م نهیمحکم خودش را به س

 آلو... آلو... -

 بردم! یلذت م صداش دنیکه از شن یگفتم انگار ینم چیزد و ه خشکم

 !ادیشد؟ صدا م یبابا چ یآلو... آلو ا -

 خوردم و با لکنت گفتم: یتکون

 !دییصدا قطع شده بود بفرما دیب بله ببخش -

 خانواده خوب هستن؟ نیسالم عرض شد پرستو خانم، خوب -

 کردم سپس جواب دادم یحال منقلبم مکث با

 !دیممنون شما خوب یمرس -

او  یکه منتظر جواب از سو نیداغ شدم و بدون ا یتلفن بمونم از شدت ناراحت یونستم پات ینم نیاز ا شتریب گهید

 که صدا بهش برسه صدا زدم یبمونم طور

 تلفن ایب انوشیک -

 یرو بهش دادم و سمت اتاقم پا تند کردم اگر م یجواب ندادم گوش هیک دیبال فاصله آمد و با اشاره پرس انوشیک

 چیکاش صبح ه یشدم ا ریدادم بازم با خودم و احساساتم درگ یبود محاله جواب مپشت خط  ایدونستم که عرش

 دگرگون بشه،  محال یطور نیا دیروز قبل از ع کیدادم که  ینم امیوقت به غزاله پ
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هنگام تلفنم زنگ خورد ولش کن حال و  نیرفتم در ا یو با خودم و افکارم کلنجار م دمیتخت طاق باز خواب یرو

 زد یکه زنگ م یکس یشد انگار یتکرار م شیرو نداشتم اما باز چند بار پشت سر هم زنگ خور یزیچ چیحوصله ه

نار ک زیم یرو از رو یگوش یحوصلگ یو ب یحال یداشت بلند شدم نشستم و با ب یداشت که دست بر نم یکار مهم

خواست جواب بدم  یاشت؟ دلم نمچکار د یعنیخدا  یبه صفحه انداختم پوف غزاله بود ا ینگاه میتخت برداشتم و ن

 اما گناه داشت صفحه رو لمس کردم و جواب دادم

 آلو سالم غزاله جان، -

 سالم -

خواستم ارتباط رو قطع کنم آخه اون  دیکه به گوشم رس ایعرش یچشمام رو تا آخر باز کردم غزاله نبود صدا کدفعهی

 یخواست بازم صدا یدلم م دمیکار رو نکردم شا نیچرا ادونم  یدارم اما نم یکه خبر نداشت من به خاطر او چه حال

 جواب دادم یرا بشنوم با لحن آروم نشیدلنش

 ایسالم آقا عرش -

تونستم حس کنم نکنه، که اونم  یم یرا به خوب نینفس نفس زدنش ا یبود از صدا شانیکردم اونم پر یم احساس

 خواستن که بزور زنش بدن؟! یناراحت بود و م

 آلو....؟؟ یم هنوز پشت خطپرستو خان -

 خودم آمدم و گفتم: به

 ن؟یداشت یامر دییبله بفرما -

 سکوت کرد سپس گفت: یکم

 از بنده سر زده؟! ییخطا یکنم که ناراحت یشده احساس م یزیپرستو خانم چ -

 خند زدم خوبه پس آقا احساس هم داره! پوز

 جواب دادم یلحن جد با

 ازتون سر بزنه؟ ییکه خطا دمیشما رو د یاحت باشم اصال من کنار دیبا یچ یبرا ستین یزینه چ -
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 یدلخور هست ای ینکرده ناراحت یفکر کردم خدا یکرد یصحبت م یجور هیتلفن  یآخه پا -

 زدم یخند شین

 .ستین  میچیمن ه رینخ یچ یواسه  دلخور؟

 گفتم: نیغمگ یلحنبا  یمملو از غم و ناراحت یمکالمه خاتمه بدم با دل نیکه به ا نیا یبرا سپس

 .دیبش ختیو خوش ریهم پ یبه پا دوارمیام ایآقا عرش گمیم کیتبر بهتون

 !؟یسر چ کیتبر ی! ولمیبش ریپ -

 !ست؟ین یطور نیمگه رسم شما ا گنیم کیکنه بهش تبر یازدواج م یهر ک گهیمعلومه د -

 یصدا دنیگفتم؟ با شن یدارخنده  زیکردم مگه من چ یبا تعجب مکث دیپچ یخنده اش در گوش یصدا کدفعهی

دو بار که  نیدونم چطور شد تو ا یافته افتادم نم یوسط گونه هاش م دنیکه موقع خند یچال ادیخنده اش به 

 بستم! ینم یدل به کس یاسون نیکه به ا یدلبخته اش شدم من یطور نیا دمشید

 آمد با خنده گفت: یخنده اش م یصدا هنوزم

 کنه، یخواد عروس یمن حاال حاالها زوده برادرم که م یخوام ازدواج کنم ازدواج برا یآخه من که نم یممنون ول -

وصف  یرفت و شاد نیکه ته دلم بود از ب یشده باشه هر چه غم و غصه ا ختهیمن ر یرو یانگار که آب سرد کدفعهی

ودم خ تیتوجه موقعکه م نیزدم و بدون ا یمتوجه شده بودم لبخند یتو دلم نشست پس من خنگ اشتباه یریناپذ

 گفتم: یبلند یباشم با صدا

 خدا رو شکر -

 :دیپرس دیهنوز پشت خط بود و ممکنه صدامو بشنوه صدامو که شن اینبود که عرش حواسم

 خوام ازدواج کنم؟! یخدا رو شکر که نم -

 شدم با لکنت گفتم: عیخدا ضا یشد وا یاز پشتم جار یشده بودم و دستپاچه و عرق سرد هول

 ...که نیکه ا نهیمنظورم انه  -
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 د،یخند

 بله متوجه شدم متوجه شدم -

که  نیکنه؟ رشته کالممو گم کردم و به تته پته افتادم با ا یدر باره م م یعرق شدم خاک تو سرم حاال چه فکر سیخ

 آروم گفتم: یخواست باز باهاش حرف بزنم و صداشو بشنوم مجبور شدم که قطع کنم با لحن یدلم م

 قطع کنم، دیبا ستین یاگر امر دیببخش -

 جواب داد. یدوستداشتن یلحن با

 .ستین یخدا رو شکر نه امر -

کردم و از  یدونستم خدا رو شکر رو عمدا تکرار کرد خاک تو سرم حتما متوجه منظورم شده بود ازش خداحافظ یم

 رهیبه سقف خ دمیدزار کشتخت پرت کردم و  یقرارم گذاشتم خودم رو رو یقلب ب یرو رو یگوش یشدت خوشحال

 شدم 

 هم عاشق من بشه؟ ایعرش شهیم یعنیخدا جون  -

نداشت لبخند زنان  یخواد ازدواج کنه چنان خوش حال بودم که حد و اندازه ا یکه م ایبرادر عرش دمیکه فهم نیا از

وندم بر لب نش یطانیبخند شصدام زد ل دیکه تو اتاقش بود و درب اتاقش باز بود تا من و د انوشیک رونیاز اتاق زدم ب

که داشتم پله ها  یکه هنوز باهاش قهرم ادامه دادم شانه باال انداختم و آهسته آهسته با حال خوش نیا یو به نقشه 

 انوشیو از پشت شانه پشت سرم رو نگاه کردم ک دمیکش ینیشدم ه دهیبه عقب کش کدفعهیرفتم که  یم نییرو پا

 کشوند یو سمت خودش مو من دیبود که مچ دستم رو چسب

 دستش بکشم گفتم: نیکردم دستم رو از ب یم یکه سع یکردم و در حال یاخم

 انوشیولم کن ک -

 نوچ کرد نوچ

 کنم یولت نم ینکن یتا آشت -

 ولم کن -
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ل دستش رو ش کدفعهیکه مچ دستم رو محکم گرفته بود  انوشیک دمیکش یم نییکه خودم رو به سمت پا یحال در

 دمیکش غیج فتمیخواستم ب یکه م نیکرد با حس ا

 ؟یکن یچکار م وونهید -

 و گفت: دیمچ دستم درد گرفت خند فتمیکه به دستم وارد کرد تا ن یمن و محکم گرفت از فشار دوباره

 ولت کنم یخودت گفت -

 بابا آمد یاون طرف سالن صدل از

 نکن بابا تیقدر خواهرتو اذ نیا انوشیک -

 کرد جواب بابا رو داد یم نییاش رو برام باال و پاکه ابروه یدر حال انوشیک

 دهیپا نم یکنه ول یخوام که باهام آشت یکنم م ینم تشیچشم بابا جون اذ -

  رفتم و کنار بابا نشستم نییو دوان پله ها رو پا دمیدستم رو محکم کش رمیام گرفت خوشم آمد که حالشو بگ خنده

 آمد. یخوند، سمتم م یم ینیدلنش یابا صد تمیکه با ادا و ر یدر حال انوشیک

 دل تنگم دل نکن -

 دل نشکن نمیغمگ

 رهیییییییییم یم ینباش رهیدلگ داداشت

 و خطاب به من گفت: دیتکان داد خند یسر بابا

 بابا جون؟ یبا برادرت قهر یسر چ نمیبگو بب -

 و جواب دادم دمیهامو ورچ لب

 کنه، یم تمیاذ یلیخ انیبابا ک -

 و کنارم نشست دیپر انوشیک
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 .ستیخب چکار کنم دست خودم که ن -

 آخه چکار کنم دوست دارم! یزمیعز یماه یلی! خیگل یلیچون خ یخواهرم چون

 رو به بابا کرد سپس

 ؟یکن یچکارش م یداشته باش یخواهر نیهمچ هیبابا جون شما بگو  -

 و گفت: دیخند بابا

 کنم یم تشیخب اذ -

 گفتم: ینرم ییبا صدا دمیخند یکه م یحال در

 اِ باااااباااا -

 کرد و گفت: یشد سپس بابا سرفه ا یدر سکوت سپر یقیما نشست دقا یآمد و رو به رو وهیبا ظرف م مامان

 پسرش دعوت کرد. یعروس یما رو برا یمولو یرفت آقا یم ادمیآهان داشت  -

 به ابروهاش داد یحالت مامان

 ؟؟یمولو یآقا -

  گمیرو م ایبله پدر عرش -

 برداشت و گفت: یخم شد سب انوشیبر لبانم نقش بست ک یقلبم ضرب گرفت و لبخند ایاسم عرش دنیشن با

 درسته؟ میریم یعنیپس  -

 جواب داد:  بابا

 خانم؟ هینظرت چ میاصرار داشت که بر یلیزشته بنده خدا خ میاگر نر-

 شانه باال انداخت وگفت: مامان

 . یتو بگ یدونم هرچ ینم-
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 :دیپرس انوشیمن و ک رو به بابا

 بچه ها؟ هینظر شما چ -

 ندارم. یشانه باال انداختم و گفتم:نظر من

 معترضانه گفت: انوشیک

 .یرس یبه خواسته ات م یطور نیا یداشته باش یهم نظر دینبا -

 :دمیتعجب پرس با

 کدوم خواسته؟ -

 داد: جواب

 سفر به جنوب -

 شد. یفتم: عالگو دمیهورا کش یگفت، باخوشحال یراست م یوا

ه زدم ک یمندانه ا روزیبهش انداختم و لبخند پ ینگاه دنیصورتش رو با اخم جمع کرد که بابا و مامان خند انوشیک

 گفت: ارهیکه حرسم رو در ب نیا یبرام در آورد و برا یشکلک

 خانم، ستیاز گشت و گذر ن یخبر یعنی میکه زود برگرد میریم مایخوشحال نباش با هواپ ادمیههه ز -

 گفتم: یخوش حال با

 بشم. مایخواست سوار هواپ یدلم م یلیاتفاقا خ یهم عال یلیعه جدا خ -

 که دستش بود زد. بیگاز به س هیبا حرس نگاهم کرد و  انوشیک

 :دمیبه بابا کردم و پرس رو

 بابا جونم؟ میریم یحاال ک -

 و جواب داد. دیکش ششیبه ته ر یدست بابا
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 بابا جون! میریم یروز قبل از عروس کی میت دارفعال که چند روز وق -

 صبرانه منتظر روز موعود بودم. یمهمان شده بود و ب یریوصف ناپذ یدلم عجب شاد ته

 نیسال ساعت هشت صبح بود مامان از شب سفره هفت س لیچون تحو دیسال نو با تمام لطافتش از راه رس بالخره

 .میسال دور هم باش لیتحو یکرد تا لحظه  داریرا ب انوشیو صبح زود بابا من و ک د،یرا چ

شد که  دهیخاله کش شیباشه! فکرم پ زانشیسال کنار عز لیآدم موقع تحو یچه احساس خوب یلحظات خوش چه

آمدن  یسال اونا بودن که م لیبرد. هر سال بعد از تحو یرا دور از عرفان به سر م دیع نیسال و اول نیامسال اول

 چقدر دلم براش تنگ شده. ریعرفان بخ ادی یدنید دیخونمون ع

و و دست هر د میگفت کیرا به مامان و بابا تبر دیسال نو و ع انوشیمن و ک دیسال و آغاز سال جد لیاز اعالم تحو بعد

که  ییها هیهامون رو به ما دادن منم بعد از صبحانه هد یدیگفتن و ع کیرا به ما تبر دیع زیبابا و مامان ن میدیرا بوس

نگذشت که   یریو سال نو آمدن د دیع کیتبر یشکوه و ناصر برا دبع یاشون گرفته بودن را بهشون دادم چندبر

 آمدن. زیشکوفه با شوهر و بچه هاش ن

من  ینه؟ ول ایشکوفه موندم چکار کنم برم بهش سالم کنم  دنیآمدن با د یسال م لیرسم هر سال که بعد از تحو به

 یسمتم و خودم برا ادینداره که دلخور باشم منتظر نشدم که خودش ب یلیپس دلاون موضوع رو فراموش کردم 

 یکه از سالم و الحوال پرس نیبعد از ا اجبهباشه خواهر بزرگ ترمه و احترامش و یقدم شدم هر چ شیعرض سالم پ

و دم  دیام را کش که هر دو شانه دمیرا بوس شیزدم و جلو رفتم سالم کردم و رو یبا مامان و بابا فارغ شد لبخند

 گفت: هیگوشم با کنا

 بخشمت؟ یم یکه چ یکارت فکر کرد نیبا ا یهات بر نداشت ینیریهنوز دست از خود ش -

 نیا یبرا ارمیخودم ن یکردم به رو یاز حرفش ناراحت و دلخور شدم اما سع یلیاحساس کردم داغ شدم خ کدفعهی

و  دمیبه صورتم کش یبه آشپزخونه پناه بردم دست ارمیربت بکه ش نیحالتم نشه به بهانه ا رییمتوجه تغ یکه کس

من اون که از همون  گمیم ینبودم هه چ واهرشکرد؟ انگار که خ یم نیبغضم رو فرو خوردم چرا شکوفه با من همچ

زود پسش زدم و مشغول  دیگونه ام غلت یرو یافکار قطره اشک لجوجانه ا نیبا من مشکل داشت با ا یدوران کودک

 ینیزدم و س یشروع کنم لبخند یبا ناراحت دیروز اول ع دینبا دمیکش یقیه کردن شربت شدم سپس نفس عمآماد

 دمیتعارف کردم به شکوفه که رس نیحاظر یکی یکیشربت را به  ییرایتو سالن پذ گشتمشربت را برداشتم و بر

 که به من زده باشه، یقرار دادم تا جواب حرف زیم یرا رو وانشیل
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 ه جا گرفتم و زمزمه کردمشکو کنار

 خاله چطوره؟ ین ین -

 کرد. ییصدا یب ی خنده

 خوبه به لطف خاله اش -

نگفتم و نگاهم را سمت شکوفه سوق دادم متوجه نگاهم که شد دهان کج کرد و رو ازم گرفت  یزیو چ میدیخند

موکل  گهیروز د کی یبرا نشدن و یناهار بمونن راض یبعد عازم رفتن شدن مامان هر چه اصرار کرد برا یساعت

ه داد لیفرستادم تحو امیبه غزاله زنگ زدم اما جواب نداد. پ یکردن بعد از رفتنشون رفتم تو اتاقم و با خوش حال

 باز جواب نداد. یشد ول

 سرش شلوغه، دیخودم فکر کردم شا شیپ

رفتن و تا شب  یآمدن و م ین مبه خونمو دیسال نو و ع کیتبر یبرا کینزد لیاز اقوام و فام یعده ا نیب نیا در

خسته و کوفته وارد اتاقم شدم  میخونه که برگشت میخاله و عمه ام رفت دنیرفت سپس ما هم به د شیطور پ نیهم

اسم غزاله  دنیکه تلفنم زنگ خورد با د دمبه بدنم دا یتخت ولو شدم کش و قوس یکه چقدر خسته ام رو یوا

 جواب دادم  یمهمان لبام شد و با خوش حال یلبخند

 دختر از صبح تا حاال؟ ییآلو... سالم کجا -

 سال نو مبارک ؟یسالم پرستو جون خوب -

  نیهمچن زمیعز یمرس -

 ! چه خبرا؟یخوب یکه زنگ زد دمیتازه د میکارا بود ریشرمنده ام از صبح تا حاال درگ -

 خبر خبرا دست شما یب یسالمت -

 .ستین یدیگلم واال خبر جد یسالمت باش -

 غزاله جان پات چطوره؟ یتو چطور -
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 یبازم من و م دیع التیگفت بعد از تعط ایعرش شهیکنم کم کم داره خوب م یبهترم احساس م یلیخدا رو شکر خ -

 دکتر شیبره پ

 !زمیعز یاریخودتو به دست ب یان شاءاهلل هر چه زودتر سالمت یخدا رو شکر خوش حالم کرد -

 برادرم؟ یعروس یبرا نیایم یفتنگ یممنون قربونت برم! راست -

 کردم بروز ندم جواب دادم یم یکه سع یریوصف ناپذ یخوش حال با

  میایاگر خدا بخواد بابام گفت که م -

 و گفت: دیکش یغیج یخوش حال با

 !نیآفر دیایحتما زودتر ب زمیعز یخوش حالم کرد یلیپرستو واقعا خ یوا -

 .میکرد یخداحافظ گریسپس از هم د دمیخند

جنوب  میچونع قرار بود بر رونیب میرفت یم لیهم چنان ادامه داشت و هر روز با اقوام و فام دیع یدهایو باز د دید

 . میرو کنسل کرد یرفتن به سفر نوروز گهید

 هیو کنا شیگذشت گرچه شکوفه با ن یخوش م یلیبا ما بودن و دور هم خ میرفت یشکوه و شکوفه هر جا م البته

منوال پنچ روز گذشت و  نیاعتنا باشم و تحمل کنم به هم یکردم ب یم یسع یپروند ول یبهم م ییها یزیچ هیمدام 

 .میشد یم کیخوش حال بودم که کم کم به سفرمون نزد

ام از لباس یکوه نیطور که ب نیبپوشم؟ هم یچ یکردم که روز عروس یم یمعمول تو اتاقم بودم و لباسامو برس طبق

کردم نگاه به صفحه انداختم فقط شماره بود  داشیلباس هام گشتم و پ نیفنم به صدا در آمد بفرو رفته بودم زنگ تل

 ام دادم و صفحه رو لمس کردم یشانیبه پ ینیچ

 . بله!آلو.. -

 ؟ییآلو سالم پرستو -

 دمیکش یغیج یگوشم قرار دادم و با خوش حال یانداختم و دوباره رو یبه صفحه گوش ینگاه ناباورانه

 ؟یمن افتاد ادیچه عجب  یم عرفانسال -
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 !یداشته باش یسال خوب دوارمیمبارک ام دتیسالم خانم ع -

گذره بهت که  یخوش م یلیکه خ نیمثل ا ینی! چه خبر از اون ورا؟ ما رو نبیمبارک خوب دتیع نیهمچ یمرس -

 یریگ ینم یسراغ

 کرد. یآروم ی خنده

صدات تنگ شده بود. خودت  دنیشن یچقدر دلم برات و برا یندو یدختر نم یوا ؟یخوبم خدا رو شکر تو چطور -

 خوب هستن؟ یهمگ انوشی! خاله، عمو، کیخوب یچطور

 بغض جواب دادم با

 ؟یمن افتاد ادیتازه  یچند هفته که رفت یدون یم یمعرفت یب یلی! عرفان خمیاهوووم همه خوب -

 و سکوت کردم دیگونه ام غلت یرو یاشک قطره

کنم و اصال وقت سر خاروندن هم  یسرم شلوغه بعالوه درس کار م یلیجا خ نیباور کن ا یمن ول زیحق با توئه عز -

 ندارم

 فشرد گفتم: یبا بغض که گلوام را م باز

 گذره؟ یسخت م یلیحتما خ یآخ -

 پرستو؟ یکن یم هیگر یتو دار نمیبب -

 پاک کردم لبخند محو زدم  اشکمو

 کنم ینم هینه گر -

 زنما، یزنگ نم گهیاشکتو پاک کن وگر نه د الیشناسم زود  یکه تو رو منگو من  یالک -

  دمیخند

 زنم، یخودم زنگ م یکنم زنگ نزن وشیشماره توعه که س نیمگه دست خودته! حاال ا -
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 دمیخوش حال شدم صداتو شن زیموقع ها به خاطر کار خاموشه، خب دختر خاله عز شتریشماره خودمه البته ب آره

 برسون مواظب خودتم باش  یگسالم به هم

 مراقب خودت باش بازم زنگ بزن باشه! یطور ممنون که زنگ زد نیمنم هم -

 خدانگهدار. یندار یباشه، کار -

 دمیهمه مدت با عرفان حرف زدم و صداش رو شن نیکه بعد از ا نیلبام نشست از ا یرو یکه قطع شد لبخند ارتباط

 کردم افتیدر یامیرفان پهنگام از طرف ع نیخوش حال بودم در ا

 تو باد. میتقد اسیسبد سبد گل  -

 تولدت مبارک             

 گفتم. کیباشم که تولدت رو تبر ینفر نیاول دوارمیام

 گفت یم کیبود که تولدم رو تبر ینفر نیتشکر فرستادم به رسم هر سال باز اول امیپ

 شد و خوابم برد. نینبود پلک هام سنگلحظه از فکرم دور  کیکه  ایفکر کردن به عرفان و عرش با

 بابا چشم باز کردم یو دوست داشتن نیدلنش یرسم هر روز با صدا به

 بخوابه!  رهیگ یآدم روز تولدش که تا لنگ ظهر نم یش داریب یخوا یتنبل خانم نم -

 کشان گفتم ازهیخم

 بابا جونم! ریسالم صبح بخ -

 و گفت: دیخند

  ؟یخواب یپاشو چقدر م ریظهر بخ یکدوم صبح بهتره بگ -

 دمیدادم پرس یبه خودم م یکه کش و قوس یجام نشستم و در حال سر

 مگه ساعت چنده االن؟ -
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 ساعت از دو ظهر گذشته و سر کار خانم هنوز خوابه -

 دیتعجب چشمامو تا آخر باز کردم و خواب از سرم پر با

 نکرده  دارمیزودتر ب یواقعا پس چرا کس -

 دیخند ینیدلنش یصدا با

 نشد. داریکردم ب یبود هر کار نیقدر خوابش سنگ نیچون سر کار خانم ا -

ه خودش ک یشدم و مثل دختر بچه ا کیبود انداختم سپس بهش نزد ستادهیزنان نگاه به بابام که کنار تخت ا لبخند

و  دیبر موهام کش یپر مهرش گذاشتم دست نهیس یگردنش شدم و سر رو زیکرد او یمادرش لوس م ایپدر  یرا برا

 هام رسوندم  هیو به ر دمیبا جون و دل بو کش اخوش وجودش ر یبر سرم زد با تمام وجود بغلش کردم و بو یبوسه ا

 عاشقتم بابا جوونم  -

 رو با خنده بهم زد و گفت: موهام

 .امدیمادرت در ن یپاشو پاشو تا صدا -

کوه  دنیبا د نییپا دمیو از تخت پر دمیکش یقیس عمسر خوشانه نف رونیو از اتاق رفت ب دیجدا شدم خند ازش

زدم و زود دست به  یرفت سر جاشون مرتبشون کنم لبخند ادمی یوا دمیکش ینیبهم زده بودم ه شبیلباسام که د

موهامو بافتم و به  یشگیو طبق عادت هم زدمکار شدم بعد از جا به جا کردن لباسام لباس عوض کردم موهامو شونه 

و نزد مامان که تو  رونیهامو آزاد راها کردم و از اتاق زدم ب یشونه انداختم و چند تار از چتر یصورت کج رو

 آشپزخونه مشغول بود رفتم

 ؟یخوا یکمک نم یکن یسالم به مامان خوب و قشنگم چکار م -

 انداخت و جواب داد. میبه سر تا پا ینگاه مامان

 ؟یبود داریتلفن ب یتا ساعت چند پا شبید نمیتر، ببدخ یخواب یآخه تو چقدر م یشد داریبالخره ب -

 جواب دادم متفکرانه

 گشنمه؟ میدار یبودم مامان ناهار چ داریب میو ن کی کیتا  دیدونم شا یاوومممم نم -
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 و پلو گرمش کن بخور، مهیق -

 و گفتم: دمیبستم و بو کش چشمامو

 خوام،  یاز همون م یمامان یدرست کرد یچ ییامم چه بو -

 اش داد و گفت: یشانیبه پ ینیچ امانم

 درست کردم. یلینارگ ینیریهنوز کامل نپخته ش -

 مامانو ماچ کردم و گفتم: دمیاز جا پر یخوش حال شده باشه با خوش حال یزیچ دنیکه با د یبچه ا مثل

 هستم! ینیریش نیمامان قربون دست من عاشق ا یوا -

 خونه شد و گفت:قرقر کنان وارد آشپز انوشیهنگام ک نیا در

 ها؟ دیباشه تعارف نکن یا گهیخب مامان خانم سفارش انجام شد امر د -

 رو به من کرد. سپس

 ییتمام زحمات رو خودم به تنها یشما که خواب بود ،یشد داریب یاز خواب زمستان یبه به! چه عجب خرس قطب -

  ،یرو بکش یزیخواد زحمت چ ینم دمیکش

 :دمیمکث نگاهش کردم و پرس با

 ؟یرو مگه تو چکار کرد یزحمت چ -

 گفت: دیکش یرا م یکه صندل یحال در

 !یندار یزینگو که خبر از چ یاوخ -

 خبر ندارم؟ یاز چ -

 نشست و جواب داد. یصندل یرو

 جشن تولد رو داده! هی بیامروز روز تولدته! و بابا ترت یباور کنم که خبر ندار یعنی -
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به او  یمحکم یپس گردن هی ستادهیا انوشیدا وارد آشپزخونه شده بود و پشت سر کسر و ص یهنگام که بابا ب نیا در

 داد با اخم گفت: یکه پشت گردنشو ماساژ م یو به بابا زل زد و در حال دیمثل فنر از جا پر انوشیزد ک

 ؟خویزن یعه بابا چرا م -

  دمیخند یدهانم گذاشتم و م یرو دست

 واب داد.ج یزد و با اخم تصنع یلبخند بابا

 دهان لغ یریجلو دهنتو بگ یکه نتونست نیا یبرا -

 با حرس نگاهم کرد و گفت: انوشیدادم ک نتیبه کاب هیتک دمیخند یکه قهقه م یحال در

 باشه دارم برات یخند یم -

 خنده شانه باال انداختم  با

 به من چه خب! -

 ادمیروز تولدم  شهیکرد اما من هم یم رمیغافلگ بابا خوشگلم بشم من، که هر سال با گرفتن جشن تولد یفدا یاله

 بود که حواسم به امروز که روز تولدمه نبود.  یا گهید زیچ ریبار چنان ذهنم درگ نیا یبود ول

 دهیداده بود. از صبح زحمت کش بیفرق داشت چون بابا جشن را تو باغ خونمون ترت گهید یامسال با سال ها اما

 دمیپر یمنظره باغ محشر شده بود با شگفت یجشن آماده کرده بود وا یو برا یچراغون کارگر آورده و تمام باغ را

 بابامو بغل کردم و غرق بوسش کردم 

 یقربونت برم اله یکن یم رمیبا کاراتون غافلگ شهیکه من فداتون بشم که هم یاله ییممنون بابا -

 و گفت: دیدست دور گردنم انداخت خند بابا

 تو خوشگل دارم!مگه من چندتا پرس -

 دست به پهلو گفت: ستادیحق بجانب رو به ما ا یا افهیبا ق انوشیک

 بابا؟ یآقا یکن یمن هم م یکارها رو برا نیمن بشه ا یفردا پس فردا که عروس نمیخوام بب یم -
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 شونه او گذاشت و گفت: یدست رو بابا

 کنم یچکار م نیکن بب دایتو حاال موردشو پ -

 زد و گفت: یلبخندموشکافانه  انوشیک

 طوره موردش هم اماده است. نیحاال که ا یجد -

 میدیخند یهمگ و

 رو دعوت کرده بود! ایقبل از آمدن مهمان ها اصال خبر نداشتم بابا ک تا

 تو اتاقم تا حاظر بشم رفتم

ن کردم و ت دمیشک رونیلباسام ب انیکه از جلو با سنگ براق کار شده بود از م یتور نیبا است یبلند دیسف راهنیپ

 نهیسرم انداختم و جلو آ یرو یو شال قرمز ختمیکردم موهامو باز پشت سرم ر ادهیصورتم پ یرو شیآرا یکم

بر لب نشوندم و همان که دست  یشدم لبخند شرمح یکنم ول یبه خودم انداختم اغراق نم ینگاه کل هیو  ستادمیا

زاله اسم غ دنیبود برگشتم با د زیم یکه رو یزنان سمت گوشدر رو گرفتم زنگ تلفنم به صدا در آمد لبخند  رهیگ

 تر شد و جواب دادم  قیلبخندم عم

 ..آلو. -

 !؟یآلو سالم پرستو جونم خوب -

 !؟یتو خوب تیبخوب یمرس -

 چقدر خوشحالم! نیایکه قراره فردا ب نیاز ا یدون ینم یوا میمن عال -

 :دمیکردم و پرس یمکث

 ؟میایمگه قراره فردا ب -

 ؟یآره مگه خبر ندار -

 دمینه واال تازه از تو شن -



 دوباره یطلوع

 
238 

 

 !یبهش گفته فکر کردم خبر دار انوشیبهم گفت که آقا ک ایوا تازه عرش -

 کردم  یا خنده

 که خودم را آماده کنم، یخوب شد بهم گفت -

 م،یدیهر دو خند و

 شاد گفتم: یبا لحن سپس

 و برام جشن گرفته، دیغزاله جان امشب تولدمه بابام زحمت کش یجات خال -

 و گفت: دیکش یغیج یخوشحال با

  یساله ش ستیدونستم تولدت مبارک ان شاهلل صد و ب ینم زمیعز یواقعا تولدته وا -

 ممنون گلم! -

 دمیکادو تولدت رو بهت م یپس هر وقت آمد -

 برو خوش باش سالم برسون خدانگهدار رمیگ ینم وقتتو

به در وارد شد سپس شکوه آمد  یطقه ا دمیکه سمت در چرخ نیزدم و هم دیخودمو د ستادمیا نهیجلو آ دوباره

 داخل

 دختر همه... ییپس کجا -

 حرفشو فرو خورد و گفت: دنمید با

 !زمینگاه چه ناز شده عز یوا -

 بهم انداخت که گفتم: ینگاه پرسش ستادمیا میتا بر دیدستم رو کش دمیخند

 امیکشم ب یسترس گرفتم خجالت مدونم چرا ا ینم روننیاون ب ایشکوه ک -

 دیرو کش دستم
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 کشه، یخجالت م میبر ایدِ ب -

 تیجمع دنیاون جا چه خبر بود! با د یوا یا میوارد باغ شد دیکش یمنم با خودش م نییرفت پا یکه م یدر حال و

 ه،داد صدا به صدا برس یاجازه نم یقیبلند موس یشباهت دادم صدا یعروس ایاون جا رو با جشن عقد 

تک تک مهمان ها که از عمه ام، با دختر و عروسش و فرهاد، عمو با زن و سه تا دختراش، شکوه و شکوفه با  با

 ستادمیا یاز دوست و اشناها بودن سالم کردم و گوشه ا گهیخانواده شوهراشون گرفته تا خاله و ده پانزده نفر د

 بود. یعرفان خال یچقدر امشب جا

 شد.  یغرب نم اریرفت و ساکن د یوقت نم چیخواست ه یم کنم دلم یم ادشیبار  هر

 یمهمان لبام شد و چشم به جونا که وسط باغ دست م یلبخند تازه ا یرستم دیبخش آهنگ تولدت مبارک از سع با

 یدست م یو به آرام ستادمیآن بود ا یسه طبقه رو کیکه ک زیکه کنار م یدوختم  منم در حال دنیرقص یزدن و م

 من بوده و هست! یخوش حال یباعث و بان شهیمکردم که ه یخوش حال بودم و ته دل بابامو دعا م یلیا خزدم واقع

 دیکش یشد و من رو با خودش سمت درب م دهیکش انوشیدستم توسط ک کدفعهی

 ؟یبر یکجا من و م انیک -

رو خندون مواجه  یجوان دستم را رها کرد خواستم سر زنشش کنم که با دختر میدیدر که رس کینداد نزد یجواب

 به او کرد و گفت: یاشاره ا انوشیانداختم که ک انوشینگاه به اون و به ک هیشدم با تعجب 

 شرکت که درباره اش بهت گفته بودم یمنش ون،یکنم کتا یم یمعرف -

 عرض ادب دستم رو جلو بردم و سالم کردم یزدم و برا یلبخند

 امه دادنام اد ونیرو به اون دختره کتا انوشیک

 هم پرستو خواهر من شونیا ونیکتا -

 و بهش خوش آمد گفتم و به داخل دعوتش کردم میدست داد گریهمد با

 هیو جذاب بایکه دل از داداش من برده بود! واقعا هم دختر ز هیهمون دختر نیپس ا اومممم

 زد و گفت: یچشکم انوشیکردم ک تشیتعارف سمت باغ هدا با
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 ش!هواشو داشته با یابج -

را  یگذراند صندل یاطراف را از نظر م یکه با شگفت یدر حال ونیگوشه باغ اشاره کردم کتا زیزدم و سمت م یلبخند

بلند  یهمه، هم همه و صدا نیا انیزنگ در رو زدن م دیکه بنظرم رس نمیو نشست خواستم کنارش بش دیکش

کردم و طرف در برگشتم شالم را  یاهمعذرت خو ونیبود از کتا یزنگ کار سخت یدادن صدا صیتشخ یقیموس

 دمیکه پشت آن قرار داشتم پرس یو درب رو باز کردم و در حال دمیکش

 د؟ییبفرما هیک -

 !دیبه گوشم رس یمردونه ا یصدا

 جاست خانم؟ نیا یافتخار یخوام منزل آقا یمعذرت م -

 بله امرتون؟ -

 دیریبگ لیسفارشتون رو تحو دییخانم لطفا بفرما -

 !زمزمه کردم سفارشمون! تعجب با

 هیا که ب دمیسرک کش رونیدر به ب فتیمعلوم نباشه و از ش ادیتا موهام و صورتم ز دمیبه جلو کش شتریرو ب شال

 و قرمز مواجه شدم. دیدست گل بزرگ زر سف

ختم ودستام بود د انیو تعجب چشم به دست گل که م یگرفتم و تشکر کردم درب رو بستم و با شگفت لیرا تحو آن

 ممکنه باشه؟ یاز طرف ک

 شد و چشم به کارت پستال که وسط گل ها قرار داشت افتاد. دهیعرفان کش یفکرم سو کدفعهی

 تولدت مبارک از طرف عرفان { زمیعز ی}دختر خاله 

با  نیقرار دادم همه جمع حاظر زیم یرو کیزدم و از وسط همه رد شدم و دست گل رو کنار ک یته دل لبخند از

و به عنوان  د،یکرد چرخ یو دهان باز چشم به من و گل ها دوختن نگاهم سمت خاله که با تبسم نگاهم متعجب 

 دم گوشم گفت: وسمتم خم شد  یتشکر چشمامو بست و باز کردم شکوه در حال دست زدن کم

 فرستاده حتما خودشه مگه نه؟ یرو ک یقشنگ نیدست گل به ا -
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 دمیخند

 دوست هیاز طرف  ونهینه د -

 دوست اکتفا کردم هیبا گفتن  نیبا آوردن اسم عرفان ناراحتش کنم به خاطر هم نخواستم

 :دیبهم زد و پرس یافتاد تنه ا ونیکه چشمش به کتا شکوه

 !ه؟یدختر خوشگله ک -

زدم  یجواب بدم لبخند محو یچ دیپرس ینگفت اگر کس انوشیبگم آخه ک یدونستم چ یو نم دیرو لبام ماس لبخند

 دادمو جواب 

 دوست منه،  نیا یا -

سمت من آمدن و کشان کشان من رو وسط بردن با دست زدن و  نیاز حاظر گهیهنگام الهه و چند دختر د نیا در

امشب از  یو دست جلو دهانم گذاشتم با شروع آهنگ چه خوشگل شد دمیخجالت زده خند نیحاظر دنیهورااا کش

و  دمیخند یاز شدت خجالت فقط م نکردت دور من حلقه درست کرد یم یکه همراه او هم خون یجونا در حال یاند

 یام را از رو گهیدست د دیسمت خودش کش یدستم را گرفت و به آروم یصورتم رو با هر دو دست پوشاندم که دست

 اشدم همراه باب یگرفتم و پر انرژ یجون تازه ا دنشیانگار با د دمیبابا از ته دل خند دنیصورتم برداشتم و با د

 و بس. میانگار فقط من و او بود دمید یکس رو نم چیه گهیبا وجود بابا کنار من د دمیرقص یهماهنگ با آهنگ م

و اون ر انوشیرفتم زشته ک ونیدست زدن لبخند زنان دست بابا رو رها کردم و سمت کتا یتمام شدن آهنگ همگ با

 :دیبخوره تشکر کرد و پرس وهیرفش کردم تا مهواشو داشته باشم کنارش نشستم و تعا دیبه من سپرده بود با

 پدرت بود؟ -

 افتخار جواب دادم با

 بله -

 کرد و گفت: یا خنده

 دست کم از پدرت نداره انوشمیتو رو دوست داره! البته ک یلیمعلومه که خ -



 دوباره یطلوع

 
242 

 

 قالب زده اش داد و ادامه داد. یبه ابروها یحالت

مشتاق  یلیآخه خ نمتیبب کیاز نزد امیکه گفت تولدته گفتم ب روزیکنه، د یم فیازت تعر شهیجان! هم انوشیک -

 شده بودم دارتید

 کردم و گفتم: تشکر

 !زمیعز یخوش آمد یلیخ یرنجه فرمود قدم

 مغرور بود. یلیحال خ نیبود اما در ع یزد و سکوت کرد درسته که دختر مودب و جذاب یلبخند

کردم و طرف آن ها رفتم با تک تک حظار  یمعذرت خواهعکس گرفتن صدام زدن  یبچه ها که برا هیو بق شکوه

ش حرکت نیقبول نکرد از ا میعکس بنداز ییسه تا ادیشکوه از شکوفه خواست تا ب یگرفتم وقت یادگاریعکس 

 اوردمیخودم ن یناراحت و دلخور شدم اما باز به رو یلیخ

کرد ازش  یمن م میاش را تقد هیام که هدهر کد دیو گرفتن کادوها رس ایهدا ینوبت به اهدا کیک دنیاز بر بعد

 یدلم نم چیاش که ه هیخواد هد یم یچطور نمیخواستم بب یشکوفه بود م شیکردم مدام حواسم پ یتشکر م

 من کنه! میرا تقد رمیخواست ازش بگ

 یده اش چینظر داشتم جعبه کادو پ ریشکوفه را ز یچشم ریکردم ز یاش تشکر م هیکه از خاله به خاطر هد یحال در

 یتالف یناراحت شدم برا یلیاز رفتارش خ ادیجلو نم هیهد میتقد یدونستم خودش برا یدست پسرش ماهان داد. م

 یکردم که تلفنم زنگ خورد از جمع عذر خواه وانمودکه ماهان به من برسه  نیها که در حقم کرد قبل از ا یتمام بد

 کردم و باغ را ترک کردم.

برگشتم سپس رفتم لباس عوض کردم و  یخداحافظ یرفتن برا ید و مهمان ها مبعد که جشن تموم ش یقیدقا

 دمیآمد رو شن یشکوفه که از تو آشپزخونه م یصدا دمیپله که رس نیتا در کارها کمک کنم به آخر نییبرگشتم پا

 ستادمیجلو رفتم و در آستانه در ا

جلو همه من و  یچطور یدیند یگیبهش نم یزیکه چ شما هم شه،یداره پر روتر م یبابا که ه یکارا نیمامان با ا -

 ام رو نگرفت! هیکه هد هیمنظورش چ ؟یچ یعنیپولم کرد آخه  هیسکه 

 دادم و گفتم: واریبه د هیجمع کردم تک نهیس یرو رو دستم
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 ؟یپس فکر کن تو با کارات و حرفات با من چه کرد یشد یکارم چه قدر ناراحت نیبا ا نینداشتم بب یمنظور چیه -

 مامان رونیفشرد از کنارم رد شد و از آشپزخونه رفت ب یکه دندون هاشو بهم م یزل زد به من و در حال تیعصبان با

 گفت: یتکان داد و با دلخور یسر

 !یکرد یکار رو م نیا دیباشه خواهر بزرگ ترته نبا یهر چ -

 باال انداختم و گفتم: شانه

 نه گفتم یزیچ نیاز ا ریمنم غ -

 حق بجانب نگاهم کرد و گفت: یا افهیق با مامان

 کن نزار ناراحت بره خونه، یبرو از خواهرت معذرت خواه ایب -

 بهش انداختم یا رهیتفاوت نگاه خ یب

 بابا یحاال من شدم مقصر ا -

 .کرد از کنارم رد شد یلب زمزمه م ریز یزیکه چ یبهم انداخت و در حال ینگاه تند مامان

 ؟یچ یعنیرو ناراحت کنه  یکی ینکردم فقط خواستم بدونه وقت یطرف پله ها رفتم من کار بدباال انداختم و  شانه

 یلیمهمان لبام شد واقعا که امشب جاش خ یدست گل که عرفان برام فرستاده لبخند دنیوارد اتاقم شدم و با د

 بود. یخال

م که کسم بابا جون نیو با ارزش تر نیو بهتر نیزتریعز ی هیبه عنوان تشکر براش فرستادم سپس سراغ هد امیپ هی

 انوشیک هیکه هد یدار قشنگ نیو آن را به گردن انداختم سپس انگشتر نگ ستادمیا نهیگردنبد طال بود رفتم جلو آ

 !اشمآن زدم عاشقتم داد یرو یبود را تو انگشتم کردم و بوسه ا

ز برام ا هیسه هد نیقبلم گذاشتم ا یم و روداده را برداشت هیکه مامان بهم هد یزدم و ساعت قشنگ یسپس لبخند 

ام  هیزیبلور برام آورده به قول خودش به درد جه سیسرو هیو  دیبودن خاله زحمت کش نیبا ارزش تر گهید زیهر چ

 خوره یم

 بود. هیهد یخرس پشمالو با مزه ا کی زمیعشق داداش عز ونیاما کتا و
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 هیعاشق  انوشیک یخودم فکر کردم چطور شیو دلم ننشست پدختر ت نیدونم چرا از همون نگاه اول مهر ا ینم

 شده؟ یدختر مغرور نیهمچ

 رفتارش خوب شده بود. یلیآواخر با من خ نیسراغ کادو شکوه که ا رفتم

 ادمینداشته  یفیک نیبرام آورده که تا حاال خودش همچ یقشنگ یمجلس فیک هیاش ناراحت شدم  هیهد دنید با

 کردم  یهمه رو که استفاه نم نیکه کادو گرفتم بهش بدم آخه ا ییها فیکدوتا از  یکیباشه بعدا 

 به در وارد شد یهنگام طقه ا نیا در

 تو ایدر بازه ب ه؟یک -

 بست گفت: یکه درب رو م یباز آمد داخل در حال یشیبا ن انوشیباز شد و ک در

 چطور بود؟ یخب نگفت -

 :دمیو پرس دمیکنم ابرو هامو بر هم کش تشیاذ یکم دامیبود اما بدم ن ونیدونستم منظورش به کتا یم

 بود! یچطور بود؟ جشن عال یچ -

 نشست یصندل یرو

 بود ونیمنظورم کتا -

 کردم و جواب دادم یمکث

 آهان خوبه بد نبود -

 کرد و گفت: یاخم

 ن؟ی! فقط همخوبه

 گفتم؟ یم دیبا یخب اره مگه چ -

 نتکرد فیجور تعر نیوقت با ا هی یریبابا نم -
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  دمیخند

 بود محشره یعال انیک یبگم وا جانیبا ه ینکنه انتظار داشت -

 جمع کرد  لباشو

 خب مگه نبود -

 نگاهش کردم یچشم ریز

 بگم؟ یزیچ هی -

 تکان داد. سر

 اهوووم بگو -

 مغرور بود. یلیکه نه خ یکم هی یکم هی -

 ؟یکن یم فیازش تعر یدار یعنیحاال  -

 گهید گمیخب راست م -

 باال انداخت و گفت: ییتخت برداشت ابرو یبود را از رو ونیکتا  هیکه هد یبلند شد و عروسک خرس جا از

 برم آخه دختره مغرور بود. یخودم م نمیا -

 دمیخند

 "گهیخب مغرور بود د -

 تخت هلم داد یو رو دیخند

 یمون یاز پرواز جا م ینش داریبخواب فردا زود ب ریبگ

 رار کرد.من با خودش تک یبا ادا سپس

 گهیخب مغرور بود د -
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 اتاقم رو جمع و جور کردم و خواب آلود ساک سفرمو اماده کردم یو کم دمیخند رونیاتاق رفت ب از

چسبه سر جام دراز  یواقعا م یخواب درست و حساب هیکردم االن  یم یخدا جون چه قدر احساس خستگ یوا

رفتم که حس  یچراغ رو خاموش کنم تازه به خواب فرو مآمد که حوصله نداشتم پاشم  یقدر خوابم م نیا دمیکش

 دنیچشم باز کنم نفس کش ودمشده بودن که قادر نب نیقدر پلک هام سنگ نیوارد اتاقم شد اما ا یکردم کس

 کردم یحس م یرو کنار تخت به خوب یشخص

 که بابا بود. دمیکه مشامم رو نوازش کرد فهم ییبو از

من کامل انداخت فرو رفتم و با  یپتو که بابا رو ریزدم و ز یزد. چشم بسته لبخندام  یشونیبر پ یشد بوسه ا خم

 نییشدم و خواب آلود پله ها رو پا داریاز همه ب رتریفرو رفتم. طبق معمول د یقیخاموش شدن چراغ به خواب عم

 :تکرد و گف یاخم دنمیبه نرده ها دادم مامان با د هیرفتم تک

 ؟یآماده بش یخوا یم یپس ک میفرودگاه باش دیساعت با کی! کمتر یستیده ناِ دختر تو که هنوز آما -

 دیاز سرم پر خواب

 نکرد؟ دارمیب یساعت اون وقت چرا کس کیکمتر از  یچ -

دونم فردا پس فردا کدوم شوهر که تحملت  یدختر، نم یبش داریب ییخودت به تنها یریبگ ادی یخوا یم یتو ک -

 کنه؟ یم

 رفتم دستم رو باال بردم و گفتم: یم سیروکه سمت س یحال در

 که خونه بابامم فدات بشم! فعال

که از شب گذشته آماده کرده  یلیتو اتاقم وسا دمیعجله دست و روم رو شستم و نشستم صبحونه خوردم و دو با

م و شد بهشون اظافه کردم سپس لباس عوض کرد یکه تو سفر الزمم م گهید لهیکردم و چند وس یبودم رو برس

 شیروشن با آرا یبود شال قهوه ا یست کردم که البته رو تنم عال دیسف نیبا ج یکربون یمانتو آب هیآماده شدم 

 مگیم یجور هیبرم خخخ  ختیکه بد ر دینبا نمیخوام برم عشقمو بب یم یکمرنگ محشر شدم بالخره بعد از مدت

 "میواقعا عاشق هم بود یعشقم که انگار

 واقعا من عاشق شده بودم؟! یعنیمن کجا و عشق کجا؟ حاال  آخه دمیبه خودم خند 
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 بر خوردم انوشیکه غرق افکار خودم بودم با ک یدر حال رونیباال انداختم و لبخند زنان از اتاق زدم ب شانه

 دختر حواست کجاست؟ واشی -

 کردم و گفتم: یکنان معذرت خواه خنده

 حواسم نبود. -

 پله باال تر رفت و گفت: دو

 !یدیباشه به خواسته ات رس یهم باشه هر چ دیبان -

 دمیپا سمتش چرخ یپاشنه  یرو

 کدوم خواسته؟ -

 قر کنان جواب داد. قر

 سفر به جنوب. -

 سر دادم و سمت بابا که در حال خوندن روزنامه بود رفتم. یخوشانه خنده ا سر

 م؟یریم یبابا جونم من آماده ام ک -

 جواب داد. یربانبهم انداخت و با مه ینگاه بابا

 !زمیعز میافت یراه م گهید قهیچند دق هی -

  د،یاز باال در فضا پچ انوشیک یصدا

 بپوشم؟ یحاال من چ ؟یکه خواستم رو برام اتو نکرد یراهنیمامان پس چرا پ -

 برسه جواب داد. انوشیکه به گوش ک یو طور دیکش یاز تو اتاقش سرک مامان

 تن کن اتو کردم اونو دتویسف راهنیپ -

 خوام بپوشم. یاون جا م یمامان من که گفتم اون رو روز عروس -
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 .ستادمیکه باز بود ا انوشیلبام نشست و باال رفتم و دم در اتاق ک یرو یلبخند

 میافت یراه م قهیبابا گفت تا چند دق گهیدِ بجنب د یستیتو که هنوز آماده ن انیک -

 در دستش بود نشونم داد و گفت: یچهار خونه ا یآب راهنیکه با اخم پ یحال در

 لطفا! یکن یبرام اتو م -

 رو ازش گرفتم  راهنیرفتم پ جلو

 دارم! یبله چرا که نه مگه من چندتا داداش -

 انوشیک شیو برگشتم پ دمیرو اتو کش راهنیپ یبه اتاقم برگشتم زود سپس

 داداش گلم بفرما راهنیهم از پ نیا -

 کرد گفت: یکه تن م یفت و درحالرا از من گر راهنیزنان پ لبخند

 خودم دست درد نکنه! یگل مثل ابج یقربون هر چه خواهر و ابج -

 بابا شیتبسم جوابش رو دادم و برگشتم پ با

 .میشد مایبالخره سوار هواپ یمعطل یو بعد از کل میساعت بعد فرودگاه بود مین حدود

کردم به  یرو در بر گرفت و هر لحظه که احساس م تمام وجودم یبیگذاشتم استرس عج مایکه پا تو هواپ همون

 شد. یتر م شیاسترسم ب میشد یم کیمقصد نزد

باز موفق نشدم بابا که متوجه حالم شده  یمتوجه حال دگرگونم نشه ول یجلوه بدم تا کس یکردم عاد یم یسع اما

نشست  نیزم یکه رو مایم هواپداد یکه حالم خوبه! و من هر بار با لبخند جوابش رو م دیاز من پرس یچند بار

به  با اون رو گهید قهیشه تا چند دق یباورم نم زد یو قلبم تند م ستمیخودم ب یپا یکردم قادر نبودم رو یاحساس م

 دمیکش یقیکه گذاشتم نفس عم مایهواپ رونیکردم پا ب یم یرو سپر یقرار یو ب یرو خواهم شد. چه لحظات سخت

با  یقبل تیسوختم باز با همون جذاب یدر تب م یحالم بدتر شد و انگار دنشیا با داز استرسم کم بشه، ام یتا کم

 آمد. یگذاشته سمت ما م شیگونه اش را به نما الهکه چ یلخند
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سپس به تک تک ما  دنیهمو در آغوش کش یبا گرم دنیاو تکان داد به هم که رس یبرا یدست یبا خوشحال انوشیک

با نگاه نافذش نگاهم کرد و به التهاب  یگفت لحظه ا ییکرد و خوش آمد گو یسالم و احوال پرس ییبا خوش رو

 یحالم دگرگون م یطور نیا ایعرش دنیبار با د ردونستم چرا ه یدرونم افزود. درونم غوغا به پا شده بود که اصال نم

 بود؟ یچ یبرا یچ گهیدونم د یهمه استرس و نم نیشد؟ حاال عاشقش شدم قبول اما ا

پشت  دمیکش یکه چمدونم رو م یآن ها در حال یاما من به چند قدم میقدم برداشت یت درب خروجسم یهمگ

 دیدست عرق کرده ام کش نیسمت من برگشت و دسته چمدون را از ب ایعرش دمید کدفعهیکردم  یسرشان حرکت م

 گفت: ینیو با لحن دلنش

 اجازه بده کمکت کنم یخسته ا یلیمعلومه که خ -

 که قدرت تکلمم رو از دست دادم یکردم انگار یخنگ نگاهش م یثل آدم هاکردم و م هنگ

 زد و ادامه داد. یلبخند

 یخوشحالم که آمد -

 نگفتم چیبه چشماش شدم و ه رهیافتادم خ یبگه حتم دارم پس م گهیکلمه د کی

 به خودم آمدم... انوشیک یصدا دنیشن با

 شماها؟ دییکجا -

 و گفت: دیخند دید ایچمدونم که دست عرش سپس

 پرستو خانم؟ یخسته، شد یزود نیبه ا -

 گفت: انوشیبگم بابا خطاب به ک یزیدهان باز کردم و خواستم چ تا

 نکن تیدست بردار خواهرتو اذ -

ام  یمهمان لبام شد پا تند کردم و کنار بابا قدم بر داشتم خدا رو شکر کم کم حالم بهتر شد و به حالت قبل یلبخند

 التهاب چشم نیفرار از ا یگرفت برا یشدم قلبم ضرب م یبه خودم م ایعرش یر بار متوجه نگاه دزدکبرگشتم اما ه
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تا آسمان با  نیشهر زم نیا یجا ،یداشت مردمان و جا یازگبرام ت زیهمه چ رونیمنظره ب دنیدوختم با د رونیبه ب

 اهش کردم که سوالش را تکرار کرد.نگ ینگاهم را سمت او سوق دادم و پرسش ایشهرمون فرق داشت با سوال عرش

 خوزستان درسته؟ نیاریم فیباره که تشر نیاول -

 به بابا انداختم که او جواب داد. نگاه

  میتا خرمشهر و برگشت میاطراف سر نزد نیاما ا میآمده بود شینه چند سال پ -

 !نیاریم فیپس حدسم درست بود بار اول اهواز تشر -

 کرد جواب داد. یرو نگاه م رونیکه ب ین نشسته بود در حالکه کنار من و ماما انوشیک

ر افتخا نیمن قبال با دوستام آمده بودم فقط پرستو دوست داشت سفر به جنوب داشته باشه که ا یدرسته ول -

 شد. بشینص

 بهم انداخت و لبخندزنان گفت: ینگاه ییجلو نهیاز آ ایعرش

 باعث افتخاره ماست، نیخوش آمد یلیخ -

 ادامه داد. ایتشکر کرد و عرش بابا

 بهتون خوش بگذره یحساب میمدت که در خدمت شما هست نیتو ا دوارمیام

ر گرمتر بنظ یتهران کم یهوا معتدل بود اما نسبت به هوا دمیکش نییرا پا شه،یدوختم و ش رونیچشم به ب دوباره

 !دیرس یم

د را متوقف کر نیماش ایرفت دو طبقه باشه عرش یزده نشد جلو ساختمون که احتمال م یحرف چیه گهید میدیرس تا

متفاوت بود و بر  زیزدم همه چ دید یرا با شگفت ابانیشدم و با نگاه گذرا کوچه و خ ادهیو مامان پ انوشیبعد از ک

 وقت از روز کوچه شان پر رفت و آمد بود.  نیعکس ما ا

ر د میرفت یم شیجلو پ ایا آمدن و با تعارف عرشبه استقبال م یرنگ ساختمون باز شد و عده ا یبزرگ قهوه ا درب

خندان به ما خوش آمد  ییده پانزده نفر با رو کیرفتم آب دهانم رو قورت دادم نزد یکه پشت سر مامان راه م یحال
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و بابا همراه  انوشیطرف و ک هیهمراه خانما  مانسپس من و ما میکرد کیسالم و عل نیگفتن و با تک تک حاظر

 .میرفت طرف هی ایعرش

 کرد. یخودش را معرف ییجلو آمد و با خوشرو ایعرش مادر

 به او داشت. یادیکرد. که غزاله شباهت ز یتلفظ م یرا به خوب یو فارس بود یو خوش برخورد یخوب زن

 بود. یبزرگ و مجلل یکردم خونه  یبه اطراف نگاه م یمبل جا گرفتم و با شگفت یمامان رو کنار

وسط راهرو قرار داشت به طبقه  چیکه به شکل مار پ یمتوجه شده بودم دو طبقه است و پله اطور که از قبل  همان

 باال راه داشت.

 ست؟یازش ن یشد پس کجاست؟ چرا خبر دهیغزاله کش شیپ فکرم

مد بار به ما خوش آ نیچندم یخندان برا ییتنش بود با رو یبدست گرفته و پوش عرب حیکه تسب یدر حال یزن ریپ

 ایگفتن مادر عرش یم یغزاله بود که حواسم بهشون نبود چ ریشغول صحبت با مامان شد چنان فکرم درگگفت و م

 کرد. ییرایبرگشت و از ما پذ ینیریبا شربت و ش شیو دلبرا بایباز با همان لبخند ز

 :دمیو پرس اوردمیطاقت ن گهید

 خاله غزاله کجاست؟ دیببخش -

 کرد و جواب داد. مکث

 !زمیرسه عز یاالن خدمت م -

 زدم و گفتم یلبخند

 شون؟یا شیخوام برم پ یم ستین یمورد اگر

 با تبسم ایشدم مادر عرش یبار نگاها کم کم آب م ریکردم ز یجو فرار کنم احساس م نیبودم تا از ا یبهانه ا دنبال

 گفت:

 !زمیراحت باش عز -
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 گفت سپس رو به من ادامه داد.به او  یزیچ یعرب نیریش یرو صدا زد و با لهجه  یدختر بچه ا سپس

 !زمیغزاله عز شیبره پ یفاطمه برو تو رو م با

 کرد و گفت: یبه درب اتاق یزنان همراه فاطمه کوچولو سمت اتاق غزاله رفتم اشاره ا لبخند

 جاست نیا -

 دنیهر شد با ددر ظا یدوان از من دور شد پشت در قرار گرفتم و همان که خواستم در بزنم درب باز شد و غزاله ال و

 گفتم: یتصنع یبا دلخور دیسپس منو داخل اتاق کش میو همو بغل گرفت میدیکش یاز سر شاد یغیهم ج

 آمدم ینم یریگ ینم لیدونستم تحو یاگر م -

 اش نشست که با مزه اش کرد و با تبسم گفت: ینیب یرو ینیچ

خدا چه قدر خوش حالم  یوا نیخوش آمد یلیخ یلی! خیآمدم خوب رونیآمدم تازه از حموم ب یگم شو داشتم م -

 یکه آمد یکرد

 دمیخند

 ؟یمن خوبم تو چطور یمرس -

 ابرام یرو یانگار یام دختر از خوش حال یعال -

 گفتم: یو با شوخ دمیخند

 یفتیپس به پا ن -

 بزرگ تر بود. یاز اتاق من کم ینگ یبگ یدور تا دور اتاق انداختم ا ینگاه میدیهر دو خند و

 یزیقرار داشت و اون طرف م یتخت مبل بنفش دو نفره ا گهیطرف د ینفره وسط اتاق و کنارش پاتخت کی تخت

 دهیآن کش یرو یکیش یاسیو بنفش  دیبزرگ که پرده برنگ سف یآن لپ تاب قرار داشت پنچره ا یکوچک که رو

 شده بود.
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مبل جا  یزدم با تعارف غزاله رو یم دیق را دکه اتا نیب نیبود در ا یکال اتاق قشنگ یاسیبرنگ بنفش  یواریکمد د با

 یکه کنار تخت بود نظرم رو به خودش جلب کرد عکس از غزاله که با پسر جوان سبزه ا یگرفتم که چشم به عکس

 بود.

 نگاهمو گرفت و گفت: رد

 میگرفت مونیعکس رو روز نامزد نیامه ا ییاحمد پسر دا -

 کردم و گفتم: یاخم

 ؟ینگفته بود! نامرد ینامزد دار -

 د،یخند

 که بگم یدیخب چون نپرس -

 هر دو دستش گرفت و گفت: انیدستم رو م سپس

از  ننیبب کیمنتظرن تا تو رو از نزد یدخترا با چه شوق ینیبب دیبا یپرستو جون وا ییجا نیخوش حالم که ا یلیخ -

 .شد یقند تو دلشون آب م یردم و هک یاونا م شیتو رو پ فیتا امروز همه اش تعر میکه از خونه تون برگشت یروز

 و دادمه داد. دیرو کش دستم

 دخترا! شیپ میریاول لباس عوض کن بعد برم به خاله جون سالم کنم بعد م ایپاشو ب -

با  یبعد از سالم و احوالپرس میخانما رفت گریرفت نزد مامان و د یبغل راه م ریهمراه او که با کمک چوب ز سپس

دن بو کشونینزد لیکرد که اکثرشون از فام یمعرف لشونیفام یو من رو با دخترا میلن رفتسا گهیمامانم طرف د

 مختلف آمده بودن. یاز شهر ها یدختر عمه، و عمو، و خاله هاش بودن و اکثرشون به خاطر عروس

زاله دختر اونم مثل غ میو دوست شد میکه خواهر بزرگ تر از خودش داشت از همون لحظه اول با هم خو گرفت غزاله

ضعف  ایعرش ادیدلم به  دیخند یافتاد و هر بار که م یدر گونه اش م یچال دنیبود که باز موقع خند یخوب و جذاب

 رفت. یم
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 یبود که زنا از مردا جدا م نیتنها فرق آن ها با ما ا یداشتن ول یخوب لیبودن و فام یخانواده خونگرم و مهربان کال

 داشته باشن یا بهینشستن بخصوص اگر مهمان غر

 ستمیآشنا ن ادیدونست با رسم و رسوماتشون ز یتخت نشستم غزاله که م یلبه  یرو میبه اتاق غزاله برگشت دوباره

 کرد. فیاز رسم و رسوماتشون برام تعر یبا حوصله نشست کم

ز بودن آشنا که اهل خوزستان و ساکن اهوا ایمادر عرش یبا خانواده  یسفر یبود ط رازیکه پدرش اهل ش نیا با

گردن  یبودن اما به خاطر کار بر م رازیو ظرف چند سال ساکن ش ادیاو م یبه خواستگار یو بعد از مدت شهیم

 .شنیشهر م نیا میخوزستان و مق

 به خودم دادم و گفتم: یو قوس کش

 بخوابم. رمیخواد فقط بگ یکنم دلم م یم یخدا جون عجب احساس خستگ یوا -

 و گفت: دیخند غزاله

 تو خونه مون چه خبره؟ نیخانم هنوز شب نشده بزار شب بشه اون وقت بب یکار یکجا -

 :دمیتعجب پرس با

 فته؟یب یچه خبر! مگه قراره چه اتفاق -

 د،یبلند خند یصدا با

کردم چند روز قبل از  یم فیکه تازه داشتم برات تعر نیحواست کجاست دختر، مثل ا فتهیب یاتفاق ستیقرار ن -

 یخوام که امشب تک باش یپرستو م زایچ نیو ا یپا کوب یبرا شنیت و آشنا خونه آقا داماد جمع مدوس یعروس

 ننیمن و بب یچون همه مشتاقن تا دوست تهرون

 گفتم: یو با شوخ دمیخند

 "یخواستگار انیاره که بعد دوتا دوتا جمع بشن ب -

 دهانش گذاشت و گفت: یدست رو دیخند

 مراقب تو باشم! یمن و مامور کرده چهار چشم ایرشحرف رو نزن که ع نیا نیه -
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 یکرد؟ آخه چطور یهم به من فکر م ایعرش یعنیقلبم ضرب گرفت و سکوت کردم  کدفعهی ایاسم عرش دنیشن با

 بشم! نیتونستم مطم یم

 اصال اصال به داداش من فکر نکن که اصال حاال حاالها قصد ازدواج نداره! ؟یدختر کجا رفت یاهوا -

 قب هلش دادمع به

 به داداش تو فکر کرد؟ یگمشو حاال ک -

 آوردم و مقابلش گرفتم. رونیب فمیکه براش آورده بودم را از تو ک یا هیسپس هد میدیهر دو خند و

 از من قبولش کن یدی! به عنوان عزمیناقابله عز -

 نقره چشماش برق زد و گفت: سیسرو دنیزنان جعبه رو از من گرفت با د لبخند

 قشنگه ممنون! یلیخ یت درد نکنه گلم شرمندم کرددس -

 "انداختم و گفتم ریسر بز یشرمندگ با

 اون نگرفتم  یواسه  یزیچ یدونستم خواهر تو خونه دار یشرمنده ام نم یول -

 کرد. یحیمل ی خنده

 کادو تولدت براتناقابل به عنوان  یا هیهد هی! البته منم یدیزحمت کش یلیخ یکه آورد نیهم زمیوا خدا نکنه عز -

 .ادیخوشت ب دوارمیگرفتم ام

آورد و مقابل من گرفت با تبسم جعبه رو گرفتم و در آن را باز کردم و با  رونیاز آن ب یو جعبه ا دیرو کش کشو

 انگشتام گرفتمش و تشکر کردم  ونیگردنبد با پالک به شکل پرستو بود مواجه شدم م

 قرار داد. میلوج یا گهیعمق گرفت و جعبه کوچک د لبخندش

 ایاز طرف داداشم عرش نمیا -

 آورده!؟ هیمن هد یبرا اینگاهش کردم عرش رهیچشمان گرد شده خ با

 جلو چشمام تکان داد و با خنده گفت: یدست دیکه من و تو اون حال د غزاله
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 ؟یداداش من و رد کن هیهد یخوا ینکنه م یریگ یچرا نم ریبگ

جاق سن کینگاه به جعبه انداختم سپس بازش کردم  هینگاه به غزاله و  هیم زدم و جعبه رو گرفت یکمرنگ لبخند

 که ته دلم مهمان شده بود گفتم: یکار شده بود. آن را برداشتم و با خوشحال نیبشکل قلب که با نگ نهیس

 بخدا. نیدیدرد نکنه زحمت کش ایدست تو و آقا عرش -

زنا،  شیاما من هنوز تو اتاق غزاله بودم و مامان پ دنیرس یه مغروب بود که مهمان هاشون دسته دسته از را کینزد

 شد. یکم کم دلم براشون تنگ م دمیرو د انوشیتا حاال نه بابا و نه ک میدیکه رس یاز وقت

 .میغذا حاظر بش زیاز ما خواست تا سر م یخواهر غزاله در زد و آومد تو اتاق و با مهربان غزل

انداختم و کنار مامان جا  ریبود خجالت زده سر بز زیکه دور م تیجمع دنیبا  د میرفتو غزاله همراه او به سالن  من

 گرفتم.

 گفت: یآروم یسمت من خم شد و با صدا یمعترضانه کم مامان

 ؟یرفت یدختر؟ من و تنها گذاشت یکجا بود -

 غزاله ام کجا رو دارم که برم! شیپ -

اجازه نداد و هر چه اصرار کردم نشد غزاله باز  اینم اما مادر عرشکمک ک زیاز سرو شام خواستم در جمع کردن م بعد

 نشوند و گفت: نهیکشان من رو به اتاقش برد رو به آ

 تا جشن شروع نشده زود خودتو آماده کن -

 پشت شانه نگاهش کردم از

 خوام بکنم؟ یآماده بشم مگه چکار م -

 کرد و با اخم گفت: یچشم نازک غزاله

 زنا؟  شیپ یبر یختیر نیا یخوا ینکنه م نمیبب -
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هت ب یلیدونم که خ یتن کن م نویا ایب -آورد و مقابل من گرفت  رونیاز تو کمدش ب یرنگ ینقره ا راهنیپ سپس

  مهیلباس نامزد ادیم

 .دیبهت نگاهش کردم که دستم را کش با

 !گهیآخه دِ پاشو د یزل زد یطور نیا یبه چ -

 د،یدرخش یبود که مانند الماس م یو قشنگ کیحال ش نیساده و ع یماکسزدم و لباس رو ازش گرفتم  یلبخند

 دار بود با اصرار غزاله تن کردم  نیو است دهیازش خوشم آمد چون هم بلند و هم پوش

 :دمیمقابل او زدم و پرس یچرخ

 اد؟یچطوره بهم م -

 ام شد. رهیو مبهوت خ مات

 بودم دهیند ییبایز نیبه ا راهنمویتا حاال پ یدختر محشر شد یوا -

 کرد. ادجیدر چهره ام ا رییتغ یکردم  که باز کل ادهیصورتم پ یرو یکمرنگ شیآرا هیو  ستادمیا نهیو مقابل آ دمیخند

پس تن کرد س یتور ریحر نیاست یدراپه ا قهیرنگ  ییبلند طال یماکس هیلباس عوض کرد و  زیغزاله ن نیب نیا در

ناز شده بود موهاشو که تا شانه بود باز کرد و  یلید زنان نگاهش کردم خکردم لبخن شیآرا ینشست صورتش رو کم

 تل سرش کرد. هی

 .رونیب میبستم و شال سرم انداختم و هر دو از اتاق زد یبلندم رو دم اسب یموها منم

از سالن ب یهنگام درب بزرگ ورود نیکرد در ا یآدم رو کر م دیرس یاز اون ور سالن که به گوش م یقیموس یصدا

چشم دوخت  رهیبه من خ یداغ شدم و احساس کردم لحظه ا دنشیدر ضاهر شد با د یال به ال ایشد و عرش

ناخواسته نگاهم رو سمتش سوق دادم  و سر جام خشکم زد به خودش که آمد با اشاره غزاله رو صدا زد غراله 

 زد و گفت: یلبخند

 گردم  یجا منتظرم باش االن برم نیهم -
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بعد سمتم برگشت و با هم اون طرف سالن که زنا نشسته  یانداخته بود رفت لحظات ریکه سر بز ایطرف عرش سپس

من شدن با  ی رهیو خ دیتا پا به اون جا گذاشتم همه نگاه ها سمت من چرخ میکردن رفت یم یبودن و دخترا پا کوب

 دایمامانم رو پ یه جستجوگرانه اشتاب و نگا باکردم  یسالم م نیحاظر دیبا تکان دادن سر به جمع جد یدستپاچگ

هر بار نگاهش به من  دیرقص یوسط با دخترا م نیکه ا یکردم و سمت او پا تند کردم و کنارش نشستم، غزل در حال

 نشدیآمد با د یسمت من م دمیکه د نیدادم تا ا یزد منم متقبال با لبخند جوابش را م یبه روم م یافتاد لبخند یم

ت و ازم خواس دیوسط ببره جلو تر آمد و دستم رو کش نیدونم که آومده تا من و ا یکرد م دنیبه تند تپ وعقلبم شر

پاشم خودمو تکون تکون بدم اما  تیهمه جمع نیا نیشد ب یکردم آخه روم نم یبلند بشم هر چه اصرار کرد ردش م

با التماس و خواهش ازش خواستم کم غزاله رو نگاه کردم و  یلیخ یاو دست بردار نبود موندم چکار کنم از فاصله ا

 نیهر دو خواهر رو زم یخواهرش رو صدا بزنه، اما اونم با اشاره دست و سر از من خواست تا بلند بشم روم نشد رو

ه هر دو ک ینزد من آمد در حال ییبایمن با تبسم ز شیپ ادیبندازم از جا برخاستم و با اشاره به غزاله از او خواستم تا ب

دونم که  یم میداد یخودمون رو هماهنگ با آهنگ که در حال بخش بود تکون م یکنار هم به نرم میزد یدست م

لبخند زنان برگشتم و سر  یا گهیکنم با شروع آهنگ د یط یالیخ یکردم ب یبه من بود اما سع رهیهمه چشم ها خ

 .دیان رسیساعت دوازده نصف شب بود که جشن امشب به پا یکایجام نشستم، نزد

اتاق او شدم بعد از لباس عوض  یگفتم و همراه غزاله راه ریکردم به مامان شب بخ یم یعجب احساس خستگ یوا

 و با ناله گفتم: دمیتخت دراز کش یکردن رو

 بشم! داریقدر خسته ام که فکر نکنم فردا بتونم صبح زود ب نیا -

 و گفت: دیبود خند دهیکه کنار من دراز کش غزاله

 من! زیعز یبش داریزود ب دیااتفاقا فردا که ب -

 :دمیو پرس دمیبرگشتم و به پهلو خواب سمتش

 چطور مگه؟ -

 .میساعت دو ظهر اون جا باش دیگرفتم جونم و با شگاهیهر دوتامون وقت آرا یچون فردا برا -

 زدم بهش  زل

 رمیمن نم یول -
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 مگه دست خودته!؟ یریرو نم یچ یچ -

 شه،یزشته روم نم رمینم -

 نشنوم یکردم حرف اظاف نیهر دوتامون وقت تع ینکن من از قبل برا میستو عصبانپر نیبب -

 رمیکه گفتم نم نیهم -

 بخواب شب خوش عشقم! ریحاال بگ یریخوبشم م یریم ستین میحرفا حال نیمن ا -

 رهیشدم خ یپهلو و اون پهلو م نیبه ا یزدم و چشمامو بستم اما هر چه با خودم کلنجال رفتم خوابم نبرد ه یلبخند

و  انوشیآمد و ک یم دنمیبابا که هر شب قبل از خواب به د دنید یلحظه احساس کردم دلم برا کیبه سقف شدم 

 یکردم نم یم یآمد هر کار یخسته بودم و خوابم م هک نی! با انمیکه بابا رو بب شهیصبح م یمامان تنگ شده آه ک

صبح که پلک هام  یفرو رفته بود چرخوندم دم دما یو آروم قیتونستم بخوابم سرم رو سمت غزاله که به خواب عم

 .دمیهم افتاد و خواب یرو

 غزاله چشم باز کردم  یصدا زدنا با

 ؟یخواب یپاشو تنبل خانم چه قدر م -

 و خواب آلود گفتم: دمیکش ازهیخم

 بودم ساعت چنده؟ داریدم ب دهیاصال خوابم نبرد تا سپ شبید -

باعش شد چشمام خود به خود بسته شه دستم رو  د،یاز پشت پنجره به داخل اتاق تاب که ینور دیکش یرو کم پرده

 ضامن چشمام کردم غزاله تخت رو دور زد و جواب داد.

 است. ازدهی کیعرضم به حضورت ساعت نزد -

 و سر جام نشستم. دمیاز جا پر کدفعهی

 یکرد یم دارمیکاش زود تر ب یچه بد شد ا یوا -

منم هنوز  میصبحونه، بخور میکنم حاال غصه نخور پاشو بر دارتیبزور ب امدیدلم ن ینشد داریکردم ب دارتیب -

 بودم ینخوردم منتظر جناب عال
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 خونه دیرس یبنظر م رونیکردم و بلند شدم سر و وضعم رو مرتب کردم و همراه غزاله رفتم ب زونیاز تخت او پاهامو

 خلوت شده بود.

 :دمیپرس

 همه رفتن؟ مهماناتون

 د،یخند

  میفقط من و تو موند شگاهیاکثرشون حمله بردن به آرا ینه بابا کجا برن ول -

 اهیو س دیبا طرح رنگ سف نتینگاه همه جا رو از نظر گذروندم کاب هیشدم با  شونیآشپزخونه بزرگ و شک وارد

 تخیر یر دوتامون چاه یشش نفره وسط قرار داشت لبخند زنان نشستم غزاله برا یغذا خور زیم هیشده و  لیتشک

ما  دنیبا شتاب وارده آشپزخونه شد و با د ایکه عرش میصبحونه رو آماده کرد و نشست تازه مشغول خوردن شد

 کرد. یمعذرت خواه ریچند قدم به عقب برگشت و سر بز

 خطاب به غزاله گفت: سپس

 غزاله مامان کجاست؟ -

 ؟یچکارش دار دمشیدونم ند ینم -

 رفت جواب داد. یم رونیز آن جا بکه ا یدر حال ایعرش

 کارش دارم -

 اما نبود. نمیرو اون جا بب انوشیکه ک نیا دیبه ام اطیاز خوردن صبحونه، رفتم تو ح بعد

امان کنار م ریزدم و سالم کردم و سر بز یلبخند دنشونینشستن با د رونیغزاله ب یالیمامان و چند خانم از فام فقط

 جا گرفتم.

 که فقط من بشنوم گفت: یآروم یبهم رفت و با صدا یچشم غره ا مامان

 زشته! یگ یدختر؟ نم یدیخواب یجا خونه باباته تا لنگ ظهر گرفت نیا یفکر کرد -
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 و معصومانه جواب دادم. دمیورچ لبامو

 اصال نتونستم بخوابم شبیباور کن د یخوام ول یمعذرت م -

 بودم داریمنم تا صبح ب د؟یخواب یک -

 :دمیگرفتم و پرس باال یکم سرمو

 دلم براش تنگ شده! دمشیتا حاال ند میکه آمد یاز وقت ؟یدیمامان بابا رو ند -

 جا بود و سراغتو گرفت. نیچرا اتفاقا تازه ا-

 به من شده بودن انداختم و گفتم: رهیکه خ ییبه زنا یچشم ریز

 اشکال که نداره! شگاهیخوام با غزاله برم آرا یمامان م -

 قط مراقب خودت باشباشه برو ف -

 از جا بلند شدم و گفتم: یخوش حال با

 چشم ممنون! -

 بود. لشیغزاله که مشغول جمع کردن وسا شیپ برگشتم

 مهمان لباش شد و گفت: یلبخند دنمید با

 بره. یذره زود تر ما رو م هیدنبالمون چون کار داره گفت  ادیب ایزود آماده شو تا عرش -

 نگذشت یریقرار دادم د فمیبپوشم رو تو ک یعروس یکه قراره برا یراهنیوار تن کردم و پمانتو شل هیشدم و  اماده

 درب اتاق رو زد و غزاله را صدا زد. ایکه عرش

تونستم  یحال خوشحال بودم چون م نیشدم خجالت زده بودم اما در ع یم شگاهیآرا یراه ایبا عرش دیکه با نیا از

 قرار شد. یدلم ب شیبا آن لبخند چاله نما دنشیباز با د نم،یبب کیاز نزد قهیچند دق یعشقمو برا

 خواد دادمه داشته باشه؟ یوضع م نیا یمن تا ک یخدا
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خواست  یکه اماده بود و م یانگار دمیگذاشتم بابا رو د رونیکردم و همون که پامو از درب ب یمامان خداحافظ از

 مآروم صداش زدم و طرفش پا تند کرد ییبره با صدا ییجا

 سالم بابا جون -

 و بغلش کردم دمیو پر اوردمین طاقت

 سالم دختر گلم! -

 من و از خودش جدا کرد و با خنده گفت: سپس

 !ایدوباره بچه شد -

 کردم یآروم یخند

 دمتیدلم برات تنگ شده بود انگار که صد ساله ند ستیخب دست خودم ن -

 :دیتکان داد و پرس یبا خنده سر بابا

 بابا جون؟! یرفت یم ییجا -

 خوام با غزاله برم یاهووم م -

 بابا؟ زیعز یندار ازین یزیخب مواظب خودت باش به چ اریبس -

 نه بابا جون فعال خدافظ -

 خدافظ دخترم -

به  رو نیماش ایسوار شدم عرش ریرفتم سر بز دنیکش یکه با غزاله انتظارم رو م ایعرش نیزنان سمت ماش لبخند

 حرکت در آورد و گفت:

 ؟یدلتنگ پدرت بود یلیرسه خ یبنظر م -

 نگاهش کردم و جواب دادم ییجلو نهیباال گرفتم و از تو آ یکم سرمو
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 "قدر ازش دور باشم نیتا حاال عادت نداشتم ا -

با خواننده آهنگ  یگاه یرانندگ نیزد و دستش رو سمت بخش برد و آن را روشن کرد و در ح ییبایلبخند ز ایعرش

معلوم بود  میکرد تا دست بزن یزد و ما ها رو وادار م یدست م یکرد و گاه یم یخش بود هم خوانکه در حال پ یشاد

 خوشحال بود. یلیکه خ

دونم  یلب خندون و خوش حال باشه چنان غرق خودم بودم که متوجه اطرافم نبودم و نم شهیدلم دعا کردم هم ته

 غزاله به خودم آمدم یبا صدا میدیرس یک

 دم دست بزار که هر وقت کارمون تموم شد بهت زنگ بزنم. تویگوش ییا یدنبالمون نم گهید ینر ایعرش -

 هر دو چشمش گذاشت و گفت: یلبخند زنان دست رو ایعرش

 !ریتماس بگ نیداشت ازیهم ن یزیبه چ یچشم ابج یبه رو -

 زد و از ما دور شد. یبه عنوان خدافظ یشدنمون تک بوق ادهیاز پ بعد

 تا خانم قبل از ما سر نوبت نشسته بودن. ازدهیداخل ده  میرفت

 گفت و رو به غزاله ادامه داد. ییجلو آمد به خوش آمد گو ییرو بایکه دختر جوون ز میکرد سالم

 تا نوبت به شما برسه، دینیبش دییلطفا بفرما -

 .میبود خودمون رو سر گرم کرد زیم یکه رو ییو با مجله ها میو غزاله کنار هم نشست من

کارشو شروع کرد تا قبل  شگریو آرا میمخصوص نشست زیم یهر کدوم رو میکه نوبت ما شد و هر دو بلند شد نیا ات

 کنه، ادهیصورتم پ یرو یساده ا شیکردن صورتم ازش خواستم تا آرا شیاز آرا

 زد و گفت: یلبخند

 !یهم ندار شیبه آرا ازین یحت یماشاء اهلل خودت خوشگل -

 که دوستش بود گفت: شگریبود اشاره به من کرد و به آرا یا گهید شگریرادست آ ریکه ز غزاله

 ند.مو یزنا تو خونه م ریاگه دست خودش بود با پ نینداشته باش تو کارتو بکن ا نیا یبه حرفا یمرجان جون کار -



 دوباره یطلوع

 
264 

 

 بهش رفتم مرجان در حال انجام کارش خطاب به غزاله گفت: یو چشم غره ا دمیخند

 شه؟یم تیک نمشیب یباره م نیاول -

 جواب داد. یبا لحن دوستداشتن غزاله

 دوست منه همون که درباره اش بهت گفته بودم شونیمرجان جون ا -

 آمده باشه گفت: ادشی یزیکه انگار چ مرجان

 ؟یآهان همون دختر تهرون -

 ده بود.کر فیبود هر جا نشسته از من تعر یغزاله عجب آدم نیمهمان لبام شد ا یاگاه لبخند ناخود

 کرد گفت: ینگاهم م زیآم نیکه با نگاه تحس یساعت بعد مرجان در حال کی حدود

 !یچشمت نزنم ماه شد ؟یشد یبه به! ماشاء اهلل چ -

بود اما با اون مدل  میمال شمیکه آرا نیو نگاه به خودم کردم با ا ستادمیتمام قد و بزرگ ا نهیزدم و رو به آ یلبخند

 شده بود. جادیمن ا در رییتغ یقشنگ کل یمو

رو به  اوردمیزنا به خودم شدم اما به رو ن گرید رهیکردم متوجه نگاه خ یورانداز م نهیطور که خودم رو جلو آ همون

 خندان گفتم: ییمرجان با رو

 یدیزخمت کش یلیدست درد نکنه خ -

 :دیو پرس ستادیکه کارش تموم شده بود مقابلم ا زین غزاله

 چطور شدم! -

 چشماش اگر همراهش نبودم محال بود بشناسمش، شیناز شده بود به خصوص آرا یلینگاهش کردم خ هریخ رهیخ

 زنان جواب دادم لبخند

 !یچه ناز شد یوا -
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 زدم و گفتم: یچشمک یبا شوخ سپس

 اندازه یرو راه م تونیفردا مراسم عروس نیهم دمیبهت قول م نه،یبب یجور نیتو رو ا نامزدت

مرجان لباس عوض  یاز کمک دستا یکیبه غزاله کمک کردم لباس عوض کرد منم با کمک سپس  میدیدو خند هر

 .میانداخت یادگاریناخن هامون رو الک زدن بعد هم به در خواست غزاله چندتا عکس  میکردم سپس نشست

 گفت: زونیاو یدنبالمون بعد از قطع تماس با لب و لوچه ا ادیزنگ زد تا ب ایبه عرش سپس

 .ادیم گهید قهیپانزده دق ییه جارفت گهیم -

 وشانیتونستم از ک یکاش م یبشم استرس گرفتم ا ایعرش نیخواستم سوار ماش یسر و وضعم م نیکه با ا نیا از

 دنبالم... ادیبخوام تا ب

چون ناهار  مییجا نیاز سه ساعت که ا شتریداد نگاه کردم واو ب یبعد از ظهر رو نشون م میرو که پنچ و ن ساعت

 که رو به من گفت: دیکردم انگار غزاله حرف دلم رو شن یم یکم کم احساس گرسنگ میرده بودنخو

 ست؟یپرستو گرسنه ات ن یگرسنه ام شد تو چ میآورد یبا خودمون م یزیچ یکاش ناهار یا -

 شانه خم کردم یتبسم سر رو با

 ادیاممم نه ز -

 گفت: یکرد و با شوخ یخنده ا مرجان

 !نیخوشگل شد یلیخ دنیکش یعوض گرسنگ یول دیمل کنتح دیامروز رو با -

انداخت و با  یبه صفحه گوش یبعد زنگ تلفن غزاله به صدا در آمد نگاه یقیدقا میدیخند یبه آروم یهمگ و

 گفت: یخوشحال

 استیعرش -

 جواب او را داد و بعد رو به من گفت: سپس

 دم در منتظره ایعرش میخب بر اریبس -
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جان و سپس از مر دمیو شالم رو به سر کش دمیلباس بلندم پوش یبه جونم افتاد مانتو ام رو رو کدفعهیاسترس که  با

رفت به راه افتادم و به او  یبغل را م ریپشت سر غزاله که با کمک چوب ز ریکردم و سر بز یدخترا خداحافط گرید

 یگره خورد و لحظه ا ایهم با نگاه عرشناخود اگاه نگا ستمب یشد در رو که م نیسوار ماش ایکمک کردم تا کنار عرش

 غزاله به خودم آمدم یحرکت موندم که با صدا یب

 الیدِ عجله کن دختر سوار شو  -

وار س ریکه سر تا سر وجودمو داغ کرد سر بز دیبه روم پاش ییگرفتم لبخند دلربا یم ایکه نگاهمو از عرش یحال در

به حال خرابم نبره همون طور که  یکردم غزاله پ یاش خدا خدا م ام رو نداشتم همه یعیاون حال طب گهیشدم اما د

چنان جذاب و  دیسف زیو شوم یاون کت و شلوار مشک اکردم ب یکه زده فکر م یپیو ت ایبودم به عرش ریسر به ز

 ت:فو گ دیرو زد غزاله پر نیرو از ذهنم دور کنم همون که  استارت ماش رشیتونستم تصو یشده بود که نم یخواستن

 رو جا گذاشتم  فمیک ایصبر کن صبر کن عرش -

 تو سختته! ارمیبشه که گفتم اجازه بده خودم م ادهیپ خواست

 زد و گفت: یلبخند

 ارمیزحمت نکش خودم م زمینه عز -

 شد. ادهیپ سپس

گرفته  یزدستم رو به با یبا استرس انگشتا ریقلبم ضرب گرفت و همون طور سر بز ایرفتن او و تنها شدنم با عرش با

 انداخت نیبه گوشم طن ایعرش یبودم که صدا

 !یریگ یباال گردن درد م یریسرتو نگ -

 یمتوجه نگاهم شد باز لبخند یچرخوند وقت یرا سمت من م ییجلو نهیآ دمیباال گرفتم که د یسرمو کم ناخواسته

 درونم افزود. شیبه روم زد و به آت

 زبونم قفل شده بود.که  یکردم انگار یخنگ نگاهش م یآدم ها مثل

 یبود انگار با نگاه کردن به او لذت م نهیهمه حال نگاهم به آ نیبا ا ارمیبه زبون ب یکلمه ا نیقادر نبودم کوچک تر و

 بمونم. رینگاه او اس ریخواست هم چنان ز یبردم و دلم م
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ا نه؟! ب ایرو به من داشت  که من نسبت بهش داشتم یدونم او حس یقدر عاشق نگاه و لبخندش شده بودم اما نم چه

 بگه که غزاله سوار شد. یزیتبسم لباهاشو تکان داد و خواست چ

 'و من معطلت کردم یدونم کار دار یم یخوام داداش یمعذرت م -

 گفت: یرو به حرکت در اورد و با لحن مهربون نیماش ایعرش

 اتفاقا همه کارهامو انجام دادم تا دربست در خدمت شما باشم -

که  نیکردم با ا یبه خودم رو حس م ایعرش یدر پ یپ ینگاه ها ینیسنگ ینبود اما به خوب نهیکه نگاهم به آ نیا با

 داشتم. ینیریحال حس ش نیبار نگاه هاش معذب بودم اما در ع ریز

 هنگام زنگ تلفنش به صدا در آمد.  نیا در

 زد و جواب داد. یلبخند

 ...جونم بفرما! کجا؟ باشه چشم چرا که نه -

 ام؟یاالن م نیکجا هم بگو

 ارتباط که قطع کرد جواب عزاله رو داد. ه؟یک دیپرس یازش م یبا اشاره ه غزاله

 بره دنبالش ستین یگفت کارش تموم شده کس یغزل بود م -

 اد؟یوا مگه قرار نبود با مهسا و فاطمه ب -

 شانه باال انداخت و گفت: ایعرش

 !ارهیا دخترا سر در نماز کار شم چیدونم آدم که ه یچه م -

 دور نموند. ایعرش دیزدم که از د یلبخند یکرد منم دزدک یغزاله هم خنده ا د،یخند و

 :اشاره کرد و گفت رونیرو نگه داشت و رو به غزاله به ب نیکنار ساختمون چند طبقه، ماش اینگذشت که عرش یرید

 شه،یداره شب م ایبپر زود غزل رو صداش کن ب -
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 گفت: یزد و با لحن شوخ یشدن بود لبخند ادهیده پکه اما غزاله

 وضع پاهام؟ نیبپرم با ا یچطور

 شد. ادهیخنده کنان پ و

 دمیرو شن ایعرش یشدم که صدا شیرفت محو تماشا یساختمون که م طرف

 مکافات رو داره! نیخواهر داشتن ا ینیب یم -

 سمتش و با تبسم گفتم: برگشتم

 ه،یستنروزا خوا نیا یداداش هم برا -

 خندون گفت: یلب با

 مشترکه؟ انوشیپس درد من و ک -

دونستم کدوم  ینگاه او را به خود حس کردم دستپاچه شدم و نم ینیکه سنگ میدیخند یآروم یهر دو با صدا و

 . دیکوب یام م نهیخودش را به س یقرار یشد و باز قلبم با ب یاز پشتم جار یطرف رو نگاه کنم و عرق سرد

ا ج دیاز من پرس کدفعهیکه  یسمت او برگشتم  با سوال ایعرش یغزاله کجا رفت؟ با تک سرفه  نیاخدا پس  یا

 اش شدم  رهیخودم و خ

 هست!؟ تونیتو زندگ یکس دیببخش -

به خودش  یاش شده بودم در جا تکون رهیرو نداشتم همون طور که خ یسوال نیهمچ هیشده بودم آخه انتظار  الل

 داد.

 دستپاچه گفت: دیشبه موهاش ک یدست

 شرمنده ام دمیپرس ییجا یخوام فکر کنم سوال ب یمعذرت م -

 نگفت یزیچ گهیرو از من گرفت و د دینداشتم که جواب بدم سکوتمو که د یزیسکوت کردم آخه چ باز
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قه عال یخواست مطمئن بشه که به کس یسوال م نیبا ا دیدر دلم نشست شا دیام یسوالش ذره ا نیدروغ چرا با ا اما

 او تو دلم جا خوش کرده بود و بس. یدونه که مدت یندارم! نم یا

 ا،یشد غزاله لبخند زنان کنار من سوار شد و غزل جلو کنار عرش داشونیغزاله و غزل پ یکشدار قیبعد از دقا بالخره

 و سالم کرد.

 نشستم. یخواست من به جاش بودم و کنار عشقم م یچه قدر دلم م 

 رو به غزل کرد و گفت: دیرس ینظر مکه مضطرب به  ایعرش

 دختر شب شد؟ یچه قدر لفتش داد -

 کرد و گفت: یخندان معذرت خواه ییکرد با رو یداد م یکه درونش ب یبا خوش حال غزل

 !مایدار یعروس یدِ ضبط رو روشن کن ناسالمت -

 نیکه ا یده بودم در صورتاز دستش ناراحت ش دیکه پرس یکرد از سوال یخودش فکر م شیپ ایدونستم که عرش یم

 طور نبود.

 کردم. یدخترا رو با دست زدن همراه یاش لبخند بر لب نشوندم و با شادمان هیروح رییتغ یبرا

 .جواب نموند یکه از طرف من ب دیبه روم پاش ینگاهم کرد و لبخند نهیاز تو آ ایعرش

 زدم. یعشقم م یبود که به رو یلبخند نیاول نیا و

اون جا چه خبر بود! سالن پر بود. و  یوا یا میو هر سه کنار هم وارد قسمت زنونه شد میشد ادهیاالر پت یدر ورود دم

 کردن. یم یو شادمان دنیرقص یدادن م یمخصوص خودشان را تکان م گاهیدر جا یج یبلند د یبا صدا یعده ا

م لبخند زنان از دخترا جدا شدم و سمت او کرد دایاول پ فیدنبال مامانم گشتم و او را در رد ینگاه جستجوگرانه ا با

 یلیکردن خخخخ البد خ یشد و با نگاه به من اشاره م یشدم پچ پچشون شروع م یکه رد م یرفتم از کنار هر ک

 جمع حضور داشت. نیتو ا یدختر تهرون هیبود که  بیعج

 هم کرد.با مکث نگا ستادمیتن کرده بود ا یو مجلس کیمامان که کت و دامن ش یبه رو رو

 کردم و گفتم: یا خنده
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 ؟ینکنه من و نشناخت هیسالم مامان چ -

 خندان گفت: ییرو با

 شه نشناسم! یمگه م -

 :دمیزدم و پرس یچرخ جلوش

 چطور شدم؟ -

 !یماشاء اهلل ماه شد -

 کنه. فیآمد که از من تعر یم شیکم پ یلیکردن مامان ذوق زده شدم آخه خ فیتعر از

ته شکس یزد و با فارس یزد لبخند یم دیکه مرتب من رو د یبه مامانم نشسته بود در حال کیکه نزد یسال انیم زن

 و لهجه دار گفت:

 !یسوال برد ریعروس رو ز ییبایز تیماشاءاهلل تو که به خوشگل -

 .که کنارش نشستم نیزدم سپس مانتو و شالم رو در اوردم و دست مامانم دادم و هم یشرم نگاهش کردم و لبخند با

 سمتم آمد و دم گوشم گفت: غزاله

 خوام با داشتن یپاشو که امشب م یهمه خودت رو به زحمت بنداز نیالزم نبود ا ینیبش یریجا بگ هیاگر قرار بود  -

ه ب یبغلم رو ول کردم که دو دست ریو ادامه داد چوب ز دیو دستم رو کش دیهمه پوز بدم خند شیمثل تو پ یدوست

 تو بچسبم.

فکر بکنم با حرکات نرم و آروم  نیکه به حاضر نیبلند شدم و همراهش به وسط سالن رفتم و بدون اکنان  خنده

از من همون  تیدادم و اونم با تابع یم لشیتحو یافتاد لبخند یکردم و هر بار نگاهم به غزاله م دنیشروع به رقص

 داد. یتکون مخودش را  مزد و آروم آرو یدست م ستادهیکه ا یکرد و در حال یکار را م

 نداشتم. یدونم اکثر نگاه ها سمت من زوم شده بود اما کار به کس یم

 تموم شدن آهنگ دست غزاله رو گرفتم و نفس نفس زنان گفتم: با
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 خسته شدم. یوا -

 گفت: یبا خوشحال غزاله

 یبود دختر ترکوند یعال -

 شونه ام قرار داد و گفت: یاز اون طرف سمت ما آمد دست رو غزل

 ؟یول بابا چکار کرد یا -

 گفت: یبهم رفت و با لحن تند یمامان برگشتم چشم غره ا شیسپس پ دمیکردم و خند نگاهش

 زشته گهید نیبش ایب -

 کردم نگاهش

 کجاش زشته؟ گهید هیوا مامان عروس -

 گفت: یباز با تند مامان

 گفتن! یم گهید به هم یدرباره ات چ ستیکردن معلوم ن ینگاهت م یزنا چطور یدیتو که ند -

 باال انداختم شانه

 بزار هر چه دلشون خواست بگن مگه من چکار کردم؟ -

 به پا شد. ییورود عروس و داماد غوغا با

آن ها  یبردار زن، جلو لمیکردن دور عروس و داماد رو گرفتن و ف یم یزدن و پا کوب یکه دست م یدر حال یهمگ 

 گرفت.  یم لمیرفت و ف یراه م

مخصوص خودشون برن  گاهیداشتن تا به جا یو خنده رو دست در دست آقا داماد کنار هم قدم بر م خوشگل عروس

از او جذاب تر و چهار  ایشباهت داشت اما بنظرم عرش ایبه عرش یثابت موند کم ایبرادر عرش ینگاهم به عل یلحظه ا

 شونه تر بود.

 !شهیم یخدا جون اگه بشه چ یوا دیتصور دلم لرز نیامجسم کردم از  ایخودم رو با لباس عروس کنار عرش یا لحظه
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 یم یو شادمان دنیرقص یکنار هم م تیانبوه جمع انیو عروس خانم م یعل وستمیپ تیو به واقع دمیخودم خند به

 کردن 

 انوشیآوردن ک ادیبا به  میشد و آرزو کردم هر چه زود تر شاهد داماد شدن او هم باش دهیکش انوشیک شیپ فکرم

 سالن رو ترک کرد. ریسر بز یبعد عل یقیذره شده دقا هیس کردم دلم براش احسا

 .دیرس انیبه پا یساعت دوازده مراسم عروس حدود

بشم  ایعرش نیکنن، غزل صدام زد تا با او و غزاله سوار ماش یاماده بودن تا عروس و داماد را تا خونه همراه یهمگ و

و  مستادیمکث کردم و ا دنیخند یم گهیبودن و با هم د ستادهیا ایعرش و انوشیاون ورتر ک یکم دمیجلو رفتم که د

 زنان سمت من آمد.  لبخندرو صدا زدم متوجه من که شد  انوشیآروم ک ییبا صدا

م کن یاز بس که احساس م رمشیخواست به آغوش بگ یو دلم م دیکش یداشت دلم طرفش پر م یهر قدم که بر م با

 دلم براش تنگ شده بود.

 گفت: یدستم وارد کرد و با شوخ یرو یفشار میسالم کرد گهیبا هم د یدست

 کردن؟ یچندتا چندتا ازت خواستگار نمیبگو بب -

ت دس میزد از ما خواست تا سوار بش یکه پست سر هم بوق م یدر حال اینثار بازواش کردم که عرش یو مشت دمیخند

 شد و من کنار دخترا.جلو سوار  انوشیرفتم سپس ک نیسمت ماش انوشیدر دست ک

 ایها بوق زنان پشت سر آن ها حرکت کردن عرش نیعروس و داماد همه ماش یشده  یگل گل نیحرکت کردن ماش با

 کرد. یخود را اعالم م یبلند کرد و بوق زنان شاد شدیپخش م یپخش رو که آهنگ شاد شاد به زبان عرب یصدا

 بود.  یموند ادیخوب و به  شب

 یپا یجلو یو قبل از ورودشون به خونه، گوسفند ستادنیشدن و کنار هم ا ادهیعروس و داماد پخونه،  میدیرس تا

 کردن یآن ها قربان

دست و پا زدن او احساس کردم حالم بد شد از  دنیگوسفند بودم با د دنیبودم و شاهده سر بر ستادهیکه جلو ا من

 دست داد.منظره دلم به درد آمد و بغضم گرفت و حالت تهوع بهم  نیا
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کار رو در حقش کردن بعد از ورود  نیرحمانه تر یبرن بنظرم ب یرو سر م یگوسفند یچطور دمید یم یبار نیاول

عوق زدم و هر انچه خورده بودم را باال  اطیخلوت از ح یرفتم داخل و تو گوشه ا نیعروس و داماد همراه حاضر

زدم  یکه عوق م یچم شده بود؟ در حال کدفعهیدونم  ینم ادیکردم هر لحظه ممکن بود جونم در ب یآوردم احساس م

 شده بود. یکردم و اشکم جار یناله م

 پرستو حالت خوبه؟ -

 کرد دادم. ینگاهم م یکه با نگران انوشیکردم و با تکان دادن سر جواب ک یا سرفه

 کدفعه؟یچت شد  -

 حالم خوبه ستین یزیچ -

 شد. یطور نیگوسفند ا دنیسر بر دنیکنم با د فکر

حالم خراب شد  یطور نیا یکنار ما بود پس او حواسش به من بود و متوجه شد از چ زین ایحواسم نبود که عرش اصال

 خبر داده. انوشیحتم دارم خودش هم رفته به ک

 گفت: یبازوام رو گرفت و با دلواپس ریز انوشیک

 دکتر رنگ به روت نمونده شیپ میبهتره بر -

 بود جواب دادم دهیام نشسته بود و از پس که باال آوردم نفسم بر یشونیپ یرو یکه عرق سرد یحال در

 نگران نباش انیخوبم االن بهترم ک نه

 غزاله با شتاب سمت ما آمد نیب نیا در

 شده؟ یخدا مرگم بده چ یوا -

 زدم و رو به هر سه گفتم: یجون یب لبخند

 شدم. تونیخوام که باعث نگران یمعذرت م ستین یزیچ -
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لباس  ارمیخواستم باال ب یو م دیجوش یتو معده ام م یزیکردم چ یغزاله به اتاقش رفتم هنوزم احساس م راههم

 عوض کردم و غزاله موهام رو باز کرد.

ر س دنیکه با د شهیبشورم، اصال باورم نم شیحوله امو برداشتم و رفتم تا صورتم رو از آرا ختمیشال ر ریز موهامو

 گوشته بزنم. یحالم خراب بشه، هه بعد از اتفاق امشب فکر نکنم لب به هر چ یطور نیگوسفند ا دنیبر

در باز شد و مامانم آمد داخل و در  رونیغزاله تو اتاق نبود و رفته بود ب دمیتخت دراز کش یتو اتاق و رو برگشتم

 گفت: یآمد با دلواپس یکه سمت من م یحال

 .ستیگفت حالت خوب ن انوشیشده پرستو؟ ک یچ -

 شدم و جواب دادم: زیخ میجام ن سر

 خوبم ستین یزیچ -

 با مالمت سر تکان داد و گفت: مامان

رنگ به روت  نیدونم چشمت زدن بب یمن که م یسر جات حرف گوش نکرد نیبهت گفتم بش یحاال ه یدید -

 تو رو ببره دکتر؟ انوشیک ینمونده چرا نزاشت

 :گفتم یحال یمامان خندم گرفت و با ب یحرفا از

 یبگو که حالم خوبه گناه داره دلواپس م انوشیفدات بشم خوبم نگران نباش لطفا برو به ک ستیبه دکتر ن یازین -

 مونه،

 :دیصاف نگاهم کرد و پرس مامان

 حالت خوبه؟ یمطمئن -

 زدم یلبخند

 برو استراحت کن قربونت برم! یاره خوبم شما هم خسته ا -

 حالت بد شد... یس کرداحسا انایاگه اح یول ریباش شب بخ -
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 حرفش آمدم به

 گفتم که خوبم! شب خوش زمیمامان عز -

 ورود غزاله مامان اتاق رو ترک کرد. با

 که در دستش بود رو به دستم داد و گفت: یشربت وانیل غزاله

 چت شد تو دختر؟ کدفعهیخورده بخور اخه  هی ریبگ -

به درب وارد شد سپس  یهنگام تقه ا نیت قرار دادم در اکنار تخ زیم یرو رو وانیاز شربت خوردم و ل یا جرعه

 نمود آمد داخل و گفت: یکه نگران م یمادر غزاله در حال

 شده؟ دخترم، یچ

 بر لبام نشوندم و جواب دادم یشرم پاهامو جمع کردم لبخند با

 خاله ستین یزیچ -

 آمد. کمینزد

 رو روشن کنه، نیماش ایم عرش! پاشو پاشو اماده شو تا بگزمیدکتر عز شیپ یچرا نرفت -

 خوبم. ستیبه دکتر ن یازینه خاله جون بخدا ن -

 گفت: یزد و با مهربان یلبخند

 .ریپس استراحت کن قربونت برم شب بخ -

کر ف ایرفتن مادر غزاله دوباره پاهامو دراز کردم غزاله هم رفت تا روشو بشوره چشامو بستم و به نگاه نگران عرش با

 کردم.

 بردم. یهوامو داره لذت م یواشکی دمید یکه م نیبود و از ا یآدم برام خواستن نیه قدر اخدا چ یا

 دیآمد به گوشم رس یکه از پشت در م یدو نفره ا یگفتگو یطور که چشم بسته بودم صدا همون
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 بود که آمده حالمو از غزاله بپرسه، ایعرش باز

 اب بود.خر یلیحالش خ رونیحالش خوبه؟ آخه ب یغزاله مطمئن -

 نگران نباش خودم هواشو دارم! ستین شیزیاره مطمئنم باور کن چ -

 خبرم کن. یداشت ازین یزیخب به چ یلیخ -

 .ریبخواب شبخ ریراحت برو بگ التیچشم تو خ -

 نگران حالش باشه. یواشکیداشت که آدم بدونه عشقش  یچه لذت یوا

 ته دلم مهمان شده بود. یریوصف ناپذ یشاد چنان

 :دیشد و پرس کیچشم باز کنم و چشمام لوم بدن غزاله به تخت نزد دمیترس یم که

 ؟یدیخواب -

 باز کردم و جواب دادم چشم

 شدم! تونیشرمندم غزاله که باعث نگران دارمینه ب -

 بهم رفت و گفت: ینشست چشم غره ا کنارم

 !زم؟یعز یشد یطور نیمگه دست خودت بود که ا هیحرفا چ نیا -

 تو رو چشمت زدن هیچ یدون یم اصال

 کردم  یآروم ی خنده

 !یزن یتو هم که حرف مامانمو م -

 گهید گمیخب راست م -

حالم بد شد دلم به  کدفعهیزد  یو دست و پا م دنیسر بر یرو چطور چارهیگوسفند ب دمید یوقت یدون ینه م -

 کنم. هیحالش سوخت و خواستم گر
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 خنده ریبا بهت نگاهم کرد و زد ز غزاله

 پرستو؟ یهست یک گهیابا تو دب -

 جمع کردم و گفتم: لبامو

 یدیرو ند چارهیتو که اون ب یبخند یحق دار -

 کنارم نشست و گفت: دیخند یکه م یدر حال غزاله

 نگو اصال دل و جرئتشو ندارم یوا -

 .دیدراز کش سپس

 ریشب بخ -

 ریشب تو هم بخ -

تونستم بخوابم به غزاله که زود به خواب فرو رفت نگاه کردم  یآمد نم یکه خوابم م نیباز با ا یبستم ول چشمامو

 خوش بحالش چه زود خوابش برد.

 دادم امیپ انوشیرو برداشتم و به ک یگوش

 ؟یداداش یداریب -

 زود جواب داد. یلیخ

 شده؟ حالت خوبه؟ یچطور مگه؟ طور دارمیاره ب -

 دونستم هنوزم نگران حال من بود. یم

 ؟یداریبره تو چرا هنوز ب یزده به سرم خوابم نم یخواب یم اما بنه قربونت برم خوب -

 شمون؟یپ یاینشستم م اطیتو ح ایبره با عرش یمنم مثل خودت خوابم نم یخدا رو شکر که خوب -

 داداشم. رمیگ یپس وقتتو نم امینه نم -
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 نمونده یزیتا صبح چ یبخواب یکن کم یخب سع اریبس -

 یچقدر زود وقت گذشت و ساعت از سه صبح گذشته گوش شهیعجب گرد شد باورم نمکه به ساعت افتاد از ت نگاهم

 پهلو و اون پهلو شدن خوابم برد. نیبه ا یرو کنار گذاشتم و چشمامو بستم و بعد کل

به صفحه آن  یخواب آلود نگاه یرو برداشتم و با چشمان یزنگ تلفنم چشم باز کردم و خواب آلود گوش یصدا با

 کشان جواب دادم ازهیبدم خم صیزور تونستم اسم شکوه رو تشخ انداختم و به

 آلو... -

 ؟یآلو سالم پرستو خوب -

 ؟یتو خوب یسالم مرس -

 ؟یدختر ساعت ده تو هنوز خواب -

 میشونیو زدم رو پ دیاز سرم پر خواب

 اصال خوابم نبرد. شبیچه بد شد د یوا -

 و گفت: دیخند شکوه

 اشکال نداره. حاال

 نشه باشه.تکرار  یول

 ن؟یبدر تهرون باش زدهیگردبن قرار بود تا قبل از س یبر م یک پرستو

 دمیکش یکوتاه ازهیخم

 دمیدونم هنوز بابا رو ند ینم -

 دلم تنگ شده نیسالم به همه برسون زود برگرد باشه

 مهسا رو برام ببوس به ناصر سالم برسون. زمیعز یسالمت باش -
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 خداحافظ یزم بخواببا یرینگ گهیپاشو د یباش سالمت

 کردم یا خنده

 خداحافظ  -

مردم مهمون بودم  یخونه  یناسالمت رونیشه برم ب یاصال روم نم یبه خودم دادم وا یجا برخاستم کش و قوس از

 دمیاون وقت تا لنگ ظهر گرفتم خواب

 مهربان گفت: یبا لحن دنمیخندان امد تو اتاق و با د ییبا رو غزاله

بهت سر بزنم تا مطمئن بشن  امیخوش خواب بابا منو کشتن پس که ازم خواستن ب یشد داریب خدا رو شکر بالخره -

 که حالت خوبه!

 :دمیتبسم پرس با

 ا؟یک -

 عوض کرد و گفت: لحنشو

 گهیخب... خب همه د -

 کردم و گفتم: یبه او پوف رو

  یکرد یم دارمیب یشد یکه م داریکاش ب -

 کرد. یاخم

 هی و خوابت نبر نگران نباش یبود داریصبح ب یکایتا نزد شبیدونم که د ینم یکن یفکر مکنم؟  دارتیب یواسه چ -

 ینشد داریبرات سر هم کردم که چرا زود ب یداستان

 :دمیتعجب پرس با

 !؟یچه داستان -

 .دیخند
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 صبح تا خوابت برد. یکایحالت بهم خورد و نزد یکم شبیگفتم که د یچیه

 و گفتم: دمیکش ینیه

 ؟یگفت نویا یفتواقعا ر -

 خنده گفت: با

 صبح زود رفتن. یخدا رو شکر مهمانامون همگ ستین یکس رونیب میبر ایمگه دروغ گفتم! ب خب

و مادر  یبرادرش عل ا،یپدر و مادر عرش انوشیکه مامان و بابام، ک ییرایاز شستن دست و روم همراه غزاله به پذ بعد

 ییرو و یبابا جا گرفتم بابا دستش رو دور گردنم حلقه کرد و با مهربانبزرگش اون جا بودن رفتم سالم کردم و کنار 

 خندان گفت:

 حالت بهم خورده بود؟ شبید دمیبابا جون شن یخوب -

 باال گرفتم نگاهش کردم و جواب دادم. یکم سرمو

 نبود. یزیچ خوبم

م بدنم گر کرفت و داغ شدم و تما کدفعهیبه خودم شدم  اینگاهمو به اطراف چرخوندم که متوجه نگاه عرش یدزدک

 زد. یام م نهیقرار خودشو محکم به س یقلبم با ب

بعد غزل آمد و صدام زد ته دلم دعاش کردم چون تو  یلحظات رمیجرات نکردم سرمو باال بگ گهیانداختم و د ریبز سر

 :دستم رو گرفت و گفت دمیمعذب بودم با گفتن با اجازه از جا برخاستم تا بهش رس یلیجمع خ

 جا نیا ادیکشه ب یخجالت م یول نه،یخواد تو رو بب یزن داداشم م میبر ایب

 و در رو باز کرد و دیرو کش رهیغزل لبخند زنان در زد سپس دستگ میقرار گرفت یاو رفتم سپس پشت در اتاق همراه

 نمدیخل عروس خانم با درفتم دا ریکه هر دو دستم رو با هم قالب کرده بودم سر بز یتعارف کرد که برم داخل در حال

  میخندان از جا بلند شد و هر دو هم زمان گفت ییبا رو

 سالم... -

 آروم گفت: یدستم رو فشرد و با لحن یدستمو جلو بردم با گرم سپس



 دوباره یطلوع

 
281 

 

 خوشحال شدم. دنتیبنده رها هستم از د -

 زدم یلبخند

 منم پرستو -

 کنم یخواهش م نیخوش وقتم پرستو جون بفرما بش -

 که بهش اشاره کرده بود نشستم. یمبل یگفتم و رو کیرو تبر شونیان عروسزن لبخند

 یلیزد که اتاق تازه عروس است انداختم با رفتن غزل خ یبود و داد م دیبا سف ینگاه گذرا به اتاق که تمش صورت و

از  تیبا تابع نشوندم اونم یمحو بر لب م یکردم لبخند یبگم فقط هر بار نگاهش م یدونستم چ یمعذب بودم و نم

 زد سپس صداش رو صاف کرد و گفت: یبه روم م یمن لبخند

مه ه شبیبه خصوص که د نمت،یبب کیکنجکاو شدم از نزد یلیخ دمیشن فتویاز پس که تعر یراستش رو بخوا -

 کردن. یم فتویتعر

 یدونستم چ یدم؟ نمورده زبونا بو تیهمه جمع نیا ونیبودم که م ریحد چشم گ نیدر ا یعنیتعجب نگاهش کردم  با

 و گفت: دیبگم همون طور سکوت کردم خند

 کردن. ینم فیجا ازت تعر یتازه درک کردم که حق با همه بود و ب یراستش را بخوا -

 و نزد من آمد. دیهنگام غزاله به دادم رس نیشد در ا یانداختم و عرق شرم از پشتم جار ریزده سر بز شرم

 ه؟یخلوت کرده خبر زمیعروس خانم با دوست عز هیچ -

 و گفت: دیخند رها

 !یدار یچه دوست ماه -

 کردم و گفتم: دایبا آمدن غزاله جرات پ انگار

 همه لطف و محبت شما کم آوردم  نیباور کن در قبل ا زمیعز یدار اریاخت -
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 انوشیا مامان و کآمدن بعد از سرو ناهار که با باب کیعرض تبر یاز دوست و آشناها برا یقبل از وقت ناهار عده ا تا

 :دیتنها شدم مامان رو به بابا پرس

 م؟یبرگرد یک یدار میتصم -

 اعتراض گفتم: با

 مامان؟ میکه برگرد یخوا یم یزود نیا به

 زد و گفت: یلبخند یبا مهربان بابا

 نبابا جو  میایخودمون ب نیانشا اهلل دفعه بعد با ماش یول میگردش کن یکم میخواد بمون یدونم دلت م یم

 ادامه داد. انوشیرو به ک سپس

 پرولز دارن! یک یبرا نیکن بب هیته طیبرو بل ایبابا زحمت بکش با عرش انوشیک

 بچگونه گفتم: یو با ادا دمیکوب نیبه زم پا

 خوام باهاش برم یمنم م -

 زد و گفت: یبهم انداخت لبخند ینگاه انوشیک

 خب برو اماده شو اریبس -

 گفت:رو به مامان  یبا شوخ سپس

 کن شوهرش بده بره دایبراش پ یجنوب هیخودشو اسه جنوب کشته  نیمامان ا -

 حرص نگاهش کردم و براش شکلک در آوردم که مامان معترضانه گفت: با

 جا چکار؟ نیا ادیهمه خواستگار تو تهرون داره ول کنه ب نیوا ا -

 و طرف اتاق غزاله رفتم. دیحرف مامان دلم لرز از
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قبل از او به خودم  میهم شد ی رهیهر دو خ دنمیو با د رونیاز اتاق آمد ب ایدرب رو باز کنم عرش که خواستم نیهم

 جا دور شد. نیآمدم و از جلو در کنار رفتم اونم نگاهشو ازم گرفت و از ا

کرد  ینگاهم م رهیخ رهیغزاله که خ شیقرارم گذاشتم اصال حواسم پ یقلب ب یشتاب وارد اتاق شد و دست رو با

 نبود.

 پرستو حالت خوبه؟ -

 صداش هول کردم  دنیشن با

 هو گچ شده؟ نیپس چرا رنگت ع -ب بله خوبم -

ما ته ا دمیلبخندشو نفهم یلبان غزاله نشست معن یرو ینزدم که لبخند معنادار یو حرف دمیبه صورتم کش یدست

 به من ایگفت که عرش یکاش م یآورد آه ا یغزاله از موضوع با خبر بود اما به رو نم ییجورا هیکردم که  یدلم حس م

 کرد. یعالقه داشت و راحتم م

 زدم و گفتم: یرفتار کنم لبخند یکردم عاد یسع

 ایته آقا عرشالب م،یتو شهرتون هم بزن یگشت هیتا  م؟یبا هم بر یاینم رهیبگ طیبرم تا بل انوشیخوام با ک یم یراست -

 .ادیهم م

 گفت: یبه ابروهاش داد و با دلخور یحالت

 نیموند یم شتریذره ب هیبد شد کاش  یلیخ د؟یبر دیخواه یواقعا م -

 آوردم گفتم: یم رونیکه مانتو شلوار از چمدونم ب یحال در

 .دیزن یو شما هم سر م میا یحاال ان شاهلل دفعات بعد باز هم م -

 نه؟ ای میبر یایم ینگفت حاال

 یغزاله مکث دنیبا د ایعرش میدم در منتظر من بودن ملحق شدکه  ایو عرش انوشیو به ک میهر دو اماده شد سپس

 :دیکرد و پرس

 ؟یایب یخوا یم یچ یتو واسه  -
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 غزاله من جواب دادم یجا به

 .ادیمن ازش خواستم ب دیببخش -

 کرد و گفت: یتبسم ایعرش

 .دیخب سوار ش اریبس -

 چه قدر پر رو شدما! دایجد خخخخخ

 یهاشون م یبه اونا و شوخ زیو من و غزاله ن دنیخند یکردن و م یم یوخبا هم ش ایو عرش انوشیراه ک در

 و اطراف بود. رونیحواسم به ب شتریاما ب م،یدیخند

و سال نو رو داشت  دیاون جا شوق و شور ع یسر سبز پر از مسافر که چادر زده بودن باز حال و هوا یجاها اکثر

 :دیکه متوجه من شد پرس ایدم عرشز یم دیرو د رونیب دایبد دیهمون طور که مثل ند

 گم؟یکه از شهرمون خوشت آمده درست نم نیمثل ا -

 آروم جواب دادم یلحن با

 قشنگه! یلیشهرتون هم خ یداره! ول یبرام تازگ زیهمه چ امیچون بار اوله که م -

 با تبسم رو به من کرد. غزاله

 گلم! نهیب یچشات قشنگ م -

 میشدن و من و غزاله تنها موند ادهیپ ایو عرش انوشیک میدیحل مورد نظر که رسدوختم به م رونیچشم به ب دوباره

 گفت: یغزاله با دلخور

 نیموند یم گهیخواست باز چند روز د یدلم م -

 زدم و دستشو گرفتم یلبخند

 تو! یعروس یبار برا نیا یول میایغصه نخور انشاهلل بازم م -
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با  خندون برگشتن یبا رو ایو عرش انوشیکه ک میکرد یصحبت با هم سپررو با  یقیبه بازوام زد دقا یو مشت دیخند

 آمده که خوشحاله؟ رشیگ طیامروز بل یغصه ام گرفت حتما برا دنشونید

 :دمیرا دم گوشش قرار داد صبر نکردم و پرس یشد و گوش سوار

 ؟یگرفت طیشد بل یچ -

 .صبر کنم و مشغول صحبت با تلفن شد یدست اشاره کرد که کم با

 سالم بابا -

 فقط برا دو نفر جا بود. امدین رمونیامروز پرواز گ یبرا

 بگردونم. یخوام پرستو رو کم یآخه م میبرگرد رید یفردا ساعت ده باشه چشم ممکنه ما کم یگرفتم برا بله

 یفدا  یچه قدر عاشقش بودم و دوستش داشتم! اله ایبه روش زدم خدا یلبخند یبهم انداخت که با خوشحال ینگاه

 داداش گلم بشم من

 گفت: یکرد رو به من با مهربان یبابا که خداحافظ از

 ؟یخوا یم یچ گهید نیهم از ا نیخب پرستو خانم ا -

 که مهمان دلم شده گفتم: یریوصف ناپذ یشاد با

 ت،یسالمت -

 گفت: یکرد و با شوخ یاخم

 مونه! یمن م یبرا یبهت بدم پس چ مویاگه سالمت -

 .میدیندهمه با هم خ و

 :دیبود پرس دایپ ایاز خنده در لحن عرش ییکه رگ ها یحال در

 خب کجا برم؟ -
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 شانه باال انداخت و گفت: انوشیک

 از من نپرس از خانما بپرس -

 و شانه باال انداختم دیخندانش دلم لرز یرو دنیاز پشت شانه نگاهمون کرد با د ایعرش

 دونم یمنم نم -

 استارت زد و گفت: ایعرش

 به من. دیس کجاشو بسپارپ -

 کرد. ینگاهش را سمت من معطوف م یکرد و گاه یصحبت م انوشیبا ک یرانندگ نیح در

و او با تمام متانت و حوصله  دمیپرس یمردمانش از غزاله م یزدم درباره شهر و چگونگ یم دیرو د رونیکه ب یحال در

 کرد. یم فیبرام تعر

 شد. متوقف یکنار شهر باز نیکه ماش نیا تا

 بودن اون جا چه قدر هم شلوغ بود. ختهیاون جا چه خبر بود! انگار تمام مردم عالم ر واو

ت و داش یقدم بر م ایداخل غزاله کنار عرش میو رفت میرد شد تیانبوه جمع انیکرد و با زحمت از م هیته طیبل ایعرش

 زد. یبودنم داد م بهیه بودم اما غرکه خوش حال و ذوق زد نیبودم با ا دهیرو چسب انوشیمن با استرس دست ک

 رو گم کنم انوشیک دمیترس یهمه اش م و

 و گفت: دیخند دمیبهش چسب دهیترس یزیکه از چ یمثل بچه ا دیکه د انوشیک

 ر؟یازم فاصله بگ یچته دختر کم -

 باال انداختم شانه

 ترسم گمت کنم یخوام م ینم -

 روم گفت:آ یزد و با لحن یلبخند دیرس ایکه به عرش صدام
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 مینگران نباش ما هواتو دار -

 ام ییکنه آدم ترسو یکنه؟ حتما فکر م یدرباره ام فکر م یخودش چ شیشدم حاال پ عیضا یوا یا

 زد و گفت: یلبخند غزاله

 زم؟یعز مینترس همه هواتو دار یول یحق دار -

 .میموافقت کرد یو همگ میبخور یبستن میداد بر شنهادیپ انوشیک یاز سوار شدن چندتا باز بعد

 تو عمرم بود. یروز نیخدا جونم حتم دارم امروز بهتر یوا

 یزیچ یکردم اتفاق یشدم همه اش ته دلم خدا خدا م یذوق زده م دیجد یها زیچ دنیخوش حال بودم و با د یلیخ

ا ب ید که بعضش یموجود افزوده م تیبه جمع یغروب شده بود و هر لحظه انبوه رهیهامو ازم بگ یو تمام خوش فتهین

 شویمعن دمیشن یم یکردن و من هر بار کلمه ا یصحبت م گهیبا هم د یعرب نیریش یبا لهجه  یو بعض یزبان فارس

 :دمیپرس یاز غزاله م

 ام خوشحال بود. یهم با سر به سر گذاشتن من با خوشحال انوشیک

و  نیکردم و همه اش به ا ینم یدگشده بود اصال خوب رانن یکه شدم از شدت خنده اشکم جار یباز نیماش سوار

 رونیغزاله هم که ب دنیخند یبهم م زیخوردم اونا ن ایو عرش انوشیک نیخوردم چند بار که به ماش یاون بر م

 داد. یبرام دست تکان م یو گاه دیخند یکرد به ما م ینگاهمون م ستادهیا

م غزاله ه رهیم جیفت کرد و گفت که سرش گمخال انوشیخواستم سوار چرخ و فلک بشم اما ک یسوار نیبعد از ماش

 نگفت و سکوت کرد. یزیچ ایفقط عرش انیم نیسوار بشم ا ییترس رو بهونه کرد پس منم دوست نداشتم تنها

 چند قدم جلوتر از اونا برداشتم و گفتم: دیدلم لرز میسوار بش نیکاب هیکه من و اون هر دو تو  نیفکر ا به

 شدم الشیخیولش کن ب -

 صدام زد. شانویک

 شم قهر نکن یبه خاطر تو سوار م ایخب ب یلیخ -

 گفتم: یباال انداختم و با شوخ شانه
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 آقا، یکن یخواد از خود گذشتگ ینم -

 یا زهیکه سنگ ر میرفت یاون سمت پارک پله ها رو باال م میبر میخواست یکه م یدر حال مونیهر چهار نفر سپس

 کرد. یم تیذرفت تو کفشم و موقع راه رفتن پامو ا

رو در آوردم و دوباره پام کردم لبخند زنان به رو به رو و اطرافم  زهیخم شدم کفشمو از پا کندم سنگ ر یکم ستادمیا

 نبود. هیو بق انوشیاز ک یچشم چرخوندم اما خبر

ن پله ها رو لرزو یکجا رفتن؟ نخواستم زود خودمو ببازم و ترس به خودم راه بدم راهمو ادامه دادم و با پاها یعنی

 زدم یم دیاطراف رو د یداشتم با نگاه جستجوگرانه ا یکه آروم آروم قدم بر م یرفتم در حال نییپا

 کنم؟ داشونیتونستم پ یم یچطور تیهمه جمع نیا نیمن ب یخدا

که  یبار نینه اخر یگشتم نبود وا یدنبال گوش فمیزنگ بزنم اما هر چه تو ک انوشیگز کردم و خواستم به ک یا گوشه

 از من عکس گرفت دستش موند. انوشیدادم ک

 نشد. یازشون بشه اما خبر یکه خبر دیام نیبعد سر جام موندم به ا یبه سرم بکنم کم یچه خاک حاال

ا البته حتم دارم ت ه،یگر ریمادرشو گم کرده بزنم ز ایکه پدر  یخواست مثل بچه ا یگرفت و دلم م یکم بغضم م کم

 شه،یم یازشون نشد اشکم جار یاز خبراگر ب گهید قهیچند دق

 مدیرو ند یزدم اما کس دیبا هراس و ترس به راه افتادم و سمت پله ها برگشتم رفتم باال و از اون باال اطراف رو د باز

 زد؟ بشونیکجا غ کدفعهیآخه  ینگران من بود ول یلیبود حتما حاال خ انوشیک شیفکرم پ

شده بود و من تک و  کیبرم هوا تار دیبا یدونستم کدوم طرف یم و نمطور سر گردون بود نیساعت هم کی حدود

 .ستادیا یکم کم قلبم از شدت ترس از حرکت وام بیغر یعالم ونیتنها م

 یحاال چه حال انوشیچاره ک یرو به خودم جلب کنم ب یخواستم نظر کس یشد اما زود پسش زدم نم یجار اشکم

 داره!

 یقدر دور خودم چرخ زدم که حت نیکردم ا یو زود با پشت دست پاکشون م ختیر یاو اشکام پشت سر هم م ادی به

 یرازشون خب گهید قهیگرفتم اگر تا چند دق میگز کردم تصم یشده بودم باز گوشه ا جیرو گم کردم گ یدرب خروج

 رمیتماس بگ انوشیخواهش کنم تلفنشو بهم بده تا با ک یکینشد از 
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 افتاد. ایاز دور چشمم به عرش دمیکش یبه اطراف سرک م و ستادمیطور که سر جام ا همون

 شم.با یکردم عاد یشد طرفش قدم برداشتم و سع یلبام نقش بست و اشکم جار یرو یبغض لبخند انیم ناخوداگاه

 نه،یخواست ضعفمو بب یکه متوجه من شد طرفم پا تند کرد اشکمو پا کردم دلم نم زین ایعرش

 مینگران شده بود یلیزد؟ خ بتونیغ کدفعهیجا پرستو خانم؟ک یجا نیشما ا -

 خواست یرو نم نیبشه و اصال دلم ا یکلمه اشکم جار نیبا اول دمیترس یندادم م جواب

 نگران و دلواپست شده بود. یلیخ انوشیخدا رو شکر که حالتون خوبه ک -

 خوردم سکوت کردم یکه بغضمو به زور فرو م یدر حال باز

 رفتم. یو غزاله م انوشیت کسم ریهمراه او سر بز و

در وجودم حس کردم متوجه من که  یترس دنشیبا د دمینمود رو د یو نا آروم م یعصبان یلیکه خ انوشیدور ک از

 رو به من گفت: یبا لحن تند تیشد با اخم و عصبان

 ؟یرفته بود یمعلوم هست کدوم گور چیه -

 کارانه گفتم:فشرد قورت بدم و طلب یکردم بغضمو که گلوام را م یسع

 زد؟ بتونیدونم کجا غ ینم کدفعهیشماها که  ایمن  -

 باز با هنون لحن و حالش ادامه داد. انوشیک

 به سرم زد. الیازت نبود هزار فکر و خ یخبر میگشت یساعته دنبالت م کیمقصر  میاره حاال ما شد -

 و چشم پر از اشک گفتم: نیبغض سنگ با

 کار رو کردم؟ نیعمد ا یرومن از  یکن یتو فکر م انوشیک -

 نگم یزیتونستم چ یباز نم ینگران من شده بود ول یلیدونستم خ یم

 زد و گفت: یلبخند محو ایعرش
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 فتادهین یجون خدا رو شکر که اتفاق انوشیک -

 زل زد بهم تیبا عصبان انوشیک

 شد. ریگونه ام سراز یو قطرات درشت اشک رو دمینگاه تندش به خودم لرز از

 گفتم: بغض با

 گهید ماریرفته بود تو کفشم تا خم شدم درش ب زهیسنگ ر هیحواسم نبود که ازتون فاصله گرفتم  انوشیبخدا ک -

 ...دمتونیند

 و سمتم آمد. دیبه موهاش کش یکالفه دست انوشیزدم و سکوت کردم ک هق

ضامن جلو صورتم گرفتم که خواد من رو بزنه دستشو که سمتم آورد دستم رو  یحس کردم م کدفعهیدونم چرا  ینم

 آروم و مهربان گفت: یشدم من و به خودش فشرد و با لحن دهیدر آغوش گرم و بردارانه اش کش کدفعهی

 نکن. هیخب حاال گر یلیخ -

 شد. یگونه هام جار یاز اشک رو یلیچشم پر از اشک نگاهش کردم و دوباره س با

 گفت:به ابروهاش داد و اشکم رو پس زد و  یحالت انوشیک

 تند رفتم. یلی! من و ببخش خزمیخوام عز یداشتم معذرت م یچه حال یدون ینگرانت شده بودم نم یلیخ -

 رفتم. کشیزدم و نزد یکرد افتاد لبخند ینزدم چشمم به غزاله که بغض کرده نگاهم م یجدا شدم و حرف ازش

 ؟یچته بغض کرد گهیتو د -

 زدم و جواب داد. یمحو لبخند

 رانت بودم منم نگ یچیه -

 و گفت: دیجو متشنج شده هر دو دستش رو بهم کوب رییتغ یبرا ایعرش

 ه؟یاالن وقت چ نیاگر گفت -
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 تفاوت جواب داد. یب انوشیک

 به خونه... رفتن

 نوچ نوچ کرد و گفت: ایعرش

 االن چه وقت خونه رفتنه؟ یمرد حساب -

 میبزن یشام درست و حساب هی میمن، وقتشه که بر زیعز یزوده درست حدس نزد یلیرفتن به خونه هنوز خ ینه برا 

 !یدیو ند یکه فکر کنم تا حاال تو عمرت نرفت ییجا هیبه رگ اونم کجا؟ 

 با تبسم گفت: انوشیک

 جا کجاست؟ نیا مینیبب میباشه بر -

 بود. یزیچ ری. و هر کدوم فکرش درگمیفرو رفت یو همه در سکوت مبهم میشد نیماش سوار

لرزوند و ته دل خدا  یآمد تمام وجودمو به خود م یکردم چه بسرم م ینم دایرو پ انوشیکه اگر ک نیو دلهوره ا ترس

گذشت اما چنان دلم گرفته بود که دوست داشتم فقط بر گردم خونه، با فکر  ریبخ زیکردم که همه چ یرو شکر م

 اطراف نبود. هرفتم و حواسم ب یتر تو خودم فرو م شیموضوع ب نیکردن به ا

 که نگاهش کنم جواب دادم نیبدون ا دمیکرد رو که شن یکه صدام م انوشیک یصدا

 پرستو -

 هووووم -

 شده؟ یزیچ -

 تکان دادم  سر

 نه چطور مگه؟ -

 ؟یگرفته ا یآخه خل -

 .ستین یزینه چ -
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 ؟یستیاز دست من ناراحت ن یعنی ؟یمطمئن -

 با لبخند باال گرفتم نگاهمو

 !ناراحت باشم دینه چرا با -

نگاهمو که به  امیحالت در ب نیزدن اطراف از ا دیکردم با د یزد و نگاهش رو به رو به رو دوخت سع یلبخند انوشیک

 از تعجب چشمام گرد شد! تیانبوه جمع دنیدوختم از د رونیب

 :دمیپرس و

 !دن؟یم یمفت یقدر شلوغه نکنه غذا نیجا کجاست چخبره ا نیا -

 داد.کرد و جواب  یخنده کوتاه ایعرش

 .ستین یمفت یاز غذا یطور شلوغه، و خبر نیا شه،یجا هم نیلشکر آباد ا گنیجا م نیبه ا -

رو  نیکرد ماش دایپ نیپارک ماش یبرا ییجا ادیکه با زحمت ز نیبعد از ا ایدوختم عرش رونیچشم به ب یشگفت با

م رو گ انوشیباز ک دمیمردم ترس تیو جمع یشلوغ دنیبا د میشد ادهیپ یپارک کرد و همگ گهید یها نیماش ونیم

 .دیبه روم پاش یمتوجه من که شد لبخند دمیبازواش رو محکم چسب ریکنم ز

 یم دیکه اطراف رو د یو در حال میداشت شد یکه تم قرمز و مشک یو بزرگ کیوارد رستوران ش ایعرش ییراهنما با

 زد و گفت: یلبخند ایعرش میقرار گرفت یزیزدم همراه غزاله پشت م

 د؟یبخور دیدار لیخب خانما چه م -

زدم و جواب  یمنتظر بود تا من حرف بزنم لبخند زیبگه اما او ن یزیبه غزاله انداختم و منتظر شدم تا او چ ینگاه

 دادم

 امممم من دوست دارم فالفل بخورم، -

 :دیکرد و پرس یمکث ایعرش

 همه غذا چرا فالفل؟ نیا -
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 تبسم جواب داد. با

 ست؟یغذا نخب مگه فالفل  -

 و گفت: دیرو کش ایدست عرش انوشیک

 نپرس! یزیچ گهیگفت بگو چشم د یهر چ نیا میبر ایب -

 :دیخندون رو به غزاله پرس یبا لب ایعرش

 ؟یتو چ -

 جواب داد. غزاله

 خوره یپرستو م یمنم هر چ -

خواست  یچه قدر دلم م بودن و یو خواستن زیکردم و رفتنشون رو تماشا کردم هر دو شخص برام عز یآروم خنده

 .دیرس ینم انیبه پا دارید نیا

 نه؟! نیهمو دوست دار یلیخ -

 بهش چشم دوختم. یرو سمت غزاله سوق دادم و سوال نگاهم

 و گفت: دیخند

 ن؟یرو دوست دار گهیهم د یلیخ انوشیمنظورم تو و ک -

 !گفت یرو م ایفکر کردم من و عرش کدفعهیمن و باش فکرم کجا رفت!  دمیخند

 داد. ادامه

تحمل  وتیلحظه دور کی انوشیمحاله ک فته،یبرات ب ینکرده اتفاق یبهم ثابت شد اگر خدا شیساعت پ کیاتفاق  از

 کنه،

لحظه  کیکرد که چرا مواظب تو نبوده  یخودشو هم لعنت م یمتوجه گم شدن تو شد حت یپرستو وقت ینیبب ینبود

 ه بود.اشک تو چشماش جمع شد یحس کردم از شدت نگران
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 دوست داره! یلیبرادرت تو رو خ پرستو

 بر لب نشوندم سر تکان دادم یلبخند

 دونم یاهوووم م -

ذا غ نیبا دست پر برگشتن در ح ایو عرش انوشینگذشت که ک یریدستم گذاشت د یزد و دست رو یلبخند غزاله

کردم دستپاچه  یو به خودم حس مر ایعرش یپ ایپ ینگاه ها ینیانداخته بودم سنگ ریکه سر به ز یخوردن در حال

نگاهش رو ازم گرفت نگاهمو باال  هلحظه حس کردم ک کینشون بدم  یدونستم چه عکس العمل یشده بودم و نم

 میهمو نگاه کرد رهیخ یشد و لحظه ا یکیگرفتم که با نگاهش 

مام بدنم ت انوشیک یصدا دنیبا شن انداختم ریقرار سر به ز یب یمتوجه بشن با قلب انوشیکه غزاله و ک نیقبل از ا امّا

 بست. خی

 شده؟ یزیپرستو چ -

 دگرگون شده نگاهش کردم یحال با

 چطور مگه؟ -

 !؟یغذا رو دوست ندار نیاگه ا ارمیبرات ب یا گهید زهیچ یخوا یم ینخورد یزیآخه چ -

 زدم  یلبخند

 گهیخورم د یخوش مزه است دارم م یلیممنون اتفاقا خ یلینه خ -

 دنبالش گشتم اما نبود. فمیتو ک دیزنگ تلفنم به گوش رس ینگام صداه نیا در

 خورد مقابلم گرفت و گفت: یرو که هنوز زنگ م یگوش انوشیک

 من جا مونده بود. شیهاش پ نیا ایب -

کرده  ویس یگرفت اما چون اسم او رو غربت تو گوش یرو ازش گرفتم عرفان بود که تماس م یزدم و گوش یلبخند

 نشناختش نوشایبودم ک
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 تنگ شده بود. یلیکه خواسم جواب بدم تماس قطع شد آه چه بد شد خدا کنه دوباره زنگ بزنه دلم براش خ نیهم

 خواستم به او بگم... یحرف داشتم که م یکل و

 زنگ خورد، حدس زدم که عرفان باشه و حدسم درست از آب در آمد. انوشیهنگام تلفن ک نیا در

 اش انداخت و رو به من با تبسم گفت: یگوش یبه صفحه  ینگاه انوشیک

 عرفان... -

ا تعجب که ب ختمیرو بر انگ ایبر لبام نقش بست که شک ندارم شک عرش یظیاسم عرفان چنان لبخند غل دنیشن با

 نگاهش رو سمت من سوق داد و چشم  به من دوخت.

 د.با گفتن با اجازه از ما فاصله گرفت و مشغول صحبت با تلفن ش انوشیک

 ...ایموندم با نگاه کنجکاو عرش منم

 بغل جا به جا کرد و گفت: ریبغلش رو ز ریلبخند زنان از جا برخاست چوب ز غزاله

 گردم. یزود بر م ییبرم دستشو -

که گرم صحبت بود سمت  یهم در حال انوشیتنها بزاره ک ایخواست من رو با عرش یعمد م یکردم از رو احساس

 داشت. یقدم بر م یدرب خروج

 که قلبم ضرب گرفته بود سمت او برگشتم یدر حال ایعرش نیدلنش یصدا دنیشن با

 بهت خوش گذشته باشه، دوارمیام -

 زدم و با صراحت جواب دادم یلبخند

 گذشت یخوش م یتا قبل از گم شدنم اره حساب -

 و ادامه دادم دمیخند سپس

  یلیکه مادرشو گم کرده بود شده بودم خ یمثل بچه ا -
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 شناسه گم بشه، یکه نم ییداره آدم تو جا یبد احساس

 کرد. یحیمل خنده

 یاحساس بد یلیشناسه گم بشه خ یکه نم ییجا ایشناسه، درسته آدم تو شهر  یگم شدن بزرگ و کوچک نم -

 کنه، یم دایپ

 لب نشوند و گفت: یرو یسکوت کرد و متفکرانه لبخند یا لحظه

خواستم  یخودم م الیچند ساعته گرفتم، به خ یروز مرخص کیه رفته بودم ک یاول خدمت سرباز یروزها ادمهی -

 یگشت و گذر تازه متوجه شدم که راه برگشت رو گم کردم و نم یتو شهر بگردم و خوش باشم اما بعد از کل یکم هی

 مادرشو گم کرده شده بودم  ای رکه پد یرفتم! به قول شما مثل بچه ا یم دیبا یدونستم کدوم طرف

 طرف  هیبرگشتن هم از  ریطرف و ترس د هینکنم  دایکه نکنه راه رو پ نیا ستر

 .رفته بود ادمیکردم رو  یبود و از شانس بدم اسم پادگان که توش خدمت م قهیدق ستیوقت که داشتم فقط ب کل

 شد. یم کیگفتم کم کم هوا تار یاسم پادگان رو م دیبا رمیرو بگ یخواستم نشون یهم که م یهر ک از

 یتو پادگان م یشناختمش و چند بار یفقط م میهم نبود قیالبته اون روزا دوست و رف دمیرو د انوشیک کدفعهی

 دمشید

 ...خالصه

 خنده، ریزد ز کدفعهیکردم که  فیگم شدنمو براش تعر انیو جر میکرد کیسالم و عل گهیهم د با

 شد. یشدنم م یتر عصبان شیو باعث ب د،یندخ یخوش به من م الیبودم و اون با خ یلحظه من چنان عصب اون

 فیتعر  نیدوختم تا ادامه بده در ح ایهنگام غزاله برگشت و نشست سر جاش مشتاقانه چشم به دهان عرش نیا در

 برد. یشد و دل از من م یم انیزد چال گونه اش نما یکه لبخند م یکردن خاطره اش موقع

 د.به غزاله انداخت و ادامه دا یمکث نگاه با

 گفتم: یبله داشتم م -
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 کرد. دنیبهش گفتم که راهم رو گم کردم شروع به خند تا

 نشد. یمتشنج ازش خواستم که راه رو به من نشون بده اما راض یاعصاب با

از آب  یهم ه انوشیخوردم، ک یرو م یاضافه کار دیام تموم شده بود و خواه نخوا با یموقع چند ساعت مرخص اون

 گردونم پادگان یشرط که برت م هیگرفت گفت به  یم یگل آلود ماه

 ...یستیکه سه روز سر پستم ب نیگفت ا ؟یچه شرط دمیپرس

 قبول کردم. یخواست تنهام بزاره با نا چار انوشیک ینشدم اما وقت یراض اول

 و رو به من گفت: وستیبرگشت و به جمع ما پ انوشیهنگام ک نیا در

 سالم رسوند. یلیعرفان خ -

 خندان گفتم: ییرو با

 !نیسالمت باش -

 قرار داد و گفت: زیم یهر دو دستش رو رو انوشیک

 ن؟یزد یحرف م یخب درباره چ -

 جواب داد. ایعرش

 !ادته؟ی انوشیکنم ک یم فیکه گم شده بودم رو براشون تعر یروز یدارم خاطره  -

 و گفت: دیخند انوشیک

 وزها!بود اون ر ییبره عجب روزها ادمی شهیاره مگه م -

 خندان که انگار به اون روزها برگشته بود ادامه داد. ییبا رو ایکردن عرش یاز اون روزاشون م یادیهر دو که  سپس

که  یپادگان و من مجبور شدم بعالوه کارم و اضافه کار میرو که قبول کردم با هم برگشت انوشیشرط ک گهیبله د -

 قا سه روز همه اش بخور و بخوابآ نیآقا رو انجام بدم و ا نیخورده بودم کار ا
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 .میداد یسر اون روزا گوش م انوشیو ک ایبه بحث کردن عرش میدیخند یم زیر زیکه من و غزاله ر یحال در

 کرد و معترضانه گفت: یاخم انوشیک

 .ستادمیهفته، سر پستت ا کیتر از  شیمن ب یخود سر من منت نزار بعد از اون سه روز که سر پستم بود یب -

 و گفت: دیخند ایعرش

 سر پستم. یرفت یعمرا م یشد یاره جون خودت اگر تو باعث شکستن دستم نم -

 با چشمان گرد شده به خود اشاره کرد و گفت: انوشیک

 ن،ییپا یچند متر پرت کرد یخودتو از باال یریبگ یکه مرخص نیتو! به خاطر ا ایمن، من باعث شدم  -

 اضافه کرد. زیشوخ آم یو لحنخندان  ییرو به ما کرد و با رو سپس

 ندادن یآخر سر دستش شکست و بهش مرخص -

رستوران رو  میکه داشت یبا حال خوش قه،یو چهل و پنچ دق ازدهیخنده حدود ساعت  ریز میزد مونیهر چهار نفر و

 .میترک کرد

لوم و مع میرفت یجا م نیاز ا دیکه با یبرسه، آخه فردا روز انشیخواست امروز به پا یکه خسته بودم اما دلم نم نیا با

که  یدر حال دمی! خخخخ باز گفتم عشقم من اون رو به اسم عشق خودم نامنمیتونم عشقمو بب یم گهید یک ستین

 یواشکی یو نگاه ها یهمه مهربان نیا یبهم نداشت معن یاگه حس ینسبت به من داشت! ول یدونستم چه حس ینم

 بود؟ یاش چ

نکنه عشق منم مثل عشق شکوه  ره،یگ یکنم بغضم م یفکر م دید یم یآدم عاد هیو جز من  ایکه عرش نیبه ا یوقت

اون موقع  دیرو نداشت شا یشکست نینه خدا نکنه چون دلم اصال تحمل همچ یوا اد؟یطرفه از آب در ب کیو عرفان 

ه بودن دلم گرفت و به ذهنم هجوم آورد کدفعهیافکار که  نیتونستم که حال عرفان و شکوه رو درک کنم با ا یم

 پنهان کنم. هیبق دهیحالتم رو از د نیبه خود گرفتم و نتونستم که ا یحالت عصب

 :دیکه زل زده بود به من دستم رو گرفت و پرس یدر حال غزاله

 پرستو جون حالت خوبه؟ -
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 سر تکان دادم. دمیدستش کش ریکه نگاهش کنم دستم رو از ز نیا بدون

 بله خوبم -

 دستم جا خورد و گفت: از حرکت غزاله

 ؟یرس یپس چرا ناراحت بنظر م -

 کرد. دییطرف من برگشت و حرف غزاله رو تا انوشیک

 شده؟ یزیحق با غزاله خانم چ -

رو  کرد شدم زود نگاهم ینگاهم م ییرو به رو نهیکه از تو آ ایباال گرفتم و باز متوجه نگاه عرش یام رو کم یعصب نگاه

 که خارج از کنترلم بود گفتم: یبا لحن تند وشانیازش گرفتم و رو به ک

 .دیشد که شماها با من یم یزیاگر چ ستین یزیخوبم چ ن؟یپرس یحالمو م قهیدم به دق یبابا چتونه ه یا -

ه که ب یناجور یآشفته از فکر ها یبا حال دینپرس یزیچ یکس گهیبهم انداختن و د ییسه با تعجب نگاه گذرا هر

 هنگ در حال پخش بود دادم.زد گوش به آ یذهنم م

 زد. یخواننده چه دلخوش بود که همه اش از عشق دم م نیا هه

 (ییایعشق آر یفتاح ی)مصطف

فرو  یخواب بودن و خونه تو سکوت مطلق یخونه، از ضاهر معلوم همگ میدیرس یساعت دوازده و خورده ا حدود

 .دیکش یبود و انتظار ما رو م داریرفته بود فقط بابا ب

 خندان جواب سالم ما رو داد. ییبا رو میبه او سالم کرد یهمگ

 آروم رو به بابا گفت: یبا لحن انوشیتنهامون گذاشتن و رفتن. ک ریبعد از گفتن شب بخ ایو عرش غزاله

 !میو شما رو منتظر گذاشت میبرگشت ریخوام اگه د یمعذرت م -

 کو؟ مامان

 داد و گفت: قرار انوشیشونه ک یکرد دست رو یخنده آروم بابا
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 رید دیبخواب دیمن خوابم نبرد. مادرت تازه رفت تا بخوابه، شماها هم بر یول نیگرد یبر م رید ینه پسرم تو که گفت -

 وقته

 گفت و رفت داخل ریشب بخ انوشیک

 کردم یبابا رو نگاه م زیآم طنتیحرکتم نکردم و با نگاه ش نیسر جام موندم و کوچک تر من

 گفت: تبسم نگاهم کرد و با

 گه؟یبرو د یستادیچرا ا -

 :دیبهم انداخت و پرس یبه همون حالت موندم نگاه پرسشگر باز

 ؟یخوا یم یزیچ -

 زدم و سر تکان دادم و زمزمه کنان گفتم: یگل و گشاد لبخند

 خوام یبغل م -

رو  فتم بابا دستشو دستش رو تا آخر باز کرد لبخند زنان خودم رو تو بغلش انداختم و محکم بغلش گر دیخند بابا

 نیخواست ازش جدا بشم با ا یتو همون حال موندم اصال دلم نم یسرم زد لحظات یرو یدور کمرم حلقه و بوسه ا

 در آغوش گرم بابا بمونم. نخواست همچنا یکرد دلم م یم ینیکه ته دلم سنگ یهمه حس دلتنگ

 گفت: یرو از خودش جدا کرد و با مهربان من

 وقته ریدلم د زیاب عزبرو بخو گهیحاال د -

گفتم و سمت اتاق غزاله رفتم به  ریگونه اش کاشتم شب بخ یرو یتا هم قدش بشم و بوسه ا ستادمینوک پا ا یرو

مهمان  یلبخند دنمیبا د دهیتخت دراز کش یدر رو باز کردم و رفتم داخل غزاله لباس عوض کرده بود و رو یآروم

رفتم تا دست و  ییاز اتاق سمت دستشو دستس عوض کردم و حوله به لبا یحرف چینزد بدون ه یلباش شد و حرف

صورتم زدم و  یآب سرد برداشتم و رو ینشه، و مشت جادیا ییباز کردم تا سر و صدا یآب رو کم ریروم رو بشورم ش

م رو که با حوله رو ینگاه به خودم انداختم صابون رو برداشتم و بعد از شستن دست و صورتم در حال نهیاز تو آ

 ینیبه جسم سنگ کدفعهیگشتم که  یکه کامال روم رو پوشونده بودم طرف اتاق برم یالکردم در ح یخشک م

 شدم یم نیبرخوردم و چند قدم به عقب برگشتم کم مونده بود نقش بر زم
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ه ا حولصورتم رو کامل ب ایعرش یصدا دنیبه بار آوردم با شن یتازه متوجه شدم چه گند یمردونه ا یصدا دنیشن با

 که نگاهش کنم رو نداشتم نیا یپوشوندم رو

 خوام حواسم نبود. یمعذرت م -

 که بودم سر جام خشکم زد. یمجسمه با همون حال مثل

 صورتم برداشت. یآروم حوله رو از رو آروم

 یام م نهیمحکم خودشو به س جانیکه قلبم از شدت ه یشدم در حال رهیجذاب و خندانش خ یدهان باز به رو با

 و با لکنت گفتم: دهیبر دهیبگم بر یموندم چ دیکوب

 خو ام... یمم معذ ذرت م -

 حوله که در مشت دستم بود برداشت و گفت: یکرده بود دستش رو از رو رشیهمون لبخند جذابش که من رو اس با

 کردم. یتر حواسمو جمع م شیب دیمن بود با رینداره تقص اشکال

گفتم و طرف  ریلب شب بخ ریانداختم و زمزمه کنان ز ریو داغ داغ شدم سر به ز شدت شرم گونه هام گل انداخت از

قرارم گذاشتم المصب چنان محکم ضرب گرفته بود  یقلب ب یو دست رو ستادمیاتاق غزاله پا تند کردم پشت در ا

کرد  ینگاهم ممتوجه غزاله که مات و مبهوت  حال موندم و اصال نیرو تو هم یکردم لحظات یدستم حسش م ریکه ز

 دونم که هنوز یو پشتم رو بهش دادم م دمیبر لب نشوندم و طرف تخت رفتم و کنارش دراز کش ینبودم لبخند محو

 کرد. ینگاهم م یطور نیهم

تا مطمئن شدم  دیدونم چه قدر طول کش ینگاه کنجکاوش خودم رو به خواب زدم نم ریفرار از ز یبرا نیهم یبرا

خواب رو ازم ربوده  الیآمد و اصال فکر و خ  یمن که به رسم هر شب خواب به چشمام نمغزاله به خواب فرو رفت 

عکس دو نفره  دنیرو مرور کردم با د میرفتگ شیکه چند ساعت پ ییشدم و عکسا یرو باز کردم وارد گالر یگوش

 مهمان لبام شد. یزوم کردم و لبخند ایعرش ریتصو یرو ایو عرش انوشیک

 خونه و اتاقم تنگ شده بود. یته دلم خوشحال بودم چون دلم برا میزم تهران بودکه فردا عا نیا از

که نسبت بهش داشتم  یو عشق یحس دمیترس یکرد همه اش م یناراحتم م ایعرش دنیفکر دور شدن و ند اما

 بهم نداره! یحس خاص چیباشه و او ه کطرفهی
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 شد! یمنکنم اما مگه  ریخودمو درگ یافکار منف نیکردم با ا یسع

 کردم خوابم نبرد. یپهلو به اون پهلو شدم هر کار نیبا خودم کلنجار رفتم و از ا یه

رفتم وضو گرفتم و برگشتم بعد از نماز سر سجاده  ارمیاذان صبح بلند شدم تا نماز صبح رو به جا ب یصدا دنیشن با

 نشستم و دعا کردم که خدا منو به عشقم برسونه،

 گفت و ادامه داد. ریزد سالم و صبح بخ یلبخند دنمیشد با د اردیساعت هفت غزاله ب حدود

 !؟یشد زیچه عجب خانم سحر خ -

 کردم جواب دادم یکه سجاده رو جمع م یتبسم در حال با

 بشم! زیکه سحر خ دمیخواب یمن ک -

 تعجب زل زد بهم و گفت: با

 ؟یدینخواب چیتا حاال ه شبیاز د یعنی -

 و گفتم: دمیرو سر جاش گذاشتم خند سجاده

 آخه خوابم نبرد. دمینخواب چیاهوووم ه -

 جا بلند شد و گفت: از

 ذهنتو مشغول کرده بود؟ یزینکنه چ یدیبر عکس من چون خسته بودم زود خوابم برد اما چرا نخواب -

 جواب دادم یکردم و با شوخ یداشت خنده ا یحرفا مقصود نیکنم با گفتن ا یدقت نگاهش کردم احساس م با

 مرغ و جوجه هام بود آخه بدون دونه موندن شیره تمام فکر و ذکرم پا -

 رفت گفت: یکه سمت در م یو در حال دیخند آروم

 مزه یب -
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سفر  نیفرودگاه بالخره ا میتا بر میشد یکم کم اماده م میشدن و صبحونه خورد داریاز خواب ب یکه همگ سپس

 .دیرس یم انیسه روزمون به پا نیریش

 یم ازهیگرفت مرتب خم یدر راه که کم کم خوابم م میشد نیو سوار ماش میکرد یخداحافظ ایعرشخانواده  از

 شد و گفت: یکه کنارم نشسته بود. شاک انوشیخواست بخوابم ک یو دلم م دمیکش

 ؟یدینخواب شبیمگه د یکش یم ازهیاه چه قدر خم -

 و جواب دادم دمیکوتاه کش یا ازهیخم

 هم نزاشتم یاصال و تا حاال پلک روخوابم نبرد  شبید رینخ -

 نگاهش رو باال گرفت و متوجه نگاهم شد. ایافتاد که همون موقع عرش نهیاگاه نگاهم به آ ناخود

 :دیپرس یبودنم رو ازم م داریب لیزد و دل یکردم با نگاهش با من حرف م حس

 کرد و گفت: یخنده ا بابا

 ن خوابش نبرد.تهرا میبرگرد میخواه یکه م نیحتما از شوق ا -

کرد حس کردم  یم یانداختم او که با ما خداحافظ ایبه عرش ینزدم لحظات آخر  نگاه غم زده ا یزدم و حرف یلبخند

 نگاهش کردم و زمزمه کردم یبار به عنوان خدا حافظ نیآخر یزد برا یکم لبخند م یحالش گرفته بود و حت

 خدافظ... -

 یپلک بزارم و کم یکردم نتونستم پلک رو یم یاحساس خستگ یلیخکه  نیباز با ا میکه شد مایهواپ سوار

 و نگاه آخرش حالم رو دگرگون کرده بود. ایاستراحت کنم و باز فکر کردن به عرش

به خواب و  ازیخسته شده بودم و ن یلیخونه، چمدونمو وسط هال رها کردم و طرف اتاقم رفتم خ میدیرس بالخره

 .تخت افتادم خوابم برد یکه رو نیو هماستراحت داشتم وارد اتاق شدم 

 زنگ قطع یباز کردم و دوباره بستم ولش کن حال ندارم جواب بدم صدا میزنگ تلفنم به زور چشمامو ن دنیشن با

خوردم و همون طور که سر جام بودم  یزنگ خود سر جام غلت یچند لحظه دوباره خوابم برد باز که گوش یشد و برا
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نم چون نگاه ک یبود نتونستم به صفحه گوش کیرکنار تخت بود بردم چون اتاق تا زیم یروکه  یدستم رو سمت گوش

 رو دم گوشم قرار دادم و خواب آلود جواب دادم. یکرد چشم بسته گوش یم تینور چشمامو اذ

 آلو بله... -

 د،یپچ یدر گوش یمردونه ا یاز چند لحظه سکوت صدا بعد

 د موقع تماس گرفتم!که ب نیخوام مثل ا یسالم معذرت م -

 کشان گفتم: ازهیخم

 امرتون؟ دییطوره بفرما نیاهوووم هم -

 ...رمیگ یمن، بعدا دوباره تماس م زهیچ یچ -

 و گفتم: دمیکش یبلند ی ازهیخم

 نشناختم شما؟ دی! فقط ببخشنیهر جور راحت -

 سکوت... بعد صدا اومد. یا لحظه

 !امی... من عرشمم

و سر جام نشستم، المصب قلبم باز به تپش  دمیو مثل فنر از جا پر دیخواب از سرم پر هکدفعی ایاسم عرش دنیشن با

 که مهمان وجودم شده بود. یجانیافتاد با ه

 گفتم: جانیسر حال و پر ه ییصدا با

 !...ا؟یعرش -

 غزاله جون خوبه؟ دیشرمنده زود نشناختمتون خوب ایآقا عرش دیببخش

 کرد گفت: یقرار م یب شهیاز هم شیکه قلبم رو ب نیدلنش یلحن با

 ؟یتو چه طور میممنون همه خوب ؟یصحبت نکن یقدر با من رسم نیا شهیم -
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همان که م یریوصف نپذ یکنم با شاد یقلب ستیزنگ زده تا حال من و بپرسه؟ کم مونده بود ا ایشد عرش ینم باورم

با  رمایکلمه به زبون ب کیدم و قادر نبودم رو با هر دو دستم به گوشم چسبوندم هنگ کرده بو یدلم شده بود گوش

که  ییکرد از شدت گرما سیسر و روم رو خ مامزد تب کردم و عرق سرد ت یصداش که اسم من رو صدا م دنیشن

 زدم. یکردم با دست خودم رو باد م یحس م

 ؟یالو پرستو کجا رفت -

 گرفت و نم اشک تو چشمام نشست. بغضم

 ؟یپرستو هست -

 جواب دادم:آروم  یلحن با

 جام. نیهم -

 گفت: دیلرز یم یکه انگار از خوشحال یو لحن ییصدا با

 ؟یپس چرا ساکت -

 تا از التهاب درونم کم دمیکش یقیاز دهانم فاصله دادم نفس عم یرو کم یتبدارم گذاشتم گوش یشونیپ یرو دست

 زدم و بغضم رو فرو خوردم و گفتم: یبشه، لبخند

 بگم؟ یچ -

 یلیکردم فقط خواستم حالتو بپرسم آخه موقع رفتن خ دارتیخوام ب یاستراحت کن معذرت م نگو برو یزیچ -

 تا بعد خدانگهدار. یگرفته و خسته بود

 موندم و زمزمه کردم: یبه گوش رهیقطع شد و خ ارتباط

 خداحافظ -

 حرف آخرش نجوا کردم: ادی با

 تا بعد خدانگهدار، تا بعد خدانگهدار -



 دوباره یطلوع

 
306 

 

 زنه! آخ جون هورا. یدوباره زنگ م یعنی

 در ضاهر شد. یال یا هیباز شد و سا یهنگام در به آروم نیا در

 که؟یقدر تار نیجا ا نیچرا ا -

برق رو که زد و چراغ رو روشن کرد دست هام رو جلو  دیکردم کل زونیشکوه پاهام رو از تخت او یصدا دنیشن با

 عادت کنند. ییچشم هام گرفتم تا به روشنا

 .ستین یاز جناب عال یو خبر مییجا نیتو دختر؟ دو ساعت که ا یخواب یچه قدر م -

 آمد. کمیزدم و بلند شدم شکوه نزد یلبخند

 .ریبخ دنیرس ؟یسالم خوب -

 !زمیسالم ممنون عز -

 .میبغل کرد همو

 سفر خوش گذشت؟ -

 ستادمیا مقابلش

 ! مهسا جونم و ناصر چه طورن؟یبود جات خال یعال -

 اب داد.خندان جو ییرو با

 .میخوب خوب یهمگ یتو که خوب باش -

 سفر چه طور بود؟ نمیکن بب فیتعر خب

 لبام نشست و جواب دادم: یرو یلبخند گل و گشاد شیپ قهیچند دق ادی به

 یعال -

 و گفت: دیخند
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 خواد شام رو بکشه. یمامان م نییپا ایخب زود لباس عوض کن ب یلیخدا رو شکر خ -

د ز یبهم زنگ نم ایمن تمام نصف روز رو خواب بودم اگر عرش یعنیش کردم شب شده بود چشمان گرده شده نگاه با

در آوردم با تبسم رو به شکوه  یرو حساب یخواب یسه روز ب یشدم خخخخ تالف یم داریکنم حاال حاالها ب یفکر نم

 جواب دادم:

 .امیباشه االن م -

دم ش سیرفتم وارد سرو نییان قلبم شد لباس عوض کردم و پامهم یشاد ایعرش یمکالمه  ادیاز رفتن او باز به  بعد

شکوفه جا خوردم پس چرا شکوه نگفت که شکوفه هم با او  دنیرفتم با د ییرایبعد از شستن دست و روم طرف پذ

 آمده؟

از  زین ابلند سالم و اعالم حضور کردم و طبق معمول کنار بابا جا گرفتم باب یخندان با صدا یینکردم و با رو ییاعتنا

کارش حض  نیمن رو به خودش فشرد و من با لذت از ا یدستش رو دور گردنم انداخت و کم یشگیعادت هم یرو

 کردم یم

 :دیزد و پرس یلبخند یمهربان با

 ات  رفع شد؟ یبابا جون خستگ یدیخوب خواب -

 شاد شاد جواب دادم یلحن با

 حد خسته بودم نیکردم تا ا یاره اصال فکر نم -

 کرد. ینگاهم م یچشم ریکردن فقط شکوفه که با اخم ز یکوتاه یخنده  یآروم یبا صدا یبابا همگ دنیدخن با

 کرد و رو به مامان گفت: یآخم انوشیک

 ؟یاز گرسنگ میشد مرد یشام چ نیمامان خانم پس ا -

 با تبسم از جا برخاست و گفت: مامان

 کمک من دیایکشم دخترا ب یاالن شام رو م چشم

 کرد از جا بلند شد و همراه شکوه دنبال مامان رفت. یکه چپ چپ نگاهم م یر حالد شکوفه
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بعد منم بلند شدم و  یشد. لحظات یم یته دلم خال یزیچ شمیدونم چرا هر بار که با نگاه شکوفه مواجه م ینم

 ستادمیشکوه سر جام ا یصدا دنیبا شن دمیدنبالشون رفتم اما دم در آشپزخونه که رس

 !دیقهر بمون گهینداره با هم د تیگذشت  خوب زینشده و همه چ یزیار تو که اشتباه بوده حاال هم که چبنظرم ک -

 گم؟ یمامان درست نم هیشما چ نظر

 جواب داد. مامان

 کنم. یخودشه من مجبورش نم لیم ستیحرفا بدهکار ن نیمنم چند بار بهش گفتم اما گوشش به ا -

 زیر سر مظرف ها رو ببر بزا ایمادر ب شکوه

 شکوفه سر جام موندم یقدم برداشتم و خواستم برم داخل که با صدا هی

رف ح نیا دیتونم ببخشمش ول کن یمن رو جلو همه برد من نم یمامان گفتم که پرستو با اون کارش اون شب ابرو -

 کنم. یها رو خواهش م

حد  نیکردم شکوفه تا ا یت فکر نموق چیپشت گوشم داغ شد ه یحرفاش بغضم گرفت و از شدت ناراحت دنیشن از

 باشه! یا نهیآدم ک

 جا خورد. دنمیآمد با د یم رونیهنگام شکوه که از آشپزخونه ب نیا در

غذا حاضر بودن و  زیدور م یبعد همگ یقیدقا زیظرف ها رو ازش گرفتم و بردم سر م یحرف و عکس العمل چیه بدون

با خنده  یشکوفه گرفته بود گاه یکه دلم از حرفا نیابا  دنیخند یم انوشیک یها یموقع خوردن با شوخ

 یظرف ها رو بردم تا بشورم در حال نمم میرو جمع کرد زیکردم بعد از سرو شام با کمک هم سر م یم شونیهمراه

که  یآب رو باز کردم در حال ریبهش انداختم و ش یکردم شکوفه آمد تو آشپزخونه نگاه یکه دستکش دستم م

 زد و گفت: یپوز خندآمد  یسمت من م

 کنه؟  ینیریبابا خود ش یتو جمع برا یپس حاال ک ییجا نیوا تو ا -

 آن زدم یرو کایر ینکردم و اسکاچ رو برداشتم و کم ییاعتنا

 آمد شانه به شونه ام زد و به عقب هلم داد. کمینزد
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و  ختیخورن ر یم انیم یکه چ یهه که فردا پس فردا منت سرم بزار یور الزم نکرده خودت بشور نیبرو ا ایب -

 رنیکنن و م یپاش م

حرف اماده کرده بودم تا بهش بگم  یکه کل نیجواب بدم با ا یدونستم چ یکردم و نم ینگاهش م رهیخ رهیبهت خ با

رد و فش یبه اندازا گردو گلوام رو م یزیبغضم گرفت انگار چ ارمیکلمه به زبون ب کیتا  دیچرخ یاما حاال زبونم نم

 کرد. یرو برام سخت م دینفس کش

 :دیسر جاش خشکش زد و پرس دنمیهنگام شکوه آمد با د نیا در

 ؟یقدر ناراحت نیشده چرا ا یپرستو چ -

 یو رو دمیکش رونیدستکش ها رو از دستم ب تیاما نشد با عصبان رمیبغض و لرزش صدام رو بگ یکردم جلو یسع

 پرت کردم و گفتم: نیزم

 بپرس زتیاز خواهر عز -

 .دیکه شکوه دستم رو گرفت و سمت خودش کش رونیبرم ب استمخو

 صبر کن پرستو -

 رو به شکوفه گفت: سپس

من  زیعز یهات بردار یبچه باز نیدست از ا یخوا یشده؟ چرا نم یخب شکوفه خانم منتظر جوابم بگو چ -

 ص.و خال رهیوصلت سر بگ نیکه قسمت نشد ا یدید یو خواهرتو شوهر بد یکن یخوب یخواست

 ؟یکن یهمه با خواهرت دشمن نیا نمیب ینم یلزوم گهید

 در هوا تکان داد و گفت: یزد دست یپوز خند عصب شکوفه

بود دوست  یگفت ک یبد اونو م شهیبود هم یشده! ک زیتا حاال پرستو برات مهم و عز یخواهر جون از ک هیچ -

 ؟یکن یاونو م یرطرف دا یو دار یداشت سر به تنش نباشه حاال رو به روم واستاد

 تو بود! یاون که مانع خوشبخت یگفت یم شهیرفت هم ادتی

 دلت هه خوبه واال زیشد عز حاال
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قورت دادم از شدت  یانداختم و بغضم رو به سخت ریبهم انداخت با نگاهش سر به ز ینگاه یبا شرمندگ شکوه

 یحرفاشون گوش بدم اما پاهام برا هیو به بق خواست بمونم یداغ داغ شده بودم و قلبم به تپش افتاد دلم نم یناراحت

 کردن و همون طور سر جام خشکم زد. ینم میاریرفتن 

خبر داره  زیکنم من در اشتباه بودم خود پرستو از همه چ یاعتراف م یول ادمهیرو  زینرفت همه چ ادمی چیه رینخ -

 باش نیرده واقع بخو هیحرفا  نیا یبه جا یشروع کن یا گهیحرفا بحث د نیخواد با ا ینم

 و گفت: دیبا تمسخر شکوه خند شکوفه

ت به عشق دنیکه سد راه رس یبا کس یتون یم ینه بابا معلومه که خوب مغزت رو شستشو داده آخه ابلح تو چطور -

دلش به حال تو نسوخت و به  یختیعرفان اشک ر شیپ یرفت هر چ ادتینکنه  ؟یقدر خوب و مهربان باش نیبود ا

 گرفت! دهیو و عشقت رو نادخاطر اون ت

اون خواهر من  شهیکرد دوختم باورم نم یباورانه با چشم پر از اشک چشم به شکوفه که با نفرت حرفاشو ادا م نا

 نه؟یهمه ک نیباشه آخه خواهر و ا

 زل زد به شکوفه و گفت: یو لحن تند تیبا عصبان شکوه

 سفم برات واقعا متاسفم!شکوفه واقعا که اصال ازت توقع نداشتم متا گهیکن د بس

و پله ها رو باال  رونینزد با چشم پر از اشک نگاهشون کردم و از آشپزخونه زدم ب یزد و حرف یخند شیشکوفه ن 

 یسرمو به چپ و راست تکون دادم نم یچند بار دیچرخ یشکوفه هنوزم تو سرم م یرفتم وارد اتاقم شدم حرفا

گونه هام گل  یاز شدت ناراحت ستادمیا نهیدست او بدم رو به آ ینقطه ضعف دیمن اثر بزاره نبا یاو رو یخوام حرفا

 لبام نشوندم و زمزمه کردم  یرو یانداختن با نوک انگشت اشکمو پس زدم و لبخند

 یبرس ییبا حرفات به جا یتون یپرستو شکوفه خانم پس نم گنیبه من م -

منم  دیبخش نتیچهره اش رو ز یمایس یلبخند نمدیشکوه با د رونیو از اتاق زدم ب دمیصورتم کش یرو یدست

 زدهیکه س نیام کنار بابا جا گرفتم و گوش به حرفاشون دادم سر ا یشگیهم یبه روش زدم و سر جا یمتقبال لبخند

 کردن ی... بحث ممیبدر کجا بر

 رو به همه کرد و گفت: نیشاه
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 خوبه؟ میکجا بر یبا ما و جا با شما ول یقبول غذا و هر چ آقا

 به ابروهاش داد و گفت: یبا لحن شوخ حالت انوشیک

 !میکه کجا بر یچکار دار گهیجا با ما د یگیمگه نم -

 گفت: رهیکرد روشو از من بگ یم یکه سع یو در حال وستیهنگام شکوفه به جمع پ نیخنده در ا ریزدن ز یهمگ و

 !هیقشنگ یباغ گل ها جا میچطوره بر -

 خندان گفت: ییبا رو ناصر

 یوفه خانم بهتره شما فقط به فکر غذا باششک -

 اش گفت: یشگیهم یبابا با لحن آروم و دوستداشتن دنیباز همه خند و

 خونه باغ خودمون تو شمال میداشتم بر میها من تصم بچه

 میصدا گفت کیو  میهمو نگاه کرد انوشیو ک من

 بابا! هیعال -

 و گفت: دیخند بابا

 د؟یبچه ها موافق یا چنظر شم نیاریزدم نه نم یحدس م -

 موافقت کردن. یهمگ و

 .میبدر حرکت کن زدهیروز قبل از س کیشد  قرار

 گفت و از جا برخاست و گفت: یدیببخش بابا

 ریخسته ام با اجازه برم استراحت کنم شب شما بخ یکم

 گفتن... ریبه احترام او بلند شدن و به او شب بخ یهمگ
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مامان بود دلم نخواست اون جا  شیتن شدن بعد از رفتن اونا چون شکوفه پنگذشت که ناصر و شکوه عازم رف یرید

لبام جا  یرو ینیریکه با من داشت لبخند ش یو تماس ایعرش ادیو به  دمیتخت دراز کش یبمونم پس رفتم تو اتاقم رو

 خوش کرد.

ده ش لیدانشگاه تعط یقترو باز کردم دو تماس از ربابه و احسان داشتم از و یو گوش دمیشکم خواب یرو برگشتم

 افتاده؟ ینکرده اتفاق یگرفت نکنه خدا یباره احسان تماس م نیاول

ساعت قبل که تماس گرفته خواستم بهش زنگ بزنم اما فکر کردم  میبود نگاه کردم حدود ن میرو که ده و ن ساعت

جام  زدم سر یم احسان لبخنداس دنیفکر بودم که تلفن زنگ خورد با د نیموقع شب زنگ بزنم تو ا نیزشته ا دیشا

 نشستم و جواب دادم

 آلو بله... -

 سالم پرستو خانم -

 ن؟یسالم آقا احسان خوب -

 وقت شب مزاحم شدم نیخوام که ا یمعذرت م یممنون شما خوب -

 جون چه خبر؟ یکنم از سور ینه خواهش م -

 ست؟یازت ن یکه خبر یشکر خدا خوبه مدت -

 گذره؟ یخوش م التیتعط میروز برگشتام نیهم میتهران نبود راستش

 بپرسم  یحال هی رمیبگ یتماس هیگفتم  میشما افتاد ادیبه  رونیب میآمد یمن و سور هیعال -

 دیسالم برسون یلیجون خ یبه سور نیممنون شما لطف دار -

 از من خدافظ دیبا خودش صحبت کن یگوش یگوش -

به صفحه اش شدم انگار که انتظار  رهیبه دست خ یز گوشبا میکرد یحرف زدم و از هم خداحافظ یکم یسور با

 عرفان افتادم لبخند زنان شمارشو گرفتم آه چه بد شد خانوش بود.  ادیبهم زنگ بزنه! به  یداشتم کس

 فرستادم... امیربابه پ یدادم و برا هیکه بخوابم به بالشت تک ادیچکار کنم؟ خوابم هم نم حاال



 دوباره یطلوع

 
313 

 

 ؟یسالم عشقم خوب -

 شد و جواب داد. نیزد انال کیتکه  نیهم

 ؟یفقرا کرد ریفق ادیمعرفت من چه عجب  یبه به! دوست ب -

کنم زنگ زدم ربابه بعد  پیحال نداشتم تا ایکه همه فکر و ذکرم فقط شده عرش یگفت مدت یزدم راست م یلبخند

 میکرد یحرف زدم و از هم خدافظ زیبا او ن قهیچند دق هی دیراه گفتن آروم شد و حالم رو پرس یو بد و ب هیگال یاز کل

 شد. دهیکش ایعرش شیبه رو به رو چشم دوختم فکرم پ

 کنه؟ یاالن چکار م یعنیخدا جون  -

 کنه؟ یکنم به منم فکر م یهمون طور که من بهش فکر م ایآ -

 دمیشن یگرفتم و صداشو م یتونستم هر وقت دلم هواشو کرد تماس م یکاش م یا -

م چشمامو بست دمیکردم و دراز کش یبابا هم گناه داره خسته بود و خوابه، پوف هیکننده ا امشب عجب شب کسل هف

زنگ تلفن من و سر جام  یرفتم تا بخوابم صدا یطور که با خودم کلنجار م نیهم اد،یتا بخوابم اما نه خوابم نم

 کرد. خکوبیم

 گرفت؟ یممکنه خودشه که تماس م یعنی ایوقت شب خدا نیا هیک

 وقت شب زنگ بزنه چکار؟ نیا ونهیآخه د دمیم خندخود به

و  مریرو بگ یگوش یدونستم چطور ینم یشماره اش قلبم ضرب گرفت هول شدم و حت دنیرو برداشتم و با د یگوش

 به خودم مسلط شدم در جا، جا به جا شدم و جواب دادم. یجواب بدم کم

 بله... -

 انداخت. نیسکوت صداش در گوشم طن یاز کم بعد

 صدا و صاحب صدا رو دوست داشتم! نیخدا جون چه قدر ا یوا یا

 وقت شب مزاحم شدم! نیخوام ا یسالم معذرت م -
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 خودم نجوا کردم  با

 مراحم یمراحم یستین مزاحم

 و آروم گفتم: نیزدم و با لحن مت یلبخند

 !دییبود بفرما یکنم امر یخواهش م -

 سکوت گفت: یگذاشتم باز بعد لز کن رونیب ادیام ب نهیسخواست از  یقرارم که انگار م یقلب ب یرو دست

 ...زهیچ ی. راستش چرا.. -

 :دمیپرس یدلواپس با

 شده؟ یزیچ -

 .دونم.. ینم یعنینه  یعنی عیاره  -

که گفتنش براش سخت بود پشت خط سکوت بر قرار شد  ارهیرو به زبون ب یزیچ هیخواست  یکردم م یم احساس

 گفتم: یآروم یشد با صدا فکر کردم که تماس قطع

 ...ایآقا عرش -

 جونم! -

و  ارمیبه زبون ب یزینتونستم چ گهیکلمه آتش زد به تمام وجودم و تپش قلب گرفتم با حال ملتهب د نیا دنیشن با

 سکوت کردم

رو  حرف دلم یکه اجازه بد نهیالبته خواهشم ا یتا آخر گوش به حرفام بد دوارمیبهت بگم ام یزیچ هیخوام  یم -

 بزنم!

 

سوختم و هر  یکردم در تب م یکلمه کلمه حرفاش احساس م دنیبستم و گوش به حرفاش دادم با شن چشمامو

 دمیشن یگفت و من کلمه کلمه حرفاشو با جون و دل م یاو م رونیام بزنه ب نهیلحظه ممکن بود قلبم از س
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همه اش فکر و  ادیخواب به چشمام نم یحت یکن یتا حاال آروم و قرار نداشتم باور م یکه رفت یاز وقت یدون یم -

رو از دست  یبا ارزش زیچ هیکنم  یاز وجودم رو گم کردم حس م یکنم تکه ا یتوئه همه اش احساس م شیذکرم پ

پرستو حاال خودت بگو با  یو عقلم رو ازم ببر دل یطور نیروز ا هیکردم  یفکر نم چیه دمتیبار که د نیدادم اول

 زنه چکار کنم؟! یتو م ادیفقط و فقط به  قرارم که یقلب ب

ا قرارم  نداره ت یاو اعتراف کنم اون که خبر از دل ب شیکه داشتم پ یاز حس یسادگ نیتونستم به ا یکاش منم م یا

 بگم یزیدستم بود اما قادر نبودم زبون بچرخونم و چ یرو سر کردم گوش ییچه روز و شب ها ادشیبدونه به 

 ؟یآلو پرستو هست -

 لکنت زمزمه کردم با

 بله... -

 ه؟یچ یقرارش کرد یکه ب یقلب فیبهم بگو تکل -

چرخه تا حرف دلمو بزنم  یدونم چرا حاال زبونم نم یبودم اما نم یلحظه ا نیجون مدت هاست که منتظر همچ خدا

جا جمع  هیتمام جرات خودمو  دیلرز یکردم دستم خود به خود م یاحساس م جانیگرفتم و از شدت ه یاللمون

 بگم! دیبگم با دیبابگم تا بدونه چه قدر دوستش دارم! اره  دیگفتم با یبهش م دیکردم با

 مقدمه بگم دوست دارم! یکه ب شهیبگم؟ نم یآخه چطور یمن ول یخدا آه

 بگم ولش کن نگم بهتره پوف حاال چکار کنم خدااا؟ یزیچ شهیاصال روم نم گمیشدم نم مونیپش اصال

 .دیاش در گوشم پچصد یلحن آروم با

 !؟یدلمو پس بد یخانم قصد ندار -

 اشفته و ملتهب گفتم: یو حال دمیشن یضربانشو به وضوح م یکه صدا یقلب با

 و اونو از دست دادم ستیمن ن شیوقته پ یلیدل منم خ -

 کرده گفت: قیکه آرامش را در وجودم تزر یلحن دوستداشتن با

 و دل ازش مراقبت کنم.با جون  دمیدلتو بسپار به من قول م -
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 و گفتم: دمیخند

 خواد! یمراقبت م یلیدارم و خ یآخه دل نازک یشیم تیاون وقت اذ -

 مثل دوتا چشمام ازش مراقبت کنم فقط بسپارش به من دمیبازم قبول قول م -

 کیم شکرت که عشق ایبالخره منم عشق و عالقه ام رو ابراز کردم خدا دمیگنج یدر پوست خود نم یخوشحال از

 یدر تب م یو انگار ستیکردم حالم خوب ن یو التهاب احساس م جانیکنم از شدت ه یشکرت م ایطرفه نبود خدا

 ایگفتم انگار که حال عرش ینم چیاما ه دهنوز در دستم بو یگوش فته،یسوختم و هر لحظه ممکن بود قلبم از کار ب

 آروم و پر استرس گفتم: ییزد با صدا ینم یهم از من بهتر نبود چون سکوت کرده و حرف

 ...ایعرش

 ...ایجون عرش -

 داشتم اگر قطع نکنم فردا با جنازه ام مواجه خواهند شد. نیقی

 بگه کارم تمومه، گهیکلمه د هیحالم دگرگون شد  یجور نیکلمه ا نیا دنیبا شن اگر

 گفتم: یلرزون یصدا با

 .تسیخوب ن یکنم حالم کم یقطع کنم احساس م دیمم... من با -

 شده؟ یزیچ ستیچرا خوب ن -

 !شمیاستراحت کنم خوب م ینشده کم یزینه چ نه

 باشه مواظب خودت باش -

 شب خوش خدافظ -

 شب خوش خدانگهدار -

مه کل ادیقلبم گذاشتم چشم بستم و به  یکه قطع شد نفس حبس شده ام رو از دهانم فوت کردم و دست رو ارتباط

 لبام نقش بست یرو ینیریلبخند ش ایعرش یکلمه حرفا
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ار و وانهیبستم حاال عاشق شدم و د ینم یها دل به کس یآسون نیهمه سر سخت بودم و به ا نیمن که ا شهینم باورم

 یصداش لذت م دنیزد و من با شن یموند و با من حرف م یخواست همچنان م ینفر رو دوست داشتم! دلم م کی

 بردم

شد.  یتکرار و باز تکرار م یگفت )جونم(، در گوشم ه یکه بهم م ایعرش یکه مدام صدا یو در حال دمیکش دراز

 چشم به سقف دوختم

 واقعا همون طور که من دوستش داشتم و عاشقش بودم من رو دوست داشت؟! یعنی -

 نسبت به من اینکنه عشق عرش م،یخسته بش گهی! و زود از همدشهیم یبراش عاد زیمدت که بگذره همه چ هی نکنه

طوره چکار کنم پوف آخه چرا من  نیباشم اگر ا ی؟ نکنه خواسته که من رو امتحان کنه چه جور آدمزود گذر باشه

 کردم؟ یم نیهمچ

که  نهیکه االن مهمه ا یزیفکر نکنم چ یمنف یزهایباشه، بهتره که به چ یآدم نیهمچ هی ایامکان نداره عرش نینه ا 

 یزیزارم چ یز هم جدا کنه، من تازه اونو به دست آوردم نمتونه ما رو ا ینم یو کس میهمو دوست دار ایمن و عرش

 شد و به خواب فرو رفتم. نیافکار پلک هام سنگ نیبا هم رهیاونو از من بگ

تخت کنارم نشسته و دست  یبابا که رو دنیکرد چشم باز کردم با د یموهام حرکت م یکه رو یزیحس لمس چ با

زانوهاش قرار دادم و دستم رو دور کمرش حلقه زدم و با تمام  یرو روزدم و سرم  یلبخند دیکش یبر سرم م ینوازش

 گفت: دیکش یبر موهام م ازشکه همچنان دست نو یهام جا دادم بابا در حال هیوجود عطرشو در ر

کردم  یو هر چه صدات م یکرد یم هیو همه اش گر یناراحت بود یلیانگار که خ دمید یخواب تو رو م شبید -

  شتیراست آمدم پ هیو  دمیاز خواب پر یشانیاشکات با پر دنیاز د یکرد یمبهم ن ییاعتنا

 سکوت کرد و ادامه داد. یکم

دونه اون روز  یوجودتو تو خونه حس نکنم فقط خدا م یروز چشم باز کنم و گرما کیبوده که  نیترسم از ا شهیهم

خاطر توجه من  نیا یدوست دارم ول کسانیزارم همتون رو  ینم یتو و خواهرات فرق نیخواهم داشت من ب یچه حال

 چون من تو رو بزرگت کردم  شترهیبه تو ب

 زانوهاش گذاشتم. یزد و ادامه داد دوباره سر رو یباال آوردم و به چشمان براق بابا نگاه کردم لبخند یکم سرمو
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صرار من نه ماه تو رو تحمل کرد با ا یول ارهیب ایمادرت ناخواسته تو رو باردار شد و نخواست تو رو به دن یدون یم -

بده اما من بر عکس مادرت که از به  رینبود بهت ش یراض یگرفت و حت مانیبعد از زا یافسردگ یآمد ایبه دن یوقت

 ...انوشیک تهخوش حال بودم و الب یلیاومدنت ناراحت بود خ ایدن

 داد. آوردن اون روزها دلش گرفت باز ادامه ادیسکوت کرد انگار به  یکم بابا

ا سپردم ت یم انوشیرفتم سر کار تو رو به مادر بزرگت و ک یم یو وقت دمیرس یکه خودم خونه بودم بهت م یموقع -

بابا بود دستشو گرفتم و بوسه  یزانو یبابا همون طور که سرم رو یدردونه  یو شد یو بزرگ شد یدیکم کم قد کش

 بر آن زدم یا

 عاشقتم بابا جونم! -

 گرفته بود گفت: یکه موهامو به باز یبابا نشست و در حال یلبا یرو یلبخند

خواد که  یناراحت بودم دلم م یلیمنم خ یمن بر شیاز پ یخواست یو م یعروس شد دمیخواب د شیچند شب پ -

 !زمیندارم عز تویاما طاقت دور نمیات رو بب یخوشبخت

 و تنها بمونم، یترسم که بر یم نیاز ا شهیهم

 و مقابله بابا نشستم و گفتم:زدم  یمحزون لبخند

 د،یافکار آزار دهنده رو از خودتون دور کن نیزارم قربونت برم پس بهتره ا یمن حاال حاالها شما رو تنها نم -

 گرفته چشم از من برداشت و به رو به رو دوخت و گفت: یداد و با حالت رونینفس حبس شده اش رو ب بابا

 ...یریم یروز هیچه زود  ریدلم چه د زیعز یبر دیآخرش که با -

 گفتم: یزدم و با شوخ یانداختم سپس لبخند تازه ا ریکه ته دلم نشست سر به ز یغم با

 تو خونه، میچطوره آقا داماد رو بکشون رمینم یینگران نباش بابا جونم من جا -

  میدیهر دو خند و

 از جا برخاست و گفت: بابا
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 ناراحتت کردم یححرفا اول صب نیخوام گلم با ا یمعذرت م -

 زانو نشستم و دستم رو دور گردن او حلقه کردم و گفتم: یتخت بودم رو یطور که رو همون

 که پرستو فدات بشه، یاله شمیوقت از حرفاتون ناراحت نم چیمن ه یدون یخوشگلم شما که م یبابا یفدا -

 و گفت: دیبخش نتیچهره بابا رو ز یمایس ییبایز لبخند

 !یزیکه عز ینش -

 بابا جون یپاش امدیمادرت در ن یبهتره تا صدا میکه امروز خونه خاله ات دعوت نیا مثل

کردم تا امروز خبر از آن چه  یبابا فکر م یو به حرفا دمیرها کرد سر جام دراز کش یا گهیرفت و من رو در عالم د بابا

خود  یاز او برا یم اما حق با بابا بود دورگلم شد یتر  از قبل عاشق بابا شیب دمیحاال که فهم یبابا گفت نداشتم ول

 منم سخت و دشوار بود.

 به سر بابام خواهد آمد...؟ یرفتم چ یجا م نیاز ا دیبرسه و من با یروز اگر

ه طور ک نیگم هم یخودم م شیکنم پ یفکر م زایچ نیکه به ا یگاه نمیوقت دوست ندارم بابا رو ناراحت بب چیه من

.؟ .چه کنم. ایکنار بابا باشم اما حاال با عشق عرش شهیازدواج رو بزنم تا هم دیکردم ق یو رد متا حاال همه خواستگارام

 تر دوست دارم! شیب ایتو دن  یا گهید زیآخه بابا رو از هر چ مباخت یدلم رو نم دنشیوقت با د چیکاش ه یآه ا

باشه دوباره  یواب بدم ولش کن هر کافکار غوطه ور بودم که تلفنم زنگ خورد اصال حوصله نداشتم ج نیهم در

 رهیگ یتماس م

ه شماره اش ک دنیحدسم درست بود با د دمیباشه سمت تلفن خز ایکه ممکنه عرش نیگه زنگ خورد به فکر ا دوباره

 یکه تو سرم م یبسته ام نقش بست و تمام افکار مبهم یلبا یرو یکرد لبخند یم ییصفحه تلفن خودنما یرو

 رد.ب نیرو از ب دیچرخ

 تشیاذ یبهم دست داد تا کم یحس موذ هینزدم  یرو دم گوشم قرار دادم اما حرف یرو لمس کردم و گوش صفحه

 زد دلم ضعف رفت. یسر حالش که اسم من رو صدا م یصدا دنیکنم با شن

 آلو... -
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 پرستو... -

 .آلو.. -

 نزدم یدادم و باز حرف هیزنان به تخت تک لبخند

 نکن جواب بده تیاذ -

 پرستو.. -

 و گفتم: دیاز دهانم پر ارمیخواست به زبون ب یکه بارها موقع صدا زدنم دلم م یکلمه ا ناخوداگاه

 ..جونم. -

 قرارم گذاشتم یقلب ب یکه زدم خجالت زده دست رو یداغ شدم و از حرف کدفعهی

 گفت: یشاد و دوست داشتن یلحن با

 ؟یگفت یبگو چ گهیبار د هی -

 دم و گفتم:کر یآروم ی خنده

 نگفتم یزیچ -

 بازم بگو یگفت یزیچ هیاالن  نیچرا هم -

 نزدم  یو حرف دمیخند

 گهینکن بگو د تیاذ -

 که بحث رو عوض کنم گفتم: نیا یبرا

 ؟یسالم کن دیاول با زیقبل از هر چ یستیحضرت آقا شما بلند ن نمیبگو بب -

 ! سالمزمیندم عزشرم دیعقل از سرم پر دمیشد؟ تا صداتو شن یچ یدیآخ د -
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گفت  یم یزیچ هی ایچرا هر بار عرش دیکوب یام م نهیقرار خودش رو به س یقلب المصبم ضرب گرفت و چه ب باز

که گفت انگار  ایبودم پس چرا عرش دهیرو بارها و بارها شن زمیریزم من که کلمه عز یشد و بهم م یحالم دگرگون م

 شنوم؟ یباره که م نیاول

 ؟یجواب بد دیو با شهیسالم کرد جواب سالم واجب م یکی یوقت یدون یمگه نمخانم  نمیبگو بب -

 و گفتم: دمیخوشانه خند سر

 دونم! یباره م نیواقعا اول -

 و گفت: دیخند

 تو بود االن حالت چطوره؟ شیتمام شب فکرم پ ستیحالت خوب ن یکه گفت شبید -

 خوب یلیخوبم خ -

 ؟یخوب شد یدیشنصدامو  یوقت ای یراستشو بگو خوب بود -

گونه اش را جلو چشمام مجسم کردم و با  یو من آن چال رو دیپیچ یخنده اش در گوش یدنبال حرفش صدا به

 شد گفتم: یلبام محو نم یتبسم که از رو

 خوب بودم رینخ -

 کنم حالم خوب شد. یاحساس م دمیمن تا صداتو شن یجدا ول -

 دمیشن یکردم صداشو به وضوح م یزد که حس م یچنان  تند م کردم و به ضربان نامنظم قلبم گوش دادم سکوت

 پرستو... -

 بله... -

 پرستوو... -

 بله... -

 پرستووو... -
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 جانم... -

رو از دهانت بشنوم تا حس جون  نیخوام ا یم شهیخواستم بشنوم از امروز به بعد هم یرو م نیجانت سالمت هم -

 رمیبگ یتازه ا

 یخواست همچنان او حرف بزنه و من گوش به حرفاش و صدا ینگفتم دلم م یزیکردم و چ یآروم ی خنده

 دادم یداد م یبهم م یکه حس آرامش خاص نشیدلنش

 ؟یگ ینم یزیچرا تو چ نمیبب -

 دونم... ینم -

 !یکن یزنم تا صداتو بشنوم اون وقت تو همه اش سکوت م یدونم شد جواب من زنگ م ینم -

 و گفتم: دمیخند

 نیزنه خوش حال شدم که تماس گرفت یکنم مامان داره صدام م قطع دیمن با -

 عشقم! یخورده لحن کالمت رو با من عوض کن هی ینره برگشت ادتی یباشه برو ول -

 تر شد. شیکلمه حالم دگرگون شد و التهاب درونم ب نیا دنیحرکت موندم باز با شن یمجسمه سر جام ب مثل

 عشقم! -

 واقعا من عشقش بودم؟ یعنیگفت عشقم! خدا جون  اون

 .دمیکش یشد و خجالت م یعاشقونه استفاده کنم اما من روم نم یکلمه ها نیدونم از من انتظار داشت از ا یم

 رو به اون راه زدم و گفتم: خودم

 ؟یندار یکار -

 یداشته باش یبرو روز خوش زمینه عز -

 ممنون خدافظ -



 دوباره یطلوع

 
323 

 

 خدانگهدار گلم! -

 یکنم کم کم به حالت عاد یقلبم گذاشتم احساس م یو دست رو دمیکش ییر و صداکه قطع شد نفس پر س ارتباط

و شاد و شنگول  دمیرس یجمع و جور کردم به سر و وضعم کم یگشت لبخند زنان بلند شدم اتاقم رو کم یاش بر م

 اش انداخته و با شونه یکه حوله رو رو یدر حال انوشیصبحونه نشسته بود و ک زیبابا هنوز سر م رونیاز اتاق زدم ب

 بود. انوشیک یدرست کردن برا مرویمامان هم در حال ن نه،یتا بش دیرو کش یکرد صندل یآن صورتشو پاک م

 بلند سالم و اعالم حضور کردم  یصدا با

 ریبخ یسالم، سالم صبح همگ -

 گفت: ینشست و با دلخور انوشیبابا گرفتم ک یاز گونه  یبوسه آبدار جاندار قشنگ و

 س؟یخس یداد یبوس به برادرت هم م هی شهیم یچ -

 و رفتم طرفش  دمیخند

 چشم مگه من چندتا داداش خوشگل، ماه که من قربونش برم دارم؟ یبه رو یا -

 یرو جلو او قرار داد بوسه ا مرویهنگام مامان کنار او آمد و ن نیگونه اش کاشتم در ا یرو یخم شدم و بوسه ا یکم

 م:او زدم و گفت یشونه  یرو

 مامان خودم بشم من یو البته فدا -

 نگاهم کرد و با تبسم گفت: یچشم ریز مامان

 ؟یشاد و شنگول یلیامروز خ هیچ -

 بابا جا گرفتم که گفت: کنار

 که اخم و بغض کرده باشه؟ نیدید یطور بوده ک نیهم شهیدختر من هم -

 کرد با تبسم گفت: یکه لقمه درست م یدر حال انوشیک

 پرستو! نیداره ا یشاد یا هیوقت بابا عجب روح چیه شیخدا -
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 کرد و گفت: یخنده آروم بابا

 یچشم نزن نمویاِ بگو ماشاءاهلل دختر نازن -

 گفت: یبا شوخ انوشیک

کلمات و جمالت قشنگتون  نیاز ا یکم هی شهیم یشدها آخه چ میوقت حسود هی ینیب یم یکن یکارا رو م نیبابا ا -

 شه؟یم یهان چ دیمنم بکن بینص

 ابرو باال انداخت و گفت: بابا

 یشیاون وقت پر رو م شهینم رینخ -

 که خنده اش گرفته بود اشاره به من کرد و گفت: یدر حال انوشیک

 کم روئه! یلیحاال نه که دخترت خ -

 یم مویرکه بابا همه اش طرف دا نیدادم و از ا یگوش م انوشیبه بحث کردن بابا و ک دمیخند یم زیر زیکه ر یحال در

 بردم. یکرد لذت م

کرد که انگار نه  یسکوت م یکنه، و جور یها و بحث ها خودش رو قاط یجور شوخ نیکه مامان تو ا دمیتا حاال ند اما

ه کنم ک یخودم فکر م شیپ نمیب یاش رو نسبت به خودمو م یتفاوت یکه ب ی! گاهدیشن یو نه م دید یرو م یزیچ

 .شمیم مونیزود پش یفکر نید از همچبع یمامان من رو دوست نداره ول

وقت  نیکه در هم دمیام رو سر کش ییاز چا یدرست کردم و تو دهانم گذاشتم و جرعه ا یافکار بودم لقمه ا نیا در

 گفت: یمعترضانه با لحن جد انوشیک

 ؟یاوردین ایخوام چرا من رو دختر به دن یچه وضعشه نم نیمامان ا -

 و سرفه ام گرفتتو گلوم  دیپر ییچا کدفعهی دمیخند یکه م یخنده در حال ریز میحرفاش هر سه نفر زد دنیشن با

کردم و اشکم  یتو گلوم حس م یدیکردم و درد شد یم یکردم احساس خفگ یدهانم گذاشتم و سرفه م یدست رو

 شد. یجار

 ستادیو کنار من ا دیمثل فنر از جا پر انوشیخواست نفس بکشم ک یزد پشتم و ازم م یآروم م یبا نگران بابا
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 کدفعه؟یپرستو چت شد  -

 گفت: انوشیآب دستم داد غُر غُر کنان رو به ک وانیبزنم مامان ل یکردم و قادر نبودم حرف یسرفه م فقط

 نیدار یدست که بر نم ستین یچند بار گفتم موقع غذا خوردن وقت شوخ-

 بهتر شدم یرفت و احساس کردم کم نیآب خوردم تا سرفه ام از ب یبار کم چند

 گفت: یبهتر شدم باز با شوخ دیکه د انوشیک

 یشد فکر کردم مرد فیح -

 به او رفت و گفت: یچشم غره ا تیبا عصبان مامان

 ...انوشیک -

 دهانش گذاشت. یخندون دست رو ینگاهش رو سمت من سوق داد و با لب انوشیک

 :دیپرس دیکش یم یپشتم دست نوازش یکه رو یدر حال بابا

 بابا جون؟ یشدبهتر  -

 خش دار جواب دادم ییصدا با

 شدم یداشتم خفه م یبله بهترم وا -

 به او رفت سپس از جا برخاست و گفت: یباز شد که مامان چشم غره ا ششیصدام ن دنیبا شن انوشیک

 .میخونه خالتون باش دیتا قبل از ظهر با ن،یآماده ش دیو بر دیزود صبحونه تون رو بخور -

 .ادیتونه ب یزنگ زد گفت شوهرش کار داره نم شبیآماده شو برو دنبال شکوفه د تو زود انوشیک

 از جا برخاست و گفت: انوشیک

 نداره! یکار گهیکه د نیا ادیب یخب بزار با تاکس -

 کرد و گفت: یاخم مامان
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 ...انوشیک -

 کرد و گفت: یبا تبسم پوف انوشیک

 ن؟یکرد یچکار م نیرو نداشت انوشیاگر کدونم  یمن نم رمیاالن م نیباشه بابا باشه هم -

 خندان بلند شد و گفت: ییبا رو بابا

 نیبکشم تا شماها آماده بش نمیدست به ماش هیمن برم  -

 بلند شدم ظرف ها رو جمع کردم خواستم بشورم که مامان مانع شد. منم

 و گفت: دیها رو از دستم کش ظرف

که چرا  یبردار بعدا نگ یالزم دار یباغ هر چ میریاز خونه خاله ات م شورم تو برو اماده شو درضمن بعد یمن م بزار

 ینگفت

آمد  یم نییکه پا انوشیپله که باال رفتم نگاهم به ک نیاول رونیبه او انداختم و از آشپرخونه زدم ب یزیمحبت آم نگاه

 آمدن رو به من گفت: نییدر حال پا ستادمیافتاد و سر جام ا

 کارت دارم میر یمنتظر من باش من و تو با هم م یاماده که شد یراست -

 :دمیکردم و پرس مکث

 ؟یچکار -

 گرفت. یزدم باز صدام خش داشت و گلوم درد م یکه م حرف

 و لبخند زنان گفت: دیشد گونه ام رو کش یاز کنارم که رد م انوشیک

 فعال  یفهم یبعدا م -

 بلند که به گوش مامان برسه گفت: ییبا صدا سپس

 رم مامان یارم ممن د -
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صدام رو صاف کردم و با  یچند بار ستادمیا نهیکرد رو به آ یتو اتاق چون موقع حرف زدن صدام خش خش م رفتم

کردم و مشغول  یط یالیخ ینداشت ب دهینه اصال فا یبره ول نیبلند با خودم حرف زدم تا خش صدام از ب یصدا

 یرو برداشتم و نگاه یبستم گوش یم مویا روزهیمانتو ف یمه هاکه دک یآماده شدن شدم که تلفنم زنگ خورد در حال

 کردم و جواب دادم یباال مکث دیشماره ناشناس ابروهام پر دنیبه صفحه انداختم با د

 آلو... بله -

 ؟یخانم افتخار دیآلو سالم ببخش -

 شما؟ دییبله خودم هستم بفرما -

 شده؟ یطور نیپس چرا صدات ا ؟یپرستو واقعا خودت -

 خش دارم گفتم: یباز با صدا یاسم من و گفت شناختمش و با خوشحال تا

 ؟یسالم عرفان خوب -

 ؟ینکنه سرما خورد هیخوب خوب شدم چ دمیتو رو که شن یماهت دختر صدا یسالم به رو -

 دمیخند

  انوشهیک یاز دست گل ها یکی نمینه سرما نخوردم ا -

 د،یخند

 بزار بره نیبدبابا زنش  انوشیک نیامان از دست ا -

 میدیهر دو خند و

 خاله عمو حالشون چطوره؟ یخب چه خبر خوب -

 و موهامو باز کردم  ستادمیا نهیبه آ رو

 ؟یکن یاز خودت چه خبر چه م میخوب یشکر همگ -

 کشم یکنم و نفس م یگذره طبق معمول بعالوه درس کار م یخدا رو شکر م ادنیواال خبرا ز -
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 رهیگ یکه اصال سراغ نم میهم دار معرفت یب یدختر خاله  هی

 زنگ زدم تلفنت خاموش بود. شبید نیهم اریمعرفت رو وسط ن یخود پا یب -

 .دیخند

 ...میبه جاش گرفتم بگذر نویکارت قفل شد ا میس یکیها اون  یگیآخ راست م -

 ن؟یکجاها رفت التیتعط یکن یم چکار

 کردم جواب دادم یم شیکه صورتمو آرا یحال در

 میامروز خونه خاله دعوت ی! ولمیتر تو خونه هست شیکنه و ب یفرق م یلیخ گهید یامسال با سال ها اصال -

 کدوم خاله مادر من؟ -

 نه پ مادر من! -

 د،یخند

 مگه نه؟ هیمن خال یجا یپس امروز حساب -

 سکوت کردم و جواب دادم یکم

 یلیاره خ -

 تنگ شده! یلیهمه خ یدلم برا -

 ...شتریما ب -

 زنم یهم زنگ نم گهیکنم د ینه قطع م یعکس از خودت برام بفرست بگ هی یاده شدام -

 خنده گفتم: با

 زنم ینزن خودم م -

 و گفت: دیخند -
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 کنم برو به کارت برس سالم به همه برسون یخب معطلت نم اریبس یکه بود یهمون یهنوزم عوض نشد -

 مراقب خودت باش خدافظ یممنون که تماس گرفت -

 طور خداحافظ نیمتو ه -

لبام  یعرفان لبخند از رو یحرفا ادیتخت پرت کردم موهامو شونه زدم و پشت سرم جمع کردم به  یرو رو یگوش

 شد. یمحو نم

 تنگ شده یلیعرفان دلم برات خ یروز برگرد هی یکاشک -

 که از طرف عرفان بود رو خوندم امیرو برداشتم و پ یگوش ،یاعالن گوش یصدا با

 ه منتظر عکس هستما دختر خاله جونم!نر ادتی -

مامان و بابا حاضر و اماده  رونیانداختم و از اتاق زدم ب فمیرو تو ک یتکان دادم و گوش یکردم سر یآروم ی خنده

 منتظر من بودن

 گفت: دیکش یکه چادرش رو سر م یدر حال مامان

  یدختر چه قدر طولش داد ییکجا -

 خوام یمعذرت م -

 میخب بر یلیخ -

 م؟یش ینم انوشیمگه منتظر ک -

 !گهید ادیخودش م میمنتظر بمون ینه واسه چ -

 .ادیتا ب میخودش گفت که منتظرش باش زهیچ آخه

 ؟یچ یواسه  -

 .دیبابا به گوشمون رس نیبوق ماش یهنگام صدا نینگفتم  در ا یزیباال انداختم و چ شانه
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 رفت گفت: یسمت در که م مامان

 کارهایب شانویدختر ک میبر ایب -

 گفت: دنمونیبابا با د رونیب میرفت

 !گهید میپس بر دیکجا -

ا ب ستادیبابا ترمز کرد و ا نیکنار ماش انوشیکه خواستم سوار بشم ک نیرو باز کردم و هم نیدرب ماش دیترد با

 زدم و گفتم: یلبخند دنشید

 آمد. انوشیک -

 شد با دست طرف من اشاره کرد و گفت: ادهیپ انوشیک

 کارت دارم... ایستو تو با من بپر -

 یقصد  داره برا انوشیخودم فکر کردم نکنه ک شیو پ دیدلم لرز کدفعهیبود  نیشکوفه که هنوز تو ماش دنید با

 کنه! یونیدادنمون پا در م یآشت

م قد شیپ یآشت یزاره دوست ندارم برا یمحلم نم چیازش به دل نداشتم اما چون خودش ه یا نهیک چیکه ه نیا با

 شکوفه رو نداد. یکار رو کردم ول نیبشم گر چه قبال ا

 شد. ادهیکه شکوفه با بچه هاش پ امیشدم خواستم بگم نم مونیپش انوشیرفتن با ک از

 طرفم دوان آمدن و به من سالم کردن یو ماهان با شادمان نیمب

 سالم خاله پرستو. -

بر هم رفته و  ییکه شکوفه با ابروها دمیهر دو رو بوس یخم شدم و رو یخندان جواب سالمشون رو دادم کم ییرو با

 یبابا دور نموند ول دهیبابا بشن مطمئنم حرکت او از د نیاخم کرده بچه ها رو صدا زد و ازشون خواست تا سوار ماش

 .اوردیبه رو ن یزیچ

 گفت: انوشیبه ک رو
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 مراقب باش یلیتو راه خ ایتو هم زود ب میبابا ما رفت انوشیک -

 در حال سوار شدن جواب داد. شانویک

 راحت  التیچشم بابا جون خ -

 حرکت کرد سپس رو به انوشمیبابا ک نیسوار شدم بعد از حرکت کردن ماش انوشیکردم و کنار ک یبابا خداحافظ از

 :دیمن پرس

 ؟یتو هنوز با شکوفه قهر نمیبب -

بگم به رو به رو چشم  یزیباره چ نیندارم در ا هم انگار درک کرد دوست انوشیندادم ک یباال انداختم و جواب شانه

 دوخت و گفت:

 ... یاینگفتم ب نیمن واسه خاطر ا میبگذر -

 بگه اما به سکوتش ادامه داد. یزیمنتظر شدم تا چ یبا مکث سکوت کرد کم سپس

 به ابروهام دادم و گفتم: یحالت

 "یگفت یم انیخب آقا ک -

 گذرا بهم انداخت و گفت: نگاه

 رو؟ یچ -

 خند زدم  پوز

 خب بگو سر پا گوشم یکارم دار یدونم مگه نگفت یمن چه م -

 و گفت: دیصاف و خوش حالتش کش یبه موها یکه انگار هول کرده دست یحال در

 من کارت داشتم یگیآهان راست م -

 دوباره سکوت کرد. و
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 زدم و گفتم: نیداشبرد ماش یرو یبهش انداختم و به آروم یغضب ناک نگاه

 گه؟یبگو د یبگ یخوا یم یداش چدا -

 گفت: ینیکه نگاهم کنه و بدون مقدمه چ نیا بدون

 خوام ازدواج کنم یمم... من م -

 دهانم گذاشتم و گفتم: یخنده دست رو ریزدم ز ییهوی

 مگه من چکاره ام؟ ؟یگیبه من م نویا یخب چرا دار -

 و گفت: ستادیچراغ قرمز ا پشت

 .یخوام خودت با مامان و بابا حرف بزن یاز تو هم م یدیبار دختره رو د هیتو  چون

 گفتم: یشوخ با

 کدوم دختره منظورت همون دختره مغرور رو؟ -

 بر هم رفته نگاهم کرد. ییاخم و ابروها با

 باال انداختم شانه

 شن! یخبر خوشحال م نیا دنیمطمئنم از شن ؟یبهشون بگ یریچرا خودت نم -

  میقرمز رو رد کرد چراغ

 ازدواج کنم موافقت نکنن ونیخوام با کتا یکه م نیترسم از ا یشن درست اما م یکه خوش حال م نیا -

وقت سر خواسته  چیه یشناس ینداره مخالفت نکنن خودت که بابا جون رو م یلیباشه دل یاگر دختر خوب و خانم -

 یقانع کن دیبا گهیمامان رو خودت د یول ارهیهامون نه نم

 کرد و گفت: یپوف

 !هیخوب یلیدختر خ ونیمامانو قانع کنم اما باور کن کتا یموندم چطور نشیودم تو اخ -
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 کردم  زمزمه

 و مغرور... -

 پرستو... -

 دمیخند

 یکم هی یول ستیباشه مغرور ن -

 تکان داد و گفت: یو سر دیخند

 به خاطر من نیجونم! آفر یابج ؟یزن یحاال با مامان و بابا حرف م -

 متبسم نگاهش کرد با

 یقانع کن دیزنم اما مامان رو خودت با یچشم حرف م -

 اش حله! هیبکش بق شیبحث رو پ یجور هیبال حاال تو  یچشمت ب -

 و گفتم: دمیخند یخوش حال با

 گرفت که داماد بشه، میپس بالخره داداش من تصم یاله -

 زد و گفت: یگل و گشاد لبخند

 کنه، یکه نم ییهاباشه آدمو وادار به چه کار ونیعشق که در م -

 و به فکر فرو رفتم. دی)عشق(، دلم لرز یکلمه  دنیشن با

ه ک یتر دوست دارم بگذرم گاه شیمجبور بشم از خانواده ام که از جونم هم ب ایبه عرش دنیبه خاطر رس یروز نکنه

 بستم. یو دل به عشقش نم دمید یرو نم ایوقت عرش چیخواست ه یکنم دلم م یفکر م زایچ نیبه ا

اش دوست نیاز بهتر یکیبفهمه  انوشیبرسه و ک یترسم روز یترسم، م یم یعشق پنهان نیاز آخر و عاقبت ا شهیهم

 .؟به خواهرش عالقه داره اون وقت چه خواهد شد..
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 به خودم آمدم  انوشیک یصدا با

 ؟ییجونم کجا یابج -

 زدم  یمحو لبخند

 جام نیهم -

کرد و  یم فیخواست برگزار کنه برام تعر یم یرو کجا و چه طور یعروس که نیاز ا انوشیخونه خاله ک میدیرس تا

 من با آغوش باز به استقبال من آمد. دنیبودن خاله با د دهیمامان و بابا قبل از ما رس دمیخند یمن فقط به او م

 ؟یدلم  خوب زیسالم عز -

 ن؟یشما چطور یسالم خاله جونم مرس -

 جواب سالم او رو داد. انوشیفتن رو به کقربون صدقه ام ر یبعد از کل خاله

 با لحن شوخ گفت: انوشیک

 ینبرد ادیدل ها بنده رو از  یخدا رو شکر با حضور ربانده  -

 او کرد و گفت: ینثار بازو یو مشت دیخند خاله

 !یکن یبه خواهرت حسود نمینب -

 و گفت: دیخند انوشیک

 من غلط بکنم... -

 خنده ریزدن ز یهمگ و

که  ادیم شیکم پ یلیبود و خ یآدم متفاوت ییدا نایرضا ا ییخونه، دا میبر یبود که بعد از سرو ناهار همگ نیبر ا قرار

 کرد. یم دایحضور پ یخانوادگ یها یتو جشن ها و مهمان

او  یخواهند به خونه  یاو افتادن و م ادی ییهوی یحاال امروز چطور میبا اونا رفت و آمد نداشت ادیهم ز نیخاطر هم به

 .میبر ما واجب بود که بر یدنید دیبه رسم ع یدونه؟ ول یبرن خدا م
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 .میحرکت کن ییدا یخونه  یتا به سو میشد یو مزاح سرو شد و کم کم آماده م یبا شوخ ناهار

 کار داشت شکوه رو به ما سپرد و رفت. ایکه گو ناصر

 .میشدم و به راه افتاد نشونیا سوار ماشخاله با اون یبابا شدن منم به خواسته  نیو شکوفه سوار ماش شکوه

 و گفت: دیکش انیعرفان بحث او رو به م ادیبه  خاله

 گرفت که ازدواج کنه، میخدا رو شکر بالخره پسرم تو غربت تصم -

 :دمیتعجب خاله رو نگاه کردم و پرس با

 خواد ازدواج کنه؟ یعرفان م -

 جواب داد. یبا خوش حال خاله

 ازدواج داده شنهادیو بهش پ هیدختر خوب یلیآشنا شده که خ یدختر هیبا  گهیدلم م زیبله عز -

 یبراش خواستگار میهم قبول کرده فقط منتظره تا بر دختره

 باره نگفته بود! نیدر ا یزیبود پس چرا عرفان چ بیعج یلیفکر فرو رفتم برام خ به

 یگزند ریکرده و مس رونیمن رو از سرش ب خانواده بده و فکر لیگرفته تشک میبازم خوش حالم براش که تصم یول

 اش رو انتخاب کرد.

 با یبه ما خوش آمد گفتن همگ یو مهران با گرم ایرو نایو بچه ها روژ ییزن دا ،ییدا نایا ییخونه دا میدیرس یوقت

 به پا شده بود. ییکردن و چه غوغا یم یهم سالم و احوال پرس

 آروم گرفت. یکمخود قرار گرفت جو  یهر کدوم که سر جا سپس

 یرو شروع کرد بعد از کم ییرایبار به ما خوش آمد گفت و پذ نیچندم یبود برا یکه زن خونگرم و مهربون ییدا زن

رفت و کنار من قرار گ نایرفتن روژ رونیموقع ب میبگرد یتو باغ کم رونیب میداد که بر شنهادیپ ییدور هم نشستن دا

 گفت:

 یشد چقدر عوض دمتیوقت که ند یلیخ -
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 :دمیزدم و پرس یلبخند

 شدم؟ یحاال چه جور یجد -

 کرد یزیر ی خنده

 ست؟یاز اون خبرا ن یخبر ؟یهنوز مجرد نمیاز قبل الغرتر و البته خوشگل تر؟ بگو بب ینگ یبگ یا -

 ؟یخوام چکار؟ تو چ یاره بابا شوهر م -

 نامزد کرد. شیماه پ هی ایرو یمنم مثل خودت ول -

 جدا مبارکش باشه -

 .ممنون.. -

کرده و سنگ  ایرو مح زیهم از قبل همه چ ییدا میکرد یمسافت رو ط ادهیپ یاز خونه فاصله داشت با پا یکه کم باغ

 .ییگرفته تا بساط چا یاز منقل کباب تموم گذاشته بود

 ارهیم یآدم رو به وجد م دنیدر حال وز یبهار میبود و نس یهم عال هوا

که  دمیزدم بابا رو د یقدم م ییکه در اطراف به تنها یبود. در حال وهیز انواع درخت مکه پر ا یعیبزرگ و وس باغ

کردن لبخند زنان جلو رفتم و چند عکس  یصحبت م گهیزدن و با هم د یقدم م یحوال نیو پدر عرفان ا ییهمراه دا

خندان همون کار رو کرد و  ییروبا  ییدا رهیخواستم تا از من و بابا عکس بگ ییازشون گرفتم و از دا یادگاری یبرا

 ریعرفان ارسال کنم ز یگرفتم عکس ها رو برا میرو داد دستم تشکر کردم و تنهاشون گذاشتم سپس تصم یگوش

 عکس من و بابا نوشتم

 من و عشقم  ییهویاالن  نیهم -

 کرد تماس گرفت. لبخندزنان جواب دادم افتیکه عکس ها رو در نیارسال کردم هم و

 ..بله. -

 نا؟یا ییخونه دا یما نگفت یخونه  نیریم یمعرفت تو که گفت یب -
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 دمیخند

 خبر بودم یخودم هم ب -

 ازت متشکرم پرستو -

 ؟ییخونه دا میایچون نگفتم م یبابت چ -

 بخاطر فرستادن عکس ها ونهینه د -

 یعکس از عروس خانم بفرست هیتو هم  دوارمیکنم فقط ام یخواهش م -

 کدوم عروس خانم؟ -

 !یخودتو به اون راه نزن آقا عرفان خاله گفت که قصد ازدواج دار -

 کرد. سکوت

 و گفتم: دمیخند

 یدیهنوز دو ماه نشده قاب دختره رو دزد -

 و گفت: دیخند یآروم یصدا با

 نایخوام ازدواج کنم البته ال یبه خاطر اقامتم که م یول رهیتو رو بگ یتونه تو دلم جا یکس نم چیه یدون یخودت م-

 .ستین یهم دختر بد

 زدم گفتم: یقدم م یکه به آهستگ یلحن آروم در حال با

 هیدختر خوب نایال یگ یرو شروع کن اگر م یدیجد یکنم من رو فراموش کن و زندگ یعرفان جان، خواهش م -

 کنم یم یخوشبخت یکن خوشبختش کن منم برات آرزو زیباهاش ازدواج کن اون رو از عشقت لبر

 ؟یراحت نشدنا یعنی -

 هم خوش حال شدم  یلیخ دمیخبر رو شن یناراحت بشم؟ برعکس وقت دیچرا با -
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 کنم یم یخوشبخت یمنم برات آرزو یهست یخوب یلیپرستو تو دختر خ -

 تو هم برو خوش باش خداحافظ گهیخب من کار دارم برم د اریبس

 خدا حافظ -

 !میهمه جا رو دنبالت گشت ییجا نیدختر تو ا -

 آمدن یکه سمت من م دنشونیبا د دمیکه همراهش بود چرخ نیلبخند زنان سمت او و مب انوشیک یصدا دنیشن با

 کنم. تیرو اذ انوشیک یکم امدیبه سرم زد و بدم ن یفکر موذ

به  دمیکه نشون بده ترس یو حالت دمیکش یغیو ج ستنیشدن با دست اشاره کردم تا ب یم کیطور که بهم نزد نیهم

 خودم گرفتم

 جاست نیمار ا هی نیایجلو ن -

 کردن سر جاشون خشکشون زد یکه وحشت زده نگاهم م یدر حال نیو مب انوشیک

 چمن دوخت یکه هول کرده بود نگاهش را به رو انوشیک

 کو پرستو کجاست؟ -

 طرفم ادیخدا داره م یترسم وا یم یلیترو خدا کمکم کن من خ انیک -

 نرسه، هیم صدام به گوش بقکرد یم یاما سع دمیکش یا گهید غیج و

 جلو امد و گفت: انوشیچند قدم جلو تر از ک نیمب

 کجاست؟ قاینترس پرستو فقط بگو دق -

 من شود. یاو زدم تا متوجه باز یبرا یچشمک انوشیاز چشم ک دور

 برگشت و گفت: انوشیمن زد و طرف ک یبه رو ینزد سپس لبخند یرو شکر زود متوجه نقشه ام شد اما حرف خدا

 گردم  یزود بر م ارمیمن برم کمک ب -
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به  یدست یبا کالفگ انوشیام گرفت ک هیگر دمیجا دور شد وانمود کردم از پس که ترس نیبه حالت دوان از ا سپس

 و گفت: دیموهاش کش

 تو هستم شینگران نباش من پ -

 دمیکش یغیبه جلو نهاد ج انوشیقدم که ک نیاول با

  انوشیک ایجلو ن -

باعث ترس و وحشتش شده بودم دلم به حالش سوخت خواستم  یطور نیکه ا نیاز ا کدفعهیش زد جاش خشک سر

 .ترسوند یباشه برا اون روزها که من و م ینقشه ام رو لو بدم اما گفتم نه بزار تالف

 جا چکار؟ نیا یآمد ییهمه جا بود تو تنها نیآخه پرستو ا -

متوجه او نبود انگشت  انوشیآمد اما ک یم انوشیسمت ک نیپاورچ نیچافتاد که پاور نیهنگام نگاهم به مب نیا در

 اش قرار داد. ینیب یسکوت رو یاشاره اش را به نشونه 

موقع هم  نیبکنه خنده ام گرفت هم انوشیخواست با ک یکه م یطناب که در دستش بود را نشانم داد از کار هی و

که مار به او حمله کرده  نیا الیطناب به خ دنینبود با د هم حواسش انوشیانداخت ک انوشیطناب رو طرف ک نیمب

 .دیمتر اون ورتر پر کیوحشت زده 

دهانم گذاشتم و سمت آن ها  یدست رو دمیخند یکه م یدر حال رمیصحنه نتونستم جلو خنده ام رو بگ نیا دنید با

 خندان گفت: ییتکان داد و با رو یچشم تنگ کرد سر انوشیرفتم ک

 باشه دارم براتون نیکرد یکیوره هر دو دست به ط نیپس که ا -

 انداخت و گفت: انوشیچمن برداشت و دوباره سمت ک یخنده کنان طناب رو از رو نیمب

 من رو وسط نکش فکر پرستو بود. یپا -

 و گفت: دیخند انوشیک

 یباشه خودت شروع کرد ادتیپرستو خانم  -

 نگفتم یزیخنده شانه باال انداختم و چ با
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رو  انیو خاله ا ییبابا دا میکه برگرد نیخنده سرو شد و حدود دوازد شب قبل از ا  یو با شوخ نیدلنش ییر فضاد شام

 خونه باغ دعوتشون کرد. میبدر دور هم باش زدهیکه س نیا یبرا

شه برد و بدل  نمونیب یکه کلمه ا نیرو بدون ا یسوار شدم مسافت انوشیبابا شدن منم با ک نیکه سوار ماش دخترا

 کم نیداد اما از سرعت ماش یفشار م نیترمز ماش یمرتب رو یبود که موقع رانندگ انوشیحواسم به ک میکرد یط

 شد. ینم

 دمینگاهش کردم و پرس ینگران با

 آمده؟ شیپ یمشکل -

 .دیرس ینگران بنظر م ینزد ول یبهم انداخت اما حرف ینگاه

 آمده؟ شیپ یمشکل دمیپرس انوشیک -

 جواب داد. یلحن تند با

 نپرس یچیپرستو خواهشا ه -

 :دمیصورتم شد و پرس یچاشن یرفت اخم یم شیبه سرعت پ نیکردم اما دلم آروم نگرفت بخصوص که ماش سکوت

 شده؟ شیزیچ نیماش انوشیک -

 نگاهم کرد و جواب داد. یکالفگ با

 دهیترمزش بر رهیگ یترمز نم نیاره اره ماش -

 دمیکش غیج

 م؟یحاال چکار کن دهیکه ترمزش بر یچ ینعی انیک یگ یم یچ -

 فرمون و گفت: یمحکم زد رو -

 دونم! یمن چه م -

 زمزمه کنان ادامه داد. سپس
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 میکن یتصادف م دهیبه شهر نرس -

 و تکونش دادم دمیزده بازواش رو کش وحشت

 بکن! یکار هیکنم  یتو خواهش م یگ یم یدار یچ انوشیک -

 حاللم کن یدیازم د یبد یپرستو خوب رهیگ یرمز نمت نیکه ماش ینیب یچکار کنم م -

 دمیکش ادیبغض وحشت زده بهش زل زدم و فر با

 بکن یکار هیتورو خدا  رمیخوام بم یمزخرف نگو من نم انوشیک -

 رو به رو چشم دوخت و زمزمه کرد. به

 ؟یخودته چرا با بابا سوار نشد ریتقص ادیاز دستم بر نم یکار چیه -

 یمرد یرفتم که تو تنها م یاگر با بابا م یگ یم یدار یتو چ ونهید -

 زد و گفت: یتفاوت پوز خند یب

که  یچه خواهر برادر یگن اوخ یحتما اون جا م میتا با هم به بهشت بر یپس خوب شد با من یگ یاره راست م -

 موقع مردن همو تنها نذاشتن! یحت

 کرد؟ یم یدونم شوخ یبود نم یدونم جد یمچش شد ن کدفعهیچشم بهش دوختم معلوم نبود  ینگران با

 سته،یب نیبکن ماش یکار هیحرفا  نیا یبه جا انوشیک -

خنده از دستش  ریاش شدم متوجه نگاهم که شد زد ز رهیبا بهت خ ستادیا نیهنگام محکم ترمز کرد و ماش نیا در

 شدم رو ازش گرفتم و گفتم: یناراحت و عصب یلیخ

 انوشیک بود یمزه ا یب یشوخ یلیخ -

 و گفت: دیخند

 مردم یداشتم م ینرفت منم اون موقع از نگران ادتیمار رو که  یشوخ -



 دوباره یطلوع

 
342 

 

 حرکت کنه که داد زدم خواست

 بابا شیخوام برم پ ینگه دارم م -

 اریدر ن یبچه باز نیاالن بابا کجا بود بش -

 .دیرو به حرکت در آورد و باز خند نیماش

 دمیبه بازواش زدم و خند یمشت

 واش رو ماساژ داد صورتشو جمع کرد و گفت:باز -

 یآخ نامرد محکم زد -

 یسر به سرم نزاز یحقته که تا باش -

 راست رفتم تو هیخونه چون بابا رفته بود تا شکوه و شکوفه رو برسونه خونه هاشون  میدیاز بابا و مامان رس قبل

زنگ بزنه، اما هر  ایوقت شب عرش نیداشتم ادونم چرا انتظار  یدوختم نم یاتاقم لباس عوض کردم و چشم به گوش

 ریرو به دست گرفته بودم اس یکه گوش یشد و در حال نیازش نشد کم کم پلک هام سنگ یخبر دمیچه انتظار کش

ام زد  چراغ رو  یشونیپ یرو یبوسه ا دیمن کش یشدم که حس کردم بابا آمد باال سرم پتو رو کامل رو یخواب م

 خانوش کرد و رفت.

 یبه صفحه روشن گوش یزنگ تلفن من رو از جا پروند خواب آلود نگاه یرفتم که صدا یتازه به خواب فرو م رهدوبا

 شدم و خواب آلود جواب دادم زیخ مین ایشماره عرش دنیانداختم با د

 آلو... -

 !؟زمیعز یآلو سالم خواب بود -

 سالم اهوووم -

 بخواب ادیت ماگر خواب یدونستم خواب باش یخوام نم یمعذرت م -

 و جواب دادم دمیکش ختهیصورتم ر یبه موهام که رو یبه بالشت دادم دست هیتک



 دوباره یطلوع

 
343 

 

 یاما نزد ینه اتفاقا منتظر بودم زنگ بزن -

 ؟یبره حالت چطوره خوب یدونم که خوابم نم یوقته اما تا صداتو نشنوم م ریدونم د یم -

 ن؟یمن خوبم شما خوب -

 من چند نفرم؟ زمیعز -

 نفر کیه خب معلوم -

 شما؟ ایشه تو  ینفر م کیخطاب  -

 راحت باهاش حرف بزنم یلیتونستم خ یو نم دمیکش یکردم آخه هنوزم خجالت م سکوت

 زنگ زدم؟ ریمن د ای یدیامشب زود خواب -

 منم خسته بودم  میبود رونیاز صبح ب -

 مین داشتنرفتم و همه اش تو خونه بودم و همه اش مهما ییبر عکس من امروز اصال جا -

 کردم یآروم ی خنده

 شـ... منظورم تو خوش گذروندم یعوضش من جا -

 !زمیعز یخوش باش شهیهم دوارمیام -

 آروم گفتم یقرارم گذاشتم و با لحن یقلب ب یرو دست

 ممنون -

 پرستو... -

 بله... -

 ...پرستووو

 و گفتم: دمیخند
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 جونم! - 

 ؟یکن یم تیتو چرا همه اش منو اذ -

 لرزون گفتم: ییآروم و صدا یبا لحن -

 چون دوست دارم! -

 ؟یگفت یبگو چ گهیبار د هی -

 "نگفتم یچیه -

 یکن یم تمیاذ یاالنشم دار نیهم نیبب -

آمد که قطع  یشدن اما دلم نم یتر م نیکردم پلک هام هر لحظه سنگ یاحساس م دمیکش یا ازهیو خم دمیخند

 به ذهنم خطور کردم و گفتم! یکنم سوال

 ...ایعرش -

 ایجون و دل عرش -

 به ضربان نامنظم قلبم دادم و گفتم: گوش

 ارمیفکر نکنم تا دو هفته دوام ب یزن یباهام حرف م یطور نیا -

 و گفت: دیخند

 ! کارت نباشهزمیدم عز یعادتت م -

من  دهکر تیکه بابا ترب یشدم دختر ییخودم فکر کردم عجب آدم پر رو شیزده لبمو به دندون گرفتم و پ خجالت

است و من دارم مرتکب گناه  یکارها کار اشتباه نیکنم تمام ا یفکر م یآشنا شدم گاه ایبا عرش ینبودم از وقت

 ! شمیم یبزرگ

 ؟یدیسوال بپرسم جوابم رو م هی -

 !زمیالبته چرا که نه بپرس عز -
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 از التهاب درونم کم بشه، یتا کم دمیکردم کلمه آخر و نشن وانمود

 ؟یعالقه مند شدتو چرا به من  -

 که راستشو بهت بگم؟ یخوا یم -

 اهووووم -

 بودم یعاشقت شده بودم از همون دوران که سرباز دهیمن ند یدون یم -

هات از  یهات از لجباز ینشست و از تو و از خوب یشد کنار من م یکه دلتنگ م انوشیاون روزا ک یدون یم آخه

 زد. یحرف م زیهمه و همه چ از نیکه با هم داشت ییهات از دعوا ها طنتیش

 یم یکردن از تو عادت کردم اگر مدت فیکه به تعر یکرد طور یتر از قبل عاشقت م شیگفت و من رو ب یم اون

 اما در دمتیبارم ند هی یکردم من که حت یم یگفت احساس دلتنگ یدرباره ات نم یزیچ یحرف انوشیگذشت و ک

و درباره تو  ادیکردم تا ب یم یشماربرگشتنش لحظه  یبرا یت مرخصرف یکه م انوشیزدم ک یباهات حرف م اهایرو

 که بدونه ناخواسته من و عاشقت کرده بود. نیبرام بگه اون بدون ا

که من  نیتر از ا شیب یآخه چه سعادت دمیگنج یدر پوست خود نم یخونتون از خوش حال امیکه ازم خواست ب یروز

 !نمیبب کیتونستم برم و عشقم رو از نزد یم

و  نرویام بزنه ب نهیکه ته دلم نشسته بود هر لحظه ممکنه قلبم از س یکردم از شوق یاحساس م دمتیروز که د اون

 تر از قبل عاشق و دلباخته ات شدم  شیاون لحظه ب

 ؟یچ تو

 کلمه بگم کیتونستم  یاما چنان خواب بهم غلبه کرده که نم دمیشن یهاشو م حرف

 گلم یخوب بخواب ریخشب ب ؟یدیخواب زمیآلو عز -

 یحرفا ادیشدم و به  داریب یفرو رفتم صبح شادمان و پر انرژ قیکردم و به خواب عم ینکنم که ازش خداحافظ فکر

با  رو برداشتم و خواستم یلبام نقش بست ساعت رو نگاه کردم  هفت صبح بود گوش یرو یلبخند گل و گشاد ایعرش

 ساخته بود تماس یا گهیآدم د هیاز من  دنشیکه با د یستش داشتم کسوار دو وانهیکه د یبه عشقم به کس ایعرش
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ه بودم نکرد ویس یتو دستم بود اما جرئت نداشتم دکمه تماس رو لمس کنم شماره اش که هنوز تو گوش یگوش رمیبگ

 کردم  رهیذخ یبه اسم زندگ

 براش فرستادم یعاشقونه ا مایزدم و پ یتونستم بفرستم لبخند یکه م امیشد زنگ بزنم پ یکه روم نم حاال

 یسالم صبح قشنگت آسمون -

 یچشماتو باز کن خواب نمان گلم

 قلب گذاشتم و فرستادم  ریاستک هی و

 آمد. یجونم داشت در م یرو نوشتم و ارسال کردم وا امیپ تا

 زدم خبر بودم و باهاش حرف ن یتر از دو روز ازش ب شیفرستادم ب امیپ هی! زمیخواهر عشق عز یبرا سپس

 ریسالم صبحت بخ -

 شادتر شهر قلبت زنده و آبادتر شهیاز هم دگانتید

 مهربان در گذرگاه زمان بر بادتر یدم به دم ا تیها غصه

 !زمیخوب و شاد و پر نشاط برات آرزومندم عز روز

تم تا گرف میرفتم چه عجب مامان هنوز خواب بود! تصم نییو پا دمیرس یو روم رو شستم به سر و وضعم کم دست

رو به  یکه کتر نیکنم هم رشیکه قسمت نبود غافلگ نیشدنش خودم صبحونه رو آماده کنم اما نه مثل ا داریقبل از ب

 :دمیگفتم و پرس ریمن، سالم و صبح بخ هبرق زدم مامان آمد تو آشپزخونه و با چشمان گرد شده زل زد ب

 ؟یمامان یزل زد یطور نیا یبه چ -

 تر آمد و گفت: کینزد

 !نمیب یمن اشتباه نم یعنی ؟یخودت نیپرستو واقعا ا نمیبب -

 دمیخند

 اره مامان خودمم  -
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 ؟یکنه، از تختت دل کند دارتیب یکه کس نیکه بدون ا نیهم ا ؟یشد داریشده امروز هم خودت ب یچ -

 خنده گفتم: با

 ؟شدم حاال اشکال داره داریشد صبح زود ب نیا دمیزود خواب شبینشده اما د یزیچ -

زدم و به خودم گفتم امروز نوبت منه که برم بابا  و  ینگفت لبخند یزیمشغول آماده کردن صبحونه شد و چ مامان

 کنم داریرو از خواب ب انوشیک

 ابا بتابهب یصورت دوستداشتن یرو میسراغ بابا پرده پنچره اتاقشون رو پس زدم و باعث شدم نور آفتاب مستق رفتم

 یکرد صورتش رو جمع کرد و دستش رو جلو صورتش قرار داد و چون فکر م یم تیاش رو اذبر اثر نور که چشم بابا

 که چشماشو بسته خواب آلود گفت: یکرد مامان پرده رو کنار زده در حال

 پرده رو بکش! زمیخانم؟ عز یکن یچکار م -

 و با دو دست تکونش دادم  ستادمیتخت رو دور زدم و کنار بابا ا لبخندزنان

 ؟یخواب یپاشو چه قدر م الی بابا -

 و گفت: دیتخت خودش رو از نور کنار کش یرو یلبخند زنان چشم باز کرد و کم بابا

 گلم  ریجاست صبح بخ نیا یک نیبه به! بب -

 ؟یخواب یچه قدر م گهیپاشو د ییبابا ریصبح بخ -

 شد و گفت: زیخ مین بابا

 زنه! یشدن حرف م داریاز زود ب یامروز ک نیبب -

 به بدنش داد. یتخت نشست و کش و قوس یرو

 دارمیباشه بابا جون ب -

 و گفتم: دمیخم شدم گونه اش رو بوس یکم
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 کنم داریتنبل رو ب انوشیک نیمن برم ا -

 کرده بود. ادیمن رو ز یانگار که خنده اش انرژ دمیآروم خنده اش رو شن یرفتم صدا یم رونیکه از اتاق ب یحال در

 که غرق خواب بود. انوشیک دنیبه در زدم و رفتم تو با د یم تقه اها رو باال رفت پله

 دو دستم رو به کمر زدم و گفتم: هر

 الیتنبل پاشو  یا یزنه تو هنوز خواب یبعد دم از ازدواج و زن گرفتن م دهیبه به! چشمم روشن گرفته تا ظهر خواب -

 پاشو نمیپاشو بب

 محکم تکونش دادم و

 دین پشت کرد و نالخورد به م یتخت غلت یرو

 برو بذار بخوابم پرستو -

 لبام نقس بست و گفتم: یرو زیآم طنتیکنار تخت افتاد لبخند ش زیم یآب رو وانیبه ل چشم

 کنم یم ستیبا آب خ ینشد یکه شد یشمارم بلند شد یتا سه م انیک -

 برو بذار بخوابم ایشروع نکن یپرستو اول صبح -

 آب رو باال سرش گرفتم  وانیل

 کنم ستیخ ای یشیپا م انوشیک -

 کیپاشو  -

 پاشو دو -

 کنما یم سیسر تا پاتو خ یقطره آب روم بنداز هیپرستو  -

 ستین میحرفا حال نیگل کرده بود و ا طنتمیش

 پاشو سه -
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 کردم یخال انوشیسر ک یرو چپ کردم و تمام آب رو رو وانیل

 آب شده بود تکون داد. سیو موهاشو که خ دیمثل برق گرفته ها از جا پر کدفهی

 هیخوردم و  یرفتم و چند بار سکندر نییپله ها رو دوان پا دیدنبالم دو انوشیکنان پا به فرار گذاشتم و ک خنده

 راست رفتم آشپزخونه و پشت سر بابا پنهان شدم 

 خواد منو بکشه. یم وید نیبابا کمکم کن ا -

 و گفت: دیرو به من خند انوشیک سیخ یسر و رو دنیبا د بابا

 باز شروع نکن یاول صبح انوشیک -

 معترضانه اشاره به خود گفت: انوشیک

 اول شروع کرد؟ یک یاول صبح نیبابا نگاه کن دخترت چکارم کرد بب -

 برا او شکلک در آوردم و گفتم: دمیکش یکه هنوز پشت سر بابا بودم سرک یحال در

 یبهت گفتم پاشو پاشو نشد یخودت بود ه ریتقص

 زد و گفت: یرفت لبخند معنا دار یکه طرف حموم م یدر حال شانویک

 واسم درست کرد؟ یختیچه ر ینگاه کن اول صبح اریبرو حوله ام رو ب یخب خودت خواست یلیخ -

کردم من برنده بودم رفتم باال حوله اش رو آوردم و بهش دادم و نشستم تا صبحونه بخورم بابا با  یجا فکر م نیا تا

 بر لب نشوند و گفت: ییبایزلبخند  دنمید

 یستین زیسحر خ شهیکه هم میپس شانس آورد -

 و گفت: ختیر ییبرام چا مامان

 دهیمزتون کار دستون م یب یها یشوخ نیآخرش ا -

وارد آشپزخونه شد و  ریسر به ز انوشیشروع به خوردن کردن ک زیو شروع به خوردن کردم مامان و بابا ن دمیخند

 رفت. خچالیسمت 
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دونستم  یشد نفسم بند آمد و نم یسرم خال یرو یزیحس کردم چ کدفعهیمشغول خوردن بودم که  یالیخ یب با

خنده  یدادم با صدا ینفسم رو باال م یو مثل مجسمه سر جام خشکم زد به سخت دمیکش غیسرد بود ج ایگرم 

 شده بود. یآب تو دستش تازه متوجه شدم چ یپارچ خال دنیو د انوشیک

 کرد یسرم خال یبود رو رو خچالیپارچ آب سرد که تو  هی یتالف یبراانصاف  یب

از جا بلند  دمیلرز یکه به خودم م یبه او رفتن در حال ینبودن چشم غره ا یو بابا که هر دو انگار از کار او راض مامان

 شدم و گفتم:

 انصاف... یب -

 گفت: انوشیرو به ک یبا لحن تند بابا

 ؟یشوخ یگ یکارت م نیبه ا یدار یچرا دست بر نم -

 رو به من گفت: تیدر هوا تکون داد و با عصبان یاخم کرده دست مامان

 بگه! یمونه چ یاز دست شماها آدم م یبرو لباساتو عوض کن تا سرما نخورد -

مامان  یخواستم سمت پله ها برم که با صدا دیچک یو آب از سر و روم م دمیلرز یآب م یکه از سرد یحال در

 ادمستیا

 ارمیبرو تو حموم خودم برات لباساتو م ایباال ب یخواد بر ینم سایوا -

و  بخندم دمیترس یکه خنده ام گرفته بود اما م نیتر شده بود سمت حموم رفتم با ا شیکه لرزش بدنم ب یحال در

 بهم بگه یزیچ هیمامان 

 یکرده بود وا خیکردم مغزم  یاالن حس مو رفتم تو اتاقم تا  دمیدوش آب گرم حالم جا آمد لباس پوش هیاز  بعد

 یخخخخ عجب آدم سمج رمیبگ انوشیاز ک دیبا یحال اساس هیکار  نیباشه به خاطر ا ادمیعجب آب سرد بود حتما 

 چکار کنم آخه دوستش دارم!  گرفتم یذره ازش به دل نم هیکرد  یم تمیهمه اذ نیکه ا نیبودم با ا

 یتم سراغ گوشسشوار زدم و بافتمشون و رف موهامو
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 ینشستم و با غزاله تماس گرفتم بعد از چند بار بوق صدا یصندل یزنگ زده با غزاله رو ایدو بار عرش هینه  اوه

 دیپچ یسرحالش در گوش

 سالم آهو -

 ه؟یک گهیسالم آهو د -

 ؟یستیمگه غزاله ن گهیخب خودت د -

 چرا هستم -

 گهید شهیخب غزاله همون آهو م - 

 دیخند

 ؟یخودت هست نیواقعا ا نمیبب یزار یسر به سرم م نطویش یا -

 جواب دادم متفکرانه

 هستم! هیاوووممممم نه فکر کنم دختر همسا -

 و گفت: دیخند باز

 ؟یهم دار یدوست هیآمد  ادتی! چه عجب زمیعز یچطور یبا مزه شد یلیخ -

 روز کیکنم اوه  ادیرو  یکی یکیاگر بخوام  ادنیچکار کنم دوستام از بس که ز -

 برسه، یکشه تا نوبت به بعد یم طول

 و ادامه دادم دمیخند

 ،یکن یم ادمیاز پس که  یحاال نه که تو تلفن رو سوزوند -

 میزن یو بزرگ ازت دم م کیما کوچ یاتفاقا تو خونه  ستمین ادتی یدون یتو از کجا م -

 با خنده گفتم: 
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 جدا چه خوب! -

 کرد و گفت: یکوتاه خنده

 ؟یکن یخبر چه م چه گهیخب د -

 جواب بدم که عطسه ام گرفت و پشت سر هم چند بار عطسه کردم  خواستم

 ؟یشده سرما خورد یچ -

 دونم فکر کنم ینم -

 گفت: دیخند یکه م یکردم در حال فیرو براش تعر ختنیآب ر انیجر سپس

 کردم یش قهر مکارش باها نیدو سه هفته به خاطر ا هیتو بودم  یاگر من جا یدون یپرستو م یوا -

 کردم و جواب دادم یکوتاه یا خنده

 .ستین یزیکه چ نیچه برسه به داداشم تازه ا رمیبه دل بگ یزیچ یتونم از کس یوقت نم چینه من ه یوا -

 کردم  فیرو تعر نیمار و ترمز ماش یشوخ انیو جر 

 زدم یکته رو ممن جات بودم از شدت ترس صد در صد س دیکن یبا هم م ییها یعجب شوخ یوا یا -

 کردم و گفتم: یعطسه ا دمیخند

 ها عادت کردم یجور شوخ نیمن به ا یول -

 ست؟ین یامر یکار دمیخوشحال شدم صداتو شن زمیعز خب

 سالم به همه برسون یفدات بشم ممنون که تماس گرفت -

 سالم برسون خداحافظ یلیبه غزل جونم خ زمیعز یسالمت باش -

 کیگفتن بفرما در باز شد و بابا آمد  داخل لبخند زنان از جا برخاستم بابا در رو بست و نزدبه در وارد شد با  یا تقه

 :دیآمد و پرس
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 ؟یناراحت شد انوشینکنه از دست ک نییپا یامدین گهیچرا د -

 کردم و جواب دادم یا خنده

 عادت کردم انوشیک یها یطور شوخ نینه چرا ناراحت بشم من که به ا -

 گذاشته افتادم و گفتم: ونیبا من در م انوشیکه ک یوعموض ادیبه  سپس

 بابا جون... یراست -

 ام گرفت دستمال رو جلو دهانم قرار دادم و چند بار پشت سر هم عطسه کردم  عطسه

 بابا جون؟ یسرما خورد -

 .دینیگفتم لطفا بش یبله داشتم م ستیدونم مهم ن ینم -

 باز عطسه کردم و

 مه دادمکردم و ادا یخواه معذرت

که خودش روش  نیبذارم مثل ا ونیگذاشت و ازم خواست با شما در م ونیرو با من در م یموضوع هی انوشیبابا ک -

 به شما بگه ادیب شهینم

 تخت نشست و گفت: یلبه  یرو بابا

 :دادم و گفتم نهیآ زیبه م هیانشاءاهلل تک رهیخ -

 گرفته که ازدواج کنه، میتصم انوشیبابا ک -

 گفت: یا خوش حالب بابا

 خوبه یلیکه خ نیا -

 کردم نهیبه س دست

 خواد که با اون دختره ازدواج کنه یدختر عالقه داره و م هیبه  انوشیبابا ک یدون یم یاهوووم ول -
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 و گفت: دیکش ششیبه ته ر یسکوت کرد سپس دست یکم با

 !؟مشیشناس یهست ما م یدختره ک -

 باال انداختم  شانه

 هستش یخوب یلیگه دختر خ یم نایدونم ک ینم -

 از جا برخاست و گفت: شدیک یقینفس عم بابا

 زنم یباشه بابا جون خودم باهاش حرف م -

 نگاه بابا رو تا دم در بدرقه کردم و باز عطسه ام گرفت با

 ینم ولبام مح یبود با لبخند که از رو ایرو به دست گرفتم عرش یهنگام تلفنم زنگ خورد عطسه کنان گوش نیا در

داد  یکه عطسه امانم نم یشد صفحه رو لمس کردم اما همون که خواستم جواب بدم عطسه ام شدت گرفت و در حال

 گفتم: دهیبر دهیحرف بزنم بر

 معـ... معـ...-

 :دیو پرس دیخند ایاصال قادر نبودم ادامه بدم عرش اما

 !زم؟یعز هیمع... مع... چ -

 :که بهتر شدم گفتم یکم

 خوام یمعذرت م -

 گفت: یو با شوخ دیخند باز

 کنه؟ یشده عشقم مع... مع... م یآهان گفتم امروز چ -

 که معلوم بود به زور جلو خنده اش رو گرفته بود گفت: ییبا صدا دمیبلند خند یحرفش خنده ام گرفت و با صدا از

 ؟یشده سرما خورد یگلم چ تیسالمت -
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 انوشهیک ریاره فکر کنم سرما خوردم همه اش هم تقص -

 چرا مگه چرا کرده؟ -

 با آب سرد افتاد به جونم یانصاف اول صبح یب -

 و گفت: دیخند

 داره یکاراش بر نم نیوقت دست از ا چیه انوشیک -

 لحن صداشو عوض کرد و گفت: سپس

 نکرده یخدا شهیحالت بدتر م یبمون یطور نیبرو دکتر هم ستیاگر حالت خوب ن زمیعز -

 آروم جواب دادم یقرار شد با لحن یو ب دیدلم لرزلحن صداش  رییتغ با

 ستیبه دکتر ن یازینه خوبم ن -

 ...!زمیعز -

 جونم...! -

ات باشم تمام  یتو زندگ یکه اجازه داد یباور کن از روز یدیبخش میبه زندگ یو رنگ تازه ا یممنون که هست -

و روز ت نیت روزم رو شروع کردم مطمئنم بهترقشنگ امیبه خودش گرفت امروزم که با پ دیجد یام رنگ و رو یزندگ

 عمرم خواهد شد.

 یاجازه رو به من نم نیا ایو دوست داشتم بهش بگم اما باز شرم و ح دیرس یبه ذهنم م یقشنگ و عاشقونه ا یحرفا

 داد.

 یرگیدپس از  یکیبزنم و حرف دلمو بگم اما همون که لب باز کردم عطسه ام شروع شد  ایگرفتم دل به در میتصم

 کردم سرم به شدت درد گرفته  یبود که احساس م دیچنان شد

 دکتر یبهتره بر دهیشد یلیات خ یسرما خوردگ زمیعز -

 که بهتر شدم جواب دادم یکم دمیباال کش دماغمو



 دوباره یطلوع

 
356 

 

من بابا و  زیراحت عز التیبرن خ یکه متوجه حالم بشن چه بخوام چه نخوام من و م انوشینگران نباش بابا و ک -

 من و دارن یهوا نوشایک

 که بود خودم مراقبت بودم یتا به هر حال یمن بود شیکاش پ یا -

 واقعا تب داشتم؟ ایبود  ایعرش یدونم از حرفا یتمام بدنم تب کرد نم کدفعهی

 هم  یزندگ کیشر میمال من و بش یکه تو بش یرسه روز یم یعنی -

 نداشتم جز سکوت یجواب

 

 ...!زمیعز -

 جونم...! -

 مگه نه؟ یشه که حرف دلت و بهم بگ یو روت نم یکش یهنوزم از من خجالت م تو -

 طور بود. نیسکوت کردم چون واقعا هم باز

 کرد گفت: یقرارتر م یکه قلبمو ب یلحن با

کنم نگو که  یحس م نویا یستیچرا اصال با من راحت ن ؟یکش یپس چرا خجالت م میباش یکیقراره که من و تو  -

کنم  ی، من با خودم عهد بستم دلتو که تصاحب کردم تو رو سلطانت کنم تو رو غرق عشق و محبت مکنم یاشتباه م

 یبرسه که تو هم به عشق من دل ببند یخواست روز یدلم م شهیو نشناخته عاشقت بودم هم دهیمن دو سال ند

 تو رو دوست داشته باشه! دیپسر اونم با یچون تو دوستش دار شهینم لیدل نیگفتم آخه ا یمدام به خودم م یول

 .بدون تو برام محال شده یلحظه زندگ کیوار دوست دارم حاال که تصور  وانهیحاال که دل به تو بستم حاال که د اما

 !یتونم حس کنم که تو هم من رو واقعا دوست دار ینم میهست کیحس کنم که به هم نزد یزار ینم تو

 به سر عشقمون خواهد آمد؟ یچ یبر شیپ یبخوا یجور نیدونم اگر تا آخر ا ینم

 زدم که منم دوست دارم! یم ادیکردم اما از درون فر سکوت
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 بستم و زمزمه کنان گفتم: چشمامو

زاشتم منم از همون  یم نیبال یتو سر رو ادیرو با  ییرو بدون تو تصور کنم منم چه شب ها یتونم زندگ یمنم نم -

 و عاشقت شدم! دینگاه اول دلم لرز

 کنم تا بالخره تو رو مال خودم بکنم یم یمونم و هر کار یبه خدا قسم تا آخر عمر باهات م مزیعز -

 دو سه عطسه کردم و گفتم: هی

 ...ایعرش -

 !ایجون و دل عرش -

 خواستم بگم سکوت کردم یم یرفت چ ادمی یطرز حرف زدنش دلم ضعف رفت حت از

 ؟یچرا ساکت زمیعز -

 قطع کنم دیجان من با ایم بگم عرشخواست یم یرفت چ ادمیراستش  -

 دکتر مواظب خودتم باش شیحالت بهتر نشد حتما برو پ یدیبرو اگر هم د زمیباشه عز -

 چشم حتما تو هم مواظب خودت باش خداحافظ -

 !زمیخداحافظ عز -

 که تو اتاقش بود و متوجه من شد لبخند زنان دنبالم آمد. و گفت: انوشیرفتم ک رونیاتاق ب از

 ؟یبا بابا حرف زد یگلم دمت گرم ک یول بابا ابج یا -

ردم و بهش پشت ک ییاعتنا یکنم با ب یریحالگ یکه با من کرد کم یبه خاطر کار امدیجوابشو بدم اما بدم ن خواستم

 رفتم سد راهم شد و گفت: نییچند پله پا

 ؟یکه با من قهر یبگ یخوا یحاال م یعنی دمیشد؟؟ نفهم یشد چ یچ -

 که سد راهم بود گفت: یبا همون حال نییندادم و خواستم برم پاجواب  باز



 دوباره یطلوع

 
358 

 

 ؟یکن یحاال قهر هم م یخودت اول شروع کرد -

 گرفته گفتم: ییرو با

 حالم نیسفر منم با ا میبر میخوا یامروز م یناسالمت یانداخت یمن و به چه روز نیبب یاره من شروع کردم ول -

 ه بود گفت:داد خنده اش گرفت یکه نشون م یحالت با

ها باهات نکنم حاال  یجور شوخ نیاز ا گهیدم د یخوام قول م یحاال معذرت م یقدر سوسول نیدونستم ا یچه م -

 ؟یآشت گهید

 لباش نقش بسته بود. یرو ییبایکرد و لبخند ز ینگاهش کردم التماس مندانه نگاهم م صاف

 !نمیبب اش رو یجونم چه قدر دوستش داشتم که حاضر نبودم ناراحت خدا

 صورتش تکون دادم یتبسم انگشت اشاره ام رو جلو با

 ها؟ یقول داد -

 قول، قول، قول، -

 بابا نشستم. یدنبالم رو به رو انوشیرفتم و ک نییکردم و پله ها رو پا یعطسه ا دمیخند

اخت اند انوشیه کب ینگاه یتیکردم کالفه شدم بابا با نارضا یاز بس که امروز عطسه م یوا یکردم ا یباز عطسه ا و

قط دوختم البته ف ونیزیدادم و چشم به تلو هیانداخت به مبل تک ریسر به ز یبا شرمندگ انوشمیتکان داد ک یو سر

 بود. ایشعر شیبود و تمام  فکر و ذکرم پ ونیزیچشم به صفحه تلو

 زد به خودم آمدم یرو صدا مبابا که مامان  یکردن نبود با صدا یکه با هم صحبت م انوشیاصال حواسم به بابا و ک و

 :دیکرد نشست و پرس یاو را نگاه م یکه سوال یدر حال زیمامانم ن نهیکه آمد بابا از او خواست بش مامان

 شده؟ یزیچ رهیخ -

 جواب داد. یکرد و با مهربان یخنده ا بابا

 رهیخانم خ رهیخ -



 دوباره یطلوع

 
359 

 

 ادامه داد.زد  یکه کنارش نشسته بود م انوشیپشت ک یکه به آروم یدر حال سپس

 خانواده بده لیگرفت تشک میبالخره آقا پسر گلت تصم -

 گفت: انوشیرو به ک یبا خوش حال مامان

ت ا یینظرت درباره دختر دا یکنم راست دایدختر خوب برات پ هیبگردم  دیخوبه! پس حاال با یلیکه خ نیواقعا ا -

 ه؟یچ نایروژ

 زد و گفت: یبخندبه بابا انداخت بابا ل ینگاه یبا دلواپس انوشیک

 اش رو انتخاب کنه،  یزندگ کیتونه شر یبزرگ شده و خودش م یبه اندازه ا انوشیخانم فکر کنم ک -

 حالت تعجب به ابروهاش داد. مامان

 ه؟یمنظورت چ -

 کرده دایدختره مورد پسندش رو پ انوشیکه ک نیمنظورم ا -

 گفت: یگرفته و لحن تند یبا حالت مامان

تو  ارهیب رهیدست دختره رو بگ کدفعهیبپرسه  اینظر ما رو بخواد  ادیب نمیب ینم یلیصورت دل نیواقعا پس در ا -

 کنه! یخونه، اگر هم قصد داشته باشه بعد از ازدواج با ما زندگ

 رنگ و روش عوض شد. کدفعهیاز بر خورد مامان ناراحت شد و  چارهیبود ب انوشیبه ک حواسم

 مهربانش گفت:باز با همون لحن آروم و  بابا

و با  مینیدختره رو بب میکه بر نمیب ینم یرسم و رسومات خودشو داره من مانع یزیخانم؟ هر چ هیحرفا چ نیا -

  یبعد قضاوت م میخانواده اش آشنا بش

 ه؟ینظرت چ میکن

 انداخت انوشیبه ک یاز جا بلند شد نگاه مامان
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 گفت: و

 رهیبه غذام سر بزنم ته نگ برم

 رو به من گفت: یدبا لحن تن سپس

 یور و ور نگاهم کن نینش یطور نیکمکم کن هم ایپاشو ب -

 میتعجب نگاهش کردم و از جا بلند شدم و دنبال او راه افتادم وارد آشپزخونه شد با

 هست که انجام بدم یکار -

 ساالد رو درست کن االنه که خواهرات برسن ایبله ب -

 االن نیچشم هم -

 بود نشستم و مشغول شدم  زیم یروساالد که آماده  لیوسا

 ان؟یب خوانیخبر نداشتم که م -

 یحاال که خبر دار شد -

 اعتنا به لحن تندش گفتم: یب

 که شکوه بارداره؟ یمامان خبر دار یراست -

 خواد چکار؟ یبچه م شیاوضاع زندگ نیدونم با ا یسرش نم ریخ -

 با تعجب نگاهش کردم  -

 چشه؟ شیمگه وضع زندگ -

 دیبه من توپ ینداد و با تند یرد و جوابک سکوت

 قدر حرف نزن نیدِ کارتو بکن ا -

 آورد یوقت به رو نم چیه یداشت ول یسخت یدونست شکوه چه وضع زندگ یباال انداختم پس مامان م شانه
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 چند وقتشه! -

 تبسم جواب دادم  با

 فکر کنم سه ماه رو رد کرد. -

 :دیبود پرس ینیزم بیکه مشغول سرخ کردن س یحال در

 ؟یدیزنه رو د یازش حرف م انوشیکه ک یتو دختر نمیبب -

 بود که صدام زد تا ازم حرف بکشه جواب دادم  نیو پس مامان واسه خاطر ا دمیخند زیر زیر

 دمشیبار د هیبله  -

 :دیبهم انداخت و پرس یتند نگاه

 ؟یبهم نگفت یزیپس چرا تا حاال چ -

 گفتم؟ یرو م یخب چ -

 یکه انگار با خودش حرف م یآورد طور یتابه در م یماه یها رو از تو ینیزم بیکه س یزم گرفت و در حالرو ا مامان

 زد گفت:

 !یرفت که تو راز دار برادرت هست ادمیآهان  -

 و گفتم: دمیخند

 یکن ادایپکه شما براش  یکه با دختر نیکه دوست داره ازدواج کنه بهتر از ا یبا کس انوشیمامان جان بنظرم اگر ک -

 دونه، یشما رو مقصر م ادیب شیکه پ ینکرده با هر مشکل یفردا پس فردا خدا یطور نیا یدون یم

 :دیپرس یبا مکث نگاهم کرد سپس باز با تند یلحظه ا مامان

 خوشگله؟ هیحاال دختره چه شکل -

 زدم و جواب دادم یته دلم نشسته بود لبخند انوشیکه به خاطر ک یخوش حال با
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 ادیازش خوشتون م دینیرسه اما مطمئنم اگر اون رو بب یبنظر نم یدختر  بد یول دمشیبار د کیقط من ف -

 مهیسراس انوشیبعد از رفتن مامان ک یقیدقا ارمیب یترش نیزم ریز رمیخب حاال زود کارتو بکن من دارم م یلیخ -

 گفت: یرومآ ینشست با صدا یکه م یو درحال دیرو به روم رو کش یبه آشپزخونه، صندل

 گفت؟ یم یچ -

 گفت؟ یم یچ یک -

 گهید گمیعه مامانو م -

 باال انداختم شانه

 ...یچیه -

 ؟یچیه یگ یبعد م نیزد یساعت با هم حرف م کی یچیه -

 منم جواب دادم دیپرس ییزهایچ هیکه نه  یچیه یچیخب ه -

 د؟یپرس یخب حاال چ -

 فاحر نیو از ا هیو چه شکل هیکه دختره چه جور نیا -

 ؟یگفت یخب خب تو چ -

هم  یابجذ افهیها چاقه، ق یکم هی یکم هی ینگ یبگ نیکه دختره همچ نیا گهیگفتم د قتویگفتم حق یم دیبا یچ -

 مغروره یلینداره و خ

 انگشت اشاره اش را طرفم گرفت لباشو جمع کرد و گفت: انوشیک

 پرستو؟! یرو به مامان گفت زایچ نیتو تو هم -

 اهووووم -

 جان من! یگ یستو نگاهم کن بگو که دروغ نمپر -
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 اره -

 پرستوووو -

 دمیخند

 کنم  یکه تونستم مامان رو با حرفام راض نیمثل ا یدون یکردم م یخب شوخ یلیخ -

 ؟یگ یراست م انوشیجان ک -

 !هیاهوووم دروغم چ -

 لبخندزنان گفت: یبا خوش حال انوشیک

 تا آخر عمر نوکرت هستم پرستو دمیرس ونیاگر خدا خواست و به کتا -

 گفتم: دیو با تاک دمیخند

 تا آخر عمر -

 گهیپر رو نشو د -

که داشت از جا بلند شد و  یبا حال شاد انوشیزنگ اف اف به صدا در آمد ک یهنگام صدا نیدر ا م،یدیهر دو خند و

 رفت تا درب رو باز کنه، منم که کارم تموم شده بلند شدم تا دستم رو بشورم.

 کنه یدستش بود آمد تو آشپزخونه، سالم کرد و خواست باهام رو بوس یظرف ترس یخندون در حال ییا روب شکوه

 که مانعش شدم و گفتم:

 سرما خوردم... -

رو از  یکردم و ظرف ترش یدر دهانش گذاشت اخم یقرار داد و کم زیم یرو رو یکرد و ظرف ترش یکوتاه ی خنده

 و گفتم: دمیجلوش کش

 اد یعه نخور بچه کچل در م -

 و گفت: دیخند
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به  یلیخ ارهیب یگم برام ترش یترش شدم هر روز هم به ناصر م یزهایپرستو عاشق چ یدون یواقعا نم یول -

 کردم دایخوردنش عالقه پ

 گفتم: یو با شوخ دمیخند

 پس کچل بودن بچه صد در صد شد. -

 زد و گفت: یشکوه چشمک میدیهر دو خند و

 نکنه طرف ابراز عالقه کرد؟ ه؟یخبر هیچ یزن یشاد م یلیروزا خ نیا طونیش نمیبب -

 دمیدهانم گذاشتم و خند یرو دست

 شکوه کدوم طرف؟ یگ یم یچ -

 رو به عقب هل داد و گفت: من

 یبگ یخوا یبگو که نم یخودت -

 ..نگفتم. یزیو چ دمیخند

و ماهان تا من رو  نیآشپزخونه رو ترک کردم مب نیاهعرض سالم به ناصر و ش یآمدن مامان تو آشپزخونه برا با

 و سالم کردن دنیطرفم دو دنید

 سالم خاله پرستو -

 !ن؟یدلم خوب یزایسالم عز -

  دمیخم شدم و هر دو رو بوس یکم

 کرد از کنارم رد شد و وارد آشپزخونه شد. یکه چپ چپ نگاهم م یدر حال شکوفه

به احترام من از جا برخاستن و طبق عادت  ییبا خوش رو زیم کردم اونا نسال نینکردم و به ناصر و شاه ییاعتنا

 با من دست دادن  یشگیهم

 و با خواهش گفتن: دنیدو انوشیو ماهان هر دو طرف ک نیمب
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 .میکن یبده باهاش باز تویلطفا گوش ییدا ییدا -

 گفت: یگردن هر دو انداخت و با مهربان یدست رو انوشیک

 نداره  یبازمن  یآخه گوش یول -

 به من کرد و گفت: یبر لب نشوند اشاره ا یزیآم طنتینگاهم کرد لبخند ش یچشم ریز سپس

 داره! یعالمه باز هیخاله پرستو  یگوش -

 ام رو بهشون بدم یو خواهش کردن تا گوش دنیسمت من دو یو ماهان با خوش حال نیمب

 مهسا رو از بابا گرفتم و گفتم: دمیخند

 دارم! یقشنگ یلیخ یباز هیتو لپ تابم  دیایب بچه ها دنبالم -

پله رو باال نرفته  نیآمدن هنوز اول یرفتم و بچه ها دنبالم م یدادم سمت پله ها م یم یکه مهسا رو باز یحال در

 عبوس و لحن تند بچه هاش رو صدا زد. ییکه شکوفه با رو میبود

ازشون  یاما شکوفه باز با تند انیواست تا اجازه بده با من بسمت او رفتن و ماهان با خواهش از او خ ریدو سر به ز هر

 گفتم: یدلم به حالشون سوخت و با لحن آروم ننیبش ونیزیتلو یخواست پا

 ان؟یبزار ب یبچه ها رو چکار دار -

 به من پشت کرد و با طعنه گفت: دیکش یکه دست هر دو رو م یدر حال شکوفه

 با بچه هام نداشته باش یتو کار -

 اد؟یعالمه غم چرا شکوفه حاضر نبود کوتاه ب هیها رو کشان کشان با خودش برد من موندم و  هبچ

که ازش  یزانوهام قرار دادم و در حال یپله نشستم و مهسا رو رو نیاول یکه از بر خورد او به درد آمده بود رو یدل با

 رو فراموش کنم هاش درد خودم یکار نیریکردم با ش یخواستم مامان و بابا بگه سع یم

 :دیسمتم آمد و پرس دنمیرفت با د یم ییرایکه طرف پذ شکوه

 ؟یجا نشست نیچرا ا -
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 زدم و جواب دادم یلبخند

 کنم یم یدارم با مهسا خانم باز -

 غذا بابا رو به همه گفت: زیم سر

 .میباش الیکه قبل از غروب آفتاب و میتا حرکت کن نیبچه ها زودتر کاراتون رو انجام بد -

 .میتا اماده بش میو رفت میکرد زیاز شستن ظرفا من و شکوه آشپزخونه رو مرتب و تم بعد

که در سفر حالم بد بشه و  دمیترس یم نیشدو از ا یم دیام شد یکردم سرما خوردگ یتو اتاقم کم کم حس م رفتم

 بدر بهم خوش نگذره... زدهیس

بودن و قرار  کیچون جاده ها تراف میبر نیاد که با دو ماشد شنهادیبابا پ میآماده شد یهمگ دهیساعت نرس کی به

شسته بود که کنارم ن انوشیک میبه راه افتاد بیترت نیو به ا نیشاه نیبا ماش نایو شکوفه ا میبابا بر نیشد ما با ماش

 شد نداشت. یکردم حالم بدتر م یبه کارم که هر لحظه حس م یگرم بود و کار یخدا رو شکر سرش با گوش

م شانه خ یحتما حالم هم بهتر شده سر رو میبخوابم تا برس یتو چشمام حس کردم گفتم کم یسوزش بد دفعهکی

که چشمامو بسته بودم اما خوابم  نیکردن با ا یبا هم صحبت م یآروم یکردم و چشمامو بستم مامان و بابا با صدا

 بمواخ یکم که بگذره م هیبرد اما باز به همون حالت موندم گفتم  ینم

 کوه افتادم... یخورد و از بلند زیپام ل کدفعهیبودم که  یبا بچه ها در حال کوه نورد انگار

 دمید یچشم باز کردم و به اطراف چشم چرخوندم خدا رو شکر خواب م کدفعهی

 :دینگاهم کرد و پرس رهیخ رهیخ انوشیک

 حالت خوبه؟ -

 نگاهش کردم و چشم بستم -

 اهووووم -

زدم سر خوشانه با  یکه با او حرف م یجواب دادم و در حال یبا خوش حال ایاسم عرش دنیبا دام زنگ خورد  یگوش

 آمد و با کمر بند افتاد به جونم... تیبا عصبان انوشیدرب اتاق باز شد و ک کدفعهیکه  دمیخند یبلند م یصدا
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 انوشیبود رو پاک کردم باز که کام نشسته  یشانیپ یکه رو یو عرق سرد دمیبا وحشت چشم باز کردم و از جا پر باز

 د؟یکرد و پرس یمتوجهم شد مکث

 شده؟ یزیچ -

کردم که انگار  یم یندادم اما چنان احساس تشنگ یسوخت نگاهش کردم و جواب یچشمان که مثل گلوله آتش م با

 و دهان خشک زمزمه کردم ییروزها لب به آب نزدم با گلو

 خوام یآب م -

 رد و گفت:از پشت شانه نگاهم ک مامان

 گذاشتم نیشاه نیآب رو تو ماش -

 گفتم: یحال یبر هم رفته و ب ییابروها با

 من تشنمه یول -

ر دونم که منتظ یشد م ادهیرو متوقف کرد و پ نیبگه ماش یزیکه چ نیبه من انداخت و بدون ا نهیاز تو آ ینگاه بابا

 د و سر تکون داد.نگاهم کر یتینارضا یمامان از رو ارهیبود تا برام آب ب نیشاه

 کردنش گل کرده بود یکه شوخ انوشیک

 و گفت: دیخند

 یش یپنچ شش ساله م  یدختر بچه ها نیو ع ایاریدر م یلوس باز یلیوقتا خ یگاه -

که  نیشاه نیآرودم ماش یسوختم اما به رو نم یدونستن من در تب م یبراش زبون در آوردم اونا چه م یحال یب با

 :دیف شد ناصر رو به بابا پرسما متوق نیکنار ماش

 آمده عمو جان؟ شیپ یمشکل -

 ت:و گف دیسرک کش نیشاه نیو داخل ماش دیکش نیماش رونیخودش رو ب یاز همون جا که نشسته بود کم انوشیک

 ن؟ینامردا به منم بد نیخور یم یچ -
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 یاز آب خوردم بابا سوار شد و بطر یرو ازش گرفتم و جرعه ا وانیآب بهم داد ل وانیکه سوار بشه ل نیقبل از ا بابا

 آب رو داد دست مامان...

 هلهوله که شکوفه بهش داده برگشت و سر جاش نشست. یبا کل انوشیک

زد و  یزاشت لبخند یکه دونه دونه پفک تو دهانش م یدر حال انوشیو از بابا تشکر کردم ک دمیآب رو سر کش هیبق

 گفت:

 ؟یخور ین نبودها مبه ضرر م ادیآب خواست تو هم ز نیا -

 نه ممنون دوست ندارم -

 به مامان بابا گفت: رو

 ؟یمامان بابا شما چ -

 دونه پفک بردن و تشکر کردن هیو بابا هر کدوم  مامان

حرف بزنم وارد  ایخواست با عرش یدر آوردم دلم م فمیامو از تو ک یگوش نیدوست نداشتم بخوابم برا هم گهید

 فرستادم امیکردم و براش پ پیگذشت تا یساعت م مین دشیباز د نیبرنامه شدم از آخر

 میزندگ یسالم طلوع دوباره  -

 شد و جواب داد. نیخورد انال کیداده شد و ت لیتحو امیکه پ نیهم

 داد؟ امیکنم عشقم تو روز روشن بهم پ یمن اشتباه نم نمی! ببزمیماهت عز یسالم به رو -

 ؟یکن یخود خودمم چکار م یکن ینه اشتباه نم -

 ؟یکردم تو چ ینشستم و به عشقم فکر م کاریب یچیه -

 یخودمون جات خال یالیو میر یم میمن تو راه شمالم دار -

 !زمیخوش بگذره عز -

 ؟یکن ی. مع... محالت چطوره هنوزم مع.. یراست
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صه کردم و جواب خندون خال ریخودمو گرفتم تا نخندم خندمو با فرستادن استک یخنده ام گرفت و به زور جلو یوا

 دادم

 شد. دیشد مینه خدا رو شکر بهتر شدم اما سرما خوردگ -

 دکتر؟ شیپ یرفت -

 اگر خوب نبودم ستیاون چنانم حالم بد ن زمینگران کنم خوبم عز یدوست ندارم بابام رو الک مینه آخه االن تو راه -

 کردم یکه حاال باهات چت نم

 دختر؟ یقدر لجباز نیتو چرا ا -

 تونم زنگ بزنم؟ یم نمیبب

 !نمیمن االن تو ماش ینه کجا زنگ بزن -

 بهم بگو که زنگ بزنم نیدیرس ی! هر وقت بسالمتزمیباشه عز -

 میزن یبا هم حرف م میاالنم دار نیهم یکه چ یزنگ بزن -

 قلبمو بشنوم یزنگ بزنم تا صدا -

 کنم یچت م یبده که با ک ریم به من گانداختم نگران بود انوشیبه ک یدزدک یزدم و نگاه یا انهیمخف لبخند

 قلبته که سرما خورده؟ یعنیپس حاال  -

 کردم  دایپ یچه حال ستیحالت خوب ن یحاال که گفت یدون یو وجودم نم ینه فقط قلبم بلکه تمام هست -

 گم تا نگرانت نکنم یبهت نم یزیچ گهیطوره د نیاگه ا -

 زد و گفت: ییلبخند دندون نما دیرو از دستم کش یگوش یحرکت ناگهان هیبا  انوشیهنگام ک نیا در

 ؟یکه حوصله من بدبخت رو ندار دهیقابتو دزد یطور نیا یک نمیبب -

باشم  یکردم عاد یسوختم اما سع یم یدیکردم در تب شد یاش شدم احساس م رهیسوخت خ یکه م یچشمان با

 کردم و گفتم: یشیا
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 بده مویگوش ادیخوشم نم انوشیعه نکن ک -

 یزود رمیگرفت و هر وقت خواستم ازش بگ یرو جلوام م یگوش یکه قصد داشت سر به سرم بزاره ه انوشیک

 ابرو باال انداخت و گفت: دیکش یدستش رو عقب م

 ؟یتون یاگر م رشیبگ -

 بهش بگو یزیچ هینکن حال ندارم بابا شما  تیبده اذ انوشیک -

 به او انداخت و گفت: ینگاه یرانندگ نیدر ح بابا

 رو بهش بده ینکن گوش تشیاذ انوشیک -

 و گفت: دیداد دستش خورد به کف دستم سپس دستم رو کش یرو که به دستم م یگوش انوشیک

 ؟یتو! تب کرد یدختر چه قدر داغ -

 جواب دادم یو با دهان کج دمیدستش پس کش نیرو از ب دستم

 ...رینخ -

 رو به بابا گفت: انوشیک

 یسوز یش بزن مگه دست به یبابا دروغ م -

 :دیپرس انوشیسمت ما نگاه کرد و رو به ک مامان

 هاته؟ یاز شوخ یکی نمیا انوشیک -

 کنم ینم ینه به جون خودم شوخ -

 زدم به بازواش و گفتم: آروم

 خوبم ستین میزیشلوغش نکن مامان چ یالک -

 نگاهم کرد و گفت: نهیاز تو آ بابا
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 بابا جون! گهیم یالک یگ یت نمونده اون وقت متمام وقت حواسم به تو بوده رنگ به رو -

زد خدا رو شکر  یو تند تند م دیپر یم نییهنوزم باال و پا انوشیندادم قبلم از کار ک یانداختم و جواب ریبه ز سر

 افتاد؟ یم یچه اتفاق ستیرو باز نکرد وگر نه معلوم ن یگوش

رو  ایرو باز کنم و جواب عرش یجرئت نداشتم  گوش گهیاما د دیبه گوشم رس امیچند پ افتیدر یهنگام صدا نیا در

 من بود. شیپ انوشیبدم چون تمام حواس ک

 دادم  ینم امیکاش اصال بهش پ یمونه، آه... ا یم یبود گناه داشت االن تو فکر و نگران ایعرش ریفکرم درگ یول

 گفت: انوشیخطاب به ک بابا

 درمانگاه هست تا خواهرتو ببرم هیاطراف  نیبگو جلوتر از ما برن ا ریتماس بگ نیبا شاه -

 که بابا ازش خواسته رو انجام داد. یبا اطاعت کار انوشمیک 

لو رو ج نیبعد بابا ماش یبود چند دیبع یلیاز من خ زیچ نیمخالفت هم نکردم و ا یدونم چرا سکوت کردم و حت ینم

شم که ب ادهیشد و خواست کمکم کنه تا پ ادهیمن پ قبل از انوشیبشم ک ادهیدرمانگاه نگه داشت و ازم خواست تا پ هی

اوه اون جا چه خبر بود؟ سالن پر از  میوارد درمانگاه شد فرشدم سپس هر چهار ن ادهینگاهش کردم و پ یظیبا اخم غل

 .کردن بود یحال و آه و ناله م یکه ب ییآدم ها

 از شدت ضعف و تب کم مونده بود ناله ام بره نمیشکرد تا ب داینشستن برام پ یجا برا هینوبت گرفت و  یاز منش بابا

 شد؟ داشیتب از کجا پ نیا کدفعهیبود من که خوب بودم پس  بیهوا برام عج

 گهیاز دست گل داداش خان من بود د نمیا

بعد از سالم بابا شرح حالم  میاسم من رو صدا زد و همراه بابا وارد اتاق پزشک شد یمنش یساعت معطل مین هی حدود

 بود داد. یبه خانم دکتر که زن مسن رو

ه رو از نسخ انوشیک میآمد رونیو از اتاق ب میبرام نوشت و داد دست بابا از او تشکر کرد ینسخه ا نهیبعد از معا دکتر

من که  نمیمن نشسته بود از جا برخاست و ازم خواست بش یمامان که سر جا رهیبابا گرفت و رفت تا داروها رو بگ

 یکردم و گلوام به شدت م یم یحال یاحساس ب یلیخ تمکردن با اطاعت نشس ینم میاری ستادنیا یپاهام برا

 سوخت و خشک شده بود.
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 کردم... یرو شروع م یعمرا شوخ دیکش یانتظارم رو م یزیچ نیهمچ یشوخ هیدونستم با  یم اگر

 صدام زد قهیشد و بعد از چند دق وارد اتاق یتا به دکتر نشون بده منش یبرگشت داروها رو داد دست منش انوشیک

 آروم گفت: یخندان و لحن ییبلند شدم و همراه مامان سمت او رفتم با رو

 امیاتاق بخواب تا ب نیلطفا بفرما ا یآمپول دار -

 ام رو به دندون گرفتم ینییخدا جون از آمپول متنفر بودم دردشو که حس کردم لب پا یوا

 دراز کش بمونم بعد بلند بشم. یمکه کارش تموم شد ازم خواست ک یمنش

 نیداشت که ا یدونم آمپول چ یخواست بخوابم نم یکردم و دلم م یم یاحساس خستگ یلیخ نیتو ماش میبرگشت

 حالم کرد. یب یطور

 بابا جون؟ یبهتر -

 تکان دادم سر

 اهووووم -

 و گفت: انوشیبرگشت سمت ک مامان

 ؟یحال و روز انداخت نیخوبه خواهرتو به ا هاتون حاال یاز شوخ نمیخان ا انوشیبفرما ک -

خم کردم و چشمامو  انوشیک یشونه  یشد سرم رو رو نینزد کم کم که پلک هام سنگ یساکت موند و حرف انوشیک

 کنار گوشم زد یو بوسه ا دیبر سرم کش یدست نوازش انوشیبستم ک

برداشتم  انوشیک یشونه  یسرم رو از رو چشم باز کردم و نیتمام راه رو خواب بودم و با توقف ماش میدیرس تا

 داد گفت: یکه شونه اش رو ماساژ م یدر حال انوشیک

 خوش خواب میدیرس -

 آلود گفتم: خواب

 دم؟یخواب یلیخوابم برد خ یدونم ک یاصال نم -
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 یمن بدبخت خواب بود یشونه  یشد که رو یم یساعت کینه  -

ه ک نیبودن بدون ا دهیکه دم در پارک شده بود معلوم بود که رس نیشاه نیماش دنیشدم با د ادهیزدم و پ یلبخند

بل م یرو برداشتم و تلو تلو خوران رفتم داخل و خودم رو رو فمیک نییپا میاریب نیرو از تو ماش لیکمک کنم وسا

ا ت رونیرفتن ب یهم تو سالن نبود چون همگ یکس رهیم جیآد و سرم گ یکردم خوابم م یانداختم هنوزم احساس م

 گفت: یبه بابا کمک کنن شکوه نزدم آمد و با دلواپس

 شده؟ حالت خوبه؟ یخدا بد نده پرستو چ -

 خسته ام یکم هیخوبم فقط  -

 پاشو برو تو اتاق استراحت کن  زمیخب عز -

تخت خودم رو جمع کردم و  یمانند رو نیتخت خواباندم جن یکرد رو تیو سمت اتاق هدا دیدست من رو کش سپس

 دمینال

 سردمه -

 روم و گفت: دیشکوه پتو رو کش 

 بخواب ریبگ -

 .دیصورت تبدارم کش یرو یشد و دست کیآمد داخل و به تختم نزد یبعد در باز شد و شخص یقیدقا

 سوخت که قادر نبودم بازشون کنم یبابا بود اما چنان چشمام م دمیفهم دیکه به مشامم رس یعطر از

 ور قربونت برم!پرستو بابا جونم پاشو قرصتو بخ -

شدم قرص رو تو دهانم گذاشت  زیخ میشد و با کمک بابا ن یچشم باز کردم و اشک از گوشه چشمم جار یاهستگ به

 آب بهم داد. یو کم

 رفت. رونیام زد و از اتاق ب یشانیپ یرو یسر جام برگشتم بابا بوسه ا دوباره



 دوباره یطلوع

 
374 

 

کرد اما آن قدر کسل و  یداره رهام نم یچه حال ینگرانکه االن از  نیو ا ایبخوابم اما فکر کردن به عرش خواستم

آوردم همون طور که  یدر م یاو رو از نگران دیبا یول یکردم که حوصله نداشتم برم سراغ گوش یم یاحساس خستگ

 .دیبه گوشم رس یگوش زنگ یموقع صدا نیکه هم دمیکش زیم یرو از رو فمیسرجام بودم ک

 گرفت. یبه صفحه انداختم غزاله بود که تماس م یو نگاه دمیکش رونیب فمیرو از تو ک یگوش

 جواب دادم یحال یو با ب دیاسمش دلم لرز دنید با

 آلو سالم غزاله جونم... -

 زدم  یرمق یلبخند ب ایعرش یصدا دنیبا شن اما

و فکرم هزار دو سه ساعت اصال آروم و قرار نداشتم  نیتو ا یدون یزد؟ م بتیکجا غ کدفعهی ؟ی! خوبزمیسالم عز -

 یافتاده  مردم و زنده شدم از دلشوره و نگران یدونستم چه اتفاق ینه م رمیتونستم تماس بگ یجا رفت نه م

 یاش بشم صدام رو کم یباعث نگران نیتر از ا شینگران و دلواپسه نخواستم ب یلیلحن کالمش معلوم بود که خ از

 صاف کردم و جواب دادم

 نت قطع شده بود.جان  ایخوام عرش یمعذرت م -

 پرستو چرا صدات گرفته؟ حالت خوبه! -

 بله خوبم... -

 افتاده؟ یبگو چه اتفاق یکن یتضاهر به خوب بودن م یستیخوب ن رینخ -

 زدم حالم به هم خورد و بابا من رو برد دکتر یکه باهات حرف م یموقع یول ستین یزیباور کن االن بهترم خوبم چ -

 !زم؟یاالن حالت چطوره عز چیه یدیبرو دکتر حرف که گوش نمبهت گفتم برو  یه یدید -

 بهتر شدم یلیخ دمیبهترم صدا تو که شن -

 یمعلومه که خسته ا یکنم تا تو استراحت کن یخب من قطع م یلیخ -

 خسته ام یاره کم -
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 خداحافظ گلم! -

 !زمیخداحافظ عز -

 م برد.زود خواب یلیبالشت قرار دادم و خ ریرو ز یزنان گوش لبخند

مد آ یم رونیخنده که از ب یشدم حالم بهتر شده بود با گوش دادن به صدا داریب یاما وقت دمیدونم چه قدر خواب ینم

 نیبه سالن که از ا یکه بودم نگاه ییو از همون جا ستادمیچه خبر بود دم در ا رونیب نیاز جا برخاستم معلوم نبود ا

 شلوغ بود. یآمده بودن و جو حساب نایخاله، و عمو ا ،ییدامع بود شد انداختم به به! جمعشون ج یم دهیجا د

 گفت: ینفر که متوجه من شد بابا بود نگاهشو سمت من سوق داد. و با مهربان نیاول

 بابا جون! یشد داریب -

 دیشدم همه نگاه ها سمت من چرخ یم کیکه بهشون نزد یزنان در حال لبخند

 یسالم به همگ -

 اب سالمم رو دادنجو ییبا خوشرو همه

 دیکرد و من رو در آغوش پر مهرش کش یبا آغوش باز احوالپرس خاله

 بدنت داغه! یدلم؟! انگار هنوزم تب دار زیعز یخوب

 خوبم خاله جون. -

 :دمیبه مامان کردم و پرس رو

 گرسنمه؟ میدار یمامان شام چ -

 با لحن مهربان جواب داد. مامان

 کنم. یگرم مبرات غذا رو  رمیاالن م نیهم -

 که خواست از جا بلند بشه شکوه بلند شد و گفت: نیهم اما
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رم مامان جون. با اشاره از من خواست دنبالش برم بعد از شستن دست و روم به  یخودم م دیشما راحت باش -

 هر دو دستم گرفتم. ونیکرد م یو نشستم، سرم که درد م دمیرو کش یآشپزخونه رفتم. صندل

 :دیداد پرس یغذا رو جلوم قرار م که یدر حال شکوه

 ست؟یحالت خوب ن -

 باال گرفتم و جواب دادم سرمو

 سر درد دارم  یکم هینه خوبم فقط  -

 شه. یحالتم خوب م یریجون بگ یغذاتو بخور تا کم ایخب ب یلیخ -

خوردم شکوه که رو با اجبار چند لقمه  یاشتهام کور شد ول دمیکردم اما تا غذا رو د یم یکه احساس گرسنگ نیا با

 زد و گفت: یبه روم نشسته بود لبخند

همه روز امروز  نینگرانت شده بودم حاال ا یلیحالت خراب بشه خ یزود نیکردم به ا یفکرش رو نم دمتیکه د صبح

 ؟یشد یم ضیمر دیبا

 و جواب دادم دمیاز خوردن کش دست

  گهیاز شانس بد منه د نمیالبد ا -

 م و  خواستم بلند بشم که شکوه مانعم شد و گفت:زد زیدو دستم رو به م هر

 ؟یکجا دختر تو که هنوز غذات رو نخورد -

 .ارمیخوام برم قرص هام رو ب یشدم م ریس -

 ارم فقط بگو کجاست؟ یرم قرص هات رو م یبخور من هم م گهید یکم هی الی یشد ریرو س یچ یچ -

 .زیم یتو اتاق رو -

م رو مقابل یخندان برگشت بسته قرص رو دستم داد سپس گوش یینزدم با رو دست به غذا گهید یرفت ول شکوه

 قرار گرفت و گفت:
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 تازه زنگ زد. تیزندگ ایب -

تو  یکه اسم اون رو زندگ ایهنگام دوباره عرش نیرو ازش گرفتم در ا ینگاهش کردم و گوش یجیدهان باز و گ با

 زد و گفت: یکرده بودم زنگ زد شکوه چشمک ویس یگوش

 برم به مهسا سر بزنم. -

 راحت جواب تلفن رو بدم الیدونستم عمدا تنهام گذاشت تا با خ یم

 الو -

 !زمیسالم عز -

 جون! ایسالم عرش -

 گلم حالت چه طوره!؟ یخوب -

 بهترم. یلیخدا رو شکر خ -

 باور کن اصال آروم و قرار ندارم. یزنم ول یزنگ م قهیدم به دق یخوام عشقم که ه یمعذرت م -

 بهترم. یلیباور کن خوبم االن خ یات شده بودم ول یمعذرت بخوام که باعث نگران دیمن که با نیا -

 ؟یشام خورد -

 بله تازه خوردم. -

 !زمینوش جونت عز -

 با تلفن حرف بزنم. ادیتونم ز یجان من و ببخش نم ایعرش -

 اقب خودت باش فدات بشم.مر هیقدر که مطمئن شدم حالت خوبه برام کاف نیدونم گلم تا هم یم -

 که حالم خوبه. یدیقدر هم به فکر من نباش د نیمن تو هم مواظب خودت باش ا زیچشم عز -

 گفت: یلحن شوخ با
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 مطمئن شدم. یکم هیفقط  دمیند -

 کردم: یآروم خنده

 خدا رو شکر. یخوب حاال که مطمئن شد یلیخ -

 ییایعرش یخواب هاپر از  یداشته باش یشب خوب زمیعز رمیگ یوقتتو نم -

 خنده گفتم: با

 .ریشب تو هم بخ -

خدا  دیآب آوردم و قرص هام رو خوردم به ام وانیصورتم بود بلند شدم ل یاز خنده رو ییکه هنوز رگ ها یحال در

 بدر بود حالم کامال خوب خوب شده باشه. زدهیتا فردا که س دیبا

ن سمت م یبرام جا باز کرد سرش رو کم یکم انوشیگرفتم ک جا انوشیرفتم. کنار ک رونیرو جمع کردم و ب زیم یرو

 گفت: یآروم یخم کرد و با صدا

 .یبش ضیپرستو به خدا شرمندم من رو ببخش که باعث شدم مر -

 لبخند جواب دادم: با

 .ستین میزیکه هفتا جون دارم و چ ینیب یمن م زیسرت عز یفدا -

 گفت: یبا شوخ انوشیک

 !ارمیب هگیپارچ آب د هیپس برم  -

 میدیهر دو خند و

 خندان خطاب به ما گفت: ییبا رو نیشاه

 م؟یما هم بخند دیبگ نیخند یم یبه چ -

 جواب داد: یبا شوخ انوشیک
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 ؟یبخند یخوا یم یبه چ هیشخص مسئله

ش هنداره و هر بار نگاهم ب یچندان فیکنم که تعر ینم فیاوصاف شکوفه رو تعر نیب نیدر ا میخنده زد ریز یهمگ و

 گرفت. یرو ازم م یافته با دهن کج یم

جمع گذشت و کنار من اومد براش جا باز کردم و کنارم نشست. با  نیکه کنار پدرش نشسته بود بلند شد از ب ماهان

 :دیبراق و نافذش نگاهم کرد و پرس یچشم ها

 ؟یکن یم یباز لمیخاله پرستو شما ف -

 و جواب دادم: دمینه اش رو کشبه ابروهام دادم گو یتعجب از سوالش حالت با

 زده؟ یحرف نیهمچ ینه خاله جون قربونت برم ک -

 جو آروم و ساکت شد و همه نگاه ها سمت ما زوم شد. کدفعهی -

 آب دهانش رو قورت داد و با صراحت گفت: ماهان

 !یکن یم یباز لمیمامان گفت که شما ف -

همه  نیکوفه که دستپاچه شده بود دوختم دلم از حجم او ناخود اگاه چشم به ش دیدفعه لبخند رو لبم ماس کی

 گفت؟ یجلو بچه ها بد من رو م یکردم شکوفه حت یخواهرانه اش به درد اومد فکر نم ینامهربون

 زدم و گفتم: یکه جواب ماهان رو داده باشم لبخند خشک نیا یبرا

 کردم. یم یباز لمیرفتم تو تائاتر ف یاومد آره مدرسه که م ادمیآهان تازه  -

دونستم فقط  یداشتند نم یکه چه عکس العمل نیناراحت و داغ شده بودم که اصال حواسم به جمع نبود و ا چنان

 همه پنهان کنم. دیام رو از د یجلوه بدم و ناراحت یکردم عاد یم یسع

 و گفت: دیجو متشنج به وجود اومده دستاشو بهم کوب رییتغ یبرا انوشیک

 ن؟یدیشنرو  دیخبر جد یراست -

 چشم به او دوختند. یهمگ
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 ؟ینه چه خبر -

 که قصد سر به سر گذاشتن آن ها رو داشت چشماشو تا آخر باز کرد انوشیک

 دونه؟ ینم یواقعا کس -

 هست خودت بگو؟ ینه حاال چ -

 شانه باال انداخت انوشیک

 دونم! یمنم نم دیدون یفکر کردم م -

 گرفته بلند شد و گفت: ییوخنده شکوفه با ر ریبغ کردن و زدن ز یهمگ

 با اجازه برم بچه ها رو بخوابونم  -

گفتن و رفتن تا بخوابن  ریشب بخ گریکدیبه  یو ماهان رو گرفت و رفت طرف اتاق کم کم همگ نیدست مب سپس

 :شد و گفت کیبه من نزد ستادمیصداش دم در ا دنیصدام زد با شن نیرفتم که شاه یسمت اتاقم م ریمنم سر به ز

 خوام پرستو جان یمن معذرت م -

 نگاهش کردم ادامه داد. یبه ابروهام دادم و پرسش یحالت

 بابت رفتار ناپسند شکوفه که با تو داره! -

 نگفتم باز ادامه داد. یزیانداختم و چ ریبه ز سر

ه شده کدونم چش  یباهاش صحبت کردم اما نم یلیباهات نداشته خ یرفتار درست چیکه شکوفه ه یدونم مدت یم -

 بچه است. یدون یخوام م یماهانم معذرت م یبه خاطر حرفا ادیکوتاه ب ستیاصال حاضر ن

 پوز خند نگاهش کردم و گفتم: با

 یکه نکرد یشما به خاطر کار ستیالزم ن نیکنه، آقا شاه یشنوه رو باور م یم یدرسته بچه است بچه هم هر چ -

 .ریشما بخ شناسم شب یمن خواهرم رو خوب م یکن یعذر خواه
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کرد نقش  یشدن امروزم رو شکوفه باور نداشت و فکر م ضیشد حتما مر یاتاق شدم و ناخواسته اشکم جار وارد

به  دمیدونم شا یکنم؟ نم یم هینبود پس چرا گر یتازه ا زیوقت من رو باور نداشت برام چ چیکنم! اون که ه یم یباز

 قهیمن و نداشت نه به حاال که دم به دق دنید یرو شکوه که قبالنه به  نیهاش هه کار خدا رو بب یخاطر نامهربون

آمد اما حاال با شکوفه موندم که تا  یاز من بدش م یسر چ دمیرفت حاال خوبه درد شکوه رو فهم یقربون صدقه ام م

 حد مرگ ازم متنفر بود.

ود و گرفته ب یلیدلم خ ختمیر یآروم اشک م یزانو گذاشتم و با صدا یتخت نشستم زانوهامو بغل گرفتم سر رو یرو

بر سرم  یهنگام بابا رو کنار خودم حس کردم دست نوازش نیبه دست آوردم تا دلم رو سبک کنم در ا یحاال بهانه ا

 .دیکش

 کنه؟ یدرد م تیشده؟ جا یزیدل بابا؟ چ زیعز یکن یم هیچرا گر -

که  یه داد تا کامال خودمو سبک کنم سپس در حالام افزودم بابا هم اجاز هیو به گر دمیکه نشست تو بغلش خز کنارم

 کرد گفت: یموهام رو نوازش م

خواهرت از رفتارش خسته  یدم به زود یرو فراموش کن بهت قول م زیهمه چ شهایدوباره حالت بد م گهیبسه د -

زار تبت باال ن یتب دار یکم هیداره تو خودتو ناراحت نکن بدنت هنوز داغه  یهاش بر م یشه و دست از لجباز یم

 بره 

خواست حرف بزنم دوست داشتم همون طور تو بغل پر  ینزدم دلم نم یخودم رو تو آغوشش فرو بردم و حرف شتریب

ا کنم ب ینم هیگر گهید دید یبر سرم بکشه وقت یگرمش دست نوازش یبمونم و همچنان با دستا ریمحبتش اس

 گفت: یمهربان

 ب بخوا ریدل بابا حاال بگ زیعز نیآفر -

ا گفت و رفت ب ریام زد شب بخ یشانیپ یرو یبوسه ا دیمن کش یبابا پتو رو رو دمیزدم و سر جام دراز کش یلبخند

 پلک گذاشتم خوابم برد. یکه پلک رو نینصف روز رو خواب بودم اما هم نیا

بلند شدم خدا  به بدنم دادم و از جا یخنده هاشون چشم باز کردم کش و قوس یبچه ها و صدا یبا سر و صدا صبح

 سر حال آمده بودم. یبهتر شده بود و کم یلیرو شکر حالم خ

 ! بود.یزدم به به چه روز خوب دیرو د رونیو ب ستادمیشد ا یباز م الیو اطیپنجره بزرگ اتاق که رو به ح پشت
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 ییاز حس سرما هام رسوندم و هیرو با تمام وجود استشناق کردم و به ر یخنگ بهار میپنجره رو باز کردم و نس در

طرف و آن طرف در حال گردش بودن  نیدر آن ا دیابر سف یو تکه ها یآسمان آب دمیکه بهم دست داد به خودم لرز

 کردن  یرو پشت خود پنهان م دیخورش یو گاه

شد و  یدعواشون م گهیکردن و سر گرفتن توپ با هم د یم یباز یبا هم وسط اطیو پسرا هم وسط ح دخترا

 کرد. یو پر مصداشون فضا ر

دخترا توپ رو سمت آن ها پرت  تیسر به سر گذاشتن و اذ یافتاد با کل یپسر خاله م نیو مب انوشیکه دست ک توپ

 بود. یروزها جاش خال نیعرفان افتادم چه قدر ا ادیجمعشون به  دنیکردن با د یم

و با  دنیسمت پنجره دو یهمگکه خواستم در پنجره رو ببندم بچه ها که متوجه من شدن  نیزدم و هم یلبخند

 رونیاشاره ازم خواستن برم ب

 کرد گفت: یبلند صدام م یکه با صدا یدستش رو کنار دهانش گذاشت و به حالت فرهاد

 رونیب ایوانستا زود باش بدو ب یطور نیهم -

 و گفتم: دمیخند

 آم یاالن م نیچشم هم -

تم تا بفرس ایعرش یبرا ریصبح بخ امیپ هی دیبرداشتم با ام رو یبا دور شدن آن ها در پنجره رو بستم و گوش سپس

 بدونه که حالم خوب شده

 که اون از من جلو زده نینه مثل ا اما

 یکن ادی امیپ هیکه حالت خوب، خوب، خوب شده باشه، و من رو با  دوارمیام ریوجودم صبحت بخ یسالم گرما -

 کنم. دارتیتو رو از خواب نازت ب مدایدلم ن یخواب باش دیاما گفتم شا رمیخواستم تماس بگ

 کردم پیبسته ام نقش بست و تا یلبا یرو ینیریش لبخند

 از جانم! زتریعز ریبخ تیروز بهار نیزدهمیزنه، صبح س یتو م ادیسالم به تو که ضربان قلبم به  -

 !یرو آغاز کرده باش یکه روز خوش دوارمیام
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 است. نیتو شروع شود بهتر ادیکه به  یباش روز مطمئن

 منم خوب، خوب، خوب شده حال

 است با دوست  آشنا و خانواده ات خوش باش که منم خوش باشم. عتیامروز که روز طب برو

وار با شل یمانتو کوتاه گلبه هیلباس عوض کردم و  ستین رید ادمیرو نگاه کردم ده صبح بود خدا رو شکر ز ساعت

 لخچایاز تو  ریش وانیل هی رونیال سر انداختم و از اتاق زدم بتن کردم موهامو کامل پشت سرم جمع کردم ش دیسف

به  یاست کم دهیروح بود و رنگ پر یهنوزم صورتم ب ستادمیا نهیتو آشپزخونه برداشتم و برگشتم تو اتاق رو به آ

رو  ریرو در دست گرفتم و ش ریش وانیکه ل یو در حال دمیکمرنگ به لبام کش یرژ صورت هیزدم و  ملیمژه هام ر

بود حضورم رو خوش آمد گفت و من رو به  دنیکه در حال وز یبهار میو قبل از همه نس رونیکردم رفتم ب یمزمزه م

 دوتا عطسه بود. یکیخدا رو شکر در حد  داختعطسه ان

که بود طرف من پرت  ییبود از همون جا نیبه روم لبخند زدن توپ که دست مب یها که متوجه من شدن همگ بچه

انما خ هیدادم که توپ سمت مامان و بق یخنده کنان جا خال زهیرو لباسام بر ریش دمیدستم بود ترس وانیل کرد چون

و  دنیکش نیبه استکان ها دخترا با ترس ه دراه انداخته بودن رفت و خور ینشسته و بساط چا قیاالچ یکه تو

بودن مامان توپ رو طرف  ریتقص یال بدهانشون گذاشتن پسرا هم به آسمون و اطراف چشم دوختن که مث یدست رو

 گفت: تیبچه ها پرت کرد و با عصبان

 .دیکن یاون طرف تر باز نیبر نیمگه بچه شد -

 .دمیگذاشتم و طرف بچه ها دو یرو کنار وانیل دمیرو تا آخر سر کش ریش وانیل

نشستم از بس که  یدرخت ریقبلم گذاشتم و ز ینفس نفس زنان دست رو میدیو خند میکرد یبا هم باز یساعت

 کرد. یام خس خس م نهیآمد و س ینفسم باال نم دمیدو

 خنده کنان توپ رو طرفم پرت کرد دست جلو بردم و در هوا گرفتمش ایرو

 پرستو؟ یخسته شد یزود نیبه ا -

 زدم جواب دادم یکه هنوز نفس نفس م یحال در

 خسته شدم  یلیاهووووم خ -
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 و گفت: دیچمن دراز کش یرو انوشیک

 که منم خسته شدم نیمثل ا -

 سمت ما پرتاب شد. یا گهیهنگام توپ د نینشستن در ا یخنده کنان هر کدوم طرف زین هیبق

 شدن گفت: یم کیکه به ما نزد یاعضا در حال هیو بق نیشاه

 شه؟یبرنده م یک نمیبب میمسابقه بد میبد لیگروه تشک هی نمیبب دیپاش -

 و گفت: ستادیحرکت ا هیبا  دیپر انوشیک

 که من عضوش باشم یهه معلومه گروه -

 سر کج کرد و گفت: نیدور هم جمع شدن شاه دنیخند یکه م یدر حال یهمگ

 ...انیشمارن آقا ک یم زییجوجه رو آخر پا -

 شد. لیتشک بیترت نیدو گروه به ا سپس

 گروه  هیتو  انوشیشوهر خاله، ناصر، و ک ،ییدا بابا،

  یگروه بعد و

 و احمد. نیفرهاد، مبعمو،  ن،یشاه

 .دروازه بان گروه بابا بود ناصر

 احمد دروازه بان گروه عمو. و

 رفت. یو هورااا خانم ها به هوا م قیتشو یافتاد صدا یاز گروه ها م یکیهر بار توپ دست  میبود یهم تماشاچ ما

گل که بابا زد دست زدنمون و  نیلبا او میکرد یم قیو خاله گروه بابا رو تشو ییو مامان و شکوه و شکوفه زن دا من

آورد همه  یگروه عمو در م یبا حرکات مضحک که از خود برا یباز نیهم در ح انوشیهوا رفت ک دنمونیهورااا کش

 انداخت. یرو به خنده م
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 بود. یواقع یحوشحال شدن  که انگار باز یکنندگان طور قیتشو گرینگذشت که عمو گل زد زن عمو و د یقیدقا

که  نیاز ا ادیز نیکردن اما از ظاهر معلوم مب یم یتوپ باز گهیبود که با هم د نیحواسم به ماهان و مب نیب نیا در

 کردن خوش حال نبود لبخند زنان سمتشون رفتم. یم یباز ییتنها

 ن؟ید یم یخاله رو باز -

 بغض کرده گفت: ماهان

 کنه، یبا من باز ستین یراض نیخاله پرستو مب -

 زانو زدم دستش رو گرفتم و گفتم: نیمب یپا یجلو

 خاله جونم؟ یکن یباز یخوا یچرا نم -

 گفت: زونیاو یبا لب و لوچه  نیمب

 کنم یباز ییدوست دارم با بابا و دا -

 زدم و گفتم: یشدم چشمک بلند

  میکن یبا هم باز یهمگ میبر نیبه چشم فقط هم یا -

 همه بلند شد. یو صدا میشد یباز نیهر دو رو گرفتم و وارد زم دست

 ؟یکن یعه پرستو چکار م -انوشیک

 رو خراب نکن یبرو باز -فرهاد

 نوچ کردم و گفتم: نوچ

 میکن یم یما هم باز -

 هنگام توپ سمت ما پرتاب شد. نیبه روم زد در ا یزدم که اونم لبخند یانداختم و لبخند نیبه مب ینگاه
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 بیتتر نیو به ا میرو شروع کن یخواست تا باز یبا اشاره از ما م که دمیخندان د ییکه دنبال کردم بابا رو با رو ردشو

 شروع شد. یباز

 زین هیو بق نیکردم تا گل بزنن شاه یم قشونیتشو دمیدو یو ماهان م بنیم یپا به پا یکه به آهستگ یحال در

توپ رو شوت  نیمب و میشد کیقادر نبودن به دروازه نزد رنیخواستن توپ رو از ما بگ یکردن هر چه م یوانمود م

و ر نیخندان ماهان و مب ییو رو یبا خوش حال انوشیبابا و ک دمیبغلش کردم و هوراا کش یکرد و گل زد با خوش حال

 رو دور زدن  یباز نیگردن خود نشوندن و دور تا دور زم یبلند کردن و رو

 خنده شون فضا رو پر کرده بود. یآن قدر خوش حال شده بودن که صدا ایطفلک

ه هم ک یبچه هاش خوشحال بود انداختم و از کنارش رد شدم همگ یبه شکوفه که با خوش حال ینگاه ییاعتنا یب اب

 گفت: هیرو به عمو و بق یزینشستن بابا با لحن شوخ آم یخسته شده بودن کنار

 آماده کردن ناهار با شماهاست. نیرو باخت یکه باز یونیآقا

 

 معترضانه گفت: عمو

 میشده بود یما مساو یول -

 نیبه ماهان و مب یزینگاه محبت آم بابا

 انداخت و گفت: 

 رو قهرمانان ما زدن  نالیگل ف -

 و گفت: دیخند عمو

  ستین یکه چاره ا نیمثل ا -

 گفت: هیو بق نیرو به شاه سپس

 تنبال دیپاش
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 او گفت: یشکلک در آورد و با ادا نیشاه یبرا انوشیک

 شمارن یم زییجوجه رو آخر پا -

 خنده ریزدن ز یهمگ و

کردن و ما دخترا به غذا ناخنک  یمشغول آماده کردن جوجه و کباب شدن و خانما مخلفات رو آماده م ونیکم آقا کم

کنار هم  یاماده بود و همگ زیساعت بعد همه چ کی میدیخند یو م میمادرامون رو در آورده بود یو صدا میزد یم

فرصت رو از دست بدم لبخند زنان  نیا امدیجا گرفتم و نشسته بودم اما دلم نمنم کنار عمو   میسفره نشست کیدور 

 :دیعمو نگاهم کرد و پرس رمیبگ یبلند شدم تا از همه عکس دست جمع

 عمو جون؟ یریکجا م -

 گردم عمو یاالن بر م -

 برداشتم و برگشتم سر جام فمیو مونوپاد رو از ک الیدوان رفتم تو و سپس

و عکس  یشلوغ یانداخت بعد از کل یرو به خنده م گرونیآورد و د یدر م یر کدوم شکلکعکس گرفتن ه موقع

 .میگرفتن غذا خوردن رو شروع کرد

غذا  هنیدونستم حواسش به من بود تا بب یکرد م ینگاهم م قهیکه از من دور نشسته بود موقع خوردن دم به دق بابا

 نه! ایخورم  یم

 خواست تا بخورم  یزاشت و ازم م یجلوام جوجه و کباب م یهم ه عمو

 یرسن که پوست و استخوان موند یمعلومه پدر مادرت خوب بهت نم یریجون بگ یبخور عمو جون کم -

 دمیخند یگفتم فقط قهقه م ینم یچیه منم

 سرو شد. نیشاد و دلنش ییبا فضا ناهار

 واسه خود بسازم. زانمیکنار عز یروز پر خاطره ا هیکردم که حالم خوب شده بود و تونستم  یرو شکر م خدا

 یو شوخ میزد یحرف م گهیو با هم د مینشست قیمن و دخترا تو االچ الیتو و لیاز جمع و جور کردن و بردن وسا بعد

اما  میو به اونا ملحق شد میبلند شد یهمگ ایکنار در میصدامون زد تا به اتفاق هم بر انوشیاز اون طرف ک میکرد یم
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رو  الیکردم برگشتن به و یم یاحساس خستگ ینظرم عوض شد چون کم میدور نشده بود الیهنوز چند متر از و

 یخنک بعد از ظهر بهار سمیجدا شدم تو راه برگشت ن الیاز بچه ها به قصد برگشت به و بیترت نیدادم به ا حیترج

که هوا رو  یدر حال ایت دراطراف قدم بزنم لبخند زنان جهت مخالف بچه ها سم نیتنها ا یکه بهم زد هوس کردم کم

 یخودم شدم ا نیریش یایعاشقونه اش غرق رو یو حرفا ایعرش ادیدادم راه افتادم و به  یهام جا م هیدر ر عبا ول

 .میزد یهوا قدم م نیکاش االن کنار هم در ا

 بستم رومو رو به آسمون گرفتم دستامو تا آخر باز کردم و صدا زدم چشمامو

 عاشقتم! ااااایخدا -

نظرم رو به  یزیدوختم که چ ایدر یشدم و چشم به آب آب کینزد ایزنان به قدم زدن ادامه دادم و به در لبخند

 خودش جلب کرد.

نفر تو آب افتاده دلم در جا  هیکه  نیا الیکرده به خ ریبه تنه بزرگ درخت که وسط آب افتاده بود گ یزیچ انگار

اون چه  ریگرفتم اما فکرم هنوز درگ شینکردم و راه برگشت رو در پ ییعتناکه محاله آدم باشه ا نیاما به فکر ا دیلرز

ردم نک یرو ط یادیبود هنوز مسافت ز یشدم  چ یتا مطمئن م رفتم یشنا بلد بودم جلو م یکم هیبودم بود اگر  دهید

 ییز همون جامتوجه من شدن شکوه ا یآمدن افتاد وقت یسمت دوان م نیکه از دور چشمم به شکوه و شکوفه که ا

 که بود دست برام تکون داد و صدا زد.

 کنه؟ یبا که بادبدک باز یدیاطراف ماهان رو ند نیپرستو ا -

 دمیدو ایپر از آشوب سمت در یکه آمده رو نگاه کردم و با دل یحرفش وحشت زده از پشت شانه راه دنیشن با

 امکان نداره! نیمن نه ا یخدا یخود ماهان باشه؟ وا دمیکه د یزیمن نکنه، نکنه چ یخدا

 دمیند یزیدوختم باز نگاهم سمت تنه درخت افتاد اما چ ایکه بودم رسوندم و چشم به در ییخودم رو به جا دوان

 شن ها افتادم  یپاهام شل شد و رو

 ؟ییماهان، ماهان کجا -

به او کمک  دیه من باحتم داشتم خود ماهان باش دمیکرده از جا پر ریکه به تنه درخت وسط آب گ یزیچ دنید با

نبود به جز شکوه و  یحوال نیا یزدم کس دیوحشت زده اطراف رو د ستمیمن که شنا بلد ن یآخه چه جور یکنم ول

طراف ا نیا دیرس یآب و نجاتش بدم بنظر م تونداشتم که بپرم  نیجز ا یاریاخت دنیدو یسمت م نیشکوفه که به ا



 دوباره یطلوع

 
389 

 

شن ها رها کردم و  یتونستم مشخص کنم کفشم رو رو یدر آب بود م رو از تنه درخت که نیو ا ستین قیعم ادیز

شکوه به  ادیندادم که فر تیکرد اما باز اهم یآب رو که حس کردم تمام بدنم گز گز م یدوان وارد آب شدم سرد

 .دیگوشم رس

 .یستیتو شنا بلد ن ؟یرینکن کجا م یونگیپرستو د -

تونستم قدم بردارم کم  یبه جلو م یگشتم به سخت یبودم م دهیه دک یزیحواسم شده بود چشم و به دنبال چ تمام

خوام برم، همون طور که حدس زده بودم  یکه م یداد به سمت یآب اجازه نم دیشد انیو جر دیکم آب تا گردنم رس

ا ماهان که ب دنیتونست خطرناک باشه با د یبه سن و سال ماهان م یبچه ا ینبود اما برا قیعم ادیاطراف ز نیا

با  یزدم و تا خودم رو بهش رسوندم چند بار یبود با بغض لبخند دهیدستان لرزان با دو دستش به تنه درخت چسب

 داد. یبهم دست م یآب به صورتم احساس خفگ یبرخورد ناگهان

 .دیمن دوباره محکم بهش چسب ادیخواست تنه درخت رو رها کنه اما با فر دنمیمن که شد با د متوجه

 ولش نکننه ماهان  -

 زهیزدم تا ترسش بر یرفتم باهاش حرف م یکه قربون صدقه اش م یو در حال دمیشدم و در بغل کش کیبهش نزد 

 محکم بغلم کرد و با بغض گفت: دیزیلر یآب لباش کبود شده و به خود م یاز سرد

 خوام یخاله من مامانمو م -

 یخشک یرو میتا برگرد یکنکمکم  دیبا یمامانت ول شیپ میر یباشه خاله جونم االن م -

 ترسم یخاله من م یول -

 باشه؟ میگرد یبر م یترسه همون طور که آمد یعه مرد که نم -

 نگاه کرد آب دهانشو قورت داد و گفت: میکن یط دیترس به مسافت که با با

 ترسم  یحد نبود من از غرق شدن م نیآمدم آب تا ا یترسم وقت یتونم م یمن نم -

شد.  یتر م قیو عم دتریآب هم هر لحظه شد انیجر میبر گرد یفکر کردم چطور نیزدم و به ابه روش  یلبخند

ه ن ؟یبرسونمش چ یشد اگر نتونم به خشک دیکردن ماهان دلهره ام شد هیخودت کمکم کن چکار کنم؟ با گر ایخدا

ر لحظه آب ه انیختم بر اثر جرتنه در میبرگرد دینکرد با دایآب شدت پ انیجر نیاز ا شتریبشم تا ب دینام دیمن نبا
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 نیتو آب فکر ا دنیکاش قبل از پر یبه وحشت افتادم ا فتهیاتفاق ب نیکه ا نیممکن بود از جا کنده بشه از فکر ا

 اون من بودم رو به او کردم دیماهان متوجه ترسم بشه حاال تنها ام دیکردم به خودم مسلط شدم نبا یجاشو م

 برسون یکمک کن و من رو به خشک خب قهرمان حاال به من یلیخ -

 :دیبغض نگاهم کرد و با تعجب پرس با

 من خاله؟! -

 تکان دادم سر

 ؟یاهوووم پس چ -

 نا کنش الیبه تو  نینگاه کن مامان اون جا منتظرته آفر یقهرمان شنا کن برو سمت خشک الی یشنا کن یکه بلد تو

 هراس نگاهم کرد. با

 خاله؟ یشما چ -

 آم حاال تو برو من هواتو دارم باشه؟ یمنم پشت سرت مزدم  یمحو لبخند

دم به کر یبودم سع دهیکه به تنه درخت چسب یبود در حال دیآب شد انینبود اما جر ادیشنا کنه ز دیکه با یمسافت

نبود ماهان نگاهم کرد و شناور کنان سمت  نیاز زم یشده بود و اثر یپاهام خال ریز یجلو قدم بردارم اما انگار

نگران  افتاده بودم اما ریکه خودم گ نیبا ا فتهیبراش ن یبرسه، و اتفاق یکردم بسالمت یرفت ته دلم دعا م یم یکخش

 کردم یم قشیزدم و تشو یکرد صداش م یشنا م یخودم نبودم همون طور که به سمت خشک

 برو برو یش یماهان برو تو موفق م نیآفر -

تمام جرئتم رو جمع کردم و تنه  یخشک یکه غروب نشده برگردم رو نیاز اتا قبل  دیکردم با یم یکار هی دیبا منم

بهم دست داد  یآب فرو رفتم و حس خفگ ریبرم اما همون لحظه ز شیدرخت رو رها کردم خواستم دست و پا زنان پ

م کردنگاه  یدادم و سمت خشک رونیبا صدا ب روکه سرفه ام گرفته نفسم  یدر حال دمیدوباره به تنه درخت چسب

 خدا رو شکر ماهان موفق شده بود.
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از جا کنده  یتر کرد. که باعث شد تنه درخت کم دیآب رو شد انیآمد و جر یهنگام موج نیتونم در ا یمنم م پس

 من بره هوا غیبشه و ج

خوام  یمن نم ؟ییکجا انوشیچکار کنم ک یکنم کمکم کن خدا جونم تورو خدا وا یخدا جونم غلط کردم خواهش م -

 خدا جونم کمکم کن رمیبم

 آب تنه درخت از جا کنده شد.  یحرکت ناگهان با

 خواستم یم یاریاز خدا کمک و  دمیکش یم غیکه ج یحال در

 کمکم کن کمک ایکردم خدا تیدونم خر یدونم م یکنم کمکم کن م یمن خواهش م یخدا -

 چیشدم ه یوسط پرت م نیآب ا انیرترسناک بود اگر بر اثر ج ایانداختم آب در یوحشت به پشت سرم نگاه با

دلم بابامو غمزده نکن دل عشقم  ایمنه؟ خدا یامروز روز آخر زندگ یعنیمن  یخدا ستیزنده موندنم ن یبرا یدیام

 شتریب گهیباشم د زانمیخوام تو آغوش عز یرم میجا بم نیخوام ا ینم رمیکمکم کن اگر قراره که بم ایرو نشکن خدا

ق رفتم عم یم شیشد و با جرئت هر چه تمام تر دست و پا زنان به جلو پ یر باشم و اشکم جارنتونستم خود دا نیاز ا

 زنده دیبا ایو به خاطر عرش انوشیتونم به خاطر بابا به خاطر ک یتر شده بود اما من م شیکه آمدم ب یآب از موقع

 بمونم.

شد نفس  یام م ینیکه وارد دهان و ب رفتم و آب یآب فرو م ریکردم ز یزدم حس م یطور که دست و پا م نیهم

 رینبودم دست از تالش برداشتم و ز دنیآوردم و قادر به نفس کش یکرد کم کم نفس کم م یرو برام سخت م دنیکش

 آب فرو رفتم.

 {انوشی} ک

 هیقپرستو و ب نیبنابر ا میو کنار هم خوش بگذرون میکنار ساحل بر یاز سرو ناهار بچه ها رو جمع کردم تا کم بعد

 .میصدا کردم تا به اتفاق هم بر زیدخترا رو ن

 که دخترا به ما ملحق بشن فرهاد قر قر کنان سمت ما آمد. نیاز ا قبل

 گفت: تیبا عصبان و

 ستاین ریپذ تیاصال مسئول یامروز یپدر مادرا نیا -
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 :دمیو پرس دمیخند بهش

 شده؟ یحاال مگه چ -

 در هوا تکون داد و گفت: یدست

رفت ازش خواستم برگرده گفت از مادرش اجازه گرفته آخه  یم ایکه سمت در دمیآمدم ماهان رو د یم تو راه که -

 کنار ساحل بره ییبچه اش به تنها دهیکه اجازه م هیچه مادر نیا

 شونه اش گذاشتم و با خنده گفتم: یرو دست

 ه حتما هواشو دارهکه از بچه هاش غافل بش ستین یشکوفه آدم زمیقدر حرس نزن عز نیحاال تو ا -

که پرستو از آمدنش صرف نظر کرد و برگشتن  مینکرد یرو ط یاما هنوز مسافت میبه راه افتاد یآمدن دخترا همگ با

 داد. حیرو ترج الیبه و

 بچه ده هیکردم حق با فرهاد بود  یشد و دلم به شور افتاد و تمام وقت به ماهان فکر م یجور هیاز رفتن او حالم  بعد

 نمود. ینا آرام م ایخطر ناک بود به خصوص که در یلیک و تنها کنار ساحل بره خساله ت

به من زنگ زد و سراغ ماهان رو  نیکه شاه نیموضوع فکر نکردم تا ا نیبه ا گهیباز با بچه ها سر گرم شدم و د یول

 تاده دلم به شور افتاد وماهان اف یبرا یکه اتفاق نینکردن به فکر ا داشیگردن پ یگرفت گفت که هر چه دنبالش م

 یماهان رو صدا م یو با نگران رونیزده بودن ب الیو از یگشت همگ یرو م ییو هر کدوم جا میدست بکار شد یهمگ

اطراف دنبال ماهان  نیاز او نبود شکوه و شکوفه هم نبودن سراغشون رو که از مامان گرفتم گفت هم یکردن اما خبر

 ان شده بودم که حواسم به نبود پرستو نبود.گم شدن ماه ریگردن چنان درگ یم

 عمو سمت ساحل اشاره کرد و گفت: زن

 کردن؟ دایماهان رو پ دیسمت رفتن شا نیشکوفه همراه شکوه از ا -

 دمید یشکوه و شکوفه رو م میشد یم کیکم کم که به ساحل نزد میدیاون سمت دو یدنبال حرف زن عمو همگ به

ا ب دمیرو بغل کرده بود سمت اونا پا تند کردم و قبل از همه بهشون رس یزیچ یانگارشن ها زانو زده و  یشکوفه رو

 بستم خیشکوه در جا  یها ادیو فر غیبر لب نشوندم اما با ج یماهان لبخند اسوده ا دنید

 جواب بده؟ ییپرستو کجا -
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کردم شونه اش رو گرفتم و کرد پا تند  یو مرتب اسم پرستو رو صدا م ادیو فر غیشکوه که رو به آب ها ج سمت

 سمت خودم برش گردوندم

 !ست؟یجا ن نیشکوه پرستو که ا -

قدرت تکلم رو از دست  دنمیشد و با چشمان پر از اشک چشم به من دوخت شکوه انگار با د کیبه ما نزد شکوفه

 داده بود.

 دمیکش ادیزده فر وحشت

 شکوه پرستو کجاست؟ -

 و گفت: اشاره کرد ایشد و سمت در یجار اشکش

 من بهش گفتم نره اما اون حرف گوش نکرد. -

 دو شونه اش رو گرفتم و تکونش دادم هر

 پرستو کو؟ کجا رفت؟ درست حرف بزن شکوه؟! -

 اش افزود و جواب داد. هیگر به

 .ستیازش ن یتو آب تا ماهان رو نجات بده ماهان برگشت اما خبر دیاون پر -

دوختم و از اعماق وجودم پرستو رو  ایچشم به در دمیرانه به آن چه شننشست ناباو سیخ یشن ها یزد و رو هق

صدا زدم 

زدم  ادیفر یبه شکوفه با تند رو

 بره هان چرا؟؟ نیچرا اجازه داد ستیاون که شنا بلد ن -

ندونستم و تو آب  زیرو جا یمعطل گهیکشت د یکه پرستو غرق شده داشت من و م نیشده بودم و فکر ا ونهید

و همراه  یاز او نبود اشکم خود به خود جار یزدم اما خبر یکردم پرستو رو صدا م یکه شنا م یزدم در حال رجهیش

 شد. کنواختیکرده بود  سیقطرات آب که سر و روم رو خ



 دوباره یطلوع

 
394 

 

آب فرو رفتم و سرم رو باال  ریز یتونستم شنا کنم چند بار یم یشده بود که به سخت دیآب هم چنان شد انیجر

کردم پرستو رو  یبود افتاد خدا خدا م یحوال نیکه ا یچشم به تنه درخت نیب نیکردم در ا یازه مگرفتم و نفس ت

 دیشد انیکردنش محال بود سمت تنه درخت شنا کردم اما باز بر اثر جر دایصورت پ نیا ریکنم اگر غ دایجا پ نیهم

 یآب شناور م یبه تنه درخت که کم کم روکه  نیزدم تا ا یگشتم و باز پرستو رو صدا م یآب انگار که به عقب بر م

که پرستو غرق شده برام  نیباور ا دمیرس یونگیحتم داشتم تا مرز د گهیاز پرستو نبود د یاثر چیاما ه دمیشد رس

 ریز یاهیدور زدم که چشمم به س یو اسم او رو صدا زدم تنه درخت رو به سخت دمیکش ادیبا تمام عجز فر دسخت بو

 از لباساش به شاخه یکه تکه ا یرو  چشمام باور نداشت پرستو در حال دمید یرفتم آن چه م شیپ یآب افتاد با تند

از شدت  دمیآب رفتم و او رو باال کش ریو ز زدم رجهیرفت ش یآب فرو م ریکرده بود کم کم ز ریاز تنه درخت گ یا

 نشون نداد. یعکس العمل چیزد تکونش دادم صداش کردم اما ه یم یدیآب کبود شده و صورتش به سف یسرد

 جان او رو یرو پس زدم و کالبرد ب دیغلت یصورتم م یمزاحم که رو یدستام افتاده بود اشکا یروح رو یجسد ب مثل

 یم یدادم سمت خشک یتنه درخت رو به جلو هل م یکه به سخت یتنه درخت قرار دادم و شنا ور کنان در حال یرو

 زدم  یرفتم و اسم او رو صدا م

پاشو بابا رو عذاب نده تو که  یدوست دار یمن، تورو خدا چشماتو باز کن پرستو تو رو به جان هر ک یرستو ابجپ -

 ؟یشنو یاره پرستو، پرستو صدامو م یروز دوام نم کیبدون تو  یدون یم

م افزودم ا هیدلم به درد آمد و به گر دنشیو دوان سمت ما آمد با د دیشدنم به ساحل بابا وسط آب پر کینزد با

 جان سوز از ته دل بر نهاد. یادیو فر دیتنه اش در آب بود پرستو رو تو آغوش کش میکه ن یآمد و در حال کینزد

شن نشست و پرستو رو در  یبابا خم شد و رو یزانو ها رونیب میدیروح پرستو رو از آب کش یکمک هم جسد ب با

 بغل گرفت.

 بخت نکن قربونت برم پاشو اهیمن رو س زمیعزپرستو بابا پاشو چشماتو باز کن دخترکم  -

پرستو انگار بهش شوک وارد شده و بدن  دنیکردن بابا رو آروم کنن مامان با د یم یدور ما جمع شدن و سع یهمگ

 فقط چشم به او دوخته بود. یعکس العمل چیه

  دمیکش ادیوقت رو هدر بدم با بغض فر دینبا

 ارهیب نیبره ماش تونیکی نیوانست یطور نیهم



 دوباره یطلوع

 
395 

 

 دنیدو یدنبالم م یو زار هیبا گر یراه افتادم و همگ الیشدم و جسد پرستو را بلند کردم و سمت و خم

 نیعقب خوابوندم و کنارش سوار شدم بابا هم زود سوار ماش زیم یجلو پام زود پرستو رو رو نیترمز کردن ماش با

 شد.

 ام رو دستم داد و فرهاد حرکت کرد. یو گوش شکوه با چشمان پر از اشک طرف من آمد نیاز حرکت ماش قبل

 شد و یدر جا فشرده م بتیمص نیدلم از حجم ا دمیصورتش کش یرو یسرد پرستو رو در دست گرفتم و دست دست

زود بابا اف نیتا تندتر بره اونم به سرعت ماش دمیکش ادیرو به فرهاد فر یانداخت با لحن تند یبغض به گلوام چنگ م

لحظات  دیطلب یو زنده موندن پرستو رو از او م دز یز من بهتر نبود زمزمه کنان با خدا حرف مکه حال و روزش ا

 بود. یسخت و کشدار

 یتماس م الیخورد اما اصال حال و حوصله جواب دادن رو نداشتم حتما از و یتلفنم زنگ م یچند بار نیب نیا در

 بگم... یگرفتن تا حال پرستو رو بپرسن آخه جواب بدم چ

هر دو دست خوابوندمش و دوان وارد بخش  یشدم و پرستو رو بلند کردم رو ادهیپ نیبا عجله از ماش نیتوقف ماش اب

 آن قرار دادم. یپرستو رو رو یتخت خال دنیآورژانس شدم بابا و فرهاد هم دنبالم با د

اشک  دنیشد با د یجار جون پرستو رو در دست گرفت و اشکش یو دست ب ستادیکنار تخت ا شونیآشفته و پر بابا

 با خواهش و التماس گفتم: دمیکه د یپرستار نیشد و به دنبال دکتر رفتم اول دیاو بغضم شد یجار

 بد حال دارم ضیمر دیلطفا دکتر خبر کن -

 :دیانداخت و پرس ینگاه سمیخ یبه سر و رو پرستار

 افتاده؟؟ یشده آقا چه اتفاق یچ -

 ه کردمآن بود اشار یتخت که پرستو رو به

 در حال غرق شدن بود. ستیخواهرم حالش خوب ن -

 با لحن آرام گفت: یانسالینکرد و رو به مرد م یمعطل پرستار

 میبد حال دار ضیجا مر نیا دیاریب فیدکتر لطفا تشر یآقا -
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س باال که آمدم سپ یمعن نیکرد سر تکان داد به ا یرو امضا م یکه برگه ا یسمت ما انداخت و در حال ینگاه دکتر

 :دیاو و صورت مانند گچ شده اش با چشمان گرد شده رو به ما پرس سیخ یسر و رو دنیسر پرستو حاضر شد با د

 افتاده؟ یچه اتفاق -

 جواب داد. بابا

 دیدخترم بکن یبرا یکار هیکنم  یدکتر خواهش م یدر حال غرق شدن بود آقا -

 ه پرستار گفت:نبض پرستو قرار داد و رو ب یدو انگشتش را رو یدکتر

 زنه یم ینبضش به کند یهنوز زنده است ول -

 مخوند انداخت یم یزیلب چ ریبه بابا که ز یلبام نقش بست و نگاه یرو یکلمه زنده است لبخند تلخ دنیشن با

 دستگاه و شلنگ برگشت دکتر رو به بابا کرد و گفت: یسر هیهمراه با  یا گهیپرستار د هیرفت و با  پرستار

 .دیشه به خدا توکل کن یدخترتون خوب م دینگران نباش میکن یهاش خال هیآب رو از ر دیاش پر آب شده باه هیر -

 که مشغول کارش بود خطاب به ما گفت: یدر حال پرستار

 .دیداشته باش فیتشر رونیلطفا ب -

 یو دستم داد و دست روام ر یفرهاد سمت ما آمد گوش دیو پرستار پرده ها رو کش تمیو بابا از تخت فاصله گرف من

 بابا گذاشت و از او خواست تا آروم باشد.  یشونه 

گرفت از بابا و فرهاد فاصله گرفتم و  یبود که تماس م ایآن انداختم عرش یبه صفحه  یزنگ خوردن تلفنم نگاه با

 کردم نلرزه جواب دادم یم یکه سع ییتماس رو وصل کردم و با صدا

 سالم ایبه آقا عرش -

 یگرفتم نگران شدم نکنه اتفاق یساعته داشتم تماس م کی یدیجواب نم ییبابا کجا ؟یجون خوب انیکسالم  -

 افتاده؟!

 و جواب دادم دمینم دارم کش یبه موها یدست
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 چه خبر خانواده خوب هستن؟ یخوام گرفتار بودم خوب یمعذرت م -

 شده چرا صدات لرزش داره؟! یزیچ انوشیک -

 دادم و با بغض جواب دادم رونیار داشت نشستم نفسم رو با صدا بکه تو سالن قر یزیم یرو

 پرستو غرق شده -

 دیپچ ینگران و آشفته اش در گوش یصدا

 !؟یگ یم یدار یچ انوشیک -

 کردم آرامش رو به او منتقل کنم گفتم: یم یکه سع یلحن با

 شه، یگه خوب م یدست دکتراست دکتر م ریفعال ز -

 حالش خوبه؟ یافتاد؟! مطمئناتفاق  نیا یآخه چطور -

 خواهرم دعا کن یلطفا برا ستمیمطمئن ن ادیز اینه عرش -

 سپس گفت: امدین ییصدا دنشینفس کش یصدا جز

  یدلواپسم کرد یلیخبر نزار خ یجون خواهشا من رو ب انوشیشه ک ینم شیزیانشاهلل که چ -

  خداحافظفعال یقطع کنم ممنون که تماس گرفت دیجون من با ایممنون عرش -

وه هنگام شک نیو دکتر سمت بابا آمد در ا دیجا بلند شدم و سمت بابا و فرهاد برگشتم که پرستار پرده رو کش از

 دکتر دادم یرو به فرهاد دادم تا جواب بده و گوش به حرفا یزنگ زد گوش

رو شکر خطر رفع شد  خدا دینگران نباش یبرداشته بود ول یادیهاش آب ز هیر میکن یفعال به بخش منتقلش م -

 یبابا از دکتر تشکر کرد و سمت پرستو که چشم بسته آه و ناله م نیرو انجام بد شونیا یاجرائت بستر دییلطفا بفرما

خشک شده بودن اما باد که  یخدا رو شکر لباسام کم ادمد یانجام م دیکرد رفت منم رفتم دنبال اجرائت الزم که با

ام بعد از  یابج یتار مو هی یفدا زیاصال مهم نبود همه چ یداد ول یهم دست مب یکرد حس سرد یبهم بر خورد م

ا پرستار وارد بخش شدم ب ییالزم برگشتم تو آورژانس اما پرستو رو به بخش منتقل کرده بودن با راهنما یانجام کارا
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که  یخدا رو شکر اتاق بود سمت او پا تند کردم سپس در زدم و رفتم داخل ستادهیا یفرهاد که دم در اتاق دنید

 شلوغ نبود. ادیپرستو در آن بود ز

 یتخت نشسته، کس یزن که رو ریپ هیبجز  و

 یموها یور یزد و دست یلبخند کمرنگ دنمیبه او دادم و سمت تخت پرستو که ته اتاق بود رفتم بابا با د یسالم نبود

 .دیتنش بود کش مارستانینم دار پرستو که لباس فرم ب

 گفتم: یتم و با لحن آرومرو گرف دستش

 جونم؟ یاج یخوب -

 اش زدم یشانیبر پ یخم شدم و بوسه ا یبر لبان بسته اش نشوند کم یچشماشو باز کرد و لبخند محو ینرم به

 !زمیخدا رو شکر که حالت خوبه عز مینگرانت شده بود یلیخ -

زنگ خوردن تلفنم، بابا نگاهش رو سمت به استراحت داشت با  ازیکرد و چشماشو بست معلومه که ن یآروم ی ناله

 :دیمن سوق داد و پرس

 بابا جون؟ هیک -

 انداختم و جواب دادم یبه صفحه گوش ینگاه

 ...استیعرش -

 سمت در رفتم تا جوابش رو بدم... سپس

 } پرستو {

ب آذارم بود رو کردم با دست آن چه موج یام وارد شده ناله ام رفت هوا سع ینیکه به گلو و ب یحس سوز درد بد با

شد اشکام از گوشه  یتر م دیکرد و هر لحظه درد و سوزش شد ریهر دو دستم رو اس یپس بزنم اما دو دست قو

قادر به باز کردن  یچنان حالم بد بود که حت داشتمافتاده ن یکه کجام و چه اتفاق نیشد و اصال خبر از ا یچشم جار

 اما صدا برام مبهم بود. دمیشن یرو م یچند نفره ا یگفتگو یچشمام نبودم صدا
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داش ص دنیبا شن دمیبابا رو شن یکم شد و بعد صدا یکم یدرد لعنت نیتا ا شدیدونم چه قدر طول ک یکه نم نیا تا

باز نگاهش کردم متوجه نگاهم که شد  میجونم وارد شده پلک هامو تکون دادم و با چشمان ن یبه تن ب یانگار انرژ

 گرمش فشرد. یدستا نیستم رو بلب نشوند و د یرو یلبخند

 بابا جونم؟  یخوب -

 کردن یسوخت و حالم رو بد م یام م ینیبه عنوان جواب سر دادم هنوزم گلو و ب یا ناله

او  یو ناراحت یبابا دلم به درد آمد و هزار بار خودم رو لعنت کردم که باعث نگران سیچشمان غمزده و خ دنید با

که دستم رو گرفته بود  یتخت روون رو سمت بخش به حرکت در آورد بابا در حالآمد و  یشده بودم بعد پرستار

حال  یرو عوض کردم و دوباره ب سمیآمد کمکم کرد تا لباس خ گهیبعد پرستار د میشد یآمد وارد اتاق یهمراه ما م

ن که شد دستش رو باال بردم متوجه م یشدن به تخت دستم رو کم کیتخت افتادم با ورود بابا به اتاق و نزد یرو

 قالب دستم کرد و کنار تخت نشست.

 خشکم رو با زبونم تر کردم و نجوا کردم یسوخت لبا یکرد و م یکه درد م ییگلو با

 خوام بابا یمعذرت م -

 انگشتام وارد کرد. یرو یزد و فشار یلبخند

 نیآمد  ا یم ادمیلحظه  نیآخرکه از  یزیآمده رو جلو چشمام مجسم کردم تنها چ شیچشمامو بستم اتفاق پ دوباره

 ...چیه گریو د دمیمرگ نشدم و خودم رو سمت تنه درخت کش میرفتم اما باز تسل یآب فرو م ریکه دست و پا زنان ز

وتا د نیکه باز ا نیکردم از ا یگرم و مهربونش باز ناله ا یصدا دنیو شن انوشیام توسط ک گهیلمس کردن دست د با

وقت مثل بابا و  چیانداخت که چرا نبود؟ چرا ه یبه دلم م یحالم اما نبود مامان چنگفرشته کنار من بودن خوش

 ست؟یسخت کنارم ن یتو موقع ها انوشیک

 رو شد. نیحالم از اون رو به ا ایو اسم عرش انوشیزنگ تلفن ک یصدا دنیشن با

خواست اونم نگران و  ین نزنه دلم نمبه او یحرف انوشیخبر بود خدا کنه که ک یعشقم! تمام امروز رو از من ب چارهیب

 فکر کنم رو نداشتم و به خواب فرو رفتم. یزیکه به چ نیقدرت ا گهیکنم د شانیپر
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بودم چشم  دهیکه باز کردم حالم بهتر شده بود و خدا رو شکر سوزش گلوام کم شده همون طور که دراز کش چشم

 نبود. انوشمیاز بابا و ک یا نبود و خبرج نیا یزن کس ریپ هیدور تا دور اتاق چرخوندم جز من و 

 یسرم درد م یبه سرم که به دستم وصل شده بود انداختم کم یدستم فشار آوردم و سر جام نشستم و نگاه هی یرو

هنگام در باز شد و مامان و خاله وارد  نیکردم در ا یم یرفت گلوام خشک شده و احساس تشنگ یم جیکرد و گ

 یشدن مامان بوسه  کیشدم به من نزد حالخاله خوش  دنیونم چرا دلم گرفت اما با دد یمامان نم دنیشدن با د

رو به مامان  نمیرفت نگاه غمگ یو قربون صدقه ام م دیگونه ام زد و خاله من رو در آغوش گرمش کش یرو یسرد

 جوابم رو داد و گفت: یرو گرفتم با دلخور انوشیدوختم و سراغ بابا و ک

 ا؟یکه ما رو بدبخت کن یخوا یتو م اد؟یسرت م ییبال یدختر، نگفت یکه تو کرد هیچه کار نیآخه ا -

 گفت: یانداختم که خاله با مهربون ریاشک تو چشمام نشست و سر به ز نم

 ن؟یبهتر از ا یچ گهیرو فراموش کن پروانه، خدا رو شکر که حال پرستو خوبه د زیهمه چ -

 و و زن عمو به اتاق جو عوض شد.و عم ییهمراه دا انوشیورود بابا و ک با

که برام آورده  ییام مرخصم کرد با کمک مامان لباسامو عوض کردم و لباسا یبعد از مطمئن شدن از حال عموم دکتر

 .میخارج شد مارستانیرو تن کردم و به اتفاق هم از ب

مه که کل نیرو بدون ا یسافتحرکت کرد م انوشیشدم و مامان کنارم جا گرفت بعد از سوار شدن بابا ک نیماش سوار

 گفت: زیمالمت آم یبا لحن انوشیشد سپس ک یما رد و بدل بشه سپر نیب یا

آب  دیشد انیبا اون جر ادیسرت ب ییممکنه بال یدختر؟ نگفت یدار یات بر نم یوقت دست از قهرمان باز چیتو ه -

 گذشت. ریبه خ زیحاال خدا رو شکر همه چ

 جواب دادم ریسر به زبهش انداختم و  ینگاه مچهین

 !؟یداشت یشد از من چه انتظار یماهان داشت غرق م -

 :دمیکردم و پرس ینزد رو به بابا نگاه یحرف گهیتکون داد و د یسر انوشیک

 کردم؟ یبابا من کار بد -
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 گذشت سپس بابا جواب داد. یلحظات

 یساز ک یقبل از هر کار دیبا یشنا بلد نبود آمد تو که یسر تو م ییوسط بال نیممکن بود ا ی.. ولکار بد که نه. -

 یگرفت یکمک م

 تکون داد و گفت: یدست یهم با لحن طلبکارانه ا مامان

 ؟یهست یک یآخه دختر تو فکر کرد -

 قبول یرو نداشتم ول یریگ میتصم چیکرد اون موقع قدرت ه یدرک نم یانداختم چرا کس نییتر سرم رو پا شیب

 ام بوده یفکر یب یکه کردم از رو یدارم کار

 گفت: یبا مهربون نهیام رو بب یخواست ناراحت یکه دلش نم بابا

 و حال تو و خواهر زاده ات خوبه! فتادین یاست که اتفاق یشکرش باق یباز جا -

 مکث جواب داد. یبعد از کم انوشیبه صدا در آمد ک انوشیهنگام زنگ تلفن ک نیا در

 جون ایآلو سالم عرش -

دو روز از من خبر نداشت تلفنم هم دستم نبود تا به اون  بایگناه داشت تقر دیدلم در جا لرز ایعرش اسم دنیشن با

 زنگ بزنم

 کرد و گفت: یخنده ا انوشیک

 یخونه، معذرت م میگرد یبر م میمن جون گربه داره خدا رو شکر حالش بهتره دار یآبج نیراحت ا التینه خ -

 داختم باشه فدات سالم برسون.خوام دو روزه تو رو هم به زحمت ان

دونم که هنوز نگران و دلواپس  یسوزه م یخبر داشت! دلم براش م زیاز همه چ ایبه دلم وارد شد پس عرش یچنگ

 منه،

 نیشد از ا الیشد و وارد و ادهیکه کردم از من ناراحت و دلخور بود قبل از  ما پ یمامان که از کار میدیکه رس الیو

 بابا به خودم آمدم یاش دوختم و با صدا یخال یه جاحرکتش با بهت چشم ب

 !زم؟یعز یش ینم ادهیپ -
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 گریشدم که شکوه و د الیوارد و انوشیداشتم همراه بابا و ک یآهسته که بر م یشدم و با قدم ها ادهیزدم و پ یلبخند

مو که رو به دخترا ع یگفت با صدا یم یزیو چ دیکش یدخترا سمت من هجوم آوردن و هر کدوم من رو به آغوش م

 گفت:

 استراحت کنه یکم نیکنار اجازه بد دیاز سر راهش بر -

تخت نشستم  یکرد وارد اتاق شدم و رو تیو سمت اتاق هدا دیراه رو برام باز کردن شکوه دستم رو کش یهمگ

 :دیپرس یو با مهربون ستادیشکوه رو به روم ا

 زم؟یعز یخوب -

 سر تکان دادم  یآروم به

 وبماهووم خ -

کردن تا برگردن تهران از شکوفه  یخداحافظ نایکه حالم خوبه و ا نیاز ا یو زن عمو آمدن بعد از ابراز خوشحال خاله

 حالم رو بپرسه سراغ ماهان رو از شکوه گرفتم گفت: ادینبود انتظار هم نداشتم ب یخبر

 سرما خورده اما حالش خوبه یکم -

 یم ارمیدر ب یرو از نگران ایاست هر چه زود تر جو اتاق خلوت بشه تا عرشخو یراحت شد دلم  م المیبابت خ نیا از

ل متص زیام رو برداشتم خاموش شده بود شارژر رو به پر یگوش رونیکه رفتن ب یدونم که االن آروم و قرار نداره همگ

 رو در حال شارژ قرار دادم یکردم و گوش

ردم تا ک ینیریخود ش یبرا زیکار رو ن نیکنه ا یخودش فکر م شیدادم و به شکوفه فکر کردم حتما پ هیتخت تک به

 کردم فقط نجات دادن ماهان بود. یکه فکر م یزیکه اون لحظه به تنها چ یدر حال امیبه چشم همه ب

آروم به تخت  یآمد داخل و با قدم ها نیباز شد و شاه یبه درب خورد و با دادن اجازه ورود درب به آروم یا تقه

 انداختم ریتخت جا به جا کردم و سر به ز یرو یودم رو کمشد خ کینزد

 ؟یسالم پرستو خوب -

 ماهان چطوره؟ ستمیسالم ممنون بد ن -
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تشکر کنم  یدونم چطور یمتشکرم واقعا زبونم عاجزه و نم یلیخوبه پرستو ازت خ یلیبه لطف خدا و خاله اش خ -

  یر انداختو جونت رو به خط ینجات داد یتو پسر من رو از مرگ حتم

 بهش انداختم و گفتم: ینگاه مچهین -

 ادامه دادم یخواسته خدا بوده سپس با شوخ نینکردم ا یکنم من کار یم خواهش

 ماهان از خاله اش بهتر شنا بلد بود. یول -

 و گفت: دیخند نیشاه دمیخند یبه آروم و

 ؟یکه ندار یحالت چطوره مشکل -

 .ستین ینگران یخوبم خدا رو شکر جا -

 فعال با اجازه یمزاحم نباشم بهتره استراحت کن ادیخب من ز -

 زد خاموش بود. یهر بار که م یام زنگ زده ول یشد حتما به گوش دهیکش ایعرش شیباز فکرم پ نیرفتن شاه با

 داد گفتم: یقرار م زین یرو که رو ینیبه دست وارد اتاق شد س ینیباز شد و شکوه س در

 بخورم یزیدارم چن لیم یول یدیزحمت کش -

 زد و گفت: یلبخند

که  یخال یبا معده  یتا بعد قرص هاتو بخور یریجون بگ یبخور یزیچ هی دیحتما با ینخورد یزیچ شبیاز د -

 یزن یحرف نم گهیرو حرف بابا که د ارمیدرضمن بابا از من خواست برات غذا ب شهینم

وارد اتاق شد با  ریهنگام شکوفه سر به ز نیاشتم در ازدم و قاشق رو برد یشد لبخند سیحرفش دهانم سرو نیا با

 آب دبهیسرم و شا زهیر یقاشق رو تو بشقاب رها کردم و به خودم گفتم االن که با چند کلمه چاق و چله م دنشید

شد و با  کیبه من نزد چوندیپ یانگشتاش م یکه گوشه شالش رو رو یمن بدونه در حال ریافتادن ماهان رو تقص

 م سالم کرد و گفت:آرو یلحن

 پرستو من... من... -
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 کرد ادامه داد یم هیکه گر یو در حال دیو من رو در آغوش کش دیپر کدفعهی سپس

 شد؟ یبه سرم م یدونم چه خاک ینم یممنونم پرستو اگر تو نبود یلیتو هستم ازت خ ونیمن جون پسرم رو مد -

 جواب بدم؟ یبرخوردش جا خوردم و موندم چ از

 شدم رهیازش جدا کردم و با بهت بهش خرو  خودم

 رو پاک کرد و گفت: اشکش

تو جواب  یکردم ول یبد یلیدونم در حقت خ یچون م یکه بگم من رو ببخش انتظار هم ندارم که ببخش امدمین -

 یهامو با به خطر انداختن جونت جواب داد یتمام بد

 نشوند و گفت: یصندل یاو رو رو شکوه

 رهیگ یبه دل نم یاز کس یا نهیداره که ک یقدر دل بزرگ نیمئن باش پرستو ا! مطزمیآروم باش عز -

 سمت من خم شد دستم رو گرفت و گفت: یکلمه نبودم شکوفه کم هیکه الل شده بودم که قادر به گفتن  انگار

 نه؟ یشد تیاذ یلیحالت چطوره حتما خ -

 جواب دادم فیضع ییصدا با

 خوبم ممنون -

 ه،یگر ریحرفاش دلم گرفت و دوست داشتم بزنم ز دنیو شن او یاشک جار دنید با

ه ک یمعن نیرفتن از اتاق رو داشت ازش خواستم در رو محکم ببنده بد رونیاز رفتن شکوفه شکوه که قصد ب بعد

 خوام با عشقم خلوت کنم یچون م ادین یکس گهید

 رفت. رونیبه روم زد و از اتاق ب یلبخند معنا دار شکوه

صفحه ضاهر شد حدسم درست بود از  یها و تماسا رو امیاز پ یلیو روشنش کردم و س میم سراغ گوشراست رفت هی

 ه؟یدونه االن تو چه حال یبود فقط خدا م ایها از طرف عرش امیتماس ها و پ شتریتا حاال ب روزید

 داد.دو بوق جواب  یکیزد دکمه تماس رو لمس کردم بعد از  یام م نهیقرار در س یکه ب یقلب با
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 نفسم! یبالخره آمد -

 جونم ایسالم عرش -

تا حاال چند بار مردم و زنده شدم همه اش چشم به تلفن دوختم و منتظرم  روزیاز د یدون یم یچه علک یچه سالم -

 بپرسم انوشیتونستم حالت رو از ک یم ییجورا هیحاال خدا رو شکر  یریتا تماس بگ

 گرفته گفتم: یحالت با

 خوام  یمعذرت م -

حس کردم  یکه گفت غرق شد انوشیتونم صداتو بشنوم ک یسرت خدا رو شکر که حالت خوبه و دوباره م یفدا -

 رو سرم خراب شد. ایدن

تو بود فقط دنبال فرصت  ریبخدا همه اش فکرم درگ یش یدونستم نگران م یچون م یدوست نداشتم خبر دار بش -

 و صداتو بشنوم رمیبودم تا تماس بگ

سخت گذشت پرستو دلم تازه  یلیسخت بود خ یلیخ ارمیب ادیکه داشتم رو به  یو حال روزیت ندارم داصال دوس -

 !زمیآروم گرفت عز

 آروم گفتم: یدادم و با لحن هیتخت تک به

 اون دلت بشم که مدام نگران منه یفدا یاله -

 و مراقب قلبم باش ،یب منچندتا پرستو و عشق دارم؟ خوبه بهت گفته بودم تو ضربان قل ایمگه من تو دن -

 و گفتم: دمیخند

 دفعه خوب از قلبت مراقبت نکردم نیخوام ا یمعذرت م -

 گفت: یعاشقانه و دوست داشتن یلحن با

 اش قربونت بره گلم! یبا تمام وجود و هست ایعرش چیقلبم که ه -
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 نگفتم یزیو چ دمیخند

 ه برگرده بخند بخند بزار جون از دست رفته ام دوبار زمیاره عز -

 ...ایعرش -

 ایجون و دل عرش -

 جون و دلت سالمت، -

 خوام چکار؟؟ یجون و دلم رو م یتو که نباش -

 !؟یحد دوستم دار نیتا ا یعنی -

 !؟یمگه شک دار -

 نه -

 ؟؟یاز دوست داشتنمه تو چ یجزئ ینیب یکه م نیمن تازه به دست آوردمت ا -

 !؟یمن چ -

 ؟یچه قدر عشقتو دوست دار -

 به در وارد شد. یکه خواستم جواب بدم تقه ا نیهم

 گفتم: یدلواپس با

 قطع کنم فعال خداحافظ دیجان با ایعرش -

 رو دوباره به شارژ متصل کردم یکنه تماس رو قطع کردم گوش یکه اجازه بدم خداحافظ نیبدون ا و

 تو... ایب ه؟یک -

 بر لب نشوندم ید تازه البخن دنشیخندان وارد شد با د ییباز شد و بابا با رو درب

 دل بابا؟ زیعز یخواب که نبود -
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 بابا جونم دارمینه ب -

 !زم؟یعز یخوب -

 جونم! ییوقت بد حال نبودم و نخواهم شد بابا چیبا وجود گرم شما ه -

 زد و کنارم نشست و دست دور گردنم انداخت دستم رو دور کمرش حلقه کردم و گفتم: یلبخند

 شمام یسبب درد سر برا شهیکه همخوام بابا  یمعذرت م -

 کرد و گفت: یحیمل یخنده  

اما  یش یبهتر م یکردم بزرگ که شد یفکر م یطور بود نیات هم یاز همون بچگ یدون ی! مزمیسرت عز یفدا -

 یکه بود ینه باز همون پرستو کوچولو هست نمیب یم

 :دمیپرس به ابروهام دادم و ینگاهش کردم حالت یرو باال گرفتم و پرسش سرم

 بودم؟ یچطور -

تر حواسم به تو بود و  شیب نیبه خاطر هم یدید یم بیباد هم اس دنیبا وز یکه حت یبود یدختر حساس یلیخ -

 یخودم یهنوز همون دختر کوچولو نمیب یکنم م یمراقبت بودم حاال هر چه فکر م

 زنان بلند شد و گفت: بردم لبخند یلذت م یهمه عشق و محبت پدر نیمن رو به خودش فشرد از ا و

 تهران میبرگرد دیبابا چون با یاستراحت کن یبهتره کم -

 تمام ذکر و ایرنگ شدم و باز عرش ییبه لوستر طال رهیو چشم به سقف اتاق دوختم و خ دمیرفتن بابا دراز کش با

 ذهنم رو مشغول کرد.

 بود. ایز طرف عرشا امیچرخوندم پ ینگاهم رو سمت گوش یگوش امیپ افتیاعالن در یصدا با

 قلبم رو بشنوم؟ یاجازه هست صدا -

 کردم پیزنان تا لبخند

 استراحت کنه، خادیقلبت خسته است م -
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 قهیدق کیفقط  -

 کنم یشد قطع م قهیقبول دو دق قهیدق کی -

 که خوش حاله رو فرستاد. ریننوشت فقط استک یزیچ

 در آوردم  ضربان قلب رو با دهانم یکه زد زود جواب دادم و صدا زنگ

 بود؟ یچ نیا -

 گهیخب ضربان قلبته د -

 گفتم: یخنده اش دلم ضعف رفت و با شوخ یخنده با صدا ریز زد

 تمام شد. قهیدق کی -

 بزار با قلبم حرف بزنم گهیعه بد نجس نشو د -

 دمیآروم خند یصدا با

 شت؟یبود تازه آمد پ یک -

 عشقم بود! -

 عشقت؟! -

 اهووووم -

 هم دارم که جون دلم بهشون وابسته است. گهیدو عشق د هیبهت بگم که قبل از تو رفت  ادمی یراست

 کرد. یبرداشت م گهید زیچ هیگفتم و اون  یم یزیچ هیمن  یحرفام تعجب کرده ول نیبا ا دونمیم

 جون و دلت بهشون وابسته؟! -

 بدون اونا برام محاله یکه زندگ یاهووم طور -

 شدما؟ جیگ زمیعز یزن یحرف م یاز چ -
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 کنم و سر به سرش بزارم تشیاذ یکم امدیو دست جلو دهانم گذاشتم بدم ن دمیخند یآروم به

 یقدر بزرگه که برا نیدوست ندارم قلبم ا گهیالبته فکر نکن با وجود اونا د ؟یشد جیزنم چرا گ یاز عشق حرف م -

 شما جا داره! یهر سه تا

 ها نکن یشوخ نیپرستو با من از ا -

 ام یهم جد یلیکنم خ یمن یشوخ -

 یات هم برس گهیکنم تا تو هم به دو عشق د یخب من قطع م یلیخ -

 ام گرفت خنده

 ؟یقلبت رو بشنو یصدا یمگه نخواست یکن یچرا قطع م -

 "گه یم ونیو داره هز ستیکه قلبم حالش خوب ن نیمثل ا یچرا ول -

 دونستم متوجه منظورم نشده بود. یم دمیصدا خند یب

 ؟یریقلبت رو پس بگ یخوا یم یعنی -

 دلخور جواب داد. یلحن با

 یبه قلب منم داشته باش یازیفکر نکنم ن گهیبا وجود دو تا قلب د -

کنم اما اونا روح و جون من هستن بابا و  یم یاست. من با قلب تو که زندگ یا گهید زیچ هیمن  یاما قلب تو برا -

 یوقت قلبت رو پس نم چیمن ه دمیموختم و با وجود تو که به عشق رسگم من با وجود اونا محبت رو ا یرو م انیک

 .یرفتم در فکر و ذهنم بود یو هر جا م یاز وجودم شد یجزئ دمتیدم من از همون روز که د

 زنه؟! یحرفا رو م نیعشق منه که داره ا نیا یعنی! ؟یخودت نیواقعا ا زمیعز -

عشق  نیو آخر نیرو بدون تو اول نیا یبا ارزش هست یا گهید زیهر چ برام از یگم تا باور کن یاره نفسم خودمم م -

 نکرده بود. یا گهیکس د چیه یکه دلم به خاطر تو با من کرد برا یکار ،یمن

 دیپچ یدر گوش نشیآروم و دلنش یسکوت... صدا یاز کم بعد
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 خواست؟ یم یاالن دلم چ زمیعز یدون یم -

 ؟یچ -

 دمتیکش یقشنگت محکم به آغوش م یحرفا که کنارت بودم و به خاطر نیا -

 شرم داغ شدم و خجالت زده سکوت کردم از

 و گفت: دیخند

برو  رمیگ یوقتت رو نم نیتر از ا شیب رینگ یکردم جد ی! شوخزم؟یعز یچرا ساکت شد ؟یشد؟ کجا رفت یچ -

 استراحت کن خدانگهدار نفسم

 میخدا حافظ زندگ -

 زود خوابم برد. یلیبستم و خچشمامو  ایعرش ادیو  یخوش الیخ با

و نگاهم رو سمت پنجره  دمیمال یپنجره چشم باز کردم چشمام با دستان مشت شده کم شه،یبه ش یزیبرخورد چ با

 خورد شدم یم شهیرعد و برق تازه متوجه قطرات درشت بارون که به ش یصدا دنیسوق دادم با شن

 یآروم یرفتم و با صدا نمنیو سمت سالن نش رونیتاق زدم ببه خودم دادم و از ا یرفتم کش و قوس نییتخت پا از

 گفتم:

 ریعصر بخ -

 و جواب دادن دیهمه سمت من چرخ نگاه

 :دیپرس یزنان کنار بابا نشستم، بابا با لحن مهربون لبخند

 گلم؟ یدیخوب خواب -

 اهوووم -

گام شکوفه ساک به دست همراه بچه ها هن نیو مقابلم قرار داد با تبسم ازش تشکر کردم در ا ختیر یبرام چا مامان

 گفت: نیو رو به شاه رونیاز اتاق آمد ب
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 میما آماده ا -

 سمت او انداخت و گفت: ینگاه شکوه

 م؟یافت یبعد راه م ادیبارون بند ب یکم نیاجازه بد ستیبهتر ن -

 گفت: دییبا تا بابا

  میکن یحرکت م یهمگ ادیبارون که بند ب دیبله بابا جون صبر کن -

 سمت من آمدن و کنارم جا گرفتن و هر دو با هم گفتن: نیماهان و مب نیب نیا در

 که حالت خوب شده میخاله خوش حال -

متوجه نگاهم که شد  دیو ناخوداگاه نگاهم سمت شکوفه چرخ دمیسر هر دو کش یرو یکردم و دست یا خنده

 به روم زد. یلبخند

 .میحرکت شده بود یر و اماده حاض یآمد همگ یکم که بارش بارون بند م کم

 یراب دمیبود چون به عشقم رس یمن سال خوب یامسال برا یول دیرس انیچه خب چه بد به پا دیع التیتعط بالخره

برسه و همون طور که بابا قول داده بود قرار است که  اریباشه چون قراره به وصال  یهم فکر نکنم سال بد انوشیک

 یخواست باهاشون م یدلم م یلیشناخت خ ینم پاسر از  یاز خوش حال انوشیو ک ون،یکتا یامشب برن خواستگار

کردم و هر چه  یمعذرت خواه انوشیکه داشتم برم از ک یتونستم با حال یداد و نم یرفتم اما درد شکمم امانم نم

 یخونه  یزن عمو راه سپس بابا، مامان، شکوه و شکوفه همراه با خاله، عمو و رفتمیاصرار کرد که همراهشون برم نپذ

 زنگ زد و تا قبل از برگشتنشون قطع کرد. ایپدر عروس خانم شدن بعد از رفتن آن ها عرش

نگاهش کردم تا  یمبل نشست با کنجکاو یکرد و رو زونیآو یاز همه مامان آمد داخل چادرش رو به چوپ لباس قبل

 :او نشست و گفت یناراحت! خاله رو به رو ایخوش حال بود  نمیبب

 ماشاهلل دختره ماه بود. -

 به ابروهاش داد و گفت: یحالت مامان

 .غرور داشت یلیهم ماه ماه نبود البته دختره خ نینه خواهر همچ -
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آمدن و تا دلشون خواست از عروس  زیشکوه و شکوفه ن میشد دهیو گفتم پس من و مامان هم عق دمیدلم خند ته

 یعقد کردن ته دلم برا گهیبا هم د انوشیو ک ونیردن ظرف دو هفته کتاک یقند آب م انوشیکردن و تو دل ک فیتعر

 دنیهر دو خوش حال بودم که دوتا عاشق به هم رس

چون مدام سرم تو دفتر و  دیرس انیهام با شروع شدن امتحانات به پا یهم داشت و من تمام خوش یانیپا یخوش هر

 کتاب ها گرم بود.

 کرد. یجاها از درسم کمکم م یم رو بشنوم اما بازم او بود که در بعضعشق یکردم صدا یکم فرصت م یلیخ و

که کالس داشتم و ازش  یکرد و موقع یسرد با من بر خورد م یلیکردم خ یم انوشیدرون ک یرییاحساس تغ یمدت

 کرد. یکرد و کارش رو بهونه م یم یدنبالم شونه خال ادیب ایخواستم من رو ببره  یم

کردم که به زور خودم رو سر پا  یم یقدر احساس خستگ نیعت هشت شب کالس داشتم و اروز از صبح تا سا آن

ار رو ک نیدنبالم منم هم ادیو ازش بخوام ب رمیتماس بگ انوشینگه داشته بودم بابا که کار داشت ازم خواست با ک

 آمدن دنبالم اصرار کردم یبرا یرفته بود وقت رونیب ونیطور که معلوم بود با کتا نیکردم اما از برخوردش جا خوردم ا

قدر مزاحمشون نباشم و تماس رو قطع کرد بهت زد چشم به  نیو ا رمیبگ یازم خواست تاکس یبا لحن تند و عصب

 شد. یدوختم و ناخوداگاه اشکم جار یگوش

ال تو حال زدم اص رونیآشفته قدم زنان از دانشگاه ب یآمده بود؟ با حال یداداشم چ یهمه محبت و مهربون نیا سر

احسان رو  یجلو پام ترمز کرد و صدا ینیهنگام ماش نیدر ا دیغلت یگونه هام م یخودم نبودم و اشک قطره قطره رو

 دمیشن

 رسونمت یباال م ایب -

تم انداخ ریرو باز کردم و سوار شدم سر به ز نیبزنم درب عقب ماش یکه حرف نیبهش انداختم و بدون ا ینگاه مچهین

و جعبه  دینگفت و نپرس چیحال خرابمو درک کرد و ه یوشه مقنعه ام پاک کردم احسان هم انگارو اشکم رو با گ

کردم و رفتم داخل و به اتاقم پناه بردم و هر بار  کرشدم ازش تش ادهیرو مقابل من گرفت دم در که پ یدستمال کاغذ

 شد. یم یافتادم اشکم خود به خود جار یبهم گفته م انوشیکلمه آخر که ک ادیبه 

کردم دلم گرفته و حالو  یاو داشتم؟ چند روز گذشت و هنوز احساس م یمزاحم برا هیتا حاال من حکم  یاز ک آخه

 قدر نیمن ا دیدونم شا یآورد نم یبه رو نم یزیبود و چ انوشیباز همون ک انوشیرو نداشتم اما ک زیچ چیحوصله ه

و  رونیب میبا هم بر یدو نفر دیخر یبه بهانه  تمگرف میحساس شده بودم دوست نداشتم دچار سوء تفاهم بشم تصم
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ت که با تلفن صحب یدر حال انوشیک رونیکه گرفته بودم از اتاق زدم ب یمیاز تصم یبا او درد دلمو بگم با خوش حال

 زدم و گفتم: یلبخند دنشیآمد با د یکرد از پله ها باال م یم

 بعد از... انیک -

اعتنا از کنارم رد شد وارد اتاقش شد و درب رو بست من موندم و  یساکت بشم و ب با دست اشاره کرد که انوشیک

 .دیبه گوشم رس انوشیک دنیقهقه خند یسر جام خشکم زد و بعد صدا یبغض لحظات ایدن کیدل شکسته ام و 

 ونیاون با کتاقبول کنم تمام مهر و محبت داداشم رو از دست دادم و حاال  دیبا هیگر ریتو اتاقم و زدم ز برگشتم

 یسابق بر م یبه همون پرستو دینداشتم با یوضع عادت کنم برام سخت بود اما چاره ا نیبه ا دیخوش است و من با

ز هست اون هنو یهر چ رمیازش به دل بگ یزیچ دیکرد من نبا یرفتار رو با من م نیناخواسته ا انوشیک دیگشتم شا

 وستش داشتم.مونه که من عاشقانه د یبرام م انوشیهمون ک

و بابا هنوز خواب بود. مامان هم طبق معمول تو آشپزخونه مشغول بود  یشدم روز تعطیل داریزود از خواب ب صبح

نم ک دارشیرو گرفتم مامان گفت که هنوز خواب است و ازم خواست برم ب انوشیگفتم و سراغ ک ریسالم و صبح بخ

به در زدم و رفتم داخل  یکردم سپس تقه ا کثم یپشت در کمخندون پله ها رو باال رفتم  یچون کار داشت با لب

ماه که عقد کرد تا حاال نشده  کی نیشدم تو ا رهیو مشتاقانه بهش خ ستادمیهنوز خواب بود کنار تخت ا انوشیک

ساس حقدر ا نیا میخونه بود هیکنه، انگار نه انگار تو  تمیسر به سرم بزاره و اذ یحت ای میکن یمثل سابق با هم شوخ

سمتش خم شدم و همون که  یبشم کم یاحساسات ادیبغضم گرفت نخواستم ز دنشیکردم که با د یم یدلتنگ

 شاد و خوش حال گفتم: یکه بودم با لحن یخواستم دستم رو سمتش ببرم چشم باز کرد با همون حال

 لنگه ظهره؟ یبش داریب یخوا یتنبل خان نم ریصبح بخ -

 گفت: یرو هم و با لحن تند دیم هاش رو کشکه جوابم رو بده اخ نیا بدون

 تو؟ یایبعد ب یاول در بزن یستیبه اسم در هست بلد ن یزیچ هیفکر کنم  -

 گفتم: دمیشن یکه خودم هم به زور م یاش شدم و زمزمه کنان طور رهیبر خوردش جا خوردم و مات و مبهوت خ از

 اما من در زدم -

 یانداخت و دلم م یدلم به درد آمده بود و بغض به گلوم چنگ م رونیم بشدم و از اتاق زد کیگرد به در نزد عقب

متوجه حالم نبود و  انوشیو ک دمیو درد کش ختمیاشک ر یمدت چه قدر پنهون نیهه تو ا ه،یگر ریخواست بزنم ز
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دونستم اگر  یکردم م یجور م یمن هر بار بهانه ا و دیپرس یرو م لیدل دید ینشد فقط بابا هر بار من رو ناراحت م

 یدم کمکه بو ییبه خوردن صبحونه نداشتم از همون جا یلیکه داشتم اصال م یدنبالم و من با حال ادینرم بابا م نییپا

 صدام رو صاف کردم و صدا زدم 

 خورم یمامان من فعال صبحونه نم -

 یباشه هر جور راحت -

 یطور نیفکر کردم اون چرا ا انوشیتار آخر کانداختم و به رف یصندل یتو اتاقم بغض کرده خودم رو رو برگشتم

 شده؟

 کردم که حضور بابا رو کنار خودم حس کردم یحال سپر نیرو تو هم یقینداشتم به خودم بدم دقا یجواب

 ؟یصبحونه بخور یامدیشده؟ دخترم چرا ن یچ -

 میبزنم رو به رو یودم حرفو قادر نب دیلرز یچشمان پر از اشک بهش زل زدم چانه ام از شدت بغض و درد گلوم م با

 نشست.

 ؟ی! چرا ناراحتزمیشده عز یزیچ -

 حرفا نیکه ا یحسادت و خودخواه یبگم بعد فکر بکنن که از رو یزیچ دمیترس یجواب بدم م یدونستم چ ینم -

 زنم پس دردم رو تو خودم فرو بردم یرو م

 نیدلم گرفته هم یکم هیبابا جون فقط  ستین یزیچ -

حواسم به تو هست  یشده که دلت گرفت مدت یزیچ هیدلم حتما  زیعز رهیدلت بگ یده که اول صبحمگه بابا مر -

 هست بهم بگو گلم یزیاگر چ یخند ینه م یکن یم ینه شوخ یزن ینه حرف م یمدام تو خودت

 انداختم ریبه ز سر

 ستین یزینه بابا جون چ -

اخم  نیخوام ا یبرگشتم نم رونیب رمیمن فعال دارم مپس خودتو ناراحت نکن دخترم  ستین یزیچ یگ یاگر که م -

 باشه؟ نمیهاتو بب
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 زدم ینیغمگ لبخند

 باشه بابا جون -

 نیبکنه در ا یا گهیام برداشت د یبود که مبادا بابا از ناراحت نیسرم زد و رفت همه اش ترسم از ا یرو یبوسه ا بابا

بهم  یحس خوش حال چیاسمش ه دنیبار با د نیه بود که ازنگ زد اما چنان ناراحت بودم و دلم گرفت ایهنگام عرش

 نداد. تید

 آلو... -

 بدم؟ ادیها رو بهت  زیچ نیا دیبا ی...؟ بله عشقم، نفسم، جونم تا کهیآلو چ -

 ؟یخوب میزندگ سالم

 ؟یسالم ممنون تو خوب -

 !زم؟یشده عز یزیچ -

 نه چطور مگه؟ -

 ه؟یجور هیآخه صدات  -

 خوبم ستین یزینه چ -

 پرستو... -

 بله... -

 یگیبله رو م یکه ناراحت یجانم، فقط موقع یگفت یشده معموال م یزیگفتم چ یدید -

 دیقدر پرس نیهم ا ایکس رو نداشتم عرش چیحوصله حرف زدن با ه یبا او بود اما چنان دلم گرفته بود که حت حق

 فتم:کردم گ یم هیکه گر یشده تا اشک من رو در آورد در حال یشده چ یچ

 رو از دست دادم انوشیک ایعرش -

 هق هقم گرفت. و
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 ؟یکن یم هیگر یتو چرا دار نمیشده؟ بب یچ انوشیپرستو؟ ک یگ یم یچ -

 مثل سابق من رو دوست نداره گهید انوشیک ایعرش -

 شده؟ آخه یچ نمیآروم باش بزار بب زمیعز -

 یدر حال کرد یم ینیتو دلم سنگ یبغض لعنت نیاوقت  یلیکلمه بگم خ کیقادر نبودم  گهیام شدت گرفت و د هیگر

کردم سبک  یکه احساس م یزد جواب ندادم اما کم یزنگ م ایزدم تماس رو قطع کردم و هر چه عرش یکه هق م

 شدم و آروم گرفتم جواب دادم

 ؟؟یداد یچرا جواب نم ونهید یچرا قطع کرد -

 و گفتم: دمیرو باال کش دماغم

 خودم نبود خوام اما دست یمعذرت م -

 شده؟ یچ یبگ یخوا یسرت حاال نم یخب فدا اریبس -

 شد و گفت: یبهش گفتم عصب انوشیطور خالصه شده از رفتار و برخورد ک به

 خورش کرده؟! زینکنه دختره چ نمیحتما خول شده بب انوشیک نیا -

 !ه؟یچ گهیخور د زیچ -

 که سحر و جادوش کرده نیا یعنی -

 دمیخند یآروم یصدا با

 دونم یچه م -

 شه، یقدر خودت رو ناراحت نکن کم کم متوجه اشتباهش م نیحاال تو ا زمیخب عز یلیخ -

 سکوت کردم سپس سراغ غزاله رو گرفتم یکم

 کنه؟ پاش چطوره؟ یغزاله چکار م -
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تونه راه بره  یکه بدون کمک م یشکر خدا خوبه مدت -

 دمیکش یغیج یخوش حال با

 تنگ شده یلیسالم برسون دلم براش خ یلیکر حتما بهش خخدا رو ش یگ یم یجد یوا -

 اون؟ یفقط برا -

 تر شیتو ب یخب نه برا -

 دهیالمصب کار اجازه نم نمتیبب امیذره شده فقط دنبال فرصتم تا ب هیمنم دلم برات  -

 من؟! دنیفقط به خاطر د یایهمه راه رو م نیواقعا ا -

 امیهم دنبالت م ایتا آخر دن چیراه که ه نیا یمن یتو عشق و تمام زندگ -

من  یناراحت دنیلحظه د هیگفت طاقت  یهم م انوشیحرفا فقط حرف باشه آخه ک نیتمام ا دمیترس یگرفت م بغضم

 نبود. الشیخ نیکردم و اون ع یرو نداره اما مدت هاست که با غم نگاهش م

صدام زد و ازم  انوشیآمدم ک رونیز اتاق بکه ا نیرفتن سر جلسه امتحان آماده بودم و هم یروز بعد که برا چند

 نیبه حالت سابقش برگشته؟ سوار ماش انوشیک یعنیتعجب کردم  یلیخواست منتظرش بمونم تا من رو برسونه خ

 به روم زد و گفت: یکه شدم لبخند

 خوشگلم چطوره؟ یخب حال ابج -

 نوشایک یعنیشه  یم متوجه اشتباهش مبود که گفت کم ک ایحق با عرش دیکردم شا ینگاهش م یبهت و ناباور با

 رفتارش شده بود؟ رییمتوجه تغ

 ممنون خوبم -

 شده درسته؟ یشاک یلیگلم از دستم خ ی)؟( ابجایخوب گو -

 خودم نجوا کردم با
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ام  یناراحت لیممکنه باشه؟ حتما بابا خود به خود متوجه دل یبهش خبر رسونده اما ک یکیکه  نیا یعنی...؟ ایگو -

 صحبت کرده انوشیو با ک شده بود

 یناراحت بش یسرد و بد رفتار شدم حق دار یلیکه حس کنم نسبت بهت خ نیمن و ببخش پرستو جون بدون ا -

و از طرف  ونیطرف کتا هیبودم از  ختهیکار و مشکالت خودم بودم و به هم ر ریمدت چنان درگ نیباور کن تو ا یول

 یکندرک  دیبا گهیکاره خودت د یها یسخت گهید

که  میچند وقت آن قدر از هم فاصله گرفته بود نیگفتن نداشتم تو ا یهم برا ینگفتم حرف یزیکردم و چ سکوت

 بگم یزیشد چ یروم نم یحت

 و گفت: دیخند

 کنه؟ یم یبگیشده و با برادرش احساس غر یتا حاال خواهر ما خجالت یاز ک -

شاد و شوخ خودم اما تا االنم که  انوشیگرده به همون کسابق بر انوشیکاش به همون ک یقدر زود متوجه شد ا چه

 نیعوض شده و سر سنگ یلیخ انوشیکنم ک یاحساس م میکنار هم بود

 ؟یگذشته است موافق یروزها یفکر کن تالف رونیب میشام بر یموافق -

 

که مهمان دلم  ریذوصف ناپ یبا خوش حال میکرد با هم شام بخور یکه داداشم از من دعوت م نیبهتر از ا یزیچ چه

 شده بود سر تکان دادم

 اهووم -

 یشب و ساعت موعود لحظه شمار دنیرس یکردم و برا یامتحانم رو دادم از بچه ها خداحافظ نیخوشانه آخر سر

ت با نداش یبگم تا صبح تموم انوشیگفتن داشتم که فکر کنم اگه بخوام همه رو به ک یقدر حرف برا نیکردم ا یم

همه شوق و  نیشناسه و ا یکه من و نم یهر ک دمیکش یرو م انوشیود آماده بودم و انتظار کساعت موع دنیرس

 کرد با عشقم قرار دارم نه برادرم... یم الیخ دید یرو م اقمیاشت
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 سوار شدم چنان انوشیو کنار ک رونیب دمیکردم و دو یاز بابا و مامان خداحافظ یکه زد هول هولک یتک بوق نیاول با

کردم و  یخواستم به او بگم رو در سر مرور م یکه م ییبودم که از ضاهرم معلوم بودم در تمام راه حرفاخوش حال 

 دادم یکلمات رو کنار هم قرار م

 یدنینوش هیشام زود بود هر کدوم  یچون هنوز برا میو نشست میانتخاب کرد یزیم میدیمحل مورد نظر که رس به

 کرد بود. یرستوران رو نگاه م یسمت درب ورود یب ساعت و گاهکه مرت انوشیحواسم به ک میسفارش داد

 :دمیحرکت رو که تکرار کرد پرس نیبار ا چند

 ؟یهست یمنتظر کس -

 کرد؟ ریدونم چرا د یهم دعوت کردم نم ونیبله کتا -

 .شد نیگز یلبام جا یلبخند خشک رو هیرفت و  نیام از ب یتمام خوش حال کدفعهی

 قط به خاطر من بود؟شد دعوت امشب ف یم یچ

 گذره... یخوش م یلیداره هر سه نفر کنار هم حتما خ یکردم چه اشکال نیخودم تلق به

که به ما برسه از  نیاو چنان خوش حال شد که قبل از ا دنیبا د انوشیرو آرودن ک فشونیعروس خانم تشر باالخره

 بودم در انوشیکه خبر نداشت منم با ک نیا مثل ستادمیسر جام ا یعرض سالم و احوال پرس یجا برخاست منم برا

 داد. کشیخورده و بار خط یبه ابروها یکه انگار جا خورده بود بهم زل زد و حالت یحال

کردم و دستم رو جلو بردم با دهان کج شده جواب سالمم رو داد و  یبر لب نشوندم سالم و احوال پرس یلبخند

 گفت: انوشیفقط انگشتام رو لمس کرد و رو به ک بایتقر

کردم دعوت امشب فقط مختص  ینفر همراهت است؟ هه من رو باش فکر م هی یچرا نگفت زمیعز ییفکر کردم تنها -

 من است.

از او نداشتم سر جام برگشتم و منتظر عکس العمل  یبرخورد نیکردم اصال توقع همچ یو مبهوت نگاهش م مات

 موندم لبخند زنان گفت: انوشیک

 کنم رتونیخواستم غافلگ یم راستش نگفتم چون -
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 ؟یا یم قهیدق هیباهات داشتم  یکار خصوص هی! زمیعز رمیغافلگ یلیاره خ -

 رفت و خطاب به من گفت: رونیب زیاز پشت م انوشیک

 میبرگشت یتا سفارش شام بد -

 رهیگ خخن ینشستن با دهان باز مثل آدم ها یا گهید زیم هی یاز من دور شدن و رو ونیدست در دست کتا سپس

متوجه من نبود اشک در  انوشیشد و ک کهیت کهیبار شکست و ت نیچندم یشدم دلم برا انوشیک یخال یبه جا

 بشه. ریدادم سراز یاما اجازه نم دیجوش یچشمام م

تونست التهاب درونم رو  ینم زیچ چیکرد تو اون لحظه ه یزدم بغض داشت خفه ام م رونیشدم و از اون جا ب بلند

 داد. یاز آمدن تابستان م یدیشد و نو یکرد و هوا کم کم گرم م یوا تازه غروب مخوب کنه، ه

 اشاره کردم متوقف که شد سوار شدم و گفتم: ینیبه ماش ستادمیجاده ا سر

 آقا دربست -

رو از سرم  ونیو کتا انوشیکردم موضوع ک یتکان داد و حرکت کرد سع یبود سر یمرد شکسته ا ریکه پ راننده

 و دیکش یصورت عرق کرده اش م یبه خونه، حواسم به راننده بود که مرتب دست رو دنیم حد اقل تا رسکن رونیب

 :دمیکردم و پرس یگفت بود مکث یلب م ریز یزیچ

 آمده حاج آقا؟ شیپ یمشکل -

 زد و با مالمت جواب داد. یپوزخند

 بده رتیخ آقا نرفتم چه برسه حاج آقا بشم خدا ارتیز یخرسون برا نیدخترم من ا -

 زدم و گفتم: یلبخند

 یشیکه حاج آقا م نیو هم ا نیبر یم فیآقا تشر ارتیان شاهلل هم ز -

 کرد. یآروم یخنده  -

جا  نیدونه دخترم موندم اگر خدا بخواد و آقا از هم هی هیزیبگم من تو جه یممنون دخترم واال چ رتیخ یاز دعا -

 عمر نوکرشم کیحاجت ما رو بده 
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 ان شاهلل خوشبخت بشه، نیبخت دار اِ دختر دم -

 ممنون بابا جون -

 کردم و گفتم: یخسته بود مکث یلیچراغ قرمز متوفق شد از ضاهرش معلوم که خ پشت

 ن؟یکرد یاستراحت م یکم ستیخطر ناکه بهتر ن یلیخ یموقع خستگ یرانندگ نیدون یم -

 یلیخ یبگم دخترم، کار و بار زندگ یکنم چ یر مبند دارم کا هیبگم از صبح که آفتاب در آومد تا االن  یچ یا -

براش نگرفتم  یچینمونده و من هنوز ه یاش وقت یخره تا عروس یبرا دخترم جهاز م یسخت شده اگر کار نکنم ک

مجبورم بابا جون مجبورم حاال شما  ارمخوان عقد رو فصخ کنن چون ند یشدن و م یخانواده شوهرش هم شاک

 ؟کجاست که برسونمت رتیمس

 هیزیکردم و به دخترش که به خاطر جه یمرد فکر م ریپ نیرو بهش دادم و سکوت کردم و به درد پنهون ا ادرس

که به جونم افتاد  یو درد نیوحشتناک ترمز ماش یو صدا یزیبر خورد چ یممکن بود از شوهرش جدا بشه...با صدا

ر تا مردم که دو تیو به انبوه جمع رونیده چشم به بافتا یدونستم چه اتفاق یشده بودم و اصال نم جیبه خودم آمدم گ

 که سوارش بودم تصادف کرده بود. ینیشده ماش یچ افتمیجمع شده بودن افتاد و تازه در نیدور ماش

ود کرده ب ریجلو و عقب گ زیم ونیکردم پاهام م یکه سوارش بودم احساس م ینیبه ماش گهید نیاثر برخورد ماش بر

مرد راننده سوق دادم  ریکردم قادر نبودم خودم رو تکون بدم درد کشان نگاهم رو سمت پ یکه حس م یو از درد

 آروم صدا زدم ییو با صدا شردمکرد دندون هامو بهم ف ینم یحرکت چیفرمان خم شده بود و ه یرو

 حاج آقا... پدر جان حالتون خوبه؟ -

 رد شدوا رونیاز ب نیماش شهیشد چند ضربه به ش ینم دهیازش شن ییصدا

 خانم شما حالتون خوبه؟ -

 ریشد باز برگشتم و پ یپاهام درب رو باز کنم اما باز نم یکردم بدون وارد کردن فشار رو یتکان دادم و سع یسر

 گرفته گفتم: یبغضم گرفت و با صدا دمینشن ییمرد رو صدا زدم و باز صدا

 حاج آقا جواب بده دیعروس کن دخترتون رو دیبشه با تونیزیچ دیشما نبا نیتورو خدا جواب بد -
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 نویاز م یسپس درب کنارم رو باز کردن زن رونیب دنیکش نیمرد رو از ماش ریو پ دیکمک رس یرویهنگام ن نیا در

اما هنوز  ستمیپام ب یتونستم رو یشدم خدا رو شکر که م ادهیجلو آمد دستم رو گرفت و با کمک او پ تیجمع

نم ببر یعکس بردار ینشستم تا برا زیم یرو میمنتقل شد مارستانیبه ب کردم با امبوالنس یدردشون رو حس م

تماس گرفتم اما هر چه  انوشیبابا بشم پس با ک یوقت شب باعث نگران نیخواست ا یرو برداشتم دلم نم یگوش

بعد از  مزد با بغض شماره تلفن بابا رو  گرفت یرد تماس م یتر از پنچ بار زنگ زدم ول شیتماس گرفتم جواب نداد ب

 داد. ابچند بار بوق زدن  جو

 تازه کردم و گفتم: یکردم بغضم رو فرو بخورم نفس یسع

 آلو سالم بابا-

 !زمیسالم عز -

 سکوت کردم سپس گفتم: یکم

 ...مارستانمیبابا من ب -

 حرفم آمد. به

 کجاست؟ انوشیک یافتاده بابا تو خوب یچه اتفاق مارستانی! ب؟یچ -

 ایدم ب یکه م یخوبه لطفا به ادرس ستین شیزیچ انوشمیخوبم ک -

 شده؟ یپرستو راستشو بگو چ -

 ایبابا خواهشا ب -

 :دیسمت من آمد و پرس یکردم پرستار یخداحافظ

 کنه؟ یدرد نم تیشما حالتون خوبه جای -

 کنه یدرد م یخوبم فقط پام کم -

 تکان داد یسر



 دوباره یطلوع

 
423 

 

  یولوژیراد یتا بر دیصبر کن دیخب با اریبس -

 :دمیپر از اشک و بغض پرسچشم  با

 مرد چطوره؟ ریحال پ -

  دهینداره سرش صدمه د فیتعر ادیز تشیوضع -

 سوخت یشد دلم به حال او و دختر دم بختش م یو اشکم جار دمیبه صورتم کش یدست

  یکه جون سالم به در برد یخدا رو شکر کن دیبا ؟یکن یم هیشده چرا گر یوا خانم چ -

 یراه م واریکه با کمک د یآمدم در حال رونیکه ب یولوژینزدم از اتاق راد یاش شدم و حرف رهیچشمان پر اشک خ با

و حواسم رو به او دادم  ستادمیکرد افتاد سر جام ا یطرف و اون طرف را نگاه م نیا یشانیرفتم چشم به بابا که با پر

 وجه که شد سمت من پا تند کرد.براش تکون دادم  اول متوجه من نشد سپس مت یدست دیتا نگاهش سمت من چرخ

 کجاست؟ انوشیشده؟ حالت خوبه ک یپرستو بابا چ -

 نشستم و جواب دادم ستمیدرد پام قادر نبودم سر پا با از

 آمد مجبور شدم تنها برگردم که راننده تصادف کرد شیبراش پ یکار هی ستیبا من ن انوشیک -

 بابا دستم رو گرفت -

 زم؟یعز دهیدمه ندص تیحالت خوبه جای یمطمئن -

 ستین یزیدکتر گفت چ یکنه ول یدرد م یکه بهشون وارد شده کم ینه بابا فقط پام از فشار -

 راننده حواس پرت کجاست؟ نیا نمیگذشت بب ریخدا رو شکر که بخ -

 سوزه یدلم به حالش م دهیصدمه د یلیگن خ یمرد گناه داره م ریاون پ -

 دلت برا خودت بسوزه بابا جون -

کرد اجازه داد که برم خونه قبل از  یکه دکتر آمد و عکس و وضع پاهام رو بررس نیکرده سکوت کردم بعد از ا ضبغ

 زد و گفت: یمرد رو گرفتم پرستار لبخند ریباز سراغ پ مارستانیترک ب
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 یدیدن یگرفت بهش گفتم که حالت خوبه و صدمه جد یسراغت رو م یحالش خوبه و به هوش آمده اتفاقا اونم ه -

 موافقت کرد. زیبابا ن مینیاو رو بب میراحت شد و از بابا خواستم تا بر المیخ یکم

 زد و گفت: یلبخند دنمیمرد با د ریپ 

 اتفاق افتاد نیشرمنده دخترم که ا -

 زدم و گفتم: یلبخند -

 نگرانتون شده بودم یلیدشمنتون شرمنده خدا رو شکر که حالتون خوبه خ -

کرد و از  یاز او خداحافظ یکرد و گفت که مقصر تصادف خودش نبود. بابا با مهربون یا عذر خواهمرد باز از باب ریپ

 یااو بر یمرد و اوضاع زندگ ریرفتم در راه از پ یکرد با کمک بابا راه م یپاهام که هنوز درد م رونیب میزد مارستانیب

اون  خواست یدرباره او بگم و کال دلم م یزیواستم چگرفته بود اما نخ انوشیکه دلم هنوز از کار ک نیبابا گفتم با ا

ول قب دیراه انداختم خواه ناخواه با هیو تنها شدم بساط گر دیکه پام به اتاقم رس نیموضوع رو فراموش کنم اما نه هم

دم ب عادت انوشیک دیجدخودم رو به رفتار و برخورد  دیبه جاش آمده با گهید انوشیک هیمن رفته و  انوشیکنم که ک

سخته پاهامو دراز کردم و پتو رو روشون انداختم تا دردشون بخوابه و به تخت  یلیسخته خ یلیآخه خ یاما چه جور

 هیرد و م ریبار پ هیو  انوشیبار ک هینامعلوم شدم اشکم بند آمده بود اما دلم گرفته بود  یبه نقطه ا رهیدادم خ هیتک

به حالت سابقش برگشته، چه زود دلخوش شدم  انوشیکردم ک یکردن هه  فکر م یبار دخترش ذهنم رو مشغول م

 نداشت چنان در خودم غرق بودم که حضور بابا رو حس نکردم یام دوام یکه دلخوش یدر حال

 شد و با ناله گفتم: یرو به چشمان مهربون بابا دوختم و ناخوداگاه اشکم جار نمیغمگ نگاه

وجودم  گهیرو بهم ثابت کرد با اون کارش بهم فهموند که د نیمشب امن و دوست نداره اون ا گهید انوشیبابا ک -

هاش از بر  ییاعتنا یهاش از ب یتو دلم بود رو به زبون آوردم از بد رفتار یزدم و هر چ ینداره هق م تیبراش اهم

کردم و زانوهاش خم  یتخت نشسته بود سر رو یرو ارمبابا که کن ختمیر یگفتم و اشک م زیخورد تندش از همه چ

ان گرم نداشت با دست انوشیک یناگهان رییتغ یبرا یریتفس دمینگفت شا چیکرده بود و ه اریهق زدم اونم سکوت اخت

 کرد آرومم کنه، یم یو مهربانش با نوازش موهام سع

ست دخبر تنهاشون گذاشتم و تنها برگشتم خونه از  یکه ب نیبدهکار شدم از ا انوشیبه ک یزیچ هیهمه انگار  نیا با

 شده بود. یمن شاک
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 چشمان به خون نشسته دنیکه در بزنه وارد اتاقم شد با د نیبدون ا تیبا عصبان مهیمحض ورودش به خونه، سراس به

 :دمیاش نگران شدم و پرس

 شده؟! یزیچ -

به خواستم دوباره دردشون شروع بشه به همون حالت موندم  یتخت نشسته بودم و پاهام رو دراز کردم چون نم یرو

نگفتم آخه هنوز برام  چیاش شدم و ه رهیشد و سرم داد زد و هر چه دلش خواست بارم کرد با بغض خ کیتخت نزد

 یاش بشم انگشت اشاره اش رو جلو یتبگم و موجب ناراح یزیخواست چ یبود و دوستش داشتم دلم نم زیعز

 تکون داد و گفت: دیصورتم به نشانه تهد

 ؟یدونم و تو متوجه شد یکارت تکرار بشه من م نیا هگیبار د هیبخدا قسم پرستو  -

ه حاضر ک یانوشیمسبب آن بود ک انوشیشد و ک کهیشد باز قلبم شکست و هزار ت ریانداختم و اشکم سراز ریبه ز سر

 ختنیو شاهد اشک ر ستادهیحاال رو به روم ا نه،یکه حاضر نبود اشک تو چشمام بب یانوشیخار بره تو پام ک هینبود 

 آمد. یبود و دلش به رحم نممن 

 گفت: انوشیرو به ک یو مامان وارد اتاقم شدن و بابا با لحن تند بابا

که  نیا ینکرده به جا یکار اشتباه چیکه ه یدر حال یخواهرت بلند کن یصداتو رو یتو حق ندار نییپا اریصداتو ب -

 .چون اصال.. یدون یمعلومه نه نم ؟یوند یخواهرت کجا بود؟ هان م یدون یم چیه یشد یبشه تو شاک یاون شاک

 بغض به حرف بابا آمدم با

 کنم یبابا خواهش م -

 بهم انداخت و از اتاق خارج شد. ینگاه تند انوشیک دیبه صورت و موهاش کش یسکوت کرد و آشفته دست بابا

 داد. یم یم نظرکردن و هر کدو یم یزیبرنامه ر انوشیک یمراسم و جشن عروس یدور هم جمع بودن و برا همه

 نیکرد و ا یکرد و مامان به مهمانا فکر م یم شنهادیرو پ شگاهیداد و شکوفه فالن آرا یادرس فالن تاالر رو م شکوه

 از انوشیزدم ک یکردم و حرف م یو غزاله چت م ایکاناپه لم داده بودم و با عرش یرو دعوت کنه، منم تنها رو ایکه ک

 گفت: به من کرد و یجمع اشاره ا ونیم

 که به ما کمک کنه؟ یندار ینظر یپرستو تو چ -
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 باال انداختم شانه

 ندارم ینظر چیمن ه -

 شده بود از جا برخاست و سمتم آمد کنارم نشست و گفت: انیکه شکمش بر جسته و نما شکوه

 چته؟ -

 تفاوت نگاهش کردم  یب

 یچیه -

 !انوش؟یک یاونم ک یجا نشست نیتو ا میزن یحرف م انوشیک یدرباره عروس میدار یچینگو ه -

 !ه؟یباشه مگه چ انوشیخب ک -

 کرد و رفت. دییبزنم حرفم رو تا یحرف ستمیحاضر ن دید یوقت

 !ه؟یمگه چ یگ یراست م -

خواست  یکردم و دلم م یم یاون روز لحظه شمار یکه برا ینداشتم من یروز عروس یبرا یاقیشوق و اشت چیه

ه اش و خانواد ایبود که بابا گفت عرش نیمن ا یتفاوت بودم تنها دلخوش یب زیبه همه چ ... حاالنمیداداشم رو داماد بب

خره رفتار کنم باال یکردم عاد یم یبهتر شده بود اما مثل سابق نبود سع یکم انوشیکه رفتار ک نیدعوتن با ا زین

آمد با  یباز شده بود هر بار متو خونمون  ونیکتا یمدت که پا نیکردم تو ا یبه وضع به وجود آمده عادت م دیبا

کرد من که  یم نیدونم چرا همچ یداشت نم یکرد. با من که انگار دشمن یهاش مامان رو ناراحت م هیحرف و کنا

 یتالش چیخواست ه یبه هم برسن چه قدر دلم م انوشیکردم او و ک یکه سع نیدر حق او نکردم جز ا یبد چیه

هه  میش یمن و زن اون مثل دوتا خواهر م رهیکه زن بگ انوشیکردم ک یم الیکردم خ ینم دنشونیبه هم رس یبرا

نه و ک یکه دوست نداره او با ما زندگ فتو به بابا گ امدهیخوشش ن ونیاز کتا یادیز یباطل مامان هم انگار الیخ یزه

 منم با مامان موافق بودم رهیاو بگ یبرا ییجدا یازش خواست تا خونه 

خودش آماده کنه  یداد و از او خواست تا اون جا رو برا انوشیکه قبال اجاره داده بود رو به ک اپارتمان هی دیکل بابا

 کار ناراحت شد. نیاز ا انوشیک
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 نیکنه به ا یما زندگ یخونه  ادیمحاله ب ونیدونست که کتا یچون خودش هم م رفتیبابا که با او صحبت کرد پذ اما

اتاقش رو  لیآمد و تمام وسا یشد چند روز قبل از روز عروس دشیجد یمشغول آماده کردن خونه  انوشیک بیترت

 کرد. یبرد و اتاقش رو خال

 خونه رفت. نیاز ا شهیهم یها برا ینداشتم بعد از او تمام خنده ها و شوخ یمونس گهیخونه، د نیرفتن او از ا با

 کرد تا ما رو آروم کنه. یم یو سع داوریبابا ناراحت شد اما به رو ن میکرد  هیکه رفت من و مامان گر انوشیک

 نشستم یسرد م نیزم یرو انوشیو سرد ک یرفتم تو اتاق خال یها بعد از خواب مامان و بابا م شب

تا قبل از ازدواجش  یمن رفته بود و حت انوشیک یول ختمیر یکه با او داشتم اشک م یتمام خاطرات خوش ادیبه  و

 ...میشده بود بهیهم غر یروزها برا نیدر اچه ق د،یخواب یخودش م یشبا تو خونه 

 .دیخواست با شاد بودن داداشم شاد باشم فرا رس یکه دلم م یروز دمیکش یکه سال ها انتظارش رو م یروز باالخره

که  نیذره هم خوشحال نبودم و از ا هیدونم چرا  یکردن اما من نم یم یخوش حال بودن دست و پاکوب یهمگ

خبر داد به  ایکه عرش نینداشتم  دلم گرفته بود و از ا یما شده بود اصال احساس خوش یده از خانوا یعضو ونیکتا

م کردم در افکار خود یم یتر احساس دلتنگ شیب انیب یعروس یتونن برا ینم کشونیاز اقوام نزد یکیفوت  لیدل

 شده بود. یخواستن یآمد چه قدر آمشب با کت و شلوار داماد یسمت من م انوشیک دمیقوطه ور بودم که د

 یرو یافکارم بغضم گرفت و قطره اشک لجوجانه ا نیتنگ شده بود با ا دنشیبه آغوش کش یقدر دلم براش و برا چه

کرده ام گرفتم اما  شیآرا یزدم و نم اشک رو از چشم ها یبه من، لبخند انوشیشدن ک کیبا نزد دیگونه ام غلت

 دیو عشوه سمت خودش کش ازشد و اون رو با ن جلوش ضاهر ونیکتا دیمن رس یپا شیکه پ نیهم

رو کنار معشوقه اش شروع  یدیجد یما رفت، رفت تا زندگ یاز خونه  شه،یهم یبرا انوشیگذشت و ک زیشب ن آن

 کند.

از دستم ساخته نبود کم  یکار چیاما ه دمید یمامان و بابا رو م یبودن و به وضوح ناراحت ریروزها دلگ نیقدر ا چه

 میوضع عادت کن نیه اب دیکم با

 گرفته بود. یا گهید یآمدن پسر شکوفه رنگ و رو ایخونه مون با به دن یروز که حال و هوا چند

 .دیرس یاز راه م زانیو فصل برگ ر دیرس یم انیتابستان هم کم کم به پا التیتعط
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اش خوب شده و قادر بود خودش پ یشوهرش شده بود به گفته ها یخونه  یهفته که غزاله ازدواج کرده و راه دو

 یدلم برا یخوش حال شدم هنوزم که هنوزه وقت یلیخبر خ نیا دنیهر دو پاهاش راه بره با شن یمثل سابق رو

 یکار ختمیر یکردم و اشک م یاو درد دل م باشدم و  یشد دور از چشم مامان و بابا وارد اتاق او م یتنگ م انوشیک

 رد.ک یکه بابا دور از چشم من و مامان م

کردم مدام کنارشون باشم تا کم تر احساس  یم یسع نیداد برا هم یعذابشون م یلیخ انوشیک یدونستم دور یم

 تنهاشون بزارم هراس داشتم... دیکه خودم خواه نخواه با یبکنن اما باز از روز ییتنها

 یلیکنم مامان و بابا خ یمکه هست احساس  یزد تا وقت یآمد و به ما سر م یهم هر وقت وقتش آزاد بود م انوشیک

خودش دوباره خونه  یرفتن با برگشتن شکوه به خونه  یشدن و با رفتن او دوباره تو خودشون فرو م یخوش حال م

 سوت و کور شد.

کردم  یم یکردم سع یام رو به اون منتقل م یمسائل خودمون کرده بودم و مدام ناراحت ریرو درگ ایعرش ناخواسته

 یهم سع ایرو نداشتم که باهاش درد و دل کنم عرش ایجز عرش ینم اما سخت بود و اون روزا کسعادت ک زیبه همه چ

 کرد با حرف زدن حالمو بهتر کنه. یم

 یلیخ یخورده به فکر خودتم باش زندگ هی ؟یادامه بد یطور نیو هم یریغم بغل بگ یزانو یخوا یم یتا ک زمیعز -

 ببخش دیکن و به پدر و مادرت ام ینمرده تو هم باش و زندگ یکس یاز دورکس  چیها داره و ه یو بلند یپست نیاز ا

 غم و غصه هام کردم ریکه تو رو درگ یمن رو ببخش نفسم مدت -

 خورم پس؟ یم یاگر من تو مواقع سخت کنارت نباشم! به چه درد هیچه حرف نیا -

 ده یم یت به من حس زندگگفتم واقعا وجود یم یدرد دلمو به ک یاگر تو نبود ایدونم عرش ینم -

 ...!زمیعز -

 جونم...؟ -

 نمتیخوام بب یدلم برات تنگ شده و م -

 دمتیسال که ند کیحدود  نمیمن که از خدامه تو رو بب -

 شه؟ یاگر بگم من االن تهرانم باورت م -
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 !؟یگ یدروغ م ایعرش -

 گم یم یجد -

 بگو به جان من -

 زهیعز یلیخ یلیبه جان تو که برام خ -

 !؟یتو االن تو خود تهران یعنی... عی -

 .دیخند

 یمطاقت ن نیاز ا شتریب گهیدلم د نمتیبب یایب یتون یرم هتل م یدارم م دمیالبته تازه رس اهووم تو خود تهرونم -

 اره؟

 رونیام بزنه ب نهیبود قلبم از س کینزد جانیو ه یشدت خوش حال از

 ام؟ یاالن م نیهم ییبگو کجا -

 یگلم منتظرتم فعال با ینکن ریکنم پس د یپرسم برات اس ام اس مادرس رو ب -

 جوونم یبا -

خواستم  یبار بعد از اعتراف به عشق هم م نیشد و اول یمهمان دلم م یباره شاد نیاول یطوالن یلیاز مدت خ بعد

زود اماده شدم و  یلیخ دمشید یرفتم و م یم دیاسترس تمام وجودم رو فرا گرفت اما با نمیبب کیرو از نزد ایعرش

خاله دعوت بودن البته منم  یراحت بود چون خونه  المیاز بابت مامان و بابا خ دمیاحسن به خودم رس یبه نحو

که  یکردم با حال خوش یجور م یبهانه ا دیعشقم رفتنم رو کنسل کردم و با دنیرفتن و د یدعوت بودم اما برا

 :دیو پرسکرد  یمکث دنمیمامان با د نییداشتم رفتم پا

 ؟یر یم یکجا دار -

 زدم و گفتم: یلبخند

 اصرار کرد که برم یلیرفت بگم امروز تولد دستمه منم دعوتم خ ادمی زهیاممم چ -
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 خاله ات همه دعوتن؟ یرفت خونه  ادتیمگه  -

 بچه ها هم هستن یکنه زشته نرم همه  یباره دوستم دعوتم م نیاول ینرفت ول ادمینه فدات شم  -

 .ایب یخداحافظ ینره فردا خاله ات عازم سفر به کانادا هستش حتما برا ادتی یول یر جور راحتباشه ه -

 دیلطفا به بابا هم بگ دیبرگردم گفتم که نگران نباش ریممکنه د یول رمیحتما م یخداحافظ یچشم مامان بعدا برا -

 ؟یندار یکار

 نه برو بسالمت مواظب خودتم باش -

 یهر لحظه که م رونیبود از خونه زدم ب ومدهیکه تا حاال به سراغم ن یبیو با حال عج کردم یمامان خداحافظ از

کنم تا از التهاب درونم کم بشه فقط خدا  یرو ادهیپ یگرفتم کم میشد تصم یتر م شیو استرسم ب جانیگذشت ه

شد  یسته ام محو نمب یلبا یکرد! و لبخند از رو یم یقرار یدلم ب یداشتم از شدت خوش حال یدونه چه حال یم

گرفتم و ادرس رو به راننده دادم چنان غرق حال خودم بودم که  یادرس رو که برام اس ام اس کرد تاکس ایعرش

 راننده به خودم آمدم ینشدم و با صدا میکرده ا یمتوجه مسافت که ط

 !میدیخانم رس دییبفرما -

نفس حبس شده  ستادمیا کیحال ش نیو در ع میو عظبزرگ  ییبنا یشدم و رو به رو ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا

و ضربان  دیلرز یاز شدت استرس دستام م دیکش یشه که عشقم اون جا انتظار من رو م یدادم باورم نم رونیام رو ب

 زد.  یقبلم نامنظم م

ا ب گرید یتا لحظات دیگنج یشدم در باورم نم یم کینزد یورود یا شهیآروم و آهسته به درب بزرگ ش یقدم ها با

 وار دوستش داشتم رو به رو خواهم شد. وانهیکه د یکس

ه به ک دیکوب یام م نهیبود قبلم چنان تند تند خودش رو به س ریکه داشتم وصف ناپذ یمن حال یبنا شدم خدا وارد

 ام با نگاه ستادهیکه وسط سالن پر رفت و آمد ا یقلبم گذاشتم و در حال یدست رو دمیشن یوضوح صداش رو م

ه زمزمه مانند ک ییبا صدا کدفعهیگشتم،  یم هحال من و دگرگون کرد یطور نیکه ا یبه دنبال کس یجستجوگرانه ا

 سر جام خشکم زد. دمیاز پشت سرم شن

 !میزندگ یباالخره آمد -
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 زد انگار تو چله خیتونستم سرم رو بچرخونم و پشت سرم رو نگاه کنم دستام  ینم یشوک بهم وارد شده حت انگار

پا  یپاشنه  یرو یکردم استرسم رو کم کنم چشم باز کردم و به آروم یچشمام رو بستم و سع میزمستون بود

زل زدم انگار وجودش رو باور نداشتم  نشوندهبر لب  ییبایبود و لبخند ز ستادهیکه پشت سرم ا ایو به عرش دمیچرخ

 .ارمیبه زبون ب یکلمه ا نیزبونم بند آمد و قادر نبودم کوچک تر

 صورتم تکون داد و گفت: یجلو یدست ایعرش

 !زمیحالت خوبه عز -

ه تر شد ینگفتم چه قدر بنظرم از قبل جذاب تر و خواستن یزیتکون دادم و چ یبد سر ایدونستم خوب بودم  ینم

 رفت. یچاله گونه اش ضعف م دنیزد دلم از د یبود و هر بار به روم لبخند م

 کرد و گفت: یحیمل ی خنده

 م؟یسر پا بمون یطور نیتا شب هم یقصد دار نکنه -

درونم رو کنترل  جانیکردم ه یمبل که وسط سالن قرار داشت نشستم و او از من فاصله گرفت سع یاو رو یاشاره  با

م آب جلو وانیکه ل ایدستم رو که برداشتم با عرش شدمیک یقیکنم صورتم رو با هر دو دست پوشوندم و نفس عم

رو ازش  وانیو دلبرش شدم با دست لرزان ل ابلبخند جذ ریخم شده بود مواجه شدم و باز اسسمتم  یگرفته و کم

 انداختم و زمزمه کردم ریگرفتم نگاهم رو به ز

 ممنون متشکرم -

 به روم نشست و با تبسم گفت: رو

 موش زبونتو خورده! یآمد یفکر کردم تو راه که م یحرف بزن یتون یخدا رو شکر پس هنوز م -

 !زمیعز یبخو -

 که بود لب تکون داد و جواب دادم. یبه هر حال باالخره

 ؟یشه تو خوب ینم نیخوبم بهتر از ا -

 امروز نبودم یخوب نیام تا حاال به ا یمن عال -
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 شدم سپس خجالت زده نگاهم رو ازش گرفتم رهیبه چشمان براقش خ یا لحظه

 چه خبر! انوشیپدر و مادرت چطورن؟ از ک -

 خوب هستن -

 من گفت: یادا با

 ن؟یخوب هستن هم -

 میدیهر دو خند و

 چه قدر دلم برات تنگ شده بود نفسم! یدون ینم -

 نیمن نشسته و ا یو بهشون عادت کرده بودم اما حاال که رو به رو دمیشن یحرفاش رو فقط از پشت تلفن م شهیهم

 مانداخت ریزد داغ شده بودم و خجالت زده سر به ز یبا من حرف م یطور

 پرستو. -

 رو باال گرفتم و به او چشم دوختم نگاهم

 آمدم پشت تلفن یهمه راه رو فقط به خاطر تو نم نیا ینگ چیو ه یدونستم قرار است تمام وقت سکوت کن یاگر م -

 !یحاال هم با من حرف بزن بذار وجودت رو حس کنم بذار بدونم که هست یحرف بزن یکه خوب بلد

 سر ازم یو دستش رو طرفم دراز کرد با تعجب نگاهش کردم با تبسم و اشاره  ستادیم ااز جا برخاست مقابل سپس

 یگرم کدفعهیباال گرفتم که د یخواست دستم رو تو دستش بذارم با دستان لرزان و حال ملتهب دستم رو کم

 ستادمیاو ا یدستش رو حس کردم و از جا کنده شدم و رو به رو

 م؟یبزندور دو نفره  هی میبر یموافق -

 بست و باز کردن چشمام موافقتم رو اعالم کردم با

 میپس بزن بر -
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م از نکردم و با ه یتالش چیه گهیانگشتام وارد کرد د یکه رو یدستم رو از تو دستش پس بکشم اما با فشار خواستم

 رونیب میهتل زد

وارد  میداشت یکنار هم قدم بر م که یآورد در حال یبود آدم رو به وجد م دنیکه در حال وز میو نس یزییپا یهوا

ام ببخشه  یبه زندگ گهید یو با وجودش رنگ و رو میموند یخواست تا ابد کنار هم م یچه قدر دلم م میپارک شد

 مجنون دوختم. دیو چشم به درخت ب مینشست یمکتین یرو

 ؟یکن یفکر م یبه چ -

 به تو! -

 به من! -

 توام شیکه پ من

 ستیکه ن یشگین موقته همبودنت کنار م یاهووم ول -

 م؟یتا ابد کنار هم بمون یدوست دار -

 ؟یمگه تو دوست ندار -

 من از خدامه -

 ؟یپرس یخب پس چرا از من م -

 خواستم فقط بدونم -

 !ایعرش -

 جونم! -

 ندارن که من عروسشون بشم؟ یخانواده ات مخالفت یکن یفکر م -

 داشته باشن! یماه نیا به یخوشگل نیدلشون هم بخواد عروس به ا یلیخ -

 دن؟ینشون م یچه عکس العمل یکن یفکر م دمیپرس یجد -
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 به فکرش هستم که درباره تو باهاشون حرف بزنم یدونم ول ینم یراستش رو بخوا -

 ؟یاگر مخالفت کردن چ -

 ندارن؟ یپدر و مادرت مخالفت یکن یفکر م یکنن تو چ ینگران نباش مخالفت نم -

 رو جز من ندارن یسخته تنهاشون بذارم بخصوص که حاال کس یلیبابا خ یدونم برا یمنم نم -

 جام با پدرت صحبت کنم؟ نیحاال که ا یخوا یم -

 گن بعد یم یپدر و مادرت چ نیزوده اول بب یلینه فعال خ یوا -

 چشم یخب هر چه تو بگ یلیخ -

سرم رو سمت او برگردوندم و به  میشده بود رهینا معلوم خ یما حکم فرما شد و هر دو به نقطه ا نیسکوت ب یقیدقا

 چشم دوختم مرخشین

 !ایعرش -

 ایدار و ندار عرش ا،یعمر و روح عرش ا،یجان و دل عرش -

 دمیخند زیر زیر

 ستن؟ین ادیهمه ز نیا یوا -

 هم کمن یلینه در قبال عشقم خ -

 یمن یمه وجود و زندگخوام چون تو ه یخوام من فقط خود خودت رو م یمن نه جون و نه دلت رو م -

کرد سپس لبخند  یدر همون حال سپر یشد لحظات رهیبر لب نشوند و صاف به چشمانم خ یدوست داشتن لبخند

 انداختم ریزنان سر به ز

 دستش گرفت و گفت: ونیدستم رو م ایعرش

 عشقم؟ یکش یهنوزم از من خجالت م -
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 نگفتم یزیبهش انداختم و چ ینگاه مچهین

 بگم: یبلند یوارد کرد که باعث شد با صدا یانگشتان دستم فشار یزد و محکم رو یا انهیموذ لبخند

 اخ دستم... -

 و گفت: دیخند

 یزود جوابم و بد دمیپرس یزیچ یوقت گهیحقته که د -

 لحن شوخ گفتم: با

 ؟یو گر ندم چ -

 انگشتانم وارد کرد. یرو یفشار دوباره

 اخ دستم... -

 خنده گفت: با

 بود نیجواب سوالت ا -

 خنده ریز میهر دو زد و

 کرد و گفت: یاخم

 مهمون تواما؟ یناسالمت یبه من ناهار بد یتو امروز قصد ندار نمیبب -

 و بلند شدم دمیخند

 مونه یدندونات م یمزه اش ال یبهت بدم که تا عمر دار یناهار هی میبا توئه پاشو بر حق

که تعادلم رو از دست ندم  نیاما قبل از ا دیخودش کشرو سمتم دراز کرد دستش رو گرفتم که منو سمت  دستش

 دیخنده کنان بلند شد و دستم رو محکم چسب

 مگه نه؟ یدست من رو بشکن یتو امروز قصد دار -
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 رو دارم ارشیدست قلبمه اخت -

 دمیخند

 تو رستوران؟ ای رونیب میناهار بخور یکجا دوست دار یحاال نگفت -

 عشقم بخواد همونه یهر چ -

 خوره یشقت ناهار نمع -

 خورم یمنم نم -

 .میبرد اون جا رفت یمن رو م انوشیک شهیکه هم یرستوران سنت هیسپس به  دمیخند باز

 داره بخوره؟ لیم یخب عشقم چ -

 سفارش بده یدوست دار یمن مهمان توام هر چ -

 !یبخور یدوست دار یدونم تو چ یآخه من نم -

 یکه بعدا برام درست کن یبدون دیبا -

 ستمیبلد ن یمن اشپز یول -

 یریگ یم ادی ستین یمشکل -

 سر کار رمیم لیندارم االن درس و دانشگاه بعد از فارغ تحص یریگ ادی یوقتى برا -

 یبرس دیبه بچه هات هم با ریبگ ادی یسر کار برو آشپز -

 کدوم بچه! -

 خوام یبچه نم من

 خوام یمن م یول -

 چندتا؟ -
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 تا خوبه؟ شیشصبر کن بذار فکر کنم  -

 دمیخند

 کمه یلینه خ -

 باشه بخاطر تو دوازده تا -

کرد و  یمکث ایبا فسنجون و مخلفات سفارش که آوردن عرش انیدو نوع غذا سفارش دادم مرغ بر میدیهر دو خند و

 :دیپرس

 خوره؟! یم یهمه غذا رو ک نیا -

 لبام قرار دادم و جواب دادم یرو رو انگشتم

 م با عشقش!من و عشقم، عشقم ه -

 د،یخند

 آهان فکر کردم فقط من و تو! -

آدم رو من  نیخدا چه قدر ا یکردم ا ینگاهش م رهیخ رهیشروع به خوردن کرد و من خ ایخنده عرش ریز میباز زد و

 قرار کرده؟ یخود و ب یمن رو از خود ب یطور نیداشت که ا یدوست داشتم آخه مگه چ

 :دیکرد و پرس ید مکثمن که دست به غذام نزدم که ش متوجه

 !؟یخور یچرا غذات رو نم زمیشده عز یزیچ -

 خورم یاالن م ستین یزینه چ -

 اش شدم و گفتم: رهیخ باز

 ؟یرو کرد نیو من رو از اون رو به ا یام شد یوارد زندگ یتو چطور ایعرش -

 شونیپر دنتیکردم چرا با د یکردم و اصال به عشق فکر نم یام رو م یعاد یبودم و زندگ یساده ا یلیدختر خ من

 شدم و دل خواهان تو شد؟
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 زد و گفت: یلبخند دیداشت دست از غذا خوردن کش یبه چشمانم زل زد چشمانش برق خاص صاف

سوختم و با  یدر عشقت م دهیکردم خدا من رو به تو برسونه، من ند یخاطر که شب و روز دعا م نیبه ا دیشا -

م ات آد یتو با صداقت و سادگ دمیند یبود که تو هر دختر یزیدر تو چ یم گرفتعقل و هوشم رو از گهیکه د دنتید

 .یکن یخودت م ی فتهیرو ش

 صورتش شد و قاشق رو جلو دهانم قرار داد. یچاشن یهنوز دست به غذام نزدم اخم دید یوقت

 به زور به خوردت بدم دیکه با نیمثل ا نمیدهتنو باز کن بب -

 قاشق بردم و لقمه رو از دستش خوردم ریرو زکردم دستم  یآروم ی خنده

بهت  یکنم من آمدم تا کم یولت م یزود نیبه ا یپوست و استخون فکر کرد یکه شد یکن یکارها رو م نیدِ هم -

 یمن رو تحمل کن دیرو با یچند روز هیبگم  دیبا یریبگ یبرسم تا جون تازه ا

 و گفتم: دمیشک ینیه دمیکودکانه دستم رو به هم کوب یخوش حال با

 ؟یزود برگرد یقصد ندار یعنی یگ یجون من راست م -

 نگاهمون کردن سپس رو برگردوندن یا رهیرو جلب کردم که با نگاه خ نیکارم نظر چند نفر از حاظر نیا با

 و گفت: دیخند ایعرش

 آروم باش دختر، -

 گفتم: دیارز یم یآروم که از شدت خوش حال ییصدا با

 !یاهم یلیواقعا تو خ -

 و با حسرت گفتم: دمیکش یقینفس عم دمیلبامو ورچ سپس

 یم شهیهم یبرا یکنم کاشک یم یاحساس خوش حال یطور نیباره که ا نیاول انوشیبعد از رفتن ک یدون یم -

 !یبمون یتونست

 یرو نخور یچیه یکه هستم غصه  یخوام تا زمان یفعال که هستم فدات م -
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 گفتم: زیمآ طنتیکردم با لحن ش ینازک چشم

 بعد از تو بخورم؟! یعنی -

 میدیهر دو خند و

که  یداره که آدم کنار کس یچه حس یرفت چه حال خوش یعمرم به حساب م یروزها نیاز بهتر یکیامروز  قطعا

 بکنه. یدوست داره احساس خوشبخت

قول  یهتل برگرده بعد از کلبه استراحت داره خاله رو بهانه کردم تا او به  ازیخسته است و ن ایدونستم عرش یم چون

روز  هیکه فردا باز  نیخاله حرکت کردم به فکر ا یگرفتم و سمت خونه  یتاکس میکرد یخداحافظ گهیو قرار از هم د

 دل تو دلم نبود. ردام شروع خواهم ک یرو کنار عشقم و تمام زندگ یدیجد

بلند به همه  یکه مهمان دلم بود با صدا یدو شا یخاله و با حال خوش یخونه  دمیساعت پنچ بعد از ظهر رس حدود

 کردم یسالم و احوال پرس نیحاضر

جشن تولد  یداستان از خود ساختگ یوقت یچون موقع ناهار نبودم ول هیازم گال یکه از دستم دلخور بود کل خاله

 دوستم رو بهش گفتم بغلم کرد و بهم و گفت:

 ونم از دست تو ناراحت بشم.ت یکه دوستت دعوتت کرده بود و نم فیدلم ح زیعز -

 بوس ابدار از گونه اش گرفتم هیو  دمیخند

 دوست دارم! یلیبشم خاله جونم بخدا خ زمیخاله جون عز یمن فدا یاله -

 یزیکه عز ینش -

بغل  یدوختم دلم برا انوشیام رو برداشتم و چشم به ک ییآمد و به همه تعارف کرد استکان چا ییچا ینیبا س شکوفه

 ینم گهیآخه چرا من د یاونم هنوز من رو دوست داره؟ ول یعنیچه قدر دوستش داشتم  ایزد خدا یم کردنش پر

 و حس کنم؟ نیتونم ا

سابق بود که همه رو با  انوشیو همون ک یجمع که عاد ونیشد؟ م یطور نیاش ا یتو زندگ ونیبا آمدن کتا چرا

کردم  یکردم و به گذشته فکر م ینگاهش م رهیخ رهیطور که خ نیانداخت هم یو مزاحش به خنده م یشوخ
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بشه با نوک انگشت پاکش کردم اما  جهمتو یکه کس نیقبل از ا دیگونه ام غلت یرو یناخوداگاه قطره اشک لجوجانه ا

 و بهم زل زد. دیچشمان پر از اشکم لبخند رو لبش خشک دنیدور نموند و با د انوشیک دیاز د

نتونستم خود دار باشم و همه  گهیکرد د یرو برام سخت م دنمیغض نفس کشدلم گرفت و ب کدفعهیدونم چرا  ینم

 :دیحالتم شدن خاله که کنارم نشسته، بود بغلم کرد و پرس رییمتوجه تغ

 شده قربونت برم؟! یچ -

 خاله... یدور یبشه، به بهانه  یرو تو بغلش فرو بردم و اجازه دادم اشکام جار خودم

 شه، یم خاله جونم دلم براتون تنگ -

 !زمیشه گلم آروم باش عز یدلم منم دلم برات تنگ م زیعز -

 کردم و اشک شکوه و شکوفه و مامان رو در آوردم یرو به همون حال سپر یقیدقا

 !هیدرد دلتنگ ستین یاونا خبر ندارن درد من درد دور اما

 از هر نوع مهر و احساس گفت: یخال یرو به من با لحن دهیترش ییبا رو ونیکتا

 یکرد ریهمه رو ناراحت و دلگ ؟یبا آمدنت چکار کرد نیبب میتا قبل از آمدن تو همه خوش بود -

 ریبه او رفت و او سر به ز یچشم غره ا انوشیاش شدم ک رهیخ سیاش جا خوردم و با چشمان خ یبر خورد جد از

 انداخت.

که برادرم رو ازم دور کرد  یموقع یکه حت ینداشت مگه من چکارش کرده بودم؟ من یاز من دل خوش ونیکتا چرا

 شد داشت؟ یم یجار دنشیداداشم و هر بار با د یکه هموار بخاطر دور ینگفتم حاال چکار به اشکم اشک یزیچ

 و اشکم رو پاک کردم و گفتم: دمیبه صورتم کش یزدم دست یتلخ لبخند

 دیکه حق با زن داداش ببخش نیخوام مثل ا یمعذرت م -

 زد و گفت: یلبخند محو شکوفه

 بغض هر لحظه ممکن بود خفه ام کنه نیکردم ا یاز صبح احساس م یاتفاقا دل ما رو سبک کرد -



دوباره یطلوع

441

 زد و گفت: یجو به وجود آمده لبخند رییتغ یبرا یبا لحن شوخ نیمب

 یاعث مکاراتون ب نیگرده با ا یدو ماه بر م یکیبره تا ابد اون جا بمونه،  ستیمادرم که قرار ن نیبابا بس کن یا -

 شم که من و با خودش ببره یو دست به دامنش م رهیام بگ هیمنم گر نیش

هنوزم اشک تو چشمام  ستادمیا نهیرفتم جلو آ ییو از جا برخاستم و طرف دستشو دمیخند یخنده همه به آروم با

 شیرو از پ یچیبود و ه یام جار یاشک لعنت نیماهاست که ا دهیچه فا یداشت ول هیگر یو دلم هوا دیجوش یم

 نبرد...

 دنیسابق بود با د انوشیهمون ک انوشیشدم اگر ک رهیآب گرفتم و به آب خ ریآب رو باز کردم و دستم رو ز ریش

 شد اما ماهاست که شاهد بغض و اشکم بود. یقرار م یاشکام ب

 شده پرستو؟ یزیچ -

ازش برگردوندم مگه براش مهم بود نگاهش کردم و رو  یلحظه با شوق و دلتنگ کیبود  انوشیصدا برگشتم ک سمت

 براش مهم نبودم گهیکه د یجوابشو بدم در حال دیشده؟ چرا با یکه چ

 خواست از جا کنده بشه یکردم قلبم م یشونه ام گذاشت احساس م یرو دست

 ؟یدون یداداشت رو محرم دردات نم گهیحاال د -

سرم  یرو یو خودم رو تو بغلش انداختم دست اوردمیطاقت ن دیگونه هام غلت یاز اشک رو یلیحرفش س نیا با

 دیکش

 باهات کار دارم؟ میدور بزن هیبا هم  یایم

 یبه چشمان خسته اش چشم دوختم چه سعادت سیطور که تو بغلش بودم سرم رو باال بردم و با چشمان خ همون

 میخواست تا با هم بر ین ممن شده نصف روز رو با عشقم بودم و حاال داداشم از م بیکه امروز نص نیتر از ا شیب

 تکون دادم یدرنگ قبول کردم و سر یب رونیب

 اهووم -

 ام زد. یشانیپ یرو یهر دو دستش قاب گرفت و اشکم رو پاک کرد و بوسه ا ونیرو م صورتم
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 انوشیرو برداشتم و منتظر ک فمیک میبرگشت ییرایزدم و همراه او به پذ یبه صورتم زدم لبخند یجدا شدم و آب ازش

 کرد گفت: ینگاهم م یچشم ریکه بغض کرده ز ونیشدم رو به کتا

 دنبالت  امیبا بابا و مامان برو بعدا م -

 رو به بابا ادامه داد. سپس

 ن؟یندار یکار رونیب رمیبابا جون با اجازتون با پرستو م -

 جواب داد. یبا مهربون بابا

 نه پسرم خدا به همراهتون  -

شدم هنوزم باور نداشتم  نیسوار ماش رونیب میاز خونه زد انوشیت در دست ککردم و دس یخاله خداحافظ از

 و گفت: دیکردم خند یاش شده بودم و نگاهش م رهیکه کنارم نشسته، با بهت خ انوشیک

 !؟یدیتا حاال خوشگل ند هیچ -

 ندادم یآروم کردم و جواب ی خنده

و خورد ر یکه به چشم م زیم نیآخر یو رو میشد یشاپ یوارد کاف انوشیهمراه ک نیبا ماش یکردن مسافت یاز ط بعد

کردم  یبه اطراف نداشتم نگاهش که م یبودم که اصال توجه انوشیچنان غرق حال خودم و ک میهم نشست یبه رو

ق مثل ساب یبود حت داریدر او هو یو خستگ شدهشکسته  یکرده و کم رییمدت چه قدر تغ نیآمد تو ا یدلم به درد پ

 داشت. شیته ر شهیو هم دیرس یبه خودش نم

 زد و گفت: یخسته ا لبخند

 چشمام، دماغم دهانم... نهیا نیاز من کم نشده بب یزینگران نباش چ ؟یکن یچه قدر نگاه م ینشد ریس -

 انداختم ریو سر به ز دمیاز ته دل کش یآه

 شده چرا مدام اشک گوش چشماته؟ یچ یکه همه اش تو خودت یپرستو چته چرا مدت -
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از  ایام بگم  یدونم از دلتنگ یاز اشک چشمام رو پوشوند نم یمطرح کردن سوال هاش دوباره بغضم گرفت و حاله ا اب

ما  یاو برا یبگم تا بدونه دور دیکردم با یشروع م دیاو از کجا و از کدوم با یخال یاز جا ایمامان و بابا!  یها یدلتنگ

 اسون نبوده

 !؟یکن یم هیچرا گر زمیمن عز یپرستو ابج -

 یاما از روز یخودت ندون دیشا انوشیک هیاشک خوش حال نیبار ا نیبود اما ا یدلتنگ یاز رو شهیمن هم ی هیگر -

 ما قهر کرد. یخنده با همه  یبود تو که رفت یاشک به خاطر تو جار نیا یکه رفت یاز روز یکه ما رو ترک کرد

 یدرد و دل ها یمامان و گاه ی هیگر یکه با صدا ییشب ها و چه دمینخواب یو اشک جار هیکه با گر ییشب ها چه

 تو برام همراه با آه و حسرت بشه، دنیکردم د یوقت فکرش رو نم چیه دمینکش یداریبابا تا صبح ب

 انوشیک هی یات شد شد یوارد زندگ ونیاول که کتا یاما تو از همون روز ها انوشیک یستیخودت متوجه ن دیشا

 ...گهید

 شد. رهینامعلوم خ یلبش محو شد به نقطه ا یواز ر لبخند

و دردم رو بهتون بگم  امیداد ب یام اجازه نم یدارم اما غرور لعنت ازیبهتون ن یلیکردم خ یوقته احساس م یلیخ -

مدت مامان و بابا چه قدر  نیتو ا نمیب یچشم دارم وم ستمیازتون دور شدم کور که ن یلیدونم ناخواسته خ یخودم م

 ام مشکل دارم یچند ماه گذشته آن قدر تو زندگ نیتو ا ناما باور ک ینیمدام ناراحت و غمگ نمیب یدن مشکسته ش

 باشم گرونیکه حال و حوصله خودم هم ندارم چه برسه دنبال درمون درد د

ر ت یوحرفا ق نیمن از ا انوشیزد ک یحرف م یدیبا نام یطور نیکه رو به روم نشسته و ا انوشیک نیشد ا ینم باورم

 یصدا اشک م یگفت و من قادر به کنترل اشکام نبودم و ب یآمده؟ اون م انوشمیسر ک ییمن چه بال یبود خدا

 .ختمیر

 یتا آخر با اون بسازم؟! م یدونم چطور یام پر از دردسر و مشکل شد نم یازدواج کردم زندگ ونیبا کتا یاز وقت -

دوست داشتن همه  یونه که باشه درسته هنوزم دوستش دارم ولت یو نم ستیکه انتظارشو داشتم ن یاون آدم یدون

رو  یزیده و تا چ یبه اون چه داره نم تیاهم ستولخرجه سر به هوا یلیخ هیریآدم بهونه گ یلیاون خ ستین زیچ

 ه هامبچ یبرا یتونه مادر خوب یاوصاف اون نم نیخسته ام کرد با ا یلیخ ارهیبه دست ب دیبا یطیبخواد تحت هر شرا

 میافتم که از هم جدا بش یفکر م نیبه ا یباشه گاه
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 دیدلم لرز ییکلمه جدا دنیچشمان گرد شده بهش زل زدم از شن با

 زد یخند پوز

ز ا یبه خاطر اون حت نیبکنم اما بب یتونم زندگ یکردم دور از خانواده ام نم یفکر م شهیبودم که هم یهه من آدم -

کنم آدم  یدونم احساس م یکنه نم ینم یکارم اون رو راض نیو باز اکسام هم گذشتم  نیتر زیو عز نیبهتر

 یبگم به خودم م یزیچ یمورد مشکلم به کس رخواستم د یچکار کنم پرستو؟ خدا شاهده تا امروز نم هیخودخواه

تو  ور یمشکالتم بکنم اما امروز که دلتنگ ریرو درگ گرونید دیام رو خودم انتخاب کردم پس نبا یگفتم راه زندگ

کردم  یکوتاه یلیدونم در حقتون خ یشدم م یچه حال یدون ینم دمیاشک تو چشمات د یوقت دمیچشمات د

 ییهوی یدونم چطور یخوام نم یکنم معذرت م یم یگذاشتم احساس شرمندگ نهاتهنوزم به خاطر اون شب که ت

 شدم داریعوض شد انگار تو خواب غفلت بودم که تازه ب زیشد و همه چ یطور نیا

 بر لب نشوندم و گفتم: یدستام گرفتم لبخند تازه ا انیخم شدم و هر دو دستش رو م یکم

 یکه راه حل ستیهم دشوار ن ادیز یزن یمشکل تو که ازش حرف م یدون یوقت شرمنده نباش داداشم م چیه -

 ییها وقت هی یطیباالخره آدم تحت هر شرا ینخواست یکمک یکه از کس یکرد یبگم کار اشتباه دینداشته باشه با

خب  یول یگرفت یکمک م ونیاز خود پدر کتا یحت ایاز بابا  یتونست یداره! تو هم م ازیبه نظر و کمک بزرگ ترها ن

 تازه است. یریرو هر وقت از آب بگ ینشده داداشم ماه ریهنوزم د

 و ادامه دادم دمیخند

 کشه یارم من و محتم د میکن یدرباره اون صحبت م میبدونه دار ونیاگر کتا یوا -

 نگفت انگار هم منتظر ادامه بود. یزیزد و چ یخند شین انوشیک

 یرو که دارن از دست ندن قدر داشته هاشون رو نم ییزهایکه چ یاز آدم ها هستن تا زمان یبغض انیک یدون یم -

که  نیبه جز ا نایقی ارهیدلش بخواد به دست ب یشروع کنه و هر چ یاش رو در رفاه و خوش یکه زندگ یدونن آدم

 .دیخواست رس یهمون روز اول به هر چ زهم ا ونیکنه، کتا یفکر نم یا گهید زیتر بخواد به چ شیبازم ب

نده و چون مطمئنه تو  ریبهش گ یتو رو از خانواده ات دور کرد تا کس یاون حت یزنم ول یحرف رو م نیا معذرت

 کنه، یده ماز دوست داشتنت که داره سوء استفا یدوستش دار یلیخ

 با چشمان گرد شده و تعجب نگاهم کرد انوشیک
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 زیهر روز چ یخوشبخت کردنش انجام بد یبرا یهر کار یو حاضر یدوستش دار یلیدونه تو خ یاره اون چون م -

اون تو رو به خاطر خودت دوست  یتا مطمئن بش یریداره رو ازش بگ یهر چ جیبه تدر دیطلبه با یازت م یدیجد

 نه؟ ایسازه درسته  یبا او م یطیشراته هات زن اگر شوهرش رو دوست داشته باشه مسلمه تحت هر داش ایداره 

 کردم و گفتم: یآروم یخنده  باز

غرورش رو کنار  دیغرور داره و با یزنت کم یزنم ول یحرفا رو م نیکه ا یخود خواه یاز رو یفکر نکن کدفعهی -

 بذاره

 و محبت گفت: یکرد با مهربون یم یبازکه با انگشتان دستم  یدر حال انوشیک

 و خبر ندارم؟ یتو خودخواه بود یاز ک -

 چانه اش قرار داد و گفت: ریتبسم نگاهش کردم و به چشمانش زل زدم دستش رو ز با

 شروع کنم؟ دیبا یچطور یروشش رو نگفت یول یراهشو نشونم داد حاال

 دمیخند

 داداش من یتم که بدونم چطورتجربه رو نداش نیآقا قبال ا دیبخش یم یلیخ -

 کنم یمامان و بابا زندگ شیپ امیفکر هستم که خونه ام رو ول کنم و ب نیتو ا یپرستو مدت یدون یم -

 دمیشوق و ذوق پر با

 ما؟ شیپ یگرد یبر م یعنی انیک یگ یراست م -

 خنده گفت: با

مونن به  یبابا و مامان بد بختن که تنها م نیا یریم یکن یخودتم فردا پس فردا شوهر م یتو حاال چرا ذوق کرد -

 رو گرفتم میتصم نیخاطر اونا که ا

 نداره ییبدون تو صفا یبزرگ نیکه باشه فقط تو برگرد خونه به ا یبد جنس باشه به خاطر هر ک یا -

 ادامه دادم یبا شوخ سپس
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 راحت شوهر کنم الیبرگرد که من با خ تو

 گفت: یخنده و شوخ با

 شد و خبر ندارم؟ داینکنه موردشو پ یزن یوهر محرف از ش هیچ -

 دمیخند

 نه بابا کدوم مورد -

 زد و چشم به من دوخت منم زل زدم به چشمانش و گفتم: یلبخند

 ؟یکن یما زندگ شیپ یایب یخوا یحاال واقعا م انوشیک -

با من ساز  یلیآخه خ ارهینامر انجام شده قرار بدم که نه تو کار  نیرو در ب ونیکتا یدونم چطور ینم یاره ول -

 زنه یمخالف م

 صاف کردم و گفتم: نهیصدام رو کلفت کردم س یشوخ با

هکار بودم بد یکیبه  میکن یخونه رو خال دیزن امروز با ییو بگو کجا ریصاف کن سرتو باال بگ نهیس یخونه که رفت -

ندازن  یکار رو نکنم من رو م نیم و اگر ابد لیخونه رو تحو دیبا هیو خونه رو گرو گذاشتم االن هم چون دستم خال

 زندان

 م؟یآخه کجا بر یبکن ول یخوا یم یزندان نه قبوله هر کار یگه وا یاون م بعد

 خونه بابام یگ یم یگرد یبر م تیهم با جد تو

 خنده وگفت: ریزد ز  انوشیک

کنم  یکار رو م نیهم رمیم شهینم نیبود بهتر از ا یفکرت عال میخودمون یول یاریپرستو خوب ادا در م شیخدا -

 ده یمطمئنم که جواب م

 عوض شده بود. انوشیک یرنگ و رو میکه با هم بود قهیچند دق نیو نگاهش کردم چه قدر تو ا دمیخند
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کنم چه قدر در اشتباه بودم تمام  یم یچه قدر احساس سبک یدون ینم یباش یمشاور خوب یتون یپرستو وجدانا م -

 بردم یرفتم با خودم م یو هر جا م دمیکش یبه دوش م ییتنها مشکالتم رو خودم به

 پشت خط بود. ونیکه کتا نیبه روم زد و جواب داد مثل ا یبه صدا در آمد لبخند انوشیهنگام زنگ تلفن ک نیا در

 خب خدافظ یلیگم کار دارم باشه خ یم زمیکنم کار دارم عز رید دیاره شا رونمیسالم نه فعال ب -

 به صفحه آن انداخت و گل از روش شگفت! یس رو قطع کرد دوباره تلفنش زنگ خورد نگاهکه تما نیهم

 به به! -

 کنم؟! یاشتباه نم یخودت نمیمعرفت چه عجب بب یسالم ب 

 انوشیحرف زدن ک قیاز طر یپشت خط ممکنه باشه ول یتونستم حدس بزنم ک یکردم اما نم یدقت نگاهش م با

 مکنه باشهاز دوستانش م یکیمعلومه که 

 یگ یاون وقت تازه م یاز صبح تهران یمعرفت یب گمیم یدیقسم بخور تا باور کنم د یگیدروغ م -

 پشت خط بود؟ ایعرش یعنی دیدلم لرز انوشیک یحرفا دنیشن با

 ستمینه تنها ن رونمیب ستمینه خونه ن -

 دیخند

 ام؟ یبا ک یحاال تو چکار دار ستمیبا خانم هم ن نه

 دیبازخند

به  یلیپس خ یدنبالت؟ جد امیب ای ییایم  میاتفاقا ما هم هنوز شام نخورد گم،یکه م یبه ادرس ایپاشو ب یین کجااال -

 خب منتظرتم. اریبس مییشاپ هست ما هم اون جا یکاف هیتر  نییپا ایب گهیذره د هیپسر  یکیما نزد

 :دمیزدم و پرس یرو که قطع کرد لبخند تماس

 بود؟ یک -

 .گهیز صبح تهرانه اون وقت تازه زنگ زده ما گهیم ایعرش -
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 .نشون بدم.. یچه عکس العمل ایعرش دنیدونم با د یدلهره به دلم چنگ انداخت نم کدفعهی ایاسم عرش دنیشن با

 شاپ بود. یکاف یتمام حواسم به درب ورود انوشیاز چشم ک دور

 بسته ام نشست و یلبا یرو یلبخند دنشیشاپ گذاشت با د یپا درون کاف اینگذشت که درب باز شد و عرش یرید

 گفتم: انوشیرو به ک

 آمد -

ما  لباش نقش بست و سمت یرو ییبایاو تکون داد متوجه ما که شد لبخند ز یبرا یاو با تبسم دست دنیبا د انوشیک

 شد. یقرارتر م یشد دلم ب یم کیآمد با هر قدم که به ما نزد

 به به! -

 شد.سالم عرض  یو آقاى افتخار خانم

دست داد و هم رو بغل کردن بعد از سالم و  ایرفت و با عرش رونیب زیاز پشت م انوشیاز جا برخاستم ک انوشیک همراه

 و با وقار سالم کرد و گفت: نیرو به من سر سنگ ایعرش شونیاحوال پرس

 پدر مادر خوب هستن؟ دیخوب -

 جواب دادم ریبه ز سر

 جون چه خبر؟از غزاله  نیممنون شما خوب هست یمرس -

 منم نشستم. انوشینشست با نشستن ک انوشیخنده ام گرفت با تعارف ک ایعرش یبر خورد رسم از

 کرد انوشیخندان رو به ک ییبا رو ایعرش

 ؟یخوش گذرون یخونه پدرش و خودت آمد یامروز خانم رو برد هیچ -

 کرد و گفت: یمکث انوشیک میدیخند یآروم یسه با صدا هر

 خبر؟ یاونم ب یسر از تهران در آورد کدفعهیشد که  یچکن  فیخب تعر -

 آمدم تهران یم دیآمد که با شیکار برام پ هیراستش  -
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 !میکه در خدمت باش یداد یکاش زودتر خبر م یا یول یخوش آمد یلیخ -

جام  نیرفتم هتل به خودم گفتم حاال که ا نیطول بکشه به خاطر هم یکنم آخه کارم ممکنه چند روز یخواهش م -

 ازتون بپرسم یحال و احوال هی

 زد و گفت: یحیلبخند مل انوشیک

 سر شام؟ میبر مییا مستق یخور یم یزیچ یخوش آمد یلیبه هر حال خ -

 گفت: یبهم انداخت و با لحن معنادار یچشم ریلبخند زنان ز ایعرش

 یلیقدر هم بهم خوش گذشت خ نیا یجا دعوت بودم جات خال هیناهار  یدون یشام زوده آخه م ینه فعال برا -

 خوردم

 نوش جونت -

 ممنون -

 به من کرد. رو

 ؟یکن یپرستو خانم شما چکار م -

 من رو مخاطب قرار داد هول شدم لبخند محو زدم و جواب دادم کدفعهیکه  نیا از

 خونم یهنوزم درس م یچیه -

به  یزنگ خورد نگاه انوشیتلفن ک خنده باز ریخواست بزنم ز یزد دلم م یحرف م یبا من رسم یطور نیا یوقت

 از ما فاصله گرفت. دیصفحه تلفنش انداخت با گفتن ببخش

 و گفتم: دمیبهم انداخت و به من زل زد خند یزینگاه محبت آم ایعرش

 ؟یزل زد یجور نیا یبه چ -

 دیخند

 به قلبم -
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 با تلفن بود انداختمکه با فاصله هنوز مشغول حرف زدن  انوشیبه ک یرو به دندون گرفتم و نگاه لبم

 ن؟یکرد یاشت یبسالمت -

 رو سمت او سوق دادم نگاهم

 میکرد یگفت اشت شهیاره م یکه ول میما قهر نبود -

 راحت شد. المیخدا رو شکر حد اقل خ -

 :دمیام دادم و پرس یشانیبه پ ینیچ

 ؟یهتل استراحت کن یمگه نرفت -

قدر خوش شانسم که باز با عشقم رو به رو  نیدونستم ا ینم نمدور بز هیحوصله ام سر رفت گفتم  یچرا رفتم ول -

 شمیم

 کردم و دستم رو جلو دهانم قرار دادم یآروم ی خنده

 نشنوه انوشیک نییپا اریصدات رو ب -

 خندان گفت: ییو رو یشوخ با

 ه؟یخب بشنوه مگه چ -

 میدیهر دو خند و

 عمرم به یشب ها نیاز بهتر یکیآن شب هم  میهم خوردشام رو با  دنیو خند یشوخ یبرگشت و بعد از کل انوشیک

 رفت. یحساب م

 .که کنار برادر و عشقم خوش باشم.. نیتر از ا شیب یچه سعادت آخه

 ما دعوت کرد. یناهار روز بعد خونه  یاو را برا انوشیو ک میدیرو به هتل رسون ایعرش یاز خداحافظ قبل

بود و از  یغم و غصه خوردن امشب عجب شب یطوالن یلید از مدت خکه داشتم وارد اتاقم شدم بع یحال خوش با

کنم طبق معمول قبل از خواب که بابا آمد به من سر  یم یفردا که عشقم مهمان ما بود لحظه شمار یاالن برا نیهم
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 االن نیون گذاشتم بابا هم خوش حال شد و از همیما برگرده رو با او در م شیکه قصد داشت پ انوشیبزنه موضوع ک

که تمام وجودم رو در بر گرفته بود به خواب فرو  یبا حال خوش ایمکالمه کوتاه با عرش هیبه او خوش آمد گفت بعد از 

 رفتم.

 یو در کارها کمکش م دمیچرخ یشدم و مثل پروانه دور مامان م داریعشقم ب یدوباره  دنید یزود به هوا صبح

آمدن  ونیو کتا انوشیما برگرده خوش حال بود. حدود ساعت ده ک شیپ انوشیکه قرار است ک نیکردم مامان هم از ا

تمام کارها توسط من و  بایتقر یکمکمون کنه ول ارهامن و مامان آمد تا در ک شیپ ونیکتا یبعد از سالم و احوال پرس

چه احساس  برگشت خونه شهیزودتر از هم زیبابا ن میو دور هم نشست ختمیر یبودن چا دنیمامان به سر انجام رس

ام چند برابر خواهد شد مدام چشم به  یخوش حال ایحتم دارم با آمدن عرش میانگار مثل سابق برگشته بود یخوش

 از او نبود رفتم تو اتاقم و باهاش تماس گرفتم یآمدن عشقم بودم حدود ساعت دوازده شد و خبر منتظردر بودم و 

 :دیچیپ یاز چند بوق صداش تو گوش بعد

 نفسم الو سالم -

 پس نگرانت شدم؟ ییکجا میسالم زندگ -

 !زمیتو راهم عز -

 یریم رمید یآمد رید گهیزود باش د -

 دیخند -

 چشم شما فقط امر کن بانو یبه رو -

 بر پا شد. ینگذشت که زنگ در به صدا در آمد و تو دلم عروس یریکردم د یو خداحافظ دمیخند

ه کرد ب یرو به داخل تعارف م ایکه عرش انوشیک یبعد صدا یلحظاتلبخند زنان رفت تا درب رو باز کنه  انوشیک

 یو با او سالم و احوال پرس میآمد داخل همراه بابا از جا برخاست انوشیهمراه ک انیاهلل گو ایهم  ایعرش دیگوش رس

ز ا ایود عرشنباشم چون از همون لحظه ور ایعرش  دیانتخاب کردم که تو د یو با نشستن همه منم جام رو طور میکرد

ر رو ناها ونیبعد همراه مامان و کتا یساعت امدیکرد خوشم ن ینگاه م یچشم ریکه من و او رو ز ونیکتا یپ ایپ ینگاها

 نشستم تمام ونیو کتا ایعرش یبار موفق نشدم و درست رو به رو نیاما ا میغذا نشست زیدور م یو همگ میاماده کرد

 سرو شد. یآروم و دوستداشتن یدر امان نبودم ناهار در فضا ونیتاباز از نگاه ک میخورد یمدت که غذا م



 دوباره یطلوع

 
452 

 

 دمید یمامان و بابا رو م یکه خوش حال نیاز ا میدیخند یقهقهه م انوشیو مزاح ک یو به شوخ میباز دور هم نشست و

ن موند بعد از رفت یتو خونه مون م یو خوش حال یخواست هم چنان شاد یشدم و چه قدر دلم م یم یغرق شاد

 بهش انداختم و به یتفاوت نگاه یب شمیپ مدآ ونیکردن آشپزخونه بودم که کتا زیباز مشغول مرتب و تم ایعرش

 خند و لحن شیکرد و با ن نهیداد دست به س نتیبه کاب هیادامه دادم تک دمیکش یرو دستمال م زیم یکارم که رو

 زهر الود گفت:

 داره؟ یپسره بهت نظر خاص -

 و بهش چشم دوختم دمیرم کشبهت دست از کا با

 کدوم پسره؟ -

 تبسم جواب داد. با

 !یاریبود بال در ب کیکه با آمدنش نزد ایهمون پسره عرش -

 شدم که ادامه داد. کیآهسته بهش نزد یقدم ها با

 کرد. یهم نگاهت م یجور هی -

 ؟یچه جور یعنی -

 باال انداخت شانه

 جور خاص هی -

 گذاشتم و جواب دادمشونه اش  یخند زدم دست رو پوز

است که قراره  نیراحت باشه اگر منم خوش حال بودم واسه خاطر ا التیخ ستین ونیدر م یخاص زیمن چ زینه عز -

 کنار ما باشه شهیهم یبرا ادیداداشم ب

به  یبود وا یگوشه لبم نشوندم و ازش فاصله گرفتم عجب آدم فرز یشد لبخند دهیهم کش یحرفم اخمش رو نیا با

 بخواد تمام وقت مراقب رفتار و کردار من باشه نیاگر ا حالم
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 دیرفت و باز به ام یکه م نیبا عشقم باالخره قصد رفتن به شهر خودش رو کرد از ا یاز چند روز خوش گذرون بعد

ر و روز ها رو سر کنم و بشمارم دلم گرفت و ناراحت شدم قبل از رفتن قول داد هر چه زودتر با پد دیدوباره با دارید

بود و  به خونه برگشته انوشیکه ک یروز بودم مدت نیا منتظرصبرانه  یو من ب یخواستگار ادیمادرش صحبت کنه تا ب

 آمده شیاز وضع پ ونیکه کتا دمیشن یو م دمید یاول م یروز ها دیما بخش کنواختی یبه زندگ یتازه ا یرنگ و رو

ما ا آمدمامان و بابا کوتاه  غیدر یب یرد اما کم کم با محبت هاک یآه و ناله م انوشیک شینبود و مدام پ یراض ادمیز

با  یچطور دید یشد و اگر م یم دهیهم کش یاخم هاش رو دنمیهنوزم که هنوزه با من مشکل داشت و هر بار با د

ا من ون بگذشتم اگر ا یاز او م ییاعتنا یهر بار با ب یمن و او فاصله بندازه ول نیکرد ب یم یخوشم مدام سع انوشیک

 مشکل داشت من که نداشتم.

 رو به من کرد و گفت: یتو خودش بود با مهربون یبابا که مدت میخورد یم ییو چا میمعمول دور هم نشسته بود طبق

 داشتم دیترد یبزارم ول ونیخوام با تو در م یهست که چند روزه م یموضوع هی زمیعز -

 :دمیهش کردم و پرسته دلم جا خوش کرد نگا کدفعهیکه  یدلهره ا با

 بابا جون؟ یچه موضوع -

 جواب داد. یهاش رو بهم قالب کرد و با لحن آروم دست

 کرد. یپسرش از من خاستگار یشرکت تو رو برا رانیاز مد یکی -

 به او شدم ادامه داد. رهیشوک خ با

 بهشون ندادم چون شرط اول نظر و جواب تو مهمه یجواب چیفعال من ه -

 انداختم ریشد و تمام وجودم آتش گرفت و سر به ز قلبم تند ضربان

تو شرکت  یشناسم پسره هم چند ماه یهستن چند ساله که پدر پسره رو م یخوب و محترم یبه نظرم خانواده  -

 .هیخوب یلیمشغول به کار شده پسر خ

 بشه یو هر لحظه ممکن بود اشکم جار دمیشن یم یرو به سخت صداش
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خوام تا  یم یرو رد کن ادیکه ب ینداره هر خواستگار تیبه نظر من خوب یدین ازدواج رسبه س گهیدخترم تو هم د -

نها ت گهید ونیخدا رو شکر ما با وجود برادرت و دخترم کتا نمیات رو بب یدارم سر و سامان گرفتن زندگ ایعمر به دن

 یات فکر بکن ندهیخوام فقط به خودت و به آ یازت م میستین

 مدیکش ادیدلم فر ته

 فقط به خودم؟ -

کمکم کن من رو از  ای! خدایدارم نه زندگ یا ندهینه آ ایمن بدون عرش یقلبم چ فیشه؟ تکل یم یچ ایآخه عرش 

 عشقم جدا نکن

 یاز جا برخاستم و پله ها رو باال رفتم وارد اتاقم شدم و درب رو قفل کردم نم یبابا که تمام شد مثل آدم آهن یحرفا

 نیحاال که ا دیگونه هام غلت ینشستم و اشک قطره قطره رو نیزم یرو ادیام ب ییو تنهاوسط درد  یخواستم کس

 بود. لیکه از نظر بابا از همه نظر تکم یتونستم جواب رد بدم در حال یم یدفعه خواستگار از طرف بابا بود چطور

 افزودمام  هیکه زنگ زد به گر ایآمد عرش یکردم و اشکم بند نم یم یاحساس درماندگ یلیخ

 من یسالم عمر دوباره  -

 و گفتم: دمیرو باال کش دماغم

 سالم -

 عشقم؟ یخوب -

 ستمینه خوب ن -

 :دیمضطرب پرس یصدا با

 ؟؟یکن یم هیگر یتو دار نمیشده بب یچ زمیعز -

 ندادم یهقم گرفت و جواب هق

 شده؟ یپرستو چ -
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 دمیعجز نال با

 دهیدبرام خواستگار آمد و بابا اون رو پسن ایعرش -

 !؟یچ -

 پرستو؟! یگیم یدار یتو چ 

 نه؟ یمگه قراره که پدرت بپسنده؟ پرستو تو که قبول نکرد دهیکه پسند یچ یعنی

 جواب دادم یاشک جار با

 ا؟یمنتظر جواب من هستن چکار کنم عرش ینگفتم ول چیمن ه -

و  زنم یبه عمو زنگ م رمیاالن م نیمه یاگر بخوا رهیتو رو از من بگ یزارم کس ینکن من نم هیگر زمیآروم باش عز -

 ...یبهش م

 دمیحرفش پر به

 .ستین نیراهش ا یخانواده ام ببر شیمن رو پ یآبرو یخوا یم ؟یبگ یبر یخوا یرو م یچ -

 شد یگونه هام جار یاز اشک رو یلیبغض سکوت کردم دستم رو جلو دهانم گذاشتم و س با

 بکن یکار هیکنم  یاهش ممن دوست ندارم تو رو از دست بدم خو ایعرش -

 ؟یباشه باشه فدات بشم تو فقط آروم باش مگه بهم اعتماد ندار -

 دارم! -

کار رو  نیکنم البته چند روز قبل ا یامروز با پدر و مادرم صحبت م نیاالن اشکت و پاک کن من هم نیپس هم -

 م آروم باششه نفس یدرست م زیهمه چ دمیکردم فقط منتظرم که جواب بهم بدن بهت قول م

 ؟یاگر جواب رد دادن چ ایعرش -

 شه؟ یم یمن و تو چ سرنوشت



 دوباره یطلوع

 
456 

 

 ج... گهیاز هم د دیبا یعنی

 کردم هیبلند گر یرو نداشتم با عجز با صدا ییبه زبون آوردن کلمه جدا جرات

 آروم که تا عمق وجودم نفوذ کرد تو گوشم زمزمه کرد. یلحن با

 بجز مرگ... زمیتونه جدا کنه عز ینم مینفسم از عمرم از زندگکس من و از عشقم از  چیو ه یتو عشق من -

زارم از دستم  یها م یسادگ نیبه ا یفکر کرد یو تمام وجود من یرو مطمئن باش تو عمر و جون و دل و هست نیا

 ؟یبر

که  نیون اآمد دو روز بد یجز انتظار از دستم بر نم یکار یآروم گرفتم اما ته دلم آشوب بود ول یزمزمه هاش کم با

بودم  نویزیبه صفحه تلو رهیلم داده بودم و خ ونیزیموضوع گفته بشه گذشت کنار تلو نیدرباره ا یثیحد ای یحرف

آمد  یاچ ینینزد. بابا کنارم نشست مامان با س یحرف چیاونم ه یبود دو روز گذشت ول ایعرش شیتمام فکر و ذکرم پ

رو از دست  ییخودم رو جا به جا کردم و استکان چا یبودن کم رونیهم ب ونیو کتا انوشیک وستیو به جمع ما پ

 :دیزد و پرس یمامان گرفتم بابا لبخند

 !؟یرو گرفت متیتصم زمیعز یخوب فکراتو کرد -

 جواب دادم ریزدم و سر به ز یباشم لبخند خشک یکردم عاد یدهان باز صاف نگاهش کردم سع با

 یلیتحص دیسال جد انیاقل تا پابابا جون من فعال قصد ازدواج ندارم حد  -

 کرد و گفت: یآروم یخنده  بابا

رو  یمراسم عقد و عروس یتا بعد از دانشگاه بسالمت دیکن یهم فکر کردم پدر رضا گفت فعال نامزد م نیاتفاقا به ا -

 رنیگ یم

 کردم! یاز درسم رو بهانه م ریغ یا گهید زیچ هیتونستم  یکه اوردم حرصم گرفت حاال نم یبهانه ا از

 زد و گفت: یلبخند بابا

و من  هیخوب یلیفقط چون پسره خ زمیشوهر عز یخوام به زور بفرستمت خونه  یکه م یخوام فکر کن ینم -

 خوام یتو رو م یخوشبخت
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 تونستم بگم؟ یکردم آخه چه م هنگ

 بابا ادامه داد. باز

باهاش آشنا شو بعد جواب بده  یکم نیه رو ببتو هم اول پسر یخواستگار یبرا انیبابا جون قرار است که امشب ب -

 .ستیتو کار ن یو اجبار یعجله ا جیه

اصرار داره که من ازدواج کنم؟ باز جواب من سکوت بود و  یلیبار بابا خ نیرو باور نداشتم چرا ا دمیشن یچه م آن

 خبر از دل پر دردم داشت؟ یبازم سکوت اما چه کس

 ام... یود که راضب نیدونم از سکوتم برداشتشون ا یم

 خبر بدم خبر بدم که ایبه عرش دیباز به اتاقم پناه بردم با دمیاز دست م شهیهم یکه دارم تو رو برا ییکجا ایعرش

و دنبال  دمیچرخ یقرار دور خودم م یدل من است اما هر چه زنگ زدم تلفنش خاموش بود نا آروم و ب یامشب عزا

 یدرباره  یزیبا او صحبت کردم اما چ یا قهیدق چندعرفان تماس گرفت  نیب نیگشتم اما نبود در ا یم یچاره ا

 ریخواستم او رو درگ ینزدم چون نم یباز حرف یخودم و دردام نگفتم گر چه خودش از لحن صدام متوجه شده بود ول

 شده بود. یعرفان سابق نبود و حاال آدم متاهل گهیخودم کنم حاال اون د

دم و زنگ ز ایتا شب تنها نباشم باز به عرش شمیپ ادیشکوه تماس گرفتم و از او خواستم باز او با  یاز خداحافظ بعد

 باز هم خاموش بود.

و از  دمیچرخ یقرار دور خودم م ینمونده بود تو اتاق نا آرام و ب یزیبعد شکوه آمد و تا آمدن مهمان ها چ یساعت

 خودت همه ایافتاده؟ خدا یشده چه اتفاق یچ یعنیشده خاموش بود ته دلم غوغا به پا  ایکه از صبح تلفن عرش نیا

 نیترس از ا گهیتمام وجودم رو گرفته بود و از طرف د سترسا ایخبر بودن از عرش یطرف از ب هیکن از  ریرو بخ زیچ

چون خبر از عشق و عالقه ام  دیطرف شکوه که حال و روزم رو د کی رهیامشب سر بگ یخواستگار نیکه نکنه ا

ت آخه دس یول ادینگفتم و چرا قبول کردم خواستگار امشب ب یزیکرد که چرا چ یداشت مالمتم م ایعرشنسبت به 

 ست؟ین ایاز عرش یدونم چرا خبر یمن حاال نم یتونستم ردشون کنم خدا یخودم نبود که م

 تخت نشوندم و گفت: یرو شکوه

 ؟یرو بهش نگفت زیچرا همه چ ؟یتو اصال چرا با بابا حرف نزد -

 دمیاز نهادم در آمد و نال آه
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 ؟یکرد یکار رو م نیا یرو دوست دارم! اصال تو بود یکیبگم بابا من  ییبگم شکوه برم با تمام پر رو یبرم چ -

 انداخت ریبه ز سر

 من برم بگم؟ یخوا یشه م یکه نم یطور نیباشه ا یراه هی دیآخه با یخب نه ول -

 دمیرو کش دستش

چه عکس  یکن یاز آب در آمده فکر م یکرده چه آدم تیکه ترب یکشم اگر بدونه دختر ینه من از بابا خجالت م -

 شه، یناراحت م یلیده حتما خ ینشون م یالعمل

اصال چرا  یو پا رو قلبت بزار یازدواج بد نیناخواسته تن به ا یخوا یم یعنی یار یاوه پرستو تو که همه اش نه م -

 امشب لغو بشه؟ ینه تا خواستگاربا بابا حرف بز یگ ینم ایبه خود عرش

 یتونم به رو یاد نم یاز دستم بر نم یکار چیه یخوام اون رو از دست بدم ول یدلم مچاله شد من نم ایعرش ادی به

 کار رو بکنم نیتونم ا یوقت نم چیمن ه ستمیپدرم با

 با توام پرستو حالت خوبه؟ -

 زدم یخند پوز

 مهیب خواستگارنبودم آخه امش یخوب نیتا حاال به ا -

 دنمیآمد تو اتاقم با د یبعد مامان با خوش حال یلحظات رونیکرد پسرش رو به دستم داد و از اتاق رفت ب یپف شکوه

 زد و گفت: یلبخند

 به سر انجام برسه. یخواستگار نیا یو خوش یانشاهلل به خوب ،یشد یمادر ماشاء اهلل چ یاماده شد -

 گفتم: ریبه زتخت قرار دادم و سر  یرو رو بچه

 خواد یمامان من دوست ندارم ازدواج کنم حد اقل االن دلم نم -

 اش داد و گفت: یشانیبه پ ینیچ مامان
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درست و  یکه پدرت از رضا و خانواده اش کرد معلومه آدم ها ییها فی! از تعرزم؟یعز یزن یچرا لگد به بختت م -

تموم بشه بهتره  یو خوش یبه خوب زیو همه چ انیه قراره بحاال ک یپدرت رو ناراحت کن یخوا یان تو که نم یحساب

 نییپا یایتو هم بهتره کم کم ب میندار یکسرکم و  یزیچ نمیبرم بب یرو از سرت دور کن یمنف یفکرا نیا

نزدم اگر بخوام مخالفت کنم بابا  یحرف چیرفت و من رو در عالم غم ها رها کرد حق با او بود من که تا امروز ه مامان

خودت کمکم کن من رو  ایردش کنم خدا یآخه با چه بهانه ا یول ستیدر کار ن یبابا گفت اجبار یشه ول یاراحت من

 تنها نزار

 جونم؟ ایعرش ییکجا چیه گریخواد و د یتنها عشقم رو م دلم

 زد و گفت: یشد و با ورود شکوه پسش زدم لبخند تلخ یگونه ام جار یرو یاشک قطره

 پرستو آمدن -

شه ته دلم  یکردم خونسرد باشم اما مگه م یتخت ولو شدم و ضربان قلبم تند شد سع یبدنم شل شد و رو تمام

 غوغا به پا شده بود.

که خواستم از اتاق برم  نیهم نییگذشت که شکوه آمد و ازم خواست برم پا یدونم چه قدر گذشت و چطور ینم

 ...رید یلیخ یآمد رید یلیخ دمیکش ادیتماس گرفت ته دلم فر ایعرش رونیب

 با دستان لرزان صفحه رو لمس کردم دیترد با

ل رو تحم نمیوزن سنگ گهیو پاهام د دیصداش دلم لرز دنیبگم با شن یزیفشرد و قادر نبودم چ یگلوام رو م بغض

 تخت نشستم. یلبه  یکردن خم شدم و رو ینم

 الو... -

 !زم؟یعز یالو پرستو خوب -

 برم دیاونا آمدن با ستمیننفسم اصال خوب  ستمیخوب ن -

 چرا صدات گرفته؟ زمیشده عز یآمدن چ ایک -

 که هست داغون نکن نیحرف بزن حال من رو از ا پرستو
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 دمیعجز نال با

 منتظر منه، نییکه درباره اش بهت گفته بودم اون پا یخواستگار -

 که آمدن مگه کشکه؟ یچ یعنینکن  ونهیپرستو من رو د -

 ددور چشمم حلقه ز اشک

 زنن خداحافظ یبرم دارن صدام م دیبا -

 یو پله ها رو ط رونیآروم و آهسته از اتاق زدم ب یبا قدم ها یرو قطع کردم و اشکم رو پس زدم مثل آدم آهن ارتباط

سالم کردم و کنار شکوه جا گرفتم چنان غرق خودم و دردم بودم  ریکردم چادر سرم انداختم و رفتم داخل سر به ز

ا سلقمه ب دمیشن یم یینه صدا دمید یرو م یبودم نه کس ستهنش یکیاتاق تار ونیاطرافم نبود انگار م که حواسم به

که شکوه به پهلو ام زد به خودم آمدم و چشم به مهمونا که شامل پدر و مادر داماد و خواهرش و خود آقا داماد  یا

 کرد و گفت: کیبود دوختم شکوه دهانش رو به گوشم نزد

 ست دختر؟حواست کجا -

 بود لبخند زنان رو به بابا گفت: یسال انیرضا که زن م مادر

 حرفاشون رو بزنن! گهیبا هم د ننیبش ییجا هیبرن  قهیچند دق هیدوتا جوون  نیا نیاگر اجازه بد -

با  آمد یلم مجلو او قدم برداشتم و پله ها رو باال رفتم اونم دنبا ریسر به ز میاجازه دادن بابا هر دو از جا بر خاست با

نشست رو به روش  یصندل یآمد داخل و با تعارف من رو ریقبل از او وارد اتاق شدم اونم سر به ز دیگفتن ببخش

و  نگاهش رو باال گرفت یمحترمانه کم یآروم و لحن ییبا صدا عدب یکردم لحظات اریسکوت اخت رینشستم و سر به ز

 گفت:

 یازه البته با اج میآشنا بش گریکه ممکنه با هم د ییو تا جا میتفاده کنبنظر من بهتره از فرصت به دست آمده اس -

 شما،

بود بدون اغراق  یا افهیو خوش ق پیکردم جوان خوش ت یاش م یبررس یچشم ریباال گرفتم و ز یرو کم نگاهم

رو  ایعشقم عرشنبودم و دلم تنها  تیو جذاب یجذاب تر بود اما من دنبال خوشگل ایاز عرش یکم هیکنم  یاعتراف م

 خواست. یم
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 زد و گفت: یحیبرام گفت لبخند مل التشیو با وقار کامل از خودش و کارش و تحص نیمت یکه با لحن نیاز ا بعد

 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم یشما چ -

 یزد ، چشم به او دوختم اما حرف یم ادیرو فر ایو تنها اسم عرش دیکوب یام م نهیوار خودش رو به س وانهید قلبم

تونستم صاف و ساده حرف  یکاش م یاز خودم براش بگم؟ ا دیگفتم؟ و چرا با یم دیبا یگفتن نداشتم آخه چ یابر

 دلم رو بهش بگم!

 آمده؟ شیپ یمشکل دیببخش -

 ؟ینه نه چه مشکل -

 ؟یپس چرا ساکت -

 به گفتن داشته باشه، ازیندارم که ن یزیمن چ -

 از حرفات بفهمم که جوابت مثبته؟ یعنی -

 نزدم یحرف نینه من همچ -

 ؟یپس چ -

 دونم! ینم -

بگم بعد به گوش بابا برسه پس سکوت تو اون  یزیچ دمیترس یمن فقط خدا بود م یکرده بودم و تنها منج تب

 بود. نهیگز نیمن بهتر یبرا تیموقع

 کرد. یکوتاه ی خنده

 یندارم بازم م یخب من عجله ا اریبس یهست دیکه شما هنوز تو شک و ترد نیدونم نشد جواب! مثل ا یآخه نم -

 باشه براش احترام قائلم با اجازه یجوابت هم هر چ یفکراتو بکن گهیچند روز د یتون

خواست اون رو از دست بده چون  یتازه درک کردم چرا بابا نم الیشد و رفت و من موندم با هزار جور فکر و خ بلند

 بود. یخوب ، مودب و محترم و بابا گفته بود جوون دمیطور که شن نیواقعا هم
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که پشت تلفن بهش گفتم االن چه حال و  ییگناه داشت با اون حرفا یبود وا ایعرش شیاوصاف دلم پ نیباز با ا اما

 داره؟ یروز

قلبم هنوز آروم و قرار نداشت دلم گرفته بود و حال و حوصله  یاونا رفتن ول دمیمهمونا رو شن یخداحافظ یصدا

از ده بار زنگ زده بود و  شیب ایزده بودم و برداشتم عرش لنتیام رو که سا یرو نداشتم گوشکس  چیو ه زیچ چیه

 گرفته و مضطربش یصدا دنیقرار دادم با شن گوشمرو دم  یفرستاده دکمه تماس رو لمس کردم و با بغض گوش امیپ

 ام باال رفت و شدت گرفت هیگر یصدا

 ؟یکن یم هیچرا گر ؟یددلم تو که من رو نصف جون کر زیشده عز یچ -

 دمینال نیبغض سنگ با

 من بدون تو چکار کنم خودت بهم بگو؟ ایخواد عرش یبه خدا قسم دوست دارم و دلم جز با تو بودن رو نم ایعرش -

به تو  یاحد الناس چیزارم دست ه یمن نم یبه جز من بش یا گهیکس د یبرا ستیتو قرار ن زمیآروم باش عز -

 برسه،

 زدم هق

 رهیبه خدا د ایشده عرش ریحرفا د نیا یبرا -

 ستمیا یقولم هم م یپرستو آروم باش من بهت قول دادم پا ستین رید زیچ چیه -

 دمیرو پاک کردم و دماغم رو باال کش اشکم

ار رو ک نیتونم ا ینم یعنیازش خوشش آمده فکر نکنم جواب رد بهشون بدم  یلیخ هیراض یلیبابا از رضا خ ایعرش -

 یکرد رید یول یریگ یزود جواب رو از پدر و مادرت م یشده تو گفت ریانجام بدم بهت گفتم د لیبدون دل

 و به دلم چنگ انداخت دیآروم و گرفته اش به گوشم رس یصدا

که افتاد  یبا اتفاق یرفتم تا با پدرم صحبت کنم ول ارمیقدر بد ب نیباشم ا یقدر آدم بد شانس نیکردم ا یفکر نم -

 و از دست دادمفرصت ر نیا

 :دمیپرس ینگران با
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 !؟یچه اتفاق -

 ختهیبهم ر یلیبودم و تلفنم خاموش شده بود اوضاع خونه مون خ مارستانیمادر بزرگم سکته کرد از صبح هم تو ب -

 ؟؟یاوضاع حرف از ازدواج بزنم آخه چطور نیتو ا یاست من چطور

 :دمیبردم و پرس ادیخودم رو از  حال

 ؟حاال حالش چطوره -

 به زنده موندنش ندارن یدیبد دکترا ام یلیحالش بده پرستو خ -

به  ایاز دست دادن عشقم  یبرا ای زمیخودم اشک بر یدونم برا یکرد نم دایگونه هام راه پ یقطره قطره رو اشک

 شد. یمتحمل م ایکه عرش یخاطر درد

 و ضعف رفت دیصداش دلم لرز دنیشن با

 پرستو -

 جونم -

 ؟یمن بمون یبرا ید یقول م -

 ام افزودم هیحرفش چنگ به دلم انداخت و به گر نیگفتن ا با

 ؟یمون یجواب بده نفسم بگو که م -

 دهانم گذاشتم و هق هقم رو خفه کردم یرو دست

رو بدم  یمن قول چ یکه نشد نکرد یکرد یم یکار هی دیکنه تو با یرو عوض نم زیچ چیقول دادن من ه ایعرش -

 ...یکن یآسونه که تن به ازدواج ناخواسته بدم فکر م یلیخ من یبرا یکن یفکر م

 یگوش نم ایپشت خط عرش یبه صدا گهید یتخت لم دادم و باز هق زدم حت یام افزودم رو هیگرفت و به گر هقهقم

شدم سر جام نشستم و سرم رو  داریاز خواب ب یبیکردم صبح با سر درد عج یو ناله م ختمیر یدادم فقط اشک م

 دلم گرفت و ایعرش ادیسوخت باز به  یمبود و چشمام  نیسرم سنگ شبید هیهر دو دستم فشردم از شدت گر ونیم

 رو برداشتم تا از حال او مطمئن بشم اما هر چه زنگ زدم جواب نداد. یگوش
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 یم برتچشمام متورم شده بود و صو ستادمیا نهیرفتم و جلو آ نییکه ممکنه هنوز خواب باشه از تخت پا نیفکر ا به

رفتم دست و روم رو شستم بعد از  یم دیامروز کالس داشتم و با نییو رفتم پا دمیبه سر و وضعم کش یحال دست

تکان اس هیجلو بابا و  ییاستکان جا هیمامان  ورمنشستم تا صبحونه ام رو بخ ریگفتن سر به ز ریسالم و صبح بخ

 گل از روش شگفت و گفت: دنمیبا د وستیجمع ما پ به انوشیهنگام ک نیجلو من قرار داد و نشست در ا ییچا

 به به! -

 گن شوهر بده  یبعد م ایب یشد زیخانم سحر خ عروس

 نگفتم رو به روم نشست و شروع به خوردن کرد و باز با لحن شادش گفت: یزیزدم و چ یجون یب لبخند

 م؟یبخور ینیریش یقراره ک یخب پرستو خانم بسالمت -

 نگفتم یزینگاه به مامان  بابا انداختم و چ هینگاه به او و  هی

 رهیگ یبابا دمت گرم هنوز عروس نشده چه خودشم م -

 رو نداشتم. دنیحال و حوصله خند چیام گرفت اما ه خنده

 گفت: انوشینوچ نوچ کرد و رو به ک بابا

 ؟یزار یسر به سر دخترم م یآمد یاول صبح یکار و بار ندار یجناب عال نمیبب -

 باز گفت: شیکردنم رو داشت با ن تیه باز قصد اذک انوشیک

 دادم یگرفتم و حاال حاالها جواب نم یخورده م هیپسره رو  نیتو بودم حال ا یمن جا -

 لب گفت: ریبه او رفت و ز یچشم غره ا بابا

 انوشیک -

ونم کرد محاله بت یم ینیکه ته دلم سنگ یباشم اما با غم یکردم عاد یم ینگفت سع یزیچ گهیو د دیخند انوشیک

 یعنیمن  یباز هر چه زنگ خورد جواب نداد خدا یتماس گرفتم ول ایبرگشتم تو اتاق قبل از آماده شدنم باز با عرش

 ممکنه هنوز خواب باشه؟ یعنیشده کجا رفته؟  یچ
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م و نگ زدز گهیبار د هیبذارم  فمیکه تو ک نیرو برداشتم و قبل از ا یلباس عوض کردم و آماده شدم گوش یتخس با

 من زد و گفت: یبه رو یرفتن بود لبخند یبابا که اماده  نییخبر رفتم پا یبازم ب

 یبر یبسپارم جون سالم به در نم وید نیدونم تو رو دست ا یرسونمت م یسر راه م ایب -

 کرد. انوشیبه ک یاشاره ا و

 ب کرده بود گفت:کرد تعج یکه وانمود م یبا دهان باز به خودش اشاره کرد و در حال انوشیک

 و؟یحاال من شدم د -

کردم و همراه بابا از خونه  یخداحافظ انوشیو پا کردم از مامان و ک دمیکش یزدم و کفشم رو از تو جا کفش یلبخند

 ده یزنم جواب نم یبود که چرا هر چه زنگ م ایعرش ریشدم و به فکر فرو رفتم فکرم در گ نیسوار ماش رونیزدم ب

 اون رو دوست ندارم چون بهش قول ندادم؟؟ گهیکنه د یداره با من حرف بزنه نکنه فکر مدوست ن گهینکنه د

 بده؟؟ انیخواد به عالقمونه پا یکارش م نیبا ا نکنه

 تر شد. شیافکار سر دردم ب نیا با

 کرد و گفت: یکه متوجه حالم شده بود مکث بابا

 شده؟ یزیچ یستیامروز اصال سر حال ن -

 لب نشوندم و سر تکون دادم بر یفروغ یب لبخند

 ستین یمهم زیسر درد دارم چ یکم هینه فقط  -

 !زم؟یعز یموند یبهتره خونه م ستیاگر که حالت خوب ن -

 خوبم ستین یزینه چ -

 سکوت کرد سپس گفت: یکم 

خواد  یمدلم ن زم،یعز یبهتره که خوب فکراتو بکن رهیگرفتن جواب تماس بگ یپدر رضا برا گهیهفته د کیکه  قراره

ات شکست  ینکرده تو زندگ ییبوده دوست ندارم خدا یازدواج اجبار نیا ینکرده فردا پس فردا فکر بکن ییخدا
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 زیچ چیتو ه یباشه من قبولش دارم من جز خوشبخت یتو هر چ میجواب و تصم یول ه،یدرسته رضا پسر خوب یبخور

که طاقت  نیکردم هم ا یکردن اما خودم همه رو رد م یرها تو رو از من خواستگا یلیخ نیخوام قبل از ا یاز خدا نم

اما موضوع رضا با همه جداست چون  یش یکردم تو با اونا خوشبخت نم یکه احساس م نیرو ندارم و هم ا تیدور

 .هیخونده ا سو در دهیآدم فهم

و ر نکشیام شده ع یبود و اصال حواسم به درس نبود استاد که متوجه حواس پرت ایعرش شیکالس مدام فکرم پ سر

 جا به جا کرد و گفت: ینیب یرو

 ؟یآمده خانم افتخار شیپ یمشکل -

 تکان دادم و گفتم: یکه همه به من چشم دوخته بودن انداختم سر نیگذرا به حاضر ینگاه

 استاد رینخ -

به او  رهیهت خداد رو شرح بدم با ب یم حیکه توض یاش از من خواست بلند بشم درس یهم با تمام خود خواه استاد

 از جا بلند شدم که استاد گفت: یبشم به آهستگ عیخواست جلو بچه ها ضا یشدم دلم نم

 سر جات نیبش -

احسان با من همکالس شده بودن  یاز شانس بدم نه ربابه و نه رز و نه حت دمیکش ینشستم و نفس راحت ریبه ز سر

 نشد. رمیس دستگاز در چیکردم و حواسم رو به استاد دادم اما باز ه یپف

رو نداشتم از دانشگاه زدم  یحوصله رفتن سر کالس بعد گهید رونیو جزوه هام رو جمع کردم و از کالس زدم ب کتاب

بدون اون رو  یچکار کنم؟ من زندگ میبرسه و از هم جدا بش یکردم اگر روز یفکر م ایو قدم زنان باز به عرش رونیب

رو ندارم حتم دارم اون روز روز آخر زنده بودنم خواهد  مبه جز او باش یا گهیکه با کس د نیخوام من طاقت ا ینم

 بود!

 ام رو لمس کردم یاسم زندگ یو رو دمیکش فمیرو از تو ک یگوش

 باشد... یدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م -

تماس گرفتم چرا از صبح تا حاال چند بار باهاش  دیباشد؟ مگه ند یکه خاموش م یچ یعنیصدا در سرم اکو شد  نیا

برام سخت بود بغضم  نیخواست باور ا یمن رو نم گهید ایعرش یعنی د؟یحالم رو نپرس یزنگ نزد چرا امروز حت
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م دار ازین یکین حال و روزم برم خونه، من به یهم با ا دینداشتم نبا یاصال حال خوش دیکش یگرفت و سرم سوت م

ه تونم درد دلم رو ب یشکوه خدا رو شکر که از موضوع خبر داره و م شیگرفتم برم پ میتا با او دردم رو بگم پس تصم

جلو پام ترمز کرد با گفتن آقا دربست درب عقب رو باز کردم و سوار شدم سرم رو به  ینیمن ماش یاو بگم با اشاره 

 کرد. یداغونم م ایخبر بودن از عرش یخراب بود و ب یلیدادم و چشمام رو بستم حالم خ هیتک شهیش

 راننده چشم باز کردم یصدا با

 حالت خوبه دخترم؟ -

 رو نداشتم مختصر جواب دادم دمیصدا رو شن نیکه فکر بکنم کجا ا نیبرام اشنا بود اما حال ا یکم صدا

 ممنون خوبم -

 !نمتیکردم که دوباره بب یوقت فکرشو نم چیه هیکیکوچ یایعجب دن -

 سوق دادمبه ابروهام دادم و نگاهم رو سمت راننده  یحالت

 .شما بنده رو.. -

 لبام نقش بست گفتم: یکه رو یرو فرو خوردم و با لبخند حرفم

 نشناختم سالم حالتون خوبه؟ دیببخش دییحاج آقا شما -

 بر لب نشوند و گفت: یمهربون لبخند

 ؟یشکر خدا، دخترم خودت چطور -

 زدم یتلخ لبخند

 خوبم -

 :دمیآوردن دخترش با تبسم پرس ادیبه  با

 از دخترتون چه خبر حاج آقا؟ -

 لحن شاد و خوش حال جواب داد. با
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 هفته که ازدواج کرد و رفت خونه شوهرش هیالحمداهلل خوبه  -

 ان شاء اهلل که خوشبخت بشه. -

دونم بعد از اون  یم رتیخ یدعا ونیام رو مد یسر و سامان گرفتن زندگ ییجورا هیممنون دخترم، راستش  -

 بودم اما خدا مارستانیتو ب یکه به سرم وارد شده مدت یرو شد درسته با ضربه ا نیاون رو به ا من از یتصادف زندگ

 رتایبخت و حاال خودم و حاج خانم عازم سفر ز ی هبفرستم خون دیسف یتونستم دخترم رو با رو نیرو شکر بعد از ا

 میآقا هست

 زدم و گفتم: یخسته ا لبخند

 ن داشته باشم؟ازتو یخواهش هیشه  یحاج آقا م -

 باشه در خدمت هستم! یالبته دخترم هر چ -

 دیحرم منم اون جا دعا کن نیرفت یاگه بسالمت دیزنده باش -

چشم حتما  یبه رو یول میبود تیتا به امروز من و حاج خانم دعا گو دمتیخدا شاهده بابا جون از همون روز که د -

 به دعا. میگرچه محتاج

 شه یرو به اون رو م نیاز ا یاتفاق زندگ هیاست با رخ دادن  نیهم یدوختم زندگ رونیبکردم و نگاهم رو به  تشکر

 سر راهم قرار بده تا به عشقم برسم. یزیچ یاتفاق هی ایخدا

رو پرداخت کنم اما هر چه اصرار  هیشدم خواستم کرا ادهیپ نیتشکر کردم و با توقف ماش دمیکه رس ابونیخ سر

 یکردن مسافت کوچه گوش یط نیکردم و سمت خونه شکوه قدم برداشتم ب یخداحافظ رهیکردم قبول نکرد ازم بگ

زنگ زدم بازم خاموش  ایباز به تلفن عرش دام رو در آوردم با مامان تماس گرفتم و خبر دادم خونه شکوه هستم بع

 بود.

شکوه از اون طرف به باز شد در رو هول دادم و رفتم داخل که  یکیت یبعد در با صدا یقیدر رو زدم دقا زنگ

 استقبالم آمد.

 به به! -

 ؟یعجب پرستو خانم راه گم کرد چه
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 دیگونه ام کاشت دستم رو گرفت و دنبال خودش کش یرو یو بوسه ا میرو بغل کرد هم

 !زمیعز یخوش آمد یلیخ -

 ممنون -

 و با دقت نگاهم کرد ستمیکه باعث شد منم با ستادیا مقابلم

 پرستو حالت خوبه؟ -

 کون دادمت سر

 اهووم -

 یرس یبه نظر نم یطور نیاما ا -

 :دمیتر از او قدم برداشتم و پرس جلو

 ناصر خونه است؟ -

 راه افتاد دنبالم

 نه سر کاره -

مبل پرت کردم و نشستم  یرو رو فمیک دمیبرنامه کودک بود رو بوس یداخل مهسا که مشغول تماشا میهم رفت با

 ستادیشکوه مقابلم ا

 افتاده؟ یاقپرستو اتف -

 آب بهم بده وانیل هیلطفا  -

 ریهر دو دستم گرفتم و سر به ز ونیکرد رو م یرفت سمت آشپزخونه، سرم که به شدت درد م یحرف چیه بدون

 انداختم.

رو از دست شکوه که به من زل زده بود گرفتم و تشکر کردم رو  وانیآب مقابلم سر بلند کردم ل وانیقرار گرفتن ل با

 که حس کردم صورتم خود به خود جمع شد و گفتم: یاز آب رو خوردم از مزه تلخ یست، جرعه ابه روم نش
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 چه قدر آبتون بد مزه است -

 رو از دستم گرفت و گفت: وانیخم شد و ل یبه ابروهاش داد کم یحالت شکوه

 !؟یچ -

 مزه است بد

 آب رو مزمزه کرد و گفت: سپس

 ستین شیزیتو حالت خوبه؟ آب که چ -

 کام منه که تلخ شده نیزدم پس ا یخند پوز

به  یاهنگ یباشه با خوش حال ایکه عرش نیا دیدر آوردم به ام فمیرو از تو ک یگوش یزنگ تلفنم هول هولک دنیشن با

 صفحه بغ کردم و جواب دادم یرو یاسم سور دنیصفحه انداختم اما با د

 الو بله -

م ه یدوست هی یگ ینه م یریگ ینه سراغ م ستیازت ن یخبر چیه ییدختر کجا یخوش ؟یسالم پرستو جون خوب -

 ؟یمعرفت نبود یقدر ب نیبابا تو که ا یدار

 دمیخند

 تو رو تحمل کنه. دیعمر با کیچاره که  یبه حال اون احسان ب یوا یتر دختر نترک واشی -

 دلش هم بخواد واال یلیوا خ -

 دمیخند

 معرفت؟ یب ییکجا -

 خونه خواهرم هستم -

 دعوتت کنم یعروس یمزاحم نباشم زنگ زدم برا ادیسالم بهش برسون پس من زعه  -
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 ؟یک یعروس -

 تو یچه قدر پرت گهیمن و احسان د یبابام خب دختر حواست کجاست عروس یعروس -

 از دعوت هم ممنونم زمیمبارکه عز -

 دیبا دیشه با ینم میکه حال یدون یم یدونم چ یو نم امیکار داشتم و نتونستم ب ایایب دیفدات شم حتما با یمرس -

 ؟یاوک ییایب

 کجا؟ یفقط بگو ک امیباشه بابا م یسرم رو خورد یوا

 پنچشنبه منتظرتم عسلم نیکنم هم یخخخخ باشه عشقم آدرس رو برات اس ام اس م یخونه حاج مرتض -

 چشم حتما به آقا احسان سالم برسون -

 یبا یبا یسالمت باش -

 رسونه، یبود سالم م یرو به شکوه گفتم سوربر لب نشوندم و  یلبخند

 نیسالمت باش -

 دنبال حرفش از جا برخاست و رفت تو آشپزخونه. به

 خب چخبر؟ -

 ؟یاز چ -

 دونم از خودت از... یچه م -

 رو فرو خورد و ادامه داد از خواستگارت؟ حرفش

 و جواب دادم دمیکش یآه

 دونم چرا تلفنش رو خاموش کرده؟ یارم نمازش ند یخبر گهیکه باهاش حرف زدم د شبیاز د -

 قرار داد و گفت: زیم یرو رو ینیبرگشت س ییبا دوتا استکان چا شکوه
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 ؟یبهش گفت -

کرد چون  یدرک م یدونم که حال من رو به خوب ینزد م یحبس کرد و حرف نهیتکون دادم نفسش رو در س سر

 تجربه تلخ رو داشته نیخودش ا

دونم چکار  یمن نم میرس ینم گهیبه هم د ایکنم من و عرش یدارم احساس م یساس بداح یلیچکار کنم شکوه خ -

 بکنم؟ دیبا

 یه ابهان هی دیبدم با ی! من اگر بخوام جواب منفهیواقعا جوون خوب میاز حق نگذر هیاز رضا راض یلیکه بابا خ یحال در

 ؟یکرد یچکار م یبود من یجواب رد بدم خودت جا یطور نیشه که هم یداشته باشم باالخره نم

 یلیدونم که خ یو م دمیکنم من قبال طعم تلخ شکست، رو چش یدرکت م یتونم باشم ول یو نم ستمیتو ن یمن جا -

ه واست بکنم اما آخ یکار هیخواد  یکردم دلم م یو فقط به تو فکر م دمیرو نخواب شبی، باور کن تمام د یلیتلخه خ

 ؟یچه کار

 دمیبغض نال با

 دم شکوه؟ یرو از دست م ایعرشمن  یعنی -

 یدرست نم یزیکه چ هیاما آخه با گر هیگر ریخواست بزنم ز یرو گرفت دلم م دنمیکرد بغض راه نفس کش سکوت

 شد.

 دونه یرو بسپار به خدا اون خودش بهتر صالحت رو م زیپرستو خودت رو ناراحت نکن همه چ -

 باشم؟ ایکه دور از عرش نهیصالح من ا یعنی -

از جا بلند شد و سمت اتاق رفت از جا برخاستم وارد تراس شدم و  نیمت ی هیگر یصدا دنیسکوت کرد با شن باز

 که پسرش رو در بغل گرفته دنبالم آمد. یبشه شکوه در حال یاجازه دادم اشکم جار

خترا حق عاشق ما د یهه انگار ،یدیفقط خودت رو عذاب م یجور نیا زمیعز یرس ینم ییکارا به جا نیپرستو با ا -

 رسه؟ یآخرش به کجا م نی! صبر کن و ببمیشدن ندار

 هم ندارم... یا گهیراه د نیرو پاک کردم جز ا اشکم
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و داد د یاجازه رو به من نم نیا ایخبر موندن از عرش یبکنم و کم غصه بخورم اما ب الیکردم کمتر فکر و خ یم یسع

له  صداش دنیشن یافتاده دلم براش تنگ شده بود و برا یاتفاقدونستم چه  یازش نداشتم و نه م یخبر چیروز که ه

 بخوام از او جدا بشم. شهیهم یکه برا یبه حال روز یاحال و روز من بود و نیخبر از او ا یزد دو روز ب یله م

 یصدا دنیبار اول که زنگ زدم جواب نداد اما بار دوم جواب داد با شن رمیگرفتم سراغش رو از غزاله بگ میتصم

 به دلم افتاد یچنگ نشیگرفته و غمگ

 ؟یغزاله خوب -

 ؟یتو چطور زمیخوبم عز -

 شده؟ چرا صدات گرفته؟ یزیچ ستمیبد ن -

 ایرشع یبرا ینکنه اتفاق دیکوب یام م نهیوار خودش رو به س وانهیقلبم د دیپچ یاش در گوش هیگر یصدا کدفعهی

 افتاده؟

 شده؟ یغزاله حرف بزن بگو چ -

 دو روزه که... یبر دارفکر کردم خ -

 کی یکرد و دلهره لعنت یخبر بد رو نداشتم بغض  داشت خفه ام م دنینشستم طاقت شن نیزم یشل شد و رو پاهام

 کرد. یلحظه رهام نم

 بغض ادامه داد. با

 مادر بزرگم فوت شد پرستو -

 شد  یو اشکم جار دمیکش ینیه

 باشه ! غم آخرتونزمیگم عز یم تیبخدا خبر نداشتم تسل -

 ممنون -

 چطوره؟ ایغزاله حال عرش -
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 نداره! یبگم راستش اصال حال خوش یچ -

 خواهش ازت داشته باشم؟ هیتونم  یتر شد غزاله م شیاشکم ب زشیو ر دیلرز دلم

 !زمیبگو عز -

کنم بگو  یازش نداشتم خواهش م یخبر چیخوام صداش رو بشنوم دو روز ه یبهش م یرو بد یگوش یتون یم -

 لحظه فقط صداش رو بشنوم کیفقط 

 رهیگم باهات تماس بگ یقطع کن خودم بهش م زمیباشه عز -

صفحه  یبودم با ظاهر شدن اسم غزاله رو یدوختم دل تو دلم نبود و منتظر زنگ گوش یکردم و چشم به گوش قطع

 رو با هر دو دستم به گوشم چسبوندم یگوش

 جونم نفسم! -

 شدم رهیخ واریغزاله به د نیغمگ یصدا دنیشن با

 اما قبول نکرد شرمنده زمیخوام عز یمعذرت م -

 بود. یگونه هام جار یصدا رو یرو هنوز به گوشم چسبونده بودم اشک ب یکه گوش یحال در

 شد. یغزاله در سرم تکرار و تکرار م یصدا و

 اما قبول نکرد شرمنده قبول نکرد، قبول نکرد. زمیخوام عز یمعذرت م -

 ردم قبول نکرد آخه چرا؟خودم زمزمه ک با

 ام حبس شد نهیصداش نفس تو س دنیبا شن کدفعهی

 پرستو -

 !زمیجونم عز -

 گفت: یکرد سپس با لحن خشک سکوت
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 یبهتره من رو فراموش کن -

 که فراموش کنم؟! یچ یعنی -

 خداحافظ -

خواست؟! اما اون  یرو نممن  گهید یعنیاون رو از دست دادم  یسادگ نیبه هم یعنی ؟یچ یعنیمتمدد بوق  یصدا و

تونه فراموشم کنه که من  یچرا از من خواست فراموشش کنم مگه اون م ونهیم یکه بهم قول داد تا آخر با من م

 بتونم؟؟

 از من خواست؟ آخه چرا؟ چراااا؟ یزیچ نیهمچ چرا

بر  کارا عشقم نیما با اا دمیکردم به سر و صورتم کوب هیپرت کردم زانو بغل گرفتم و هق زدم گر یرو گوشه ا یگوش

از من خواست قول بدم ندادم پس من عشقم رو ثابت نکردم  یقبول کنم من دل او رو شکوندم وقت دیگرده با ینم

چرا اون رو سر  میبه هم برس ستیخوام اگر قرار ن یرو نم امیبدون عرش یحال و روزم رو؟ من زندگ ینیب یخدا م

 آخه چرا...؟ ؟یراهم قرار داد

 ادیاز جا برخاستم و فر یکه بر لب نشونده بود عصب یخند شین دنیدر ضاهر شد با د یال به ال ونیشد و کتاباز  در

 جا گورتو گم کن نیهان!برو از ا ؟یگ یم یچ گهیزدم تو د

 و گفت: ستادیوقاحت رو به من ا با

 کنه بدبخت. یم وونتینگو نه عشق داره د یگم عاشق یم یوقت -

 ختم دندون هامو به هم فشردم و گفتم از اتاقم گورت رو گم کناکراه چشم بهش دو با

از  یخواست کس یدلم نم چیچون ه میخدا رو شکر فقط من و اون خونه بود رونیکرد و از اتاق رفت ب ینازک چشم

 م:گفت یو سمت خودم برش گردوندم و با لحن تند دمیموضوع با خبر بشه دنبالش رفتم از پشت شونه اش رو کش

 کنم یم یخودت و خودم قسم کار یاز موضوع با خبر بشه به خدا انوشیبه حالت اگه ک یوا -

 ؟یدیاز هم بپاشه فهم تیزندگ

 کرد یشیبه عقب هلش دادم ا و
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 با ترس گفت: ختهیآم یبا لحن و

 من چکار به تو دارم! ونهید یدختره  -

 کردم هیدم و گرتخت افتادم و باز هق ز یکه داشتم برگشتم تو اتاق رو یحال زار با

 ؟یتونم فراموشت کنم آخه چطور یم یمن چطور ؟یتو با من چه کرد ایعرش

 ریکردم و تا قبل از آمدن مامان و بابا حوله ام رو برداشتم و وارد حمام شدم ش هیو گر ختمیروز رو فقط اشک ر نصف

 دیبخش یم امیاد اما حال خرابم رو التآب لرزه به جونم افت یاز سرد ستادمیآب سرد ا ریآب رو باز کردم و با لباس ز

 دیها خاتمه بدم با هیگر نیبه ا دیبا ختمیو باز هق زدم و اشک ر مدوش نشستم زانو هام رو بغل گرفت ریز نیزم یرو

نسبت بهش  یحس و عالقه ا چیکه ه یآدم هیکنار  یخوام شروع کنم فکر کنم به زندگ یکه م یدیجد یبه زندگ

 بود و بس... ایروح آخه روح و توان من فقط عرش یجسد ب هیشم  یشم، م یم یا گهیآدم د هینداشتم از امروز من 

رو لباش بود  شهیکه هم یخند شیزد درب اتاق رو باز کردم و با اکراه نگاهش کردم ن یکه صدام م ونیکتا یصدا با

 رو بر لب نشوند و گفت:

 عمو جون کارت داره! نییپا ایب -

بابا و  یمبل رو به رو یو تنها رو نییو رفتم پا دمیرنگم رو به سر کش یمشک یم تو اتاق روسراعتنا به او برگشت یب

 مامان لم دادم

 :دیرو به من پرس یبا لحن مهربون انوشیک

 حالت خوبه پرستو؟ -

 اهووم خوبم -

 ده؟یقدر پر نیپس چرا رنگ و روت ا -

 قدم شد. شیدر جواب دادن پ ونیمن کتا یجا به

 گهیافته د یحال و روز م نیشام معلومه به ا یوز رو تو اتاقش بود نه ناهار خورد نه حتتمام امر -

 دیبابا سمت من چرخ نگاه
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 ؟یشده بابا چرا غذا نخورد یزیچ -

 بابا جون؟ یخورم کارم داشت ینداشتم گرسنه ام که شد حتما م لیم یول ستین یزیچ -

 شد؟ یجوابت چ یدرباره موضوع خواستگار زمیبله عز -

گرفته بودم زمزمه کردم جوابم  یدستم رو به باز یکه انگشت ها یدر حال ریقرار شد و بغضم گرفت سر به ز یب دلم

 مثبته...

 یام که پا رو یکرد عجب عاشق دلسنگ یخودش فکر م شیپ دمینزد شا یام شد و حرف رهیبا چشمان گرد خ ونیکتا

 عشقم گذاشتم

 یم یو سع دمیخند یهاش م یکرد به شوخ یم ینیکه ته دلم غم سنگ نیا اشروع شد ب انوشیبه سر گذاشتن ک سر

داختم راه ان هیگونه احساس. برگشتم تو اتاقم و باز بساط گر چیسابق برگردم اما بدون قلب و ه یکردم همون پرستو

 یم دلم مداشت یدوست م یشناختم و نه حت یکه نه م یخورد آدم یرقم م یا گهیآدم د هیاز فردا سرنوشتم با 

خواست رو بدونم اما هر  یمن رو نم گهیکه د نیا لیعشقم رو بشنوم دل یبار هم که شده صدا نیآخر یخواست برا

 زیاش از همه چ یدور یفرستادم حرف دلم رو نوشتم از دردهام از سخت امیپ یزنم خاموش بود. کل یچه زنگ م

 دارم و بس... یپوچ یروحم بعد از او زندگ یجسد بکه همه رو بخونه و بدونه بعد از او  نیا دینوشتم به ام

کدوم از جشن ها  چیخواست تو ه یو احسان است دلم نم یسور یو هم زمان عروس اوشیس یروز عروس امروز

 رو بهانه یسور یرفتن با اونا اصرار نکنن رفتن به عروس یکه بابا و مامان برا نیحضور داشته باشم اما به خاطر ا

گرفتم و به تاالر مورد نظر  یناراحتش کنم تاکس خندهروز فر نیتو ا امدیدلم ن رونیاونا از خونه زدم بکردم و قبل از 

 نیهمچ هیدلم گرفت هه منم آرزو داشتم کنار عشقم  یج یدر حال پخش د یجشن و صدا ییبر پا دنیرفتم با د

 جشن مزخرف با رضا نامزد هی ییبا بر پا و از فردا دمیکدومشون نرس چیآرزو داشتم که به ه یمنم کل رمیبگ یمراسم

 ییخواست هم چنان شب بمونه و روشنا یدر کار نباشه چه قدر دلم م ییخواست فردا یقدر دلم م هشدم چ یم

 کنه. یمن رو از عشقم دور م شهیهم یکه برا یینباشه من از فردا متنفرم از فردا

 یمن نم یاز من خواست فراموشش کنم ول لیم به چه دلدون یکه نم یخبر بودم عشق یکه هفت روز از اون ب یعشق

 کنم. یفراموش نم یعشقش رو تو دلم بکشم ول دیتونم شا

ود شده ب یگونه ام جار یکه رو یآمد اشک ینقطه نشسته بودم م نیکور تر یکه سمت من که تنها تو یسور دنید با

 دمشیوش کششدم و در آغ کیرو پس زدم از جا برخاستم و لبخند زنان بهش نزد
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 کنم یم یخوش بخت یبرات آرزو یچه ناز شد زمیعز -

 ؟یجا نشست نیچرا ا نمیبب نیممنون همچن -

 زدم جواب دادم یم دیکه اطراف رو د یکردم تو چشمانش نگاه نکنم در حال یجدا شدم سع ازش

 یطور نیهم -

 انگشت هاش گرفت نیرو سمت صورتم آورد و چانه ام رو ب دستش

 ؟یکرد هیگرپرستو چرا  -

 گفتم: ریگرفت و نتونستم جواب بدم دستش رو پس زدم و سر به ز بغضم

 ستین یمهم زیچ یچیه -

 پرستو به من دروغ نگو -

 دمیخند

 دختر برو به مهمونات برس هیدروغم چ -

 یمطمئن -

 اوهووم -

نم تونستم اون جا بمو ینم نیتر از ا شیب گهید وستیبودن پ یزد و به جمع دخترا که در حال رقص و پا کوب یلبخند

 ییبایز یکرد و منظره  یتازه غروب م دیبود و خورش شیهوا هنوز گرگ و م رونیرو برداشتم و از اون جا زدم ب فمیک

تنها  ایحال و روزم رو؟ خدا ینیب یم ایزدم خدا ادیفر دلمدر آسمون ساخته بود سرم رو رو به آسمون گرفتم و ته 

 ...گهیبار د کیعشقم رو بشنوم فقط  یصدا گهیبار د هیزار فقط که ب نهیخواهش من از تو ا

در  فمیز کرو ا یتر گرفت و به اتاقم پناه بردم گوش شیگرفتم و برگشتم خونه از سوت و کور بودن خونه دلم ب یتاکس

 یا مگرفتم خدا خد یکه زد جون تازه ا یتک بوق دنیتخت ولو شدم و باز شماره اش رو گرفتم با شن یآوردم رو

 شد. یصدا جار یگرفته و دو رگه اش قلبم ضرب گرفت و اشکم ب یصدا دنیکردم که جواب بده با شن
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 بله -

 یندادم مدت هاست که بدون قلب زندگ تیاهم یشد ول کهیتفاوتش دلم گرفت شکست و چند ت یلحن سرد و ب از

 ود.ام ب یشکستن قلب من نبود شکستن تمام وجود و هست یصدا نیکردم پس ا یم

 الو سالم نفسم -

 به من زنگ نزن گهیپرستو مگه نگفتم د -

 ؟یکن یم نیتو چرا با من همچ ایعرش -

 به،یآدم غر هیبا  ید یبه خودت اجازه م یچطور یهست یا گهینفر د هیمتعلق  به  گهینکردم تو حاال د یمن کار -

 ؟یحرف بزن

 !بهیآدم غر -

 ایکس نشدم عرش چیمن هنوزم ملک ه ؟یزن یکه ازش حرف م ،بهیکدوم غر یمن یتو جون و تمام هست ایعرش

بم عذا نیتر از ا شیب ایدم عرش یبخدا قسم قول م ایدم عرش یقول م ونمیم یتو م یدم برا یبرگرد قول م ایجونم ب

و که ت ایافتم عرش یرو به بابا بگم اگر قبول نکرد به دست و پاش م زیخودم حاضرم همه چ ینده تو فقط بگو هست

 ...ایعرش دمیها کش یچ یدون یبر سرم گذشت نم یهفته چ هی نیتو ا یدون ینم

 به حرفم آمد. یلحن گرفته و تند با

جدا  االن نیتونم با تو باشم همون بهتر از هم یمن فکرامو کردم نم گه،یکنم بس کن د یبس کن پرستو خواهش م -

 کنم یم یخوشبخت یمنم برات آرزو میبش

 زدم ادیفر هیگر با

من تو رو دوست دارم به خاطر تو شب و روز  ایخوام عرش ینم یفهم یخوام م یبدون تو رو نم یمن خوشبخت -

آخه چرا به  رمیرو بپذ ییجدا نیا یخوا یفراموشت کنم از من م یخوا یازم م یبا تمام خودخواه یندارم حاال آمد

 ل؟؟؟یچه دل

به  یبرام مهم نبود که همه پ یزد انگار یبه سرم م ینطایش یشد و فکرها یکرد دلم داشت از جا کنده م سکوت

 رو نداشتم... یزیاز دست دادن چ یترس گهید یعشقم ببرن انگار
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م پر درد ی نهیخواست از س یانگار که م دیکوب یام م نهیوار خودش رو به س وانهیاش قلبم د هیگر یصدا دنیشن با

 رونیبزنه ب

 !زمیپرستو آروم باش عز -

 پرستو -

 سمنف -

 همه وجودم -

 عشقم -

 کنم یبده خواهش م جواب

 گهیکلمه بگم انگار د هیو قادر نبودم  دنیلرز یزدم لب و چانه ام از شدت بغض خود به خود م یصدا هق م یب

 قتیحرفا حق نیزد پس ا یم ییحرفاش رو باور نداشتم اون که از من خواست فراموشش کنم اون که حرف از جدا

 آورد. یم کردنم به زبون مآرو ینداشت فقط برا

 بگو حال داغونم رو داغون تر نکن پرستو یزیچ هیکنم  یپرستو خواهش م -

 دیبه گوشش نرس ییهقهقم صدا یصدا جز

 حالت خوبه پرستو جواب بده؟ -

صورتم رو پوشونده بود ضعف کردم  ینامعلوم زل زدم و اشک پهنا یتخت دراز کش بودم به نقطه ا یکه رو یحال در

 ...دمیرو نشن ایعرش یصدا گریاز دستم افتاد و د یشد گوش یچشمام تار و تار تر م یر لحظه جلوو ه

 نگاهم کرد و گفت یآمدم با مهربان رونیزد از اتاق ب یشکوه که صدام م یصدا زدنا با

 ؟یاماده ا زمیعز یچه ناز شد یاله -

 بعالمت بله سر تکون دادم دستم رو گرفت و گفت: ریبه ز سر

 :دیو پرس ستادیاز من ا تیشکوه با تابع ستادمیپله که گذاشتم ا نیاول یهمه منتظرن پا رو میس برپ -
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 شده؟ یزیچ

کنار رضا جا گرفتم هر  ریدادم و سر به ز یاز جا برخاستن سالم یمن همگ دنیبا تکون دادن سر جواب دادم با د باز

غم زده و عزا گرفته تا  یا بند نبود اما من با دلج هی یاز شدت خوش حال یروز نیهم چ هیمن بود در  یجا یک

کردن با او نداشتم دلم از  یبه زندگ یو رغبت لیم چیخواهم بست که ه یرو با کس ییزناشو مانیپ گهید یلحظات

م شده بود لیآدم سنگدل تبد هیانگار به  زمینداشتم که بر یاشک گهیهمه درد و غم به درد آمده بود اما د نیحجم ا

 که محکوم به زنده موندن بود و بس... آدم هی

نسبت به او نداشتم دستم رو که در دست  یحس و احساس چیخوند و من ه یعاشقانه م یدم گوشم زمزمه ها رضا

 ادمیاما متوجه خودم که شدم دستم رو مقابلش گرفتم  دمیدستم رو پس کش کدفعهیگرفت تا حلقه رو دستم کنه 

 یآدم هیهه با  میمحرم شده بود گهیما، به هم د نیب تیمحرم غهیص ین خطبه قبل با خوند قهیرفت که چند دق

شد که با  یبودم همون یبه سرم آمد که ازش فرار یدونه درست همون یمحرم شدم که دلم اون رو محرم خودش نم

من خواست و  یشد که مامان م یکه دوست دارم محرم بشم همون یکردم تا با کس یآمدن هر خواستگار ردش م

 یلیو خ اوشیشد که من به خاطرش عرفان، اشکان، س یخواستم همون یمشد که من ن یمدام مخالفش بودم همون

 شد. یم دیشد که نبا یکه دوست داشتم باشم همون یرو رد کردم تا با کس گهید یها

 نیب اتونستم تو چشماش بخونم اما من طال یرضا شدم عشق رو م یبایخوش رنگ و ز یبه چشمان عسل رهیخ

 یدونم که خنده اش فقط تضاهر یدلم به درد آمد م دمیتونم که باشم خنده رو لبان بابا رو که د یو نم ستمیعشق ن

 .بود و بس..

که در آغوش پر مهرش بزرگ شده بودم جدا بشم و  یبا من بود عشق یکه از کودک یبا عشق دومم عشق دیفردا با از

 بسازم و بسوزم؟ دیبا یوردونم با کدوم درد د یاون جاست که نم

 که یرو سمت داداشم عشق سومم عشق نگاهم

. مامانم رو نگاه کردم لبش خندون و چشمش ییو جدا یاز او رو تجربه کردم و چه سخت و تلخ بود حس دور یدور

ن بودم از همون دورا یآدم اضاف هیاو  یبرا شهیداد من که هم ینم تیوقت به بودنم اهم چیبود اون که ه یاشک

هنوز  دمیشا هیاشک خوش حال دمیشا ود؟ب یچ ختنشیاشک ر لیام من رو از مهر خودش محروم کرد پس دل یبچگ

 بودم من! یباورش نشده باالخره دخترش عروس شده هه چه عروس خوشبخت
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و فقط ا دیفهم یکرد و م یکه حالم رو درک م یتنها کس دیشا دیکرد چرخ یسمت شکوه که با بغض نگاهم م نگاهم

 بود

 کرد. یم یزد و شادمان یخندون دست م یبا لب شکوفه

 بودنم برده زیبه عز یتازه پ دیخندش نبود انگار هم ناراحت بود شا شیاز ن یگوشه کز کرده و خبر هی ونیکتا

 .دیآن چک یرو یانداختم و نگاه به حلقه تو دستم انداختم و قطره اشک نییرو پا سرم

تو  یاکه بر ایمن رو ببخش عرش دمیکش ادیرو به او دوختم و ته دلم فر سمیاه خفشرده شدن دستم توسط رضا نگ با

که  یباره عشق کیخواست به  یاز من م زیچه ظالمانه همه چ ادینموندم از امروز فکر کردن به او هم گناه بحساب م

هم شد انصاف خداااا چرا  نیکنم خدا ا رونیوجودم ب تمامسال ته دلم نشسته بود رو فراموش کنم و از  کیاز  شتریب

 چرا؟ آخه چرا؟؟ یدیبه داد دلم نرس

کاش  یا دم؟یجا رس نیاشتباه بود که به ا میزندگ یشدم کجا رهینا معلوم خ یتو اتاقم تنها نشستم و به نقطه ا باز

 ...گهید یکاش ها یکاش و ا یشدم! ا ینم وونشیوقت د چیکاش ه یا دمید یرو نم ایوقت عرش چیه

صورتم  شیکردم در حال پاک کردن آرا یو وانمود م ستادمیا نهیو مقابله آ دمیکه به در وارد شد از جا پر یتقه ا با

 یقلبم به تپش افتاد دلم م دنشیشد با د کیآهسته به من نزد یبودم با اجازه دادن ورود در باز شد و رضا با قدم ها

 .تادافیکدوم اتفاق ن چیه ینشه ول کیش بخوام بهم نزدخواست از یدلم م رونیبزنم تا از اتاقم بره ب ادیخواست فر

 و گفت: ستادیمقابلم ا ریبه ز سر

 !یستیخوش حال ن ادمیز میکه با هم نامزد شد نیکنم از ا یپرستو احساس م -

 گفتم: ریهم نبودم ته تخت نشستم سر به ز یینداشتم بگم آدم دروغ گو یکردم جواب سکوت

 عادت کنم زیمه چتا به ه یبهم فرصت بد دیبا -

لق حرکتم در هوا مع نیگرفتن دستم جلو آورده بود با ا یفاصله گرفتم دستش رو که برا ینشست که ازش کم کنارم

 از جا برخاست و گفت: دیکرد سپس دستش رو پس کش یموند مکث

 برم دیمن با یندار یکار -
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 نه ممنون بسالمت -

 شد؟ یدونه رضا چه حال یدل خودم هم به درد آمد خدا م یلحن سردم حت از

 دیکار رو بکنم من با نیا دیخواست صداش رو بشنوم اما نه نبا یرو به دست گرفتم دلم م یرفتن او گوش با

 دیصداش بغضم ترک دنیاسم غزاله رفت و صفحه رو لمس کردم با شن یفراموشش کنم دستم رو

 ؟یسالم پرستو جونم خوب -

 چطوره؟ ایو قرار ندارم تورو خدا بهم بگو حال عرشدلتنگم چند روزه آروم  یلیغزاله خ -

 یلیزنه حالش خ یحرف م یخوره و نه با کس یخوابه و نه غذا م ینه م ستیبگم پرستو حالش اصال خوب ن یچ -

 خرابه

 که هست داغون تر بشه باهاش حرف بزن تنهاش نذار نیغزاله تورو خدا مراقبش باش نذار حالش از ا -

از  یکاش کار یسوزه ا یبه خدا دلم به حال هر دوتاتون م زمیتو که حالت از اون داغون تره عزپرستو  یگ یم یچ -

 کردم! ینم غیآمد در یدستم بر م

به خاطر اون انجام بدم اما  یزد من حاضر بودم هر کار ییخودش نخواست بمونه خودش حرف از جدا ایغزاله عرش -

 .اون..

رو  نیکه در شرف ازدواجه صحبت کنه ا یده با دختر یاجازه نم رتشیداره و غ رتیمرد غ هیمرده پرستو  هیاون  -

 درک کن

 شدم و با لحن تند گفتم: یعصب

 خوام درک کنم یکنم نم یدرک نم -

 شه، یدرست م زیبه مرور زمان همه چ زمیآروم باش عز -

 مرگ... یمونم تا پا یم مکه داد یبگو من هنوز سر قول ایشه، به عرش یخوب نم یشه، ول یدرسته درست م -

 نزن دختر، ییپرستو دست به کار خطا -
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 ...خداحافظ

 نوشتم ایعرش یرو قطع کردم و برا تماس

 من شد... بیتو عشق نص یرو خواستم و به جا تو

 !...یشد یمن م بیتو نص دیخواستم...شا یعشق رو م کاش

 دلتنگم 

 تو که مدتهاست یبرا

 یآن که باش یب

 !…ت کرده اما یلحظه زندگ هر

ه ک یرو بدون تنها مرد نیا یمن نبودم ول یکه انتظارش رو داشت یاون دیدونم شا ینم یدوستم ندار گهیدونم د یم

 و بس... یوارد قلبم شد تو بود

 ...امتیتا ق داریات شدم د یتو را با خودم به گور خواهم برد من رو ببخش اگر باعث ناراحت و

رو با  شیاد آرا یم دنمیدونم بابا به د یکردم سر و وضعم رو درست کردم چون م رو خاموش یکردم و گوش ارسال

نشه گرچه صورتم افتضاح بود  یفکر نکنم تا اشکم جار یمنف یها یزیکردم به چ یدستمال مرطوب پاک کردم سع

 یگم شدم سر رونگاهش کردم و تو آغوشش  عشقندادم بابا که آمد با  تیباز اهم یزد ول یدرونش موج م یو ناراحت

  میتخت نشست یو هر دو هم زمان رو دیبر سرم کش یشد دست نوازش یاش گذاشتم و اشکم جار نهیس

 !زم؟یعز یچرا ناراحت -

 دلم گرفته بابا جون ستمیناراحت ن -

 هر دو دستش گرفت ونیرو م دستم

 ؟یتب دار یچه قدر داغ -

 ستین یمهم زیخوبم چ -
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 االستب یلیپاشو ببرمت دکتر تبت خ -

 دمیرو پس کش دستم

 شم یاستراحت کنم خوب م یبابا جون کم ستیبه دکتر ن یازینه ن -

 !زمیعز یرم تا تو استراحت کن یخب پس من م اریبس -

 دمیشد که دستش رو کش بلند

 بابا من رو ببخش -

 ؟یچرا مگه چکار کرد -

 خوام تنهاتون بزارم یچون م -

 زد و دوباره کنارم نشست یلبخند

من با  یکرد یخوشگلت رو بارون یو چشما یقدر ناراحت نیموضوع ا نیحاال تو به خاطر ا زمیراحت نباش عزنا -

 شم یمزاحمتون م امیشام م ایهر روز ناهار  یجا رفت نیرو بدون هر وقت از ا نیا ستمیوقت تنها ن چیوجود تو ه

 دمیخند

 گفت و رفت. ریبر سرم زد شب بخ یبوسه ا بابا

 یآفتاب ندارم سر رو یفردا و طلوع دوباره  یبرا یاقیاشت چیخورد و من ه یرقم م یا گهیمن جور د هیگاز فردا زند 

شد تو  یکردم حالم بد و بدتر م یکردم بخوابم اما هر لحظه احساس م یبالشت گذاشتم چشمام رو بستم و سع

عرق شده بود گلوم  سیبدنم خ گفتم داغ داغ شده بودم و تمام یم ونیزدم هز یکردم و حرف م یخواب ناله م

 که ایعرش دنیمن واضح نبود با د یگفتم اما برا یم ییها زیچ هیلب  ریکردم ز یم یخشک شده و احساس تشنگ

 بود دلم یبود هر چ قتیحق ایدونم خواب  یکردم نم یبود دستش رو محکم گرفتم و ازش گله م ستادهیباال سرم ا

چون روز به روز من رو از عشقم  دمیترس یم قتیشده بودم از حق زاریب تقیوندم از حقیبپ قتیخواست به حق ینم

 کند... یدور و دور تر م
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که کجا بودم نداشتم با نگاه  نیخبر از ا دیچرخ یتو گوشم م یمبهم یو صدا دیکش یباز کردم سرم سوت م چشم

تکون دادم با حس سوز درد که حس کنارم نبود دستم رو  یفروغم نگاه به اطراف انداختم خودم بودم و خودم کس یب

 تانمارسیکه تو ب افتمیرو در تمیتازه موقع دسرم که به دستم وصل بو دنیکردم سرم رو سمت دستم چرخوندم با د

رو به  ایگفتم نکنه اسم عرش یم ونیزدم و هز یبودم حرف م هوشیکه ب یبه دلم افتاد من موقع یچنگ کدفعهیبودم 

اه نگ انوشیبابا و ک یبه رو یطور باشه آبروم رفت حاال چطور نیا خودت کمکم کن اگر انه خد یزبون آورده باشم وا

 کنم؟

شد و با لحن  کیبود که وارد اتاق شد به تخت نزد ونیقدم سرم رو سمت درب برگردوندم کتا یصدا دنیشن با

 گفت: یمهربون

 حالت خوبه؟ -

فکر  دهیحال و روزم رو د نیت با من جور نبود حاال که اوق چیبودم اون که ه زاریبهم ترحم کنه ب یکه کس نیا از

 :دمیدارم؟ جوابش رو ندادم و پرس شیبه دلسوز ازیکرده ن

 جام؟ نیمن ا یاز ک -

 ساعت چهار بعد از ظهر است بایو حاال تقر شبیاز د -

 !هوشیب دمیشا ایوقت رو خواب بودم  نیشه تمام ا یتعجب چشم بهش دوختم باورم نم با

ت به تخ هیو تک دمیخودم رو باال کش یکنار تخت نشست کم هیصندل یکرد رو یبرام باز م یا وهیکه آبم یحال در

 :دمیدادم و پرس

 جا؟ نیمن رو آورد ا یک -

 زد و جواب داد. یلبخند

 یم ونیو هز یداشت یدیباهات داشتم که متوجه حال خرابت شدم تب شد یکار شتیآمدم پ شبیراستش د -

 ادیرو صدا زدم عمو خواست با ما ب انوشیو ک دمیخراب بود دو یلیردم باهات حرف زدم اما حالت خک دارتیب یگفت

 خواستم از عمو بخواد تو خونه بمونه، انوشیاز ک یول

 ادامه داد ریپرسشگرم رو بهش دوختم  سر به ز نگاه
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 تا... ادیعمو ب نخواستم یکرد یرو زمزمه م ایلب اسم عرش ریفقط ز یکه داشت یچون با اون حال -

برگردم خونه؟  ییخواستم آبروم رفت حاال با چه رو یشد که نم یمن همون یام زد خدا یکرد و آتش به هست سکوت

 دمیشدم با بغض نال یروز دچار نم نیگرفت و به ا یدلم نفسم م یکاش به جا یا

 د؟یفهم انوشیک -

 دست هاش گرفت و گفت: نیرو ب دستم

 دونست یرو م زیاز قبل همه چ انوشیک -

 دونست؟ یرو م زیکه از قبل همه چ یچ یعنیشدم و اشک تو چشمم حلقه زد  داغ

رو  او دنید یرو گهیانداختم د نییتونستم سرم رو پا یکه م ییبه اتاق در خودم مچاله شدم و تا جا انوشیورود ک با

ه حالم ک انوشیک یصدا دنینه با شنکردم بغض هر لحظه ممکنه خفه ام ک ینداشتم نفسم به شمار افتاد و احساس م

 یقبه خاطر عش یعنیدوست نداره با من حرف بزنه  گهید یعنی ؟یچ یعنیدر خودم شکستم  دیپرس یم ونیرو از کتا

از  دیبعد از عشقم با یعنیهمه درد در حال انفجار بود  نیبشم؟ دلم از حجم ا خیتوب دیداشتم با ایکه نسبت به عرش

 هدم آخه مگه گنا یرو هم از دست م یاز دست بدم نکنه بعد از او مهر و محبت پدر دیاونم با یعنیبرادرم هم بگذرم 

 بود؟ یمن چ

تا با دو یکیکردم انگار  یم یو نفس بکشم احساس خفگ زمیتونستم اشک بر ینم گهید یبند آمد و حت نفسم

 پدر و یمهر یفقط شاهد ب رمیم بمرو بسته بود من حاضر بود دنمیآورد و راه نفس کش یدستش به گلوام فشار م

 کشم یبرادرم نباشم من اگر شکستم با وجود اونا که زنده ام و نفس م

کردم درست نفس بکشم با چشم پر از  یم یسع دمیکش یکه رو آن دست م یرو سمت گلوام بردم و در حال دستم

 دمیمانند نال غیج ییصدا برداشتم و با زیشدنش به تخت سمت او خ کیچشم دوختم با نزد انوشیاشک به ک

 داداش من رو ببخش -

 آروم گفت: یبر سرم زد و با صدا یرو به آغوشش فشرد بوسه ا من

 !زمیآروم باش عز -
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 زیتا کم کم همه چ ختمیر یتونستم درست نفس بکشم و فقط اشک م یآروم شدنم دست خودم نبود هنوزم نم اما

 شد و سکوت همه جا حکم فرما شد. رهیتار و ت

دو نفره به همون  یگفتگو یصدا دنیپلک هام رو حرکت دادم و همون که خواستم چشم باز کنم با شن یآروم هب

 حالت موندم

 دونم یخودم رو مقصر م ییجورا هیجاها برسه،  نیخواستم به ا یمن نم -

 !زمیعز ینکرد یتو کار یول -

 یکردم آدم خود خواه یفکر نم فتهیحال و روز ب نیزدم باعث شدم پرستو به ا ایکه به عرش یبا حرف یدرسته ول -

 یعاشق م یکه من رو به عشقم به تو رسونده بود به خودم نگفتم آخه آدم وقت یباشم اونم در حق خواهرم خواهر

کردم  یدونستم احساس م یعشق اون رو گناه م ییجورا هیدونم چرا  ینم ستیدست خودش ن زیچ چیه گهیشه د

 که اون... نیخبر از ا یکرده بود من اون رو تو خونه ام راه دادم ب انتیبه من خ یجور هی ایعرش

 من بودم که ونیمن بودم کتا ادیعشق به وجود ب نیمالمتش کردم گفت من باعث شدم ا یبهش گفتم وقت یوقت

 عشق خواهرم رو تو دل اون کاشتم من بودم من!

 یا گهیآدم د هیکرد حاال من محرم  یدرد من رو دوا نم گهیحرفا د نیشد حاال ا یصدا جار یاز گوشه چشمام ب اشک

 و بس...  نیدلشکستم هم هیمن عاشق نبودم  گهیشده بودم حاال د

که  یاز همون اول با هر خواستگار دیکردم من با یبه عشق فکر م دیکنم جز خودم من نبا یرو مالمت نم یکس من

 .دیبه گوشم رس ونیآروم کتا یداکردم من حاال از خودم گله دارم! ص یآمد ازدواج م یم

 قسمت نبود که بهم برسن. دیشا یگفت یزیچ هی یآروم باش حاال تو ناراحت بود -

خواست به گفتگوشون گوش بدم  یدلم نم گهیمن قسمت نبود؟ د یبه دلم افتاد قسمت نبود؟ چرا فقط برا یچنگ

خودم بود من  ریه سرم آمد چون همه اش تقصکه ب یزیام به چ یهمه درد و غم رو ندارم من راض نیطاقت ا گهید

 دونم... یرو مقصر نم یکس

 و لبان خشک زمزمه کردم ییتر با گلو قیکردم و چشم باز کردم حالم بهتر شده بود اما زخم دلم عم یا سرفه

 بابا کجاست؟ -
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 زد و جواب داد. یزد لبخند یدر چهره اش موج م یزدم ناراحت یلبخند محو دنشیشد با د کیبه تخت نزد انوشیک

 گرده یاالن برم رونیجا بود رفت ب نیتازه ا -

رو  زیخوام همه چ یبشنوم م ییبزنم نه صدا یخواست نه حرف ینزدم اصال دلم نم یبه سقف دوختم و حرف چشم

 که لب باز کرد زمزمه کردم انوشیفراموش کنم ک

 کنم ینگو خواهش م یچیه -

 ستادنیطرف تخت ا هیو هر کدوم  دنیمن رو بوس یشدم هر دو رو زیخ میت نتخ یورود بابا و مامان به اتاق رو با

 آن زدم از اول فقط او عشق من بود و بس... یرو یدست بابا رو گرفتم و بوسه ا

 یو رغبت لیم چیکه ه نیداد با ا یکه کنارم رو تخت نشسته بود قاشق به دست کمپوت به خوردم م یدر حال مامان

 دیکه به در وارد شد نگاهم سمت در چرخ یتم مخالفت نکردم و دستش رو رد نکردم با تقه انداش یزیبه خوردن چ

باشم بعد از  یکردم عاد یعزا به پا شد اما سع لمشد ته د یخندون وارد اتاق م یرضا که با دست گل و لب دنیبا د

 قرار شد یقلبم ب ستادیکنارم ا داد و تخت رو دور زد و ونیبا جمع حاضر دست گل رو دست کتا یسالم و احوال پرس

 که ته دلم جا خوش کرده بود. یاسترس و غم یبار قلبم از رو نیا یقرار یاما ب

ونه از اتاق به هیبا  زیاتاق رو ترک کردن مامان و بابا ن ارنیناهار ب یبرا یزیکه برن چ نیا یبه بهونه  ونیو کتا انوشیک

 رو داشت. بهیآدم غر هی خارج شدن حاال من موندم و رضا که برام حکم

 ؟یبال بدور پرستو جان خوب -

 نینگرفتم؟ چرا حالم دگرگون نشد؟ چرا دوست نداشتم ا یاش شدم چرا با جان گفتنش جون تازه ا رهیتفاوت خ یب

 کلمه رو تکرار کنه؟؟

 ؟ینکنه از دست من دلخور یجواب من رو بد یقصد ندار -

 رو ازش گرفتم نگاهم

 یآمد یدیکشممنون خوبم زحمت  -

 کارم رو رها کردم و اومدم یمارستانیتا عمو جون گفت حالت بهم خورده و ب هیچه حرف نیا -
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 !زم؟یعز یبهتر االن

 گفتنش چکار کنم؟ زمیاگاه بهش زل زدم من هنوز جان گفتنش رو هضم نکردم با عز ناخود

 :دینگاهم جا خورد و پرس از

 زدم؟؟ یشده حرف بد یزیچ -

 تکون دادم سر

 نوچ -

 باهاش نداشتم گفت: ییآشنا چیکه ه یزد و با لحن یلبخند

 !میکار دار یزود خوب شو که کل -

 بهت نگاهش کردم با

 ؟یمثال چه کار -

 دیخند

 گهیمشترکمون د یدرباره زندگ یریگ میخب تصم -

 نگفتم... چیو ه دیاز حرفش دلم لرز باز

که از  ییتخت انداختم اما از بو یردم تن خسته ام رو روک یکه توش احساس آرامش م ییاتاقم شدم تنها جا وارد

گرفتم چندشم شد دو روز که حموم نرفتم حوله ام رو برداشتم و وارد حمام شدم تن خسته و کوفته ام رو  مارستانیب

 یو تو اتاق برگشتم دلم هنوز هوا رونیرو نداشتم زود از حمام حوله پوش آمدم ب زیچ چیحوصله ه دمیآب کش ریز

لحظه  کیتونم  یافتم؟ چرا نم یم ادشیبه  یکردم فراموشش کنم اما چرا ه یم یخواست من که سع یشقم رو مع

 دیام که از دو روز قبل خاموش بود رفتم با ترد یلباس تنم کردم و سراغ گوش یحال یبا او بودن رو فراموش کنم؟با ب

 س ها هم از طرف غزاله بود.تر تما شیصفحه هجوم آورد ب یرو امیاز پ یلیو س ردمروشنش ک

 شد. یبود دلم در جا فشرده شد و اشکم جار ایکه از طرف عرش امیپ نیخوندن اول با
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 آسون بود دیتو شا یرفتن برا -

 دلم از گفتنش لرزون بود اما

 داشت یدیجد یزندگ دیتو شا یبرا خداحافظ

 داشت. ییمن غم تلخ جدا یبرا

کنم  هیگر دیشده رو چند بار پس زدم من نبا یگونه ام جار یره قطره روهقم رو خفه کردم و اشکم رو که قط هق

 بتونم. دیتونم فراموش کنم با یبسه من م ختمیاشک ر یهر چ زمیاشک بر دینبا

در پام  نیاز بر خوردم به زم یناش یدرد نینشستم از برخورد زانوهام به زم نیزم یزانو افتادم و رو یعجز رو با

 بود. زیدر قبال درد قلبم ناچدرد  نیا یول دیپیچ

لب زمزمه  ریدادم ز یکه خودم رو نا آروم تکون م یشدم و در حال رهینا معلوم خ یبغل گرفتم و به نقطه ا زانوهامو

 کردم یم

با من بمون نگو  یمون یدروغه بگو م هیاگه  یبار حت نیآخر یتنها نرو من و دست خدا نسپار با من بمون تو برا -

 و من و یحقم نبود بر دمیدست کش ایبه خاطرت از همه دن دمینفس کش یعمر هیبا عشق تو من  ،یتون ینم گهید

 ...یدوستم ندار گهیفقط نگو، نگو د یتنها بذار

رو  یلحظات زیتموم شد همه چ زیقبول کنم همه چ دیو چشمام رو بستم با دمیوار خواب نیجن نیزم یشدم و رو خم

الم ح شونیاز بلند دمینمدارم کش یبه موها یو دست ستادمیا نهیبرخاستم و رو به آبه همون حال موندم سپس از جا 

رو  یچیکنم ق یام رو سر موهام خال یناراحت وتونم تمام حرص  یحد اقل م دیچرخ یچیبهم خورد نگاهم سمت ق

 گهیو با دست داز موهام رو در مشت دستم گرفتم  یزدم و قسمت یبخش تیبه اون شدم لبخند رضا رهیبرداشتم و خ

ه ک یفشار نیبرم با اول یکار لذت م نیموهام فرو بردم انگار با انجام دادن ا نیرو پشت سرم قرار دادم و ب یچیام ق

کرد با  ینبود دلم رو خنک نم یمن کاف یبرا نیافتاد اما ا نیشونه و زم یوارد کردم چند تارشون رو مموها یرو

 شدم رهیاز دستم افتاد و با بهت و دهان باز به او خ یچیو ق دمیاز جا پرکه وارد اتاق شده بود  انوشیک ادیفر

 ؟یکن ینکن چکار م یوونگیپرستو د -

 دستان قدرت مندش گرفت و تکونم داد. نیو هر دو شونه ام رو ب ستادیا مقابلم
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 ایپرستو به خودت ب -

 نگفتم چیاش زل زدم و ه یتنبود به چشمان دوستداش زونیکه دستام آو یدر حال یعکس العمل چیه بدون

 پرستو با توام -

 دستانش گرفته بود نیب یکردم انگار مجسمه ا یبا سکوت نگاهش م باز

 پرستو حالت خوبه جواب بده -

 یلیس یجا یدست رو ختیصورتم ر یکه به صورتم زد سرم کج شد و موهام رو یمحکم یلیسکوت با س بازم

و در  دیشد من رو در آغوش کش یگونه هام جار یصدا رو یردم و اشک بگذاشتم و از پشت موهام با بغض نگاهش ک

 نیسرم زد و باز من رو به خودش فشرد چه قدر به ا یرو یروند بوسه ا یصورتم به عقب م یکه موهام رو از رو یحال

م رو سکوت گرفته بودم صورت یبگم انگار روزه  یزیخواست چ یداشتم چه قدر محتاجش بودم دلم نم ازیآغوش ن

 هر دو دستش قاب گرفت و گفت: نیب

 خوام باهات حرف بزنم یم -

 گفت: تیچانه ام گذاشت و سرم رو باال گرفت و با قاطع ریانداختم انگشتان دستش رو ز ریبه ز سر

 دم در باش گهید قهیتا ده دق رونیب میاماده شو بر -

موهام رو شونه زدم و پست سرم جمع کردم  تفاوت لباس عوض کردم و آماده شدم یب رونیگذاشت و رفت ب تنهام

ا او ب ییآشنا چیه دمید یم نهیکه تو آ یروحم انداختم دختر یبه صورت ب یو نگاه دمیرنگم رو به سر کش یشال آب

بردنش نداشتم  یبرا یا زهیانداختم انگ یشبه گو یخودم دادم نگاه لیتحو یخند شینداشتم انگار من نبودم ن

 ونیکتا رونیکردم و رفتم ب یاز بابا و مامان خداحافظ رونیخت پرتش کردم و از اتاق زدم بت یخاموشش کردم و رو

ها چه مهربون  یتازگ نیشدم ا نیزد رو ازش گرفتم و سوار ماش یلبخند دنمیبود با د ستادهیا انوشیدم در کنار ک

 شده بود.

که در حال رفت و آمد بودن چشم دوختم  یدمو به مر رونیدادم و به ب هیتک شهیسرم رو به ش انوشیسوار شدن ک با

 بودم فقط غرق خودم و درد خودم بودم... یکس ادیکردم نه  یفکر م یتو سرم نبود پوچ پوچ بودم نه به کس چیه

 ؟یبگ یزیچ هی یقصد ندار -
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 سردم رو سمتش سوق دادم نگاه

 ایکنم به خودت ب یپرستو خواهش م -

ردم و روشنش کردم و گوش به آهنگ در حال پخش سپردم تا به محل مورد اعتنا به او دستم رو سمت پخش ب یب 

ون بد انوشیک میهم نشست یشدم و همراهش قدم برداشتم رو به رو ادهیشدنش پ ادهینگفت با پ چیه دمینظر رس

 سفارش داد. یشکالت کیبخورم برام قهوه با ک یکه بپرسه چ نیا

 شد شدم یکه از تو فنجان قهوه بلند م یبه بخار رهیخ

 ؟یبگ یزیچ یخوا یپرستو نم -

 از بخار گرفتم و نگاهش کردم و جواب دادم نگاه

 گفتن ندارم یبرا یمن حرف -

 من رو محرم خودت بدون اریکنه رو به زبون ب یم ینیکه ته دلت سنگ یحرف -

 تم:گف یدیترس و ترد چیبدون ه مارستانیتو ب ونیآوردن حرفاش با کتا ادیزدم با به  یخند پوز

 ؟یگفت ایبه عرش یخوام بدونم چ یفقط م -

 انداخت و گفت: ریبه من شد سر به ز رهیرنگ و روش عوض شد و خ کدفعهی

 خوام یپرستو من معذرت م -

 گفتم: یلحن عصب با

 فقط جواب من رو بده خواهشا -

 یرو برداشتم و در حال چنگال دیچسب یبه کام من م یقهوه ام رو برداشتم و مزمزه کردم طعمش تلخ بود ول فنجان

 انداختم با لحن آروم و شرمنده گفت: انوشیبه ک یچشم ریداشتم ز یبر م کیاز ک یکه قاچ کوچک

 .تو رو.. ایکه عرش نیشک کردم ا ییزهایچ هیتهران بود و رفت به  ایکه عرش نیبعد از ا یمدت -

 منتظر ادامه موندمکردم  یم یباز کمیکه با چنگال با ک یدر حال ریکرد سر به ز سکوت
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ال ح دنیبود به خودم گفتم اشتباه متوجه شدم اما بعد با د یعاد زیمراقب تو و رفتارت بودم اما همه چ نیبعد از ا -

حت و نارا یعصب ایاز دست عرش یلیشد خ لیتبد نیقیبرات خواستگار آمد شکم به  یات وقت یو روز و اشک پنهان

داشته باشه زنگ زدم به او و از  یبه خواهرم نظر تمدوس نیزتریو عز نیرت یمیصم یکردم روز یشدم فکرش رو نم

 از دهنم در آمد بارش کردم یهر چ تیعصبان یرو

 :دمیدادم دندونام رو بهم فشردم و پرس یانداخت و سکوت کرد سکوتش عذابم م ریبه ز سر

 ؟یبهش گفت یچ -

 کرد و زمزمه کنان گفت: نگاهم

به خودت  یدار رتیو غ یرداره بهش گفتم خواهرم در شرف ازدواجه اگه واقعا مردازش خواستم دست از سرت ب -

 .که.. یاجازه نده که با دختر

 یزیچ گهیحرفا که د نیبشنوم با ا یزیخواست چ یدلم نم گهیرو جلو دهانش به عالمت سکوت قرار دادم د دستم

از گوشت و استخون من بودم  یشم اون تکه احرفا متنفر ب نیبه خاطر ا انوشیتونستم از ک یشه، نم یدرست نم

 میبود قسمت نبود ما بهم برس ونیحق با کتا دیشا

دونم من  یم ختمیدونم چرا از موضوع که خبر دار شدم بهم ر یکردم نم یبد یلیپرستو من رو ببخش در حقت خ -

 باعث شدم...

 نیکه بخوام نبخشمت ا ستمین ریت و دلگبشنوم من ازت ناراح یزیخوام چ یرو فراموش کن نم زیهمه چ انوشیک -

خوام بابا از موضوع با خبر  یازت دارم نم یخواهش هیمنم که راه رو درست نرفتم حاال من  نیمنم که اشتباه کردم ا

 توام... یعمر شرمنده  کیکه  نیاونم بشم هم یخوام شرمنده  یبشه نم

 حرفم آمد به

 من یحرف رو نزن ابج نیا -

 از جا بلند شدم و زمزمه کردم ینداشتم که بگم به آروم یحرف گهینگفتم د یزیچزدم و  یخند پوز

 خوام برگردم خونه یم -

 زد و گفت: یجا برخاست لبخند از
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 م؟یقدم بزن میبر یدوست ندار ستیزود ن -

 خوام برم خونه یم -

نگاهم کرد  یار شد لحظه اسو انوشمیشدم ک نیسوار ماش یحرف چیبه دنبالم آمد بدون ه انوشمیراه افتادم ک به

 سپس به راه افتاد.

 هیو چشمام رو بستم دلم  دمیوار خواب نیتخت جن یبه غذا خوردن نداشتم رو یلیتو اتاقم خسته بودم و م برگشتم

م تون یم یطور نیشدم حد اقل ا ینم داریب گهیبخوابم و د یخواست کاشک یمرگ رو م کی هیبه سبک قیخواب عم

نم ک یصرف نظر نم ممیبا وجود رضا از تصم یحتقولم هستم  یمن هنوز پا یدادم وفا کنم ول ایکه به عرش یبه قول

 فرصت هستم! هیفقط منتظر 

 شیو پ رونیشدم اما ب یعاشق دلشکسته م یهمون پرستو افتمی یروز گذشت هر بار تو اتاقم خودم رو تنها م چند

هاش و سر به  یرو زخم هام باشه و با شوخ یمرحم غشیدر یکرد با محبت ب یم یهم سع انوشیبودم ک یرضا عاد

 شد. یو البته موفق هم م ارهیلبام ب یسر گذشتن هاش خنده رو رو

 هیا ب میصحبت کن گهیبا هم د یخواست روشنش کنم تا تلفن یروز که تلفنم خاموش بود و هر بار رضا از من م چند

 یا دهیو فهم نیجور حرفا اونم اون قدر آدم سنگ نیو از ا که درس دارم و حوصله ندارم نیکردم ا یبهونه قانعش م

 گفتم همون بود. یزد و هر چه م ینم یبود که رو حرفم حرف

رابطه سرد  نیخواست به ا یاز هر نوع احساس در افتاده دلم نم یکه خال یآدم هیسوخت که با  یبه حالش م دلم

 که مستحق عشقش باشه یرو داشت که با دختر نیا اقتیون لنبود که با من بمونه ا نیادامه بدم اون حقش ا نمونیب

هر دو دستم  نیرو ب یشد.گوش یسردم مواجه م اربا رفت دیورز یکنه نه من که هر چه بهم عشق و محبت م یزندگ

 دیاز من گرفته اصال به فکرم بوده؟؟ با ترد یسراغ ایآ نمیخواست بب یخواست روشنش کنم دلم م یگرفتم دلم م

ها و تماس ها چشم فقط دنبال اسم او بود اما نبود نه زنگ زده نه تماس گرفته  امیردم با هجوم آوردن پروشنش ک

 بعد از نصف شب بود. یتونسته من رو فراموش کنه ساعت رو نگاه کردم دو یزود نیبه ا یعنیبغضم گرفت 

 کنه؟ یبه منم فکر م ایآ داره؟یاالن ب یعنی

نم اشک تو  دنشونیبود با د ییو جدا یو دور یچک کردم همه اش از شکست عشق رو لشیو پروفا تیوضع دیترد با

ه ام بست یلبا یاو رو ادیبه  یلبخند دارهیپس هنوز ب دیبود دلم لرز نیرو چک کردم انال تشیچشمام نشست وضع

 زم امتحانا یاگر دار ایشده بود خدا تنگخنده هاش  یگفتناش برا زمیعز یصداش برا یبرا شینقش بست دلم برا
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خواست  یشده بود دلم م یگونه ام جار یصدا رو یقطرات اشک ب چمیکه باختم من بدون اون ه ینیب یم یریگ یم

و له حرفا اون ر نیبا گفتن ا انوشیدونم ک یم ستیدونم که حالش از من بهتر ن یباهاش حرف بزنم حالش رو بپرسم م

کاش  یگفتم ا یکاش اون روز جواب بله ام رو نم یکردم ا یم یکار هیوسط نبود تا خودم  نیا ییکاش رضا یکرد ا

 مدیفهم یهمه اتفاق م نیکاش قبل از ا یدل اون رو شکونده ا انوشیکه ک دمیشدم فهم یکه نامزد رضا م نیقبل از ا

 !گهید یکاش ها یکاش و ا یچرا از من خواست فراموشش کنم بازم ا

 دیبا دمیورز یتم من هنوزم اون رو دوست داشتم و بهش عشق مقلبم گذاش یرو رو یبه عکسش شدم و گوش رهیخ

 که بدونه نیباشم مهم ا یکه آدم خوش قول نیمهم ا ستیمهم ن چیکه دادم وفا کنم برام ه یبه قول دیکنم با یکار

 رو دوست ندارم. یا گهیمن جز اون کس د

امروز کالس داشتم و چون زود  نییم پاو رفت دمیبه سر و وضعم رس یشدم کم داریحال از خواب ب یکسل و ب صبح

 دمیبابا و مامان رو بوس یزدم و گونه  یرفتم چند لقمه بعنوان صبحونه خوردم لبخند یزود تر م دیشد با یشروع م

 دمیپا چرخ یپاشنه  یو سمت پله ها رفتم که بابا صدام زد رو

 بله جونم بابا -

 جا کارت دارم نیا ایبابا ب -

 ستادمیو مقابلش ا برگشتم

 نیبش -

 و منتظر چشم به دهانش دوختم نشستم

 دستان گرم و مهربانش گرفت و گفت: نیرو ب دستم

 هست که ناراحتت کرده؟ یزیدخترم چ -

 بهت نگاهش کردم با

 یزیغذا خوردنت هم کم شده اگر چ یحواسم بهت هست حت یخند یم یزن یکم حرف م یکه تو خودت یمدت -

 هست بگو

 نشوندمبر لب  یتلخ لبخند
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 ستین یزینه بابا جون چ -

 ؟یبا رضا مشکل دار -

 کردم سپس جواب دادم سکوت

 مدام تو فکرم نیبابا هنوز به اون عادت نکردم به خاطر هم یدون یم یندارم ول یمشکل چیرضا نه ه -

 زد یلبخند

 یکن یعادت م زیکم کم به همه چ زمینکن عز ریذهنت رو درگ ادیز -

ر خوردم آمد ب یم نییکه پا انوشیدم با گفتن با اجازه سمت پله ها رفتم در حال باال رفتن با کتبسم از جا بلند ش با

آوردن اون روز دلم در جا  ادیاز به  میپله ها با هم بر خورد یو رو دمیرو د ایبار عرش نیکه اول یروز ادیناخود اگاه به 

 سد راهم شد. یبا شوخ انوشیفشرده شد ک

 ؟یبلند شد زیزود از سر مکجا خوشکله امروز  -

 زودتر برم دیکالس دارم با -

 شم تا برسونمت یخورم حاضر م یلقمه م هیخب پس منم  یلیخ -

 که پشتم به او بود جواب دادم یپله باالتر رفتم در حال هی -

 رم یممنون زحمت نکش خودم م -

خاتمه بدم امروز روز آخر  زیبه همه چ دیامروز باپله ها رو باال رفتم و وارد اتاقم شدم  هیبگه و بق یزیندادم چ اجازه

 ثابت خواهم کرد. ایاست که عشقم رو به عرش یکنم امروز روز یکه دادم عمل م یدل من است امروز به قول یعزا

 بلند گفتم: یو با صدا نییرو برداشتم و رفتم پا فمیو ک یعوض کردم گوش لباس

 مامان بابا من رفتم خداحافظ -

 امه دادمته دلم اد و

 ...شهیهم یبرا -
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هام  هیبود با تمام وجود هوا رو استشناق کردم و به ر دنیدر حال وز یزییو باد پا یهوا ابر رونیخونه زدم ب از

بهش نداشتم  یاحساس چیبار ه نیکرد اما ا یم قیرو به من تزر یفصل بودم احساس خوب نیعاشق ا شهیرسوندم هم

زدم و به حال خودم  یهدف پرسه م یروها ب ادهیده بود و من هنوز  تو پ کیزدکردم ساعت ن یط ادهیرو پ یمسافت

 میاون جا قدم گذاشت ایبار من و عرش نیکالس رفتن نداشتم وارد پارک که اول یخوردم حال و حوصله  یغصه م

 یها و بعضتن یرفت و آمد نداشت به جز چند جوون بعض ادیموقع از روز ز نینشستم تو ا مکتیهمون ن یشدم و رو

خواست اشک تو چشمام  یشد و دلم عشقم رو م میلحظه به اونا حسود کی دنیخند یگفتن و م یدو نفره با هم م

 شد. یگونه هام جار یجمع شد و قطره قطره رو

به  یزیچ یگفت یشدم تو که م یبودم و چ یبا رفتنت چ ینیحال و روز من رو تا بب ینیجونم؟ که بب ایعرش ییکجا -

 ونیچرا م ؟یدیو دست از عشقت کش یدیحرف رنج هیشد؟ چرا از  یتونه ما رو از هم جدا کنه پس چ ینمجز مرگ 

 ؟؟؟یچرا تا تهش باهام نموند ؟یغم تنهام گذاشت

رش د فمیحال از تو ک یزنگ تلفنم ب یصدا دنیزدم با شن رونیرو بغل گرفتم و از جا برخاستم و از اون جا ب فمیک

 نگفتم چیه یرو دم گوشم گرفتم ول یآوردم غزاله بود گوش

 ؟یخوب زمیپرستو عز -

 دمیتر شد و دماغم رو باال کش شیاشکام ب زشیر

 بگو حالت چطوره؟ ستین یبگو بذار صدات رو بشنوم چند روزه ازت خبر یزیچ هیکنم  یپرستو خواهش م -

 دندونام گرفتم ونیرو فرو خوردم لبامو م بغضم

 برسون لطفا ایه عرشب دمیبهت م غامیپ هیغزاله  -

 بگو؟ یچ -

 کنه، یبهش بگو پرستو امروز به قولش وفا م -

 نکن یوونگیدختر د یبکن یخوا یپرستو تو چکار م -

نفس دوستش داشتم و  نیام خاتمه بدم بهش بگو تا آخر یوونگیخوام به د یشدم امروز م وونهیوقته د یلیمن خ -

 خواهم موند
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 ستیراهش ن نیکنم آروم باش بخدا ا یخواهش م ییپرستو تو االن کجا -

 یاگر بهش نگفت یونینمونده! غزاله مد یراه چیمن ه یبرا -

دوازده ظهر بود آسمون  یکایرو تو مشتم فشردم ساعت نزد یاعتنا به صدا زدناش ارتباط رو قطع کردم و گوش یب

اهم رو سمت جاده پر از رفت و آمد شد ر یهم انگار مثل دل من دلش گرفته بود هر لحظه به غلظت ابرها افزوده م

و  وشانیتونست نظرم رو عوض کنه درسته دلم به حال بابا و ک ینم زیچ چیبود و ه یجد ممیها کج کردم تصم نیماش

 تفاوت یب زیتونم به همه چ یباشم رو ندارم نم ایبه جز عرش یا گهیکه با کس د نیسوزه اما طاقت ا یمامان م یحت

رو فراموش کردم دلم  زینشده و همه چ یزیکنم و وانمود کنم که چ یبسوزم و در غم زندگ عمر کیتونم  یباشم نم

 یبودم نم زاریکار ب نیکنم من از ا فینوه هام تعر یتلخ عشقم رو برا یبا حسرت قصه  نمیبعدها بش تخواس ینم

 مرحله برسه، نیام به ا یخوام زندگ

رسه که  یکس نم چیچون به ذهن ه نهیراه ا نیها دوختم بهتر نیشو چشم به رفت و آمد ما ستادمیرو ا ادهیپ کنار

تم که تو دس یبه عقب برگشتم گوش یزنگ گوش یقدم جلو رفتم اما با صدا کیبوده چشمم رو بستم و  یخودکش

 بود رو جلو صورتم گرفتم

 یخواست برا یم موقته منتظرت بودم دل یلیخ رید یلیخ یآمد ریشد چه قدر د یاشکم جار میاسم زندگ دنید با

 و دمیصفحه کش یرو دیکنم انگشت لرزونم رو با ترد یخواست ازش خداحافظ یبار صداش رو بشنوم دلم م نیآخر

 رو دم گوشم قرار دادم یگوش دنینفس کش یو حت یحرف چیبدون ه

 یبخند تلخقرار شد و ل یقلبم ب دمینگران و مضطربش رو که شن یها دوختم صدا نیماش تیچشم به جاده و جمع و

 صدا بودم. نیبر لبم نشست چه قدر دلتنگ ا

 کنم ینکن خواهش م یجواب بده تورو خدا جواب بده کار احمقانه ا زمیپرستو الو عز -

 نفسم جواب بده پرستو عشقم

کردم تازه خون تو رگ هام  یصداش و حرفاش احساس م دنیبا شن دیچک یالماس از چشمام م یمانند دانه ها اشک

 .ستین شهیهم یو برا هیموقت زیدونم همه چ یم یگرفتم ول یبود و جون تازه ا شده یجار

 بگو یزیچ هیدم جواب بده  یقسمت م یکه دوست دار یالو پرستو تو رو به جان کس -
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رو  یتونم کس ینم گهیشدم د یعاطفه ا یرو دوست داشتم؟ من آدم ب یکه دوست دارم! من چه کس یجان کس به

 دوست داشته باشم

خواستم  یهم نم دیاما من انگار قدرت تکلمم رو از دست دادم شا دیکش یزد و زجه م یم ادیفر یپشت گوش زا

 .بود یرفتم برام کاف یکه آرزو به دل نم نیهم دمیکه صداش رو شن نیبگم تا رفتن برام سخت نباشه هم یزیچ

 سر ییبگو پرستو به خدا قسم اگه بال یزیچ هیکه هست داغون تر نکن  نیحال من رو از ا زمیپرستو جونم عز -

 یدنده ا هیپرستو جواب بده عذابم نده آخه تو چه قدر  ارمیمنم بال سر خودم م ستمین گهیمنم د یخودت آورد

 دختر؟

کردم مردم  هیبلند گر یچمن ها نشستم و هق زدم با صدا یزدم عقب گرد رو یاز حرفش لبخند هیاشک و گر ونیم

 :دیام گذاشت و پرس دهیخم یشونه  یجلو آمد دست رو یکردن خانم یبا تعجب نگاهم م شدن یکه از کنارم رد م

 اد؟یاز دستم بر م یکمک -

 چشمان پر از اشک سر بلند کردم و نگاهش کردم و سر تکون دادم ) نه (، با

 ؟یپرستو هنوز هست -

 دمیدو رگه و لرزون نال یبغض و صدا با

 برم دیمن رو ببخش با -

 کنم به من گوش بده یگرفته ات بشم خواهش م یاون صدا یمن فدا یپرستو اله -

 از جا بلند شدم و باز با تکرار گفتم: یآدم آهن مثل

 خوام برم یبرم م دیمن با -

 گوش ندادم یول دیزد داد کش ادیفر

 . نامزدت. به نا..به.. انوشیبه پدرت فکر کن به ک ایپرستو به خودت ب -
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اونم گناه داشت دلم به  یهه من به همه فکر کردم اال به اون ، ول ارهیسخت بود به زبون ب حرف براش نیگفتن ا یحت

 یم شیکه خوب پ زیکردم همه چ یام رو م یمن که داشتم زندگ دمیجا رس نیشد که به ا یسوزه اصال چ یحالش م

 خورد بهم؟ زیهمه چ کدفعهیشد؟ چرا  یشد؟؟ آخه چ یرفت پس چ

 یزد و ازم م یم ادیوار فر وانهید دیرس ایها که به گوش عرش نیمترادف بوق ماش یم صداشد کیبه جاده نزد باز

 ینقشه م یروز نیهمچ هی یوقته برا یلیدونه که خ یخوام انجام بدم صرف نظر بدم نم یکه م یخواست از کار

 دمیکش

 خداحافظ عشق اول و آخرم -

 دیکش یدلخراش ادیوق ها فرمتمدد ب یها و صدا نیوحشتناک ترمز کردن ماش یصدا با

 کنم نه... یپرستو خواهش م -

ها  نیجاده رو بسته بودن تمام ماش یها دوختم انگار نیرو قطع کردم و وحشت زده چشم به جاده و ماش ارتباط

آروم و آهسته  یکردن با قدم ها یاون سمت جاده تجمع م یکرد و عده ا یبوق گوش رو کر م یمتوقف شده و صدا

شده بود  نیکه خون آلود نقش زم یدختر جوون دنیجلو رفتم با د دمیرس تیها گذشتم و به جمع نیاشم ونیاز م

 شد. یدلم به درد آمد و اشکم جار

رفت و با آمبوالنس دختره  یم یپراکنده شدن و هر کدوم طرف تیکم کم جمع هیگر ریرو نشستم و زدم ز ادهیپ یرو

ها حرکت کردن بعد از اون دختره  نیمنتقل کردن راه باز شد و ماش مارستانیبمرده به  ایرو که معلوم نبود زنده بود 

ته دلم نشست اما باز مصمم از جا بلند شدم درسته  یترس دمیدونم چرا اون صحنه رو که د ینوبت من بود نم یعنی

رفت و آمد  و چشم به ستادمیشدم دوباره ا یهمه درد و عذاب راحت م نیعوضش از ا یدرد بکشم ول یممکنه کم

اشکم رو با پشت دست پس زدم و سر بلند  دمیکه شن ییو با صدا دیجلو پام ترمز کش ینیها دوختم که ماش نیماش

 کردم

 زم؟یعز یکن یجا چکار م نیتو ا -

 و بازش کرد دیخودش رو سمت درب کش یندادم کم یاش شدم و جواب رهیخ یچشم اشک با

 سوار شو ایب -

 و جاده انداختم نیماش یو درب باز شده  نگاه به او هیباز  دهان
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 گه؟ید ایب یزل زد یطور نیا یبه چ -

به رضا چشم دوختم و رد تماس زدم با تعجب نگاهم  میاسم زندگ دنیبا سوار شدنم تلفنم زنگ خورد با د همزمان

 کرد و گفت:

 خون! یهو کاسه  نیچشات شده ع ؟یکرد هیافتاده چرا گر یپرستو اتفاق -

آوردن تصادف اون دختره دلم فشرده شد چرا اون؟ چرا من  ادیداشتم که بدم با به  یورتم زدم چه جواببه ص یدست

 به جاش نرفته بودم؟

 پرستو حالت خوبه؟ -

 دماغم رو پاک کردم و گفتم: دمیکش یدستمال

 اون جا تصادف شده بود دلم به حال دختره به درد آمده شیپ قهینشده اما چند دق یزیچ -

 بهش زل زدم دنشیبا خند دیخند

 ؟یرفت یتصادف؟ کجا م هیبه خاطر  یخوشگلت رو چکار کرد یچشما نیبب زمیعز یهست یک گهیتو د -

 جواب دادم متفکرانه

 خونه... -

 ؟یدانشگاه بود -

 اهوووم -

 آمدم دنبالت! یم یگفت یکاش م یا

 خاموش کردم رو یکه رضا متوجه بشه گوش نیانداختم و بدون ا ریکردم سر به ز سکوت

 که ناهار در خدمت باشم؟ ید یافتخار رو به بنده م نیا -

 کدفعه؟یشد  داتیاز کجا پ گهیخنگ نگاهش کردم آخه تو د یآدم ها مثل
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 امروز حوس کردم با زنم ناهار بخورم مگه بده؟ ؟یکن ینگاه م یطور نیچرا ا هیچ -

وش گ یباز با سکوت دردم رو فرو خوردم لبخند یبود ول نیسنگ یلیحجم کلمه زنم برام خ دمیدماغم رو باال کش باز

 لبم نشوندم و جواب دادم

 االن خسته ام گهیوقت د هیباشه  -

 از تنت بپره فقط اجازه بده به عمو جون خبر بدم که دلواپست نمونن یبرمت تمام خستگ یجا م هی -

 یفکر کردم اگر رضا سر نم نیبستم و به ا دادم و چشم هام رو زیبه م هیاعتنا تک یحرف زدن با تلفن شد ب مشغول

آخه کار  یدادم ول یانجام نم یکار درست دیشدم فکر کردم شا یاالن من به سرنوشت اون دختره دچار م دیرس

 نشونم بده ایدرست کجاست؟ خدا

 ؟یرس یبد حال بنظر م یلیحالت خوبه خ -

 که بودم جواب دادم یهمون حالت به

 کنه یمسرم درد  یکم ستین یزیچ -

 دکتر؟ شیپ میبر یخوا یم -

 ستین یازینه ن -

 یاو صد نیکه چشم باز کنم رو نداشتم با توقف ماش نیکردم اما حوصله ا ینگاهاش رو حس م ینیکرد سنگ سکوت

 رضا چشم باز کردم

 میدیرس زمیخوب عز -

توران که با سنگ کار شده رس یبنا رونیبود از ب ییبایو ز کیش یچشم دوختم چه جا میکه بود ییبه جا یجیگ با

شونه انداختم و همراه رضا  یرو رو فمیشدم ک ادهیداشت خودم رو جمع و جور کردم و پ یریچشم گ یبود منظره 

 یو قشنگ با تم بنفش و کرم بایز ساریداخل رستوران ب یزدم نما یرفتم همون طور که حدس م یسمت درب ورود

 رو به رضا گفتم یز نشستن با سردبود نگاه گذرا به اطراف انداختم و قبل ا

 دستم رو بشورم رمیمن م -
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 ام؟یباهات ب یخوا یم -

 دیبهش انداختم که حرفش رو پس کش ینگاه

 مونم یجا منتظرت م نیباشه برو من ا -

 به یشدم و نگاه سیحال و حوصله نداشتم وارد سرو چیاما ه دمیخند یحرکتش م نیبود به ا نیحالم بهتر از ا اگر

 آب رو باز ریو ش دمیبه صورتم کش یشده بود دست رهیچشمام گود رفته و ت ریروحم انداختم ز یخسته و بصورت 

 دمیکش قیعم ینفس گهیمشت د هیکرد باز  ترآب که حس کردم حالم رو به یآب به صورتم زدم سرد یکردم و مشت

رفتم با دستمال نم آب رو از  ونریزدم و ب یبه روش لبخند سیبه سرو یآب رو بستم با ورود دختر جون ریو ش

 لبخند دندون دنمیکه رضا اون جا منتظر من بود رفتم لبخند محو زدم و نشستم با د یزیصورتم گرفتم و سمت م

نشون بدم سکوت کرده  یدونستم چه عکس العمل ینم نیآمدم به خاطر هم یم رونیب هاشبا یبار نیزد اول یینما

 حواسم رو به اطراف دادم

 ؟یبگ یزیچ یاخو ینم -

 طرح سوالش با بهت نگاهم رو بهش ثابت کردم با

ما ا میبهتره بگم با هم محرم هست ای میاز دو هفته که با هم نامزد شتریپرستو ب ؟یکن ینگاهم م یطور نیچرا ا -

 واجازد نیا یکنم تو رو برا یدونم احساس م ینم نمیب یامون نم ندهیآ یزندگ یدرون تو برا یاقیشوق و اشت چیه

 مجبور کردن

 از خودم دفاع کنم یحت اینداشتم که بگم  چیاش شدم و ه رهیتر خ شیب

ام رو با عشق و محبت  یام که دوست دارم زندگ یباز بگو من آدم یهست بهم بگو اگر دوستم ندار یزیاگر چ -

همه  نیباعث شده ا یچلطفا با من رو راست باش بهم بگو  نمیب یتو نگاهت نم یعشق و محبت چیشروع کنم اما من ه

 ؟یاریدر ب مارستانیبشه و سر از ب یجاراشکت  مونیباعث شده درست تو شب نامزد یچ یو ناراحت باش نیغمگ

 نیکردم متوجه حال من نبود چنان غرق خودم بودم که به ا یانداختم من رو باش فکر م ریشرمنده ام رو به ز نگاه

رو دوست دارم  ایکه هنوز ته دلم عرش یبود دوست ندارم در حال یاهوشو ب دهیکردم اما او آدم فهم یفکر نم زایچ

هش رو ب زیکه همه چ نهیراه ا نیانت کار معروف بشم بهتریآدم خ هیوانمود به دوست داشتن او بکنم دوست ندارم به 

 ستمیعشق او ن قیبگم که من ال ستیتونم با او باشم بگم که قلبم با او ن یبگم بگم که من نم



 دوباره یطلوع

 
505 

 

 ستوپر -

 رو باال گرفتم نگاهم

 ؟یجواب بد یخوا ینم -

 زد یلبخند

پدرم بود و با اصرار او بود که  قیچون از طر یخواستگار امیکه مخالف بودم ب نیبا ا یهست یخوب یلیتو دختر خ -

غم  لیبه انتخاب پدرم احنست گفتم اما دل یآمدم اما خدا شاهده از همون نگاه اول مهرت به دلم نشست و حت

باشم حرف دلت رو بهم بگو هر  یخوب یدم شنونده  یکنم بهم بگو قول م یخواهش م دمینهون تو چشمات رو نفهمپ

 باشه قبولش دارم! یچ

همه بار غم راحت بشم بگم تا  نیرو بهش بگم تا بگم و از ا زیداد تا اعتراف کنم تا همه چ یبهم جرات م حرفاش

 کنم دایبازگشت به عشقم پ یبرا یدیام

 انداختم و گفتم: ریمکث کردم سر به ز امدیباز کردم اما صدام در ن لب

 ستین ندیخوش آ چیشما ه یخوام بگم برا یکه م ییحرفا -

 باشه قبول دارم یگفتم بگو هر چ -

 رو دوست داشتم! گهید یکیتونم با شما باشم من... من... قبال  یخوام اما نم یمن معذرت م -

که نگاهش کنم رو نداشتم االن اعتراف کنم بهتر از  نیبود و جرئت ا نییا شد سرم پاما حکم فرم نیب یلحظات سکوت

 از هر نوع مهر و احساس با او رو شروع کنم یخال یبود زندگ نیا

 باشه حرفام رو درک خواهد کرد. ییآدم با درک باال اگر

 کرد. یکوتاه ی خنده

 هنوز هست؟ ایرو خودم قبال حدس زده بودم اما آ نیا -

 حال و روز من نبود اگر بود من با تو نبودم نیقرار شد اگر بود ا یب دلم
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 رو باال گرفتم و زمزمه کردم سرم

 من هست! یزندگ یجا یکه اون تو جا یتونم با شما باشم در حال یتونم فراموشش کنم من نم یمن نم یول -

 تکون داد. یسر

 یقول م یببر ادیروزها رو از  نیبرات بسازم که تمام ا یزندگ هی دمیمن بهت قول م یول نیدرست حرف شما مت -

 دم کمکت کنم!

چرا قصد نداره دست از سرم برداره؟ فکر کردم از موضوع که با خبر بشه سرم داد بزنه و  نیبهت نگاهش کردم ا با

رد ک یخورد مخونسرد با موضوع بر یلینگفتم، اما خ یزیکردم چرا از قبل چ یاش باز یهوار بکشه، که چرا با زندگ

 :دمیگرفته بودم پرس یبه باز روکه انگشتان دستم  یدر حال ختیکه تعجب من رو برانگ یطور

 ؟یشما تا حاال عاشق شد دیببخش -

 زد یپوزخند

 .یخونسرد باشم، و ازت بخوام با من رو راست باش یطور نیعشق که باعث شده ا نیا -

 باز پوزخند زد و ادامه داد. دیمنظورش نشدم نگاه پرسشگرم به خودش که د متوجه

دو سال با هم  ستین شیحال زایچ نیعشق که ا یدختر مغرور و پول دوست ول هیاهووم عاشق بودم، اما عاشق  -

همه  ریآمد ز ونیکردم اما تا حرف از ازدواج به م یم یعمرم رو کنار او سپر یروزها نیخودم بهتر الیبه خ میبود

هر چه عشق و  دیاز همون روز ق مه،یکه اون عاشق من نبود بلکه عاشق ثروت پدرزد و با تمام وقاحت گفت  زیچ

 یکه ته دلته معذبم م یدرد یول یتو با همه فرق داشت دمیاما د تیرو زدم و با اصرار پدرم آمدم خواستگار یعاشق

 هی یازم پنهون نکرد یزیو چ یبا خبر بشم، ممنون که با من روراست بود زیکرد فقط دنبال فرصت بودم تا از همه چ

 یرو به باد فراموش میدیکه کش یکنار هم بودنمون باعث بشه هر درد ندهیدر آ دوارمیام میکیبه هم نزد االح ییجورا

 .میبسپار

کس ندارم و  چیبا ه یا ندهیآ چیزد؟ من ه یحرف م ندهیبود از کدوم آ یبهت بهش زل زدم چه قدر آدم متفهم با

 خوام تا آخر سر قولم بمونم یم و منخواهم داشت من قول داد

 رو ازش گرفتم و گفتم: نگاهم
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 تونم باشم من... یخوام من نم یمعذرت م یول یکن یممنون که درک م -

 حرفم آمد به

 وجود نداره! اهایسازم تو رو یبرات م یزندگ هی میکنم اون ور آب که رفت یخوشبختت م دمیپرستو بهت قول م -

 خودم نجوا کردم با

 ن ور آب؟!او -

 زد یلبخند

 دم یکار اقامتمون رو انجام م میبرادرم عقد که کرد شیپ هیبرم ترک رانیدارم بعد از ازدواج از ا میاره من تصم -

 زدم یخند پوز

 حد از خانواده ام دور بشم نیتونم تا ا یجا برم، من نم نیمن دوست ندارم از ا یول -

 کنه، یاست که ازدواج کنه بره خارج زندگ یهر دختر یآرزو نیپرستو تو حالت خوبه ا -

 ستمین یاما من هر دختر -

 ؟یایبا من ب یخوا ینم یچ یعنی -

 نه -

 بود نیمن ا میآخه چرا؟ از قبل تصم یول -

 اما من خبر نداشتم -

 باره بهتون نگفته؟ نیدر ا یزیپدرم چ یعنی -

 نه -

 زد یو لبخند عصب دیبه موهاش کش یدست یکالفگ با

 بهم بخوره یموضوع نامزد نیکردم سر هم یبر پا شده بود و خدا خدا م یعروس دلم ته
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 به من کرد. رو

 ؟یبخور یدار لیم یچ -

 یکنه هر چ ینم یفرق -

 غذا سفارش داد یمتوجه نشدم چ یفکر فرو رفتم و حت به

 کنم؟ دایمخمسه نجات پ نیاز ا یکن یکار یعنی شهیم ایخدا

 ؟ییپرستو دختر کجا -

 ؟یا منبله ب -

 منم هست! شیپ یاز تو کس ریمگه غ -

 کردم سکوت

 دم یبهت قول م م،یش یموضوع خوب فکر بکن ما کنار هم خوشبخت م نیپرستو لطفا به ا -

 ؟یرفتن مصمم یشما برا -

 ذاره پام رو اون جا بزارم یپدرم شرط گذاشته تا ازدواج نکنم نم یخواد برم ول یدلم م یلیبله خ -

 ؟یازدواج کن یخوا یموضوع که م نیا فقط به خاطر احاال شم یعنی -

 نه نه اشتباه متوجه منظورم نشو لطفا -

 یشکمم به قار و قور افتاد به فکرا دیکباب برگ که به مشامم رس یقرار گرفت بو زیم یهنگام سفارش غذا رو نیا در

 نیشروع به خوردن کردم بهتر از اکه ته دلم مهمان شده بود  یدیکه به سرم زد اشتهام باز شد و با ام یدیجد

 یکه هوام رو داشت نیمثل ا ایبمونه خدا رانیقبول کنه ا نرفتن داره محاله به خاطر م یکه رضا برا یبا اصرار شهینم

 یاحساس خوش نیباره همچ نیصد هزار بار شکرت بعد از گذشت دو هفته پر درد و غم اول ایخبر بودم خدا یو من ب

 یکرد نم یخوردن مدام نگاهم م نیحالتم شده بود چون در ح رییگار خود رضا متوجه تغآمد ان یبه سراغم م

 زدم و گفتم یشک کنه لبخند یزیچ بهخواستم 
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 کنم یم یاحساس سبک یلیحرف دلم رو بگم خ یممنون که اجازه داد -

 و گفت: دیبعد دست از خوردن کش ینگفت لحظات یزیزد و چ یلبخند

خوب فکر  میرو دار شیکه پ یایده آل یکنم به من و به زندگ یخواهش م یام باش یزندگ کیخواد تو شر یدلم م -

 ام چند برابر بشه یبکن بذار با جواب مثبتت خوش حال

 رو تو بشقاب رها کردم نوشابه ام رو برداشتم و گفتم: قاشم

 غربت اریکه ساکن د نیرم و از اجا تعلق دا نیدم که جوابم مثبت باشه چون من به ا یکنم اما قول نم یرو م فکرام

 زارمیبشم ب

 .میدو به فکر فرو رفت هر

هر چه زودتر از  دیبرم با رانیخوام از ا یراه بندازم که نم یو زار هیبرم خونه گر یکردم که وقت یفکر م نیبه ا من

 کاووس خالص بشم که شب و روز برام نذاشته... نیا

 داد رو به رضا گفتم: ین مساعت که چهار بعد از ظهر رو نشو دنید با

 برم خونه، دیمن با دیببخش -

اغش که سر ییاالن چه فکرها میمکالمه که با هم داشت نیدونم با آخر یبگم م ایرو به عرش دیام دینو نیبرم و ا دیبا

 نرفته گناه داشت عشقم که با اون حال و روز رهاش کردم

 زد و گفت: یلبخند

 یممنون که دعوت من رو رد نکرد -

 جا برخاستم از

 کنم یخواهش م -

 میکرد یط یحرف چیرو بدون ه نیو مسافت کم تا ماش رونیب میکه پول غذا رو حساب کرد از رستوران زد نیاز ا بعد

 درب رو برام باز کرد و سوار شدم اونم سوار شد و حرکت کرد.
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 داشتم یبیو دوست داشتم هر چه زودتر برسم خونه، حال عج دیکش یپر م دلم

 ...میروشن کردن پخش هر دو گوش به آهنگ در حال پخش سپرد اب

قبل از حرکت ازم  میکرد یخداحافظ گهیرو بهونه کرد از هم د یداخل خستگ ادیام کرد تعارفش کردم ب ادهیدر پ دم

که کنارش  ونیبود و کتا ونیزیتلو یخواست به موضوع خوب فکر بکنم رفتم داخل و به مامان که مشغول تماشا

ا خونه نبودن پس ت انوشیمعلوم بابا و ک اهربه دست گرفته سالم کردم و سمت پله ها رفتم از ض یته و گوشنشس

 دمیمامان سمت او چرخ یصبر بکنم با صدا دیشب با

 پرستو -

 بله مامان -

 رضا تو رو رسوند؟ -

 بله -

 داخل؟ ادیب یچرا تعارفش نکرد -

 ادمرفتم جواب د یکه پله ها رو باال م یحال در

 قبول نکرد خسته بود رفت خونشون -

 ده؟یاگه زنگ بزنم جواب م یعنیرو به دست گرفتم دل تو دلم نبود  یو گوش دمیتخت پر یاتاق شدم رو وارد

زدم و  یترشون از عشقم بود لبخند شیبار ب نیصفحه هجوم آوردن اما ا یرو روشن کردم باز تماس ها رو یگوش

بوق دلم ضرب گرفت مثل اون موقع ها دل تو دلم نبود تا صداش  یصدا دنیبا شن ام رو لمس کردم یاسم زندگ یرو

 دنیرو بشنوم اما با شن

 ...دیریباشد لطفا بعدا تماس بگ ینم ییمشترک مورد نظر در حال حاضر قادر به پاسخ گو -

 ؟سر خودش آورده باشه ییمن نکنه... نکنه بال یخدا یام وا یشونیگرفت و محکم زدم رو پ دلم

 د.ش یو اشکم جار دمیکش یاز سر خوش حال یغیصداش ج دنی. بوق... با شنگرفت و باز زنگ زدم بوق... بوق.. بغضم
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 ؟یالو پرستو خودت -

 کنم یمن و ببخش خواهش م ایبله خودمم عرش -

و من ر دیکه با ییتو نیببخشم؟ ا دیهزار بار مردم و زنده شدم؟ چرا با یدون یم ؟یبا من چکار کرد یدون یم ونهید -

 همه وجودم من و ببخش میجونم زندگ زمیهمه حرفام زدم و تنهات گذاشتم عز ریکه زود ز یببخش

 زدم و گفتم: یبود لبخند یجار یمثل ابر بهار اشکم

 تونم فراموشت کنم یجونم نفسم من تنها تو رو دوست دارم نم ایعرش -

 وده؟نبودت برام آسون ب یتونم فکر کرد یمن م یفکر کرد -

 زانو نشستم اشکم رو پاک کردم و گفتم: چهار

 خبر خوش دارم! هیبرات  -

 !زمیعز یجدا مدت هاست که محتاج خبر خوش هستم خوش خبر باش -

 رضا با تبسم گفتم: یحرفا ادی به

 زنم یرو بهم م ینامزد امشب

 کرد. سکوت

 ؟یجونم! هست ایعرش -

 !زمیهستم عز -

 ؟یچرا ساکت -

 بگم آخه؟ یچ -

 نگو فقط خوش حال باش یچیه -

 زانو نشستم و گفتم: یزد رو یمامان که صدام م یصدا دنیشن با
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 خوش برگردم منتظرم باش یدم با خبرا یبهت قول م یقطع کنم ول دینفسم من با نیبب -

 رفتم از نرده ها خم شدم و صدا زدم رونیو ب دمیبه صورتم کش یرو قطع کردم دست تماس

 بله مامانم -

 نگاهم کرد و گفت: نییاز همون پا مامان

 کارت دارم! نییپا ایدختر؟ لباس عوض کن ب یتو که هنوز لباسات رو عوض نکرد -

 چشم آمدم -

و  لبخند گل انوشیبابا و ک دنیرفتم با د نییکه داشتم پا یلباس عوض کردم و با حال خوش یتو اتاق زود دمیپر

شاد و  یطور نیوقته ا یلیدونم خ یدو با تعجب به من زل زدن م هر دمیزدم سالم کردم دست بابا رو بوس یگشاد

که رضا اصرار داره باهاش  نیوانمود کنم از ا دیبا مخودم رو شاد نشون بد ادیز دینبا یبودن ول دهیشنگول من رو ند

کرد  یمکث وشانیحالتم ک ییهوی رییبه خودم دادم از تغ یکانال عوض کردم و حالت ناراحت کدفعهیبرم خارج ناراحتم 

 :دیو پرس

 شده؟ یزیچ -

 باال انداختم شونه

 نوچ -

 :دیزد و پرس یلخند بابا

 خوش گذشت؟ یبود رونیبا رضا ب -

 ام رو برداشتم و جواب دادم ییآمد و به تک تکمون تعارف کرد استکان چا ییبا چا ونیکتا

 نوچ -

 نشست و گفت: ونیکتا

 آمده؟ شیپ یشدم چرا مشکلدر تو  یرییاز همون لحظه آمدنت متوجه تغ -



 دوباره یطلوع

 
513 

 

 اعتنا رو به بابا گفتم: یانداخت ب یم کهیت ایبود  یدونستم جد ینم

 ه؟یکه رضا قصد داره بعد از ازدواج بره ترک یبابا شما خبر دار -

 انداخت و جواب داد. انوشیبه من و ک یبا تعجب نگاه بابا

 !ه؟یبره ترک -

 گفته؟ یخبر نداشتم ک نه

 جواب دادم زونیآو یلب و لوچه  با

 رضا -

 :دیقرار داد و پرس زیم یاش رو رو یاستکان چا انوشیک

 باره نگفته بود؟ نیدر ا یزیحرف رو زده؟ چرا قبال چ نیخود رضا ا -

 زد گفت: یدرونش موج م یتیکه نارضا یباال انداختم بابا با حالت شونه

 !ه؟یخواد بره ترک یکه م یچ یعنیگفتن  یم یزیموضوع به ما چ نیدرباره ا نیقبل از ا دیبا

 شونه ام خم کردم و معصومانه گفتم: یرو رو سرم

 بابا من دوست ندارم برم -

 گفت: یبا لحن تند بابا

 یذارم بر یهم نم یدوست داشته باش -

 کرد یمکث مامان

 خواد بره، با شوهرش یوا مگه چه اشکال داره تنها که نم -

 ؟یکه چ ایست گل رو بدم ببرن اون ور دنرو با شوهرش خانم دختر همچون د یچ یچ -

 کنم؟ ریلقمه نون ندارم که شکمش رو س هیازش خسته شدم مگه  مگه
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 شدم... یبار غم خالص م نیبالخره از ا یعنی شهیباورم نم ایبه پا شده بود خدا یدلم عروس ته

 گفت: یرو به مامان با لحن آروم انوشیک

 رو بهم بزنه. ینامزد دیبا هیه ترکحق با باباست مامان رضا اگر بخواد بر -

 در هوا تکون داد و گفت: یدست مامان

 بگم واال یچ -

 بلند شد و گفت: ونیکتا

 با اجازه برم شام رو بکشم -

 از او بلند شدم و گفتم: تیتابع با

 منم برم کمکش -

با  ونیزخونه پا تند کردم کتازدم و طرف آشپ ییلبخند دوندون نما دیکه به روم پاش انوشیلبخند معنا دار ک دنید با

 زد و گفت: یلبخند دنمید

 هواتو داره! یلیکه خدا خ نیمثل ا -

 دادم و گفتم: زیبه م هیتک یخوش حال با

 قربون خدا برم من -

و شماره عشقم رو گرفتم اما هر چه  دمیتخت خز یآروم سرو شد بعد از شستن ظرفا به اتاقم رفتم رو ییبا فضا شام

 نداد. زنگ خورد جواب

 بخدا نوکرتم عاشقتم خدا جون ایممنون خدا ایدادم خدا هیزنان به بالشت تک لبخند

 ام بود یزندگ دمیزنگ تلفنم طرفش پر کش دنیشن با

 جونم -
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 دیخند

 کن زنگ بخوره بعد جواب بده دختر صبر

 نمونده عشقم یصبر گهیصبرم تمومه د -

  میدو سکوت کرد هر

 دمیاگرفت ش یباهام تماس نم ایاگر عرش ارمین تونستم عشقم رو دوباره به دست بغلط و نادرست م میتصم هی نیب

ها له شده بودم اگر رضا  نیماش کیالست ریمن االن ز دیکرد شا یاالن زنده بودنم محال بود اگر اون دختر تصادف نم

 بود. یا گهید زیو سرنوشت من چ ریتقد دیشا دیرس یسر نم

 میددو همزمان اسم همو صدا ز هر

 ایعرش -

 پرستو -

 ادامه داد ایعرش

 صدات بودم؟ دنیشن یچه قدر تشنه  یدون یم زمیعز ایجون و دل عرش -

 جان بخشش بدم یخواست هم چنان او بگه و من گوش به صدا یندادم دلم م جواب

 خبر خوش برات دارم یجونم کل ایعرش -

 کردم فیامروز با رضا بودنم رو مو به مو براش تعر انیو جر نشستم

 تخت بر عکس یرو رو یخواستم قطع نکنه گوش ایدونستم بابا بود از عرش یبه در وارد شد م یهنگام تقه ا نیا در

 شد. کیگذاشتم بابا آمد داخل و لبخند زنان به من نزد

 زم؟یعز یکه بخواب یخوا ینم -

 نه فدات بشم هنوز سر شبه -

 :دمیزدم و پرس یلبخند ارهیونست به زبون بت یبگه اما نم یزیخواست چ ینشست انگار م کنارم
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 خوشگلم رو ناراحت کرده؟ یهست که بابا یزیچ -

 زد یلبخند

اصرار داره  یلیرفتن اون ور آب خ یطور که مشخصه رضا برا نیراستش بابا جون تازه با پدر رضا صحبت کردم ا -

 شم یم بخواد تو رو ببره اون سمت دلتنگت مندار تویتا قبل از ازدواجش بره، منم طاقت دور دهیپدرش هم اجازه نم

 رو بهم زدم یخوام من نامزد یپرستو بابا معذرت م

 کردم گفتم: یکه نوازشش م یکه ته دلم مهمان شده بود دست بابا رو در دست گرفتم و در حال یخوش حال با

 اونم تا اون حد از شما رو ندارم ینکن فدات بشم منم دلم به رفتن نبود منم طاقت دور یخواه معذرت

 اشاره به حلقه تو دستم کردم چشم نازک کردم و گفتم: یزدم و با شوخ یلبخند

 شما؟ یالبته با اجازه  ارمیرو از دستم در ب نیتونم ا یحاال م پس

 و بغلم کرد. دیخند بابا

 آغوش پر مهرش شدم عاشقتم بابا جونم غرق

 گفت: یبر سرم زد و با شوخ یا بوسه

 تو بگردم یبرا گهیخواستگار د هیدنبال  دیبا بازم از فردا -

 رو برداشتم یرها کرد گوش یو خوش حال یبابا رفت و من رو در عالم شاد میدیهر دو خند و

 !میزندگ یهنوزم هست -

 میهمه زندگ زمیهستم نفسم، هستم جونم عز -

 و گفتم: دمیخوشانه خند سر

 ؟یکن یچکار م نمیخان حاال جاده باز بب ایعرش -

 دیندخ
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 بکنم؟ یبکنم مگه قراره کار دیچکار با -

 گفتم: یکردم و با شوخ یاخم

 کشم یتو رو م نمتیب یم -

 دیبلند خند یصدا با

 صدا بودم نیکرد و چه قدر عاشق ا یخنده اش حالم رو خوب م یصدا

 یاصال نم که ونمیسر جنگ بودم کتا انوشیشاد و شرور که مدام با ک یروز گذشت و من شدم همون پرستو چند

 خوب و مهربون شده بود. یلیبود با من خ یدونستم مشکلش با من چ

 یلذت م یهمه خوش نیخوب شده بود و من چه سر خوشانه از ا زیگذشت همه چ یاون روز ها بر وقف مرادم م انگار

 و سرنوشت برام پنهان کرده بود... ریخبر از آن چه تقد یبردم ب

رو به دوش انداختم و دوان  فمیک مینرفت دیوقت شده که با هم خر یلیخ دیابا برم خرشدم تا با ب یاتاقم آماده م تو

 رفتم. نییپله ها رو پا

 بابا جونم من آماده ام -

 و از جا برخاست دیخند بابا

 ؟یریم یکنه حاال کجا دار یندونه فکر م یتر دختر هر ک واشیخورده  هی -

 قربونت برم استیدن یجا نیرخوشگلم باشم بهت یمن هر جا که بابا یبرا -

 کرد ینوچ نوچ مامان

 دختر؟ یکرد یچکار م یزبون رو نداشت نیتو ا -

 دمیور چ لبامو

 عه مامان -

 دیخند بابا
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 شب شده گهید میبر دِ

ون خند یبا لب ونیو کتا انوشیهنگام درب باز شد و ک نیمامان فرستادم و سمت درب رفتم در ا یبوس تو هوا برا هی

 آمدن داخل

 :دیچشم تنگ کرد و رو به من پرس انوشیک

 عجله؟ نیکجا با ا -

 جواب دادم یناز و عشوه گر یبابا انداختم و با صدا یدور بازو دست

 رونیرم ب یبا عشق جونم م -

 برام زبون در آورد و گفت: انوشیک دیخند یآروم یبا صدا بابا

 یش یوقت درست نم چیه -

 اداش جواب دادم با

 !ینه که تو شد -

 تکون داد و گفت: یسر بابا

 کل زدن شما دوتا شروع شد؟ باز

 و با اشاره به من گفت: دیخند انوشیک

 به حال من اگر دخترم به عمه اش بره یوا -

 دمیو بهم کوب دمیبابا کش یذوق دستم رو از دور بازو با

 عمه؟! یگفت یجان تو چ یا -

 شم؟ یمن دارم عمه م یعنی

 گفت: یانداخت بابا با لحن شاد ریزد و سر به ز انوشیک یه بازوب یخجالت زده مشت ونیکتا
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 دته؟یجد یشوخ نمیا انوشیک -

 چشماشو گرد کرد و گفت: انوشیک

 یشیپدر بزرگ م یبابا شما دار شیجواب مثبت آزما نمیا ایکنم ب ینم یبه جان خودم شوخ -

 صدا زد یبلند یبا صدا انوشیکرد که ک یخنده ا بابا

 یکه مادربزرگ شد ییکجا مامان جونم -

 دنیکه از شن یدر حال دیرس یبه گوش م انوشیک یتا دم در صدا رونیب میرفت میدیخند یکه من و بابا م یحال در

ه ک میکرد یرو در سکوت ط یشدم و بابا به راه افتاد مسافت نیخبر خوش حال شده بودم لبخند زنان سوار ماش نیا

 بابا گفت:

 بخت و اقبال تو باز شده روزها نیکه ا نیمثل ا -

 داد حیکرد و توض یتعجب نگاهش کردم خنده ا با

 منظورم بازم برات خواستگار آمده -

رو ندارم سکوت کردم و باز بابا ادامه  یسکیر نیطاقت کوچک تر گهیمن نه من د یقلبم ضرب گرفت خدا کدفعهی

 داد

 است یخوب و با فرهنگ یبارم خواستگارت از خانواده  نیا -

 قرار بودم یرو به رو به رو دوختم اما ته دلم ب گاهمن

و به سن ازدواج  یتوست تو هم بزرگ شد یمن خوشبخت یو آرزو یزیبابا جون چه قدر برام عز یدون یخودت م -

و با ت یکه بشناسم و بدونم خوشبخت یاما چه بهتر با آدم یتو رو شوهرت بدم بر دیچه من بخوام چه نخوام با یدیرس

 یدیجد یزندگ هیسخته وارد  یات جدا بش نوادهاز خا یدرسته سخته بخوا یشده است بزارم ازدواج کن نیاو تضم

 است. یرسم زندگ نیا یول یازش ندار یاطالع چیکه ه یبش



 دوباره یطلوع

 
520 

 

دادم اما دوست نداشتم بازم درد بکشم دوست نداشتم از عشقم جدا بشم  یدگرگون شده به حرفاش گوش م یحال با

نفر عالقه دارم حاال اگر او  هیبگم که من به  یشه آخه چطور یگفتم اما روم نم یرو به بابا م زیه چخواست هم یدلم م

 تونستم بگم یم دیشناختن شا یرو نم

 زم؟یعز یکن یفکر م یبه چ -

 کرد و گفت: یکردم و جواب ندادم خنده ا نگاهش

 یرفتم که چطور یتا امروز با خودم کلنجار م کرد یپسرش خواستگار یزنگ زد و تو رو برا ایکه پدر عرش یاز وقت -

 یبر دیباالخره با یاز تو رو ندارم ول ییبهت بگم چون طاقت جدا

 گفت؟! یباورانه چشم به دهانش دوختم بابا چ نا

 !ا؟یپدر عرش گفت

 ...!میرس یبهم م ایباالخره من و عرش یعنیشه  یمن باورم نم یخدا

 یبار هر چه تو بگ نیتم اول به تو بگم اول خوب فکراتو بکن بعد جواب بده ابهشون ندادم گف یجواب چیمن هنوز ه -

 ادیب شیکه پ یمشکل نیبا کوچک تر ینکرده بعد از مدت یخوام خدا یمن قبول دارم نم یریکه بگ یمیو هر تصم

 درست همون طور که با رضا... فتهیشما ب نیب ییجدا

ر اون د یتو رو به نامزد یشناخت چیعجله کردم و بدون ه یرضا کمکنم درباره  یکرد سپس ادامه داد تصور م سکوت

فکراتو بکن و  یکه ازشون دار یپس از شناخت یدار ییآشنا ایخود عرش یخب تو خودت با خانواده و حت یآوردم ول

 جواب بده

 یمبر پاست ن یعروس دونه که ته دلم یدادم بابا نم یموقع جواب بله رو به بابا م نیشد هم یمانعم نم ایشرم و ح اگر

 و با وقار جواب دادم ریساختم سر به ز یسوختم و م یعشق م نیدونه که یک سال در ا

 چشم بابا جون -

 موضوع نگفته بود نیاز ا یزیکه چرا چ دمیکش یخط و نشون م ایعرش یته دلم برا اما

 ینیریجعبه ش ونیکتا یخبر باردار دنیو سر راه به مناسبت شن میرو کرد دامونیخر یو سر حال یتمام خوش حال با

 میگرفت
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در جعبه رو باز  یمملو از شاد یخندان و دل ییرو در دست گرفتم به داخل رفتم با رو ینیریکه جعبه ش یحال در

ا اخم نگاهم کرد ب زونیاو یبا لب و لوچه  انوشیجعبه رو بستم ک دمیکه رس انوشیخانواده گردوندم به ک نیکردم و ب

 گفتم:

 آقا. یکرد یم نیریتو بود که دهنمون رو ش فهیوظ نیا دمیتو ند یسیبه خس سیسپدر خ -

 ادامه دادم ونیسپس رو به کتا 

 داره! یعمه چه عمه ا ین ین نیبب -

 به ابرو هام دادم یو گره ا دیقهقه خند ونیکتا

 شه ینخند بچه کر م ادیز -

 گذاشتم و گفتم: وشانیک یپا یرو رو ینیریخنده جعبه ش ریحرف من همه زدن ز به

 یبچه ات رو نخور ینیریدلم به حالت سوخت ش یگناه دار ایب -

 و گفت: دیخند انوشیک

 ایبدجنس شد یلیها خ یتازگ -

 خبر گذاشته یکه من رو ب رمیجونم بگ ایاز عرش یحال اساس هیبرم  دیو سمت پله ها رفتم با دمیخند

 یانگشتم م یکردم و رو یم یتار موهام باز هیکه به  یدر حالتخت انداختم  یو شالم رو رو ستادمیا نهیبه آ رو

 رو دم گوشم قرار دادم یام رو لمس کردم و لبخند زنان گوش یاسم زندگ یرو چوندمیپ

 خانمم زمیبله جونم عز -

 گفتم: یلحن سرد و با دلخور با

 به من نگو خانمم -

 لحن صداش مشخصه که جا خورده از

 شده؟ یزیپرستو چ -
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 تخت نشستم و باز با همون لحن جواب دادم یه لب یرو

 یخوام که فراموشم کن یبار من ازت م نیا میکه به هم برس ستیکه قسمت ن نیمثل ا -

 نکن دختر وونمیشده؟ د یپرستو درست حرف بزن، بگو چ -

 دهانم گذاشتم خودم رو کنترل کردم و گفتم: یام گرفت دست رو خنده

 تو رو خوردم یخام بودم که گول حرفا یلیبود، من خ از همون اول عشق ما اشتباه -

 ؟یزن یحرف م یدار یگول کدوم حرفا؟ پرستو تو از چ -

 کردم بغضم گرفته گفتم: یکه وانمود م یدر حال یلحن تند با

 یبکن یکار نینبود که با من همچ نیو بدون حق من ا نیا یول اریاسم من و به زبون ن -

 کنما یده قطع مش یچ یپرستو بخدا اگر نگ -

 و گفتم: دمیرو بر هم کش ابروهام

 قطع کن یجرات دار -

 مگه نه؟ یتو من و دست انداخت نمیبب -

 خنده ریخوشانه زدم ز سر

 شده؟ یگفتم حاال چ یکه دستم بهت نرسه جون به لبم کرد نیمگه ا -

 خنده گفتم: با

 ؟یرو از من پنهون کرد یحقته چرا موضوع خواستگار -

 دیخند

 ه؟یعشقم حاال جوابت چ یبش ریخواستم غافلگ یم -

 نع... گهیمعلومه د -
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 !؟یچ -

 وقت چرا نه...؟ اون

 دوست دارم! -

 طور نیکه ا -

 اهوووم -

 دختر برام بگرده هیباشه منم برم به مادرم بگم دنبال  -

 برو بگو یجرات دار -

 دیخند

 من و روشن کن فیخب تکل -

 روشنه فتیتکل -

 ؟یچطور -

 یطور نیهم -

 برم بگم که جوابت مثبته؟ -

 دمیکش ینیه

 کنم  ینه فعال مثال دارم فکرامو م یوا -

 میدیهر دو خند و

 موضوع کار رو برام اسون نیسر کردم تا باالخره جواب بابا رو بدم خدا رو شکر بابا با طرح دوباره ا یصبر یروز با ب دو

 کرد و من موافقت خودم رو اعالم کردم.

 و با مینیعقد بش یسفره  یپا ایقدر زود من و عرش نیشد ا ینمباورم  اصال
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 !میابد مال هم بش یعقد ما برا یخطبه  خوندن

قدر خوش  نیا ایخدا یممنون که من رو به عشقم رسوند ایهلهله و کف زدن هوا رفت خدا یبله گفتن من صدا با

 زیسپاس به خاطر همه چ ایتونم بگم خدا یکه م یزیتنها چ میتو رو شکر گو یدونم چطور یحالم که عاجزم و نم

 چشمانم حلقه زد. وراز شاد بودنم د یچنان خوش حال بودم که دل تو دلم نبود و اشک ناش

 لبخند زنان دم گوشم زمزمه کرد. ایعرش

 عشقم! یباالخره مال من شد -

 دیگونه ام غلت یرو یاش زل زدم و قطره اشک لجوجانه ا یچشمان براق و دوستداشتن به

گونه ام پس زد  یکرد و اشکم رو با نوک انگشت از رو یصورتم تکون داد نوچ نوچ یانگشت اشاره اش رو جلو ایعرش

 زد و گفت: یآن نشسته بود بوسه ا یانگشتش که نم اشک رو یکرد و رو کیو به لبانش نزد

 خانمم! نمینب ونیوقت چشمان خوشگلت رو گر چیه -

 دمیخنداشکم رو پاک کردم و  ریبه ز سر

 یم دیشهر خودم برام سخت و دشوار بود اما با یخانواده ام و حت یمامان و همه اعضا انوش،یاز بابا، ک یدور گرچه

راحته  المیخ یطور نینمونده ا انوشیتا تولد دختر ک یزیکردم خدا رو شکر چ یرو شروع م دمیجد یرفتم و زندگ

 مونیکردن سه روز اول عروس یام رو م یخال یجا وردنت غصه خمامان و بابا کم وق انوشیک یحد اقل با وجود بچه 

 بود. دهیرس یواقع یو دور ییوقت جدا نیو بعد از ا میتهران گذروند یهتل ها نیتو بهتر

 بابا رو بغل کردم زانیر اشک

 ذارم یشه من و ببخش که تنهاتون م یبابا جونم دلم برات تنگ م -

 دنتیام د یحت نباش خودم زود به زود منارا زمیشه عز یما هم دلمون تنگ م -

 شدم یاز او محتاج آغوشش م یکنم با دور یباره حس م نیمن رو به خودش فشرد اول یرو بغل کردم به گرم مامان

دم  یو با لحن آروم دیبر سرم کش یاز شکوه و شکوفه خودم رو تو آغوش داداشم رها کردم و هق زدم دست بعد

 گوشم زمزمه کرد.
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 ها رو داره! یسخت نیموندن هم عشق یپا -

 مشت به بازواش زدم هیبر لبم نشست و  یلبخند

 زد و گفت: یکه منتظر چشم به من دوخته انداختم لبخند ایبه عرش یرو پاک کردم و نگاه اشکم

 م؟یبر -

 تکون دادم سر

 میاهوووم بر -

 از همه سخت تر بود بغل کردماز او برام  ییکردم و بابا رو که جدا یبار از همه خداحافظ نیآخر یبرا

 بر سرم زد و گفت: یا بوسه

 یاوردیبرو دختر تا اشک منم در ن -

 یبرا یدست یشدم و با چشم اشک نیو جودم سوار ماش یکردم و دست در دست عشقم تمام هست یکوتاه ی خنده

با  ایکرد عرش یم ینیدلم سنگته  ییکه خوش حال بودم اما غم جدا نیبا ا میشد مایخانواده ام تکون دادم سوار هواپ

 نه،کرد آرومم ک یم یکرد سع یکه دم گوشم زمزمه م ییدهایحرفا و ام

اونا آشنا نبودم  دیته دلم نشست من با فرهنگ و تقال یدلهره  دنیکش یدونستم همه انتظار ما رو م یکه م نیا از

اطر کنار عشقم موندن حاظرم تمام من عشقم رو داشتم من به خ یبر بخورم ول یهمه اش نگران بودم با مشکل

به ما خوش آمد گفتن  یبا خوش حال یعادت کنم وارد خونه شدم همگ زیها رو تحمل کنم تا کم کم به همه چ یسخت

 ادیدونم به  یکارشون شد م نیمانع ا ایکنند که عرش یقربان یوازمون گوسفند شیپ یلحظه ورودمون خواستن برا

گوسفند بد شده بود افتاد وارد اتاق مشترکمون که طبقه باال بود شدم کال طبقه  دنیرسر ب دنیاون شب که حالم از د

 ما قرار دادن اریمجهز و لوکسه در اخت دواح هیباال 

 دور شده بودم دلم براشون هیبه فکر فرو رفتم حدود چهار ساعت که از بابا و بق ریتخت نشستم و سر به ز یلبه  یرو

 تنگ شده خداا

 دستانش گرفت نیدستم رو ب ستادیبر لب نشوندم مقابلم ا یلبخند دنشیها رو به اتاق آورد با د چمدون ایعرش

 بر آن زد و گفت: یبوسه ا
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 خانمم یخودت خوش آمد یبه خونه  -

 گفتم: ریسر به ز ستادمیجا برخاستم و رو به روش ا از

 ممنون -

 چانه ام قرار داد و سرم رو باال گرفت و گفت: ریرو ز دستش

 !زمیبذار عشقت رو حس کنم عز نمیسرت باال باشه بذار تو چشمان قشنگت خودم رو بب یزن یبا من حرف م یوقت -

 تا قبل از شام هیحموم جفت اتاق بغل یبر یخوا یکه گفت لباس عوض کن اگر م دمیدستاش کش نیرو از ب دستم

 گرفته. یمادرم به خاطر ما مهمون نییپا میبر

 ردم چمدون رو بلند کنم گفتم:ک یم یکه سع یحال در

 ؟یلباس عوض کن یخوا ینم یتو چ زمیباشه عز -

 تخت قرار داد و گفت: یو رو دیبه ابروهاش داد و چمدون رو از دستم کش ینیچ

 فهم شد؟ ریش ید یسخت انجام نم یتا من هستم کارها -

از پشت من رو  ایدادم عرش یخت قرار مت یآوردم و رو یکه لباساهارو در م یو چمدون رو باز کردم در حال دمیخند

 شونه ام قرار داد و دم گوشم زمزمه کرد یسرش رو رو دیبه آغوش کش

 یمن شد یخوش حالم باالخره برا -

اش گذاشتم و  نهیس یدستم رو دور کمرش حلقه زدم سر رو دمیزدم دستش رو گرفتم و سمتش چرخ یلبخند

 گفتم:

 باشمبرات  یآل دهیبتونم زن ا دوارمیام -

که قصد خندوندن من رو داشت من رو از  یام زد سپس با شوخ یشانیبر پ یمن رو به خودش فشرد و بوسه ا شتریب

 خودش جدا کرد و گفت:

 عجله کن برو آماده شو یتا کار دست خودت نداد -
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 مشت رو ماساژ داد و گفت: یمشت زدم به بازواش جا هیو  دمیخند

 چاره شد. یاون راحت شد حاال نوبت من بدبخت ب دیکش یاز دست تو م یچ انوشیدستم تازه درک کردم ک یآ -

بزنم حتما سر  دیحوله رو برداشتم و رفتم حموم هنوز فرصت نشد خوب خونه رو د دمیکردم و خند ینازک چشم

تماال نبود و اح ایعرش رونیو از حموم زدم ب دمیگرفتم لباس تنم کش یدوش مختصر هیکار رو بکنم  نیا دیفرصت با

ز بعد ا دمیرو با حوله خشک کردم و سشوار کش امشده  تیال یها یو موها ستادمیا یقد نهیرو به آ نییرفته بود پا

م ک یلیخ شیآرا هیکنم با  شیآرا ادیشونه زدن پشت سرم جمعشون کردم حاال نوبت صورتم بود دوست نداشتم ز

 م داد.به صورت رییتغ یجاشم کل نیرنگ و ساده قناعت کردم تا ا

نان لبخندز دیکش یپر م هیبابا و بق یصدا دنیشن ی، دلم برا یو رفتم سراغ گوش دمیرو به سر کش دمیسف شال

 صداش بغضم گرفت دنیرو برداشت ، با شن یتک بوق گوش نیشماره بابا رو گرفتم با اول

 سالم بابا جونم -

  ریبخ دنیرس ؟یسالم دخترم خوب -

 ره؟مامان چطو دیممنون شما خوب -

 دیبه گوشم رس انوشیک یاون سمت صدا از

 رو بده من! یبابا پرستو؟ گوش هیک -

 انوشیرو داد دست ک یکرد و گوش یمختصر با من احوال پرس یلیخ بابا

 ریبخ دنیجونم رس یسالم اج -

 سالم ممنون -

 که با رفتنت خونه سوت و کور شد ها؟ یدختر مگه تو چند نفر بود نمیبب -

 دمیبغض خند با

 ...امینکرد بگو تا ب تتیکه اذ ایعرش نمیکردم بب یشوخ -
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 بابا حرفش ناتموم موند. یصدا با

 نمیرو بده من بب یدِ گوش -

راحت شد ،  المیخ یکم دمیکه صداشون رو شن نیقطع کردم از ا یبعد از حرف زدن با مامان و احوال پرس دمیخند

سمت او برگشتم با بهت  ایو داخل کشو گذاشتم ، با ورود عرشقرار دادم و سشوار ر نهیکنار آ زیم یرو رو یگوش

 دینگاهم کرد و با دهان سوت کش

 !؟یمن یتو واقعا خود پرستو نمیبب -

 دمیخندون پرس ییبه خودم انداختم با رو نگاه

 ؟یچطور مگه شک دار -

 دمیسمتم خم کرد خودم رو عقب کش یآمد سرش رو کم جلو

 ؟یکن یچکار م -

 گفت: زونیآو یا لب و لوچه با

 خوام یخب بوس م یزن یعه چرا ضد حال م -

 دمیخند

 میندار -

 مگه دست خودته -

 دیحرکت من رو به آغوش کش هیآمد و با  جلوتر

 نه؟ ید یآوردم که بوس نم رتیگ

از  یخم کرد و بوسه ا یدستش در برم اما موفق نشدم سرش رو سمتم کم ریکردم از ز یکنان سع خنده

 رفت به عقب هلش دادم و گفتم:ل*ب*ا*ن*م گ

 ؟یعه نگاه چکار کرد -
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 خندون گفت: ییلباش افتاده رو پاک کرد و با رو یو رژ رو که رو ستادیا نهیبه آ رو

 ها دیعجب چسب یول -

 وونهید -

 زد و گفت: یبرگشت چشمک سمتم

 م؟یبر -

 شونه خم کردم یرو سر

 میبر -

 م برگشتسمت ستادمیقدم برداشتم وا هیرو گرفت  دستم

 شده؟ یزیچ یستادیچرا ا -

 امیکشم ب یخجالت م ایعرش -

 هواتو دارم ینترس خودم چهار چشم میبر یکن یعادت م زیکم کم به همه چ زمیعز هیعاد -

بودم  پا گذاشته یا گهیشد انگار که تو عالم د یقرارتر م یرفتم قلبم ب یبا هر قدم که جلو م میهم قدم برداشت کنار

ه که ب ییمهمونا اون ور سالن قرار داشتن از سر و صداها میکرد یشد رو ط یم یباال که ته سالن منته طبقه یپله ها

هوامو داشته باش  ایخدا ب،یهمه آدم غر نیا ونیو تنها م تکخدا جونم من  یمعلومه شلوغ بود وا دیرس یگوش م

 زد و گفت: یکه متوجه حالم شده لبخند ایعرش

 نگران نباش ایب -

از  یکم دنشیباز به من خوش آمد گفت با د یهنگام غزاله لبخند زنان از اون سمت طرف ما آمد و با آغوش نیا در

د و ز یکردم لبخند یم یبگیاو کم تر احساس غر شیبودم و پ یمیاسترسم کم شد خدا رو شکر که با او دوست صم

 گفت:

 پس شما دوتا همه منتظر شما هستن؟ نییکجا -
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 و رو به غزاله گفت: دیزد و دستم رو کش یدوختم لبخند ایعرش مضطربم رو به نگاه

 استرس گرفته خواهر شوهرش هواش رو داشته باش لطفا یکم هیعروس خانم  -

قطره خون تو بدنم  هیزدن  یخدا اگر اون لحظه کاردم م یوا میو هر سه اون سمت سالن رفت میدیو غزاله خند من

تر  شیتعداد خانم ها که از مردا ب دیچرخ ایورود ما همه نگاه ها سمت من و عرشبابا؟ با  ییمامان؟ کجا یینبود کجا

 کرد از عمه هاش گرفته یم یاونا رو به من معرف ایعرش نسالم کردن با تک تکشو نیدر ح ستادنیسر پا ا یبود همگ

سر جواب سالم عمو،  دادم و با تکون دادن یکردم دست م یسالم م یتا خاله ها زن عمو و دختران آن ها با هر ک

 یرو ایعرش دیرسوندم جونم به لبم رس انیمرحله سالم رو به پا نیدادم تا ا یرو م ایعرش یشوهر عمه ها و خاله ها

کنارش نشستم زمزمه کنان ازم خواست سرم رو باال  رینشست و برام کنار خودش جا باز کرد سر به ز یدو نفره ا مبل

و برادر او مشغول صحبت بودن و  ایکردن و با پدر عرش یرفتار م یعاد یا که همگکار رو کردم مرد نیمنم هم رمیبگ

فته گر یزنا معذب بودم و انگشتان دستم رو به باز یاپیپ یهابار نگاه  ریدادن منم ز یرو مخاطب قرار م ایعرش یگاه

 غ شد.که من رو مخاطب قرار داد قلبم ضرب گرفت و پشت گوشم دا ایعرش یاز عمه ها یکیبودم 

 ؟یدرست رو تموم کرد یبسالمت -

 جواب دادم یآروم یزدم و با صدا یمحو لبخند

 رهیبگ یبرام انتقال ایقرار است که عرش ینه ول -

 یکه از من م ییطور به سوال ها نیهم ومدیاز حرفم خوشش ن ادیانگار ز دینپرس یزیچ گهیباال انداخت و د ییابرو

با  ایبا برخاستن همه من و عرش میشام حاضر بش زیل آمد و از ما خواست سر مکه غز نیدادم تا ا یجواب م دنیپرس

 ایرعنا زن برادر عرش دیحرکت من که از د نیا دمشیقدم که جلو گذاشت سمت خودم کش نیبا اول میهم بلند شد

 خندون آروم دم گوشم گفت: یبا لب اینکردم عرش یینگاهم کرد و رفت اعتنا یجور هیدور نموند 

 !زمیزارم عز یرس تنهات نمنت -

 گفت: یام غزاله نشست و با شوخ گهینشستم و طرف د ایکنار عرش میحاضر شد زیکه سر م مینفر بود نیآخر

 میتوا گاردیمن و داداشم باد -
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 گفت: ایرو به عرش یلبخند زنان با مهربون ایکردم و نگاه گذرا به همه انداختم مادر عرش یزیر یا خنده

 را زنت غذا بکشمادر ب ایعرش -

غزاله ساالد و  دیبشقابم رو برداشت و برام پلو کش ایشد عرش یقدر از لحن مهربونش خوشم آمد و ته دلم خال چه

به غذا  یلیمخلفات رو جلوم گذاشت با شروع کردن همه به خوردن قاشق و چنگال رو به دست گرفتم اما م گرید

 یو غزاله هم هر دم دم گوشم زمزمه م ایعرش موع به خوردن کردخوردم آروم آروم شر یم دیبا یخوردن نداشتم ول

 بکشه یتونست نفس راحت یم گرونید ینگاها ینیسنگ ریخواستن غذام رو بخورم آخه مگه آدم ز یکردن و ازم م

با شدم آخه مگه من  یجور رعنا مواجه م هیدادم با نگاه  یمعذب بودم و هر بار نگاهم رو باال م یلیکه غذا بخوره خ

 کردن؟ ینگاهم م یطور نیکه ا داشتم یهمه چه فرق

هر جور بود نصف غذام رو خوردم بعد از سرو شام هر چه اصرار کردم تا در جمع کردن ظرف ها کمک کنم  باالخره

 کنار و نمیبش ایبار موفق نشدم کنار عرش نیاما ا وستمیاجازه رو به من ندادن و باز به جمع پ نیو غزاله ا ایمادر عرش

 داشت نشستم. ایبه مادر عرش یادیمهربون و شباهت ز یلیاز خاله هاش که خ یکی

 یافتادم چه قدر زود دلتنگ همه شده بودم خاله  یخودم م یخاله  ادیکرد  یبا من با لحن مهربونش صحبت م یوقت

ه با ب ختیشک نرنکرد و ا هیگر یرفتن عرفان اون طور یکه فکر کنم برا ختیان قدر اشک ر یم شب عروس چارهیب

داد اما  یبهم دست م یو احساس خستگ شدم یگرفت کم کم کسل م یشد و بغضم م یآوردنشون دلم فشرده م ادی

که حواسش به من بود و متوجه حالم  ایقصد رفتن نداشتن مادر عرش یمهمونا هم چنان دور هم نشسته بودن و انگار

 شده بود رو به من باز با همون لحن مهربونش گفت:

 پاشو برو تو اتاقت استراحت کن یاگه خسته ا زمیعز -

 یهمگ ایعرش زیشد بلند شم و جمع رو ترک کنم با حرف شوخ آم یبگم روم هم نم یدونستم چ یزدم نم یلبخند

 خنده ریقهقه زدن ز

 ترسه، یم ییبا اجازه من برم خانم رو ببرم تو اتاق آخه از تنها -

 خنده کنان گفت: نیاز حاضر یکی

 سر جات دنبال بهانه نگرد ینیو بهتره بشت -

 انداختم ریکردم و سر به ز یآروم یزده خنده  خجالت
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 اش انداخت و رو به شوهرش گفت: یبه ساعت مچ ینگاه غزاله

 م؟یر یاحمد جان ساعت دوازده شده نم -

 ( از جا بلند شد و گفت:یعل ایبا گفتن ) احمد

 میکن یبا اجازه ما رفع زحمت م -

 کردن غزاله بغلم کرد و دم گوشم گفت: یخداحافظ گریاحترام او از جا بر خاستن و با هم د به یهمگ

 رن برو استراحت کن ینم نایا ینیتا صبح هم که بش -

 بر گونه ام زد و گفت: یکردم بوسه ا یزیر ی خنده

 برام زد. یچشمک زنم خدافظ و یآم سر م یمامان جون ممنون بابت دعوت ان شاهلل من م یهمگ ریخب شب بخ -

 یه باال رفتم و وارد خون یکی یکیآروم با گفتن با اجازه سمت پله ها رفتم و پله ها رو  ییبا صدا ریرفتن او سر به ز با

 .زیاپن مجهز به همه چ یمبله آشپزخونه  ییرایدو خوابه حال پذ یصد و پنجاه متر بایتقر یخونه  هیخودم شدم 

 نداشت. یکم و کسر چیهکه بابا برام گرفته  یا زهیجه

داخل  نییو تز اتیبه محتو یکه گوشه آشپزخونه قرار داشت رفتم دربش رو باز کردم و با شگفت خچالی طرف

 انویآب درون ل یلبام نشست کم یرو یکرده بودن لبخند نییتز ونیآب رو با پاپ یبطر یرو یزل زدم حت خچالی

خونه  نیا یجا یجا دمیسرک کش افنشستم به اطر ونیزیتلو یمبل رو به رو یرو بستم رو خچالیو درب  ختمیر

بکنم دلم  ییتا کم تر احساس تنها اد،یب ایکاش هر چه زودتر عرش یانداخت ا یبود و من رو به وحشت م بیبرام غر

 یلگحوص یرو روشن کردم و با ب ونیزیدادم و تلو هیاشکام رو گرفته بودم به مبل تک زشیر یتنگ بود و به زور جلو

 شدم و به بابا فکر کردم. رهینامعلوم خ یمبل رها کردم و به نقطه ا یرو کنارم رو رلکردم کنت یکانال عوض م

 داره! یحاال چه حال ایخدا شمیآمد پ یشب قبل از خواب م هر

ا هم افتادن ب یشد و رو نیشد کم کم پلک هام سنگ یصدا اشکم جار یاو نتونستم خودم رو کنترل کنم و ب ادی با

 خوردم و ناله کردم یصورتم تکون یرو یزیقرار گرفتن چ

 نکن انیاِ ک -
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 زم؟یعز یدیجا خواب نیچرا ا -

خودمون بودم و تو اتاقم   یلحظه فکر کردم خونه  کیسوخت باز کردم  یچشمام رو که م ایعرش یصدا دنیشن با

 تم جمع شد.صور دیدر گردنم پچ دنمیکه از بد خواب یپشت گردنم رو ماساژ دادم از درد

 پاشو بخواب سرجات؟ یدیجا خواب نیچرا ا -

و به سقف چشم  دمیتخت دراز کش یرو یاز جا برخاستم و سمت اتاق خوابمون رفتم به آروم یحرف چیه بدون

 .دیآمد و کنارم دراز کش ایدوختم عرش

 ذهن عشقم رو مشغول کرده؟ یچ -

 رو سمت او چرخوندم سرم

 ...یچیه -

 کارت ندارم نمیبه خاطر هم یخسته ا یلیدونم خ یبخواب م ریپس بگ یچیاگه ه -

 خندون گفت: یاش کردم انگشت اشاره اش رو جلوم تکون داد و با لب نهیمشت نثار س هیو  دمیخند

 بشما! مونینکن از حرفم پش یکار -

 گ*ر*د*ن*م* زد یرو یزیر یو بوسه  دیکه من رو به آغوش کش دمیخند باز

که آروم به خواب فرو رفته  ایسر جام نشستم و چشم به عرش امدیبه چشمام ن گهیا خواب دخسته بودم ام نیا با

خدا رو شکر کردم  میدیکه باالخره به هم رس نیو ته دل از ا دمیبلند و صافش کش یموها یرو یچشم دوختم و دست

ل افته باز کنتر یقلبم به تپش مافتم  یم ادشونیبسازم هر بار به  یدونم چطور ینم هیاز بابا و بق یاما با غم دور

رو از خواب نپرونم  ایکردم صدام رو خفه کنم تا عرش یم یشد سع یصدا اشکم جار یاشکام دست خودم نبود و ب

افتادم به همون حال که بود من رو به خودش  ایشدم و تو بغل عرش دهیکه به عقب کش نییخواستم از تخت برم پا

 زمزمه کرد وشمفشرد و دم گ

 بود؟ یر ما چقرا -

 چشمانم زد و گفت: یرو یندادم و اشکم رو پس زدم بوسه ا یجواب
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 بخواب نفسم -

ا شدم صبح ب هوشیشد و سر جام ب نیصبح پلک هام سنگ یبا خودم کلجنار رفتم اما خوابم نبرد و تا دم دما یلیخ

 نینبود سرم رو ب ایعرشتخت نشستم  یسرحال نبودم رو ادیسوخت و ز یچشم باز کردم چشمام م دیسر درد شد

 یدلم م یشدم قبل از هر کار یطور نیا هشب گذشت یخواب یهام رو فشردم حتما از ب قهیهر دو دستم گرفتم و شق

رو  یبردم و گوش زیدستم رو سمت م رهیشد خودش تماس بگ یدونم روش نم یبابا رو بشنوم م یخواست صدا

 نیونم اد یشدم و شماره بابا رو گرفتم م الشونیخ یتان داشتم بدوس گریاز طرف ربابه و د کیتبر امیچند پ دمیکش

 یباهاش حرف زدم بعد از او کم یا قهیصداش بغضم رو فرو خوردم و چند دق دنیشن باصبحانه ان  زیوقت روز سر م

گام هن نیپس زدم در ا یشده رو به آروم یگونه ام جار یکه رو یبا مامان حرف زدم و قطع کردم و قطره اشک گهید

 کرد. یحق بجانب نگاهم م یا افهیو با ق ستادهیدر دست به پهلو ا یشدم که ال به ال ایمتوجه عرش

 دمیپرس یگرفته ا یمحو زدم و با صدا لبخند

 ؟یزل زد یطور نیا یبه چ -

 آمد کینزد

 حالت خوبه؟ -

 جواب دادم ریبه ز سر

 اهوووم خوبم -

 زمیعز -

 شستبلند کردم و نگاهش کردم کنارم ن سر

 صبحونه آماده است پاشو صبحونه بخور -

 ندارم لیم یممنون ول -

تر من رو به  شیب رمیاشکام رو بگ زشیر یاش گذاشتم و نتونستم جلو نهیس یدور گردنم انداخت سر رو دست

 و گفت: دیگونه ام کش یکه به همون حال گذشت دست رو ینزد لحظات یخودش فشرد و حرف
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کم  یسخته ول یلیاز پدر و مادرت خ یدور زمیدونم عز یاشک تو رو ندارم م دنیقت دکه طا یدون یم گهیبسه د -

 پاشو. گهیوقت تنهات نزارم حاال د چیدم ه یمنم قول م یکن یکم عادت م

اما  دمید یجلو راهم رو م یرفتم از شدت سر درد به سخت نییاز تخت پا ایزدم و با کمک عرش یجون یب لبخند

که منتظر من بود  ایآماده صبحونه رو به عرش زیم دنیران کنم دست و روم رو شستم و با درو نگ اینخواستم عرش

 گفتم:

 .جا.. نیزشته چرا صبحونه رو ا -

 گفت: یحرفم آمد و با لحن مهربون به

 نه گفت شهیحرف مادر منم نم یخواسته مادر منه، رو نیا سسیه -

که  مریکرد خواستم از دستش بگ کیگرفت و به دهانم نزد برام لقمه ایو نشستم عرش دمیرو کش یصندل دمیخند

 ایو مزاح عرش یبه خوردن نداشتم اما با شوخ یلیکه م نیکرد خنده کنان لقمه رو با دهانم ازش گرفتم با ا ینوچ نوچ

 گذاشتم ینیرو تو س اتیرو جمع کردم و محتو زیچند لقمه خوردم سپس م

 فت:از جا برخاست و گ ایعرش نییببرم پا تا

 رم؟یسر راه برات بگ یندار ازین یزیگردم به چ یرم زود بر م یدارم م رونیب یکار هیبرم لباس عوض کنم  -

 زود برگرد ینه ممنون ول -

 زد و گفت: یرفت چشمک یکه سمت اتاق م یحال در

 ؟یش یدلتنگم م یزود نیبه ا هیچ -

ه ک ایپدر عرش دنیکردم وارد آشپزخونه شدم با د یط پله ها رو یرو برداشتم و به آروم ینیکردم و س یزیر ی خنده

سالم کردم و همون که  ریلحظه بابا رو تصور کردم سر به ز کیبود دلم در جا فشرده شد و  ییدر حال خوردن چا

کرد به مادر  یکه بابا م یدرست همون کار زدبر سرم  یو بوسه ا دیخواستم دستش رو ببوسم دستش رو پس کش

 یحرف چیمن دهان کج کرد و بدن ه دنیهنگام رعنا وارد آشپزخونه شد با د نیکردم در ا یو روبوس سالم زین ایعرش

 ستادمیزد دم در آشپزخونه ا یکه صدام م ایعرش یرفت با صدا زدنا خچالیسمت 

 جام نیبله من ا -
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 و خطاب به پدر و مادرش گفت: ستادیآشپزخونه آمد رو به روم ا طرف

 ن؟یرمامان بابا کار ندا -

 جواب دادن یدو با مهربون هر

 نه بسالمت پسرم -

من  و رو به دیکش رونیب بشیرو از تو ج چیرفتم سوئ ایعمو نشست دنبال عرش یو رو به رو دیرو کش یصندل رعنا

 گفت:

 دم زود برگردم یقول م زمیبرو تو عز -

 اطیو به اطراف ح دمیکش یار کنم؟ پوفگونه ام زد و رفت از رفتنش دلم گرفت حاال من تک و تنها چک یرو یا بوسه

بود سمت باغچه قدم برداشتم و به سبزه ها و گل ها که  اطیباغچه که ته ح هیبزرگ با  اطیح هیچشم چرخوندم 

 دمیپا چرخ یپاشنه  یرو یشخص یکرد چشم دوختم و با صدا یچشم رو نوازش م

 ؟یکن یجا چکار م نیزن داداش سالم ا -

 دم و جواب دادمز یلبخند یعل دنید با

 نمیآمدم گل ها رو بب -

 تر آمد و گفت: کینزد -

 ؟یعالقه دار اهینکنه شمام مثل من به گل و گ -

 دمیخند

 آد یبدش م یچه کس -

 سپارم یگل هام رو به شما م یاریچه جالب پس از امروز آب  -

 چشم حتما -

 دیخند
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 کو؟ ایکردم زن داداش عرش یشوخ -

 تکار داره رف رونیگفت ب -

 خب با اجازه زن داداش اریبس -

 دییکنم بفرما یخواهش م -

دختره معلوم نبود چش بود؟  نیسمت ساختمون قدم برداشتم که با نگاه غضب آلود رعنا مواجه شدم ا یرفتن عل با

 شکه به ایاعتنا از کنارش گذشتم و رفتم تو آشپزخونه غزل هم اون جا بود به او سالم کردم و رو به مادر عرش یب

 گفتم، گفتم: یخاله م

 خاله اجازه بده خودم غذا رو بپزم -

 زد و گفت: یلبخند

 یرسه هنوز خسته ا ینه مادر تو برو استراحت کن بنظر م -

 که هنوز سر درد داشتم با تبسم گفتم: نیا با

 ره ینه خوبم آخه اگه کار نکنم حوصله ام سر م -

 رو به مادرش گفت: یبا لحن ذوق زده ا غزل

 مینیمان اجازه بده بذار دست پخت زن داداش رو ببما -

 ایدست مادر عرش نیها رو از ب ینیزم بیو س دمیبهش رفت و لبش رو به دندون گرفت خند یچشم غره ا مادرش

 و گفتم: دمیکش

 رمیبگ ادیخوام  یکنم اما م یآشپز ستمیبلد ن ادیراستش من ز -

 بیلب زمزمه کرد بعد از س ریز یزیکرد و چ ینا غزل اخمها شدم با آمدن رع ینیزم بیخالل کردن س مشغول

 نیشد شونه به شونه ام زد و ا یکه از کنارم رد م یبرم همون لحظه رعنا در حال نگیها بلند شدم تا سمت س ینیزم

حرکتش جا خوردم و با گفتن  نیشد از ا خشافتاد و پ نیزم یرو ینیزم بیباعث شد تعادلم رو از دست بدم و س

 گفت: یبا مهربون ایرو جمع کنم مادر عرش ینیزم بیخم شدم تا س دیببخش
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 نشد که یزیسرت مادر چ یفدا -

 رو از دست مادر ریاصرار کف گ یکردم و با کل سیقرار دادم سپس برنج رو خ نتیکاب یرو شستم و رو ینیزم بیس

شده بود رعنا که از  یکردن سبزهم مشغول پاک  ایو گوشت شدم مادر عرش ازیگرفتم و مشغول تفت دادن پ ایعرش

 یکه به مدرسشون آمده ه یدینشد غزل هم رو به مادرش نشسته و از معلم جد داشیپ گهید رونیآشپزخونه زد ب

 کرد. یگله م

گرفته بودم در قابلمه رو بستم و نشستم در پاک  ادیرو انجام دادم همون طور که از مامان  مهیبه مرحله ق مرحله

ر کم ت یام کم یکردم دلتنگ یبا کار خودم رو سر گرم کرده بودم احساس م یکه کم نیدم از اکمک کر یکردن سبز

 نبود. یشده بود. اما سر دردم هنوز تا خوب استراحت نکنم و نخوابم خوب شدن

نم با کناراحتش  نیتر از ا شیب امدیمدام نا آرام بود دلم ن رونینبودم از آشپزخونه برم ب یکه راض نیاز ا ایعرش مادر

 و لباس عوض رمیدوش بگ ایتا قبل از آمدن عرش دیداد با یداغ م ازیپ یگفتن با اجازه رفتم باال تمام سر و روم بو

دامن و کت  هیحوله پوش وارد اتاق شدم  یا قهیدوش پنج دق هی زکنم حوله رو برداشتم و وارد حمام شدم بعد ا

تر از  شیداد نگاه کردم ب یرو نشون م ازدهیکردم ساعت رو که و تن  دمیلباسم کش ونیاز م دیسف زیبا شوم یگریج

 کهم هست ییاما دوست نداشتم فکر بکنه از اون دسته زن ها رمیرفته خواستم باهاش تماس بگ ایساعت که عرش کی

 یبر م سمیخ یتخت ولو شدم باد کولر که به موها یشدم و رو الیخیکنن تماس رو ب یشوهراشون رو کنترل م یه

 که پاشم موهام رو خشک کنم رو نداشتم. نیانداخت اما حال ا ید لرزه به جونم مخور

سر جام برگشتم  ایعرش دنیبا د دمیمسخ شده از جا پر یشونه ام مثل آدم ها یرو ینیقرار گرفتن حجم سنگ با

 خوابم برد؟ یدونم چطور یاصال نم

 هام رو فشردم و دوباره چشم هام رو بستم. قهیشق

 زم؟یه عزحالت خوب -

 ؟یآمد یاهووم ک -

 کنم دارتیب امدیدلم ن یخواب بود شیساعت پ مین هی -

 و گفتم: دمیکش یا ازهیجام نشستم خم سر

 خوابم برد؟ یدونم ک یساعت چنده اصال نم -
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 ؟یخور یسرما م یدیجلو کولر خواب یطور نیدوازه ، چرا هم -

 یبدنم اضاف یکرد و انگار رو یم ینیا بلند شدم سرم سنگاز ج دمیساعت تمام خواب کی شهیندادم باورم نم یجواب

 بود

 :دیاز پشت بغلم کرد و پرس ایعرش

 ده؟یحالت خوبه رنگ و روت پر یمطمئن زمیعز -

 جدا شدم ازش

 خوبم -

 کرد سمت کمد رفت و گفت: یرو باز م راهنشیپ یکه دکمه ها یحال در

 غزاله آمده یراست -

 زدم یلبخند یخوش حال با

 یجد -

 بله -

دور هم نشستن باز با اصرار کمک کردم و  یبه غزاله سالم کردم ، بعد از کم نییپا میاز آماده شدن هر دو رفت بعد

 کردن از طعم و فیرو درست کردم شروع کرد تعر مهیخودم ق دیفهم ایو عرش میکه نشست زیسر م میدیناهار رو کش

 یخندون و شوخ یلقمه که خورد با لب نیبا اول یعل تانداخ یاش و همه رو به خنده البته به جز رعنا م یخوشمزگ

 گفت:

 رسه یبه دست پخت مامان خانم نم یخوش مزه است ول -

کرد و  یعمو مکث دمیچند لقمه خوردم و دست کش هیکه از سر دردم کالفه بودم  یخنده در حال ریزدن ز یباز همگ و

 گفت:

 بابا جون؟ یخور یچرا نم -
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 لبخند محو زدم و جواب دادم دیپرس یسوال رو از من م نیخوردم ا یغذا نم یافتادم که وقتبابا  ادیبه  باز

 شدم ممنون ریس -

 در دهانش گذاشت. یبهم انداخت و لقمه ا ینگاه ایعرش

نبودم و زحمت  ستادنیکردم قادر به سر پا ا یکمک نکردم چون احساس م یبرا یاصرار زیم یاز جمع کردن رو بعد

 یو عل ایعرش یها و سر به سر گذشتنا یو با شوخ میکه دور هم نشست یفتاد به گردن رعنا، کمظرف شستن ا

بل م یکردم و رو ینبود پوف یچ نوع قرصیدنبال قرص گشتم ه خچالیبا گفتن با اجازه رفتم باال و تو  میدیخند

فتن آمده بودن و بعد از گ کیعرض تبر یکه برا لینشستم، شب بعد از آمدن و رفتن چند تن از آشناها و فام

شدم و  یگوش یخواب رو از چشمام ربوده بود وارد گالر یخواب شده بودم حس دلتنگ یباز ب ایعرش دنیخواب

 ایشد خدا یکه کنار هم نشسته بودن اشکم جار انوشیعکس بابا و ک دنیرو مرور کردم با د مونیخانوادگ یعکسا

 ذره شده... هی دنشونید یابودم دلم بر دهیانگار ماه ها که اونا رو ند

دهانم گذاشتم و از  یرو که خواب بود نگاه کردم دست رو ایگرفت با چشمان پر از اشک عرش یکم هق هقم م کم

 شده و گفت: زیخ مین ایرفتم که عرش نییتخت پا

 دارمیمن ب شمیپ ایب -

 برگشتم سر جام نشستم رو به روم نشست و سرم رو باال گرفت ریبه ز سر

 نفسم؟ یکن یم هیگرچرا  -

 سخت بود. یلیاز پدرم برام خ ییکنم اما دست خودم نبود جدا رشیخواست ناراحت و دلگ یندادم دلم نم یجواب

 ؟یدلتنگ خانوده ات -

 کرد اشکم رو پس زد و گفت: کیتکون دادم دستش رو به صورتم نزد سر

 برمت فقط تحمل داشته باش یم ندهیآ یهفته  -

 دمیبغض نال با

 شه یکار تو شروع م گهید یهفته  از -
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 و گفت: دیام رو کش ینیب

 نداشته باش یکار گهیمن بهت قول دادم تو د -

 کرد و گفت: یتصنع یاخم ایزدم و اشکم رو پس زدم عرش یلبخند

 پدرم بفهمه سر از تنم جدا کنه دختر یخوا یم یراه انداخت یو زار هیساعت چهار صبح گر -

 :دمیو پرس دمیشدماغم رو باال ک دمیخند

 چطور؟ -

 تتیسند و مدرک امضا کنم و قول و قرار بدم که اذ یکل دیبا شتیپ امیخوام ب یکه م یموقع یدون یآخه تو که نم -

 رهیگ یات نباشم واال پدرم تو رو از من م یکنم و باعث ناراحت ینم

 و گفت: دیدراز کش دیخند امیعرش دمیخند یگرفته ا یصدا با

 رون؟یب میبرفردا  یموافق -

 باال انداختم شونه

 ؟یپس موافق -

 .دیکه من رو به آغوش کش دمیدراز کش کنارش

 شد و خوابم برد. نیاو کم کم پلک هام سنگ یعاشقونه  یزمزمه ها با

رو تکون  ایداد چشمام گرد شد سر جام نشستم و عرش یرو نشون م ازدهیساعت که  دنیکه باز کردم با د چشم

 دیست دور کمرم انداخت و نالدادم خواب آلود د

 بخوابم گهید یکم هیبذار  -

 تکونش دادم باز

 میدیخواب میجونم پاشو لنگ ظهره زشته ما هنوز گرفت ایعرش -
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 و کنار خودش خوابوند و گفت: دیحرکت من رو کش هی با

 چکار؟ میبش داریصبح زود ب میتازه عروس و داماد یناسالمت -

 و زدم به شونه اش دمیخند

 بخواب یبخواب یخوا یلم کن تو مو -

 کرد یتر کرد و نوچ نوچ شیدستش رو ب فشار

 زنن یپاشو دارن در م ایعرش -

 بخواب ریولش کن بگ -

 خودش کرد... ریکه سمت من برگشت و من رو اس دمیخند

 :کرد گفت یم یو رو به مادرش که بافتن دیبا دهان سوت کش دنمیبا د ایعرش نییاز ظهر اماده شدم و رفتم پا بعد

 شده؟ بتینص یعروس نیهم چ هی یکن یجان من مامان حض نم -

 زد و گفت: یو لبمو به دندون گرفتم خاله لبخند مهربون دمیخند

 !زمیعز شنیخدا حفظش کنه مادر ان شاهلل که خوشبخت ب -

 زده تشکر کردم و گفتم: خجالت

 رون؟یب میر یم میبا اجازه دار یندار یخاله کار -

 دیخوش باش دیبر زمینه عز -

 ادامه داد ایرو به عرش سپس

 زنت رو داشته باش یهوا -

 چشماش گذاشت و گفت: یدست رو ایعرش

 شه. یم میکم کم خودم دارم به زنم حسود نیر یم شیپ نیکه دار یطور نیا ستین یا گهیچشم مادر من امر د -
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 کرد و گفت: یزیر یخاله خنده  دمیخند

 نکن پسر یراجقدر و نیدِ پاشو برو ا -

 رفت گفت: یکه سمت مبل م یخندان در حال ییبا رو یآمدن عل رونیاز اتاقشون ب یرعنا و عل ایبا برخاستن عرش 

 به به! -

 ؟یکجا بسالمت نیو کاله کرد شال

 و دستم رو گرفت و گفت: ستادیکنارم ا ایعرش

 ؟یدار یرو ببرم تو کل اهواز بگردونم مشکل زمیخوام زن عز یم -

 و گفت: دیخند یمبل لم داد عل یکرد دهان کج کرد و رو یم یکه سر تا پام رو بررس یدر حال رعنا

تو اوج زمستان ما  دینیفرق داره بب یلیتهران خ یجا با هوا نیا یهوا یباشه باد بزن با خودت ببر ادتیزن داداش  -

 میانگار نه انگار که برج دوازده میکولر روشن کرد

 و گفت: دیدستم رو کش اینگفتم عرش یزیچ کردم و یآروم ی خنده

 !یخوب نیما مشکل داره هوا به ا یبا آب و هوا شهیهم نیا میبر ایب -

 یحق با عل شیکردم خدا یتکون دادم و خداحافظ یشدم دست یم دهیکش ایکه پشت سر عرش یو در حال دمیخند

کم کم  دیا رو شکر بعد از ظهر بود و خورشخد یخشک و سوزنده بود ول یلیکه زمستان بود اما هوا خ نیبود با ا

 کرد. یغروب م

 ها رو باال زد و گفت: شهیسوار شد ش ایشدم عرش ایعرش نیماش سوار

 ازش گله داره واال شهیداداش ما هم یخوب نیهوا به ا -

 که روشن بود کردم و گفتم: نیدست جلو دهانم گذاشتم اشاره به کولر ماش دمیخند

 هیمشخصه هواتون عال -

 بهم رفت و گفت: یغره ا چشم
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 ...یبگ یخوا ینکنه م هیچ -

 خنده به حرفش آمدم با

 گم ینم یچینه نه من ه -

 دیخند

 آها! فکر کردم -

 و به مردم در حال رفت و آمد دوختم و گفتم: رونیبه ب چشم

 ایعرش -

 جونم -

 جونت سالمت -

 گفتم:شدم و  مونیپش کدفعهیدرباره رعنا ازش بپرسم اما  خواستم

 یچیه -

 و گفتم: دمیدر حال پخش بود خند یآهنگ عرب هیزد و پخش رو روشن کرد  یلبخند ایعرش

 گه؟ یم یچ -

 به من کرد رو

 گه؟! یم یچ یدون یواقعا نم -

 نوچ -

 کرد گفت: یو اشاره به من م تمیکه با ر یزد و و در حال یزیآم طنتیش لبخند

 من... وجود من نبود تو نبود یهمه  یا گه،یم -

 دمیخند
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 گه؟! یو م نیواقعا ا -

 گه، یتازه م یپس چ -

 خوامت دوست دارم من از دل و از جووون یمنم اون مجنون م ییایهمون عشق آر تو

 دمیبلند خند یصدا با

 نه! یذار یسر به سرم م یه ستمیچون زبانشون رو بلد ن یبد جنس یلیخ -

 و گفت: دیخند

 پرستو -

 جون پرستو -

 کرد نگاهم

 ؟یکن یم یاحساس خوشبخت یکه با من هست نیراستش رو بگو از ا -

 لبام قرار دادم و متفکرانه جواب دادم یرو رو انگشتم

 راستش رو بگم نع -

 نگاهش رو سمت من چرخوند کدفعهی

 ؟!نه -

 اهوووم -

 ؟یمونیپش یعنی -

 یلیاهووم خ -

 پرستو -

 دمیخند
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ام  یکنم چون آدم خوشبخت ینم یاحساس خوشبخت چیمن ه یوند یراستش رو بگم م یخو خودت خواست ه؟یچ -

 که از جون و از دل دوست داشتم ازدواج کردم یچون با آدم

 پشت آن زد یرو گرفت و بوسه ا دستم

 کنم خوشبختت کنم یم یتونم سع یکه م ییبخدا قسم تا جا زمیعز -

 انگشتان دستش فرو بردم و گفتم: نیانگشت هام رو ب -

 .نمیزم یآدم رو نیخوشبخت تر یکه کنار من نیکه تو رو دارم هم نیمن هم -

غروب  دیخورش میداشت یو دست در دست هم کنار هم قدم بر م میشد ادهیپارک کرد و هر دو پ ییرو جا نیماش

 شد. یکرد و هوا کم کم معتدل و از گرماش کاسته م

راه دوتا  نیب ایداشت عرش یبرام تازگ زیه چرفتم همه جا و هم یسمت و اون سمت م نیبه ا ایدر دست عرش دست

ز ا میبعد وارد پاساژ شد میخورد یمون رو م یراه رفتن بستن نیرو دست من داد و در ح یکیو  دیخر یبستن وانیل

خواست خودش حساب  دمشونیخر ایعرش یبرا رخوشم آمد و با اصرا یلیو شلوار که تن مانکن بود خ راهنیپ هی

و  دیدستم رو کش ایعرش میآمد رونیاز پاساژ که ب رمیبراش بگ هیخواستم بعنوان هد یچون م کنه اما اجازه ندادم

 یزیچ امدیور و اون ور رفتن دلم ن نیا یبعد از کل د،یو به انتخاب خودش برام مانتو شلوار خر میشد یوارد مغازه ا

سمت  دیو با دست پر از خربعد از خوردن شام خسته  دمیخر یصورت یمجلس کیتون هیپس  رمیگغزل ن یبرا

زنگ زد و بعد از سالم و  انوشیهنگام ک نیدر ا میو سوار شد میقرار داد نیرو عقب ماش دامونیخر میبرگشت نیماش

 ناباورانه زمزمه کردم دمکردم ساعت رو که نگاه کر یبا بابا و مامان حرف زدم و خداحافظ یاحوال پرس یکل

 چه قدر زود وقت گذشت یوا -

 و گفت: دیندخ ایعرش

 از عمرمون گذشت گهیروز د کیهم  نیا -

 تکان دادم سر

 اهووم -
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عمو و خاله لبخند زنان سالم کردم و سمت پله ها رفتم  دنیداخل با د میو رفت میرو برداشت دهامونیخر میشد ادهیپ

 یوز وز م یفرد خستگپاهام از  یمبل ولو شدم وا گهیمبل انداختم و خودم طرف د یها رو رو دیدنبالم خر ایو عرش

 کردن

 کنارم نشست ایعرش

 زم؟یعز یخسته شد -

 اهووم -

 خوش گذشت یلیجونم ممنون بهم خ ایعرش

 زد و گفت: یانداخت لبخند یبابا م ادیحرکتش من رو به  نیا شهیدور گردنم انداخت هم دست

 خوش حالم که بهت خوش گذشت نفسم -

 دیلباش گرفتم که دستم رو سمت خودش کشاز  یبرخاستن بوسه ا نیبرگشتم و در ح سمتش

 گهید یکیجان من  -

 دمیخند

 لوس نشو -

 گهیدونه د هیفقط  نیآفر -

 و ازش فاصله گرفتم دنبالم آمد دمیخند باز

 ؟ینبود سیقدر خس نیتو که ا -

 وارد اتاق شدم دمیدو

 در قرار داد یکه خواستم در رو ببندم پاش رو ال نیهم

 کنان گفتم: خنده
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 رو بردارپات  -

 خوام ینم -

 جلو بردم میبچگونه اش به خنده ام افزودم درب رو هل داد و آمد داخل دستام رو به حالت تسل یادا از

 خب باشه باشه یلیخ -

ن بلندم کرد و م نیزم یاز رو کدفعهیتا هم قدش بشم که  ستادمینوک پا ا یو اشاره به لباش کرد رو ستادیا مقابلم

 رفتم و قادر نبودم از خودم دفاع کنم. یم سهیز شدت خنده رتخت انداخت ا یرو رو

 .دمیراحت خواب الیبه خواب فرو رفتم و تا صبح با خ الیفکر و خ چیبدون ه یشب نیشب اول اون

کردم اما  یم ییاحساس تنها یلیرفت سر کار با رفتنش خ ایگذشت سه روز که عرش یو خوش یهفته با خوب کی

تر وقت تو خونه و تو  شینداشتم ب یا گهیآمده عادت کنم گر چه سخت بود اما چاره د شیکردم به وضع پ یم یسع

خواست منم باشم آخه  یبود دلم نم عکه رعنا تو جم یدونم چرا موقع یگذروندم نم یم ییاتاق خودم در تنها

 دوستانه است. ریخشک و غ یلیرفتارش با من خ

 بود؟ یدونم مشکلش با من چ یمن حرف نزد نمکلمه با  هی یکه آمدم تا اون روز حت یوقت از

 یداکردم ص یکه چند پله رو ط نیتا با خاله در اماده کردن شام کمک کنم اما هم نییرفتم پا ایاز برگشتن عرش قبل

 زد. یحرف م یکیانگار داشت با  دمیرعنا رو از تو آشپزخونه شن

 افهیو ق ختیر وقت باالست نکنه دوست نداره رت شیخودش رو گرفته و ب یلیچند روزه خ یدختره تهرون نیا -

 نه؟یماهارو بب

 آروم و مهربون خاله آمد یاز اون صدا بعد

 دونم یم ستیکه خونه ن ایکنه عرش یم یبگیهنوز با ما احساس غر یدختر؟ تو چکارش دار هیحرفا چ نیزشته ا -

 نییپا ادیکشه ب یخجالت م

 الهمه طرفدار داره وا نیخوشا به سعادتش ا -

 غزل سر جا خشکم زد یبرگردم باال که باصدا خواستم
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 دمتیپرستو جون خوب شد د -

 دیتا به من رس ستادمیآمد مکث کردم و منتظر ا سمتم

 زنان دستم رو گرفت و گفت: لبخند

 تو اتاقم کارت دارم میبر ایب -

دم به نشستن تعارفم کرد در همراهش رفتم و وارد اتاقش که پشت پله ها بود ش یحرف چیبدون ه دیدستم رو کش 

 مبل که کنار تخت قرار داشت نشستم یکردم رو یداشت نگاه م دیو سف یبه اتاقش که تم صورت یکه با شگفت یحال

 گفت: یلحن شاد با

 ؟یشه کمکم کن یبپوشم خوبه! م یدونم چ یدوستم اما نم نیخوام فردا برم جشن تولد بهتر یپرستو جونم م -

 دوستت؟ نیبهتر یگفتم مطمئن یکردم و با شوخ یت نگاهش کردم چشم نازکزدم و با دق یلبخند

 تکون داد سر

 نایاره بخدا اسمش سار -

 و گفتم: دمیخند ختیتخت ر یدنبال حرفش تمام لباس هاش رو رو به

 وونه؟ید یکن یوا چکار م -

 دیخند

 خوام تک باشم و بدرخشم یبهتره بپوشم آخه م یکیکدوم  نیبب ایب -

 نگاهش کردم و گفتم: مشکوک

 "ایزن یناقال مشکوک م یه -

 نظرم رو جلب کرد بلندش کردم و گفتم: یقرمز کوتاه راهنیلباساش پ نینگفت از ب چیو ه دیخند

 آد یبهت م یلیبنظرم خ نیا -
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 و گفت: دیکش یغیج یبا خوش حال -

 شم یمحشر م نیممنون اره فکر کنم با ا یوا -

 و من رو بغل کرد دیپر

  مدیخند

 شه؟ یذوق زده م یطور نیجشن تولد ا هیرفتن به  یحالت خوبه آدم برا -

 ارمیخوام جلو دوستاش کم ب یان نم یبا کالس یآدم ها یلیاونا خ یدون یآخه نم -

 دمیلبامو ورچ -

 یکم ندار چیهم دلشون بخواد تو ه یلیخ -

 ودن اشاره کردم و گفتم:تخت ب یو به لباساش که رو دمیکه ازش کردم ذوق کرد خند یفیتعر با

 همه رو از اول جا به جا کن نیحاال بش -

 دیکرد و نال یپف

 کار متنفرم نیاه از ا -

 دیکرد و در رو بهم کوب یشیا دنمیشد مواجه شدم با د یو با رعنا که وارد اتاقش م رونیخنده کنان از اتاق زدم ب -

ل و کرد لبخند گ یم یگفتم خاله که برنج رو آب کش یاشاعتنا به او سمت آشپزخونه رفتم و به خاله خسته نب یب

 داد یزد و جوابم رو با مهربون یگشاد

 خاله جون؟ یخوا یکمک نم -

 ببر قربون دست زیبر یعموت چا یندارم فقط زحمت بکش برا یکار زمینه عز -

ن خودش رو در جا، جا به لبخند زنا دنمیکرد با د یتماشا م ونیزیعمو که تلو شیو بردم پ ختمیر یگفتم چا یچشم

 یکه سمت آشپزخونه بر م نیجوابش رو دادم و هم یرو مقابل او قرار دادم تشکر کرد با لبخند یجا کرد استکان چا

 زدم ییمهمون شد و لبخند دندون نما یته دلم خوش حال دنشیبر خوردم از د ایگشتم با عرش
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 !زمیعز یسالم خسته نباش -

 یاشسالم خانمم ممنون زنده ب -

او  جواب ایگفت عرش یآمد و به او خسته نباش رونیاز آشپزخونه ب ایعرش دنیاپن قرار دادم خاله با د یرو رو ینیس

 رو داد و سمت پله ها رفت دنبالش رفتم حموم رو اماده کردم و حوله به دستش دادم

تم و به فکر فرو رفتم به رعنا فکر مبل نشس یرفتم و رو رونیتخت قرار دادم از اتاق ب یرو اماده کردم و رو لباساش

خلصت رو داشتم  نیا یزدم انگار خدا داد یآد؟ پوز خند یبود؟ چرا از من خوشش نم یکردم مشکلش با من چ یم

به خودم آمدم آن قدر غرق  ایعرش یبا صدا لیدل چیه ونشدن اونم بد یآدم ها با نگاه اول از من متنفر م یکه بعض

 نشده بودم دنشیآمدنش از حمام و لباس پوش نرویخودم بودم که متوجه ب

 خودش کرده؟ ریذهنت رو درگ یطور نیا یچ زمیعز -

 بهت نگاهش کردم سر تکون دادم با

 یچی. ه..یه -

 نشست کنارم

 آمده؟ شیپ یمشکل -

 محو زدم و از جا برخاستم لبخند

 !ینه چه مشکل -

 تبسم رو به من گفت: با

 م؟یزاله سر بزنبه غ میبعد از شام بر یموافق -

 گفتم: یخوشحال با

 اهووم دلم براش تنگ شده یجد -

 دیخند
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 بعد میشام بخور نییپا میپس بر -

سمت  ایمن راهم رو سمت آشپزخونه کج کردم و عرش میدیپله که رس نیبه آخر میکرد یدو با هم پله ها رو ط هر

 انداخت و گفت: بهم یرفت رعنا که مشغول ظرف شستن بود نگاه کج و کوله ا ییرایپذ

 نییپا ییایو ب یات دل بکن یاز اون قصر پادشاه یداد تیخوب شد باالخره رضا -

 قرار داد و گفت: زیم یبود؟ ظرف ها رو رو یبهت نگاهش کردم منظورش چ با

 اریب خچالیرو از تو  یسبد سبز یدختر تهرون ستین یاگر زحمت -

 گفتم: یو با لحن آروم ومدیلحن کالمش خوشم ن از

 نرفته اسمم پرستو ادتیاسم داره اگه  یدختر تهرون -

 کانال عوض کرد. کدفعهینگفت با ورود خاله به آشپزخونه  یزیزد و چ یخند شین

 رفتم گفت: یم خچالیزد و رو به من که سمت  یلبخند

 لطفا اریهم ب یپرستو جون ظرف ترش -

 :دیکرد و پرس ید مکثبر خوردش شوکه شدم خاله که انگار متوجه من شده بو نیا از

 حالت خوبه مادر؟ -

 قرار دادم و جواب دادم زیم یرو رو یو سبد سبز یترش ظرف

 بله خوبم -

ام غزل بعد از سرو شام،  گهینشستم و طرف د ایطبق معمول کنار عرش میدیآمد و با کمک هم شام رو کش زین غزل

 نایچون گفت خونه غزاله ا رونیاز خونه زدم ب ایکردم و دست در دست عرش یاماده شدم از خاله و عمو خداحافظ

 .میبر ادهیدادم پ حیترج ستیدور ن ادیز
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 یخدا دل تو دلم نبود و ب یوا میکرد یزیبرنامه ر گهیبا هم د یتهران کل میراه چون قرار بود آخر هفته بر نیب در

 یم مخوام بر یاطالع بدم که م یبه کس ذره شده اما نخواستم هی هیبابا و بق یصبرانه منتظر آخر هفته بودم دلم برا

 کنم. رشونیخواستم غافلگ

 میکه سر زده رفت نیغزاله از ا میو جذابشون شد کیش ییرایبا غزاله و احمد وارد پذ یاز سالم و احوال پرس بعد

اق و اتت میو رفت میو احمد رو تنها گذاشت ایعرش میدور هم نشست یکه کم نیذوق کرد و خوش حال شد بعد از ا یکل

 خندون گفت: یمبل که ته اتاق خوابشان و با تخت ست بود نشست و با لب یرو میغزاله رو به رو

 بابت خوش حالم نیاز ا یلیخ یشه تو عروس ما شد یپرستو هنوزم باورم نم یوا -

 تبسم تشکر کردم که گفت: با

 نه؟؟ ای میما هم دعوت یدار یتولد عشق جونت چه برنامه ا یبرا نمیبب -

 :دمیاش شدم و پرس رهیخ

 افته؟ یمگه تولدش چندم م -

 دیخند

 .ستینگو که خانم اصال تو باغ ن ؟یکن یم یروز لحظه شمار نیا یمن و باش فکر کردم برا -

 کردم یآروم ی خنده

 حاال جواب من رو بده! یکرد یآور ادیممنون که  -

 و متفکرانه گفت: دیورچ لباشو

 ه؟؟یافته روز جمعه، حاال برنامه ات چ یم گه،یچهار روز د یعنیچهاردهمه امم امروز که دهم تولدش هم  -

 هیبا  دیبود پس برنامه سفر رو با ایهفته تولد عرش نیکردم اصال حواسم نبود که آخر ا یبرنامه سفرمون پف ادی به

 جلو صورتم تکون داد. یبهونه کنسل کنم غزاله دست

 دختر؟ ییکجا -
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 زدم یلبخند

 جام نیهم -

 نه؟ ای میخب حاال من و شوهر خان دعوت هست یلیخ -

 بکنم رو به غزاله کردم دیشد که چکار با ریاالن فکرم درگ نیاز هم میدیهر دو خند و

 کیک هی یکمک کن دیخوره پس با یرو نم یرونیآماده ب کیک ایدونم که عرش یدارم م ازیغزاله من به کمک تو ن -

 خوشمزه درست کنم

 تو فقط جون بخواه مزیبه چشم عز یا -

 باشه؟ دیخر میدنبالم با هم بر ایجونت سالمت ممنون پس فردا ب -

 یشد جیهو گ نیاش ع افهیق گاهین یریاالن استرس بگ نیخواد از هم یباشه حاال نم -

 دمیخند

 رو نداشتم یکار نیآخه تا حاال تجربه همچ -

 ؟ینگران نباش من هستم نکنه خواهر شوهرتو دست کم گرفت -

 دمیخند

 تونم یمگه م -

 جا برخاست از

 برن یکه مجرد زنیر یبرنامه واسه خودشون م یکل ننیساعت اگه تنها بش هی نایشوهرامون ا شیپ میپاشو بر -

 میتنهاشون بذار دینبا یخوش گذرون

رو  لشزد پرتقا یگرفت نشستم لبخند یکه پرتقال پوست م ایکنار عرش رونیب میو همراه او از اتاق رفت دمیخند

 یاه یو با شوخ میدور هم نشست گهید ینصف کرد و مقابل من گرفت با تبسم تشکر کردم و ازش گرفتم ساعت

 .میگرفت شیرو در پ هو راه خون میکرد یخداحافظ میسپس عازم رفتن شد میدیو احمد خند ایعرش
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که چطوره برنامه سفر  نیو به فکر اداد با تمام وجود هوا رو استشناق کردم  یاز آمدن بهار م یدیخنک و نو یکم هوا

 گفتم: ایرو کنسل کنم رو به عرش

 ؟یگ یبگم نه نم یزیچ هی زمیعز -

 رو سمت من سوق داد. نگاهش

 آمده نه بگم؟! شیتا حاال پ -

 نع... -

 نفسم! ؟یبگ یخوا یم یپس بگو چ -

 کردم و گفتم: یمکث

 م؟یاون جا باش لیتهران که سال تحو میشه هفته بعد بر یم -

 رو گرفت دستم

 .یدلتنگشون یلیدونم خ یخانواده ات چون م شیخوام هر چه زودتر ببرمت پ یمن به خاطر خودت که م زمیعز -

تا  دیتر خوش بگذره شا شیکه اون جا ب م،یبر گهیهفته د هیگفتم  یدلتنگشون که هستم اما چون االن تو کار دار -

 شده لیاون وقت کار تو هم تعط

 فت:زد و گ یلبخند

 همونه بانو. یباشه هر چه شما امر کن -

و وارد  میکرد یخونه و از ظاهر معلوم همه خواب بودن پله ها رو ط میدیرس کیو تشکر کردم حدود ساعت  دمیخند

 .میخونمون شد

و تا صبحونه ر نییکنم رفتم پا داریرو ب ایکه عرش نیشدم بعد از به جا آوردن نماز صبح، قبل از ا داریزود ب صبح

 ینم دارمیشدم کجاست اون روزها که تا بابا ب دارینفر که ب نیآماده کنم خاله هنوز خواب بود و از ظاهر معلوم من اول

ته هف هی یحاال چه طور ایدلم براشون تنگ شده بود خدا یلیبابا دلم گرفت خ ادیخوردم! به  یکرد، از جام تکون نم

 رو سر کنم؟ گهید
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رفتم با خاله بر خوردم سالم و  یم رونیاز آشپزخونه که ب دمیصبحونه رو چ زیو م دم کردم یکه جوش آمد چا آب

 کنم. داریرو ب ایگفتم و رفتم باال تا عرش ریصبح بخ

 تخت نشستم و تکونش دادم یرو

 ؟یش یجونم پا نم ایعرش -

 خورد یجا غلت در

 شه، یم ریپاشو تنبل خان کارت د -

 دمیبر لبم نشست و پتو رو از روش کش یلبخند دیکش سرش یو پتو رو رو دیمخالفم چرخ جهت

 گهیآقام پاشو د زمیعز -

 :دیکشان پرس ازهیمن برگشت خم سمت

 ساعت چنده؟ -

 میعرضم به حضورت هفت و ن -

 دیباز خواب طاق

 پوف چه قدر زود صبح شد! -

م بلند شه که من رو و از جا بلند شدم که دستش رو سمت من دراز کرد دستش رو گرفتم تا کمکش کن دمیخند

 و دست دور کمرم انداخت دیتخت افتادم خند یو رو دیسمت خودش کش

 شه ها! یم رتیپاشو د -

 رو به خودش فشرد من

 سرت یبشه فدا -

 و خودم رو ازش جدا کردم دمیخند
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لختش رو  یکمد رفتم و لباساش رو آماده کردم بعد از شستن دست و صورتش لباساش رو عوض کرد موها سمت

 کردم و گفتم: یمکث نییپا میکه بر نیشونه زد و قبل از ا

 جونم ایعرش -

 جونم خانمم -

 خوام با غزاله برم بازار اشکال که نداره؟ یگم امروز م یم -

 مواظب قلبم باش یداره! برو ول یچه اشکال زمینه عز -

 دمیخند

 چشم -

 سر کار.برم  یماچم کن، تا سر حال و با انرژ ایبال حاال ب یچشمت ب -

ا صبحونه حاضر بودن ب زیسر م یعمو و عل نییپا میگونه اش کاشتم سپس هر دو با هم رفت یرو یکنان بوسه ا خنده

 م،یو نشست میگفت ریافتادم سالم و صبح بخ انوشیبابا و ک ادی دنشونید

د چن رونینه زدن بو برادرش سرو شد سپس هر دو با هم از خو ایعرش یو سر به سر گذاشتنا یبا شوخ زین صبحونه

 کرد و رفت. یخداحافظ زیبعد از اونا عمو ن قهیدق

 از جا بلند شد و گفت: خاله

 ؟یندار ازین یزیکنم چ دیمن برم از سوپرمارکت خر -

 نه ممنون خاله جون -

رو برداشت و رفت از جا بلند شدم و مشغول شستن استکان ها شدم که رعنا آمد با  فشیچادر به سر کرد ک خاله

 زد و گفت: یخند شیبستم ن یآب رو م ریکه ش دنمید

 یر یم شیخوب پ یاحسنت کم کم دار یهم که شد زیخوشم آمد سحر خ -
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شت کردم پ یط یالیخ یبهش انداختم حوصله نداشتم جوابش رو بدم پس ب یبه دنبال حرفش کف زد با بهت نگاه و

 نشست و ادامه داد زیم

 ینم فکرشو یول یهست یزرنگ یکردم از اون دست دخترها یفکر م متدیکه د مونیاز همون روز اول عروس -

 شه دست یرو نم یتهرون یگفته بودن دخترا ولیبابا ا یدیقاب پسره رو دزد دهیسال نرس کیحد، به  نیکردم تا ا

 کم گرفت.

ش سمت یچسبوندم و کم زیکردم سکوت کنم نتونستم هر دو کف دستم رو به م یاش شدم هر چه سع رهیخشم خ با

 خم شدم دندون هام رو بهم فشردم و گفتم

دختر  نیچون ممکنه  ا یزینر رونیرو از دهنت ب یکن هر حرف یسع یزن یبا من حرف م یدار یباشه وقت ادتی -

بازم  ای یکس جلو دارش نخواد بود متوجه شد چیه گهیبشه و اون وقت د یعصب یزن یکه ازش حرف م یتهرون

 تکرار کنم؟

 یاعصابم رو داغون م دیرس یخنده اش که به گوشم م یخنده صدا ریدهنش گذاشت و قهقهه زد ز رو جلو دستش

 ستادمیرفتم با صداش سر جام ا یکرد سمت در که م

 یزنم رو نم یکه چ یهه فقط مونده شوهرم رو سحر و جادو کن ؟یدیفهم یو بخند یبگ یبا عل نمینب گهید یه -

 خوام!

کنه  یندونه فکر م یکرد؟ حاال هر ک یداشت واسه خودش سر هم م یچ نیاغ شد اپشت گوشم د تیشدت عصبان از

 من و شوهرش...

 دمیپاشنه پا سمتش چرخ یتر کنم رو شیب تشیخواستم عصبان یزبان که م شیرو لعنت کردم و با ن طانیلب ش ریز

 گفتم: یو با خونسرد

 .ستیکه شوهرش ولش کنه ن نین اوقت نگرا چیدونه چشم و دل شوهرش رو پر کرده ه یکه م یزن -

 ونریدادم و از آشپزخونه زدم ب لشیتحو یخند شیبه سرم بکوبه ن یزیبا چ دمیبا خشم بهم زل زد که ترس چنان

سرخ شده بود از  تیکه از شدت عصبان یبعد رعنا در حال یقیشدم دقا یرو برداشتم و مشغول جارو کش یجارو برق

 فتهیدر ن یکیبا من  هاو به کارم ادامه دادم تا باش اعتنا به یآمد ب رونیآشپزخونه ب
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که چشماش رو با  یآمد و در حال رونیکه کار جارو کردن رو تموم کردم غزل با سر و وضع آشفته از اتاقش ب نیهم

خنده با چشمان گرد شده  ریخودم افتادم و زدم ز یقبلنا ادی دنشیبا د ستادیدم در ا دیمال یدست مشت شده اش م

 م کرد که گفتم:نگاه

 ؟یدید نهیخودتو تو آ ؟یختیچه سر و ر نیآخه دختر ا -

 خاروند گفت: یکه پشت گوشش رو م یدر حال زونیآو یلب و لوچه ا با

 خواست بازم بخوابم! یآخه پرستو جون حاال چه وقت جارو کردن بود دلم م -

 جارو رو جمع کردم و گفتم: میس

 بذارم فیکه خونه رو کثشه  ینم یول زمیخوام عز یمعذرت م -

 :دیرفت پرس یکه م سیسرو سمت

 مامانم کجاست؟ -

 خاله آمد یهنگام صدا نیا در

 صبح زود یریبگ ادی یخوا یم یپس ک یشد داریدختر تو تازه ب -

 ؟یپاش

 رو از دستش گرفتم دهایو سمت خاله رفتم و خر دمیخند

 خاله جون یخسته نباش -

 دخترم یسالمت باش -

 گرفته گفت: ییبردم آشپزخونه که رعنا آمد رو به خاله با روها رو  دیخر

 شگاه؟یخوام برم آرا یم یبا من ندار یعمه کار -

 کرد و با مکث گفت: زونیچادرش رو آو خاله
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 ینم یآب و جارو بکش دیهم با اطیکار داره ح یرفتنه آخه؟ من کار نداشته باشم خونه کل شگاهیاالن چه وقت آرا -

 هنوز تازه عروسه؟ یچاره ناسالمت یدختر ب نیگردن ا فتهیرها و زحمات بشه که تمام کا

 که رعنا بهم انداخت به زور جلو خنده ام رو گرفتم یغصب آلود ینگاه با

 داد و رو به خاله که وارد آشپزخونه شده بود گفت: نتیبه کاب هیآمد تک غزل

 خواد یم یمامان من امروز دلم ماکارون -

 او جواب داد یرفت با ادا یم خچالیسمت که  یدر حال خاله

 یخواد خودت درست کن یباشه منم دلم م -

 کرد یپوف غزل

 ؟یشه شما درست کن یحاال نم -

 "شه ینم رینخ -

 کردم یزیر یدادم خنده  یقرار م زیم یآوردم و رو یم رونیها ب لکسیرو از نا دهایکه خر یدر حال 

 کرد گفت: یو نگاهمون م ستادهیارو به رعنا که اخم کرده وسط هال  خاله

 گهیکن د زیرو تم اطیبرو ح یواستاد یطور نیچرا هم -

 رفت. اطیبه خودش گرفت و سمت ح یحالت عصب رعنا

 به خاله انداختم و گفتم: ینگاه

 کنم یاجازه بده خودم ناهار رو درست م -

 و ماچم کرد دیاز جا پر غزل

 عاشقتم! یبخدا زن داداش تو خود عشق -

 بهش رفت و گفت: یچشم غره ا هخال
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 همه تنبل باشه! نیآخه دختر و ا -

تنگ شده بود کارهام رو انجام دادم و رفتم باال بعد از مرتب کردن و  یلیکه دلم براشون خ انوشیفکر به بابا و ک با

از  قطع کردمو  میکه حرف زد یبود با بابا تماس گرفتم کم میخونه، ساعت که ده و ن دنیکردن و دستمال کش زیتم

 حرف زدم. زیبا او ن یشکوه زنگ زد و کم نیشد بعد از ا یاشکم جار یشدت دلتنگ

بود  هدیغزاله که تازه از راه رس دنیبا د نییهم نداشتم که انجام بدم برگشتم پا یرفت کار یکم حوصله ام سر م کم

ما نشست رعنا که  شیآورد و پ یخاله چا میکردم سپس دور هم نشست یگل از روم شگفت و با او سالم و روبوس

 آمد. یکدوم خوشش نم چیافتاده و از ه لیانگار از دماغ ف

ناهار با  زیکه سر م نیداشت از ا یاضافه کار ونیروز در م کی ایعرش میدیکه آمدن ناهار رو کش یعمو و عل خالصه

ظرف ها رو بشورم اما خاله اجازه نداد  به نبودش عادت کنم بعد از سرو ناهار خواستم دیباز با یما نبود دلم گرفت ول

 کار رو به رعنا موکل کرد. نیو ا

ازار و ب میو به اتفاق هم رفت میبعد از ظهر آماده شد میدیچ ایروز تولد عرش یبرنامه برا یباال و کل میو غزاله رفت من

 یع با خبر نشه قرار شد برااز موضو ایتا عرش میها رو خونه غزاله قرار داد دیاما خر دمیالزم بود رو خر یهر چ

 نییرفت حاال مونده تز شیطبق برنامه پ زیرو انجام بدم همه چ کارهاخونه غزاله برم و اونجا تمام  کیدرست کردن ک

 ایکار رو در حضور عرش نیچون روز جمعه بود سخت بود ا رمیخواستم جشن رو تو خونه خودمون بگ یخونمون که م

ه کرد ب مکردم نشد کالفه ا یهر کار نییبره پا یحت اینبود از جاش جمب بخوره  یراض ایکه عرش یانجام بدم در حال

زنگ خورد جواب که داد  ایکه قطع کردم تلفن عرش نیبکنه بعد از ا یکار هیناچار زنگ زدم به غزاله و ازش خواستم 

 دونستم غزاله پشت خط بود قطع کرد و قرقر کنان از جا برخاست و گفت: یم

 خورده استراحت کنه؟ هیذارن روز جمعه آدم  یمگه م -

 بود؟ یک زمیشده عز یمگه چ -

 گه شوهرش دعواش کرده از من خواست برم باهاش حرف بزنم آخه مگه به من چه؟ یبود؟ غزاله خانم م یک -

 ام؟یمنم باهات ب یخوا یگناه داره برو م یبر دیخواهرته با هیچه حرف نیا ایعه عرش -

 بهم انداخت ینگاه

 گردم ینه گلم زود بر م -
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ساعت  میکمکم ن ادیغزل رو صدا زدم تا ب دمیپر یکردم بعد از رفتن او زود یکردم و ازش خداحافظ یزیر ی خنده

 میکرده بود نییدور تا دور خونه که با نحو احسن تز ینگاه یو خوش حال تیاماده بود با رضا زینگذشت که همه چ

افته به  یقسمت کار بود که البته م نیسخت تر نیا وباال  ادیبرگشت ن ایعرش یتوق میکن یکار دیانداختم حاال با

 یگردن عل

عمو و خاله نشسته، بود رو صدا زدم از اون سمت رعنا که متوجه من شد چپ چپ نگاهم  شیکه پ یعل نییپا رفتم

 درنگ قبول یکار بود ب نیارو سر گرم کنه اونم که استاد  ایعرش یخواستم کم ینکردم و از عل ییاعتنا یکرد ول

 کرد.

ت برگش ایکه عرش نیرفت با غزاله تماس گرفتم و ازش خواستم بعد از ا یم شیپ یعال زیکه همه چ نیحال از ا خوش

 کردناش افتاده بود گفت: حتیو نص ایعرش ریاونم که گ ارهیرو ب کیک یزود

 شه یتو حموم خفه م اون شوهر بدبختم االن یزد یبده دختر زود تر زنگ م رتیخدا خ -

 دمیخند

 کنه؟ یمگه تو حموم چکار م -

 نرویحاال مثال قهر کرده رفته ب دیکه احمد دعوام کرده به ذهنم نرس نیا جزیفکر یدونم تا به من زنگ زد یچه م -

 تو حموم حبسش کردم

 دمیبلند خند یصدا با

 دختر! یا وونهیتو د -

از او  آمده و شیپ یلپ تابش مشکل یافتاد که مثال برا یعل ریت و گبرگش ایکرد باالخره  عرش یو خداحافظ دیخند

 میکرده بود نییرو که به نحو احسن تز کیخواست درستش کنه غزاله هم  با احمد آمد و ک یم

چراغ ها رو خاموش کردم و از غزل  ارنیب فیدعوت کردم باال تشر ینوشته تولدت مبارک عشقم! رو آورد از همگ با

رو  شدن یم کیبرگشت صداشون که نزد یو عل ایبگه که کارش دارم اونم رفت و قبل از عرش ایبه عرشخواستم بره 

 .ادیخوشش ن مکه کرد یاز کار ایاسترس گرفتم همه اش نگران بودم عرش دمیشن



 دوباره یطلوع

 
563 

 

با  ایعرش میدست زد یو چراغ ها رو روشن کردم و همگ میصدا شعر تولدت مبارک رو خوند کیبا  یورود اونا همگ با

آن قرار گرفته نشست و من شمع  یرو کیکه ک زیدهان باز به همه جا نظر انداخت و خنده کنان تشکر کرد و پشت م

 یبا عشق نگاهم کرد و لبخند اینشستم عرش شداد رو روشن کردم و کنار یو هشت رو نشون م ستیکه شماره ب

ر و شب پ میدیخند یه یعل یر به سر گذشتناو س یو به شوخ میمهمان لباش شد و باز شعر تولدت مبارک رو خوند

 .میساخت یخاطره ا

 یهمگ دیرس انیجشن که به پا دیخند یشوهرش م یها یبه شوخ یگاه یول نیحضور داشت سر سنگ زیکه ن رعنا

 بهم انداخت و لبخند یبرگشتم نگاه عاشقونه ا ایما را ترک کردن درب رو بستم و سمت عرش یخندون خونه  یبا لب

 بر آن زد و گفت: یدستانش گرفت بوسه ا نیستم رو بزنان د

 !زمیعز یکرد رمیکنم واقعا غافلگ یمتشکرم نفسم امشب رو تا عمر دارم فراموش نم -

 کردم یزیر ی خنده

 ینباش یخوش حالم که خوشت آمد همه اش نگران بودم از کارم راض -

 کرد یاخم

 مگه نه؟ یمن دوست دارم! تو به خاطر من سفر رو کنسل کرد رو یتو انجام بد یحرفا کدومه معلومه هر کار نیا -

و  کمکم کرد زین ایکنم، و ظرف ها رو بشورم عرش زینگفتم سپس بلند شدم تا خونه رو تم یزیزدم و چ یلبخند -

 شد دلم دهیکش هیبابا و بق شیو باز فکرم پ دمیتخت دراز کش یبه حالت سابق برگشت رو زیزود همه چ یلیخ

رو  ایگفتم دوست نداشتم عرش یام نم یلتنگدرباره د چیزد اما باز ه یله له م دنشونید ینگ شده و برابراشون ت

 کنم ریناراحت و دلگ

 زم؟یعز یکن یفکر م یبه چ -

 .ستین یمهم زیچ -

 دونم دلت تنگه خانواده ات شده. یمن که م -

 بهش انداختم و چشمام رو بستم. ینگاه
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 یخوش حال بودم که کم کم به روز موعود م نینبود اما از ا یدیجد زیل گذشت و چمنوا نیبه هم گهیروز د چند

بعد  مریبگ یدیبعنوان ع یا هیهد هیبابا و بق یو برا دیخواستم تا برم خر ای... دو روز قبل از حرکتمون از عرشدمیرس

ه بود پارک شد نگیه تو پارکک نیسوار ماش نیقبل از ا اام نیسمت ماش میو برگشت میکرد حیتفر یباز کم دیاز خر

 اشاره کرد و زمزمه کرد یسمت هیبه  ایبشم عرش

 ست؟یپرستو اون غزل ن -

 ست،یپسر جوان حدود ب هیغزل با  دیدلم لرز دمیکه د یزیکه اشاره کرده بود با دقت نگاه کردم و از چ یجهت به

 زیکه خشم تمام وجودش رو لبر ایبه عرشنگاه  مضطربم رو  دمیرفتن رو د یم ینیکه سمت ماش یو دو ساله ا ستیب

مه لب زمز ریو ز یدیمشت کرد دندون هاش رو بهم سا تیدستش رو با عصبان ایکرده بود دوختم و سمتش رفتم عرش

 کرد.

 دم یحاال نشونش م -

 و گفتم: دمیمشت شده اش رو کش دست

 کنم یآروم باش خواهش م ایعرش -

 خفته صدا زدم ییقدم که به جلو گذاشت با صدا هیبا  دیبهم انداخت و دستش رو پس کش یتند نگاه

 صبر کن ایعرش -

 من برگشت سمت

 منتظر من بمون نیپرستو خواهشا برو تو ماش -

 بغض گفتم: با

زنم، خواهش  یخونه خودم باهاش حرف م میاجازه بده بر ستیحرفا ن نیا یجا جا نیا ،یکن یزینرو آبرو ر ایعرش -

 کنم یم

رو باز کردم و ازش خواستم سوار بشه  نیداد درب ماش رونیو نفسش رو با صدا ب دیته موهاش کش یدست یکالفگ با

 نیزدم و سوار شدم ا دیبودم رو د دهیکه غزل رو د یرو به من انداخت و پشت فرمون نشست باز جهت نشینگاه آتش
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چشماش قرمز  تیکه از فرد عصبان ایچشم به عرش نشده بود نگرا نیبا او جوون سوار ماش زیطور که معلومه غزل ن

 کردم یگفتم و آرومش م یم یزیچ هی دیبگم اما با یدونستم چ یشده بود دوختم زبونم بند آمده بود و نم

 جونم آروم باش لطفا ایعرش -

 رو سمت من سوق داد نگاهش

 م؟یتو چه حال یکه بدون یستیمن ن یپرستو جا -

که با داد و دعوا حل  زیهمه چ میزن یخونه باهاش حرف م میجازه بده برسا فتادهین یآروم باش خدا رو شکر اتفاق -

 شه ینم

و ر ایباز عرش یخونه چطور میبرس یکردم وقت یفکر م نیاستارت زد و حرکت کرد در تمام راه به ا یحرف چیه بدون

ن که از جاش تکو ایه عرشب یها رو برداشتم و نگاه دیشدم خر ادهیدم در پ فته،یب یبذارم اتفاق بد دیآروم کنم نبا

 نخورد انداختم

 !زمیعز ؟یش ینم ادهیشد چرا پ یچ -

 !زمیعز امیتو برو من االن م -

 ایعرش -

 کرد. نگاهم

 تو میبا هم بر ایشو ب ادهیکنم پ یخواهش م -

 پرستو -

 دمیحرفش پر به

 خواهش کردم! ایعرش -

 به خاله و عمو عیسر عیکنارش قدم برداشتم سرزدم و  یشد لبخند ادهیو پ دیرو کش چیسوئ یحرکت عصب هی با

 ینشده رو تشیو عصبان یمتوجه آشفتگ یکه کس نیکردم تا قبل از ا تیرو سمت پله ها هدا ایسالم کردم و عرش

 گرفته بود گفت: ضربرو  نیزم یکه با پاش رو یو در حالت دیبه موهاش کش یمبل نشست و دست
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 کشمش یپاش برسه خونه م -

 ش کردمبهت نگاه با

 نگو که کارش اشتباه نبود! ؟یکن ینگاهم م یطور نیچرا ا -

 نشستم زل زدم به چشماش و گفتم کنارش

 مگه کار من و تو اشتباه نبود؟! -

 اش نشست یشونیرو پ ینیچ

 کدوم کار؟! -

 م؛یرفت یم رونیکه قبل از ازدواج با هم ب نیا -

 جا برخاست از

 میکن یمن و تو فرق م ؟یگ یم یپرستو تو چ -

 ستادمیبه روش ا رو

 انوشیحال اون موقع ک دیخونت به جوش آمد، پس با یجور نیخواهرت ا دنیمن، تو که با د زینداره عز یفرق چیه -

 !یرو درک کن

حرفا آرومش کنم و  نیخواستم با ا یکردم با لحن آروم کلمات رو ادا کنم م یم یام شد سع رهیدهان باز خ با

و حکم براش  میزود قضاوت کن دیغزل با اون پسره نبا دنیجور که باشه عشقه! ما با د متوجهش کنم که عشق هر

 !...ایمثل من و عرش یعاشق واقع هیاونم عاشق بود  دیشا میصادر کن

نزد  یمبل نشست و حرف یآب دست او دادم رو وانیل هیرفتم و  خچالیزدم و سمت  یحرفا لبخند نیزدن ا با

 کرد. یکه بهش زدم فکر م ییداشت به حرف ها دمیشا

 گفتم: ایتو اتاق لباس عوض کردم و رو به عرش رفتم

 ؟ییا ینم نییخوام برم پا یم -



 دوباره یطلوع

 
567 

 

 تکون داد. یسر

 نه حوصله ندارم -

 زدم یلبخند

 گردم که عشقم تنها نمونه، یقربونت منم زود بر م -

 آروم شده بود. یده که کم ینشون م نیلباش نقش بست و ا یرو یلبخند

باز کردم و  یبه در زدم و با اجازه دادن ورود درب رو به آروم یراست رفتم طرف اتاق غزل تقه ا هیو  نییپا رفتم

 :دیدادم نگاهم کرد و پرس زیبه م هیتک نهیلباش نقش بست، پشت به آ یرو یلبخند دنمیرفتم داخل با د

 ؟یرس یشده؟ ناراحت بنظر م یزیزن داداش چ -

 :دمیآروم پرس یدم و با لحنجمع کر نهیس یرو رو دستم

 رون؟یب یبود که باهاش رفته بود یغزل جون اون پسره ک -

 چشمان گرد شده زل زد به من با

 ک... کدوم پسره؟ -

 زمزمه مانند گفتم: ییبا صدا چونهیکه حرف رو نپ نیا یبرا

 !میدیتو رو د ایغزل امروز من و عرش -

 شد کیصورتش و بهم نزد یزد رو کدفعهی

 من حاال چکار کنم؟ یخدا ی! وادیمن و د ایپرستو؟! عرش یفتگ یچ -

 تخت نشست و با بغض و چشمان پر اشک ملتمسانه نگاهم کرد. یخم شد و رو زانوهاش

 باال انداختم شونه

 به زور تا آرومش کردم ه،یبد جور عصبان ایعرش یبگم غزل اصال ذهنم قفل شده ول یدونم چ ینم -
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 با هر دو دستش پوشوند کنارش نشستمو صورتش رو  هیگر ریز زد

 ...که ی... قول بدیقول بد دیبا یزنم ول یحرف م ایخودم با عرش زمیآروم باش عز -

عاشق بودم! دستش رو گرفتم و  یزمان هیکه ازش بخوام به فکر اون نباشه آخه خودم  دیچرخ یکردم زبونم نم یپوف

 ادامه دادم

 بذار از راه درست وارد بشه یخواستگار ادیببذار  نیرو دوست دار گهیاگر هم د -

 دیو نال دیگونه اش غلت یرو یزد به من و قطره اشک زل

 من اون رو دوست دارم! یقصد ازدواج نداره پرستو ول نیام -

 تعجب بار نگاهش کردم و گفتم: یحالت با

 قصد ازدواج نداره؟! -

 ن؟یبا هم موند یچ یپس واسه  ؟یچ یعنی

 !میهم رو دوست دار که نیبه خاطر ا -

 زدم یخند پوز

 افته یشه به فکر ازدواج با اون شخص م یم یکس یکه عاشقه و دلباخته  یکس زمیخب عز -

 دیبغض نال با

 خواد که ازدواج کنه ینم نیام یول -

 قاطعانه از جا برخاستم و گفتم: یلحن با

 .یفراموشش کن دیصورت با نیدر ا -

 پرستو -

 تکون دادم یسر
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 شه، یکه بد م یدون یاگه بفهمه م ایکاره ام عرش چیمن ه مزیعز -

 تو بغلم و گفت: دیدوباره کنارش نشستم که پر شیاشک جار دنید با

 ترسم یم ایپرستو تورو خدا تنهام نذار من از عرش -

 رو نوازش کردم و گفتم: موهاش

خواد  یازدواج نم یاون تو رو برا یگ ی! تو اگه مزمیبهت برسه عز یبیچون دوست داره، دوست نداره آس ایعرش -

 یبهتره فراموشش کن

 گفت: هیتر خودش رو به من چسبوند و با گر شیکرد و هق زد سپس ب سکوت

تو بود حتم دارم فاتحه ام  یخوام بخدا حاال اگر رعنا جا یمنم معذرت م یپرستو ازت ممنونم که هوامو دار -

 خوندست

 زدم یلبخند

 !زمیتر مراقب خودت باش عز شیبه بعد ب نیور و از احاال پاشو صورتت رو بش -

بود لبخند زنان کنارش نشستم با  دهیمبل دراز کش یرو ایجا بلند شدم و از اتاق خارج شدم و برگشتم باال عرش از

بپرسه درباره غزل باهاش حرف زدم و ازش  یزیکه چ نیبسته اش نشست و بدون ا یلبا یرو یلبخند دنمید

 به کارش نداشته باشه چون خودش متوجه اشتباهش شده بود. یخواهش کردم کار

که قرار بود برم تهران از خوش  نیاز ا نییببرشون پا ادیموندم تا ب ایها رو کشان به هال بردم و منتظر عرش چمدون

از قرار داد  نیکه چمدون ها رو تو ماش ایشکرت عرش ایو دل تو دلم نبود خدا دمیگنج یدر پوست خودم نم یحال

 یفرودگاه، اون جا از عل میرفت یعل نیبا ماش میبر مایاپکردم و سوار شدم چون قراره با هو یعمو و خاله خداحافظ

 مایناآروم پا درون هواپ یبا اعالم کردن پرواز با استرس و قلب میو منتظر پروازمون شد میکرد یخداحافظ زین

که متوجه حال منقلبم شده  ایکنم عرش ریمه رو غافلگخواستم ه یرفتم تهران م یخبر نداشت که م یگذاشتم کس

 کرد با حرف زدن حالم رو بهتر کنه، یم یبود سع

تو آغوش پر مهر بابا  گهید قهیشه تا چند دق یبرخاست و دل من از جا کنده شد باورم نم نیزم یاز رو مایهواپ

 خواهم بود.
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 کرد. یقرار ترم م یهر لحظه ب دارشونیکردن به اونا و شوق د فکر

 چشم باز کردم اصال  ایعرش یصدا با

 خوابم برد. ینبود ک حواسم

 .میدیپاشو رس زمیپرستو جان، خانمم، عز -

 در خاطرم زنده شد و لبخند بر لبم نشوند. یتمام خاطرات کودک مایشدن از هواپ ادهیپ با

 هام رسوندم. هیاق کردم و به رگفتن ناپاکه، با تمام وجود استشن یشهر خودم رو گرچه م یبهار زیدل انگ یهوا

کسانم رو اون جا  نیزتریو عز نیداشتم بخصوص که بهتر یشهر رو من دوست م نیخدا جون چه عاشقانه، ا یوا

جا داد و  نیچمدون ها رو تو صندوق ماش ایعرش میگرفت یاز فرودگاه خارج شدم تاکس ایدارم! دست در دست عرش

 به ما انداخت و حرکت کرد. نکشیع پشتاز  یتا حرکت کنه، راننده نگاهکنار من سوار شد و از راننده خواست 

 !...لهیمرد چه قدر زن زل نیگفت ا یته دلش م دمیشا هه

 یگذشت و احساس م یکه م قهیبه اون نسبت داد هر دق یلقب دیخبر نداره نبا یگریکه از عشق و عالقه د یکس

 انداختم و یم ینگاه ایبه چشمان عاشق عرش یریوصف ناپذ یبا خوش حال میشد یم کیام نزد یکردم به خونه پدر

جا  نیگرفت انگار سال هاست که از ا ضربدم در بزرگ خونمون دلم  نیبا توقف ماش م؛یزد یم یهم لبخند یبه رو

دوختم کوچه و  واریشدم و چشم به در و د ادهیکرد پ زیبه تمام وجودم رو لبر کدفعهیدور بودم با بهت و استرس که 

زده ام رو در دست گرمش  خیکه متوجه حال دگرگونم شد دست  ایطبق معمول خلوت و سکوت بود عرش ابونیخ

 یبود به صورت تب کرده ام که بر م دنیکه در حال وز یمیبه روم زد تا از استرسم کم بشه، باد مال یگرفت و لبخند

 کرد. یحال دگرگونم رو بهتر م یخورد کم

آروم و آهسته  یدرب رفت و با اشاره سر ازم خواست پشت سرش برم با قدم هاچمدون به دست سمت  ایعرش

 ایبهتر بود! عرش یاون طور دیشدم حد اقل اگر خبر داشتن شا مونینگفتم پش یکه به کس نیرفتم از ا کشینزد

ه پا شده بود بودم اما درونم غوغا ب بکرد در ظاهر خو شتریدستم رو گرفت و اف اف در رو زد و التهاب درونم رو ب

برم و با  یدونستم چطور یبود اصال نم یو دلتنگ داریبود از شوق د یبزارم اما هر چ یحس رو چ نیدونم اسم ا ینم

اه باز شدن درب نگ کیت یافکار تپش قلبم تند شد. با صدا نیبا ا رمیاو رو در آغوش بگ یبابا رو به رو بشم و چطور

 دوختم. ایمضطربم رو به عرش
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و چشم  ستادمیهل داد چمدون به دست رفت داخل و من پشت سرش وارد شدم و دم در سر جام ا یآروم رو به درب

 دنیپارک بودن با د اطیگوشه ح انوشمیبابا و ک نیبه خونه چرخوندم همه جا چه وحشتناک سوت و کور بود ماش

ام  یق شدن تو آغوش پر مهر پدرغر ید برایکش یشدم دلم پر م داریتر مشتاق د شیبه دلم افتاد و ب یچنگ نایماش

 مکث کرد و نگاهش رو سمت من سوق داد ایعرش

 !؟یچرا واستاد زمیشده عز یچ -

در ضاهر شد اما  یهنگام درب باز شد و مامان در آستانه  نیرسوندم در ا ایسست خودم رو به عرش یقدم ها با

زد با دهان باز و بهت زده زل زد به ما  یجور اضطراب تو نگاهش موج م هیخوش حال نشد و  دنمونیبا د یانگار

بدنم رو فرا گرفت و سر جام کز کردم  تمام یحرکتش سرد نیسپس سر چرخوند و نگاهش رو به داخل سوق داد از ا

 گردوندم همه بودن نشونیچشم دوختن نگاهم رو ب ایو بهت زده به من و عرش رونیب ختنیر یبعد همگ یلحظه ا

و  ییزن دا ،ییدا "دمشید یباره م نیدختر جوون که اول هیخاله، عرفان و  ن،یشاه ،ناصر،ونیکتا انوش،یمامان، ک -

 بچه ها همه و همه بودن بجز بابا...

دهان  که نیگذشت قدرت ا یم یها بر من به کند هی، لحظه ها و ثان رونیبود قلبم از دهانم بپره ب کیبابا نزد ادی به

 اشتمرو ند رمیباز کنم و سراغ بابا رو بگ

دور هم جمع شدن؟ قدرت از دست دادم  یشده؟ چرا همگ یکردن؟ چ ینگاهم م یطور نیکجاست؟ چرا همه ا بابام

 یبرا یکه اتفاق نیکردن فکر ا ینگاهم م یجور نگران هیقدم برداشتن نداشتم بخصوص که همه با بهت و  کیو توان 

گذاشت و سمت  نیزم یچمدون ها رو رو ایعرش امد؟ینکرد آخه کجاست؟ چرا  یام م وونهیبابا افتاده باشه داشت د

 .دیرس یچشم دوختم انگار اونم نگران بنظر م یبودم آمد به چشمانش با نگران ستادهیاو ا یمن که به چند قدم

 یزیخبر از چ ایمن نکنه عرش یشد خدا نییگلوام باال و پا بکیکه به ذهنم خطور کرد داغ شدم س یاز فکر کدفعهی

آخه من خودم با  یتهران؟ ول امیافتاده که از من خواست ب یکنه؟ نکنه اتفاق یداشت از من پنهون کار یداره و سع

 به دلم افتاد یبابا حرف زدم! باز چنگ

 اون... یبود که خودش رو به جا یکیزد! و  یبابا نبود که با من حرف م نکنه

 ایروز  کیمن حکم  یاما برا دیرس ینم قهیدق کیبه  مدت نیافکار به ذهنم نفسم به شمار افتاد تمام ا نیهجوم ا از

پا  یپاشنه  یشد رو یجار اریاخت یآمد اشکم ب یکه از پشت سرم م ییصدا دنیتر رو داشت با شن شیب یحت

و خودم رو تو  دمیو طرف او دو دمیکش یحالاز سر خوش  یغیبابا ج دنیو پشت سرم رو نگاه کردم با د دمیچرخ
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لحظه چه فکر  کیمن  یخدا دمیاش رو به مشام کش یتم و با تمام وجود عطر دوست داشتنآغوش پر مهرش انداخ

 کردم. یم هیگر یو از سر دلتنگ ختمیر یگفتم فقط اشک م ینم چیبابام به سرم زد ه دنیبا ند ییها

آروم شد  یکردن کم کم که جو کم یم یبا هم سالم و احوالپرس یخندون سمت ما هجوم آوردن و همگ یبا لب یهمگ

 ام زد یشونیبر پ یجا گرفتم بابا بغلم کرد و بوسه ا انوشیکنار بابا و ک میداخل به رسم قد میو رفت

 رو به همه کرد و گفت: یزیخندان و با لحن شوخ آم ییبا رو ایعرش

 !ن؟یشوکه شده بود یطور نیما ا ییهوی دنیچرا از د میدیآقا حاال ما نفهم -

 !نیرو سکته بد چاره ام ینمونده زن ب یزیچ

 و گفت: دیخند انوشیک

 .میبود ما سکته رو بزن کینزد نیخبر آمد یطور که شما ب نیواال ا -

که کنارش نشسته بود  یجمع چرخوندم و سمت عرفان و دختر نیخنده نگاهم رو ب ریسر خوشانه زدن ز یهمگ و

شده و البته پخته تر متوجه نگاهم که شد  و از ما دور بود بنظرم چه قدر بزرگ دمشیمدت که ند نیثابت کردم تو ا

 داد و با تبسم گفت: لمیتحو یلبخند

 همسرم، نایکنم ال یم یدختر خاله معرف -

 گفتم: نایزدم و رو به ال یگل و گشاد لبخند

 خانم، نایخوش وقتم ال -

 زد و جواب داد یخشک لبخند

 بنده شد. بیادت نصسع نیبودم خدا رو شکر ا داریمشتاق د یلیممنون خ یلیخ یمرس -

 کردم و با همون حال جواب دادم یط یالیخ یهمراه بود! ب هیو کنا شیجور با ن هیانگار  ومدیلحنش خوشم ن از

 نیمتشکرم شما لطف دار -
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و  دمیرفت از جا پر یراه م یکه شکمش بر جسته شده و به سخت دنشیشربت آمد با د ینیبا س ونیهنگام کتا نیا در

جا گرفت شربت رو به همه تعارف کردم و کنار مامان که دلم براش  انوشیتم تشکر کرد و کنار کرو ازش گرف ینیس

اله خ یخندان جوابش رو دادم و با صدا یید با رویبه روم زد ک حالم رو بپرس یتنگ شده بود نشستم لبخند یلیخ

 نگاهم رو سمت او سوق دادم

 جشن تولد نوه ام دعوت کنم. یا رو برافردا شم میجا جمع شد نیا یجا داره حاال که همگ -

 کرد و گفت: یپرسشگرم رو به عرفان دوختم عرفان خنده ا نگاه

 که من بابا شدم؟! ینگو خبر ندار -

 گفتم: یو خوش حال یشگفت با

 !؟یواقعا بچه دار شد -

 ؟یکرد مشیبچه ات؟ کجا قا کو

 و عرفان جواب داد دنیخند یهمگ

 کنه یم یدختر گلم داره با بچه ها باز نهیپرستو ا یودقدر حواس پرت نب نیتو که ا -

 یم یباز یخرگوش یبا موها  یبا لباس عروسک یناز ناز یساله ا کیدختر  هیرو سمت مهسا که با برادرش و  نگاهم

 مهمون لبام شد سمت عرفان برگشتم یلبخند دنشیکرد سوق دادم با د

 خدا حفظش کنه، یچه دختر ناز یاله -

 رفت رو یتر م شیزد اخم هاش ب یبود که هر بار عرفان با من حرف م ناید زنان تشکر کرد نگاهم به اللبخن عرفان

 خواستم درباره اش زود قضاوت کنم. یازش نداشتم و نم یشناخت چیکردم آخه ه ینم ییهم اما اعتنا

دن وارد اتاقم شدم هنوز لباس عوض کر یشام رو بدن منم برا بیهمراه مامان وارد آشپزخونه شدن تا ترت دخترا

اتاق  نیکه تو ا یخوش ییروزها ادیتخت نشستم و به  یمثل سابق سر جاش بود و دست نخورده رو زیهمه چ

 لبام شد. همونم یپا تو اتاقم گذاشت لبخند ایبار عرش نیاول یکه برا یگذروندم و روز
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در چمدون رو باز کردم و  یحرف چیون هتخت قرار داد بد یچمدون به دست وارد اتاق شد و چمدون رو رو ایعرش

شونه ام قرار  یاز پشت بغلم کرد و سرش رو رو ایتخت قرار دادم تا بذارم تو کمد، عرش یرو یکی یکیلباس ها رو 

 ام دادم و گفتم: یشونیبه پ ینیداد دستش رو گرفتم چ

 تو اتاق زشته ادیب یکینکن  ایاِ عرش -

 جرم که نکردم یزنم ادیخب بذار ب -

 دمیو سمتش چرخ دمیخند

 من؟ یآقا یلباساتو عوض کن یخوا ینم -

 اگر خانمم امر کنه حتما -

 کردم و لباساش رو دستش دادم یزیر ی خنده

 برو عوض کن ایب -

 چشم خانم -

رفت و  هیو بق انوشیبابا و ک شیپ ایعرش میرفت رونیلباس هر دو از اتاق ب ضیتکون دادم بعد از تعو یو سر دمیخند

شکوه نشستم که مشغول  یو رو به رو دمیرو کش یزدن صندل یلبخند دنمیبا د یرفتم تو آشپزخونه، همگمن 

 درست کردن ساالد و خورد کردن کاهو بود.

 و گفت: دیرو کش یبهم انداخت صندل یترش کرده چاقو به دست نزد شکوه آمد نگاه ییبا رو نایال

 اجازه بده کمکت کنم -

 من گفت: تبسم کرد و رو به شکوه

 ن؟یخبر آمد یشد که ب یچ ؟یخب پرستو خانم خوب -

 کردم جواب دادم یم یباز یکه با آن باز یبرداشتم و در حال ییکاهو برگ

 !نمیجا بب هیکنم اما توقع نداشتم همه رو با هم  رتونیراستش خواستم غافلگ -
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 خندان گفت: ییو رو یدر حال سرخ کردن مرغ با مهربون مامان

 دنتونیبا د نیبرا هم میما دعوت بودن اما اصال توقع آمدن شما رو نداشت یناهار خونه  یبرا نایا ییاله و داامروز خ -

 .میجا خورد

 و گفتم: دمیخند

 افتاده یبابا اتفاق ینکرده برا یلحظه فکر کردم خدا کیشده بودم  یچه حال یدون یمامان نم یول -

 دیکرد رو به من پرس یم خورد یرو خالل ینیزم بیکه س یدر حال ایرو

 ؟یساز یجنوب چطوره باهاش م یخب پرستو خانم آب و هوا -

 دمیخند

 کنم یکم کم بهش عادت م -

 دیکرد پرس یو به او کمک م ستادهیکه کنار مامان ا یسپس شکوفه در حال دنیخند یهمگ و

 چه خبر؟ گهیخب د -

 باال انداختم شونه

 یسالمت -

 دیپرس باال انداخت و ییابرو شکوفه

 ...ا؟ی یزود بچه دار بش یقصد دار نمیبب -

 کرد به حرف او آمد و گفت: یشیا شکوه

 داره برا بچه دار شدن و درد سر؟ یاوه چه عجله ا -

 اش داد و گفت: دهیو خط کش کیبار یبا ابروها یبا ناز حالت نایال

 ه؟یوا درد سر چ -
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 من فداش بشم چه خوش حال شد. یعرفان اله یدون ینم زیآمدن دن ایبا به دن هیزندگ ینیریبچه ش اتفاقا

 گنگ نگاهش کردم یحالت با

کرد و مدام چپ چپ  یم دیآورد روش تاک یاسم عرفان رو که به زبون م یانگار ومدیخوشم ن چیلحن کالمش ه از

 دونم... یبود نم نیعادتش ا دمیشا ایتو سرشه؟  یچ ستیکرد اصال معلوم ن ینگاهم م

 :دیشکوفه دور نموند و پرس دیبرا خودم باال انداختم که از د یونه اافکار ش نیا از

 شده؟ یزیپرستو چ یتو فکر -

 ستین یزینه چ -

بود رو  انیاز خنده در آن نما ییکه رگ ها ییراست آمد سمتم با صدا هیخندان آمد تو آشپزخونه و  ییبا رو ونیکتا

 به من گفت:

 کنه؟ یره کشت ما رو پس که زنم زنم مشوهرت چکارت دا نیپرستو پاشو برو بب -

جلو  مهمون لبام شد یلبخند هیخنده بابا و بق یصدا دنیرفتم با شن رونیبهت نگاهش کردم و از جا بلند شدم  و ب با

 دمیپرس ایرفتم و رو به عرش

 ؟یجون کارم داشت ایبله عرش -

 عرفان با اشاره به من با خنده جواب داد ایعرش یجا به

 جا ما رو از دست شوهرت نجات بده نیا ایبده پرستو ب رتیخدا خ -

و عرفان نشستم که عرفان با همون  ایعرش یرو به رو انوشیابروم رو باال زدم و به عرفان چشم دوختم و کنار ک یتا

 حال گفت:

 کنه؟ یزنم زنم م یشده که ه لیقدر زن زل نیکه ا یآقا کرد نیپرستو راستشو بگو چکار ا شیخدا -

 گفتم: یرو نگاه کردم و معترضانه رو به عرفان با اخم تصنع ایعرش عشق با

 شوهر من آقاست. نیوصله ها رو به شوهر من نچسبون نیخود ا یب ستین لیهم شوهرم زن زل چیه رمینخ -
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 خنده و گفت: ریبلند زد ز یبا صدا عرفان

 .از آب در آمد لیکه بدتر از شوهرش شوهر زل نیا -

 کرد و گفت: ینده بابا با خنده اخمخ ریزدن ز یهمگ و

 !نایکن تیرو اذ زمیدم داماد عز یحواستون باشه اجازه نم -

 بابا فرستاد و گفت: یبرا یدر هوا بوسه ا ایعرش

 قربون دهنت عمو جون -

 قرار داد زیم یرو رو وهیکرد م یکه چپ چپ نگاهم م یآمد و در حال وهیبا ظرف م نایهنگام ال نیا در

 زد و گفت: یلبخند خاله

 !زهیبرام عز یلیکه هنوزم خ یدون ینکن م تیعرفان دختر خاله ات رو اذ -

 گفت: ایو رو به عرش دیخند عرفان

 ریپوست بگ وهیخانمت م یبفرما برا لیزن زل یآقا -

 با خنده گفت: ایعرش

 ؟یفکر کرد یبنده نوکر خانم هم هستم پس چ -

 جا رفت. نیبه عرفان رفت و از ا یابه من انداخت و چشم غره  ینگاه تند نایال

 با من مشکل داشت! دهیدختره ند نیکردم که ا یم دایپ نیقیکم کم  

 یکه دم به دم چشم از من بر نم نایبار نگاه غضبناک ال ریسرو شد و البته ز زانمیکنار عز مانهیدر جو آروم و صم شام

ام رو برداشتم و کنار  ییاستکان چا ییرایم تو پذو برد ختمیر یداشت بعد از رفتن مهمان ها خونه خلوت شد چا

 دیرس یر مبنظ رتریکرده و پ رییمدت کوتاه تغ نیبنظرم تو ا درجا گرفتم و مشتاقانه چشم به بابا دوختم چه ق ایعرش

خونه و کنار بابا گذروندم بغضم  نیکه تو ا ییروزها ادیلحظه به  کیکرد  یداد م یدر چهره اش ب یو عالئم خستگ
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 دیکه دور چشمام حلقه زده رو نتونستم از د یبغضم رو فرو بخورم اما اشک ییکردم با قورت دادن چا یفت سعگر

 :دیپرس یحالتم شد بابا بود با مهربون ریینفر که متوجه تغ نیپنهان کنم اول

 شده بابا جون؟ یزیچ -

 یست صورتم رو پوشوندم دلم نمقرار دادم و با هر دو د زیم یشد استکان رو رو یصداش اشکم جار دنیشن با

رو  شونیتنگ بود و به زور دور یلیخارج از کنترلم بود آخه دلم خ زیچ نیاشکام ناراحتش کنم اما ا دنیخواست با د

 هکدفعی اوردمیجام طاقت ن نیاما حاال که ا شمب ایعرش یبگم و باعث ناراحت یزیخواستم چ یتحمل کرده بودم نم

 هنیس یشدم با تمام وجود عطرشو به مشام رسوندم و سر رو ریدر آغوش پر مهر بابا اسدور کمرم حلقه شد و  یدست

 سرم زد و گفت: یرو یاش گذاشتم بوسه ا

 !زم؟یشده عز یگل بابا چ یناراحت باش نمینب -

 بغض جواب دادم با

 دلم براتون تنگ شده بود -

 کرد. یم کارش رو دوست داشتم و به من آرامش القا نیا دیبر سرم کش یدست

 نمیاشکتو پاکن بب زمیعز یناراحت نمیما پس نب شیپ ییجا نیحاال که ا -

 اشکم رو پاک کردم و گفتم: ریازش جدا شدم سر به ز یآروم به

 خوام اما دست خودم نبود یمعذرت م -

 گفت: یبا لحن شوخ انوشیک

 ؟یکارات بر نداشت نیهنوزم دست از ا یشوهر کرد گهیتو د -

 به روش کردم یو اخم دمیخند

 و هر کدوم میگفت ریشب بخ گهیبعد به همد یزدن ساعت یرو مخاطب قرار گرفتن و با او گپ م ایو بابا عرش مامان

 وارد اتاقش شد.
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جا باشم و از بابا دور نشم   نیخواست ا یو به فکر فرو رفتم هنوزم دلم م دمیطاق باز خواب ایتخت کنار عرش یرو

 یخواست اون پرستو یمن! دلم م شیپ ادیخواست باز بابا قبل از خواب ب ینکردم دلم م از او عادت یهنوزم به دور

که  یرو چکار کنم؟ من به خاطر او و به خاطر عشق ایعرشبردم اما عشق  یسابق بودم که از کنار بابا بودن لذت م

 یه من اون دو سه هفته رو به سختآخ ارمیکردم اما فکر نکنم بتونم دوم ب یاز بابا رو تحمل م ینسبت به او دارم دور

 جارن یرو دهیکه به پهلو خواب یکردم در حال یرو حس م اینگاه عرش ینیگذروندم غرق افکار خودم بودم اما سنگ

 ام شده بود. رهیداده و خ هیدستش تک

 ؟یبهم نگفت یزیقدر دلت تنگ بود چرا چ نیتو که ا -

به  یبه چشمان جذاب و براقش شدم و لحظات رهیبرگشتم خاش سمت او  یآروم و دوست داشتن یصدا دنیشن با

 حال موندم. نیهم

 تر کرد. کیشونه ام انداخت و من رو به خودش نزد ریز دست

 بر چشمانم زد و دم گوشم زمزمه کرد. یرو بستم که بوسه ا چشمام

 عشقم، نفسم، خانمم ناراحت باشه! نمینب -

 باز کردم و زل زدم به چشماش و گفتم: چشم

 شم یوقت ناراحت نم چیه زانمیبا بودنم کنار عز -

 اش داد و گفت: ینیبه ب ینیچ

 بود؟ یواسه خاطر چ شیپ قهیعه پس اشک چند دق -

 نیبرنجونمش دوست نداشتم فکر بکنه او که ب قتیخواست با گفتن حق یندادم دلم نم یکردم و جواب یزیر ی خنده

 نیبه ا دیرس یام نم یعشق پدر یعاشق و دلباخته اش باشم باز به پاانداخته هر قدر که  ییمن و خانواده ام جدا

 که او رو از دست... یبه حال روز یواقرارم کرد  یب یجور نیاز بابا ا یکردم دو هفته دور یفکر م

 .تونم با غم نبود بابا بسازم؟.. یم یموضوع واهمه داشتم آخه من چه طور نیاز فکر کردن به ا یحت

 شد. یاز گوش چشمم جار یر اشک لجوجانه ااگاه قط ناخود
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 ؟یقدر ناراحت نیپس چرا ا زمیعز یپرستو من آوردمت که شاد بش -

 زدم و زمزمه کردم یتلخ لبخند

 نیکنم هم یم یاحساس دلتنگ یفقط کم ستمیناراحت ن -

اماده  ایو عرش صبح بعد از خوردن صبحونه، من دمیشد و خواب نیپلک هام سنگ ایعرش یعاشقونه  یزمزمه ها با

بر گونه اش زدم و  یداد بوسه ا ایرو به عرش نشیماش چیبابا سوئ میدختر عرفان بخر یبرا یا هیهد میتا بر میشد

 میدیخر گهید زیو چند چ میدیخر یا هیگشت و گذر تو بازار تهران هد یبعد از کم میکرد یتشکر کردم و خداحافظ

بل از ق انوشیک میخاله بر یتا به خونه  میسپس اماده شد میتراحت کرداس یخونه، بعد از سرو ناهار کم میو برگشت

ل راه رو ک ایعرش یو سر به سر گذشتنا یبا اجازه بابا پشت فرمون نشست و به راه افتاد با شوخ ایما حرکت کرد عرش

 افزود. یام م یرفت و به خوش حال یدلم غنج م دمید یکه بابا رو خوش حال م نیاز ا میو خوش بود میدیخند

 بود شروع شد. یخاله بود جشن که در کل خودمون یاز سرو شام که خونه  بعد

 یهم که به تازگ نیاو خوش حال بودم مب یخانواده داده و بچه دار شده ته دلم برا لیعرفان تشک دمید یکه م نیا از

 بود. یینامزد کرده نامزدش در جمع حضور داشت دختر خوب و مهربون و خنده رو

وسط  نیباز ا دنیخند یسر خوشانه م زیدن نیریکردن و به حرکات ش یم یخوش حال یشاد بودن و به نحو یهمگ

 کردم یم یط ییاعتنا یشدم و باز ب یکردم با اخم هاش مواجه م یهر بار نگاهش م نایال

و  رفت یدقه ام مکرد قربون ص یو خاله هر بار نگاهم م دمیخند یقهقه م انوشیعرفان و ک یبه سر به سر گذشتنا و

 کردم. یهمه مهر و محبت که نسبت به من داشتن حض م نیمن از ا

گونه  یرو یقرار دادم و بوسه ا زیعروسک ناز و بزرگ بود رو مقابل دن هیام که  هیهد دیها که رس هیهد یاهدا نوبت

 یمواجه شدم ا نایال یره زدم عرفان لبخند زنان تشکر کرد. با تبسم جوابش رو دادم که با چشم غ فشینرم و لط ی

 دختره کالفه ام کرده... نیخدا ا

 خونه. میاز شب برگشت یبود بعد پاس یخوب شب

فصل رو  نینشوند و چه عاشقانه ا یو رخت سبز بر تن سبزه ها و درخت ها م دیرس یاز راه م یبهار یکم فصل نو کم

که عشقم در آن خالصه شد و به معشوقم  یفصل آمدم تا عاشق بابا بشم، ایکه در آن به دن یمن دوست داشتم فصل

 .دمیرس
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 یم یشاد یو کل میرفت یم دیبه خر ونیهمراه کتا یهمراه مامان و بابا و گاه یتنها گاه یگاه ایروز من و عرش هر

 باشم. زانمیشد تا من شاهد شاد بودن عز یجا متوقف م نیخواست روزگار هم یچه قدر دلم م میدیخند یو م میکرد

ما دعوت بودن سپس هر روز ما  یخونه  یبه همراه آورد روز اول همگ یشاد یو کل دیاز راه رس دیسال جد هبالخر

بستم تا برگردم  یبار سفر رو م دیتا پنچ روز به سرعت برق و باد گذشت و کم کم با میشد یدعوت م یکیخونه 

خواست برم و منتظر  یزود گذشت، دلم نم زمانبرم و از بابا جدا بشم دلم گرفت چه قدر  دیکه با نیجنوب از ا

کنم ن ریرو ناراحت و دلگ یآوردم تا کس یباز به رو نم یاونا باشم اصال طاقت نداشتم ول دنید یبرا یا گهیفرصت د

 آروم یآمدم و با قدم ها رونیاز اتاق ب یکردم بعد از استراحت مختصر یم یکه احساس خستگ یبعد از ظهر بود کم

مامان و بابا سر جام خشکم زد و گوش به حرفاشون دادم  یرفتم هنوز چند پله مونده که با صدا یم نییپااز پله ها 

شد هر دو دستم رو به نرده ها چسبوندم و همراه  یم نییگلوام باال و پا کیهمه غم به درد آمد و سب نیدلم از حجم ا

 آوردم. ینرده ها فشار م یبغض رو

 یش یم تیخودت اذ یکن یکار ها رو م نیا ینبود یفیقدر آدم ضع نیتو که ا -

 بابا دلم رو فشرد و تپش قلبم رو باال برد یصدا

 هیرفت انگار روحم رو با خودش برد شدم  یاش عادت نکردم وقت یسخته من هنوز به دور یلیسخته خانم خ -

گشت و  یبر م یت عادبه حال زیزود همه چ یلیگرفتم اما خ یجون م دمیشن یروح هر روز که صداش رو م یجسد ب

 کرد. شکستهاز پرستو من و  یدور ستیکه حاال هستم دست خودم ن یشدم اون آدم یمن م

 در یکنم زندگ یجاست احساس م نیچند روز که ا نیرو به من داده بودن ا ایانگار تمام دن دمشید یآمد وقت یوقت

 سر کنم؟ روزهام و یدونم باز که بخواد بره چه طور یاست اما نم انیحال جر

 ادیخواست فر یشد دلم م یتر م دیلحظه بغضم شد هر

کردم لعنت به خودم من که به خودم  یم یکنم تا بلکه سبک بشم از شدت بغض احساس خفگ هیجار بزنم گر بکشم

کار رو  نیاو را تحمل کنم پس چرا ا یتونم دور یگفتم نم یوقت بابا رو تنها نذارم من که م چیعهد کرده بودم ه

همه مهر و  نیشکوندم؟ لعنت به من، من مستحق ا وحرفام نموندم؟ چرا بابا رو عذاب دادم؟ چرا دلش یم؟ چرا پاکرد

 محبت پدرم رو ندارم! اقتیاصال ل ستمیمحبت او ن

 کردم آروم باشم یمامان سع یصدا با
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رفت  یه باشم اما وقتدوستش داشت دیباشم نتونستم اون طور که با یوقت نتونستم براش مادر خوب چیدرسته ه -

مادرم مادر هم دلش  هیباشه منم  یکردم هر چ یخونه حس م نیا یجا یاش رو تو جا یخال یدلم شکست و جا

 شه، یبچه هاش تنگ م یبرا

من تمام مدت تو رو دوست داشتم به وجودت  یول دمیکش ادیشد و ته دلم فر یو اشکم جار اوردمیطاقت ن گهید

 نداشتم یخواست یکه من رو نم نیبه ا یدونستم و کار یادر خودم مداشتم من تو رو م اجیاحت

ت خواس یموندن و نموندن قرار گرفتم دلم م نینکردم ب یحرکت چیاما ه دیزنگ در به گوش رس یهنگام صدا نیا در

م مانع یزیچ خواد باز ازشون جدا بشم اما انگار یدارم و دلم نم ازیبرم و حرف دلم رو بگم، بگم که منم هنوز بهشون ن

 مدکه از پشت سرم آ انوشیمنتظره ک رهیغ یشد با صدا یم

 !هیفالگوش واستادن کار بد -

 یاز درد نیزم یچند پله مونده سُر خوردم و افتادم رو یخورد و از رو چیتعادلم رو از دست دادم پام پ دمیاز جا پر 

من  یآمد و کنار پا نییدوان پله ها رو پا نوشایسر دادم ک یلبم رو به دندون گرفتم و ناله ا دیچیکه کف پام پ

 نشست

 پرستو حالت خوبه؟ -

 بغض نگاهش کردم که بابا با شتاب سمت ما آمد با

 افتاده؟ یشده؟ چه اتفاق یچ -

 رو به او جواب داد انوشیک

 پله ها افتاد یدونم بابا پرستو از رو ینم -

 گرفتبازوام رو  ریخم شد ز انوشیحرف ک نیا دنیبا شن بابا

 زم؟یکه نشد عز تیزیچ -

کلمه نبودم دردم رو فرو بردم و با کمک بابا  هیکه قادر به گفتن  یاش بغضم شدت گرفت طور یبابا و نگران دنید با

م رو نشست کفش نیزم یمبل نشستم بابا رو یام رو گرفت و با کمکشون رو گهیطرف د انوشیک ستادمیپا ا کی یرو
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 ییفشرده شد خم شدم دستش رو گرفتم و با صدا لمکارش د نیدو دستش گرفت از ا هر نیدر آورد و کف پام رو ب

 دو رگه گفتم:

 خوبم بابا جون -

 و گفت: دیبه موهاش کش یدست یبا کالفگ انوشیک

 دهید بینکرده ممکنه پات اس یدکتر خدا شیپ میبهتره بر -

 تکون دادم و گفتم: یبه جونم افتاده سر یکه درد بد نیا با

 من خوبمنه  -

ن بود ستادهیکه کنارم ا انوشیبابا و ک دنیهنگام مامان که رفت درب رو باز کنه همراه عرفان و زنش آمد با د نیا در

 :دیپرس یبا دلواپس

 شده؟ یچ -

 جواب داد بابا

 پله ها افتاد. یپرستو از رو -

 صورتش زد یرو مامان

 که نشد مادر؟ تیزیخدا مرگم بده چ یوا -

 شد سالم کرد و گفت: کیاو عرفان به ما نزددنبال حرف  به

 ده؟یکه ند یجد بیپات اس نمیآخه حواست کجاست دختر؟ بب -

 گفتم: یپام نشست و با لمس کردن کف پام با حس درد لبم رو به دندون گرفتم و آخ بلند کنار

که چند  ییدونم از حرفا ینمشد  یم نییهمه درد باال و پا نیبر آن زد دلم از حجم ا یدستم رو گرفت و بوسه ا بابا

 یغیکف پام وارد کرد ج یکه رو یکردم با فشار یبغض تو گلوام رو خفه م نیاز درد پام که ا ای دمیشن شیپ قهیدق

 شد. یو اشکم جار دمیکش
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 فشار دستش رو کم کرد و گفت: عرفان

 یتحمل کن دیبا یدرد داشته باشه ول یجاش بندازم ممکنه کم دیپات در رفته با -

انداختم بابا کنارم نشست و دست دور  انوشیبه بابا و ک یلبم رو به دندون گرفتم و با عجز سر تکون دادم و نگاه باز

خودم مسبب غم و غصه او و مامان  دمید یکه م نیاش گذاشتم و چشمام رو بستم از ا نهیس یگردنم انداخت سر رو

از درد پام نبود اما باز  یناش ختنمیدونستن اشک ر ینم وناافزودم ا یاشکام م زشیآمد و به ر یبودم دلم به درد م

بود که بغض خفه ام  نیشد اما بهتر از ا یبه دست آوردم تا دلم رو سبک کنم گرچه سبک نم یبهانه ا هیخوب شد 

 غیدرد رو نداشتم و ج نیتر به بابا فشردم تحمل ا شیکف پام وارد شد خودم رو ب یکه رو یکنه، با فشار محکم

 بابا برداشتم نهیس یسر از رو اینگران عرش یصدا دنیبا شن دمیکش یندبل

 افتاده؟؟! یجا چه خبر شده؟ چه اتفاق نیا -

 داشت جواب داد ایدر آروم کردن عرش یآروم که سع یبا لحن بابا

 گذشت ریبابا جون خدا رو شکر بخ ستین یزیچ -

 ستادیتر آمد و رو به من ا کینزد ایعرش

 خوبه؟حالت  زمیعز -

 تکون دادم یرو پاک کردم سر اشکم

 اهووم خوبم -

 خندان گفت: ییهمه رو به نشستن دعوت کرد و با رو مامان

 دیلطفا راحت باش فتادهین یخدا رو شکر اتفاق -

 گفت: یمبل تک نفره نشست و با شوخ یرو عرفان

 خوردن پرستو شدن نیپله ها بود که باعث زم ریدونم تقص یم -

شدم اون  ریاس نایال نینگاه سنگ ریسکوت همه جا حکم فرما شد و باز ز یو لحظات دنیخند یآروم یبا صدا یهمگ

مع ج ونیبود؟ م یرفتارش با من چ نیا لیحوصله نداشتم فکر بکنم دل یقدر دلم گرفته و حالم خراب بود که حت
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ت اونا عاد یه؟ چکار کنم که به دورغصه نخور اباچکار کنم که ب ستمیجا ن نیتر ا شیغرق خودم شدم من تا دو روز ب

 کنم؟

با خودم  یخواست ساعت یخواست تنها باشم دلم م یبردم دلم م ادیدرد پام رو از  یغرق خودم بودم که حت چنان

ف که در ک یدیبا حس درد شد ستادمیهر دو پا ا یبلند شدم و رو کدفعهی تمیخلوت کنم بدون در نظر گرفتن موقع

هر دو دستم گرفتم و درد کشان ماساژش  نیب ومبل ولو شدم خم شدم کف پام ر یدادم و روسر  یناله ا دیپام پچ

 دادم

 و نزد من آمد. دیاز جا پر ایعرش

 زم؟یشد عز یچ -

 یبا نگران بابا

 بابا جون؟ یدرد دار یلیخ -

 :دیبلند شد و رو به عرفان پرس انوشیگلوام رو فشرد ک یبغض لعنت باز

 گرفتن؟ یدکتر حداقل از پاش عکس م شیپ مشیبهتر نبود ببر -

 نگاهش رو سمت من ثابت کرد و جواب داد. عرفان

 ارهیبه پاش فشار ب دینبا فتهینداره فقط تا خوب جا ب یازینه ن -

 :دیدستم رو گرفت و پرس ایعرش

 ؟یبر یخواست یم ییجا -

 تکون دادم سر

 خوام برم تو اتاقم یم -

 گفت: یبا مهربون مامان

 باال برو تو اتاقمون استراحت کن! یر سختته براگ زمیعز -
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 ستادمیپا ا هی یو رو دمیرو کش ایعرش دست

 شدم تونیخوام که باعث نگران یتونم معذرت م ینه مامان جون م -

جا  ایبلند شدم و در بغل عرش نیزم یاز رو کدفعهی میدیدادم و به راه افتادم کنار پله ها که رس ایام رو به عرش هیتک

 تخت یآروم و آهسته پله ها رو باال رفت و وارد اتاق شد رو یاش نهادم با قدم ها نهیس یتقال نکردم و سر رو گرفتم

 قرارم داد و گفت:

 یداشت ازین یزیتوام اگر به چ شی! منم پزمیعز یاستراحت کن یبهتره کم -

 و گفتم: دمیدراز کش یآروم به

 لطفا! تنها باشم یخوام کم یشه م یاگه م یممنون ول -

 رفت. رونیام زد و از اتاق ب یشونیبر پ یکرد سپس بوسه ا یمکث

برم در  یدونم چطور یرو نداشتم نم یبغض لعنت نیتحمل ا گهیبشه د یو بستم و اجازه دادم اشکم جار چشمام

 مایقدمثل  ادیخواست دوست داشتم با او درد و دل کنم دوست دارم ب یکه دلم به رفتن نبود دلم بابا رو م یحال

خواست تا ابد کنار او باشم دوست نداشتم  یخواست دلم م ینکن دخترم، دلم آغوش او رو م هیآرومم کنه بگه گر

 یشد هر چه اشک م لیام به هق هق تبد هیاو شده بودم گر یریو دلگ یناراحتش کنم اما ناخواسته من باعث ناراحت

 وارد یو با خودم حرف زدم که احساس کردم کس ختمیاشک ر ییدونم چه قدر تو تنها یشدنم نم یسبک نم ختمیر

باشه از جام تکون نخوردم و خودم رو به خواب زدم نشستنش کنار خودم رو  ایکه عرش نیا الیشد به خ کمیاتاق تار

که بابا بود  دمیفهم دیکه به مشامم رس ییاز بو دیموهام کش یرو یدست دمیشن ینفس هاش رو م یحس کردم صدا

او نهادم و هر دو دستم رو دور  یپا یسمت او برگشتم و سر رو اوردمیفت و تپشش تند شد طاقت نقلبم ضرب گر

 گفت: یآروم یبا صدا دیکش یسر و کمرم م یکه مرتب دست رو یکمرش حلقه زدم در حال

 !یفکر کردم خواب بود -

 جواب دادم یدو رگه ا یصدا با

 دارمینه فدات بشم ب -

 کرد سپس جواب داد سکوت
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 دل بابا؟! زیکرده عز رتیناراحت و دلگ یطور نیا یزیچه چ -

 کردم سکوت

 ؟یگ یکه دردت رو بهش نم یدون یبابا رو محرم نم گهینکنه د -

 حرفش دلم به درد آمد و گفتم: نیا از

 که شما رو محرم ندونه بابا جونم یزنده نباشه اون -

 ات شده؟ یباعث ناراحت یپس بهم بگو چ -

 ابااز شما ب یدور -

 بود. زیچون دردم درد او ن ارهیدلم باشه رو به زبون ب ینداشت که تسال یکرد انگار حرف سکوت

 آن زدم یرو یو بوسه ا دمیرو گرفتم بو کش دستش

 یهمه مهربون نیدونم که مستحق ا یشما رو ناراحت کردم م یلیدونم که خ یکنم من رو ببخش م یبابا خواهش م -

 ...یو محبت شما ن

 دهنم گذاشت یرو دست

بره، حق  دیو با هیرفتن یهر دختر نهیا یرسم زندگ یبش دهیبخش دیکه با ینکرد یحرف رو نزن گل بابا تو کار نیا -

 زیبابا کم کم به همه چ زیناراحت نباش عز یلذت ببر تیو از زندگ یکن یزندگ یکه دوست دار یبا کس نهیتو هم ا

 تو! مهم من ه میدار ازیخورده زمان ن هیفقط به  یکن یعادت م

 کرد. یدرد م دمیشن شیپ قهیبابا و مامان که چند دق یکردم اشکم بند آمد اما هنوز دلم از حرفا سکوت

 خندون گفت: یبه روم کرد و با لب یزد و از جا بلند شد اخم یلبخند بابا

 ؟یحت کناونم نارا یخوا یشه تو که نم یناراحت م نهیوضع بب نیدخترم شوهرت تو رو با ا پاشو
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 سمیبه صورت خ یتخت نشستم و دست ینزدم بابا رفت. و من موندم با خودم سر جام رو یزدم بهش و حرف زل

 نشدیدرب ضاهر شد با د یتو در باز شد و عرفان در استانه  ایبه درب خورد با گفتن ب یهنگام تقه ا نیدر ا دمیکش

 دمیام رو جلو کش یدر جا به جا شدم و روسر

 دختر خاله؟ اجازه هست -

 بفرما -

 یام رو به باز ینگاه هاش معذب بودم گوشه روسر ریآن نشست و زل زد به من ز یو رو دیرو کش یآمد صندل جلو

 نیو از ا دمیکش یبودم حاال ازش خجالت م یتر از همه با او راحت و خود شیکه ب یانداختم من ریگرفتم و سر به ز

 صدام زد ممعذب بودم با لحن آروکرد دستپاچه و  ینگاهم م یطور نیکه ا

 پرستو -

 رو باال گرفتم نگاهم

 بله -

 یخوب -

 بله -

 یمطمئن

 بله  -

 زدم که ادامه داد یلبخند دیخند

 ؟یهست یات راض یاز زندگ -

 :دینگاهش کردم با تبسم پرس صاف

 ؟یکن ینگاهم م یطور نیچرا ا -

 باال انداختم شونه
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 خب حاال جواب من و بده -

 مزد یلبخند

 ؟یتو چ یلیاره خ -

 ام یمنم راض -

 پس چرا تو نگاهت غم نشسته؟ -

 انداختم ریبه ز سر

 پرستو -

 به چشمان منتظرش زل زدم یرو باال گرفتم لحظه ا نگاهم

 بله -

 ؟یخوب -

 زدم یلبخند

 اهووم -

 کنه؟ یپات هنوز درد م -

 ادینه ز -

 ؟یحرف بزن یخوا ینم -

 کردم سپس جواب دادم سکوت

 سخته، یلیاز بابام عادت نکردم خ یمن هنوز به دور هیمن درد دور درد -

 یکن یکم کم عادت م یتونم درکت کنم ول یم هیدرد درد دور نیدرسته بدتر -

 گرفت بغضم
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 بشه! یعاد زیاز بابا برام چ یخوام دور یمن نم یول -

 زد یلبخند

 یچطور یریگ یم ادی یباش یآدم صبور دیبا یریگ یم ادیشه اما به مرور زمان  یم یکه عاد ستین نینه منظورم ا -

 یرو تحمل کن یدور

 کردم سکوت

 به گردنش داد و گفت: یجا بلند شد تاب از

 یاستراحت کن یخب من برم بهتره کم -

 :دیبا گوشم رس نایال یرفت همون موقع صدا رونیبهم انداخت و در رو باز کرد و ب یدر رفت نگاه سمت

 ؟یکن یجا چکار م نیتو ا -

 از تو بپرسم! دیسوال رو من با نیا -

 !یات بکن یاز دوران عاشق یادی ینشست دیگفتم شا یکرد رید دمیمن آمدم دنبالت د -

 شنوه یم یزشته کس نییپا اریصدات رو ب هیحرفا چ نیا نایال -

 :دین به گوشم رسآروم و آهسته عرفا یبود؟ باز صدا یچشمام از تعجب گرد شد منظورش چ نایال یحرفا دنیشن با

 برمت یرم با خودم م یخونه اصال اشتباه از منه که هر جا م میبر -

 هیدختره رو  نیدونم تو هنوز ا یندونه من که خوب م ینزدم هر ک یمن که حرف بد یحاال چرا ناراحت شد هیچ -

 !یاز من پنهان کن یتون ینم گهیرو د نیا یدوست دار ییجورا

ه ام فکر نکنم دختر خال یاسم داره در ثان یگ یدختر که م نیا ،یام کن ینکن که عصبان یگفتم بس کن کار نایال -

 نره اون حاال شوهر داره! یدور یراحت فکرت جا التیباشه تو هم خ یرو اگر دوست داشته باشم کار اشتباه

 !ید یم تیچه قدر هم به شوهرش اهم دمیاره د -

 ...یندار یریرو بهت گفتم اره تو تقص زیود که همه چخونه، اصال اشتباه از من ب میبر نایال -
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بود که  یدختر احمق یبود اون خبر از عالقه عرفان نسبت به من داشت ول نیا نایال یبد رفتار لیگرفت پس دل بغضم

اش بودم  یزندگ کیاون من شر یخواستم حاال به جا یهست هه من اگر م یزیمن و عرفان هنوز چ نیکرد ب یفکر م

 که

و چشمام رو بستم خوابم  دمیتخت خواب یوار رو نیجن نییقدم هاشون متوجه شدم که رفتن پا یصدا دنیشن با

 دنیبکنم با شن دیدونستم چکار با یحوصله شده بودم و نم یرو نداشتم ب نییکه دوباره برم پا نیآمد اما حال ا ینم

 باز و بست شدن در چشم باز کردم

 زم؟یکردم عز دارتیب -

 ب نبودمنه خوا -

 نشست کنارم

 ؟یهنوزم درد دار -

 خوبم ادینه ز -

 کرد یمکث

 پرستو -

 جونم -

هم  به ییجورا هیبرا فردا گرفتم آخه بابا زنگ زد گفت حساب شرکت  طیمن رفتم بل یپرستو تو که خواب بود -

 .میهر چه زود تر برگرد دیبا ختهیر

 زدم و گفتم: یلبخند دمیچرخ سمتش

 یجور موقع ها کنار پدرت باش نیتو ا دیبا زمیعز یکرد یکار خوب -

 کردم؟ هیته طیخبر رفتم بل یکه ب یاز دست من ناراحت نشد یعنی -

 دادم هیو به تخت تک دمیخودم رو باال کش یآروم به
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 کنه ینم یفرق گهیچه دو روز د میناراحت بشم حاال چه فردا بر دیبا ینه واسه چ -

 کرد. کیخودش نزد دور گردنم انداخت و من رو به دست

 تر عاشقت بشم و دوستت بدارم شیشه روز به روز ب یکارات که باعث م نیهم -

 رهیگ یجام حتما غصه اش م نیکه ا یشب نیبابا اگر بدونه امشب اخر چارهینزدم ب یکردم و حرف یآروم ی خنده

 میبه من تحمل و به پدرم صبر بده تا کم تر غم و غصه هم رو بخور ایخدا

گرفت و  یآوردم درد م یکه بهش فشار م یرفتم درد پام بهتر شده اما موقع نییپا ایرو شام با کمک عرشس یبرا

رخ داد خونه ما رو  نشونیکه دم در اتاق ب یهر دو پا راه برم از ضاهر معلوم عرفان بعد از بحث و جدال یسختم بود رو

 ترک کردن. 

ا کردم باب یم یرفتم و باز یل اشتهام کور شده بود و با غذام ور مبه غذا خوردن نداشتم در ک یلیم چیغذا ه زیم سر

 :دیپرس یکه متوجه من شد با مهربون

 زم؟یعز یخور یچرا غذات رو نم -

 زدم و جواب دادم یکمرنگ لبخند

 خورم بابا جون یاالن م -

از جا بلند شد و دستم رو  شانویموقع ک نیبلند شدم که هم زیچند لقمه رو به زور خوردم و از سر م ییاشتها یب با

 مبل نشستم، کنارم نشست. یبه روش زدم و با کمکش رو یگرفت لبخند

 کرده؟ ریخوشگلم رو دلگ یهست که ابج یزیچ -

 تبسم جواب دادم با

 نه -

 !یهست یجور هیتا حاال  رونیب یاز اتاقت آمد یشده از وقت یپس چ -

 دلم گرفته یم خونمون کمخوام فردا برگرد یکه م نیفقط از ا ستین یزیچ -
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 گفت: یکرد و با شوخ یآروم ی خنده

 یباش ریناراحت و دلگ دیپس نبا یکه خودت انتخاب کرد یراه نیا -

 مشت به بازواش زدم هیو  دمیخند

 انیک -

 انیجون ک -

 ؟یو تنهاشون نذار یمامان و بابا رو داشته باش یتر هوا شیب ستمیشه ازت خواهش کنم من که ن یم -

 تخم چشمام جا دارن یامه هر دوتاشون رو فهیوض یابج هیچه حرف نیا -

 لبخند زنان نشست و گفت: ایآمدن عرش زین ایهنگام بابا و عرش نیا در

 ن؟یکرد یما رو م بتیغ دیداشت -

 گفت: یکرد و با شوخ یاخم انوشیو نشست ک دیخند بابا

 یتو که کم گناه نکرد میش بکشو تمام گناهات رو به دو میتو رو بکن بتیغ میمگه مجبور -

و  تنوسیبه جمع ما پ زین ونیبعد مامان و کتا یچند دمیلب خندونشون منم خند دنیبا د دیموشکافانه خند ایعرش

 گفتن هر کدوم وارد اتاقش شد. ریسپس بعد از شب بخ میدیخند انوشیو ک ایعرش یاز شب به بگو مگوها یتا پاس

تو چمدون شدم غرق در افکار  دنشونیو چ لیمنم مشغول جمع کردن و ساتخت ولو شد  یرو یبا خستگ ایعرش

 غرق خواب بود. ایبه اطرافم نداشتم تا به خودم آمدم عرش یخودم بودم و توجه

 خونه رو فرا گرفته بود. یسکوت همه جا رونیآمد لنگون کنان از اتاق زدم ب یمن خوابم نم اما

 هیپله ها نشستم، و سرم رو به نرده تک یراه رو مین دیکه کف پام پچ یدردرفتم از حس  نییچند پله رو پا یآروم به

 هیدونم چرا دلم به رفتن نبود!  یشده بودم؟ نم یطور نیدونم چرا ا یکرد نم یداشت خفه ام م یدادم حس دلتنگ

ه لحظ کی ینگردم نگران بودم و نگرا یبر نم گهید رمزد اگر ب یم بیبهم نه یزیداشتم انگار چ یجور احساس بد

که من و  ییاون روزها یمطلق فرو رفته چرخوندم دلم برا یکیخونه که در تار یجا یکرد نگاهم رو در جا یرهام نم

تا هر وقت که آدم  یشد! کاشک یوقت بزرگ نم چیآدم ه یتنگ شده کاشک میکرد یجا رو شلوغ م نیا انوشیک
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د که وار یا هیسا دنینداشت! با د یسن محدود طنتیش یکنه! کاشک یگوش یو باز یطونیش تونه یدلش بخواد م

زده به سرش؟ از  یخواب یوقت شب مثل من ب نیا هیو نگاهم رو سمت آن زوم کردم ک دیشد دلم لرز ییرایسالن پذ

 بابا دلم به درد آمد پس دنیبا د تماز چراغ ها رو زدم و جلو رف یکی دیرفتم کل نییپله ها رو پا هیجا بلند شدم و بق

 زل زد به من دنمیم از رفتن من ناراحته جلو رفتم با داون

 ؟یکن یجا چکار م نیپرستو بابا تو ا -

 نشستم کنارش

 بابا جون؟ یدیشما چرا نخواب امدیخوابم ن -

 منم نتونستم بخوابم -

 ودر همون حال گذشت که بابا سکوت ر یلحظات مینداشت گهیدل همد یتسال یبرا یانگار حرف میدو سکوت کرد هر

 شکوند و گفت؟ نشیآروم و دلنش یبا صدا

 کنه؟ یپات چطوره بابا هنوزم درد م -

 نه بهترم -

 :دیسکوت سپس رو به من پرس یکم

 خبر؟ یچرا ب نیگفت صبح پرواز دار یم ایعرش

 کردم یمکث

 میدبرگر دیآمده که با شیپ یمشکل هیگه برا شرکت  یم ایعرش یول میبر میخوا یراستش منم خبر نداشتم م -

 و گفتم؟ دمیبابا رو گرفتم و با لوس کردن خودم لبامو ورچ دست

 ییبابا -

 جونم بابا -

 مگه نه؟ دنمیبه د نیا یبابا شما هم م -
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 میآ یحتما م زمیعز امیتونم ن یمگه م -

 اش گذاشتم نهیس یسر رو یخوش حال با

 دوست دارم بابا جونم! -

 دیخند

 !یباز بچه شد -

 گرفتم رو با اخم باال نگاهم

 شم یوقت بزرگ نم چیشما ه یمن برا -

دونم ته دلش غمه و  یخواست لحظات آخر فقط بخنده و شاد باشه گرچه م یدلم م دیو باز خند دیام رو کش ینیب

آخر هر  یلحظه  یبود که با لب خندون ازش جدا بشم ول یهم کاف نیمن هم یکنه اما برا یتضاهر به خوب بودن م

ر ب یآغوش بابا شدم بوسه ا ریجدا شدم و اس ناز بغل ماما رمیاشکم رو بگ زشیر یونستم جلوکردم نت یچه خوددار

 گفت: یام زد و با لحن شوخ یشونیپ

 کارا زشته دختر اشکت رو پاکن نیجلو شوهرت ا -

ا پشت سر هم بوق زد با اشاره از م انوشیکرد انداختم ک یکه با تبسم نگاهم م ایبه عرش یزدم و نگاه یلبخند

 نیکردم به ماش یپام وارد م کی یتر فشار رو رو شیکه ب یاشکم رو پاک کردم و در حال میخواست تا سوار بش

 حرکت کرد. انوشیسوار شد و ک زین ایشدم با گفتن خداحافظ سوار شدم سپس عرش کینزد

 ان باشه.راه انداختم و ازش خواستم مراقب بابا و مام هیبساط گر انوشیفرودگاه باز در آغوش ک تو

 . دیرس انیسفر هم به پا نیا بالخره

لبخند زنان سمت ما آمد بعد از سالم و احوال  دنمونیوازمون آمده بود با د شیکه به پ یعل مایشدن از هواپ ادهیپ با

کرد و  یکرد و چمدون رو از دست او گرفت متوجه راه رفتن نامتعادل من که شد مکث یرو بوس ایبا عرش یپرس

 :دیپرس

 شده زن داداش؟ یچ -
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 زدم و جواب دادم یلبخند -

 خورده چیپام پ ستین یزیچ -

 رفت و گفت: ایبه عرش یغره ا چشم

 چرا هواست به خانمت نبود؟ -

 ادهیکه پ نیاز ماش میدیخند یعل یها یو تمام راه به شوخ میشد نیو دستم رو گرفت سوار ماش دیخند ایعرش

 سمتم خم کرد و گفت: یسرش رو کم یبشم که با شوخ دستم رو گرفت خواستم مانعش ایشدم عرش

 درد پات رو بهونه کن تا کم تر ازت کار بکشن -

 و گفت: دیکش رونیچمدون ها رو از تو صندوق ب یعل میدیهر دو خند و

 نا؟یخند یم یبه چ -

 گفت: ایچند قدم جلو رفتم که عرش ایعرش همراه

 موقوف یفضول اریتو چمدون ها رو ب -

اله خ دنیبا د میوارد بنا شد اطیح موندنیانداخت بعد از پ یم کهیبه اون ت ایآمد و عرش یکنان دنبال ما م قرقر یعل

هر دو پا راه برم لبخند بر لب سمت او رفتم بعد از سالم و  یکردم رو یم یکه سع یجدا شدم و در حال ایاز عرش

 جوابم رو داد. یبا لحن خشکگفتم  کیسالم و سال نو رو تبر زیسال نو رو به رعنا ن کیتبر

چمدون ها رو برداشت و چند پله باال رفت سپس از پشت شانه نگاهم کرد  یاحوال پرس یبعد از سالم و کل زین ایعرش

 :دیو پرس

 ؟یآ یپس چرا نم -

 اتاق غزل اشاره کردم و جواب دادم سمت

 آم یم نمیبرم غزل جون رو بب -

 پله ها رو باال رفت. هیزد و بق یلبخند
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 ستادمیخاله سر جام ا یرفتم با صدا یاتاق غزل که م طرف

 پرستو -

 پشت شانه نگاهش کردم از

 بله خاله جون! -

 شده؟ یپات چ یلنگ یمادر چرا م -

 زدم و جواب دادم یلبخند

 خورد اما االن خوبم چیپام پ روزیخاله جون د ستین یزیچ -

 دمیجازه ورود در رو باز کردم و به داخل سرک کشبه در زدم با ا یدر اتاق غزل قرار گرفتم تقه ا پشت

 میسالم ما آمد -

 و سمتم آمد دیپر وتریمثل فنر از پشت کامپ دنمید با

 ؟یآمد یخدا جون پرستو ک یوا -

 گونه اش کاشتم و از خودم جداش کردم یرو یبغلم کرد با خنده بوسه ا یخوش حال با

 ؟یخوب یچطور -

 چه قدر دلم برات تنگ شده بود. یندو یشدم نم یعال دمیتو رو د -

 اره از تلفن زدنات معلومه -

 گفت: ریبه ز سر

 تلفنم خاموشه، -

 یکرد یخب روشنش م -

 کرد و گفت: یمن من
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 آمد مجبور شدم خاموشش کنم شیبرام پ یمشکل هیراستش  -

 دمیپرس یدو شونه اش رو گرفتم و با دلواپس هر

 !؟یچه مشکل -

 کرد سکوت

 جواب بده غزل با توام -

 رو باال گرفت نگاهش

 گم  یرو بهت م زیبعدا همه چ یدیتو تازه از راه رس -

 پرستو... -

 جونم! -

 کنم کمکم کن یدارم خواهش م ازیپرستو من به کمکت ن -

 شده؟ یبگو چ یکن ینگرانم م یشده که کمکت کنم کم کم دار یاول بدونم چ دیمگه نبا -

 زد سمت در رفتم و گفتم: یکه صدام م ایعرش یصدا دنیشن با

 شده باشه؟ یچ یگردم تا بهم بگ یبعدا برم -

 تکون داد. یسر

 انداختم ینگاه ستادهیکه باال ا ایرفتم و طرف عرش رونیاتاق ب از

 شده؟ یبله جونم چ -

 تلفنت خودش رو کشت پس که زنگ زد؟ نیا ییبابا کجا -

 ؟یچرا جواب نداد ه؟یآمدم ک -

 باال رفتم. یرو به آروم دنبال حرفم پله ها به
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 رو مقابلم گرفت و برگشت داخل دنبالش رفتم یگوش ایعرش

 ؟یچرا هنوز لباساتو عوض نکرد -

 حوصله ندارم -

 کردم یاخم

 میمگه داشت -

 زد یلبخند

 رم یاالن م نیباشه هم -

زود جوابش  یلیو خ دیزاسم بابام دلم لر دنیبه آن انداختم با د یزنگ تلفنم نگاه یکردم و با صدا یزیر ی خنده

 دادم

 بله بابا جونم! -

 ریبخ دنیسالم گلم رس -

 ممنون بابا جونم -

رفتم عمو که تازه از سر کار برگشته  نییپا ایمکالمه با بابا و مامان لباس عوض کردم و همراه عرش قهیاز چند دق بعد

 نیه کردن ناهار کمک کنم اما خاله مانع اسپس به آشپزخونه رفتم تا در آماد میکرد یبود با او سالم و احوال پرس

نگاهم  ینکرد رعنا که شاهد تعارف کردن ما بود با دهان کج قبولکارم شد و به خاطر وضع پام هر چه اصرار کردم  

ه ک نیو عمو رفتم باز عمو از ا یعل ا،یعرش شیاعتنا از کنارش رد شدم و پ یکرد ب یلب زمزمه م ریز یزیکرد و چ یم

ام  دهحالتش خن نینگفت از ا یزیرنگ به رنگ شد و چ ایقر زد عرش ایم نبودم مالمتم کرد و سر عرشمراقب خود

 خنده و گفتم: ریگرفت و زدم ز

 شدم یجور نینداره خودم حواسم نبود که ا یریتقص ایعمو جون عرش -

 به روم کرد و گفت: یاخم

 شناسم یخودم رو م یمن که خوب بچه ها ریخود پشت شوهرت رو نگ یب -



 دوباره یطلوع

 
600 

 

 بگه که عمو مانعش شد و گفت: یزیلباشو تکون داد خواست چ ایعرش

 ؟یگفت یکه م یداشت یشکست چ یزنت م یام حاال اگر پا یعصبان یلینگو که از دست خ یچیساکت ه -

 و گفت: دیخند زین یکرد نگاه کردم عل یکه با  اخم نگاهم م ایخنده ام افزودم و به عرش به

 شد. سیدهنت سرو چارهیب -

 کرد یگره خورده رو به عل ییبا ابروها ایکرد و از جا بلند شد عرش یآروم یخنده  عمو

 خخخ دهنت رو ببند. -

از جا بلند شد و دستش رو سمت من  ایاز او فاصله گرفت عرش یبه خنده اش افزود و زود ا،یلج عرش یاز رو یعل

رو به خاله  دمیغزل رو که ند میکه نشست زیر مو از جا برخاستم س دمیزدم و دستش رو کش یدراز کرد لبخند

 :دمیپرس

 آد ناهار بخوره؟ یخاله غزل جون کو نم -

 گرفته جواب داد یبا حالت خاله

 گه اشتها نداره! یزنه م یچند روزه که اصال لب به غذا نم -

 جا بلند شدم و گفتم: از

 مدنیبود با د دهیتخت دراز کش یدم و رفتم داخل روبه در ز یگردم سمت اتاق غزل رفتم تقه ا یبا اجازه االن بر م -

 گنج لباش نشست یشد و لبخند زیخ مین

 ؟یناهار بخور ییآ یغزل جون چرا نم -

 ندارم ممنون لیم -

 !؟یندار لیکه م یچ یعنی -

 چرا؟ یخور یگفت چند روزه اصال غذا نم یخاله م نمیبب پاشو

 یطور نیهم -
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 شدم کشینزد

 دلت برام تنگ شده بود! نکنه چون طونیش یا -

 دمیکرد دستش رو کش یزیر ی خنده

 همه منتظر ما هستن نمیپاشو بب -

 گرفته گفت: یو با لحن دیرو پس کش دستش

 به غذا خوردن ندارم تو برو غذات رو بخور یلیبخدا م -

 تخت پشت به او نشستم یلبه  یرو

 رم یباشه پس منم نم -

 پرستو -

 باال انداختم شونه

 تو رو خدا اصرار نکن پرستو -

 شونه باال انداختم باز

 پرستو جون -

 برگشتم طرفش

 افتاده! یچه اتفاق یغذا بخور که بعدا بهم بگ ایپاشو ب -

 آخه... -

 که دارم آمدم دنبالت یپا درد نیبا ا نیلوس نکن خودتو بب گهیپاشو د میاما و آخه ندار -

 دیجا پر از

 پا درد! -
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 شده؟ یچ

 دمیخند

 گم یبعدا بهت م نمیا میبر ایب یچیه -

متعجب نگاهش رو به ما دوخت انگار توقع  یرعنا با حالت میرفت زیو سمت م رونیب میکرد و هر دو از اتاق زد یا خنده

 من رو دست کم گرفته بود! یلیکه خ نینداشت با غزل برگردم خخخخ مثل ا

 داد. لمیتحو ینشستم که لبخند ایجام کنار عرش سر

آب رو باز  ریاعتنا به او ش ینزدم آمد ب یخند شیظرف ها رو جمع کردم و بردم تا بشورم، که رعنا با ن از شام بعد

 گفت: هیو با کنا دیموقع اسکاچ رو از دستم کش نیکردم و اسکاچ رو برداشتم هم

 یانگشتت بچرخون هیهمه رو رو  یشورم تو که خوب بلد یبده من خودم م -

 یزیزد و چ یکه به گوشم برسه پوزخند یو طور ستادیرد و به عقب هلم داد و سر جام اک یشیبهت نگاهش کردم ا با

 بگم اما یزیگفت! دستم رو در هوا گرفتم دهنم رو باز کردم تا چ یگفت که من متوجه نشدم چ شونیبا زبون محل

 کردم پس یم یگاحساس خست یرفتم کم رونیبمشت کردم و از آشپزخونه  تیدستم رو با عصبان ومدیصدام در ن

 کردن. یهم با عمو با هم درباره کار و شرکت بحث م ایاستراحت کنم عرش یدادم برم باال و کم حیترج

 میبا تلفن ور رفتم سپس گذاشتمش کنار با گرم شدن چشمام تصم یکم دمیتخت دراز کش یاتاق شدم و رو وارد

 ز کردمغزاله چشم با یزودم خوابم برد، و با صدا یلیگرفتم بخوابم خ

 ن؟یکه برگشت ینامرد  چرا خبر نداد ؟یخواب یپاشو دختر چه قدر م -

 دمیبه صورتم کش یجام نشستم خواب آلود دست سر

 سالم غزاله جون -

 !ریبخ دنیرس زمیسالم زن داداش عز -

 ممنون یمرس -

 نشست یمبل کنار یرو
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 ؟یشد ینم داریکردم ب ینم دارتیغروبه ب لنگ

 تعجب نگاهش کردم با

 یکن یم یشوخ -

 گاهیساعت رو ن ه؟یچ یشوخ -

 رفتم. نییو از تخت پا دمیداد خودم رو کش یساعت که هفت بعد از ظهر رو نشون م دنید با

 نکرد؟ دارمیکجاست چرا ب ایعرش -

 رونیمن که آمدم رفته بود ب ستیخونه ن ایعرش -

 گفت:خندان  ییسرم انداختم غزاله از جا بلند شد و با رو یرو رو یروسر

 ستیکه فعال موقعش ن نیخبر خوش رو بهت بدم اما مثل ا هیآمدم  -

 ست؟یشده بگو چرا موقعش ن یچ -

 به من کرد و جواب داد. اشاره

 ...یآخه هنوز خواب آلوا -

اما او  نییپا میسر حال شدن از غزاله خواستم تا بر یرفتم بعد از شستن صورتم و کم رونیو از اتاق ب دمیخند

 خوش حال بود گفت: یلیداد خ یکه نشون م یو کنار خودش نشوند و با حال دید دستم رو کشمخالفت کر

 شده؟ یخب حاال حدث بزن چ -

 کردم و گفتم: یمکث دیبه ذهنم نرس یزیبه مغزم فشار آوردم چ یلبام گذاشتم اما هر چ یانگشت رو متفکرانه

 رسه، یبه فکرم نم یزیخودت بگو چ -

 دیخند

 زن دا... گهیچند وقت د هیکه تا  نهیت اعرضم به حضور -
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 گفتم: یو با ذوق و خوش حال دمیحرفش پر به

 شم؟! یم ییزن دا -

هنگام غزل باال آمد با  نیگفتم و بغلش کردم در ا کیبهش تبر یتکون داد با خوش حال یو سر دیخوشانه خند سر

کنه با  یکه داشت رو از غزاله مخف یحالتکرد  یم یاو انگار سع یول دیخنده رو لبام ماس نشیچشمان غمگ دنید

غزل رو بغل کرد و  دیگنج یدر پوست خود نم یحالزد و با او سالم کرد غزاله که از خوش  یغزاله لبخند محو دنید

 گفت:

 شه، یقربون خواهر گلم بشم که داره خاله م یاله -

 رو به غزاله گفت: یرو شد و با خوش حال نیغزل از اون رو به ا کدفعهی

 !؟یگ یم یجدا -

 اهووم -

 جا بلند شدم و گفتم: از

 ارهیشدنش رو ب ییدا ینیریجان خبر بدم تا برامون ش ییبرم به دا -

 دیخنده کنان مچ دستم رو کش غزاله

 کشم یپرستو نه خجالت م یوا -

 ام دادم مچ دستم رو از دستش آزاد کردم ینیبه ب ینیچ

 ...نمیبرو بب -

 رو گرفتم بعد از چند بار بوق جواب داد. ایرو برداشتم و شماره عرش یاق گوشکنان برگشتم تو ات خنده

 الو بله جونم -

 زم؟یعز ییکجا -

 گردم خونه، یدارم بر م رونمیب -
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 اریب ینیریسر راه با خودت ش ستین یاگر زحمت زمیعز -

 به چه مناسبت؟ ینیریش -

 باشه؟ یمناسبت دیبخورم مگه با ینیریدارم ش دوست

 دیخند

 چشم شما جون بخواه خانمم زمیباشه عز -

 که خواستم قطع کنم موشکافانه صدام زد و گفت: نیو هم دمیخند

 اره! ؟یبهم بگ یخوا یشم و نم یکه دارم بابا م نینکنه،... نکنه ا نمیصبر کن بب -

 دمیخند

 قرار بابا بشه گهید یکی ینه ول -

 بگو؟ هیاون ک -

 یفهم یخونه خودت م ایبمن زود  زیتو عز یچه قدر عجول -

 گهینکن بگو د تیپرستو اذ -

 دمیخند

 ذوق نکن باشه؟ ادیز یگم ول یباشه م -

 باشه حاال بگو -

 یش یم ییدا یمبارکه به زود -

 شم؟! یم ییدا -

 پرستو یکن یم یشوخ

 ستین یشوخ -
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 خونه ام گهید قهیخوردن داره تا چند دق ینیریباشه پس حاال ش -

 لبش رو به دندون گرفت و گفت: دنمیدخترا غزاله با د شیرگشتم پکردم و ب یخداحافظ

 ؟یپرستو بهش گفت یوا -

 یگفت ایروم نشد به بابا بگم تو به عرش من

 خنده گفتم: با

 ؟یاز همه پنهون کن یخوا یرو م یخوب نیگم شو تو هم خبر به ا -

 یو سر به سر غزاله م مید دور هم نشستز یخندون ما لبخند یرو دنیخاله با د نییپا میکنان هر سه رفت خنده

 تنگ کرد و گفت: یمبل لم داد و چشم یآمد رو رونیاز تو اتاقش ب یبعد عل یقیدقا میذاشت

 ه؟یخبر نیزن یفاز شاد م-

 جواب داد. یخندون و مهربون ییبهم انداخت خاله با رو ینگاه ریسر به ز غزاله

 میش ینوه دار م میفازمون شاد باشه آخه دار دمیبا -

 گفت: یو رو به خاله با شگفت دیاز جا پر کدفعهی یعل

 شه؟! یداره بچه دار م ایعرش یعنیمامان  یگ یم یجد -

 شد. یحرفاش داغ شدم و عرق شرم از پشتم جار دنیشن با

 و گفت: دیخند خاله

 شه، یتازه ازدواج کرده انشاهلل اونم بچه دار م ایبسم اهلل مادر عرش -

 خوند وارد شد. یم یقشنگ یو صدا تمیلب با ر ریرو ز یکه آهنگ یخندون و در حال ییبا رو ایهنگام عرش نیا در

 شدنم مبارک بادا ییبادا بادا مبارک بادا دا -
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خندون و لبخند  ییکرد با رو یآهنگش رو تکرار م یکه ه یزنان از جا بلند شدم و سمتش رفتم اونم در حال لبخند

و  دمیآورد خند یکه در م یرو مقابلم گرفت به حرکات با نمک ینیری انداخت و جعبه شباال ییبرام ابرو ییدندون نما

 اش داد و زمزمه کرد. یشونیبه پ ینیچ یرو از دستش گرفتم عل ینیریجعبه ش

 شدنت؟! ییدا -

 بشم...؟ ییمنم قراره دا پس

 یو خوش حال یهمه خوش نیلم از اانداخت د یزد با حرکاتش همه رو به خنده م یکه دست م یو در حال دیجا پر از

 دلم فشرده شد. انوشیک ادیرفت و به  یخواهرشون ضعف م یدو برادر برا نیا

و با  ستادمیخندون مقابلش ا ییبا رو وستیبه جمع پ زیگردوندم رعنا ن یم نشونیرو ب ینیریکه جعبه ش یحال در

 آروم گفتم: یلحن

 کنم، یه دار شدنتون رو خودم پخش مبچ ینیریکن انشاهلل ش نیریبفرما دهنت رو ش -

شد  یچ کدفعهیدونم  یشد اصال نم یلباسام برگشت و تمام لباسام خامه ا یرو ینیریجعبه ش کدفعهیموقع  نیا در

 با بهت زل زدم بهش دیکه رعنا سرم کش یادیافتاد با فر یو چه اتفاق

 یهم بچه دار نشدنم، رو به رخم بکش یکیالزم نکرده تو  -

رو سمت من برگردوند و باعث شد تمام سر و  ینیریکه زدم بهش بر خورد و با دست جعبه ش یاز حرف افتمیدر تازه

رعنا  به یاز جا بلند شدن و با تند ینشون بدم همگ یدونستم چه عکس العمل یبشه، بغضم گرفت و نم یروم خامه ا

قبل از همه به خودش آمد معذرت  یشده علوارد  نرعنا شوک بهشو یحرکت ناگهان نیزل زده بودن انگار همه از ا

پخش شده بود رو  نیزم یها رو که رو ینیریافتاده بود برداشت و ش میکه کنار پا نیزم یکرد جعبه رو از رو یخواه

 رو به رعنا گفت: یقرار داد و با لحن تند زیم یکرد جعبه رو رو یجمع م

 ا؟یبود کرد یچه کار نیا ؟یمگه بچه شد -

حرکت ناپسندش به درد  نیسمت پله ها رفتم دلم از ا یخامه ا یبه بحثشون گوش بدم با سر و رو مستادینا گهید

که با اشاره مانعش شدم وارد  ادیخواست پله ها رو باال ب دیانداخت غزاله دنبالم دو یآمده و بغض به گلوام چنگ م

کرد؟ چرا جلو همه  نیتم چرا همچنگف یحرف بد اینکردم  یشد من که کار یخونه شدم با بستن در اشکم جار

مبل  یزد مگه من چکارش کردم؟ هق هقم گرفت رو یبا من ساز مخالف م دیکرد؟ چرا از روز اول که من رو د عمیضا
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 نیزانو زد و نشست دستم رو ب نیزم یرو به روم قرار گرفت کنار پام رو ایهنگام عرش نینشستم و هق زدم در ا

 گفت: یبا مهربوناش گرفت و  هدست گرم و مردون

 شه، پاشو لباساتو عوض کن یم مونیکارش پش نیمطمئن باش از ا زمیناراحت نباش عز -

 کرد و گفت: ینزدم فقط زل زدم به چشمان عاشقش اخم با نمک یحرف

 کنه خودش مقصر بوده یگناه داره غزاله ناراحت شد فکر م گهیپاشو د -

 دمیو نال دمیدماغم رو باال کش آب

 چکار کرده؟ مگه اون -

 و جواب داد دیشد و دستم رو کش بلند

 دونم ینم -

 صدام زد ایاتاق رفتم تا لباسام رو عوض کنم که عرش سمت

 نفسم -

 زد و گفت: یو نگاهش کردم لبخند برگشتم

 میعوض کن ییآب و هوا هی رونیب میاماده شو بر -

 یچاشن یلباسام که پره خامه بود اخم دنیبا د ستادمیا نهیآ یدادم و وارد اتاق شدم رو به رو لشیتحو یلبخند

حوله پوش برگشتم تو اتاق لباس  یا قهیدوش ده دق هیصورتم شد حوله رو برداشتم و وارد حمام شدم بعد از 

کردم  ادهیصورتم پ یساده و کمرنگ رو یلیخ شیآرا هیو موهام رو شونه زدم و پشت سرم جمع کردم و  دمیپوش

و شال  یخی نیو شلوار ج یگریانداختم با مانتو ج نهیبه خودم رو به آ یو نگاه کل دمیر کشام رو به س یشال سبز آب

 رونیام رو برداشتم و از اتاق ب یو گوش فیگه ماستم ترشه؟ ک یم یساده ام محشر شدم خخخخ ک شیو آرا یآب

 دنیداد با د لمیتحو یبخنداز جا بلند شد و ل دنمیبا د ایعرش نییرو برداشتم و رفتم پا مکفش یرفتم از جا کفش

ه زد و سر ب یلبخند دنمیسمت اونا انداختم خاله با د ینگاه یبودن با خوش حال ستادهیغزاله و غزل که اماده منتظر ا

 یتاز ناراح یخال یبر نشوندم و طرفش رفتم و با لحن یکه رعنا کرد شرمنده بود لبخند یدونم از کار یانداخت م ریز

 گفتم:
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 رون؟یخوام برم ب یبا اجازه م یندار یرخاله جون کا -

 خندون گفت: ییرو باال گرفت و با رو نگاهش

 بسالمت دیخدا پشت و پناهتون باشه مادر بر -

 گفتم: ایگونه اش زدم سپس رو به عرش یرو یخم شدم و بوسه ا یکم

 میبر -

 بازواش رو جلو آورد و گفت: ایعرش

 میبر -

و  میشد نیپشت سر ما راه افتادن سوار ماش زیکردم غزل و غزاله ن یخداحافط دور بازواش انداختم و از خاله دست

 حرکت کرد. ایعرش

شد  یگرما رو م یبود اما کم یکه هوا بهار نیمردم چشم دوختم با ا تیو به جمع رونیدادم و به ب هیتک یصندل به

 حس کرد.

 که مخاطبش غزاله بود نگاهم رو سمت او سوق دادم ایعرش یصدا با

 زت؟یبه شوهر خان عز یزنگ زد -

 با خنده جواب داد. غزاله

 آد دنبالمون یخودش م گهید قهیاره گفت تا چند دق -

ده؟ و ش یچ نمیآمدم تا حاال فرصت نشد بب یبه غزل بود که مدام تو فکر بود و انگار حالش خوب نبود از وقت حواسم

 افتاده؟ یچه اتفاق

مردم بود چشم دوختم، بچه ها اون طرف و  یاهویو ه تیبه اطراف که پر جمع شدم و ادهیبا دخترا پ نیتوقف ماش با

 رو باز کرد و خطاب به ما گفت:  نیصندوق عقب ماش ایبودن، عرش یمشغول باز یو با شاد دنیدو یطرف م نیا

 کمک  دیایب نیجا وانست هی یطور نیهم -
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 :دمیپرس ایگرد شد و رو به عرشچشمام  نیتو ماش لیوسا دنیجلو رفتم با د یکردم و قدم یمکث

 ده؟یزحمت اماده کردنشون رو کش یک -

 کرد ی خنده

 یکه ما رو دست کم گرفت نیمثل ا -

 کرد و گفت: ینوچ نوچ اینزدم خم شدم و خواستم سبد رو بردارم که عرش یکردم و حرف یزیر ی خنده

 من! یسخت سخت باشه بعهده  یمگه نگفتم کارها -

 گفت: یگرفت و با شوخ ایاز عرش انداز رو ریز غزاله

 آد ینم رمونیو مهم تر از اون جا گ میهالک شد ستادنیتموم بشه ما از سر پا ا تونیتا تعارف زن و شوهر -

وضع و حال گرفته اش بد جور ذهنم رو به  میجلو تر از همه قدم به جلو برداشت و ما پشت سرش راه افتاد غزل

مشغول صحبت  ایعرش مینشست مونیهر چهار نفر لیوسا یینداختن و جا به جاخودش مشغول کرده بود بعد از جا ا

 میدیخند یم یو گاه میداد ینظر م میدید یم هو در مورد آن چ میکرد یبا تلفن شد و من و دخترا به اطراف نگاه م

 یوششست گلباش ن یرو یبه صفحه تلفنش انداخت و لبخند گل و گشاد یبعد تلفن غزاله زنگ خورد نگاه یقیدقا

 رو لمس کرد و دم گوش چپش قرار داد

 ؟ییتو کجا میدی! اره تازه رسزمیالو سالم عز -

 دمیسمتش خم کردم و دم گوشش پرس یبه غزل که تو فکر بود انداختم سرم رو کم ینگاه

 شده؟ یزیغزل جون چ -

 تکون داد یزد به چشمام و سر زل

 نه... -

 ؟یمطمئن -

 اهووم -
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 گفت: این رو به عرشخندو ییبا رو غزاله

 ن؟یتا بدونم کجا نشست ادیب ایگه بذار عرش یاحمد م -

 :دیاز جا بلند شد و پرس ایعرش

 هستش؟ یکدوم طرف -

زدم حاال فقط  یلبخند یعل دنیو احمد برگشت با د یبعد همراه عل یجوابش رو داد و او از ما دور شد لحظات غزاله

 بود. یعمو و خاله خال یجا

م گرفت ایو عرش یرو از دست عل تزاهایگفتن جعبه پ کیبا احمد و تبر یدم بعد از سالم و احوال پرسجا بلند ش از

 در حال نشستن گفت: یکه بلند شده بود نوشابه ها رو از دست شوهرش گرفت عل زیغزاله ن

 نه؟ نیاز دستم راحت شد نیفکر کرد نیخوش حال بود یلیخ -

هر کدوم رو جلوش قرار دادم غزاله هم نوشابه ها رو پخش کرد با  یتزایپسفره رو پهن کردم و  میدیخند یهمگ و

با هم  یو غزاله بود که مدام با نگاهشون انگار ایحواسم به عرش میو خنده شام سرو شد و سفره رو جمع کرد یشوخ

م گرد ین بر مبا گفتن با اجازه اال اوردمیاز حرکاتشون سر در ن چیه یگفتن ول یبهم م یزیزدن و چ یحرف م گهید

گم بشم اونم از جا بلند شد و کفش پاش کرد دست  دمیترس یچون م ادیاز جا بلند شدم و از غزل خواستم همراهم ب

او راهمون رو کج  یرو نشونم بده با اشاره  یبهداشت سیاز غزل خواستم تا راه سرو میدر دست هم از اونا فاصله گرفت

 شدم و گفتم: مونیپش تیهمه جمعاون  دنیو د سیبه سرو دنیبا رس میردک

 رسه، ینوبت به ما نم میستیساعت اگر ب کیتا  یوا -

 و گفت: دیخند غزل

 ؟یچکار بکن یخوا یپس م -

 باال انداختم شونه

 شم یم الیخ یب -
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 و دست ستادمیکردم و ا یکه به ذهنم خطور کرد مکث یبا سوال میگرفت شیکنان هر دو راه بازگشت رو در پ خنده

 :دمینگفت چشم تو چشمش دوختم و پرس یزیکه با بهت نگاهم کرد اما چ دمیو سمت خودم کشغزل ر

 ناراحتت کرده؟ یطور نیافتاده که ا یشده؟ چه اتفاق ینباشه دوست دارم بدونم چ یغزل جون اگر فضول -

 زد یمحو لبخند

 پرستو جون ستمیمن ناراحت ن یول -

 میراه افتاد به

 گه! یرو م نیات بر عکس ا افهیچشمات، نگاهت، و ق یول -

 انداخت ریبه ز سر

 کرده باشم یفقط دوست داشتم کمک زمیکنم عز یمجبورت نم یدرباره اش حرف بزن یاگر دوست ندار -

 هیو بق ایشدن به عرش کیبا نزد میو به راهمون ادامه داد مینگفت هر دو سکوت کرد یزیبه روم زد و چ یلبخند

تولد  که نیا الیزدم و به خ یقرار گرفته بود لبخند نشونیو شمع که ب کیک دنیبا د نگاهم رو سمتشون زوم کردم

 شاد گفتم: یاز اونا بود جلو رفتم و با لحن یکی

 به به! -

 ؟یبسالمت ی! تولد کیتولد قشنگ کیک چه

 کیک یه رواسم خودم ک دنیکنارش نشستم و غزل کنار غزاله با د نمیکه ازم خواست کنارش بش ایعرش یاشاره  با

 با فندک شمع رو روشن کرد و گفت: ایو جمع انداختم عرش ایبه عرش ینگاه ینوشته شده بود با شگفت

 !زمیتولدت مبارک عز -

ه دلم ب یبابا چنگ ادیبود به  هیبدون بابا و بق یجشن تولد نیاول نیدهانم گذاشتم و چشم به او دوختم ا یرو دست

آن را در  یثابت کردم و نوشته رو کیک یحضور داشتن، با بغض نگاهم رو روافتاد چه قدر دوست داشتم اونا هم 

 ذهنم چند بار تکرار کردم

 )پرستو جان، عشقم تولدت مبارک (،
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عکس گرفتن  یتشکر کردم و بعد از کل یشعر تولدت مبارک رو خوندن و دست زدن از همگ یآروم یبا صدا یهمگ

انداختن به ما بود چون  کهیوسط فقط نگاه کردن و ت نیا ایهم عرشپخش کردم اما س نمونیرو برش زدم و ب کیک

 و لبخند زنان گفت: دیغزاله دستاش رو بهم کوب دنیخند یو کل کیخورد بعد از خوردن ک یرو نم رونیاماده ب کیک

 .دیهم که باشه نوبت کادوها رس یخب خب نوبت -

 ییکرد و با رو بشیزانو بلند شد دست به ج یرو یکم یانداختم عل ریهمه مهر و محبتشون سر به ز نیشرم از ا با

 خندان گفت:

 برا شما بخرم یا هیهد دمیشد نرس ییهوی زیشرمنده زن داداش همه چ -

 رو مقابلم گرفت و ادامه داد دستش

 قابل شما رو نداره -

 یپس زد و با شوخدست او رو  ایخنده عرش ریز میزد یهمگ یاسکناس هزار تومان دنیرو که باز کرد با د دستش

 گفت:

 داداش یوقت ور شکست نش هی ادهیز یلیخ نیا -

 کرد و گفت: ایعرش یبه رو یاخم یعل میدیباز خند و

 ؟یفکر کرد یمن مخلص زن داداش خودم هم هستم پس چ -

 مقابلم گرفت یجعبه کوچک سپس

 یساله ش ستیقابل شما رو نداره انشاهلل صد و ب -

 گفت: یو با شوخ دیاز دستم قاپ ایبه رو ازش گرفتم که عرشزنان تشکر کردم و جع لبخند

 آورده؟ یچ نمیبب -

 :دیاش داد و پرس یشونیبه پ ینیچ یانگشتر رو به عل دنیجعبه رو باز کرد با د در

 طالست؟! -
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 شفیگرفتم غزاله لبخند زنان دست تو ک ایتشکر کردم و انگشتر رو از عرش یبار از عل نیچندم یبرا دنیخند یهمگ

 برد و گفت:

 دیخب حاال نوبت ماست لطفا شلوغ نکن -

 شکل مقابلم گرفت یلیکردم که جعبه مصتط یآروم ی خنده

 سال ها نیپرستو جونم تولدت مبارک انشاهلل صد سال به ا -

 ساعت هیو جعبه رو با تشکر ازش گرفتم و بازش کردم و با  میدیهمو بوس یهمون طور که کنارم نشسته بود رو و

 :دیگل کرد رو به احمد پرس ایعرش یمواجه شدم از او و احمد تشکر کردم که باز شوخ بایو ز کیش

 اصله؟ -

 جواب داد یبا خنده و شوخ احمد

 هاست ینه از اون پنج تومان -

 شاد گفت: یخندان و لحن ییغزل دست باال برد و با رو دنیهمه خند و

 ؟یانمت کادو آوردواسه خ یچ نمیخان حاال نوبت تو شد بب ایخب عرش -

 با اعتراض گفت: ایعرش

 کادوتو بده الیحاال نوبت تو  رمینخ -

 باال انداخت ییابرو غزل

 اول تو بعد من -

 و گفتم: دمیخند

 نیدیزحمت کش یلیاز همتون متشکرم خ ستمیبه زحمت ن یبخدا راض -

 زد و گفت: یبشکن ایعرش
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 خدا رو شکر پس از کادو دادن معاف شدم -

 گفتم: ایرو به عرش یبا شوخو  دمیخند

 رمیبگ دیتو رو که حتما با یکادو -

 گرفته لباشو جمع کرد و گفت: یبا حالت ایخنده عرش ریز میزد یهمگ و

 زم؟یعز یریشه نگ یحاال نم -

 خندون گفت: ییبا رو کدفعهیکتش برد و   بیکرد و دست تو ج یپوف ایکردم عرش یکنان نوچ نوچ خنده

 تولدت مبارک زمیبا عشق عز میتقد -

شکل رو از دستش گرفتم و تشکر کردم  غزل  یبه چشمان او زل زدم و جعبه قرمز مربع یغرق عشق و شاد ینگاه با

 ذوق زده شونه ام رو تکون داد و گفت:

 ه؟یچ مینیبازش کن بب -

 و گفت: دیزدم و در جعبه رو باز کردم که غزل جعبه رو از دستم کش یلبخند

 قدر قشنگه!خدا جون چه  یوا -

 انگشت هاش گرفته مقابلم گرفت و ادامه داد ونیگردنبد رو م ریکه زنج یدر حال و

 قشنگه! یلیخ زمیمبارکت باشه عز -

 گفت: ایزدم و باز تشکر کردم که احمد با خنده رو به عرش یلخند

 طالست؟ -

 بود. یموند ادیشب خوب و به  میدیخند یهمگ و

 بمونه اما افسوس... یو خوش یپر از شاد یطور نیهم شهیهم میدلم آرزو کردم زندگ ته

 هام و خنده هام بود. یشب خوش نیاون شب آخر انگار
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طرب مض یصدا دیدلم لرز کدفعهیدونم چرا  ینم انوشیاسم ک دنیبا د دمیزنگ خور تلفنم از خواب پر یبا صدا صبح

 :دمیپرس یقلبم ضرب گرفت و با دلواپس دمیو نگرانشو که شن

 شده؟ یزیچ شانویک -

 .دیمامان به گوشم رس یاون سمت صدا از

 نمیرو بده من بب یگوش -

 دیمامان به گوشم رس یرو صدا زدم که صدا انوشیمبل نشستم و ک یخم شد و رو زانوهام

 ؟یسالم دخترم خوب -

 بابا خوبه! نیسالم مامان من خوبم شما خوب -

 میخوب یخدا رو شکر مادر همگ -

  دمیکردم و پرس یآروم گرفتم مکث یصداش کم دنیشن با

 افتاده؟ یرسه اتفاق ینگران بنظر م انوشیمامان چرا ک -

 و جواب داد. دیخند

 آخه پدر شده زمیحق داره عز -

 دهنم گذاشتم یو دست رو دمیکش یغیج یسر خوش حال از

 مامان؟! یگ یم یجد یوا -

 بگم کیبذار بهش تبر انیرو بده به ک یگوش

 ن خداخافظباشه باشه از م -

 جونم یبله ابج -
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لحظه کنارش بودم بغضم رو همراه با آب دهانم قورت دادم و  نیخواست در ا یصداش بغضم گرفت دلم م دنیشن با

 گفتم:

 مبارک دهیبه فدات داداش قدم نو رس یابج -

 خودت یانشاهلل روز زمیممنون عز -

 یکردم از شدت خوش حال یصحبت با او خداحافظ یسپس بعد از کم دمیرو پرس ونیشرم تشکر کردم و حال کتا با

ر و به س یاز جا برخاستم کم یبا خوش حال دیگونه ام غلت یرو یاز سر خوش حال یشد قطر اشک یم نییدلم باال و پا

رو گرفتم که گفت صبح زود رفت سر کار با تعجب با  ایرفتم به خاله سالم کردم و سراغ عرش نییو پا دمیوضعم رس

اما  رمینکنه بعد از خوردن صبحونه برگشتم باال تا با او تماس بگ دارمیردم سابقه نداشت قبل از رفتن بخودم فکر ک

مشغول جارو  رونیو در آماده کردن ناهار به خاله کمک کردم رعنا هم ب نییهر چه زنگ زدم جواب نداد. برگشتم پا

نشست و مشغول صحبت با زبون  زیکرد و پشت م رو ترش دنمیکردن بود بعد از اتمام کارش به آشپزخونه آمد با د

 دیکه خاله پرس یشدم سر گرم درست کردن ساالد شدم با سوال یمتوجه نم جیبا خاله شد من که ه شونیمحل

 زدم و نگاهم رو باال گرفتم. یلبخند

 !ه؟یخبر یرس یخوش حال بنظر م یلیامروز خ -

 خاله جواب دادمبه رعنا انداختم و رو به  ییزنان نگاه گذرا لبخند

 آمد. ایبرادرم به دن یامروز بچه  -

 خندون سمت من برگشت ییو رو یبا خوش حال خاله

 واقعا؟! زمیعز -

 گم یم کیبهت تبر 

 ممنون خاله جون -

بدتر بود کارم که تموم شد دستم رو شستم و از  یبهم رفت که از هر حرف یهنگام رعنا چنان چشم غره ا نیا در

از تهران برگشتم چند روز شد  یخواستم برم باال اما راهم رو سمت اتاق غزل کج کردم از وقت رونیآشپزخونه زدم ب

به در زدم و رفتم داخل پشت پنجره اتاقش که رو  یاتر وقت تو اتاقشه، تقه  شیکه غزل همه اش تو خودش بود و ب



 دوباره یطلوع

 
618 

 

آروم و  یچشم دوخت با قدم ها رونیبه ببهم انداخت و دوباره  ییبا ورودم نگاه گذرا ستادهیشد ا یبه کوچه باز م

 شونه اش گذاشتم یدست رو ستادمیشدم و پشت سرش ا کیآهسته بهش نزد

 غزل جون -

 نداد و به همون حالت موند یجواب

 ؟یگ ینم یزیشده؟ چرا چ یزیغزل چ -

 کرد شونش رو گرفتم و سمت خودم برش گردوندم یم هیکه داشت گر دمیلرزش شونه اش فهم از

 ؟؟یگ ینم یزیشده دختر چرا چ یآخه چ ؟یکن یم هیگر یاِ غزل تو داراِ  -

صورت  میتخت نشست یو هر دو هم زمان رو دمیپشتش کش یرو تو بغلم انداخت و هق زد دست نوازش خودش

 اش یهر دو دستم قاب گرفتم و زل زدم به چشمان بارون ونیرو م سشیخ

 یبگو چ ؟یزن یپس چرا حرف نم یرو بهم بگ یزیچ هی یخوا یم یحرف بزن مگه نگفت یکن ینگرانم م یغزل دار -

 شده تا کمکت کنم،

 رو گرفت و با بغض گفت: دستم

 شم پرستو یاون وقت بدبخت م یکمکم کن یترسم بگم و نتون یم -

 گفتم: یکردم و با لحن آروم یپوف یبا کالفگ هیگر ریزد ز باز

 ل نداشته باشه،که راه ح ستین یمشکل چیدختر؟ ه هیچه حرف نیا -

 کشه، یدونم که منو م یم ایبخصوص عرش ینگ یآگه بهت گفتم به کس ید یقول م -

 اش شدم رهیخ یو دلواپس ینگران با

 دختر، یغزل دِ حرف بزن جون به لبم کرد -

ش در فرو بردن یبهم انداخت و با بغض که سع یدستام گرفتم نگاه نیانداخت و سکوت کرد دستش رو ب ریبه ز سر

 اشت گفت:د
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 آمد. یرم دنبالم م یهر جا م نیکه ام یپرستو مدت -

 به ابروهام دادم زمزمه کردم یحالت

 !ن؟یام -

 تکون داد یسر

 .که... که.. یبله همون پسر -

 که متوجه شدم گفتم منظورشو

 ؟یباهاش ندار یرابطه ا گهیکه د یاها! بله خب چکارت داره مگه نگفت -

 رم دنبالمه، یذارم هر جا م یمحلش نم هگیکه د یاز روز یاره ول -

 ه؟یکارش چ نیا لیدل -

 سکوت جواب داد. یاز لحظه ا بعد

 تونه فراموشم کنه یگه که دوستم داره و نم یم -

 زدم یعصب پوزخند

 !یخواستگار ادیمگه دوست داشتن کشکه اگر واقعا دوست داره بذار ب -

 ازدواجش زوده یگن هنوز برا یالفن و مگه پدر مادرش مخ یم یرو بهش گفتم ول نیمنم ا -

 مشکل خودش و پدر و مادرشه، گهید نیخب ا -

 ...یرو دار شیرو پ ندهیو آ یمن، غزل جون تو هنوز جوون زیعز یموضوع خودت رو ناراحت کرد نیتو به خاطر ا حاال

 حرفم امد و با مکث گفت؟ به

 کرد دمیتهد نیپرستو ام -

 کردم تعجب چشمام رو تا آخر باز با
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 ؟یکرد با چ دتیتهد -

 او رو گرفتم و محکم تکونش دادم یبه ذهنم خطور کرد هر دو شونه  کدفعهیکه  یفکر با

 !فتاده؟یتو و اون ن نیب یغزل تو چشمان من نگاه کن بگو که اتفاق -

 تکرار کردم در کنترلش داشتم تا باال نره حرفم رو یکه سع ییوحشت زده باز تکونش دادم و با صدا هیگر ریز زد

 ام نکن حرف بزن وونهیغزل د -

اش دوست نیکرد اگر باهاش نمونم عکس هام رو ب دیعکس داره! تهد یاز من کل نیاما ام فتادهین ینه بخدا نه اتفاق -

 ذارنم یاز موضوع با خبر بشن زنده نم یو عل ایترسم اگر عرش یم یلیترسم خ یکنه، چکار کنم؟ پرستو م یپخش م

 برم ییکه به مامان سپرده اجازه نده تنها جا ایعرش بخصوص

دونم  یسوخت اما نم یبگم و چکار کنم دلم به حال غزل م یموندم چ دمیکش یینفس پر سر و صدا یکالفگ با

 گفتم: یام قرار دادم و با لحن آروم نهیس یکردم آرومش کنم سرش رو رو یتونم کمکش کنم سع یم یچطور

کار نخواهد شد نگران  نیبه ا یوقت وجدانش راض چیلبته اگر واقعا تو رو دوست داره هکنه، ا یکار رو نم نیاون ا -

 شه کرد؟ یکه چکار م میفکر بکن دیمشکل رو حل کرد فقط با نیشه ا یم یجور هینباش 

 گرفته گفت: ییرو باال گرفت و با صدا سشیام بود نگاه خ نهیس یطور که سرش رو همون

 کنم یده خواهش م ین قانعش کن من مطمئنم به حرف تو گوش مپرستو خودت باهاش حرف بز -

بگم آخه؟ فکرم رو به زبون آوردم  یتونم قانعش کنم باهاش حرف بزنم چ یم یاش شدم آخه من چطور رهیبهت خ با

 و گفتم:

 کنه، یبفهمه مطمئنم دعوام م ایبهش بگم تازه اگر عرش یکار رو بکنم برم چ نیتونم ا یمن نم یول -

 ن جدا شد هر دو دستم رو گرفت و با خواهش و التماس گفت:م از

بهم دو روز مهلت داده اگر بهش  نیکنم کمکم کن ام یخواهش م ییکه اعتماد دارم فقط تو یپرستو به تنها کس -

 کنه، یجواب ندم عکس هام رو پخش م
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 کرد سپس با چشم پر از اشک ادامه داد سکوت

 کشم یخودم رو م کار رو کرد من نیبخدا قسم اگر ا -

 ختیر یاشک م زیر هیبد بود و  یلیزده و ناباورانه بهش زل زدم حالش خ وحشت

 یزن ینم یغزل قول بده دست به کار احمقانه ا یکن ینم یغلط نیتو همچ -

 کرد. سکوت

 گفتم: یآروم یو صدا دیکه آرومش کنم با ترد نیا یرو برام نذاشت برا یفکر چیه یخرابش جا حال

تونم تصور کنم چه  یاز موضوع با خبر بشه چون اون وقت نم ایعرش دینبا یزنم ول یباشه باهاش حرف مباشه  -

 نشون خواهد داد. یعکس العمل

 و بغلم کرد دیلباش شد و پر یچاشن یلبخند تلخ یخوش حال با

 یماه یلیممنون پرستو بخدا خ یلیخ -

گم بهش ب یجور هیاز موضوع با خبر نشه تا خودم  ایکه عرش کردم دیزدم و از جا بلند شدم و تاک یتفاوت لبخند یب

 نمیرو بب نیبرم ام ینگه و قرار شد بعدا خبرم کنه که ک یبه کس یزیغزل هم قول داد چ

عشقش رو ثابت کنه از  یدونست چطور ینسبت به غزل داشته اما نم یمطمئن بودم که اون پسره عشق پاک من

تمام وجودم رو در بر گرفت و همه اش نگران بودم  یبیف بزنم استرس عجکه قرار شد برم و باهاش حر یوقت

اش تو فکر بودم و آروم و قرار  هتمام شب هم دنشیبرم به د دیبخصوص که غزل بهم خبر داد قرار گذاشت فردا با

 یا دمیلخت و بلندش کش یموها یرو یکه آروم به خواب فرو رفته بود ثابت کردم و دست اینداشتم نگاهم به عرش

دونم اگر بعدا بدونه از دستم  یکنم م یشدم ازش پنهون کار یشد تا من مجبور نم یمشکل نم نیکاش غزل دچاره ا

که بود شب رو به صبح و صبح رو به عصر رسوندم چون از  ینداشتم به هر حال نیجز ا یناراحت خواهد شد اما چاره ا

از خونه  دیخوام برم خر یکه با غزل م نیا یاده شدم و به بهانه رو گرفته بودم ام ایرفتن از عرش رونیقبل اجازه ب

به محل مورد نظر که  دهکر زیبشم ترس تمام و جودم رو لبر یخواستم مرتکب جرم یانگار که م  رونیب میزد

 نیا یادیز تیوقت از روز جمع نیا میرو پرداخت کردم و هر دو وارد پارک شد هیکرا میشد ادهیپ نیاز ماش میدیرس

مشغول  یجدا و عده ا گریها با هم و بعض د یجوون که بعض ییعده دختر و پسرا هیخورد جز  یبه چشم نم یحوال
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ه هم بودن حالم ب دنیکش ونیکنار پسرا در حال قل یبا طرز پوش ناپسند هک ییدخترا دنیبودن از د دنیکش ونیقل

 برادر نداشتن...؟ ایپدر و مادر  نایخورد آخه مگه ا

اشاره کرد و دم گوشم  یشدن دستم توسط غزل که خودش رو به من چسبونده بود به خودم آمدم به سمت دهیکش با

 نجوا کرد

 آمد. -

تک پوش  هیو  یآب نیبا شلوار ج دیرس یکه اشاره کرد چشم دوختم پسر خوب و با ادب بنظر م یپسر جوان به

 آمد. یو کفش اسپرت سمت ما م یدود کنیع هیگذاشته بود با  شیاش رو به نما یکه بازوان ورزش یمشک

 ریشدن به ما با احترام و سر به ز کیبزنم با نزد یدلشوره گرفتم انگار که قرار دست به کار خالف بیعج دنشید با

 سالم کرد متقبال جواب سالمش رو دادم

بگم طرف  یزیتونستم چ یشد اما نم یتر م شیکارش استرسم ب نیتر خودش رو به من چسبوند با ا شیب غزل

 مقدمه گفتم: یقرار گرفتم و ب نشونیو غزل ب نیبود اشاره کردم با نشستن ام یحوال نیکه ا یمکتین

 ؟یبرسون بیبه غزل اس یکه بخوا یباش یآد ادم بد یاز ظاهرت بهت نم -

 دادمرنگش زل زد به من نگاهم رو متوجه اطراف کردم و ادامه  یاش رو برداشت و با چشمان قهوه ا یدود نکیع

 ن؟یباشه آقا ام یدختر با ابروش کار درست هیکردن  دیکنم تهد یفکر نم -

 انداخت و گفت: ریسر به ز یشرمندگ با

 کنم یشه تنها با شما صحبت کنم خواهش م یم -

 یدفکر ب یخواست کس یرد بشه و من رو بشناسه دلم نم یحوال نیاز ا یینگران بودم آشنا دیحرفش دلم لرز نیا از

 ییاز ما فاصله گرفت نگاه گذرا یحرف چیبه غزل انداختم که از جا برخاست و بدون ه یام بکنه، نگاه معنا دار درباره

 به اطراف انداختم وگفتم:

 برگردم دیمن با دیلطفا زود حرفتون رو بزن -

 گفت: ینگاهش رو باال گرفت و با لحن آروم و مودبانه ا یکم
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نداشتم دوست ندارم اون رو از دست بدم من...  یچاره ا دیغزل گفتم اما باور کنکه به  ییمن... من شرمندم از حرفا -

 من غزل رو دوست دارم!

 زدم یخند پوز

چه  نیا ینداره تو آرامش رو ازش گرفت یآروم و قرار چیاون دختر تو خونه ه یکه به غزل گفت ییاز حرفا یدون یم -

 است؟ یدوست داشتن

عشقت رو  یجور نیا یخواستگار ایخب از راه درست وارد شو با خانواده ب یرکه دوستش دا یثابت کن یخوا یم

 همون کار رو با خواهرت بکنه؟ یکیشه  یم یفکر کن وجدانت راض یثابت کن خودت مگه خواهر ندار

 انداخت ریکرد و سر به ز یمکث

 خب نه... من شرمندم -

که گفتم رو انجام بده و  یکار یاگر دوستش دار دیجوون یلیشما هنوز خ یهر دو یباش یخواد شرمنده کس ینم -

 اش ادامه بده یگرنه پس اجازه بده اون دختر با آرامش به زندگ

 ام شد. رهیکه زدم با بهت خ یسکوت کرد دستم رو جلو بردم و با حرف باز

 ات رو بهم بده یگوش -

 شد انینما دشیصاف و سف یشونیپ یرو ینیچ

 متوجه نشدم؟ -

 !یه دوستش دارک یگ یمگه نم -

 خب اره -

 رو به من ثابت کن نیاالن ا نیخوب هم یلیخ -

 ؟یچطور -

 یکه ازش دار ییبا پاک کردن همه عکس ها -
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 یگوش یانداخت و به آروم ریام شد منم همون طور منتظر دستم رو جلوش گرفته بودم سر به ز رهیمکث باز خ با

 رو کف دستم قرار داد فونشیا

 قفلش رو باز کن -

غزل بود رو در آورد و  یکه مربوط به  عکس ها یشد و قسمت یکه ازش خواستم رو انجام داد و وارد گالر یارک

 رو به دستم داد. یگوش

 ها رو دونه دونه نگاه کردم. عکس

عکس رو  نیفاصله بود آخر تیکردم خدا رو شکر همه عکس ها با حجاب و با رعا یحذف م دمید یکدوم رو که م هر

عکس  نیاز غزل داشته باشه و حذف نکنه اونم قسم خورد که فقط ا یا گهیو قسمش دادم اگر عکس دحذف کردم 

 ها رو داره از جا بلند شدم و گفتم:

 به کار غزل نداشته باش یکار گهیخواهشا د یات رو نگرفت یجد میکه تصم یتا زمان -

 گرفته گفت: یجا بلند شد و با حالت از

 م باهاش حرف بزنمتون ینم یتلفن یحت یعنی -

 یتلفن یحت -

 .آخه.. یول -

 قدم به جلو برداشتم هی

 ریروز بخ -

 :دیکه ازش فاصله گرفتم غزل به من ملحق شد و نگران پرس یچند قدم با

 گفت؟؟ یاون چ یبهش گفت یشد پرستو چ یچ -

 ب دادممحل دور بشم تا از استرس و دلهره ام کم بشه و جوا نیهام رو تند کردم تا از ا قدم

 تموم شد. زیراحت همه چ التیخ -
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 قدم هاش رو تند کرد تا به من برسه و گفت: دیکش یخفه ا غیدهنش گذاشت و ج یرو دست

 نوکرتم زن داداش یپرستو بخدا تو عشق یوا -

 تکون دادم و گفتم: یاداش سر با

 میردنک یدیخر چیمهم تر از همه ه میکرد رید یلیتا زن داداشت بدبخت نشد بجنب خ -

به  یپاساژ هیو غزل ادرس  میزود سوار شد نیدست تکون دادم با توقف ماش ینیماش یو برا میستادیجاده ا سر

رو پرداختم و دوان وارد  هیزود کرا میدیراننده داد راننده سر تکون داد و طرف ادرس حرکت کرد به مقصد که رس

مانتو شلوار با  هیغزل  یهول هولک میبرگرد دین هوا باشد کیکرد و تا قبل از تار یهوا کم کم غروب م میپاساژ شد

به  شیو پ میگرفت یتاکس رونیب میانتخاب کرد صورت حساب رو داد و از پاساژ زد گهید زیو کفش و چندتا چ فیک

بود به عمو و خاله  رونیهنوز ب ایداخل خدا رو شکر عرش میتازه کردم و رفت ینفس میشد ادهیخونه، دم در پ یسو

 پله ها رو باال رفتم. وکردم سالم 

باره  نیشدم اول یخدا داشتم جون به لب م یکردم ا یمبل ولو شدم و نفس تازه ا یخونه آروم و ساکتم شدم رو وارد

بود حتم دارم با  نیاز ا ریو با ادب بود اگر غ دهیشدم خدا رو شکر که پسره فهم یم یمخمسه ا نیهمچ هیوارد 

بلند شدم وارد اتاق شدم و لباس عوض کردم از اتاق که  اخدا رو شکر کردم و از ج یبار شد باز چند یحرفام قانع نم

تو  دیو پر دیرو که ازم دور بود دو یدادم که چند قدم لشیتحو یلبخند دنشیآمدم با غزل مواجه شدم با د رونیب

 موند زونیشدم و دستام همون طور او رهیبغلم از کارش با بهت به رو به رو خ

واهر از خ یکردم تو حت یم دیدونم چکار با ینم یاگر تو نبود یدر حقم کرد یممنونم بخدا کار بزرگ یلیتو خپرس -

 یتر کیتر به من نزد شیهم ب

 زدم یآروم دستم رو باال بروم و دور کمرش انداختم لبخند آروم

 بشه برات یدرس عبرت دوارمیگذشت ام ریبخ زیخدا رو شکر همه چ -

 سمتر یاز مجرد بودن م گهیجواب بله بدم د ادیکه ب یخواستگار نیگرفتم با اول میتصم یدون یشد بخدا شد م -

 دمیحرفش خند نیخودم جداش کردم و به ا از

 یش یم مونیبعدا پش رینگ میعجوالنه تصم -
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 دیخند

 شم ینم -

د با مبل ولو ش یانداخت و روبهم  یتفاوت نگاه یب دیدلم لرز دنشیگرفته وارد شد با د ییبا رو ایهنگام عرش نیا در

 جلو رفتم یبه ما انداخت و رفت با دلواپس ییتعجب نگاهش کردم غزل نگاه گذرا

 !زمیسالم عز -

 نداد کنارش نشستم یجواب

 زم؟یشده عز یزیچ -

که داشت  یاز حال دمیو خودم رو به عقب کش دمیبا چشمان قرمز شده اش بهم انداخت از نگاهش ترس یتند نگاه

 باشه فتادین یکس یبرا یکردم اتفاق یانداخت همه اش خدا خدا م یبه دلم چنگ م ینگران

 شده؟ یزیچ یچرا ناراحت ایعرش -

 گفت: دیکش یمرتب به موهاش و پشت گردنش دست م یکه با کالفگ یدر حال یلحن تند با

 نگو یچیپرستو خواهشا ه -

 داد. یاتفاق بد رو م هی یافتاد دلم گواهبه دلم  یحال خشنش جا خوردم و چنگ نیلحن سردش و در ع از

 گفت: قیعم یکه داشت رو به من کرد و با نفس ها یهمون حال با

 ات برات کم گذاشتم؟ یتو زندگ یزیپرستو من چ -

 دمیاز جا پر کدفعهیاش شدم و با صداش  رهیتعجب خ با

 پرستو جواب من و بده -

 خشک لبامو با زبون تر کردم و گفتم: ییگلو با

 ؟یپرس یسوال ها رو م نیشده چرا ا یچ ایعرش -
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 با ترس چشمام رو بستم ادشیبا فر دیکش ادیفر

 نگو فقط جواب من رو بده یچیه -

 قورت دادم یدهانم رو به سخت آب

 خب معلومه نه -

 من شروع به قدم زدن کرد یاز جا بلند شد و جلو یآشفتگ با

 پس چرا پرستو؟ آخه چرا؟ -

 ستادمیسر جام ا دهان باز از تعجب با

 که منم بدونم؟ یشه بگ یشده م یچ ایعرش -

که داشت ترس تمام  یو زل زد به چشمانم از حالت ستادیبا چشمان قرمز و از حدقه در آمده رو به روم ا کدفعهی

و  یعصب یطور نیرو ا ایباره عرش نیکه به چشمانش نگاه کنم رو نداشتم اول نیکرد و جرات ا زیوجودم رو لبر

 آورد! یدر م ینگران نیو من رو از ا گفت یم یزیچ هیکاش  یشده؟ ا یاما آخه چرا؟ مگه چ دمید یاحت منار

 یسر دادم اما او ب یرو آن ها وارد کرد که نا خود اگاه اخ بلند یبازوهام چسبوند و فشار محکم یدو دستش رو رو هر

 فت:تر کرد و گ شیکه باعثش شده بود فشار دستش رو ب یتوجه به درد

 که... نیغافل از ا هیما کاف یهر دوتا یبرا میکردم عاشق هم که باش یکردم تا خوشبختت کنم فکر م یهر کار -

 دمیرو فرو خوردم و با بغض نال دردم

 حرف بزن؟ یکه چ نیاز ا -

د کنم دستش آزا یرحمانه  یفشار ب ریکردم بازوهام رو از ز یگردنش متورم شده بود سع یرگ ها تیفرد عصبان از

 شد. یاشکم جار اریاخت یب دیرس یاما زورم به زور مردونه اش نم

 ولم کن ایعرش -

 و گفت: دیهاش رو بهم سا دندون
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پرستو تو دل و غرور مردونه ام رو  ستین یزیکه من متحمل شدم چ یدرد در قبال درد نیا نیدردت آمد؟ بب -

 ی. تو نابودم کردتو.. یشکوند

 شد. یتر م شیاشکام و درد دلم ب زشیآورد ر یکه به زبون م یآوردم با هر حرف یسر در نم چیحرفاش ه از

 دمیعجز نال با

 به خدا قسم من هنوز تو رو دو... ایشده؟ مگه من چکار کردم؟ عرش یکنم آروم باش تا بدونم چ یخواهش م ایعرش -

 رفم رو ادامه بدم و گفت:دهانم قرار داد و مهر سکوت رو به لبام زد و اجازه نداد ح یرو رو انگشتش

محال بود باور  دمید یخودم نم یاگر با چشما یرو بدون نابودم کرد نیا یبشنوم ول یزیخوام چ ینگو نم یچیه -

 کنم

 هیکرد رها کرد و  یشد فشار دستش رو کم کرد و بازوهام رو که از درد گز گز م یاز اشک بر گونه هام جار یلیس

 بغض الود و لرزان داد زدم ییقدم ازم فاصله گرفت با صدا

 ؟یدیرو به چشم خودت د یچ -

 اش رو جلو نگاهم گرفت و صفحه اش رو روشن کرد یدست لرزان گوش با

اشکام متوقف شد انگار از نفس افتادم احساس  زشیالل شدم و ر دمید لشیصفحه موبا یکه رو یزیبا چ کدفعهی

 نیشه عکس من و ام یمن باورم نم یبا ضرب افتادم خدامبل  یگلو ام بردم و رو یبهم دست داد دست رو یخفگ

با من شروع  یمسخره ا یباز نیهمچ یک ؟یاز ما گرفته شده بود اما آخه چطور شیکه از چند ساعت پ یبود عکس

 نیممکنه باشه؟ با ا یآخه ک یکار باشه ول نیتونه پشت ا یشد اما نه اون نم دهیفکرم سمت غزل کش کدفعهیکرده؟ 

 یشه من به عشقم به کس یآخه مگه م یول میکار انتیآدم خ هی. که من خواد ثابت کنه؟ که من.. یرو م یکارش چ

 کنم؟! انتیتر دوست دارم خ شیکه از جون خودم هم ب

که بود از جا بلند  یبا هر حال دیچرخ یکه مثل مرغ سر کنده دور خودش م ایحال خرابم چشم دوختم به عرش با

دونم لبام رو  ی...؟ نمیبدونه برام پا پوش درست کردن اما ک دیبدم با حیبهش توض دیبا مستادیشدم و سر جام ا

 رو به من دوخت زشینگاه تند و نفرت انگ امدیدر ن ییتکون دادم اما صدا
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 یم ؟یبگ یخوا یکه م یدار یاصال چ ؟یبد حیتوض یخوا یرو م یخوام بشنوم چ ینم یچیساکت شو پرستو ه -

 ...هیخودت با  یکه خودت بود یدید یبودخودت ن یبگ یخوا

 شدن یاشکام جار دوباره

 یکن یاشتباه م یتو دار اینه عرش -

 دیکش ادیفر

 کنم هان! یاشتباه م یکه جلو چشمامه چطور یزیکنم با چ یاشتباه م -

 خودش کرد و محکم تکونم داد. ریسمتم آمد و بازوهام رو اس دوباره

 من که دوستت داشتم! ینتلع یکار رو کرد نیآخه چرا ا -

 ست؟یعاشقم ن گهی. دمن و دوست نداره!.. گهید ایعرش یعنی! یسر دادم دوستم داشت ادیدل شکسته ام فر ته

ه که نال یدر حال دیپشتم و در شکمم پچ یمبل از بر خوردم به مبل درد یمحکم پرتم کرد رو یحرکت ناگهان هی با

 یجا رفت و من رو در عالم برزخ نیتند از ا یتوجه به حال خرابم با قدم ها یب ایکردم عرش هیکردم هق زدم و گر یم

از  قصد یکه ک دیرس یکردم به عقلم نم یهر چه فکر م کردم هیو گر ختمیاشک ر یه یتنها رها کرد با عجز و ناراحت

 کرده؟ یکار نیخبر هپچ یام رو داشت کدوم از خدا ب یزندگ دنیهم پاش

که محل درد رو با دست  یدر حال گهیکه به شکم و پشتم افتاده طرف د یطرف و درد هیو شکسته شدن قلبم  درد

 ایبا عرش دیشه؟ درد کشان از جا بلند شدم با یاما مگه م رمیاشکام رو بگ زشیکردم جلو ر یم یفشردم سع یم

زدم  یکه هق م یحالوارد اتاق شدم در  ردمنک یبدونه من کار اشتباه دیبه حرفام گوش کنه، با دیحرف بزنم، با

و  رونیکه داشت رفت ب ینگرانش شدم نکنه با حال کدفعهیشماره اش رو گرفتم اما هر چه زنگ خورد جواب نداد 

 خودت به داد من برس... ایافتادم خدا نیزم یبراش افتاده زانو هام خم شد و رو یاتفاق

 چسبوندم نیشان هر دو کف دستم رو به زمخواست درد ک یکردم دلم بابام رو م هیبلند داد زدم و گر یصدا با

 ییداره بابا اجیبهت احت یلیزدن بابا دخترت خ ینیتهمت سنگ نتیکه به دختر نازن ییبابا کجا -

 دمیکش یآخرم رو م یکردم نفس ها یو زانوهام رو داخل شکمم جمع کردم احساس م دمیخواب نیزم یوار رو نیجن

کردم من به  یم یچارگ یاحساس ب یلیخ دیرس یبه گوش نم ییه ام صدابلند نال یضعف بهم غلبه کرد و جز صدا
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نکردم که مستحق  یمن کار یرو ول اشتکه به من د یعشقش و اعتماد ایرو از دست دادم عرش زمیباره همه چ کی

 یه مک کرد اون یدرباره ام قضاوت م یطور نیعکس ا هی دنیبا د دیکرد نبا یزود باور م دینبا ایکارش باشم عرش نیا

از بابا  ییو جدا یکسام گذشتم به خاطرش دور نیزتریدونه به خاطرش از عز یوار دوستش دارم م وونهیدونه من د

 یشدن و رو یم نیباورم نکرد کم کم پلک هام سنگ یدونه ول یرو م زیکنم اون همه چ یم حملت یرو با تمام سخت

داشتم که من  ازین یزیرد جان فرسا رو نداشتم به چد نیکردم و تحمل ا یم یاحساس خستگ یلیافتادن خ یهم م

 نباشه شیب یخواب زیبشم همه چ داریکاش از خواب که ب یهمه درد و غم رها کنه ا نیرو از ا

قدم  یوارد خونه، شد صدا یشدم که حس کردم کس یم یکیتار یایهم افتادن تازه وارد دن یهام با عجز رو پلک

 چیکه چشم هام رو باز کنم رو نداشتم از شدت درد در خودم مچاله شده بودم و ه نیاما قدرت ا دمیشن یهاش رو م

 نیحال تر از ا یکردم چشم باز کنم اما ب یزد سع یکه انگار اسم من رو صدا م ییصدا دنیکردم با شن ینم یحرکت

رد وارد شد درد بازوهام و د که به بدنم یکه آمده به دادم برسه؟! با تکون هیک نمیحرفا بودم تا بخوام چشم باز کنم بب

 تر کرد و ناله ام به هوا رفت. شیشکمم رو ب

 ؟یبا خودت چکار کرد نمیپرستو حالت خوبه؟ پاشو بب -

کار نبودم  نیاگر  هم بخوام قادر به انجام ا یدادم حت ینم یاما جواب دمیشن یرو م ایعرش ینگران و دو رگه  یصدا

دونم کار من اشتباه  یدادم از دست اون ناراحت نبودم چون م یم جون مخوش حال بودم لحظات آخر رو کنار عشق

 یجان سوز یکردم در هوا معلق شدم ناله ا اسخودش متوجه بشه! احس ینکردم کاشک انتیمن بهش خ یبوده ول

 حس نکردم... چیه گریسر دادم و د

نداشتم چشمام رو  یهتر شده و دردکردم حالم ب یشده و کجا بودم اما چشم که باز کردم احساس م یدونم چ ینم

 شد. انیو نما یعاد زیچند بار باز و بسته کردم تا کم کم همه چ دنید یکه تار م

در ساعدم سرم رو سمت راست  یمچاله شد و به درد آمد با حس سوزش نهیآوردن اتفاقات افتاده دلم در س ادیبه  با

به باال سرم انداختم و چشم به سرم که قطره قطره  ینگاهسوزن سرم که به دستم وصل بود  دنیدستم چرخوندم با د

 دنیاز سرم گرفتم و سمت در برگشتم با د گاهن یشخص یپا یصدا دنیشد دوختم با شن یبدنم م یوارد رگ ها

آمد تخت رو دور زد و همون طور که دراز کش بودم  کمیزدم نزد یجون یآمد لبخند ب یغزاله که لبخند زنان طرفم م

 گونه ام زد. یرو یشدو بوسه اسمتم خم 

 !یخدا رو شکر که بهوش آمد زمیسالم عز -
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 دمیسالمش رو دادم و پرس جواب

 افتاده؟ یچه اتفاق -

 گفت: یدستش گرفت و با مهربون نیتخت نشست دستم رو ب یرو

 حالتون خوبه! یب یخب فراموشش کن خدا رو شکر هم تو هم ب یازت بپرسم ول دیسوال رو من با نیا -

 چشم به دهانش دوختم یبا بهت و ناباور -

 !؟یب یب -

 ؟یش یمامان م یدار یاهووم مگه خبر ندار -

 طیشرا نیتو بدتر ینداشتم تو بد موقع یحس خوش حال چیناراحت اما ه ایدونم خوش حال باشم  یگرفت نم بغضم

 شدم! یبود خوش حال م نیاگر وضعم بهتر از ا دیشا دمیخبر رو شن نیممکن ا

 رستوپ -

 نگاهش کردم یپرسش

 ؟یخوش حال نشد یش یمادر م یکه دار نیتو از ا -

خواست عکس العمل او رو بدونم  یدلم م رمیرو بگ ایخواست سراغ عرش ینداشتم که بدم دلم م یکردم جواب سکوت

 بزنم یحرف چیخواست ه یاما انگار روزه سکوت گرفته بودم و دلم نم

 بگو! یزیچ هیپرستو چت شده؟  -

 شد. یاشکم جار اریاخت یب

 زد و گفت: یلبخند دنمیبا د ستادیکنار تخت ا یپوش دیبه اتاق غزاله از جا بلند شد زن سف یورود شخص با

 ؟یدرد ندار ؟یخب خانم خانما بهتر -

 جواب دادم مختصر
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 ممنون خوبم -

به شکمت وارد شده ممکن  که یبا ضربه ا یمراقب خودت باش یلیخ دیخونه اما با یبر یتون یم یخب تو مرخص -

 زیچ دینبا یمراقب باش یلیخ دیبا یول میاتفاق رو گرفت نیاما خدا رو شکر جلو ا یبود بچه ات رو از دست بد

ها رو  هیوصت نیماه ا کیاکثر تا  یحت یدار ازین طلقبه استراحت م یبر نییاز پله باال و پا ادیز ای یبلند کن ینیسنگ

 گم؟ یم یکه چ یشصت در صده متوجه هست نیسقط جن چون احتمال یریبگ یجد دیبا

رفت غزاله پشت سرش رفت و هر دو هم زمان از اتاق خارج شدن چشم  یبغض سر تکون دادم دکتر که سمت در م با

خواست  یخودمون رو م یخواست برگردم برم خونه، دلم خونه  یبه سقف دوختم و چشمام رو بستم اصال دلم نم

 کنارم بود. یدارم کاشک اجیبهش احت یلیست خخوا یدلم بابام رو م

دلم  ایگرفته و آروم عرش یصدا دنیکه غزاله باشه به همون حال موندم اما با شن نیا الیبه اتاق به خ یورود شخص با

 کرد. دنیدر جا فشرده شد و شروع به تند تپ

 حالت خوبه؟ -

 زشیشد و به زور جلو ر یم نییلوام باال و پاگ کیانداخت سب یلحن سردش دلم گرفت و بغض به گلوام چنگ م از

 اشکام رو گرفته بودم به همون حال موندم نه جواب دادم نه چشم باز کردم

 فرستم تا کمکت کنه، یخونه االن غزاله رو م میتا بر یبهتره اماده بش -

و بغض الود صداش  لرزان ییرفت با صدا یبه من بود و سمت در م ایپر از اشکم رو از هم گشودم پشت عرش چشم

 زدم

 ایعرش -

 گونه ام افتاد یرو یفروغش قطره اشک یو ب نیچشم غمگ دنیتفاوت از پشت شونه برگشت و نگاهم کرد با د یب

تونستم داشته  یرو م یزیتحمل هر چ ه،یگر ریبزنم ز یها یخواست ها یجوابم رو نداد و به راهش ادامه داد دلم م

 با من! ایرشو سرد بودن ع یمحل یباشم اال ب

حال بود و با کمک تخت خودم رو سر پا نگه  یرفتم تمام بدنم ب نییکمک غزاله لباس عوض کردم و از تخت پا با

دوشش بندازم خواست کمکم کنه تا به راه  یخودم رو رو ینیتونستم سنگ یداشته بودم به خاطر وضع غزاله نم
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م انداختم طرف ریسر به ز دنشیاتاق شد با د دوار ایتم عرشقدم به جلو برداش هیکه  نیاما مانعش شدم و هم فتمیب

 داد. تمیدست دور کمرم انداخت و به جلو هدا یحرف چیآمد و بدون ه

خودش رو به  یزخم ریمانند ش یرحم یهمه درد و ب نیداشتم دلم از حجم ا یمملو از غم پا به پاش قدم بر م یدل با

حس  با دیآمد و سوزن رو از دستم کش یپرستار ،یپرستار ستگاهیکنار ا میاز اتاق که خارج شد دیکوب یام م نهیس

 .شدکه حس کردم آخم بلند شد و صورتم خود به خود جمع  یسوزش

 هیسوار شدم و تک ایرو باز کرد و با کمک عرش نیماش یغزاله درب جلو میخارج شد مارستانیبا همون حال از ب باز

 روشن شد و به راه افتاد. نیبعد ماش یلحظات دادم و چشمام رو بستم یام رو به صندل

ام رو چشم ریکرد تمام مس یبر هم شکستنش نم یبرا یکس تالش چیما حکم فرما بود که ه نیب ینیسنگ سکوت

شت پ یآخه ک یول فتهیاتفاق ب نیرفتم محال بود ا یکردم اگر با غزل نم یبسته بودم و اتفاقات رخ داده رو مرور م

 کار بود؟ نیا

 یب یکردم چطور یفکر م نیتونم بکنم به ا ینم یکه افتاده و کار یاتفاق گهیداره؟ حاال د یکه با من دشمن هیک

 رحمانه با من بر خورد کرد. یب یلیکه خ یثابت کنم در حال ایام رو به عرش یگناه

 یبه سخت نیف ماشدونم! با توق یبدم نم دمیشا ایدادم  یاتفاق ممکن بود من بچه ام رو از دست م نیخاطر ا به

م گشت یبر م یمسافرت ای یدور ینگاه کردم انگار که از جا رونیسوخت و باز کردم و به ب یچشمام رو که به شدت م

و در رو برام باز کرد و با کمک اون  دیدو نیماش تخندون سم یغزل با لب دنیکش یکه همه دم در انتظارمون رو م

بدنم احساس درد کردم انگار از جنگ  یجا یکارش در جا نیفشرد از او به خود  دیشدم من و در آغوش کش ادهیپ

رو  سالم کردم که من ریخاله سر به ز دنیبه او جلو رفتم با د هیخورده بودم تک یکه کتک حساب نیا ایگشتم  یبر م

 و خون دهیرسر ب دنیبا د دیجلو پام سر بر یمرغ یو قربون صدقه ام رفت قبل از ورودم به خونه عل دیدر آغوش کش

متوجه حالم شد که از غزل خواست زود من رو ببره  ایعرش یمرغ حالم بد شد و حالت تهوع بهم دست داد انگار

 .خواست او کمک راهم بود اما افسوس.. یداخل چه قدر دلم م

 نیم زد با ابر سر یاز جا بلند شد به او سالم کردم که بوسه ا دنمیآروم و آهسته رفتم داخل عمو با د یقدم ها با

 سمت پله ها رفتم که غزاله صدام زد یحرف چیبابا افتادم و بغضم گرفت بدون ه ادیکارش 

 گفت؟ یدکتر چ یدیپرستو مگه نشن -

 دمیخاله رو شن یاعتنا با کمک نرده ها چند پله باال رفتم که صدا یکردم دستم رو به نرده ها چسبوندم ب یمکث
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 پله ها رو باال برهمادر برو به زنت کمک کن  ایعرش -

آمد کمکم  یخواست م یباشه اون اگر م ایعرش ای یباشم حت یبار منت کس ریخواست ز یراهم ادامه دادم دلم نم به

 یور دنیدور کمرم نگاهم رو به سمت چپ سوق دادم با د یبراش مهم نبودم با قرار گرفتن دست گهید یکنه اما انگار

دستان سرد او  نیوارد خونه شدم خودم رو از ب میکرد یراه رو ط هیداختم و بقان ریسر به ز ایگرفته و ناراحت عرش

آروم که در  یجا هیخواست جز  ینم یچیدلم ه دمیتخت خز یو سمت اتاق رفتم وارد اتاق شدم و رو دمیکش

 تا بلکه سبک بشم! زمیبغضم رو بشکنم و به حال خرابم اشک بر ییتنها

زود به شارژر متصلش کردم فکرم  یلیتخت بود رو برداشتم خاموش شده بود خکه کنار  میتخت نشستم و گوش یرو

 نکنه که زنگ زده باشه و با تلفن خاموشم مواجه شده؟ دهیبابا کش شیپ

ر و برگشتم س دمیمتر از جا پر کیصداش  دنیبا شن کدفعهیبه اتاق نشدم  ایافکار بودم و متوجه ورود عرش نیا در

 ارم گذاشتمقر یقلب ب یجام و دست رو

 ؟یندار اجیاحت یزیبه چ -

داشتم که کنارم باشه،  اجیداشتم احت اجیندادم من به وجود گرم اون احت یشد و جواب نییگلوام باال و پا کیسب

 داشتم باورم کنه، اجیاحت

 صدام بزن یخواست یزیچ رونمیمن اون ب -

م رو ا هیگر یداشتم برام مهم نبود که صدارو ن یبغض لعنت نیا ینیتحمل سنگ گهیشد د یرفتن او اشکم جار با

تخت افتادم و سرم رو  یداره صدام رو بشنوه رو یتینکرد پس چه اهم یو کار دیام رو د یبشنوه اون که اشک جار

 ؟یتمومش کن هش یطاقت ندارم م گهیمن د ایبالشت قرار دادم و هق زدم خدا ریز

 دمیباشه با بغض نال ایعرشکه  نیا الیشونه ام به خ یرو یقرار گرفتن دست با

 نکردم انتیبخدا قسم من به تو خ ایعرش -

 متعجب غزاله هق هقم رو خفه کردم یصدا دنیشن با

 !؟یزن یحرف م یاز چ یپرستو تو دار -
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به غزاله  یتیو اهم ختمیر یصدا اشک م یپام قرار دادم و ب یجام نشستم و زانوهام رو بغل گرفتم چونه ام رو رو سر

 کرد ندادم ینگاهم م رتیت و حکه با به

افتاده؟!  یآخه چه اتفاق ؟یکن یم هیچرا گر ن؟یقدر گرفته ا نیا ایشده؟ چرا تو و عرش یپرستو با توام چ -

 یخوا یم ینزد حداقل تو بگو آخه دختر تو تازه مرخص شد یحرف دمیپرس ایهر چه از عرش یکه بود مارستانیب

 بازم حالت بد بشه؟

رو براش باز گو کردم سپس  نیرفتنم و حرف زدن با ام انیردم و به رو به رو چشم دوختم و جرتفاوت نگاهش ک یب

به من داره رو گفتم ناباورانه چشم به من دوخت و  ایکه عرش یو سوء ضن دمید ایعرش یاون عکس که تو گوش انیجر

 زمزمه کرد.

 ؟؟ینداد حیچرا توض یا بهش نگفتباور کرده چر ایعرش یچطور یول ه؟یکار کدوم احمق یعنیمن  یخدا -

 دمینال هیگر با

 خواستم بگم غزاله اجازه نداد نخواست که بشنوه! -

 دیدستش رو دور کمرم انداخت و من رو به آغوش کش هیگر ریز زدم

زود  یلیکه کرده خ یاز کار ایدم عرش یآروم باش بهت قول م زمیعز یدیکش یتا حاال چ شبیاز د رمیبم یاله -

 حرف بزنم؟ ایخودم با عرش یخوا یشه آروم باش فدات بشم آروم باش م یم مونیپش

 جدا شدم سر تکون دادم ازش

ر از ت شیبفهمه بهت گفتم ب ایدونم اگر عرش یاز موضوع با خبر بشه م یخوام کس یکنم نم ینه غزاله خواهش م -

 شه یم یدستم عصبان

 م رو پاک کردمو اشکا دمیکش سمیبه صورت خ یخاله دست یصدا دنیشن با

 ؟ییغزاله مادر کجا -

 از جا برخاست و جواب داد غزاله

 جام نیبله مامان ا -
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 انداختم تا متوجه حال دگرگونم نشه ریوارد اتاق شد سر به ز خاله

 ببر ایزن برادرت رو ب یخوام ناهار رو بکشم غذا یمادر م ایب -

 دهنم رو قورت دادم صدام رو صاف کردم و گفتم: آب

 بخورم خاله جون یزیندارم چ لیم دین زحمت نکشممنو -

 معترضانه گفت: خاله

 به خودت بنداز رنگ به روت نمونده گاهین یریکه جون بگ یبخور دیبا یول -

 کرد و گفت: دییحرف او رو تا غزاله

 دم یمامان نگران نباش خودم به زور هم که شده بخوردش م میبر ایب یندار لیمگه دست خودته که م -

 کنار تخت زیم نییکردم تا برم پا زونیتخت رسوندم و پاهام رو او یهر دو با هم رفتن کشان خودم رو به لبه  سپس

له رو شد حو یکم کم حالم بد م دهیکه به لباسام چسب مارستانیب یو با کمکش بلند شدم از بو دمیرو محکم چسب

 یارز هیدونم که با اشک و گر یرو کنترل کنم م دمخو دیبه خودم مسلط باشم با دیبرداشتم و سمت حمام رفتم با

باس ل هیگرفتم و حوله پوش برگشتم تو اتاق  یدوش مختصر هیراه چاره باشم  هیدنبال  دیشه با یدرست نم یزیچ

ال ام دلم به ح دهیجون و رنگ و رو پر یصورت ب دنیبا د ستادمیا نهیو تن کردم رو به آ دمیلباسام کش نیاز ب یراحت

کردم چشمام پف کرده و گود رفته بود حوصله شونه کردن موهام رو نداشتم  رییشبه چه قدر تغ کی تسوخخودم 

 یرو ایکه عرش ییموند بر اثر فشارها ریبازوهام خ یبود پشت سرم جمع کردم که نگاهم رو سیهمون طور که خ

 یمشاهده م یکرده بودم به خوب تن یکوتاه نیانگشت هاش کبود شده و چون بلوز آست یبازوهام وارد کرده بود جا

خورد  یبر م سمیخ یباد کولر که به سر و موها دمیخودم کش یو پتو رو تا گردنم رو دمیتخت دراز کش یشد رو

 رهیبه سقف خ یفکر چیکه پاشم برم کولر رو خاموش کنم رو نداشتم بدون ه نیکردم اما حال ا یاحساس سرما م

 .ادهم افت یشدم تا کم کم پلک هام رو

 زود نگاه ازش گرفتم که گفت: ایعرش دنیکه حس کردم چشم باز کردم با د یبازوام و درد یرو یقرار گرفتن دست با

 پاشو غذاتو بخور تا سرد نشده -

 ممنون دوست ندارم -
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 .اما.. -

 رمایال بخواستم با یاحساس کردم م دیرس یغذا که به مشامم م یاز بو رونیرو ناتموم گذاشت و از اتاق زد ب حرفش

خوش خواب شده بودم و  یلیخدا رو شکر خ دمیبه عقب هل دادم و دوباره دراز کش یتخت بود رو کم یکه رو ینیس

 برد. یذاشتم خوابم م یبالشت م یتا سر رو

زد  یکه با تلفن حرف م ایعرش یتخت نشستم انگار صدا یرو یدیشدم با حس ضعف شد داریب یکس یبا صدا باز

 .دیرس یگوش م بود که از هال به

 رفت و به زور خودم رو سر یم جیسرم گ ستادمیا نهیآ زیتخت رو دور زدم و کنار م زیبه م هیرفتم و تک نییتخت پا از

 نیبا ا یبه سراغم آمده بود ول یضعف از شدت گرسنگ نینخورده بودم و ا ییغذا چیه روزیپا نگه داشته بودم از د

خوردنم  نیرفت خواستم مانع زم جیادامه بدم سرم گ واستمم به راهم که خنداشت یزیبه خوردن چ یلیهمه هنوزم م

طر و ع شهیدادم دستم به ش زیبه م هیکه تک نیسر پا نگه دارم اما موفق نشدم و هم نهیآ زیبشم و خودم رو با کمک م

دن زانوهام خم پخش و پال ش نیزم یشده رو جادیکه ا یبد یخورد و همه با صدا شمیآرا لیاز وسا گهید زیچند چ

و  دیبه موهاش کش یدست یبا آشفتگ دنمیوارد اتاق شد با د مهیسراس ایکه بودم نشستم که عرش ییو همون جا شد

 جلو آمد.

 ؟یآمد نییحالت خوبه؟ چرا از تخت پا -

ند بل نیزم یندادم خم شد تا کمکم کنه از رو یدلم از لحن سردش به درد آمد و جواب گریبغض نگاهش کردم بار د با

 و مانعش شدم با حرص نگاهم کرد. دمیبشم دستم رو پس کش

 ستیحالت خوب ن ینیب یمگه نم اریدر ن یبچه باز -

 دمیبغضم نال با

 رمیولم کن بذار به حال خودم بم ستیبه درک که خوب ن -

 ام نشست یشونیپ یرو یچند کلمه به نفس نفس افتادم و عرق سرد نیضعف داشتم که با گفتن ا چنان

 ؟ی! چرا غذاتو نخوردهان ؟یثابت کن یخوا یرو م یکارات چ نیبا ا -

 ناله بود گفتم: هیتر شب شیکه ب ییجواب ندادم و با صدا باز
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 خوام برم تهران یم -

 زد و گفت: یخند عصب پوز

 هر وقت حالت بهتر شد برو -

ام بهتر  یو جسم یکاش وضع روح یبراش مهم نبودم ا گهیاش دلم فشرده شد باورم شد که د یرحم یهمه ب نیا از

و  تیاز فرد عصبان ستادمیسر جام ا دیشد جهیموندم با عجز و سر گ یجا نم نیا قهیدق کیاز االن بود اون وقت 

 دمیشد زل زدم بهش و نال یتر م شیب دشونیکه هر لحظه تار د یدستم مشت شد با چشمان یناراحت

 من... یکن یاشتباه م یدار ایعرش -

 دهانم گذاشت یرو انگشت

 ،یاستراحت کن یبهتره کم یدار ازینگو باشه؟ فعال به استراحت ن یچیاوششش ه -

 دمیکش ادیغضب دستش رو پس زدم و فر با

 یعکس هر چه دلت خواست درباره ام فکر بکن هی دنیبا د یتون یکنم اجازه بده حرفم رو بزنم تو نم یخواهش م -

 ت نکنپس زود قضاو یخبر ندار یزیتو که از چ

 دمیناله مانند نال ییشد دستش رو جلو آورد باز دستش رو پس زدم و با صدا کینزد بهم

 به من دست نزن -

 پرستو آروم باش -

 .تو.. ایتونم عرش یخوام آروم باشم نم ینم -

 یعهام رو فشردم و س قهیشق دمید یرو چندتا م زیچ هیکه  یتر شد طور شیام ب جهیبه شمار افتاد و سر گ نفسم

 شدم دهیکش ایدر آغوش عرش کدفعهیکردم خودم رو سر پا نگه دارم که 

 دم به حرفات گوش بدم اما نه حاال هر وقت حالت بهتر شده یباشه قول م زمیآروم باش عز -
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تر من رو به  شیکرد ب یآغوش گرمش حالم رو بهتر نم یکردم که خودم رو ازش جدا کنم حالم داغون بود حت تقال

من و نگرفته بود  ایتونستم بزنم اگر عرش یهق نم گهیکه د یکرد طور یهر لحظه ضعف بهم غلبه مخودش فشرد 

شدم و سرم که از  رهینا معلوم خ یتخت نشوندم و از اتاق خارج شد به نقطه ا یشدم رو یم نیحتم داشتم نقش زم

رو  غذا یمحتوا ینیرگشت سبه دست ب ینیس ایبعد عرش یقیدستام فشردم دقا ونیکرد رو م یدرد م هیشدت گر

 انداختم که گفت: ینگاه ینیتفاوت به او و س یتخت جلوام قرار داد و کنارم نشست ب یرو

 شروع کن -

 خم کرد و به غذا اشاره کرد شونه یبهت نگاهش کردم سر رو با

 بخور -

 نشون ندادم یالعمل عکس

 به زور بخوردت بدم؟ ای یخور یم -

بود نگاهم رو سمت غذا سوق دادم از  یدر چهره اش نبود خنث شیپ قهیچند دق یتاز ناراح یکردم خبر نگاهش

هم همون طور به من چشم دوخته و  ایبخورم عرش یزیشکمم به قار و قور افتاد اما دوست نداشتم چ یگرسنگ

 قاشق رو به دست دمیکش ودمرو سمت خ ینینگاهش کردم و س یچشم ریمنتظر بود تا شروع به خوردن بکنم ز

گرفتم با خوردن چند قاشق از سوپ جو که خاله درست کرده بود کم  کم اشتهام باز شد و نصف از غذا رو خوردم  

م دل دنشیداده به خواب فرو رفته با د هیشدم همون طور که به تاج تخت تک ایو متوجه عرش دمیدست از خوردن کش

 یشد کار ک دهیاون عکس کش شیاز فکرم پب دمشیچند روزه که ند گارکردم ان یم یضعف رفت احساس دلتنگ

ه ک نیزنگ تلفنم به خودم آمدم و تا قبل از ا یصدا دنیکار داره؟! با شن نیاز ا یهست چه هدف یممکنه باشه؟ هر ک

 تبه دس یصفحه دلم غنج رفت گوش یاسم بابا رو دنیحالت سکوت زدمش با د یرو ینکرد زود داریرو ب ایعرش

مبل نشستم  یرو لمس کردم رو یاُپن قرار دادم و صفحه گوش یرو رو ینیتاق خارج شدم سرو برداشتم و از ا ینیس

 و جواب داد

 سالم بابا جونم -

 بابا جون؟ یدلم خوب زیسالم عز -

 لبام نشست یرو یداد لبخند تلخ  صیشد تشخ یرو م یصداش نگران از
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 انوش؟یمامان ک نیخوبم فدات بشم شما چطور -

نگرانت شدم هر چه زنگ زدم تلفنت خاموش بود حاال  یلیخ یمارستانیکه گفت تو ب ایعرش یرتو چطو میهمه خوب -

 حالت چطوره بابا؟

 بهتر شدم قربونت برم یلیخ یلیخ دمیخوبم صداتون که شن -

 خواد باهات حرف بزنه یمادرت م ایبابا جون ب -

کردم و به فکر فرو رفتم  یانه بهم کرد خداحافظمادر حتیچند نص نیحرف زدن با مامان و بعد از ا قهیاز چند دق بعد

نم دونم چکار ک ینگفته و به پدر و مادرم گفته که از پله ها افتادم نم یبه کس یزیدر مورد اون موضوع چ ایپس عرش

 بوده؟ یخواد بدونم کار ک یحرفام رو باور کنه باز دلم م ایعرش ای یحت

 یتمام روز رو من خواب بودم غذا که خوردم حالم کم یعنیظهر بود  شه هفت بعد از یرو نگاه کردم باورم نم ساعت

ام هم نذاشته سر ج یپلک رو شبیکنم معلومه که از د داریرو ب ایعرش دمیبهتر شد خواستم بر گردم تو اتاق اما ترس

 ب گرفت نکنهداد و دعوا بود دلم ضر یانگار صدا دمیپر جااز  دمیشن کدفعهی نییکه از طبقه پا ییموندم و با صدا

دوتا با  نیا نیشده؟ ب یچ نمیبب رونیبرم ب ایکنم  داریرو ب ایدونستم برم عرش ینم ستادمیافتاده سر جام ا یاتفاق

 :دیآمد چشم قرمز و خواب الودش رو به من دوخت و پرس رونیاز اتاق ب مهیسراس ایبودم که عرش ریخودم در گ

 شده؟ یچ -

 باال انداختم شونه

 دونم ینم -

 و گفت: دیرو کش رهیو سمت در رفت که دنبالش رفتم دستگ دیکش شونشیپر یموها یرو یدست یخستگ با

 جا بمون نیهم -

عنا با ر یاز همون باال گوش به داد و دعواشون دادم انگار عل نییرفتم اما نرفتم پا رونیو ب اوردمیرفتنش طاقت ن با

 قرار شد. یدلم ب دمیرو که شن یو تند عل یعصب یحرفشون شده بود صدا
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سوختم و ساختم به  تیو خودخواه یسال با تموم بد کیتر از  شیدلم رو خوش کنم ها! ب دیتو با یآخه من به چ -

بسه هر  گهیتونم خوش باشم د یدونستن من با تو نم یکه همه م یگذاشتم در حال گریو اون دندون رو ج نیخاطر ا

 بسمه دمیکش یچ

 .دیاو رو آروم کنه به گوشم رسکرد  یم یکه سع ایعرش یصدا

 شده؟ لطفا آروم باش یچ یعل -

 بغض آلود رعنا بلند شد. یصدا کدفعهی

 نیدیکه فهم یشد از وقت یآقا؟ دست شما درد نکنه چ یحاال من شدم بد و خود خواه عل دیشماها همتون مثل هم -

خونه همه  نیهمون طور که با ورودش به ا گهیبارداره همتون اخالقتون با من عوض شد هه اره د یدختره تهرون نیا

 رو بهم زد حاال با بچه دار شدنش زیچ

 کنه؟ یم یدلبر داره

 کشه؟ یمن رو وسط م یدادم اون که با شوهرش مشکل داشت چرا پا یهاش م هیتعجب گوش به حرفا و کنا با

 یگفتم پاش رو وسط م یچرا هر چها!  یبا اون دختر دار یرعنا خفه شو تا خودم خفه ات نکردم تو چه پدر کشتگ -

 مثل اون... یکی یشد یم یتو اگر عرضه داشت یکش

 که اون... دهیجا رس نیحاال جا به ا ؟یکش یاون دختره رو به رخ من م ی. تو دارتو.. یعل -

آمد  یپله ها م یپا که از رو یصدا دنیسر داد صدا قطع شد و همه جا رو سکوت گرفت با شن یکه عل یادیفر با

 آروم که من متوجه بشم گفت: ییآمد داخل و با صدا ایمبل نشستم که عرش یداخل و رو دمیدو

 تو ایب -

باسام ل یرو یآب هیرو هیبلوز و شلوار بود بندازم  هیلباسام که  یرو یزیجا بلند شدم و طرف اتاق پا تند کردم تا چ از

و  نمود از جا بلند شد یم یعصب یلیکه خ یدر حال دنمیبا د یرفتم عل رونیشالم رو به سر کردم و از اتاق ب دمیپوش

 و سر جاش دیبه سر و صورتش کش یدست یکردم با آشفتگ وتشسالم کرد جواب سالمش رو دادم و به نشستن دع

 او قرار داد و گفت: یشونه  یکه کنارش نشسته بود دست رو اینشست عرش

 شه! یمکه با زنت حرفت  ستیآروم باش داداش من بار اولت ن -
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دادم  ایرو دست عرش وانیرو پر آب کردم و برگشتم سمت اونا ل وانیآب رو برداشتم ل یرفتم بطر خچالی سمت

 رو از دستم گرفت و زمزمه کرد. وانیبهم انداخت و ل ینگاه

 یاستراحت کن یبهتره بر -

 ستادمیسر جام ا یعل یخواد با برادرش تنها باشه سمت اتاق رفتم که با صدا یکه م نینزدم به فکر ا یحرف

 یدیرعنا رو شن یدونم که همه حرفا یشرمندم زن داداش م -

 زدم و جواب دادم یبرگشتم لبخند طرفش

 دیشما خودتون رو ناراحت نکن تهیعصبان یزده از رو یاگر رعنا حرف ستیمهم ن -

سمتشون رفتم  دنشونیداخل با دباز شد و خاله و عمو آمدن  یبه در وارد شد سپس در به آروم یهنگام تقه ا نیا در

 به روم زد و گفت: ینمود لبخند محو یو سالم کردم خاله که ناراحت م

 مادر برگرد برو سر جات یچرا از جات پا شد -

 تبسم جواب دادم با

 دییخوبم خاله جون لطفا بفرما -

 نمیدونستم بش ینشستن نم به احترام پدر و مادرشون از جا برخاستن و با نشستن آن ها سر جاشون یو عل ایعرش

 یبه آشپزخونه رفتم کتر ییبه قصد درست کردن چا نیاگر برم زشت بود به خاطر هم یبرم و تنهاشون بذارم ول ای

 و گفت: کرد یآمد تو آشپزخونه مکث ایرو پر آب کردم و به برق زدم که عرش

 مگه نگفتم برو استراحت کن؟ -

 م و جواب دادمگرفته و ناراحتش انداخت افهیبه ق نگاه

 درست کنم ییاستکان چا هیجان حداقل  نیزشته عمو و خاله ا -

 نیم اتونستم حدث بزن یشده که نم بیغر بیعج یلیها برام خ یو رفت تازگ دیکش یینفس پر سر و صدا یکالفگ با

 دوستداشتن بود...! ای یدلسوز یکارهاش از رو
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ا ب یسر گرم صحبت بود که حت یدادم و بردم تو هال عمو با عل قرار ینیرو دم کردم استکان و قندون رو توس ییچا

رو  ینیراحت شد که حداقل مزاحم صحبت هاشون نبودم س المیکارش خ نیصحبت هاش رو قطع نکرد با ا دنمید

نشسته بود دستش رو  یمبل کنار یکه رو خالهنشستم  ایعرش یرو به رو یمبل تک نفره ا یقرار دادم و رو زیم یرو

 گفت: یآروم یبا صدا ییستم گذاشت و با خوش رود یرو

 اریقدر به خودت فشار ن نیمادر ا یدیزحمت کش -

 نکردم خاله جون یکار -

به خودم شدم تا متوجه  ایو عمو کرد سرم و به رو به رو چرخوندم که متوجه نگاه عرش یزد و روش رو به عل یلبخند

نگران و ناراحت دلم در  یبا حال دنشیار حواسم رو به عمو دادم با دقر یآشوب و ب ینگاهم شد نگاه از من گرفت با دل

 رو برداشت و به هر ینیاز جا بلند شد و س ایکه عرش ختمیر ییشد چا دهیبابا کش شیجا فشرده شد و باز فکرم پ

 رو تعارف کرد استکان خودش رو برداشت و دوباره سر جاش نشست. ییکدوم چا

 در ادامه صحبت هاش گفت: یشت و خطاب به علاش رو بردا ییاستکان چا عمو

 یشه که هر روز هر روز زنت قهر کنه بره خودت که درد اون رو م یهر چه گفتم واسه خاطر تو بود بابا جون نم -

 خواد یاز روز اول بهت گفتم که رعنا خونه جدا م یپس چرا با خودت هم سر لج یدون

 و گفت:بود نگاهش رو باال گرفت  ریکه سر به ز یعل

 دیگ یقبول نکرد م میریخونه رو بگ نیازدواج کنه بهش گفتم ا ایکه عرش نیقبل از ا نیخود شما شاهد بود یول -

 تر از هر چه کردم؟ شیچکار کنم ب

 آروم و شمرده گفت: خاله

االخون  یاخو یم یخواد با ما باشه مادر تو هم تا ک یجا رو نخواست چون خونه جدا دوست داره نم نیدرسته اون ا -

 .خودت هم.. یطور نیا ریخونه براش بگ هی یباال خون بمون

 به حرف او آمد و گفت: یعل

 مامان ستین نیا یمشکل اصل -

 انداخت و ادامه داد ریبه ز سر
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 بچه دار نشدن رعناست! هیقض اصل

زنگ  یم با صداانداخت ریناراحت شدم و سر به ز یحرف عل نیا دنیسکوت همه جا رو فرا گرفت از شن یلحظات

مبل برش داشت و طرفم گرفت و زمزمه  یبود از رو ایکه کنار عرش یبر هم شکست گوش نیام سکوت سنگ یگوش

 کرد

 غزاله است -

جواب بدم با گفتن با اجازه  یدونستم چطور یرو ازش گرفتم همه چشم ها به من دوخته شد هول شدم و نم یگوش

 بلند شدن زین ایو عرش یاز اونا عل تیند شدن با تابعاز جا بلند شدم هم زمان عمو و خاله بل

 .دیغزاله به گوشم رس یعصب یرو لمس کردم که صدا یرفتن عمو و خاله سمت اتاق رفتم صفحه گوش با

 ؟ید یچرا زود جواب نم ییکجا -

 کردم یآروم ی خنده

 جونم دستم بند بود -

 ؟بهت گفت یدکتر چ یدیبود هان! تو مگه نشن یدست بند چ -

 کردم یآروم یخنده  باز

 پرستو حالت خوبه؟ -

 اهووم چرا خوب نباشم؟ -

 !دیپرس یخوش حال با

 ؟یکرد یبا داداشم آشت -

 گرفته جواب دادم یته دلم نشست و با حالت یغم

 .نه.. -

 سکوت کرد سپس ادامه داد یکم
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 ناراحتم یلیپرستو بخدا برات خ -

 یزینباش که عز -

 رو در آوردم. هیقض یغمت نباشه تاتو یول ستیتونم دست خودم ن ینم -

 :دمیتعجب پرس با

 !؟یچطور -

فکر  یلیبود خ ریهمه اش ذهنم درگ یبهم گفت یها! از وقت ینکنه خواهر شوهرت رو دست کم گرفت یجور نیهم -

 کار کدوم... بود دمیکه فهم نیرو کنار هم قرار دادم تا ا زهایچ یلیکردم و خ

 غزاله بهم بگو هیک -

 گم اما نه حاال یبهت م -

 یایاالن بگو طاقت ندارم صبر کنم تا ب نیغزاله جون من هم -

 بلند و ناله مانند گفتم ییآروم گفت ناباورانه چشم به رو به رو دوختم و با صدا ییکرد و با صدا یمکث

 آخه چرا؟! یول -

به الو  یکردم و توجه یغزاله خداحافظبغض الود از  ییشد با صدا یگونا هام جار یصدا رو یگرفت و اشک ب بغضم

 تو اتاق رو حس کردم ایموقع حضور عرش نیتخت پرت کردم که هم یرو با حرص رو یالو کردناش نکردم گوش

 شده؟ یچ -

 هیگر ریندادم صورتم رو با هر دو دستم پوشوندم و زدم ز یجواب

 پرستو با توام جواب بده! -

 خوام تنها باشم یولم کن م -

 افتاده؟ یداداش اتفاق شده یزیچ
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کنم و اشک  هیگر ییکه در تنها نیخواست جز ا ینم چیتر پوشوندم دلم ه شیصورتم رو ب یعل یصدا دنیشن با

 زمیبر

 گفت: یم یکه خطاب به عل ایمضطرب و نگران عرش یصدا

 ناراحتش کرده یزیدونم چه چ ینم -

ام  یباعث بد حال یدونست چ یناراحتم کرده نم یزیه چدونست چ یواقعا نم یعنیام افزودم  هیبه گر دیگوشم رس به

 بوده؟

شد و به  یاکو م یغزاله در سرم ه یشدم صدا رهینامعلوم خ یو به نقطه ا دمیوار خواب نیتخت جن یرفتنشون رو با

جا کنن اشکم بند آمد اما دلم در  یدر حقم بد یطور نینکرده بودم که ا یبد یافزود من در حق کس یام م یناراحت

 ایعرش دنیدونم چه قدر تو اون حال بودم که با حس لمس کردن بازوام نگاهم رو باال گرفتم با د یشد نم یفشرده م

 ام برگشتم یاعتنا به حالت قبل یب

 حالت خوبه؟ -

 مگه برات مهمه؟ -

 پرستو -

 خوام تنها باشم یکن گفتم م ولم

 گفت؟ یم یغزاله چ -

 یچیه -

 !؟یچیه -

 ؟یختیبهم ر یجور نیکه ا یچیه از

 کردم سکوت

 ؟یبگ یخوا ینم -
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 نوچ -

 نشست کنارم

 ها! شهیبساط رو جمع کن دوباره حالت بد م نیپاشو ا -

 شونه باال انداختم -

 مگه برات مهمه؟ -

 نسبتا آروم گفت: ییجا بلند شد و با صدا از

 نکه هست داغون تر نک نیگم نگو برات مهمه پرستو اعصابم رو از ا یم یهر چ -

موهاش و پشت  یرو یدست یسوخت و پر از اشک نگاهش کردم با کالفگ یکه م یجام نشستم و با چشمان سر

 با نفس حبس شده گفت: ستادیمقابلم کنار تخت ا دیگردنش کش

 ه؟یاون عکس چ انیبده جر حی! توضیبد حیتوض دیبا یمگه نگفت ؟یحرف بزن یخوا یم یخب مگه نگفت یلیخ -

 باز بغضم گرفت فکر فرو رفتم و به

 بشم وونهیپرستو با توام حرف بزن نذار که من د -

 یحالم بدتر او م دیاگر بخوام خودم رو جاش بذارم شا ینه...؟ ول ایدونم حالش رو درک کنم  یغم نگاهش کردم نم با

که کس  نیا ینشم برا یا گهیکس د یکه برا نیدونه من به خاطر ا یشناسه اون که م یاون که من رو م یشد ول

 لیبهم تحم یتهمت نیعکس هم چ هی دنیبا د دینبامن رو تصاحب نکنه حاضر بودم از جون خودمم بگذرم  یا گهید

 .کرد یم

 حرف بزن یپرستو مگه الل شد -

 شد با پشت دست پسش زدم و گفتم: یگونه ام جار یرو یاشک قطر

 ستیخوام بخوابم حالم خوب ن یم -
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رو  قتیاشکار شدن حق یخواست حت ینم یچیو چشمام رو بستم دلم ه دمیز کشدرا یدنبال حرفم به آروم به

که  یکنه اون فکر یدرباره ام فکر م یبه بعد چ نیداشتم انگار برام مهم نبود از ا ازین یخسته بودم و به خواب راحت

 تونم ببخشمش یدونم م یبشه اشتباه کرده نم متوجه ای یرو به من زد حت انتیرو درباره ام کرد اون تهمت خ دینبا

 نه...؟ ای

که  یزیشدن و قادر به باز کردنشون نبودم به تنها چ نیاما پلک هام سنگ دمیشن یپر حرصش رو م ینفس ها یصدا

 وارد شدم  یخاموش یایکه به دن دیدونم چه قدر طول کش یکردم خواب بود فقط خواب نم یفکر م

 یرو صدا م ایگشتم و با وحشت عرش یبرق م دیدنبال کل یکیرتا ونیبود م کیتار کیباز کردم همه جا تار چشم

 دیبه گوشم رس یکه از اتاق بغل ییداد با صدا ینم یکردم جواب یرو صدا م ایبودم هر چه عرش زاریب یکیزدم از تار

 پشت در قرار گرفتم اءیراهم رو اون سمت کج کردم و با لمس کردن اش یکیتار ونیم

 ؟ییجا نیتو ا ایعرش -

اق به که از تو ات یبا نور دمیدر رو کش رهیبا ترس و لرز دستگ دیپر یم نییباال و پا یسکوت دلم از ترس و نگران باز

کنم کم کم که چشمام به نور عادت کردن  یریدستم رو ضامن چشمام کردم تا از کور شدنم جلو گ دیصورتم پاش

 .دمیکش یبلند غیج ایشعر نیخون یسر و رو دنینگاهم رو تو اتاق چرخوندم و با د

 آروم و لرزون جلو رفتم یبر لب نشوند با قدم ها یرو سمت من سوق داد و لبخند چندش آور نگاهش

 جا چه خبر شده؟ نی... اایع...عر...ش -

 هی که انگار دور دیسف یمالفه ا دنیگرفتم با د نییپاش بود اشاره کرد نگاهم رو پا یکه جلو یزینداد و به چ یجواب

 کردم و باز جلو رفتم یشده مکث هدیآدم پچ

 !ا؟یعرش هیچ نیا -

ده به خون آغشته ش رخینم دنیبا د دمیباال کش یخم شدم و گوشه مالفه رو با دو انگشت گرفتم و کم یکنجکاو با

 نیصورت بر زم یبا ضرب رو ینیو عقب عقب بر گشتم با برخورد پام به جسم سنگ دمیکش غیخودم وحشت زده ج

 .افتادم..

 دهیتخت خواب یکه با فاصله رو ایهم زمان عرش چهیدر شکمم بپ یباعث شد درد نیو ا دمیاز جا پر یحرکت ناگهان با

 شد و سر جاش نشست داریبود ب
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 حالت خوبه؟ -

 شکمم فشار آوردم و جواب دادم یبا دست رو دمید یکه م یبغض از خواب با

 نه... -

 ؟یدرد دار -

 تکون دادم یسر

 اهووم

 دکتر میپاشو بر -

 رم ینم -

 نگاهش کردم نیشد با بغض سنگ کمینزد

 من... ایعرش -

 به حرفم آمد و گفت: دیرو به آغوش کش سرم

باور کن دست خودم  یداد ول حیرو برام توض زیتند رفتم غزاله همه چ یلیدونم خ یخوام م یپرستو من معذرت م -

 ...یمن بود یکن اگر تو هم جا خود شدم درکم یاز خود ب دمیرو که د ینبود اون عکس لعنت

 و با درد گفتم: دمیشد و هق هق کنان حرفش رو بر یجار اشکم

 ؟یستیاز دست من ناراحت ن گهید یعنی -

 تر من رو به خودش فشرد شیب

خواهرم رو  یکه تو ابرو یکنم در حال یازت معذرت خواه یدونم چطور یواقعا زبونم عاجزه نم زمیمن و ببخش عز -

بوده روزگارش رو  یبه خدا قسم اگر بدونم اون عکس کار ک یدادم ول یتو رو چطور یمن جواب خوب نیبب یدیخر

 کنم یم اهیس

 رو بهش نگفته... زیترس سرم رو باال بردم و زل زدم به چشم خواب الود و خمارش پس غزاله همه چ با
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 تبدارم زد ینشویبر پ یجدا شدم صورتم رو قاب گرفت اشکم رو پاک کرد و بوسه ا ازش

م تا داشت ازیبه وقت ن دمیکرد شا یم ینیبود اما باز غم ته دلم سنگ مونیاز کرده اش پش ایعرش دمید یکه م نیا با

 کمرنگ بشه و فراموش کنم، زیکم کم همه چ

 شد و به خواب نیپلک هام سنگ ایعرش زیر ینوازش و بوسه ها ریبار ز نیبالشت نهادم و چشمام رو بستم ا یرو سر

 فرو رفتم.

چشمام رو باز و بسته  یچند بار نمیب یکه بازم خواب م نیباز کردم و خواب الود به اطراف نگاه کردم به فکر ا چشم

 بود و خواب نبود ناباورانه سر جام نشستم و با بغض گفتم: قتیحق دمید یکردم اما آن چه م

 نم؟یب یخواب نم یعنیمن  یمامان بابا جونم خدا -

 دمیشد سر و روم رو غرق بوسه کرد دستش رو گرفتم و بوس یمامان سپس بابا فرو رفتم و اشکم جار در آغوش اول

 دلم براتون تنگ شده بود یلیبابا خ -

تخت کنارم نشسته  یزدم هر دو رو یو صداشون م ختمیر یکه پدر و مادرش رو گم کرده بود اشک م یکودک مثل

که به خودم مسلط  یکردم اشک اونا رو هم در آوردم کم یم هیدم و گرآغوش گرم و پر مهر هر دو غرق ش نیبودن ب

 و گفت: دیبر سرم کش یشدم بابا دست

 شاد و شنگول من؟! یچه به روزت آمده کو اون پرستو نیدلم بب زیحالت خوبه عز -

 من فداتون بشم یخوب خوب شدم اله دمیخوبم بابا جون شما رو که د -

 کرد و گفت: با بغض دستم رو نوازش مامان

 ؟یکرد یقدر بد باشه چرا از ما پنهون کار نیکردم حالت ا یفکر نم -

لک زده  دنتونیدلم واسه د نیکه آمد نیکرد یخوب شدم کار خوب یلیخ دمیخوبم مامان جونم بخدا شما رو که د -

 بود

 دتا دلت بخوا میشد پاشو بابا جون فعال هست -بر لب نشوند و از جا بلند  یلبخند بابا
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هم گذاشت بابا  یتکون داد و چشماش رو رو یسر دییبه مامان انداختم که با تا ینگاه یریوصف ناپذ یخوش حال با

 از اتاق خارج شد مامان از جا برخاست و گفت:

 کنم یتونستم برات خوش حال یبهتر بود که م نیکاش وضعت از ا یباردار شدنت مبارک ا زمیعز یراست -

 ختم و گفتماندا ریغم سر به ز با

 ممکنه سقط بشه یممنون ول -

 دوام نداشت بر لب نشوند و گفت: ادیکه ز یلبخند یبا مهربون مامان

 افته تو فقط مراقب خودت باش... ینم یاتفاق نیانشاهلل همچ زمیخودت رو ناراحت نکن عز -

 آمدن غزل حرفش ناتموم موند سالم کرد و گفت: با

 که برات انجام بدم؟ یدار یمزاحم شدم پرستو کار دیببخش -

 حال برخاستن جواب دادم در

 ممنون ؟یچه کار زمینه عز -

 تو بغلم دیپر کدفعهیآمد و  کمیرفتن مامان از اتاق نزد با

 یحال و روز افتاد نیدونم به خاطر من به ا یپرستو من شرمندتم م -

 خودم جداش کردم از

 ه؟یحرفا چ نیا زمیعز یندار یرینه تو تقص -

 انداخت ریز به سر

 بوده یدونم کار کدوم احمق یاما من م -

 و تکونش دادم دمیدو شونه اش رو چسب هر
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ناراحته حداقل تا  یلیگم چون اون خ یم یچ یش یبرسه متوجه م ایبه گوش عرش یزیخوام فعال چ یغزل نم -

 ؟یباشه، متوجه یعاد زیخوام همه چ یجا هستن م نیپدر و مادرم ا یوقت

 تکون دادم سر

 اهووم -

شد و  رهیبا تعجب به رفتن او خ ایعرش رونیب دیبه او انداخت و دو ینگاه ریبه اتاق غزل سر به ز ایورود عرش با

 زمزمه کرد

 چش شده بود؟ -

 کردم جواب دادم یرو مرتب م یکه رو تخت یحال در

 ترسه یاز تو م -

 نزد یکرد و حرف یمکث

 پرستو -

 بله -

 ؟یهنوز از دست من ناراحت -

 کردم سکوت

 من بود سمت کمد رفتم دنبالم آمد یبرا نهیگز نیسخت بود پس سکوت بهتر یلیکه بخوام بگم نه برام خ نیا

 یپس هنوزم هست -

 گرفته گفتم: یپشت شانه نگاهش کردم و با لحن از

ه ام رو از دست که نکردم ممکنه بچ یبه خاطر کار یدون یخودت م امیکنار ب زیبه وقت دارم تا با همه چ ازیمن ن -

 نیدردناک تر نیبدم و ا

 حرفم ناتموم موند ایشدنم تو بغل عرش دهیکش با
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 یکه برات افتاده خودم هم ناراحتم و خودم رو مقصر م یدونم بد کردم باور کن از اتفاق یخوام م یمن معدرت م -

 یکن یرو تحمل م یدونم بد درد یدونم، م

 اش زدم و ازش جدا شدم نهیرو به س دستم

خوام از موضوع با خبر بشن  یجان نم نیکه پدر و مادرم ا یکنم تا زمان یخواهش م ایعرش یدون ینم یچیتو ه -

 خوام اونا رو ناراحت کنم ینم

 لباساش در آوردم و به دستش دادم ونیاز م یلباس دست

 حالت سر حال بشه یریدوش بگ هی یبهتره بر -

 و گفت:لباش نشوند  یکه تشنه اش بودم رو یلبخند

 خانمم بگه یچشم هر چ -

 رفتم. رونیمحو زدم و رفتنش رو نگاه کردم بعد از عوض کردن لباسام از اتاق ب لبخند

 یزدم و سمت درب رفتم که با صدا دنشونیبه شوق د یلبخند نییاز مامان و بابا نبود حتما رفته بودن پا یخبر

 ستادمیسر جام ا ایعرش

 ؟یر یکجا م -

 کرد با بهت جواب دادم یآمده و با اخم نگاهم م رونیپوش تازه از حمام ب طرفش حوله برگشتم

 نییخوام برم پا یم -

 یبر نییپله ها رو باال و پا دیبا یعنی نییپا یخوبه خودت گفت -

 کردم یپوف

 مامان بابام شیخوام برم پ یخب چکار کنم م -

 شد کمینزد

 یریبگ یخانم دکتر رو جد یها هیبهتره توص زمیعز باال انیرم ازشون بخوام ب یناراحت نباش خودم م -
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 گفتم: زونیآو یلب و لوچه  با

 براشون تنگ شده یلیکه دلم خ انیباشه پس خواهشا زود لباس بپوش برو بگو ب -

 کرد زیر چشم

 فقط برا اونا؟ -

ق ساب یاون پرستو دم کنم کنار بابا و مامان یینزدم و سمت آشپزخونه رفتم تا قبل از آمدنشون بهتره چا یحرف

کردن دلم ضعف  یم فیبرام تعر انوشیکه از دختر ناز ک یکه کنارم بودن خوش حال بودم و وقت نیشدم چه قدر از ا

و بعد از چهار روز بابا و مامان عازم رفتن  شتچه قدر زود زمان گذ رمشیخواست به آغوش بگ یرفت و دلم م یم

 شد. یشدن از رفتنشون دلم گرفت و اشکم جار

 هیگر ریدر آغوش گرم بابا زدم ز و

 ؟یکارات بر نداشت نیهنوز دست از ا یش یمادر م یدختر تو دار -

ره حرفا باالخ لیقب نیکه مراقب خودم باشم و از ا حتیو نص هیتوص یو ازش جدا شدم بعد از کل دمیحرف بابا خند به

رسونه، بعد از رفتنشون خاله چادر سرش کرد و هم باهاشون رفت تا آن ها رو به فرودگاه ب ایازشون دل کندم عرش

شدم غزل رو  داریکردم از صبح که ب یو ازش خداحافظ مگفت یبرم باال و استراحت کنم چشم اطیازم خواست با احت

که خواستم باال برم زنگ تلفن خونه به صدا در آمد  نینه سمت پله ها رفتم و هم ایدونستم خونه بود  ینم دمیند

ب به عق کدفعهیرو بردارم  یو خواستم گوش دمیکه به تلفن رس نیراهم رو سمت تلفن کج کردم همکردم و  یمکث

 یدلم نم چیصورتم شد ه یچاشن یخندش اخم شیرعنا و ن دنیبا تعجب به پشت سرم نگاه کردم با د مشد دهیکش

 رو برداشت از کنارش رد شدم یاعتنا به او که گوش یخواست باهاش رو در رو بشم ب

 آقا اشتباه رینخ دییبله بفرما -

 دمیپا سمتش چرخ یپاشنه  یرو تیکه رعنا بهم زد از فرد عصبان یپله ها رفتم و با حرف سمت

 به درد منم خورد؟ دیآدرس بده شا ید یسحر و جادو هات رو کجا انجام م نیگما ا یم -

 دمیهام رو بهم سا دندون

 ... یحرف دهنت رو بفهم دختره  -
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و  دیکه رو اعصابم بود قهقه خند ییخواست باهاش دهن به دهن بشم با صدا یدلم نم جیگرفتم ه خودم رو جلو

 آمد کمینزد

که خوب کارتو  نیول مثل ا یزدم مگه دروغ گفتم؟ بابا ا یخوره مگه حرف بد یچرا بهت بر م یدختر تهرون هیچ -

 !یبلد

 در کنترلش داشتم گفتم: یکه سع تیعصبان با

 شه یچون مطمئن باش برات گرون تموم م یدرازتر نکن متیتره پات رو از گلرعنا به نیبب -

 دیقهقه خند باز

 دمینگو ترس یوا -

 کرد و گفت: کیصورتش رو به صورتم نزد یزیلحن کالمش عوض شد و با لحن نفرت انگ کدفعهی

 ه،نیب یمن رو نم یکس گهیکه انگار د یطور یخونه همه رو سمت خودت کشوند نیتو ا یآمد یازت متنفرم از وقت -

 هیاز  یکرد یم لشیانگار به طال تبد یزد یم یزیآمد اما تا تو دست به چ ینم یکردم به چشم کس یم یهر کار

 یریبگ یاز آب گل آلود ماه یهم خوب بلد توکرد  کیباز خودش رو به من نزد یفهم یم زارمیب ییآدم ها نیهمچ

و که داغش ت یاله یکه نوه دارشون کن یکرد یزرنگ ارمیواد رو براشون بخ یکه دلشون م یتونم نوه ا یمن نم یدید

 دلت بمونه

 به عقب هلش دادم تیخشم و عصبان با

 یدیفهم یکن نیمن رو نفر یحرف دهنت رو بفهم تو حق ندار یهو -

 خنده گفت: با

 رهیدامنت رو بگ یترس یم ؟یترس یم نمیاز نفر هیچ -

 یا ونهویتو د یهست یضیآدم مر هیتو  -

 دیغر تیخشم و عصبان با

 یدیفهم یخودت وونهید یهو -
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جلو آمد و رو به رعنا  تیبود که با عصبان دهیرعنا رو شن یآمد انگار تمام حرفا رونیهنگام غزل از اتاقش ب نیا در

 گفت:

 یدآور رشیو تنها گ یاز فرصت استفاده کرد یهست یک یفکر کرد یحرف بزن یطور نیبا پرستو ا یتو حق ندار -

با  انیاز جر یعل یدون ینگفته خودت م ایبه عرش یزیخدات رو شکر کن که هنوز درباره موضوع اون عکس چ برو

 کنه! یخبر بشه بدبختت م

 دیاعصاب خورد کنش خند یبا صدا باز

 به به! -

ت از برادرا یکن یکه باد نبره فکر م ریکرده آخه بدبخت تو کالهت رو بگ دایمدافع هم پ لیوک نمیب یآمد م خوشم

 زارنت؟ یموضوع اون پسره با خبر بشن زنده م

 رو به رعنا داد زدم یکنترل نشدن تیعصبان با

آد  یتو م رهیکارا گ نیاز ا یاز خدا بترس چ یکن یم دشیتهد یطور نینکرد که ا یرعنا خجالت بکش غزل کار -

 ؟یاده بشخانو نیا یتو عروس دردونه  یکه چ یمن رو نابود کن یزندگ یخواست

 ات رو بزار کنار یذره خودخواه هیفقط  یباش یتون یاالنش م نیهم

که  یادیآورد با فر یسرم م یینبود حتم داشتم بال ایسمتم هجوم آورد اگر ورود به موقع عرش یزخم ریش مثل

 میشد خکوبیسر جاهامون م یسر داد همگ ایعرش

 شکونم یدستت بهش بخوره دستت رو م -

 تند خودش رو به ما رسوند یبا قدم ها ایه چشمام و دندون هاش رو بهم فشرد عرشنفرت زل زد ب با

 پرستو حالت خوبه؟ -

 دینمود رو به رعنا توپ یم یعصبان یلیکه خ ایتکون دادم عرش یسر

 ها؟! یزنم بلند کن یدست رو یخواست یم یبه چه حق -
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 یزن من رو بزنکه  دیجا رس نیحاال کار به ا یهمه ازش بد گفت نینبود ا بست

 یگونه  یرو یمحکم یلیکه غزل زد چنان س یبا حرف کدفعهی ایو قرمز عرش نیبا سماجت زل زد تو چشم آتش رعنا

 دمیکش یغیرعنا خوابوند که با کج شدن صورتش ج

 داداش فرستادن عکس کار رعنا بود! -

 دیبار یکه نفرت ازشون م یچشمانرو گرفت و با بغض و  یلیس یو به عقب بردمش رعنا جا دمیرو کش ایعرش دست

 دندون هاش رو بهم فشرد و گفت:

 ینیب یحاال م ید یکارت رو م نیتاوان ا -

 دمیرو کش راهنشیخواست دوباره سمت اون حمله کنه که پ ایبود؟ عرش ایعرش اینبود با من  معلوم

 ولش کن ایعرش -

 گفت: یمن برگشت و با اشاره طرف رعنا با ناراحت سمت

که اون کرد ممکن بود بچه  یاز کار یهمه درد بکش نیکنم اون باعث شد تو ا دایاعث شد من بهت سوء ظن پاون ب -

 !؟؟یازش دفاع کن یتون یم یپرستو تو چطور میمون رو از دست بد

پله ها نشستم رعنا نگاه غضب ناکش رو  یندادم خم شدم و رو یبغض و چشم پر از اشک نگاهش کردم و جواب با

 و سمت اتاقش پا تند کرد. دیاشمن پ یرو

 کنارم نشست ایعرش

 حالت خوبه؟ -

 سر تکون دادم یمنف بعالمت

 ؟یشده پرستو درد دار یچ -

 رو گرفتم دستش

 خوام برم باال یم -
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تخت نشستم و پاهام رو  یبا کمکش پله ها رو باال رفتم وارد اتاق شدم رو دیکش یجا بلند شد و دستم رو به آروم از

 دیپاهام کش یپتو رو رو ایعرش دراز کردم

 دکتر؟ میبر یخوا یم -

 ستین یازینه ن -

 ؟یمطمئن -

 اهووم -

 یاستراحت کن یباشه بهتره کم -

 در رفت صداش زدم سمت

 ؟یر یکجا م -

 شتیفرستم پ یگردم االن غزل رو م یکار دارم زود بر م رونیب -

 گرفتم یبودم و حالت تهوع م زارینم از فکر کردن بفکر بک یزیخواست به چ یهم گذاشتم دلم نم یها رو رو چشم

غزل چشم باز  یصدا دنیبشه، با شن یجان سوزم جار یکردم و اجازه دادم اشکا یپل یرو برداشتم و آهنگ یگوش

 کردم

 ؟یداریب -

 تو ایاره ب -

 حالت خوبه؟ پرستو

 ستین یزیچ زمیخوبم عز -

 مبل رو به رو نشست یرو ریبه ز سر

 ؟یست من ناراحتپرستو از د -

 ناراحت باشم؟ دیچرا با -
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 "من گفتم ینگم ول ایبه عرش یزیچ یچون ازم خواست -

 دیفهم یم دیبا ایزود عرش ای ریسرت د یفدا -

 دستان گرمش گرفت نینشست و دست سردم رو ب کنارم

 به سقف دوختم و گفتم: چشم

 کار رو کرده؟ نیآخه چطور ممکنه رعنا ا یول

 داد و گفت: رونیو با صدا بحبس شده اش ر نفس

 .تا.. میکه رفت یروز -

 کرد و ادامه داد مکث

رس که از ت نیاما به فکر ا دمیحس کردم که رعنا رو اون جا د کدفعهی میشد ادهیپ نیاز ماش یوقت مینیرو بب نیام -

دعوام  یر شد آمد کلهم غزاله از موضوع با خب یو تمرکز نکردم وقت یموضوع کنجکاو نیا یرو ادیتوهم زده شدم ز

 منم زد یکرد حت

 چشمان گرد شده نگاهش کردم ادامه داد با

ه خالص ستیعشق دست خود آدم ن یبدون دیشا یول ستین شیب یکنم عاشق شدنم کار اشتباه یمن اعتراف م -

و بدون ر ایعرش یشد که کار کار رعناست گوش لیتبد نیقیغزاله درباره اون عکس بهم گفت شکم به  یوقت میبگذر

 یوارد اتاق رعنا شدم و با استفاده از گوش یسر گرم کنه منم دزدک یجور هیاطالع او برداشتم غزاله رعنا رو برد تا 

که هم زمان با زنگ زدن من  یگوش برهیو یکه عکس رو فرستاده با اون شماره زنگ زدم با صدا یو شماره ا ایعرش

کردم اون لحظه  داشیگشتم و تو کمد وسط لباساش پ یل گوشبه اون شماره مطمئن شدم کار خود رعناست دنبا

 چیقدر از تو که ه نیا لیدونم به چه دل یازش متنفر شدم نم یلیبرم خفه اش کنم خ ستخوا یخدا شاهده دلم م

 کنم یکه تو اتاقشون چکار م دیجا خورد و پرس دنمیآمد تو اتاق با د یآمد همون موقع عل یبدش م ینکرد شیکار

که  نیرخ بده بدون ا عوابود تا جنگ و د یکاف نیبودم با وارد شدن رعنا به اتاق هم دهینداشتم بدم ترس یجواب

 خشک گفتم ییکردم و با گلو یمخف بمیرو تو ج یمتوجه بشن گوش

 آمدم یدنبال شارژر گوش -
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 کرد و گفت: یخنده ا یعل

 ؟یگفت یبده خب از اول م رتیخدا خ -

 هیدعواشون شد از بق یدونم سر چ ینم قهیاما بعد از چند دق رونیو از اتاق زدم ب اش رو برداشتم یگوش شارژر

 یخودت خبر دار گهیداستان هم که د

کردم بخوابم اصال خوابم نبرد ساعت رو که  یآورد سر درد گرفتم هر چه سع یشدت بغض که به گلوام فشار م از

د ش یساعت م کی رونیرفت ب ایعرش یسر رفته بود از وقتداد و نگاه کردم حوصله ام  یشش بعد از ظهر رو نشون م

 یکل م انوشیکه با ک ییبودم و به روزها دهیتخت دراز کش یسکوت رو ونیم نییغزل هم که خاله صداش زد رفت پا

شد به اون دوران برگردم!  یم یبودن کاشک یخوش یکردم چه روزها یفکر م میذاشت یانداختم و سر به سر هم م

 یدانشگاه برا یکردم دلم برا یآورد و من رد م یکه مامان م ییبود خواستگارها نیاون موقع ها ا تنها غم من

بار که رفتم تهران سراغ تک تکشون رو  نیگرفتم ا می! تصمنمیشد دوباره اونا رو بب یم یدوستام تنگ شده کاشک

 دمیدر جا پر یعل ادیرعنا و فر غیج یصدا دنیبا شن کدفعهیغرق تو گذشته خودم بودم که  دنشونیو برم د رمیبگ

 در شکمم شروع شد. یکه به خودم دادم باز درد لعنت یاز حرکت ناگهان

کردم حتم  یکه حس م یبه شکمم زده بودن با درد یزیت زیاما قادر نبودم انگار با چ نییاز تخت برم پا خواستم

داد و دعوا صدام  ونیصدا زدم اما محال بود م رو ایو ناله مانند عرش فیضع یداشتم بچه ام سقط خواهد شد با صدا

 فتهیناگوار ن یکردم که اتفاق یو خدا خدا م هیگر ریزبچه ام زدم  یبرا یبرسه، از شدت ترس و نگران یبه گوش کس

 یپا یصدا دنیکه موفق نبودم با شن نیکه خطر رو رد کنم اما مثل ا دیام نیچند روزه با درد سوختم و ساختم به ا

 صدا زدم دیاز هال به گوشم رس که یشخص

 ؟ییتو ایاون جاست؟ عرش یک -

 ؟یشنو یغزل صدام رو م -

تمام وجودم رو فرا گرفت و با  یدر ضاهر شد تمام بدنم شل شد و نگران یکه ال به ال دهیغزل با رنگ و رو پر دنید با

 دمیناله پرس

 کجاست غزل؟؟ ایچه خبر شده؟ عرش نییاون پا -

 :دیرفت و پرسآمد دستم و گ جلو
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 پرستو حالت خوبه؟ -

 کجاست جواب من رو بده؟ ایعرش -

 صداش بزنم؟ یخوا یم نه،ییپا ایعرش -

 دمیکشان پرس درد

 افتاده؟ یچه اتفاق ه؟یچ یصداها برا نیا -

 رو صدا بزنم ایو رعنا دعواشون شده برم عرش یباز عل ی... چیه -

 از اتاق خارج شد. دوان

 خاله دوان باال آمدن و اینگذشت که عرش یرید

 زمیشده؟ عز یپرستو چ -

 شد. یاشکم از ترس از دست دادن بچه جار باز

 ام بده گفت یکرد دلدار یم یکه سع یدر حال یبا مهربون خاله

 مارستانیب مشیببر دیزود باش مادر با ایعرش ستین یزینگران نباش مادر چ -

 و خواستم بلند دمیام رو به سرم کش یلباسم تنم کرد روسر یمانتو رو هیسر جام نشستم و خاله  ایبا کمک عرش 

 حرکت بلندم کرد. هیشونه هام انداخت و با  ریدست ز هیزانوهام و  ریدست ز هی ایبشم که عرش

 کردم و دلم به درد یفکر م ادیکه قراره سرم ب ینکردم چشم بسته از اتفاق یمخالفت چیقدر ضعف داشتم که ه اون

 آمد. یم

 دمیرو شن ینگران عل یرفت که صدا نییپله ها رو پا عیتند و سر یقدم هابا  ایعرش

 شده داداش؟ یچ -

 بدون مکث جواب داد ایعرش
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 دونم یهنوز نم -

 دنبالمون آمد یکه عل نیا مثل

 نیزود باش داداش سوار ش -

 یت حرکت کنه سر روخواس یسوار شدم کنارم سوار شد خاله جلو سوار شد و از عل ایباز کردم و با کمک عرش چشم

 یدست گرمش گرفت و دم گوشم زمزمه م ونیدست سردم رو م ایخم کردم و دردم رو فرو بردم عرش ایشونه عرش

 کرد تا آروم باشم و ترس رو از خودم دور کنم...

ه وختد توریچشم به مان یفرستادم در هنگام انجام سونوگراف یانجام سونوگراف یبرا یمختصر نهیبعد از معا دکتر

 بهم بده اما با گفتن یبودم و منتظر بودم هر لحظه دکتر خبر بد

بود از خوش  کیادامه حرف دکتر نزد دنیشد با شن یزدم و اشکم جار یخدا رو شکر بچه حالش خوبه لبخند -

 سته،یقبلم ب یحال

اد در صده بهتره احتمالش هشت یول ستیفعال مشخص ن یو احتماال دوقلو باردار باش یتازه وارد هفته هشتم شد -

 شه یاستراحت بر طرف م یو با کم هیعاد یدر دوران باردار یدرد هم گاه نیا نیتر مواظب خودتون باش شیب

 یسونوگراف کیآروم و آهسته از اتاق سرد و تار یدل هزار بار خدا رو شکر کردم از دکتر تشکر کردم و با قدم ها ته

 :دیدوخت و پرس ونمیچشم به چشمان گر یمن آمد و با نگران قبل از همه سمت دنمیبا د ایرفتم عرش رونیب

 شد پرستو؟ یچ -

 شد با گفتن ریکردم و اشکم سراز نگاهش

 بچه سالمه -

دردم  یحت یکردم اما از خوش حال یکه هنوزم احساس درد م نیو غرق بوسه ام کرد با ا دیمن رو به آغوش کش خاله

 میخونه شد یکرده رو از دارو خونه گرفت راه زیکه دکتر تجو ییو دارو قرص ایکه عرش نیرو فراموش کردم بعد از ا

تر حواسم  شیب دیاز امروز با دمیمانتو ام رو در آوردم و دراز کش ایتخت نشستم و با کمک عرش یاتاق شدم رو وارد

داد دوقلو باردار  یآوردن حرف دکتر که احتمال م ادیبه بچه وارد نشه به  یبیبه حرکات و کردار خودم باشم تا آس

 :دیکرد و پرس یدور نموند مکث ایعرش دیدشد که از  انیچهرام نما یرو یباشم لبخند گل و گشاد



 دوباره یطلوع

 
663 

 

 به منم بگو؟ یخوش حال باش یطور نیباعث شده ا یچ -

 کنم. تشیسر به سرش بذارم و اذ یداشتم کم دوست

 باال انداختم و گفتم: ییابرو

 شه ینوچ نم -

 ونکن بگ تمیپرستو اذ -

 نوچ -

 ؟چرا -

 خوام یم یمژده گون -

 "باشه قبول حاال بگو -

 دیکوب نیپا به زم زونیآو یکرد و با لب و لوچه  یابرو باال انداختم اخم با نکم باز

 پرستو -

 شده نگاهم کرد زیشد با چشم ر کمینزد دمیحرکت بچه گونه اش خند از

 ؟یگ یکه نم -

 نوچ -

 دمیکش یغیکه جرو جلو آورد تا قلقلکم بد  دستش

شونه اش قرار دادم و چشمام رو بستم دست  یدستش و باال برد و کنارم نشست سر رو میکنان به عالمت تسل خنده

 موهام زد یرو یدور کمرم انداخت و بوسه ا

 همون حال که بودم گفتم: به

 تنگ شده بود نفسم  یلیدلم برات خ - 
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 تر من رو به خودش فشرد و گفت: شیب

 میکه در حقت کردم رو جبران کنم زندگ یکنم تا تمام بد یم یر اما از امروز به بعد هر کارت شیمن ب -

که خوردم مرحم بپاشم سرش رو تو  ییتمام زخم ها یخواست همون طور در بغلش بمونم و رو یکردم دلم م سکوت

تر  شیشد ب یقلقلکم م گوشم یگردنم قرار داد و دهانش رو دم گوشم برد از بر خورد نفس هاش به الله  یگود

 کرد و زمزمه کرد. کیخودش رو به من نزد

 و وجودم یتمام هست م،یدوست دارم عشقم، نفسم، زندگ -

 یکردم و با حرف زیچشم ر طنتیل* ب* ها* م* قرار گرفت با ش یلباهاش رو کدفعهیرو سمتش چرخوندم که  سرم

 گرفت درش آوردم یکه م یکه زدم از اوج حس

 تماال دوقلو باردار باشمدکتر گفت اح -

 گفت: یزل زد به مردمک چشمام و با خوش حال ناباورانه

 نکن پرستو یشوخ -

 ام یهم جد یلیکنم خ ینم یشوخ -

 دست باال برد و گفت: یخوش حال با

 ممنونم ازت چاکر و مخلصتم خدااا جونم ایخدا -

 یلیل شد و عالقمون مثل سابق برگشت خکه مشکل ما ح نیو دست جلو دهانم گذاشتم از ا دمیخوشانه خند سر

که رعنا قهر کرد و  نیکه از پدر شدن محروم بود و هم از ا نیسوخت هم از ا یم یخوش حال بودم اما دلم به حال عل

 یمن رو داشت و از وقت یآورد و دورا دور هوا یمرو به رو ن یزیچ یهمه عل نیبا ا یخونه پدرش رفته بود ول یمدت

خوش حال بودن غزاله هم که دو ماه از من جلوتر بود بچه اش  یلو دختر و پسر باردار بودم همگکه مشخص شد دوق

بار هم  هی دنمیآمدن د یکه داشتم چون قادر به سفر نبودم هر چند وقت بابا و مامان م یدختر بود به خاطر وضع

بار هم که مامان و بابا آمدن  نیبود بخورمش آخر کینزد انوشیدختر ک دنیکه از د یآمدن وا ونیتاو ک انوشیک

 کردم یرفت ته دلم خدا رو شکر م یم شیخوب پ زیهمه چ دمید یکه م نیشکوه باهاشون آمد از ا
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کردن و  یونیپا در م لیفام یو چند تن از بزرگ ها یکه حدود چهار ماه بود عمو، خاله، عل یطوالن یلیاز مدت خ بعد

مدام تو اتاقش خودش رو حبس کرده بود اما کم کم به حالت سابقش  اول یرعنا رو به خونه برگردوندن روز ها

 یکی خاله خبر داد یجواب مثبت بده وقت ادیکه ب یرخواستگا نیگرفته بود با اول میبرگشت غزل همون طور که تصم

خواهن به  یگردن و م یپسرشون دنبال دختر خوب م یکرده که برا یرو بهش معرف یاز دوستاش خانواده ا

رو دوست داشت اما  نیدونم هنوزم ته دلش ام یسوخت م ینکرد دلم به حالش م یغزل مخالفت انیب یتگارخواس

ادم د شیکرد دلدار هیگر نیام ادیو به  شمیخواست قبل از آمدن خواستگارا آمد پ یهم نم یااونا رو بر یانگار ریتقد

اشک  یروز به خاطر عشقم کل هیاون بودم منم  روز مثل هیکردم خودم  یدرک م یتا آروم بشه اما حالش رو به خوب

 نیآمدن حرفا و گفته ها ب او سر به سر گذشتناش خنده رو لباش آوردم خواستگار یکردم با شوخ هیو گر ختمیر

حرفاشون رو بهم بزنن تا لحظه آخر کنار غزل بودم و  ییجا هیداماد برن  یبزرگ ترها گفته شد و قرار شد غزل و آقا

 نیو با لبخند غمگ ستادمیکردم کنار پله ها ا تشیبه جلو هدا تیموفق یعرض کنم با آرزو یالمنرفتم س یحت

 سالم کرد و طرف اتاقش رفت. کلیخوش ه مادبه دا رینگاهش کردم که سر به ز

کنار من نگاهم رو سمت او سوق  ایبا قرار گرفتن عرش نمیاش رو خوب بب افهیپشت داماد به من بود نتونستم ق چون

 دمیکردم و پرس یمکث دیرس یبنظر م شونیادم انگار پرد

 شده نفسم؟ یزیچ -

 چونه اش قرار داد و متفکرانه گفت: ریز دست

 دونم یاما کجا نم دمید ییجا هیپسره رو  نیکنم ا یدونم احساس م ینم -

 باال انداختم و گفتم: شونه

 !زمیهفتا همزاد داره عز یهر آدم -

 آمدن با تعجب زمزمه کردم یم رونیره که از اتاق بغزل و اون پس دنیبا د اما

 خود خودشه! ستیاما اون همزادش ن -

 :دیبه ابروهاش داد و پرس یکه متوجه منظورم نشده بود حالت ایعرش

 خودشه؟ یک -
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 زدم و گفتم یلبخند

 کس چیه یچیه -

ز هم باز کردم و خودش رو انداخت باال انداخت و رفت غزل با چشم پر از اشک سمتم آمد دستم رو ا یشونه ا ایعرش

 گفت: یاز خوش حال یتو آغوشم و با بغض ناش

 بود! نیاو.. اون ام ؟یدیشه تو هم د یپرستو باورم نم -

 خودم جداش کردم و سر تکون دادم که ادامه داد. از

ما رو بهم  یبه طور اتفاق نیرفت پرستو کار خدا رو بب یم یک یدونست به خواستگار یشه اونم نم یباورت م -

 ازت ممنونم ایرسوند خدا

 دمیشناسه ترس یرو م نیدونستم رعنا ام یخوش حال شده بودم و چون م یلیاتفاق خوش حال کننده خ نیا از

 گفتم ایرفتم و به عرش نیبه خاطر هم رهیوصلت سر نگ نیکنه و ا یکار

که  گهیخانواده د هیاز طرف  یفاقات یلیخواست و حاال به طور خ یکه قبال غزل رو م یهمون پسر خواستگار

 در آمده بود. نیرفت و حاال غزل به عقد ام شیپ یبه خوب زیخدا رو شکر همه چ یکرده آمده خواستگار شیمعرف

 یخودم لک زده بود و دلم م یدوقلوها دنید یدلم برا دنشیآمده بود با د ایروز که دختر با نمک غزاله به دن دو

شمرد تا به  یهم که همون حس و حال من رو داشت روزها رو م ایعرش رمیبه آغوش بگ خواست هر چه زودتر اونا رو

 دوقلوهاش داشت. دنید یبرا یا ودکانهکه ذوق ک دمیخند یو من هر بار فقط بهش م میروز موعود برس

من  میکرد یم هیمربوط به بچه ها رو ته لیو وسا میشد یبازار م یراه ایکه شدم هر روز با عرش یهفت ماهگ وارد

که قرار بود دخترم  نیو لباس دخترونه رو، از ا لیبا ذوق وسا ایکردم و عرش یپسرونه رو انتخاب م لیلباس و وسا

 باشه خوش حال بودم. ییمثل مادرش بابا

 از یکس دوارمیداشت که ام یحس و حال خاص هیکنم واقعا مادر شدن  انیرو که داشتم و ب ینیریتونم حس ش ینم 

 حال محروم نباشه...حس و  نیا

 یاتاق رو که نگاه م میکرد نییتز یاش رو صورت گهیو قسمت د یقسمتش رو با تم آب هیاحسن  یرو به نحو اتاق

 رفت. یکردم دلم غنج م
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هم هر  ایبردم عرش یحس ناب لذت م نینشست و از ا یکردم لبخند به لبام م یبچه ها رو که حس م نیریش حرکات

 کرد. یذوق م دید یو که مبار تکون خوردناشون ر

شد و خنده به لب  یدختر غزاله دعواشون م نیریسر بغل کردن ش ایو عرش یآمد خونمون عل یبار هم غزاله م هر

بچه دار شدن رو  نیریاونا هم طعم ش یخواستم روز یسوخت و از خدا م یم یرعنا و عل ینشوندن دلم برا یهمه م

 بچشن

وضع  نیماه دوقلوهام ا یشد اما باز به خاطر رو ید و حرکت کردن برام دشوارتر مش یتر م نیبه روزم وزنم سنگ روز

 کردم. یرو تحمل م

 یشد درست روز عروس یاش آماده م یجشن عروس یکرد و کم کم برا یابرا سر م یروزها غزل با عشقش رو نیا

کرد غزل ناراحت بود اما با وعده  ینم دایحضور پ یکه روز عروس نیبره از ا یسفر کار هیبه  ایاش قرار بود عرش

چند ماه  نین وسط منم که ناراحت بودم تو ایا یاش رو از دلش در آورد ول یبهش داد دلخور ایکه عرش ییدهایوع

جدا بشم نرفته دلم براش تنگ شده بود و هر روز  ایخواستم از عرش یهفته م کیباره به مدت  نیمشترک اول یزندگ

بغلش کردم و ازش خواستم هر  هیبا گر یخداحافظ یشد لحظه  یتر م شیام ب یناراحت میدیرس یکه به روز موعود م

 و گفت: دیگذاشت خند یکه سر به سرم م یچه زودتر برگرده اونم در حال

ت و مواظب خود ستمیهفته که ن هی نیکن تو ا یرفتم سع یاگر به خاطر کار نبود نم زمیرم عز یسفر قندهار گه نم -

 باشه؟ یباش بابا یدوقلوها

 زانوهاش گذاشت و گفت: یخم شد دست رو یکم سپس

 تا برگردم باشه! نینکن تیمامان رو اذ نیشنو یبابا م ایمحراب مح -

 گفتم: یآروم و بچگونه ا یو با صدا دمیخند

 باچه بابا دون -

 گرفته گفت: یو با لحن ستادیخنده کنان رو به روم راست ا ایعرش

 !زمیشه مراقب خودت باش عز یدلم برات تنگ م میبگذر نایو ا یاز شوخ -



 دوباره یطلوع

 
668 

 

شد و از راننده خواست حرکت  نیکرد سوار ماش یشد از پدر و مادرش خداحافظ یبگم و اشکم جار یزیچ نتونستم

 برام تکون داد. یکنه لحظه آخر برگشت نگاهم کرد و دست

ت دونم که غزل ناراح یم یول یعروس مایحوصله نداشتم ب یحالم رو بد کرد حت ایصالون نشسته بودم رفتن عرش ته

با ورود داماد و  ادیدر ب یحال یاز ب یکردم تا صورتم کم شیخورده آرا هیهم نرفتم خودم  شگاهیآرا یشه حت یم

ع جم نیکرد اون رو دست من سپرد و خودش ب یم تشیغزاله که دخترش اذ نیو بب ایبه پا شد که ب ییاهویعروس ه

 نیریکه ش یمخصوص رفتن از جا بلند شدم و در حال گاهیو عروس و داماد به جا دیخواب واهیشد تا کم کم ه دیناپد

شده بود  ایحور هیشده شب ادهیصورتش پ یکه رو یشیو آرا دیرو بغل گرفته بودم جلو رفتم و به غزل که با لباس سف

ه خودم هر دم نگاهم ب یگشتم سر جاگفتم و بر کیآقا با تمام کمال شده بود تبر ین که با کت و شلوار دامادیو به ام

اما باز  دیکه به محض ورودش به تهران زنگ زد و خبر داد که رس نیبا ا رهیتماس بگ ایتلفن بود و منتظر بودم تا عرش

 انتظار داشتم زنگ بزنه،

لم رو طرف د هی ایطرف و نبود عرش کیغزل  یخال یخونه جا میکردن عروس و داماد به خونشون برگشت یاز راه بعد

 آورد. یبه درد م

که خوابم  یحرف زدم و ازش خواستم تا زمان ایبا عرش یساعت میوقت بود زنگ زدم و ن ریکه د نیاتاق شدم با ا وارد

بازگشتش لحظه  یرفتم و برا یبه خواب فرو م ایعرش یبود که با زمزمه و صدا نینبرد قطع نکنه هر شب کار من ا

 رو در حق من تمام کرده بود. یکه برادر یعل وصمن رو داشتن بخص یه هواهم ایکردم در نبود عرش یم یشمار

جا دلم گرفت و احساس  نیکه خودش اون جا بود و من ا نیبابا بود از ا شیحرف زدم پ ایکه با عرش یبار نیآخر

 رونیاز دلم بداشتم  یکرده هر چه غم یهمراه با بابا بر م گهیروز د کیخبر داد که تا  یکردم اما وقت یم یدلتنگ

 دمیکردم و دستمال کش زیکه سختم بود اما تمام خونه رو تم نیکردم با ا یم یلحظه شمار دنشونیرس یرفت و برا

 !نهیوضع ممکن بب نیبرگرده خونه رو با بدتر ایهفته عرش کیآمد بعد از  یخوشم نم

مکالمه اش  نیو از نظر گذروند از آخرخونه ر یجا یجا یبخش تیمبل ولو شد و با لبخند رضا یاز اتمام کار رو بعد

، طول بکشه یکم دنشیگشت ممکن بود رس یبود چون با اتوبوس بر م شیساعت پ کیداشت حدود  ایکه با عرش

 کدفعهی دید یکه م یفرو رفت اما با خواب یقیمبل بود چشماش رو بست و به خواب نه چندان عم یهمون طور که رو

رو لعنت کرد و از جا برخاست و  طانیلب ش ریو ز دیبه صورت عرق کرده اش کش یو اشفته وار دست دیاز خواب پر

کرد و  جادیا یبد یاز دستش افتاد و صدا وانیکرد ل یکه پر آبش م یبرداشت هنگام یوانیرفت ل خچالیسمت 

 بزرگ به ساعت یرفت و نگاه رونیاز آشپزخونه ب شونیپر یآب خوردن شد با حال الیخ یکرد و ب یشکست ناله ا
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 یانداخت و او رو ب یو دلشوره ته دلش رخنه م یجور حس نگران هیداد انداخت  یتو سالن که ده شب رو نشون م

 کرد. یقرار م

 نییبا کمک نرده ها پله ها رو پا ند،یکنار پدر و مادر او بنش یکم ایعرش دنیگرفت تا رس میسرش کرد و تصم شال

کرد و خدا خدا  یم یدیشد یاحساس دلتنگ یهفته دور کی نیکرد. تو ا یفکر م ایورود عرش یرفت و به لحظه  یم

 مانند مادر غیج یرفت با صدا یم نییپله ها رو پا یومداخل همون طور که به آر ادیب ایکرد که در باز بشه و عرش یم

 نییبغض الود مادر شوهرش توان ادامه پا یصدا دنیبست با شن خیشد و تمام بدنش  خکوبیسر جاش م ایعرش

 رفتن راه رو نداشت،

 آمده؟ ایسر عرش ییچه بال یعل بیامام غر ایخدا  ای -

 دیکش ادیگرفته و بغض الود فر یضرب گرفت و تمام بدنش شل شد و با صدا قبلش

 افتاده؟ امیعرش یبرا یچه اتفاق -

د و با جوابش ز یخند شیکرد ن زیسکوت حکم فرما شد رعنا چشم ر ینگاه ها سمت او معکوس شد و لحظات همه

 سکوت رو بر هم شکست

 تصادف کرده ایعرش -

 نییمونده رو پا یپله باق ازدهیشد خواست ده  یصدا از چشمش جار یناباورانه چشم به او دوخت و اشک ب پرستو

با عجز  ختیبر سرش اواره شد و ر ایخبر تمام دن نیا دنیقدم هم نداشت با شن هیبره اما توان و قدرت برداشتن 

پله ها غلط خورد و خون آلود  یکه بود سر خورد رو ییرفت اما تعادلش رو از دست و از همون جا نییو پله پاد یکی

رو صدا زد پدر و  ایسر داد و عرش یجان سوز یناله  دیچیبدنش پ یجا یکه در جا یافتاد و با تمام درد نیزم یرو

اتفاق  نیبر تصادف رو باور نکرده بودن که حاال اهنوز خ دنیحال ممکن سمت او دو نیبا بدتر یو عل ا،یمادر عرش

ال منتقل کردن ح مارستانیندونستن و هر چه زودتر با آمبوالنس پرستو رو به ب زیرو جا یافتاد معطل پرستو یبرا

که  ایعرش ایوارد اتاق عمل کردن  میپرستو که مستق یکدوم دعا کنن برا یدونستن برا یکدوم خوب نبود نم چیه

 ز حال او نداشت؟!خبر ا یکس

او  بود ایخبر داد پدرش که همسفر عرش انوشیک دیجاست که به اوج فاجعه رس نیتماس گرفت و ا انوشیبا ک یعل

که  یدرباره پرستو و اتفاق یزیاما چ هیگر ریبا عجز زد ز یبرد عل یحال ممکن به سر م نیبر اثر تصادف در بدتر زین
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ارتباط رو قطع کرد و  یبا خبر نشه، عل یزیپرستو از چ از او خواست فعال شانویبراش رخ داده به برادرش نگفت و ک

 خبر رو به پدر و مادرش داد. یبا عجز و ناراحت

 کرد و گفت: هیگر یبلند یبا صدا مادرش

 بود؟ یچه حکمت نیقربونت برم خدا آخه ا -

 پدرش گذاشت و گفت: دهیخم یشونه  یدست رو یعل

 تهران میرو برسون هر چه زودتر خودمون دیبا -

 تکان داد. دییبعالمت تا یفرو رفت و سر یزیدر سکوت غم انگ پدرش

 دیاطراف رو د یشد و با نگاه نگران و جستجوگرانه ا مارستانیهمراه احمد وارد سالن ب مهیهنگام غزاله سراس نیا در

 کرد. و زمزمه دیزد احمد از قسمت اطالعات سراغ پرستو رو گرفت سپس دست غزاله رو کش

 طرفه نیاتاق عمل ا -

 صورتش و حرف احمد رو ناباورانه تکرار کرد یبا کف دست زد رو غزاله

 اتاق عمل؟! -

 سمت اونا پا تند کرد یپدر و مادرش و عل دنید با

 افتاده؟! پرستو حالش چطوره؟ یشده چه اتفاق یمامان چ -

 دیاو را بغل گرفت و نال مادرش

 جا زنش نیو ا ایاز اون طرف عرش به سرمون آمد مادر یچ یدید -

 :دیمادرش رو گرفت و با وحشت پرس یهر دو شونه  غزاله

 افتاده مامان؟ ایعرش یبرا یچه اتفاق -

 آمد گفت؟ یم رونیکه انگار از ته چاه ب ییزمزمه وار با صدا یعل
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 سوارش بود تصادف کرده ایکه عرش یاتوبوس

 گفت: یاروحشت زده سمت برادرش برگشت با اشک ج غزاله

 ؟یعل یگ یم یدار یتو چ -

 دیاو رو به آغوش کش احمد

 ؟ینیب یآروم باش غزاله مگه حال پدر و مادرت رو نم -

 دنیسمتش دو یآمد که همگ رونیب یباز شدن در بزرگ سبز رنگ اتاق عمل پرستار با

 متعجب به همه انداخت و گفت: ینگاه پرستار

 د؟ییشما یافتخار ماریهمراه ب -

 واب دادنج یهمگ

 بله -

 اش داد و گفت: دهیو کش ریز ینیبه ب ینیچ پرستار

 داره! اجیکرده به خون احت یدیشد یزیخونر مارتونیب ادیهمراه من ب تونیکیخب  اریبس -

 قدم به جلو نهاد و گفت: یعل

 من حاضرم خون بدم -

 به جلو برداشت یقدم پرستار

 دیلطفا عجله کن ایخب با من ب اریبس -

 رو باال راهنشیپ نیو است دهیتخت دراز کش یکه رو یانجام تست خون پرستار در حال انجام کارش رو به علاز  بعد

 خون بود با لبخند گفت: یزده و آماده اهدا

 ؟یدار ماریبا ب یچه نسبت -
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 برات مهمه؟ یلیرسه خ یم بنظر

 به او انداخت و جواب داد یینگاه گذرا یعل

 زن برادرمه! -

 زد و گفت: یکه الزم بود خون برداشت لبخند یبه اندازه ا دینپرس یزیچ گهیباال انداخت و د ییابرو پرستار

 میداشته باش اجیترسم بازم بهتون احت یم دیباشه در دسترس باش یاندازه کاف نیهم دوارمیام -

 نشست جواب داد. یتخت م یکه رو یدر حال یعل

 برم دیمن با یول -

 دیپرس کرد و یتفاوت مکث یب پرستار

 کجا؟ -

 بر لب نشوند و گفت: یعیکه شد لبخند ضا ینگاه متعجب عل متوجه

 ..منظورم. دیببخش -

 بلند شد به حرف او آمد و گفت: یعل

 برم تهران دیبا -

از او پشت سرش به راه افتاد با  تیهم با تابع یرفت عل یخون رو برداشت و سمت خروج یحاو یها سهیک پرستار

 و گفت: ستادیپدر و مادرش در خود فرو رفت رو به احمد احال و روز  دنید

 تهران میهر چه زودتر خودمون رو برسون دیبا میریبگ طیبل میبر -

آشوب چشم به در اتاق  یگذشتن غزاله با دل یم یها به کند هیو ثان قینزد و جلو تر از او به راه افتاد دقا یحرف احمد

 به فکر فرو رفته بود. واریبه د هیوند و پدرش تکخ یلب م ریز ییعمل دوخته و مادرش دعا

 دیدر ضاهر شد ماسک رو از دهانش کش یبا پوش سبز رنگ ال به ال یانسالیبعد در اتاق عمل باز شد و مرد م قیدقا

 خشن و بمش گفت: ییبه او چشم دوخته بودن انداخت و با صدا یبه هر سه نفر که با نگران ینگاه نییپا
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 هر چه زودتر نیبد لیشدن بچه ها پرونده تشک یبستر یبرا دیببر فیلطفا تشر -

 :دیپرس یبه جلو برداشت و با نگران یقدم ایعرش پدر

 ست؟یحال بچه ها خوب ن -

 زد و جواب داد. یلبخند دکتر

 دارن یبه بستر ازیچون بچه ها هنوز نارسن ن دینگران نباش -

 :دیخورد و پرس که چشم به دهان دکتر دوخته بود بغضش رو فرو غزاله

 حال مادرشون چطوره؟ -

 نفس حبس شده اش رو آزاد کرد و جواب داد. دکتر

 نیبچه ها رو انجام بد یبستر بیشه لطفا هر چه زود تر ترت یمعلوم م زیهمه چ ادیتا بهوش ب هوشهیفعال ب -

 گفت: ریه زشد غزاله سر ب یزد پشت دستش و اشکش جار ایبه دنبال حرفش برگشت تو اتاق مادر عرش و

 رشیرم پذ یمن م -

بعد  یکه برگه ها رو در دست گرفته برگشت و زنگ در اتاق عمل رو زد چند یاز انجام دادن کار الزم در حال بعد

که دو تخت روان  ینگذشت که دو پرستار در حال یریدر رو باز کرد و برگه ها رو ازش گرفت سپس د یپرستار

با غم چشم به آن ها  ایو مادر عرش پدرآمدن  رونیکردن از اتاق عمل ب یم تیمخصوص نوزادن رو به جلو هدا

 نشست و با ناله گفت: زیم یرو ایدوختن و دور شدنشون رو تماشا کردن مادر عرش

 ینیمادر که بچه هات رو بب ییکجا ا؟یعرش ییکجا -

همراه  یکردن عل یغم نگاهشون مشدن با  یجا رد م نیچند راه گذر که از ا هیگر ریبغلش کرد و هر دو زدن ز غزاله

از  یبا چشمان متورم و قرمز که گواه ینداشت تا به او بدهد عل یجواب یاما کس دیاحمد برگشت حال پرستو رو پرس

 داد رو به پدرش گفت: یکردنش م هیگر

 میخونه تا آماده بش میبهتره بر میپرواز دار گهیساعت د کیتا  -
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هم با  ایس رو به غزاله و مادرش سپرد که مراقب حال پرستو باشن مادر عرشتکون داد سپ ینزد و سر یحرف پدرش

 و پدر پرستو با خبر کنند، ایازشون خواست هر چه زودتر آن ها را از حال عرش یو زار هیگر

 یم صدا اشک یکز کرده و ب یپرداخت غزاله گوشه ا ازیبه دعا و راز و ن یو زار هیبا گر ایاز رفتن آن ها مادر عرش بعد

 .ختیر

 پرستو (#) 

افتاده؟ با حس درد  یخبر نداشتم کجام و چه اتفاق دیچرخ یدر سرم م یمبهم یتار بود و صدا دمیباز کردم د چشم

 ادیرو به  ایلحظه بعد عرش کیشکمم بردم و ناله ام به هوا رفت  یکردم دست رو یشکم حس م ریکه ز یجان سوز

خواستم از  یزدم م یلب صدا م ریرو ز اینا بهم زد رو درد کشان عرشکه رع یخاله و حرف غیج یآوردم سپس صدا

درد که به جونم افتاده رو  نیکردم و قادر به حرکت نبودم طاقت تحمل ا یم ینیجا بلند بشم اما احساس سنگ

اف کردم ص یبه من سع یپوش دیشدن فرد سف کیزدم با نزد یرو صدا م ایکردم و اسم عرش یباز ناله م ینداشتم ول

 نمیتونستم بب یجلو ام رو نم یبود و به خوب جیگنگاهش کنم اما سرم 

 !نمیپات رو باال ببر بب هی ؟یپات رو تکون بد یتون یخانم؟ م یخوب -

پام رو باال بردم با قرار دادن دو انگشت شصتش جلو چشمام  یکه ازم خواست رو انجام دادم و کم یکار یسخت به

 :دیپرس

 چندتا؟ نایا -

 خشک جواب دادم ییشان با لب و گلوک درد

 دو -

 دمیکنارم رفت و صداش رو شن از

 بخش دیخوبه منتقلش کن شیاریهوش -

دلم  بردن یدونستم کجام و کجا داشتن من رو م یبودم به حرکت در آمد اصال نم دهیکه روش خواب یبعد تخت یقیدقا

نگاه کم فروغم رو سمت  یدستم توسط شخصگشتم با فشرده شدن کف  یم ایآشوب بود و نگران به دنبال عرش

 دمیغزاله نال دنیراستم چرخوندم با د
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 ادیب ایغزاله برو بگو عرش -

 زنم حاال بزار تو رو ببرن بخش بعد یصداش م زمیباشه عز -

 یخودم رو رو یازم خواست به آروم یمن برداشت و با مهربون یاتاق کردن پرستار پتو رو از رو هیروان رو وارد  تخت

 شد یو اشکم جار دیکه به پام دادم سوز درد نفسم رو بر یحرکت نیتخت بکشم اما با کوچک تر یکیاون 

 تونم یدرد دارم نم -

 .درد کشان دست غزاله رو فشردم و

 باز با لحن آروم گفت: پرستار

 تخت یآروم آروم برو رو یخورده تحمل داشته باش خانم هی -

ام رو مرتب به  ینییاز شدت درد لب پا دمیتخت خواب یکیاون  یو رو دمیکشکمک غزاله درد کشان خودم رو  با

و  هینبودم باز با گر دنینفس کش یحت ایحرکت  چیگرفتم نفسم به شمار افتاد و از شدت درد قادر به ه یدندون م

 رو صدا بزنه، ایناله از غزاله خواستم بره و عرش

 گفت: یو با مهربون دیمن کش یرو رو پتو

 جا؟ نیا ادیب ایعرش یبخش زنانه چطور ینیب ینم مگه -

 دمیبود انداختم و نال یبودن و کنار هر کدوم تخت کوچک و نوزاد دهیزن که خواب ماریبه چند ب ینگاه

غزاله راستشو بگو  دمیحالش خوبه؟ رعنا گفت که اون تصادف کرده خودم شن ایغزاله راستشو بهم بگو عرش -

 کنم یخواهش م

 ت و سکوت کرد.رو گرف دستم

 گفتم: یو زار هیگر با

 من یپس راسته مگه نه؟ آه خدا -
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حاال هم  دهید بیحالش خوبه خودم قبل از بهوش آمدنت باهاش حرف زدم فقط پاش آس ایعرش زمیآروم باش عز -

 یباش تیبه فکر خودت و سالمت یکم هیهستن بهتره  ششیپ یپدر و عل

 غزاله؟ یگ یقسم بخور که دروغ نم -

 شدن دو پرستار به تختم غزاله از من فاصله گرفت کینزد با

 زد و گفت: یاز اون دو پرستار لبخند یکی

 ؟یخب خانم خوشگله خوب -

 خوب باشم ی! پس چطوردید یندادم اون مگه حال و روزم رو نم یکردم و جواب نگاهش

 ؟یقدر ناراحت هست نیشده خانم چرا ا یچ -

 دمیبغض نال با

 دهشوهرم تصادف کر -

 ستین شیزیناراحت نباش انشاهلل که چ یاوخ -

 :دیرو به دوستش پرس سپس

 پس بچه اش کو؟ -

 دمشون؟یحق با او بود پس دوقلوهام کجان چرا ند دیسوالش دلم در جا لرز دنیشن با

 شدن یاما چون نارس بودن بستر دهییدوقلو زا شونیا -

 باال انداخت و رو به من گفت: ییابرو یقبل پرستار

 فقط بهم بگو باشه؟ یداشت اجیاحت یزیتوام اگر به چ ییهستم ماما یمن فاطم زمیخب عز -

گرفته و چشمان متورم که  ییهم گذاشتم با دور شدن اون دو پرستار خاله با رو یرو به عالمت)  بله ( رو چشمام

ته دلم به پا شد دلم  یشوبآ دنشیشد با د کیآروم و آهسته به تخت نزد یداد با قدم ها یکردنش م هیاز گر یگواه

 بودم ایعرش شونینگران و پر یلیافتاده خ یداد اتفاق بد یم یگواه
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 شد. یسرم زد و اشکش جار یرو یشد با بغض بوسه ا خم

 مادر یحال و روز افتاد نیبرات که به ا رمیبم یاله زمیعز یخوب -

 لب هام رو از هم گشودم یسخت به

از شوهرم از پدر بچه هام ندارم  ایکه خبر از عرش یخوب باشم در حال یطورچ ستمیخاله اصال خوب ن یچه خوب -

خاله از  یچه خوب ستیگه بچه هام هم حال و روزشون مشخص ن یبه من نم یزیکه چ یمرده کس ایدونم زنده  ینم

 ؟؟یپرس یم یکدوم خوب

 شت خودش رو کنترل کنه گفت:دا یکه سع یدستاش گرفت و در حال ونیخاله دستم رو م ه،یگر ریکشان زدم ز درد

 یرجا ب نیخوبه مادر مطمئن باش تا تو از ا امیگذره حال عرش یم یو سالمت یبه خوب زینگران نباش انشاهلل همه چ -

 یکن آروم باش یآد، سع یاونم م رونیب

محل  یت روزدن دس یشکمم م ریزدم انگار با چاقو به ز یکه م یتونستم هق بزنم با هر هق یهقم گرفت اما نم هق

همه بال که سرم  نیخودم نداشتم دلم از حجم ا یرو یکنترل چیه ختمیر یو اشک م دمینال یدرد گذاشتم و از درد م

کرد و ازم خواست آروم باشم اما اون که خبر از درد  کآمده به درد آمده بود خاله صورتم رو قاب گرفت اشکم رو پا

 دلم نداشت!

 رو صدا زدم... ایام افزودم و باز اسم عرش هین آمد به گربا دو پرستار دوان سمت م غزاله

 { یراو#} 

ر که بر اث یمارانیوارد شد غزاله با چشم پر از اشک رو به ب یخاموش یایآرام بخش آروم شد و کم کم به دن قیتزر با

 شده بودن کرد و گفت: داریکه پرستو راه انداخته از خواب ب ییسر و صداها

 خوام یمعذرت م -

 زد و گفت: یاز همراهان لبخند یکی

 آمده؟ شیپ یمشکل دیببخش یاشکال نداره قربونت برم ول -

 شد و به مادرش که حالش از او بهتر نبود چشم دوخت و زمزمه کرد. یاز هر دو چشم غزاله جار اشک
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 شوهرش تصادف کرده -

 و زد پشت دستش و زمزمه کرد متاسفم دیکش ینیحرف ه نیا دنیبا شن زنه

و برگرده بغض آلود از بخش خارج شد و وارد محوطه  رونیسر بره ب هیاز مادرش خواست مراقب پرستو باشه تا  لهغزا

 دیو پر ستاره کرد و با عجز نال کیشد رو به آسمون تار مارستانیب

 ما برگردون  شیرو سالم پ ایکنم عرش یخواهش م یشنو یم ااایخدااا خدا -

 فشیرو از تو ک یزنگ تلفنش با عجله گوش یچمن نشست، با صدا یخم شد و روزانوهاش  ه،یگر ریشدت زد ز به

رد و صفحه رو لمس ک دیتپ یکه تند تند م یکرد با قلب یم ییصفحه خودنما یکه رو یاسم عل دنیبا د دیکش رونیب

 اش افزود هیبه گر یبغض الود عل یصدا دنیبا شن

 غزاله -

 شده؟ یجونم داداش بگو چ -

 هق زد و جواب داد.پشت تلفن  از

 نیبد براش دعا کن یلیبده خ یلیخ ایغزاله حال عرش -

بود با بغض که گلو اش  یگونه هاش جار یرو یلیدهانش گذاشت اشک مانند س یو دست رو دیکش یبلند نیه غزاله

 دیآورد نال یفشرد و به درد م یرو م

 حال پدرش چطوره؟ یبدم عل یو رو چخدا حاال من جواب پرست ی! وا؟یگ یم یدار یتو چ یمن عل یخدا -

 شد و جواب داد. یجار یتر از چشمان عل شیبه شدت ب اشک

 به زنده موندنش ندارن یدیدکترا ام -

 

 هیمراقب مامان و پرستو باش نذار بفهمه پدرش در چه حال ستیخوب ن چیجا ه نیاوضاع ا غزاله
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زانوهاش خم  واریبه د هیقطع کرد تک یود بدون خداحافظهم که حالش بهتر از او نب ینداد عل یهق زد و جواب غزاله

با قرار گرفتن  هیگر رینشست صورتش رو با هر دو دستش پوشاند و زد ز نیزم یسُر خورد و رو وارید یشد از رو

همو  و ستادیاو ا یکه حالش بدتر از او بود رو به رو انوشیک دنیرو باال گرفت با د سشیشونه اش نگاه خ یرو یدست

گذاشت و  یعل ی دهیشونه خم یدست رو انوشیکردن ک یم یرو سپر یآغوش گرفتن لحظات سخت و کشداردر 

 گفت:

 خواهرم خبر داره؟ -

 انداخت و گفت: ریکنه سر به ز یپنهون کار نیتر از ا شیتونست ب ینم گهیتکون داد د یسر یعل

 مارستانهیپرستو تو ب -

 بلند گفت: یاد و با صدارو تکون د یعل یناباورانه شونه ها انوشیک

 سر خواهرم آمده؟ یی! چه بال؟یگفت یتو چ -

 بار پاک کرد و جواب داد نیچندم یاشکش رو برا یعل

 مارستانهیحالش بد شد و از پله ها افتاد و حاال تو ب دیرو که شن ایخبر تصادف عرش -

س نبود ب ایبر تصادف پدرش و عرشخ دیبه موهاش کش یدست یداد و با کالفگ واریبه د هیتک دیکش یپوف انوشیک

رو  شیکرد خونسرد یآمدن سع یمادرش که همراه شکوه و شکوفه سمتش م دنیحاال پرستو بهش اضافه شد با د

 دینالشدن آن ها به آغوش مادرش پناه برد و  کیحفظ کنه اما موفق نبود با نزد

 مارستانهیاون تو ب ستیمامان حال پرستو خوب ن -

 رو از خود جدا کرد انوشیو گرد شده ک سیبا چشمان خ مادرش

 خواهرت افتاده حرف بزن؟ یبرا یچه اتفاق ؟یگفت یتو چ انوشیک -

توانست حال خراب آن ها رو  یم یو چه کس هیگر ریدخترش افتاده هر چهار نفر زدن ز یکه برا یاتفاق دنیشن با

 خوب کند؟

 ه کرد.لب زمزم ریزد ز یو زجه م ختیر یکه اشک م یدر حال شکوه
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 چه به سر دخترکت آمده؟ ینیحال و روز ما رو که بب ینیبابا که بب ییکجا -

 و گفت: دیآب دماغش رو باال کش دیپشت لبش کش یدست انوشیک

 کنارش باشه. دیبا تونیکیداره  ازیپرستو به ما ن -

 اشکش رو پاک کرد و گفت: شکوه

 کنه؟ یمرو تحمل  یبراش که چه درد رمیبم یاله ششیپ رمیمن م -

رفتن  یبرا یتیبودن رفت و از ناصر خواست تا هر چه زودتر بل ریو ناصر که هر دو سر به ز نیسمت شاه انوشیک

 کنه، هیشکوه ته

 پرستو#

 یاطرافم رو م یرفت و به سخت یم جیانداخت چشم باز کردم سرم گ یکه کم کم من رو از پا م یبا حس درد باز

سوخت و اصال حالم خوب نبود نگاهم رو به اتاق چرخوندم انگار که جام رو  یم مچشمان هیاز شدت گر نمیتونستم بب

که از پشت پنجره به  ییو غزاله نبود از روشنا خالهاز  یعوض کرده بودن و من رو به اتاق تک نفره آورده بودن خبر

که  یو اتفاق ایعرش ادیبه دونستم و خبر نداشتم، باز دلم  یاز روز نم یخورد معلومه روز بود اما چه وقت یچشم م

 بودم و از ترس درد دهیهم نداشتم همون طور به پشت خواب هیگر ینا گهیبراش افتاده به درد آمد و بغضم گرفت اما د

آمد نگاهم رو سمت در سوق دادم و گوش به صدا  یکه از پشت در م یهمهمه ا یکردم با صدا ینم یحرکت چیه

 یانگار م دیکوب یام م نهیوار خودش رو به س وونهیبود تا حرف زدن دلم د هیگر یصدا هیتر صدا شب شیسپردم ب

نه قادر بودم از جام تکون بخورم اما اون  نمرو صدا بز یتونستم کس یمن نه م یخدا رونیام بزنه ب نهیخواست از س

کدومشون رو  چیه دوقلوهام که تا حاال یبرا ایافتاده  یاتفاق ایعرش یدونستم برا یصدا من رو نگران کرد نه م

با دقت گوش به صدا  یناله مانند یصدا دنیبکن با شن یکار هیشم خودت  یم وونهیجا دارم د نیمن ا ایخدا دمیند

 یشانآتشف ونیتمام وجودم آتش گرفت و انگار م دمیکه شن یبود اما با حرف یک یبدم صدا صیدادم نتونستم تشخ

 افتاده بودم ریگ

 ستیخوب ن چیحال هر دو ه -

 شد یدم و باز دم در سرم تکرار م صدا

 !ست؟ی! هر دو خوب نست؟یحال هر دو خوب ن -
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 یابام اتفاقب یمطمئنم برا هیگر ریو زدم ز دمیکش یبلند غیج ادیب ایآوردن بابا که قرار بود با عرش ادیلحظه با به  کی

فکرم  ختنامیاه و ناله و اشک ر ونیممکنه باشه م یچ ستیکه حال هر دو خوب ن نیافتاده واال منظور اون شخص از ا

 حال اونا هم بد بود! دمیشد شا دهیدوقلوهام کش شیپ

 باز شد غزاله دوان خودش رو به من رسوند در

 شده فدات بشم؟ حالت خوبه یچ -

 رو به او دوختم و درد کشان گفتم: سمیخ نگاه

 ره؟چطو ایدم بگو حال بابا و عرش یغزاله تو رو به جان بچه ات قسمت م -

 انداخت ریکرد و سر به ز سکوت

 دمیکش ادیتخت کوبوندم و فر یرو مشت کردم و محکم رو دستم

 بگو یزیچ هیکنم  یخواهش م یبگو حرف بزن لعنت -

 دنیرو برام سخت کرد با د دنیبه جونم افتاد و نفس کش یدادم درد وحشتناک یکه به خودم م ییتکون ها از

 ته که وارد اتاق شد با بهت بهش زل زدم و با درد زمزمه کردمگرف ییبا چشمان متورم و رو یشخص

 شکوه؟! -

شده سمتم پا تند کرد و همون طور که دراز  یزیچ هیداد که  یم یبرام نداشت دلم گواه یشئون خوب چیه آمدنش

 بودم خم شد و بغلم کرد دهیکش

 دلم زیعز یحال و روز افتاد نیکه به ا یبرات ابج رمیبم یاله -

زد  یازم جدا شد لبخند تلخ میکرد یحال سپر نیرو به هم یور گردنش انداختم و درد کشان هق زدم لحظاتد دست

 و گفت:

 ؟یخوب -

 فاصله بود. یمن و خوب نیب یلیکه من داشتم خ یجا بود با حال و روز یدونه سوالش ب یم خودش
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 دمیرو گرفتم و با عجز نال دستش

 چطوره؟ ایابا و عرشکنم بهم بگو حال ب یشکوه خواهش م -

 شد و گفت: یکرد و اشک از هر دو چشمش جار بغض

 یم باشخودت یبه فکر سالمت یبهتره کم زمیتو فرستاده چون نگران تو بود عز شیخوبن نگران نباش بابا من رو پ -

 دمیکش ادیفر تیخشم و عصبان با

ن کدومتو چیه نیدروغ گو هیهستن، همتون من  شیبابا پ یو نه حت اینه عرش یخوام وقت یخودم و نم یمن سالمت -

 ها یلعنت گهید دیکه اونا مردن بگ دیبه سرشون آمده بگ یچ دیگه بگ یراستش رو نم

به  یش یبدتر هم م چیکه ه یش یکارات خوب نم نیتو با ا ؟یکن یپرستو آروم باش بخدا هنوز زنده ان چرا باور نم -

 !زمیخودت مسلط باش عز

 کرد و با اخم رو به من گفت: یمکث یپرستار دیگاهمون سمت اونا چرخورود دو پرستار ن با

بخش اعصاب و روان  میشما رو بفرست یکن یکاراتون مجبورمون م نیبا ا ؟یستیخانم چرا شما به فکر خودت ن -

 ؟یباشجا موندگار  نیکه ا یخوا ینم یو راه بر یبخور یزیچ هی نییپا ییایاز تخت ب دیکم کم با یبهتره آروم باش

 کیدونه  یکردم اون نم یرو من تحمل م یدونه چه درد یتفاوت زل زدم بهش و گوش به حرفاش دادم اون که نم یب

 نیدونه پس به زبون آوردن ا ینم چیاون ه ؟یچ یعنی یشبه هم پدرت هم شوهرت هم بچه هات رو از دست بد

 حرفا براش از آب خوردن هم آسون تر بود.

 دبه غزاله ادامه دا رو

 ؟ینخوره اجازه راه رفتن نداره متوجه یزیو تا چ نهیخانم لطفا کمکش کن بش -

 بود انداخت و گفت: ستادهیبه شکوه که کنارم ا یتکون داد و با رفتن اون دو پرستار سمتم آمد نگاه یسر غزاله

 نیگفت! حاال آروم آروم دست رو بده من و پاشو بش یکه چ یدیشن زمیخب عز -
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ا درد ب نیحداقل ا دیرس یدرد باز به درد دلم نم نینه ا یول دیپاشم و دردم دوباره شروع بشه دلم لرز دیکه با نیا از

نزدم و دست غزاله رو گرفتم با تکون  ی... حرفزانمیعز دنیبه جز د زیچ چیدرد دلم با ه یشد ول یمسکن خوب م

 دمیبا بغض نال دیکش یم ریشکمم ت ریو ز دیبر به جونم افتاد و ناله ام به هوا رفت نفسم یدادن پام درد وحشتناک

 تونم یدرد دارم غزاله نم -

 گفت: یدستش رو پشتم قرار داد و با مهربون شکوه

 عجله نکن آروم آروم بلند شو -

کمک هر دوشون درد کشان سر جام نشستم، از شدت درد لبم رو به دندون گرفتم و نفسم رو حبس کردم غزاله  با

 د و مقابلم گرفتباز کر یا وهیآبم

 یریجون بگ یرو بخور تا کم نیا زمیعز ایب -

 تا رونیجا برم ب نیهر چه زودتر از ا دیو اشتها تا ته خوردم با لیرو ازش گرفتم و بدون م وهیآبم یحرف چیه بدون

 دلم براشون تنگ شده نمیرو بب ایبرم بابا و عرش

کردم و درد کشان چشمام رو محکم  زونیپام رو از تخت او نییاآماده شدم تا از تخت برم پ گهید وهیآبم هیخوردن  با

 ام رو گرفت و گفت: گهیدست شکوه وارد کردم غزاله طرف د یرو یبستم و فشار

 بذار نیزم یحاال آروم پات رو رو زمیخوب عز یلیخ -

دم از شدت درد حس کر یگذاشتم که همون لحظه درد جان سوز نیزم یرو فرو خوردم و با کمک هر دو پا رو دردم

 دو ال شدم و با بغض و آه و ناله گفتم:

 تونم درد دارم یغزاله نم رمیم یخدا جون دارم م -

 آروم گفت: یبازوام رو گرفتن شکوه با لحن ریدو محکم ز هر

 تا حالت بهتر بشه یراه بر یپاش دیدلم تو با زیخورده تحمل کن عز هی -

تو  یدرد نیمن تا حاال همچ یخدا یوا ستمیپا ب یکردم رو یو سعتخت چسبوندم  یکنار یها لهیرو به م دستم

 شیداشتم ناله ام ب یآروم شد اما با هر قدم که بر م یدردم کم ستادمیا دهیخم یعمرم رو تجربه نکرده بودم با حالت
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 ت ورو برام نگه داش ینفس بکشم غزاله صندل متونست یم یشد چند دور دردکشان دور اتاق زدم به سخت یتر م

 رو به غزاله با خواهش گفتم: یو گرفته ا نیغمگ یدادم و با لحن رونینشستم و نفسم رو ب اطیآن با احت یرو

 حالشون خوب بود؟ تو رو خدا فقط راستش رو بهم بگو یدیغزاله تو بچه ها رو د -

 جواب داد نیغمگ

اونا اما پرستار گفت وضعشون خوبه  شین پمادر حق دارن بر ایاما اجازه ندادن گفتن فقط پدر  نمشونیرفتم تا بب -

 ینیو بچه هات رو بب رونیب یجا بر نیتا هر چه زود تر از ا یکن آروم باش ینگران نباش سع

ست که ه نیبرم حالم از ا شیپ یطور نیکردم خودم و کنترل کنم حق با دخترا بود اگر بخوام ا یگرفت اما سع بغضم

 شه، یبدتر م

 خودم و نشناختم نهیصورتم تو آ دنیبا د ستادمیا نهیرفتم رو به آ سیمک شکوه سمت سروجا بلند شدم و با ک از

 یردو به ز دهیام بر اثر بر خوردم به پله ها زخم برداشته رنگ و روم پر یشونیچشمام ورم کرده و گود رفته بود باال پ

م و آرو یبه سر و صورتم زد و با قدم ها یآب امدهیکه سرم ن ییکردم و چه بالها رییچه قدر تغ نیشبه بب کیداد  یم

 تخت برم که غزاله گفت: یدست در دست شکوه به اتاق برگشتم خواستم رو دهیخم یقامت

 زمیعز یراه بر گهید یکم هیبهتره  -

 بود یشدم دو روز بعد که حالم رو به بهبود ینکردم و به خواسته اش عمل کردم هه چه آدم حرف گوش کن یمخالفت

 دونم چرا ته دلم آشوبه. یگفتن خوبن اما نم یگرفتم م یرو م ایسراغ بابا و عرش یم کرد دو روز از هر کدکتر مرخص

 داد. یم یدواریبهم ام یو کل دیپرس یگرفت و حالم رو م یبا من تماس م قهیدم به دق انوشیو قرار نداشتم ک آروم

 یپرستار میدیدم در بخش که رس نمیوقلوهام رو بباز غزاله خواستم من رو ببره د مارستانیاز خارج شدن از ب قبل

 به دستم داد و گفت: یگان

 نیکوچولوهات رو بب ایات رو عوض کن و ب ییرو تنت کن لطفا دمپا نیا -

که  ییبچه ها نمیرم بچه هام و بب یشه دارم م یکه ازم خواست رو انجام دادم ته دلم غوغا به پا شد باورم نم یکار

 کرد. یم یآمدنشون لحظه شمار ایبه دن یبرا ایعرش

 ؟ینیکه بچه هات رو بب ایعرش ییکجا -
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 یها خواب بودن و بعض یکه بعض میبزرگ پر از نوزاد شد یرفتم وارد اتاق یپشت سر پرستار راه م زانیر اشک

 یبهشون نم یدلم به درد آمد گناه داشتن که کس دنشونیبا د ستیباال سرشون ن یکردن و کس یم هیازشون گر

 ام افزودم پرستار به هیرسه به گر ینم شونبه داد یکنن و کس یم یقرار یب نایکه بچه هام مثل ا نیاز فکر ا دیرس

 که کنار هم بودن اشاره کرد و گفت: یا شهیدو تخت ش

 من؟ زیعز یشما حالشون خوبه خانم چرا ناراحت طونیش یاز دوقلوها نمیا -

دوتا فرشته کوچولو بودم؟ دستم رو جلو  نیمن مادر ا یعنیمن  یت خدادلم غنج رف دنشونیسمت تخت رفتم با د به

دلم در جا فشرده شد پرستار  ایرو نوازش کردم و باز از نبود عرش شونیکی فیبردم و با انگشت دست نرم و ضر

 زد و گفت: یلبخند

 ؟یرو بغل کن شونیکی یدوست دار -

 نگاهش کردم سیبهت و چشمان خ با

 نیتونم از پس ا ینم ادین ایکنم تا عرش ینداشتم براشون مادر یتکون دادم من هنوز آمادگ یبعالمت منف یسر و

 داشتم من و بچه هام... اجیاحت ایخوام بزرگشون کنم من به عرش ینم ییمن تنها امیدوتا بر ب

 دستم رو گرفت و گفت: دیکه حال خرابم رو د پرستار

 یلینرماله اما دکتر هنوز اجازه مرخص کردنشون رو نداده چون خ خانم باور کن بچه هات حالشون خوبه وضعشون -

که  نیمثل ا دیببر فیتشر گهیبهتره شما د میبه مراقبت دارن نگران نباش ما هواشون رو دار ازیآمدن ن ایزود با دن

 .ستیحالتون اصال خوب ن

کردم کفشم رو پا کردم و  زونیآو زیرفتم گان رو در آوردم و به آو ینزدم و با کمک پرستار سمت درب خروج یحرف

احمد  نیبازوام رو گرفت و سمت ماش ریبهشون شکوه ز دنیسمت غزاله و شکوه که منتظر من بودن رفتم با رس

برونه تا کم تر احساس  واشیو ازش خواست  دسوار شدم غزاله کنار شوهرش سوار ش اطیبعد از شکوه با احت میرفت

کرد و  یسرعتش رو کم م دیرس یکه م ین کرد و به راه افتاد و به هر دست اندازرو روش نیماش زیدرد بکنم احمد ن

گرفت و  یدردم م نیشدن ماش نییبا باال و پا اطیهمه احت نیشد اما باز با ا یدست انداز  رد م یاز رو اطیبا احت

 کرد. یم یرفت و هر بار احمد معذرت خواه یناخود اگاه آخم به هوا م
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بشم شکوه  ادهیشد و درب رو برام باز کرد دستم رو گرفت و کمکم کرد پ ادهیوقف کرد غزاله پرو مت نیدر ماش دم

دلم  نشدیآمد با د شوازمونیکرد در باز شد خاله با منقل اسپند به پ تمیشد و دستم رو گرفت و به جلو هدا ادهیپ زین

کرد و بغلم کرد. با ورود به خونه که سوت مدت سه روز چه قدر شکسته و الغر شده بود غزل با بغض بهم سالم  دیلرز

 یداشتم اما نم ازیشد چه قدر محتاج بودم کنارم باشه چه قدر به وجود بابا ن یجار ایو کور بود اشکم از نبود عرش

 از من دور کرد؟ طیشرا نیبود که هر دو رو در سختر یدونم چه حکمت

 نیخواست برم اون جا استراحت کنم چون باال رفتن از پله تو اکه از قبل اتاق غزل رو برام آماده کرده بود ازم  خاله

خواست داد بزنم  یکرد دلم م یم یبگیبا من غر ایخونه بدون عرش یجا یوضعم برام سخت بود وارد اتاق شدم جا

بهش زحمت دادم  یلیدو روز خ نیبا کمک شکوه که تو ا هک نیکنم بعد از ا تیشکا ایدن یبکشم و از نامرد ادیفر

آمد و ازم خواست غذا بخورم تا جون  شمیغذا پ ینیتخت نشستم و پاهام رو دراز کردم خاله با س یموم کردم روح

که اونم با اصرار غزاله و  کیو ک وهیبه غذا خوردن نداشتم سه روز تنها غذام آبم یو رغبت لیم چیه رمیبگ یتازه ا

 خوردم بود. یبه زور م کوهش

دوش گرفتن غذا نخورده کنار  هیبعد از  زیشکوه ن دمیچند لقمه خوردم و دراز کش یورکبار هم با اصرار خاله ز نیا

استراحت کنه، پشتش به من بود و روش به رو به رو همون  یرو بهونه کرد با کم یخستگ دیدراز کش نیزم یتخت رو

شکوه برگشتم خواستم هق هق سمت  یصدا دنیبا شن هکردم ک یفکر م ریبودم به اتفاقات اخ دهیطور که دراز کش

 بلند بشم اما درد مانعم شد.

 ؟یکن یم هیگر یشکوه دار -

 بود هینداد اما از لرزش شونه هاش مشخص بود که در حال گر یجواب

 شکوه جواب من رو بده لطفا -

 و بغضم گرفت دیدلم لرز سشیچشمان خ دنیمن برگشت با د سمت

 شده؟ شیزیشده شکوه بابا چ یچ -

 گرفته و بغض آلود جواب داد ییو با صدا دیموهام کش یرو یو کنارم نشست دستجا بلند شد  از

 نه قربونت برم اما دلم گرفته -

 و گفتم دمیباال کش یکشان خودم رو کم درد
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 خوام برم تهران یم -

 چشمان گرد شده نگاهم کرد و گفت: با

چه  یخوا یوز زخم عملت تازه است م! هن؟یبر یخوا یکجا م یمرخص شد مارستانیتو حالت خوبه؟ تازه از ب -

 اد؟یسرت ب نیبدتر از ا ییبال

 .ادیخواد ب یم ییبدرک هر بال -

 برم دیگذره من با یم یته دلم چ یدون یتو نم رهیگ یدلم آروم نم نمیرو نب ایمن تا به چشم خودم بابا و عرش شکوه

 گفتم: یخواستم با لحن تند یکرد اما من سکوتش رو نم سکوت

بچه  یجا بمون نیا نیاز ا شتریب یتون یکنه تو هم نم هیته طیبگو برو بگو احمد برامون بل یزیچ هی یاکتچرا س -

 یبرگرد دیهات گناه دارن با

م دل دنشونیوارد اتاق شدن با د دهیپر یبعد غزاله و خاله با رنگ و رو یقیرفت دقا رونیبهت از جا بلند شد و ب با

 دیو غزاله نال هیگر ریکنن خاله زد ز یخواستن پنهون کار ینم گهید یرشده انگا یچ دمیو پرس ختیر یهر

 رفته تو کما، ایعرش -

 شد و زمزمه کنان تکرار کردم یگونه هام جار یصدا رو یشدم و اشک ب رشونیبهت و دهان باز خ با

 کما؟! -

کردم غزل و  یاش م یهو من درد کشان همرا ختیکرد و اشک ر هیگر دیکنارم نشست و من رو به آغوش کش خاله

 یدر حال میرو از دست داده بود ینکرده کس یانگار خدا میکرد یم هیو گر میزد یزجه م یآمدن و همگ زیشکوه ن

 کردم گفتم: یم هیکه به شدت گر

 خوام برم تهران یم -

 تکرار کردم دمیمواجه شده بودن نگاهشون رو که د یبیعج زیام شدن انگار با چ رهیچهار نفر خ هر

 زمیخوام برم شوهرم عز یم نمیخوام پدرم رو بب یم نمیخوام برم عشقم رو بب یخوام برم تهران م یم نیدینشن -

 خوام برم یم نمیپدر بچه هام رو بب
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 دمیکش یزدم و موهام رو با دست م یسر و صورت خودم م یخود شدم رو یام افزودم از خود ب هیکشان به گر درد

 ایهمه رنج و عذاب دن نینکردم که مستحق ا یکشم من کار ینم گهیم و نداشتم دغ نیبار سنگ نیتحمل ا گهید

سونم بر بینکردم... خاله و شکوه بزور دستم رو گرفته بودن تا کم تر به خودم آس ینکردم بخدا کار یباشم من کار

ال درد فقدان پدر و درد در قب نیندادم ا تیشکمم شروع شد اما باز اهم ریز یدادم درد وحشتناک یکه م یاز زور

 خشکم زد و به او زل زدم دیکه غزاله سرم کش یادینبود با فر یزیشوهرم چ

قط ف یکن یفکر م یکش یدرد م یکه دار ییفقط تو یکن یرو تمومش کن فکر م یبچه باز نیبس کن پرستو ا -

 نیا یخورده آروم باش به جا هی مینشد وونهیاما هنوز د میتو ناراحت یما به اندازه  ینگاه کن همه  یکه ناراحت ییتو

 کارا دعا کن

 اعتنا به حرفاش باز حرف خودم رو زدم یب

 نمشونیخوام برم بب یم -

 بر سرم زد و گفت: یبغلم کرد بوسه ا خاله

 یبه خودت صدمه م یطور نیبرمت فقط آروم باش ا یدم خودم م یباشه قربونت برم باشه فدات بشم بهت قول م -

 یآد بهتره کم یجز دعا کردن از دستمون بر نم یکنم مادر اما کار یکنم بخدا درکت م یت مآروم باش درک یزن

 میر یم یبهتر که شد یاستراحت کن

 دمیبغض نال با

 کنم یبرسم خاله خواهش م ریترسم د یخوام برم م یامروز م نیهم -

و با گرم شدن چشمام  دمیوه دراز کشرفت. با کمک غزاله و شک رونیانداخت و از اتاق ب ریسکوت کرد سر به ز خاله

 پرت شدم  یخاموش یایبه دن

 یراو#

 ادهیپ ایپشت سر آن ها مادر عرش ادیب نییشکوه به خواهرش کمک کرد تا از پله ها پا نیزم یرو ماینشستن هواپ با

تکون  او یراب یبر لب نشوند و دست یلبخند تلخ انوشیک دنیرفتن شکوه با د یغم زده به جلو م یشد هر سه با دل

 داد
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 رهیبه پرستو نداشت خ یشباهت چیکه ه یبود با بهت به دختر ستادهیخواهر غم زده اش ا یکه حاال رو به رو انوشیک

رفتن پرستو با کمک  نیکه آروم شدن سمت ماش یکم هیگر ریو هر دو زدن ز دیموند سپس او رو در آغوش کش

داد  یمتداوم او م ی هیاز گر یت و چشمان متورمش گواهداش شیخواهرش سوار شد و چشم به برادرش که ته ر

رفت از او خواهش  یراه خونه رو م انوشیک دید یشد وقت یکرد سبک نم یم هیدوخت دلش تنگ بود و هر چه گر

و هر د دنید یطاقت نداشت باز صبر کند دلش برا گهید دیجا رس نیببرد حاال که تا ا زانشیعز شیکرد اول او رو پ

تلخ که از او پنهان کرده بودن رو به رو بشه  قتیبا حق دهیخواست او از راه نرس ینم شدل انوشیزد اما ک یپر پر م

صدا  یمحل زخم شکمش گذاشت و درد کشان ب یگرفت پرستو دست رو شیرو در پ مارستانیناچار دور زد و راه ب

پا درون  دید یم وو بالخره پدرش ر رفت یجا خوش کرده بود که م یجرقه خوش حال هیاما ته دلش  ختیر یاشک م

کرد با کمک  زیقرار شد و دلهره سر تا سر وجودش رو لبر یشدن دلش ب نیکه گذاشت قدم هاش سنگ مارستانیب

دونست به درد  ینم زهیکدوم بر یاشک ها رو برا نیدونست ا ینم ختیر یرفت و اشک م یراه م انوشیشکوه و ک

مادر و خواهرش قدرت از دست داد و از  دنیبود که بر سرش فرود آمده با د یرتصادف مانند آوا نیبسوزه ا نیکدام

شد مادرش دوان سمت او آمد  یم نیگرفتن نقش بر زم یاو رو نم یبازو ریو شکوه ز انوشیحرکت باز موند اگر ک

 و غرق بوسه اش کرد. دیدخترکش رو در آغوش کش

 نیبا وحشت نگاه ب ه،یگر ریبزنن ز یرو گرفت و باعث شد همگمادرش رو پس زد و با آه و ناله سراغ پدرش  پرستو

 همه چرخاند و با ناله گفت:

 بابا کجاست؟؟ دیبگ نمشیخوام بب یحالش خوبه م نیبابام کو شماها که گفت -

 دیاو رو به آغوش برادرانه اش کش انوشیک

 بابا شیبرمت پ یآروم باش خودم م زمیآروم باش داداش به فدات عز -

 داد. یاش رو م یکه مهر پدر یمحکم به آغوش گرم برادرش فشرد آغوش رو خود

(،  وی یس یکه باالش ) آ یا شهیشدن و پشت درب ش کیبار ییو وارد راه رو مودنیرو پ مارستانیسالن ب طول

که کنار هم با مرگ دست و  زشیو چشم به دو عز یا شهینوشته بود قرار گرفتن پرستو با عجز خود رو به درب ش

کنارش  انوشیبود ک یو تبدارش جار هخست یگونه ها یکردن دوخت و اشک مانند قطرات الماس رو یپنجه نرم م

خواست ازش بخواد آروم باشه اما  یبده دلش م یخواست خواهرش رو دلدار یدلش م دیو او رو به آغوش کش ستادیا

زد و  یو زجه م ختیر ید پرستو اشک ممحال بو تیموقع نیاز او در ا زهایچ نیدونست خواستن ا یخودش خوب م
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توانست  یکس نم جیهمه غم به درد آمده و ه نیزد دلش از حجم ا یرو صدا م ایشزد و پدرش و عر یبا خود حرف م

 غم رو از دوشش بردارد. نیا نیبار سنگ

 شد و از حال رفت. هوشیدر آغوش برادرش ب یو زار هیشدت گر از

 پرستو#

جون  یکسام که ب نیتر زیشه عز یباورم نم ایام افزودم خدا هیهمه دار و دستگاه به گر نیا ریز ایبابا و عرش دنید با

 ؟یشنو یم ایرو تلخ نکن خدا میزندگ ایخدا ریدم اونا رو از من نگ یقسمت م تیبه بزرگ ایرو به روم قرار دارن خدا

 طاقت ندارم! گهیبخدا د

 دیاب مانشیکه مثل من بود که روز چهارم زا یکرد ک یف بهم غلبه ممثل خوره به جونم افتاده بود و هر لحظه ضع درد

 یمثل من بود که از بغل کردن بچه هاش هراس داشت؟ ک یک زهیزار بزنه و اشک بر وی یس یبسته آ یپشت درها

 ه؟یمثل من بود؟ آخه ک

 شدم رشونیچشم پر از اشک خ با

 کنم به خاطر من چشماتو باز کن بابا جونم یخواهش م هگیپاشو د نهیدخترت آمد تو رو بب نیبابا من آمدم بب -

ها! چرا؟ مگه دلت  یچرا دلم رو به غم نشوند یپس چرا بد قول شد یزود برگرد یعشق من تو که قول داد ایعرش -

 اونا... شیپ میپاشو پاشو بر الی یو بغل کن ینیخواست دوقلوهات رو بب ینم

 میپاشو با هم بر الیدِ  ینیخواد نوه هات رو بب یدلت م یگفت یتو رو خدا تنهام نزار مگه نم بابا

 کنم یحال و روزم رو خواهش م نیپاشو بب ایعرش -

کرد لعنت به خودم و  یم تمیاما درد هنوز اذ زمیکه باز کردم همه جا سوت و کور بود خواستم از جا برخ چشم

 دلم باشم، یزایتونم کنار عز یحال و روزم باشه که نم نیا دیبا طیشرا نیروزگارم که در بدتر

 دمیورود شکوفه تو اتاق نال با

 ششیبابا من رو ببر پ شیخوام برم پ یم -

 نشست کنارم
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 که زخمت خون یبا خودت چکار کرد نیبب یاستراحت کن دیاستراحت تو با یبرمت اما بعد از کم یم زمیباشه عز -

 به خودت مسلط باش یکارها رو بکن نیا شه با خودت ینم یبابا راض یدون یکرده خودت که م یزیر

 مانعم شد نمیتا بش دمیرو کش دستش

 ممکنه زخمت باز بشه یاز جات تکون بخور دیدکتر گفت نبا ؟یکن یچکار م -

شد نکردم درد کشان  یکه از دستم جار یو خون یبه درد یو توجه دمیاعتنا به حرفاش سُرم رو از دستم کش یب -

 ونه ام رو گرفتاز جا بلند شدم شکوفه ش

 پرستو -

 دمینال

 ولم کن -

 گرفتم همه بودن همه دم در جمع شده بودن شیرو در پ وی یس یو راه آ رونیکشان از اتاق زدم ب کشان

با  ختنیر یخاله، عمو، همه بودن همه اشک م ،ییدا انوش،یک ،یعل ن،یخاله، مادرم، شکوه، ناصر، شاه عمو،

رو به من  یبا لحن تند یرفتم همه چشم به من دوختن عل کشونینزد واریبه د هیپاهام سست شد تک دنشونید

 گفت:

 ؟یچرا از جات پاشد -

که از پشت در ناظرگرشون باشم با هر دو دستم در رو هل  اوردیدلم طاقت ن دمیاعنتا باز جلو تر رفتم تا به در رس یب

م هر دو تخت قرار گرفت نینکردم باز جلو رفتم ب زد یکه معترضانه صدام م یبه پرستار ییدادم و رفتم داخل و اعنتا

بسازم و بسوزم؟ آخه مگه من چه قدر  دیبا نیچشم دوختم آخه من به درد کدام زانمیبا حسرت و درد به هر دو عز

 یدرد و عذاب بکشم رو دیبا گهیافتادم چه قدر د یاز پا نم میزندگ یهر دو فرشته  دنیصبر و تحمل داشتم که با د

 ون بابا خم شدمج یجسد ب

لت برام تنگ د یمگه نگفت گهیپاشو د نمینازن یخوبم بابا یجاست من آمدم بابا نیا یک نیبب نیبابا بابا جونم بب -

مهربونم چشمت و باز کن بابا  یبابا نمیکنم نازن یجام خواهش م نیمن ا نیدِ پاشو بب ینیمن رو بب یخوا یشده و م

 کنه! یم ودنبودت من رو نابکاش من به جات بودم بخدا بابا  یا
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 دادم تکونش

 پاشو بابا بابا تو رو خدا پاشو -

 برگشتم ایعجز سمت عرش با

 صورت ورم یرو یکدومتون به فکر من نبود؟ دست چیچرا ه ن؟یتنهام بزار نیگرفت میشما تصم یآخه چرا هر دوتا -

 دمیکرده اش کش

شو پا ایشه عرش داریپاشو به بابا هم بگو ب یشنو یرو مصدام  ایجونم پاشو عرش ایکه من فدات بشم عرش یاله -

 دارن که پدر باال سرشون باشه. ازیدارن اونا ن ازیبه تو ن ایمحراب و مح

 دمشیبابا برگشتم دستش رو گرفتم با درد خم شدم و بوس سمت

دخترکت بشکنه؟ آد دل  یخوبم دلت م یبابا دمیازش ند یزیدست مهربونت بشم که بجز نوازش چ یمن فدا یاله -

وارد کرد ناباورانه بهش چشم دوختم  یدستم فشار یلحظه حس کردم دستش تکون خورد و رو کیپاشو فدات بشم 

 شدن با وحشت انیصفحه دستگاه نما درکه  یکه باال سرش بود بلند شد و خطوط یاز دستگاه ییلحظه صدا کیاما 

 صداش زدم و تکونش دادم

 بابا بابابابااااا تو رو خدا نه نه  -

 از تخت فاصله گرفتم یشدنم توسط شخص دهیکش با

که بابا  نیزدم فکر ا یو زجه م ختمیر یاشک م انوشیدکتر و پرستار به اون سمت هجوم آوردن در آغوش ک یا عده

به حال خرابم نداشتم با وحشت و قدرت هر چه تمام تر به سر و  یکرد. توجه یام م وونهیرو از دست دادم داشت د

 بشه، فمیتونست حر یبا تمام قدرتش نم انوشیک یزدم که حت یرتم مصو

که به  یشد و بر اثر حرکات ناگهان یهر لحظه حالش بد و بدتر م دیکش یکه م ییادهایو زجه ها و فر ونیاثر ش بر

دوان خود رو به او  یشد عل نینقش بر زم کیسرام یحال رو یکرد و ب یزیشد باز زخمش خونر یبدنش وارد م

 زد. یجونش رو بلند کرد و نگران پرستار رو صدا م یرسوند و جسد ب

زخم باز شده اش انجام  یبرا یاز پرستار خواست هر چه زودتر اتاق عمل رو آماده کنند تا چاره ا نهیبعد از معا دکتر

 دهند.
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 تکون داد و زمزمه کرد یو رو به جمع سر دیکش شیرو رو دیسف یبا تاسف مالفه  پرستار

 آخرتون باشه غم -

 با چشم قرمز و پر از اشک سر پرستار داد زد انوشیک

 که غم آخرمون باشه؟ یچ یعنی -

 کرد و گفت: یاخم پرستار

 مارستانهیجا ب نیآقا ا نییپا اریصدات رو ب -

کرد شکوفه  یم هیگر یها ینشست و ها نیشکوه بر زم دیهر دو لرز یو شونه  دیرو به آغوش کش انوشیک یعل

اش شدت گرفت پدر  هیصورت خود رو با چادرش پوشوند و گر ایمادر عرش ختنیر یرو بغل گرفته و اشک ممادرش 

خورد غرور مردونه اش اجازه  یفرو م وو درد خود ر ختیر یصدا اشک م یب واریرو به د دهیخم یبا شونه ها ایعرش

 یجان سوز اشک م یهر کدوم گوشه ا هیبق و نیکنه، ناصر شاه یکنه و عقده اش رو خال هیبلند گر یداد با صدا ینم

 وقت او رو تکرار نخواهد کرد. جیه گرید ایکه دن یزیفقدان عز یبرا ختنیر

 و زجه هاشون آفزود. هیشد به گر یرد م نشونیروان حامل جنازه که از ب تخت

 گفت: دهیپر ییاز سمت اتاق عمل اون سمت آمد و با رنگ و رو یپرستار

 !میبه خون دار ازیکرده ن یدیشد یزیخونر ماریب -

 آمد گفت: یم رونیکه انگار از قعر چاه ب ییچشمان متورمش رو به پرستار دوخت و با صدا یعل

 خوره یم شیخون من به گروه خون -

 با اشاره به رو به رو گفت: پرستار

 از دست بره ماریممکنه ب دیلطفا عجله کن -

رو از دست  یا گهید زیپدرش رو باور نداشت براش سخت بود عزپشت سر آن ها رفت تازه از دست دادن  انوشیک

 ه،یگر ریداد و باز زد ز واریبه د هیتک یبا عجز و ناراحت انوشیبده پرستار کارش که تموم شد وارد اتاق عمل شد ک
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 نین از انگرا ایموندن مادر عرش انوشیو پدر و مادرش همراه ک یرو ترک کردن عل مارستانیب یو زار هیکه با گر همه

 ختیر یصدا اشک م یبه پسرش ب رهیاز دست بدن از پشت در اتاق خ زیدوتا رو ن نیکه ا

اون قد و باالت بشم پاشو مادر مگه  یمن فدا یدلم پاشو اله زیپاشو عز یپرست یکه م ییمادر تو رو به خدا ایعرش -

دلم پدرش تو اوج  زیو باز کن عزتوئه پس به خاطر اونم که شده چشم قشنگت ر یپرستو تمام زندگ یگفت ینم

 به خاطر اون برگرد. یدوستش دار رتنهاش نذار مادر اگ گهیو درد و غم تنهاش گذاشت تو د یبدبخت

رو گرفته پدر  اهیغم و رنگ س ینداشت همه جا رو بو یکس حال درست و حساب چیبود ه یلحظات تلخ و کشدار چه

اشت در نبود او به خاک سپرده شد او رفت و جز خاطره هاش تر دوست د شیکه از جون خودش هم ب یپرستو کس

 شد. یپر شد و ذره ذره نابود م رپ یبعد از او چطور زشیحال دخترک عز دیازش به جا نموند رفت و ند یزیچ

 یم یخبر یب یایدن ریکرد با آروم بخش دوباره اس یکرد و هر بار چشم باز م یسپر یهوشیو ب یخبر یروز در ب دو

 شد.

 رهیرو بپذ تلخ قتیحق دیبا ادیکنار ب زیبا همه چ دیوضع ادامه داشته باشه باالخره با نیا دیبا یخبر تا ک یب یتا ک اام

 است نیوقت باز نخواهد گشت اره ا چیاز دست داد و ه شهیهم یکسانش رو برا نیتر زیاز عز یکیباور کنه که  دیبا

 یاون در دامنت م یو غم رو جا رهیگ یباره ازت م کیرو به  یاراش آن چه د یرحم یبا تمام ب یروز هیرسم زمونه 

 .زهیر

 پرستو#

ر که د یبوق اون دستگاه لعنت یاز جلو چشمام گذشت و در آخر صدا یینمایس لمیمانند ف زیباز کردم همه چ چشم

 چیه دنیا دب خیبهتره بگم  ایسنگ  کهیت هیشدم  ختمیر یکردم و نه اشک م یم هینه گر گهیشد د یسرم اکو م

 یاحساس که تمام وقت به نقطه ا نهآدم مرده که نه حس داشت و  هیدادم شدم  ینشون نم یکس عکس العمل

ه بودم ک نیمنتظر ا گهیخراب بود بعد از رفتن بابا حاال د یلیزدم حالم خ یشدم و با خودم حرف م یم رهینامعلوم خ

گذشت و من همون  یهم م یدهم روزها و شب ها از پ انیم پاا یبه زندگ شهیهم یرو بشنوم  تا برا ایخبر مرگ عرش

ت گف یکردم غزاله م یآمدنشون گذشته بود فکر نم ایماه از به دن کیبه دوقلوهام که  گهید یهستم که بودم حت

خوام مادر بشم دوست  یخواستم نم ینم ایاونا اما من اونا رو بدون عرش شیخواست برم پ یمرخص شدن ازم م

زدم اما  یحرف م اشنشستم باه یبرد کنارش م یم ایعرش شیمن رو پ انوشیک یبودم گاه زاریحس ب نیاندارم از 

م کنم داد بزن هیگر دیگفت با یدکتر م ختمینکردم زجه نزدم اشک نر هیماه که گر کیجواب  ایحرکت  کیاز  غیدر
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 هیابام رو بهم برنگردوند پس چرا گرب ختمیکردم و اشک ر هیکه گر یبکشم اما من خسته شده بودم اون قدر ادیفر

 کنم؟

 کردم. یکه بابا کنارم بود فکر م یینشسته بودم و به روزها یکیتار ونیاتاقم م در

 ییهمه دارا یکه ممکنه روز نیو به فکر ا میبند یدل م میکه دار ییها یزیو زود به چ میزود باور یلیآدم ها خ ما

 !میستین میمون رو از دست بد

  م،یکن یرو بهشت تصور م ایدن میکه بش عاشق

 مید یرو به جهنم شباهت م زیهمه چ میشکست که بخور اما

 !میمون خود ما قهرمان قصه هست یکه در هر دو مرحله از زندگ یحال در

 خود ما داره. دید هیبه زاو یبستگ میبد تصور کن ایمون رو خوب  یزندگ میچه بخوا حاال

غم و غصه نخورم حاال هر چه قدر که  یرفتن چیدل نبندم و از رفتن ه یآمدن چیهگرفتم که به  ادیبه بعد  نیا از

 باشه. نیبار سنگ نیحجم ا

 به من آموخت... زهایچ یلیخ یزندگ

 ره،  یم نیهامون از ب یتمام خوش یگوشه ا هی ییجا هی میکه خوش حال باش ادیز

بشه، که با هزار  داریب هیهمسا ین ممکنه غم هاتر چو واشی یکم میکن یبه من آموخت اگر قراره خوش حال یزندگ

 اون خوابونده بود. یبدبخت

 .ستیکه ن ستیکه ن ستیماندگار ن یخوش چیه آموخت

 که بنظرت از همه با آرزش تره  یزیبه من آموخت با به دست آوردن چ یزندگ

 !ید یبا آرزش ترش رو از دست م زهیچ

 نداد؟ ادمیرو  یزیچ هیآموخت اما به من  زهایچ یلیخ یزندگ نه،یهم یزندگ بله

 !امیتر بوده کنار ب زیکه از جان برام عز یزیعز یبا غم دور یکه چه طور نیا
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  یزندگ یزندگ یزندگ      

 یبدون عطر نفس هام، بدون بابام رو نم ام،یرو بدون عشقم؟ بدون دن یزارم من زندگ یواژه ب نیهاست که از ا مدت

 خوام...

س جونت به جونم بسته، پ یگفت یدل دخترکت بد جور شکست، و گرفته است بابا جون تو که م که ییجون کجا بابا

به  یلیبعد از تو م یدید یو م یندارم کاش بود یینا گهیصدامو؟ بخدا بعد از تو د یشنو یبابا م ،یچرا تنهام گذاشت

 چرا؟ یگذاشت مچرا تنها ؟ییندارم که ندارم! بابا کجا یلعنت یزندگ نیا

طاقت ندارم احساس  گهیسکوت کنم و دردم رو فرو بخورم د یشروع به زدن خودم کردم آخه تا ک یپرخاشگر با

پخش و پال کردم  نیزم یبود رو با دست زدم و رو زیم یو هر چه رو ستادمیا نهیرو به آ یکیکردم در تار یم یخفگ

رو  ایدونم بعد از بابا عرش یم دمیبر زیاز همه چ ارمتحمل ند گهیشده بودم کنترلم رو از دست دادم د وونهیانگار که د

 یو زجه م دمیکش یم ادیزانو زدم و با تمام وجود فر نیزم یخسته شدم رو یهمه بدبخت نیدم از ا یهم از دست م

 کرد. یکار حالم رو داغون تر م نیخواستم نفس حبس شده ام آزاد بشه اما ا یزدم م

 نه،یرو بب ییدوست نداشتم چشمم روشنا نمیرو بب یخواست کس یوردن دلم نمبه اتاقم هجوم آ یباز شد و عده ا در

 دمیکش ادیخوام چکار؟ با روشن شدن چراغ فر یرو م ییام پس روشنا یآدم بدبخت و بدکام هیمن که 

 .دیبر نیهمتون گم ش دیبر الیها!  نیخواه یاز جونم م یچ نیتنهام بزار رونیب دیجا بر نیاز ا -

 دمیکش یم ادیکردم فقط فر ینم هیگر مختیر ینم اشک

 داد یبابا رو م یبغل برام آشنا بود انگار بو نیآغوش ا نیشدم چه قدر ا دهیکش یبه آغوش شخص کدفعهی

 خوشگلم آروم باش فدات بشم یآبج زمیآروم باش عز -

 اش گذاشتم نهیس یرو تو آغوشش فشردم و سرم رو رو خودم

رو از دست دادم  زمیشبه همه چ کی ینیب یحال و روز من رو م ینیب یسخته، م یلیبه خدا خ یتونم داداش ینم -

 ؟ینیب یم انیبدبخت شدم ک یچطور ینیب یم

 میتخت نشست یبر سرم زد و هم زمان هر دو رو یا بوسه
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، کنه یکس پر نم چیاش رو ه یخال یدرسته جا میما از رفتن بابا ناراحت یمن درسته همه  زیحرف رو نزن عز نیا -

 نیاز ا یلیخ ایپرستو دن ایبه خودت ب یدارن کنارشون باش اجیکه بهت احت یبچه هات رو دار یرو دار ایاما تو عرش

 شخواهرم صبور با زمیها داره صبور باش عز یو بلند یپست

رگ بابا کنم دست خودم نبود م یم یآروم شدم حق با او بود اما هر کار یکه ته دلم آشوب بود اما به ضاهر کم نیا با

هاش  یصورتم رو قاب گرفت چه قدر مهربون انوشیام شده ک یبود که وارد زندگ یشوک بزرگ ایو حال خراب عرش

 و گفت: زدتبدارم  یشونیپ یرو یانداخت بوسه ا یبابا م ادیمن رو به 

رو در حقشون ادا  یدارن برو و مادر اجیبه تو احت زیتر از هر چ شیاونا ب یبچه هات باش شیپ یبر دیپرستو تو با -

 کن

 چشمان قرمز و به خون نشسته اش زل زدم و زمزمه کردم به

 ایعرش -

 همون حال گفت: با

 ونالشیاز بابت تو خ دنتیبرو بعد برگرد پدر و مادر اونم گناه دارن بذار با د یچند روز هیپرستو  میما هواشو دار -

تن که هس نیتر از ا شینذار ب یکنارشون باش دیبا یباش یقو دیکنن تو با یرو تحمل م یراحت بشه اونا هم بد درد

 جون یشکسته تر بشن برو آبج

 ایعرش ادیداد از سوت و کور بودنش دلم به درد آمد و به  یغم م یخونه بو یجا یبرگشتم خونه، جا یعل همراه

 هیگر یو نا دیانه اش کشبغض کرد من و در آغوش مادر دنمیفشرده شد خاله، که دو روز قبل از من برگشته بود با د

 یطور غزل فرو رفتم اونا اشک م نیآغوش غزاله و هم تودستاش بودم بعد از او  نیب یسر داد اما من مانند مجسمه ا

 یصدا دنیکردن اما من دست کم از مجسمه نداشتم با نگاه سرد چشم به همه جا چرخوندم با شن یم هیو گر ختنیر

 مه که چشم به من دوخته بودن انداختمبه ه یبا مکث نگاه یا هیگر فیضع

 دمیشن یصدا رو به وضوح م ستادمیآمد پشت در ا یآروم و آهسته منبع صدا رو گرفتم از تو اتاق غزل م یقدم ها با

 یمن بود؟ صدا یبچه ها یصدا صدا نیا یعنیمن  یو رو شد خدا ریدلم ز یبچه ا ی هیگر یصدا دنیبا شن

تکون  برام یبا لبخند محو سر یانداختم همگ هیقبه خاله و ب یدر رو گرفتم و نگاه رهیدستگ دیمنه! با ترد یدوقلوها

ر رفتم داخل و د دیدر باز شد و صدا بلند تر و واضح تر به گوشم رس دمیرو کش رهیکه برو دستگ یمعن نیدادن به ا

که مخصوص بچه بود  یبه تخت کوچک یزدم وقت یم دیرو پشت سرم بستم با نگاه گنگ و مبهوت اطراف رو د
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شه  یمن باورم نم یشد خدا یچشم به دو فرشته کوچکم دوختم و اشک از هر دو چشمم جار ارقر یب یبا دل دمیرس

همچون  یکه بچه ها ایعرش ییو رو شد کجا ریدلم ز دنشونیتر رفتم با د کیدوتا موجود کوچولوام نزد نیمن مادر ا

بغل  یکرد دلم برا یم هیرگ یقرار یبا ب ایزد اما مح ینکش مک ممحراب آروم بود و به پستو ؟ینیماهت رو بب

ام  نهیس یصدا بود افزودم رو یام که ب هیدستام گرفتمش و به گر نیگرفتنش غنج رفت دست جلو بردم و ب

 گذاشتمش و تکون تکونش دادم

ده  یم ریبهت ش ین ماماننکن جونم اال هیعسلم نکنه گرسنته اره گر یخوا یم یجونم چ زم،یعز ینکن مامان هیگر -

 !یدوست دار

دادنش کردم اونم آروم گرفت و  ریرو نوازش کردم و کم کم شروع به ش فشینشستم گونه نرم و لط یصندل یرو

اش شدم سپس دست دراز کردم و دست پسر قشنگم رو گرفتم  رهیخوردن کرد با چشم پر از اشک خ ریشروع به ش

نگاهش کردم موقع خواب لبخند  وزدم  یبه خواب فرو رفت لبخند ایشت محکه گذ یو با انگشت نوازشش کردم کم

به پدرش داشت رو  یادینشوند بلند شدم و گذاشتمش سر جاش و پسر کوچولوام که شباهت ز یبر لب م ینیریش

 زد و حس هر یبد جور تو ذوق م ایمادر بودن و مادر شدن اما نبود عرش ینیریدادم چه حس ش رشیبلند کردم و ش

 رو از من گرفته بود. یو خوش حال یخوش

 یشدن پلک هام چشم رو نیبا  سنگ دمیتخت دراز کش یرو تو تخت کنار خواهرش قرار دادم و خودم رو محراب

 هم گذاشتم و به خواب فرو رفتم.

 یملحظه آروم و قرار نداشت دلش  کیبود و  ایروز از بودنش کنار بچه هاش گذشت اما مدام نگران حال عرش دو

گرفت و هر بار  یرو م ایگرفت و سراغ عرش یتماس م انوشیبا ک قهیاو برگرده دم به دق شیخواست هر چه زودتر پ

 زین ایکه عازم رفتن به تهران شد مادر عرش اینکرده پدر عرش یفرق چیکرد هنوز ه یکلمه رو تکرار م کی انوشیک

 یاش رو م یخونه بمونه، چون وضع روح گهیچند روز د هیخواست با او همراه بشه اما اجازه نداد و ازش خواست 

 بدتر خواهد شد. ایعرش شیخوب نبود و با رفتنش پ چیدونست ه

 چیآمده ه شیآن ها را داشت از وضع پ یو هوا دیچرخ یمثل پروانه دور پرستو و بچه هاش م یعل دید یکه م رعنا

 به کار پرستو نداشته باشد یخواست کار یاز او م کرد و یجر و بحث م یموضوع با عل نینبود و مدام سر ا یراض

که رعنا به او زد چنان با  یبار با حرف نیگذشت اما ا یکرد م یکه بارش م ییاعتنا از او و حرفا یهر بار ب یعل

 شد. یمتر اون ورتر سرش کج شد و خون از گوشه لبش جار کیزد تو گوشش که  تیعصبان
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از پس خودش و بچه  یخودش بلده چطور یاون دختره تهرون یتر از آش کردداغ  یتو چرا خودت رو کاسه  یعل -

دلت به حال من که زنتم بذار بسوزه  ییخورده که دلسوز اونا هی یقدر دورشون بچرخ نیالزم نکرده ا ادیهاش بر ب

 بشه بچرخه! وهیب یزود نیکه به ا یمن خوش ندارم شوهرم دور زن

 ؟یچ یعنی یفهم یزن برادر منه م یزن یکه ازش حرف م یدختر تهرون نیبزار ارعنا خفه شو من رو به حال خودم  -

 که من یخوا یبرگشت م ایبشم فردا اگر عرش الشونیخ یب یاز من انتظار دار یتن منه! تو چطور یزن پاره  یعنی

 شرمنده اش باشم؟

 زد و زمزمه کرد. یپوز خند رعنا

 شد! داریهه اگر ب -

 ب گفت:رو ترش کرد و با غض سپس

 ؟یطفل یسوزه اوخ یبرادرت م یبرا یلیکه دلت خ یبگ یخوا یم یعنی -

 !ه؟یمنظورت چ -

 بهش زل زد و گفت: یطانیچشمان شرور و ش با

اون و بچه  یخوا یشه تو م یم وهیدونم تو چشمت دنبال زن برادرته و چه بهتر که داره ب یندونه من که م یهر ک -

 یهاش رو تصاحب کن

دستاش مشت شد  تیو خشم هر چه تمام تر زد تو گوش او از فرد عصبان تیبه خون نشسته و عصبان با چشمان یعل

 ارهیسر او ن ییو به زور خود رو کنترل کرد تا بال

من به زن برادرم  یآخه چطور یمن بکن یدرباره  یفکر نیکه همچ یباش یقدر آدم پست نیکردم ا یرعنا فکر نم -

رو  نیمتاسفم برات ا یهست یضیآدم مر هیهات تو رو کجا رسونده تو  یخود خواه نیبتونم نظر داشته باشم؟ ب یم

 یو رو نمدلم ت گهیبرو که د یمن رو جهنم کرد یزندگ کهکنم دو ساله  یتونم با تو زندگ یبه بعد نم نیبگم که من از ا

 خواد
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به در اتاق وارد  یموقع تقه ا نیبزنه که هم یشد خواست حرف کیبه او نزد یو زار هیناباورانه به او زل زد و با گر رعنا

پرستو  دنیو سمت در رفت و آن رو باز کرد با د دیبه موهاش کش یدست یشد هر دو با مکث به در زل زدن سپس عل

 :دیپهنش داد و پرس یبروهابه ا یحالت ستادهیپشت در ا دهیکه با رنگ و رو پر

 شده؟ یزیچ -

 با بغض جواب داد. پرستو

 باالست یلیب کرده تبش خت ایمح -

و کرد و طرف پرست زیموقع رعنا چشم ر نیرو برداره که هم نشیماش چیسمت تخت برگشت تا سوئ یبا کالفگ یعل

 رفت اون رو به عقب هل داد و گفت:

 ... یدختره  یهمه اش هم تو مقصر میش یاز هم جدا م میخوش حال باش من و شوهرم دار -

 به رعنا چشم دوختبا بهت عقب برگشت و  پرستو

 شد و گفت: کیبه او نزد یباز قدم رعنا

 کنم. یم نتینفر یهر جا باش یرم ول یم من

 یو نفس ها دیدندون هاش رو بهم سا دیاش رو چسب قهیسمت او حمله برد و  کدفعهیحرف او  دنیبا شن پرستو

 و گفت: دیاو پاش یتندش رو به صورت عرق کرده 

ه من ک نیا ینابود شده به جا میزندگ ینیب ینم ؟ینیب یمگه حال و روزم رو نم یکن نیرو نفر یکس یتو حق ندار -

من گم  یگورت رو از زندگ نمیش یبار ساکت نم نیقسم ا میرعنا به موال نیخوبه واال بب ؟یشد یباشم تو شاک یشاک

به من چه من اگر آدم  بازم یجدا بش یخوا یچه م منبه  یتو با شوهرت مشکل دار ؟یبا من دار یکن تو چه دشمن

ه رو مگ یهان؟ چ یکن نینفر یخوا یمن رو م هیباد نبره شاه کار کردم آخه تو چ رمیکه کالهم رو بگ نیام هم یزرنگ

حال و  ینگاه کن ک رونیب ایهات ب یالک خودخواه نیباش از ا نیخورده واقع ب هی یعوض ؟ینیب یحال و روزم رو نم

 یکه اون ور داره با مرگ دست پنجه نرم م ستین هیبهتره پسر همسا یگریش از دخونه حال نیتو ا یداره ک لهحوص

داقل ح یول یستیدونن  که ناراحت ن یهمه م یکن هیبهش تک یتون یکه در نبود برادر م یکنه، برادر شوهرته! کس

 رت...به خاطر شوه یشوهرت و حت یابه خاطر عمو، خاله، خواهر یکرد یم یتظاهر به ناراحت یتونست یم
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 اش رو ول کرد و ادامه داد قهیاکراه  با

 برات متاسفم رعنا -

سمت اتاق پا  ایحال مح یب ی هیگر یصدا دنیانداخت و با شن ریو مادرش که شد سر به ز یعل ی رهینگاه خ متوجه

 سر و یرو یزیر یاش قطع شد بوسه ها هیکه همون لحظه آروم گرفت و گر دیتند کرد دخترکش رو به آغوش کش

 رفت رونیفش رو برداشت و از اتاق بیبه محراب که تازه به خواب فرو رفته انداخت ک یصورت او زد و نگاه

 رو به خاله اش گفت: و

 رو ببرم دکتر ایتا مح نیخاله جون لطفا مراقب محراب باش -

 :دیکرد و پرس یمکث یبا نگران ایعرش مادر

 چشه نوه خوشگلم؟! -

 برگردم یکنم زود یم یتب داره خاله جون سع -

 زد و گفت: یلبخند یرو به عل و

 میبر -

نفرت  یبه چشم غره ها ییکرد و اعتنا یرفت از مادرش خداحافظ یکه قربون صدقه برادر زاده اش م یدر حال یعل

 رعنا نکرد. زیآم

کرد  ازیاز و نچادر نماز سرش کرد و سر سجاده نشست و طبق معمول دست به دعا و ر ایاز رفتن آن ها مادر عرش بعد

 او برگردونه، شیخواست او رو پ یکرد و از خدا م یپسرش دعا م یو برا

 دیاو که به گوش رعنا رس ی هیگر یشدن او نشد صدا داریمحراب و ب هیبا خدا بود که متوجه گر ازیغرق راز و ن چنان

کرد  یسر م یا گهیدر عالم دکه انگار  ایبه مادر عرش یکرد و سمت اتاق رفت پشت در مکث کرد و نگاه زیچشم ر

 بر لب نشوند و وارد اتاق شد. یخند شیانداخت ن

 پرستو#



 دوباره یطلوع

 
702 

 

 تسین ینگران کننده ا زیزد و خاطر نشان کرد که چ یکرد لبخند ایکه از مح یمختصر نهیاطفال بعد از معا دکتر

و از مطب  میکرد یحافظکرد از دکتر تشکر و خدا هیاز داروخونه ته یکرده رو عل زیاو تجو یکه برا ییسپس دارو

رفت با  یزد و قربون صدقه اش م یاو م یبر گونه  یرو در آغوش گرفته بود هر دم بوسه ا ایکه مح یعل میزد رونیب

بغضم  ایعرش ادیکرد باز به  یبود و بچه ها رو بغل م ایخواست عرش یکردم چه قدر دلم م یحسرت و غم نگاهش م

هر  دیهمه دور موندن از او رو نداشت با نیتحمل ا گهیدلم د دینه هام غلطگو یرو یگرفت و قطره اشک لجوجانه ا

 او باشم دلم براش تنگ شده بود . شیو پ برمچه زودتر 

که  یرو دست من داد و سوار شد نگاه به دخترکم که غرق خواب بود کردم و رو به عل ایمح یشدم عل نیماش سوار

 روند گفتم: یرو م نیماش

 کن هیته طیلطفا برام بل ایعرش شیخوام برم پ یم -

 خدا من یشد وا دهیمحراب کش شیبه دلم افتاد و فکرم پ یچنگ کدفعهیلب گفت  ریز یغم نگاهم کرد و چشم با

 ارهیسر پسرکم ب ییلحظه غافل شدم و در حضور اون زن شرور پسرم رو تنها گذاشتم حاال اگر بره و بال کی یچطور

 یکاش از خاله م یخطر رو حس کرده بود ا نمزد انگار او یام م نهیدش رو به سقرار شد و محکم خو یدلم ب ؟یچ

د ش داریب ایمح ارهیسرش ب ییبال تهیخدا خودت به پسرم من رحم کن نذار اون زن عفر یاون بمونه، ا شیخواستم پ

 ریو خوردن ش دنیدر آوردم و بهش دادم اونم آروم شروع به مک فمیرو از تو ک رشیش شهیکرد ش یقرار یو باز ب

 شد.

رو برداشتم و به تلفن خونه  یخونه، گوش میبرگرده تا بر یکردم هر چه زودتر عل یدلم آشوب بود و خدا خدا م ته

بغضم  یجواب نداد به تلفن خاله زنگ زدم باز جواب نداد از شدت دلهره و نگران یزنگ زدم اما هر چه بوق زد کس

 آمد یم نیکه سمت ماش دنشیزنه با د یشور م یلیدلم خ رهیبگ تیبلخواستم بره  ینم یکاش از عل یگرفت ا

 زد و گفت: یلبخند محو زدم سوار شد لبخند

 میپرواز دار گهیساعت د کیرو داشتن تا  تیدو بل هی نیخدا رو شکر فقط هم یخوش شانس بود -

 کردم زمزمه

 !م؟یدار -

 زد استارت
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 آم یاهوووم منم م -

 ؟یا بچه بذارم تنها بربا دوت یانتظار دار نکنه

با  یقدر از زندگ نیا یعنی ایاندازه عرش یم ایعرش ادیهاش من رو  یبهت نگاهش کردم و شونه باال انداختم مهربون با

 ؟یبرگرد یندار میکه تصم یشد ریما س

 ادهیتاب پبا ش نیخواستم تند تر برونه با تعجب نگاهم کرد و به سرعتش افزود با توقف ماش یمحراب از عل ادی به

 .تر نگران شدنم شد شیباعث ب نیشدم و رفتم داخل نگاهم به خاله که سر سجاده خوابش برده بود افتاد و ا

خشک در رو هل دادم و رفتم داخل و  ییباز بود پاهام خود به خود سست شد با گلو مهیاتاق پا تند کردم در ن سمت

سر جاش قرارش دادم و  اطیبا احت فتهیاز بغلم ب ایمح بود کینزد یتخت خال دنیبا د دمیسمت تخت بچه ها دو

اد د یم حیو حال او بهش توض ایدرباره مح یو عل بودشده  داریبا وحشت نگاه به اطراف انداختم خاله ب دمیدو رونیب

 دنیحال نگرانم پرس دنیبا د

 ؟شده یچ -

 دمیبغض نال با

 ستیمحراب تو تختش ن -

 با تعجب سمت من آمد یعل

 ست؟یکه ن یچ یعنی -

 دمیصورتم کش یرو یدست یبه پهلو زدم با کالفگ دست

 دونم ینم -

 از جا بلند شد و گفت: خاله

 تونه رفته باشه؟ یماهه کجا م هیبچه  هیوا خاله  -

 دونم ینم -
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 دوختم انگار فکرم رو خونده بود که سمت اتاقشون نگاه کرد و زمزمه یرعنا با وحشت چشم به عل ادیلحظه به  کی

 کرد.

 رعنا! -

بودم خاله که متوجه  یاتفاق ناگوار هیآمد همه اش منتظر  ینفسم باال نم یاز شدت نگران دیتند کرد و به در رس پا

آمد که بهش زل زدم با تکون دادن  رونیاز اتاق ب یهنگام عل نیآب برام آورد در ا وانیل هیو  دیحال خرابم شد دو

 لب هاش زدم رو صورتم

 ستیقش نرعنا تو اتا -

 کجاست یعنیمن بچه ام  یخدا یوا -

 برگشت یسمت عل خاله

 رفت. ییکه جا دمیند -

 دست به پهلو زد و گفت: دیبه موهاش کش یکرد و دست یپوف یبا کالفگ یعل

 مامان یشما که خواب بود -

 رو از ما دور کنه گفت: یکرد نگران یم یکه سع یدر حال خاله

 زن عموشه! شیپ ستیکه ن بهیغر شیمادر پ دیقدر نگران نیحاال شما چرا ا -

رد و آو رونیافتاده تلفنش رو ب یزیچ ادیانداخت سپس که انگار به  رینگاه نگرانش رو به من دوخت و سر به ز یعل

 شبیاش رو تو ج یکرد و گوش یپوف دیاز تو اتاقشون به گوش رس یزنگ خور تلفن یشماره گرفت که هم زمان صدا

من نکنه  ی. کجاست کجا پسر من رو برده خدا..کهیزن نیمن پس ا یخدا دیجوش یو سرکه م ریگذاشت دلم مثل س

 :دیپرس یو سمت درب رفتم که عل دمیشد و از جا پر یاشکم جار اریاخت یب ارهیسرش ب ییبال

 پرستو؟ یر یکجا م -

 که نگاهش کنم جواب دادم نیا بدون

 اونا جا باشن دیرو نگاه کنم شا رونیبرم ب -
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 یبزنم و باعث رنج کس یدوست نداشتم حرف ارمیکه به ذهنم هجوم آوردن رو به زبون ب یخواستم افکار منف یمن

م که به گوش ییبه باغچه با صدا دهیو خاله دنبالم آمدن نرس یگذاشتم و سمت باغچه رفتم عل اطیبشم، پا درون ح

 ستنیاز من با تیبا تابع یو باعث شدم خاله و عل ستادمیا دیرس

 یمنم م یخوش به حال مادرت که تو رو داره! کاشک یهست یو دوست داشتن یچه قدر تو ناز یبخواب کوچولو اله -

آه  دونه بچه بده هی ستین یده نه به من که راض یدوتا دوتا م یکیتونستم مادر بشم اما نه خدا قسمت نکرده نه به 

 ...توق چیه یوقت آدم حسابم نکرد چیه هیخدا تو هم مثل بق یا

ا بود ب دهیزد انگار روزها که او رو ند یمحراب پر م دنیبه آغوش کش ینداشتم به حرفاش گوش بدم دلم برا حوصله

شدم و محراب رو ازش گرفتم و با لحن  کشیتند و بلند نزد یام جا خوش کرده بود با قدم ها یشونیپ یاخم که رو

 گفتم: یتند

 جا؟ نیا یبچه رو آورد یگرمه واسه چ رونیهوا ب -

 ساعت وقت کیو خاله گذشتم و برگشتم تو اتاق کم تر از  یاو باشم از کنار عل یکه منتظر جواب از سو نیا بدون

تخت قرار دادم ساک رو برداشتم و  یمحراب که آروم بود رو میبچه ها رو جمع کنم تا به پرواز برس لیداشتم که وسا

 یجا ندیرفتم باال تحمل د یداشتم م ازین یزیبه چ یقعم فقط موبرگشت یکه الزم بود رو برداشتم از وقت یلیوسا

به در خورد  یپام رو اونجا نذارم تقه ا یضرور یبر نگشت جز موقع ها یرو نداشتم قسم خوردم تا زمان ایعرش یخال

 زد و گفت: یدر ضاهر شد لبخند یکه لباس عوض کرده بود ال به ال یمن در باز شد و عل دییبا گفتن بفرما

 لبخند محو زدم و گفتم میفرودگاه باش دیبا گهیساعت د میتا ن یحاضر نشد -

 شم یحاضر م یو محراب رو عوض کنم زود ایلباس مح -

 و سمت اون رفت. دیبخش نتیچهره اش رو ز یمایس ینیریبود لبخند ش داریمحراب که ب دنید با

 ؟یفسقل یچطور داره؟یجونم خوشگل عمو ب یا -

 رو به من کرد سپس

 کنم یقهرمان رو بده خودم تنش م نیاجازه بده کمکت کنم لباس ا -

 که قرار تن محراب کنم رو برداشتم و مقابلش گرفتم ییتبسم لباسا با
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 شه یزحمتت م یجور نیا یول -

 کرد یتصنع اخم

 .یخودت رو حاضر و آماده کن یرو آماده اش کن تا برس ایپرستو جون تو هم زود مح یچه زحمت -

 ایکه عرش یکرد تا موقع یخودش رو م یتمام سع یدونم عل یشد اما باز م یجور هیکه به کار برد دلم  یه اجمل از

 سپردم و رفتم باال یشده بود اونم به عل داریحال بود رو آماده کردم و چون ب یکه ب ایمح یبرگرده کنارمون باشه زود

 تا حاضر بشم.

ابام که با ب نیتونم تحمل کنم؟ بدون ا یم گهیچقدر د ایبه درد آمد خدا ایدرون خونه که گذاشتم دلم از نبود عرش پا

من هنوز مرگ بابا رو باور نکردم پس با  ریرو ازم نگ ایعرش ایاز پیشم رفت خدا نمشیبب یحت ایکنم  یخداحافظ

 یم میزیچ هی ایوقته  یلیکه هستم نابودم نکن خدا جون حتم دارم اگر وجود دوقلوهام نبود خ نیاز ا ایگرفتن عرش

 زنده موندنم بودن. یبرا یآوردم اما انگار اونا حکمت یسر خودم م ییخودم بال ایشد 

ار پشت در اتاق قر نییخودم برداشتم اشکم رو پاک کردم و رفتم پا یچند لباس برا هی دمیافکار لباس پوش نیا با

 آمد دستم در هوا معلق موند یکه از تو اتاق مرعنا  یتا در رو باز کنم اما با صدا رهیگرفتم دست بردم سمت دستگ

با  مونه! حداقل یداره از کجا معلوم زنده م ایکه عرش یوضع نیقبول کنه با ا دیتو بهش بگو شا شهیم یحاال چ یعل -

آد بهش بگو بزرگ کردن  یتر خوشش م شیدونم که از دختره ب یم میکن یاز رو دوشش کم م یبار هیکارمون  نیا

 ستپسره با ما

 ییبچه ها فرق و جدا نیکرد؟ عمرا من ب یداشت واسه خودش سر هم م یچ نیفرد تعجب چشمام گرد شد ا از

خواد بچه ام رو از من  یبده کور خونده که م یخوبه و چ یکنه چ یم ینیکه داره برام تع هیبندازم هه فکر کرده ک

 دور کنه،

 در رو باز کردم و گفتم: تیعصبان با

 هیبه دلسوز یاجیگرده ما احت یبر م یهم به زود ایکنم عرش یاز بچه هام رو از خودم دور نم کی چیمن ه رمینخ -

 ؟یرعنا خانم متوجه شد یحرفا نزن نیاز ا گهیلطف کن د میندار یکس

 رفت. رونیرفت از کنارم رد شد و ب یبه من م یکه چشم غره ا یانداخت و رعنا در حال ریسر به ز یعل
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 گفتم یگونه اش زدم و رو به عل یرو ینرم یاشم محراب رو بغل کردم و بوسه کردم خونسرد ب یسع

 میبر -

 میاهووم بر -

بغض کرد و اشک در  دنمونیخاله با د رونیب میرو بلند کرد ساکشون رو به دوش انداخت و با هم از اتاق زد ایمح

و سوار  میکرد یخداحافظ مشیارخبر نز یرو نثار ما کرد و ازمون خواست که ب رشیخ یچشمش حلقه زد و دعا

 یشده بودم و برا ایدلتنگ عرش یلیخ دیکش یپر م دنیرس یدلم برا میقبال خبر کرده بود شد یکه عل یتاکس

رو  المیخ نیبچه ها هر دو خواب بودن و ا میو کنار هم نشست میشد مایکردم سوار هواپ یم یلحظه شمار دنیرس

 یکرد و از رفتار و گفتار رعنا از من معذرت خواه یمن من ریسر به ز یعل کردن ینم تیکرد که تو راه اذ یراحت م

 یبه عل یربط چیدونم رفتار و گفتار رعنا ه یرو م نینبودم که تر و خشک رو با هم بسوزونم و ا یمن آدم یکرد ول

 کرد نداشت. یم یکه در حقم برادر

 یتاکس رفتمیخونه، پذ میبذار میه اول بچه ها رو ببرگفت ک یاما عل مارستانیراست برم ب هیخواستم  میدیرس یوقت

 یلیخوش حال شدن خ یلیبچه ها خ دنیبا د ونیمامان و کتا ستین گهیام که حاال د یخونه پدر میو رفت میگرفت

سخته باور کنم که  یلیبابا اشکم رو در آورد خ یراب یحس دلتنگ رونیزود اونا رو بهشون سپردم و از خونه زدم ب

دادم  رییرو به بهشت زهرا تغ مارستانیب ریندارم مس ییبابا گهیبه اسم بابا وجود نداره د یکس گهید ستین گهید

 یمحبا از چشمام جار یوقته نرفتم سر خاکش سر راه گل گرفتم وارد بهشت زهرا شدم و همون طور اشک ب یلیخ

 .نشستمبود سر خاک 

دل  فیبابا جونم بهم بگو تکل یدیبرات که چه قدر درد کش رمیبم یاله ؟یخاک راحت ریز نیا ؟یخوب ییسالم بابا -

و  یزندگ ؟یشنو یخواد بابا م یجز تو رو نم یزیکه چ یتسال بدم درحال یبا چ ه؟یدخترکت که برات تنگ شده چ

بابا  یکه غم رو از دلم بردار یینکن کجا هیگر یو بگ یدست بر سرم بکش ییتلخ شده بابا جون کجا یلیروزگارم خ

 همه غم و درد خسته شدم بابا. نیدا از ابخ

 شه کرد. ینم یکار چیرو ه یشد آخه دلتنگ یکردم اما باز دلم سبک نم هیخاک گذاشتم هق زدم و گر یرو سر

خاک برداشتم و نگاهم رو باال گرفتم و نگاهم به نگاه  یلرزونم سرم رو از رو یشونه ها یرو یقرار گرفتن دست با

 گره خورد. یعل سیخ

 مارستانیب میبر زمیپاشو عز یکن یم تیکارات فقط خودت رو اذ نیپاشو پرستو با ا -
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 که ازش یکلمه ا ریبه راه افتادم باز دلم درگ یپشت سر عل ریجا بلند شدم لباسام رو از خاک تکوندم و سر به ز از

 با من عوض شده بود! یلیها رفتارش خ یشد تازگ دمیشن

قرارم گذاشتم و خدا خدا  یقلب ب یبه پا شد و نگران شدم دست رو یته دلم آشوب میشد ادهیکه پ مارستانیدر ب دم

بار هم  نیطاقتم طاق شد ا گهید دمیکش ینم گهیدونه د یرو به رو نشم خدا خودش م یکردم که با خبر ناگوار یم

 غیج یصدا میشد یم کیکه به محل مورد نظر نزد قدممونم با هر  یرو از دست بدم خودم هم زنده نم یزیبخوام عز

 یراه رفتن هم نداشتم عل ینا گهیکرد د یحال و سست م یو پاهام رو ب دیرس یبه گوشم م دنیو زجه کش هیو گر

 ستمیو باعث شد منم با ستادیکه متوجه حال خرابم شد ا

 حالت خوبه پرستو؟ -

 نگرانم رو بهش دوختم نگاه

 دونم ینم -

تجمع کرده بودن و  وی یس یخانم و آقا که دم در آ یعده ا دنیبا د میلو رفتحالم و درک کرد باز ج دمینزد شا یحرف

گرفتم نقش بر  یرو نم واریکردن زانوهام شل شدن اگر به موقع د هیسر و صورت هاشون و گر یدر حال زدن رو

 تا کمکم کنه رهیخواست دستم رو بگ یشدم عل یم نیزم

 به راهش ادامه داد. ریو سر به ز دیندم که شد دستش رو پس کشمتوجه حرکت ت دمیمانعش شدم و دستم رو کش اما

رو بهم برگردون  امیکنم عرش یخواهش م ایقلبم ضرب گرفت خدا انوشیک یچشم قرمز و به خون نشسته  دنید با

ز من و ا ایبکنه خدا فیتکل نییپدر بزرگ بشن که رعنا براشون تع یبه بچه هام رحم کن نذار ب ایکمکم کن خدا ایخدا

 صدام رو؟ یشنو یکه هستم داغون تر نکن خدااا م نیا

او رو گرفتم و تکونش  یشد هر دو شونه  یو اشکم جار دیبغضم ترک سشیچشم خ دنیطرف من آمد با د انوشیک

 دادم

 بهم بده یخوبه بگو بگو تو رو خدا خبر خوش امیبهم بگو که حال عرش انوشیک -

 د گفت:ناله مانن یانداخت و با صدا ریبه ز سر

 ...ایپرستو عرش -
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 کرد. یام م یرو از دست دادم داشت روان ایکه عرش نیهاش رو ول کردم و سمت اتاق پا تند کردم فکر ا شونه

دور شدن پشت در  یو زار هیسو با گر یس یرو از دست داده بودن کم کم از پشت در آ یزیکه تازه عز یا خانواده

صحنه بر سر و  نیا دنیجمع شده بودن با د ایدکتر و پرستار دور عرش یو نگاهم رو به داخل دوختم کل ستادمیا

کنم من هنوز  یخواهش م ایکردم خدا یم هیرو گ ختمیر ینشستم اشک م نیزم یصورتم زدم زانوهام خم شد و رو

 ااخدااا یصدات بزنم که صدام رو بشنو یبا جه زبون ایداغ دار پدرم هستم پس داغ شوهرم رو تو دلم نزار خدا

 ومدیبگه اما صداش در ن یزیشونه ام گذاشت لباش رو تکون داد تا چ ینداشت خم شد دست رو یکه حال خوش عمو

او هق زدم صورتم رو با هر دو دست پوشوندم و هق هقم رو خفه کردم  یاشک جار دنیشد با د یو اشکش جار

 بازو ام رو گرفت و از جا بلندم کرد. ریز انوشیک

 کنم آروم باش یخواهش م زمیعز یآروم باش آج -

 و اشکبارش یزل زدم به چشمان خمار سیچشم خ با

انصافه اول بابا بعد شوهرم رو از دست بدم خودت بگو  نیآخه ا شهیآروم بشم داداش دلم خونه ته دلم آت یچطور -

 منصفانه است؟ نیا یکجا

 یس یازش جدا شدم و چشم به داخل آاش گذاشتم و باز هق زدم آروم آروم  نهیس یسر رو دیو به آغوش کش من

 یو به لحظات ختمیر یصدا اشک م یزدم فقط ب یهق نم گهیکردم د یبه حرکات دکترا نگاه م یدیدوختم و با نام وی

مشترکم   یسال از زندگ کیام که  یختکردم آخه من چه قدر آدم بدب یگذرونده بودم فکر م ایکه کنار عرش

پدر  یب دیکه با هیبود؟ گناه بچه هام چ یه چرا خدا جون؟ چرا مگه گناه من چهمه بال سرم آمد آخ نینگذشته ا

قرار شد و قلبم  یآمد دلم ب یسمت ما م یدکتر دمیبزرگ بشن؟ باز هق هقم گرفت خواستم از کنار در برم که د

نداره!  یدلبر گهیانگار اونم خطر رو حس کرده حس کرده که د دمیشن یتندش رو به وضوح م یضرب گرفت صدا

شدن دکتر چند قدم عقب  کیتا آخر عمر دلتنگ بمونه، با نزد دیحس کرده که معشوقش رو از دست داده و با

 یو کم اشصد میچشم به او دوخته بود یبود و ما با نگران ستادهیهر چهار نفرمون ا یبرگشتم حاال دکتر روبه رو

 بر لب نشوند و گفت: یصاف کرد لبخند

 آمد. رونیکما ب از ماریخوشبختانه ب -

شنوم  یدارم م یمن چ یشد خدا یزدم و باز اشکم جار یلبخند انوشیچشم به او دوختم و با بغض رو به ک ناباورانه

 من خوب شده؟ یایحال عرش یعنی
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 ادامه داد. دکتر

 شه،یبه بخش منتقل م گهیتونه باشه تا چند ساعت د یم یخوب ینشونه  هی نمیا یول ومدهیهنوز بهوش ن -

 یشدم رو یم نیگرفت نقش زم یهمون موقع من رو نم انوشیرو نداشتن اگر ک نمیتحمل وزن سنگ گهید اهامپ

 بالفاصله از ما دور شد عمو کنارم نشست دستم و گرفت و گفت: یانداخت و عل یبه عل ینشوندم و نگاه یصندل

 یاستراحت کن یبابا جون بهتره کم یخسته ا یلیتو خ -

بر سرم  یخودم رو تو آغوش پدرانه اش گذاشتم دست نوازش یگفتنش بغضم تازه شد و با دلتنگبابا جون  دنیشن با

 داد. انوشیرو دست ک یآب برگشت و بطر یبا بطر یو ازم خواست آروم باشم عل دیکش

لب هام و تر کردم دلم  یرو ازش گرفتم و کم یرو باز کرد و طرفم گرفت از عمو جدا شدم و بطر یبطر انوشیک -

ه اما باز موفق نشدم و تا ب ششیتا برم پ رونیب انیمنتظر بودم دکترا و پرستارا ب دیکش یپر م ایعرش دنید یراب

از جام محال  دمیرو ند ایکه خسته بودم اما تا عرش نیبا ا ششیبره پ یدادن کس یبخش منتقلش نکردن اجازه نم

و  دمیاز جا پر ایعرش دنیآوردن با د رونیب وی یس یبود تکون بخورم حدود چهار ساعت بعد تخت روان رو از آ

شد و هر چهار نفر تا بخش مورد نظر  یبار جار نیچندم یسمت او رفتم دستش رو در دست گرفتم و اشکم برا

 قبل از ورود رو به ما کرد و گفت: تارپرس میاش کرد یهمراه

 همراه داشته باشه! کیلطفا  -

 تکون دادن یبر یتون یکه م نیا یبه معن یزدن و سر یندانداختم هر دو لبخ ینگاه یعمو و عل به

رو سر جاش جا به جا کرد و سرمش رو وصل  ایکه عرش نیهمراه پرستار وارد بخش شدم بعد از ا هیبغض و گر ونیم

 کرد رو به من کرد.

 ازین یزیبه چ هم بهوش آمده فعال بر اثر مسکن خوابه اگر هم نیخوبه قبل از ا یلیخ شیاتیخوشبختانه عالئم ح -

 من در خدمتم شب خوش خانم نیداشت

من زنده است و  یایعرش یعنیبهوش آمده؟  ایگفت؟ گفت عرش یکردم اون چ یخنگ نگاهش م یمثل آدم ها -

 ازت متشکرم یلیخدا جون ممنونم خ یممکنه هر لحظه چشم باز کنه؟ وا
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مدت  نیتو ا دمیاو کش ی دهیرد و رنگ پربه صورت ز یو کنار تخت قرار دادم نشستم و دست دمیرو کش یصندل

سابق  یایبشه همون عرش دیبهش برسم با یحساب دیبا رونیب میجا که رفت نیدر آورده بود از ا لیبیو س شیعشقم ر

کردم تا  یم ینشست لحظه شمار یآن م یوبر آن زدم قطرات اشک دونه دونه ر یخودم دستش رو گرفتم و بوسه ا

خم  دستش یبهم غلبه کرد سر رو یل بزنم به چشماش و صداش رو بشنوم کم کم خستگز نمشیچشم باز کنه و بب

 کردم و به خواب فرو رفتم.

 انداختم. یکرد چشم باز کردم و به اطراف نگاه یکه انگار صدام م یفیضع یصدا دنیشن با

 خانمم، پرستو. -

شد از جا بلند شدم دستش رو  یردهانم گذاشتم و اشکم جا یدست رو دمیکش ینیه ایچشم باز عرش دنید با

 فشردم نهیس یگرفتم و رو

ودن ب ستادهیدو طرف تخت ا یخوبه عمو و عل ایرفع شد و حال عرش یداد که خطر به کل نانیاطم نهیبعد از معا دکتر

 حالش خوب شده چشم باز کرده ته دلم خوش حال بودم اما باز غم نبود دمید یکه م نیزدن از ا یحرف م ایو با عرش

 دیسمت من چرخ ایبود! نگاه عرش کیشر یخوشحال نیکرد کاش بود! کاش با من تو ا یم ینیبابا ته دلم سنگ

انگار اونا متوجه حال  دمیکش یخجالت م یبرم اما در حضور عمو و عل کشیزد و با اشاره ازم خواست نزد یلبخند

وم آر یو اتاق رو ترک کردن با قدم ها نیباش راحت میزار یدگرگونم شده بودن که لبخند زنان گفتن شما رو تنها م

 شدم و کنارش نشستم دستم رو در دست گرمش گرفت و گفت: کیبه تخت نزد

 جبران کنم دوارمیام زمیعز یشد تیاذ یلیمدت خ نیدونم تو ا یخوام م یمعذرت م -

 اش گذاشتم نهیس یبگم خم شدم و سر رو یزیچ نتونستم

 میزندگ یدوباره تنگ شده طلوع  یلیدلم برات خ -

 :دیو پرس دیبر سرم کش یدست

 پرستو عمو کجاست؟ اون حالش خوبه مگه نه؟ -

 شد. یاشکم جار ریبه حالت سابق نشستم و سر با ز دوباره

 ام رو گرفت و سرم رو باال برد چانه
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 پرستو نگو که عمو... -

 ام جواب سوالش رو گرفت و نم اشک تو چشماش جمع شد. هیشدت گرفتن گر با

را آمدم دلم ب نییاشکم رو پاک کردم و از تخت پا یشکوفه، عمو و عل ن،یناصر، شاه ون،یمامان، کتا انوش،یورود ک با

 یخبر رو بهشون داده و قرار شد همگ یعل شیساعت پ کیجا باشه  نیخواست ا یسوخت االن دلش م یخاله م

 تهران انیب

 فتم که گفت:رو گر ایو سراغ محراب و مح ستادمیا ونیکتا کنار

 ذره شده هیکردم دلم براشون  یاحساس م دنشونیند میکه آمد روزیموندن از د مارستانیشکوه تو سالن ب شیپ -

آمدن اتاق که  ایامر نشد که بچه ها به دن نیکنم اونم متوجه ا ریرو غافلگ ایمنتظر بودم اتاق خلوت بشه تا عرش

که هر دو رو در آغوش گرفته بودم وارد اتاق شدم حواس  ین در حالخلوت شد بچه ها رو از شکوه گرفتم و لبخند زنا

 گفتم: یکودکانه ا یبه ما نبود لبخند زنان جلو رفتم و با صدا ایعرش

 ؟یسالم بابا دون خوب -

 داد بهت زده نگاهم کرد و گفت: هیارنج دستش تک یو رو دیاز جا پر کدفعهیسرش رو سمت من چرخوند که  ایعرش

 ...نانی. ا..یپرستو ا -

 بغض سر تکون دادم با

 آمدن ایخورده زودتر به دن هیما که البته  یافسانه ا یاهووم دوقلوها -

قربون صدقه اش  دیبوس یتخت نشست و بچه ها رو دستش دادم هر کدوم رو که با شوق م یلبخند زنان رو ایعرش

کردم  یپدر بمونن عاجزانه خدا رو شکر م یم بکه خدا نخواست که بچه ها نینشوند از ا یرفت و خنده رو لبام م یم

 شد. یجار هامگونه  یرو یکردم اشک خوش حال یکه هر سه رو نگاه م یو در حال

 یدونم چرا ول ینم میسپس عازم رفتن شد میام موند یخونه، پدر یمرخص شد چند روز ایهفته بعد که عرش کی

جا  نیخواست هم یانگار از اون خونه دل زده شدم دلم مکنم  یخواست برگردم خونه و اون جا زندگ یدلم نم چیه

ر کردم اگ یدر وجودم رخنه کرد احساس م یرسحس ت هیبابا رفت  یکنم از وقت یزندگ انوشیبمونم و کنار مامان و ک
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 یاما م میکن یتهران زندگ میایبخوام ب ایخواست از عرش یدلم م نمشونیب یوقت نم چیه گهیازشون دور بشم د

 کار نخواهد شد. نیبه ا یخاطر خانواده اش راض دونم به

من حاضر  ستمیاو و خانواده اش راحت ن شیفکر بکنه که پ ایخواستم عرش یدادم نم حیسکوت رو ترج نیهم یبرا

 بگذرم فقط کنار او و بچه هام باشم، زمیبودم از همه چ

ا کرد خالصه اون روز روز ب راتیخ ریردم فقم نیکرد و ب یخونه غوغا به پا شد عمو گوسفند قربون میکه برگشت یروز

کامل خود رو به دست  یسالمت ایآمدن تا کم کم عرش یم ایعرش ادتیمهمان به ع یبود و هر روز عده ا یشکوه

 آورد.

معمول تو آشپزخونه مشغول کار بودم و بچه ها رو که حاال سه ماهشون شده بود به خاله سپرده بودم سرم گرم  طبق

ما با ا هیک نمیوارد آشپزخونه شد چنان غرق افکار خودم بودم که سر بلند نکردم بب یس کردم شخصکار بود که ح

 رعنا جا خوردم و سر بلند کردم یصدا دنیشن

 پرستو -

کردم اصال حال و حوصله بحث و جدال نداشتم به  یطور با بهت نگاهش م نیزد هم یبود اسمم رو صدا م یبار نیاول

 گفتم: یومبا لحن آر نیخاطر هم

 ؟یبر یتون یندارم م یکار یکمک آمد یاگر برا -

 مکرد یبد یلیدونم که در حقت خ یکنم من و ببخش م یبطلبم خواهش م تی. آمدم که ازت حاللنه پرستو آمدم.. -

 نزدم یقدم ازش فاصله گرفتم و حرف هی

سرم بال آمده بود که بحث و جدال  یرازش به دل نداشتم اصال اون قد یو گله ا نهیک چیمن ه یدونم چرا ول ینم

 نداشتم ادیرخ داده رو به  نمونیکه ب ییها

 انداخت و گفت: ریبه ز سر

 نمتیوقت نب چیه گهیکنم چون ممکنه د یخواستم قبل از رفتن ازت معذرت خواه فقط

 به ابروهام دادم یتعجب حالت با
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 !؟یبر یخوا یکجا م یبر -

 بغض جواب داد با

 میهمون بهتر جدا ش میندار یسازگار زیچ چیسر ه یمن و عل -

 و گفتم: دمیاشکش دلم به درد آمد دستش رو کش دنید با

حرف رو نزن که ازش  نیاصال ا یجدا بش یخوا یم یاختالف الک هیکشکه که سر  یمگه زندگ نمیبب نیبش ایب -

 متنفرم تا حد مرگ

 دهان باز نگاهم کرد سپس گفت: با

مدت که ازم خواست برم نرفتم  نیشه تو ا یبازم دعوامون م نهیجا بب نیباز من رو ا ادیب یبرم عل دیتونم با ینم -

 یم قبال ازم میکن یم یکنار هم زندگ به،یکه مثل دوتا غر یاما نه اون من و دوست نداره مدت ادیکوتاه ب دیگفتم شا

 گهید ستیمن قبول کردم اون حاضر نکردم حاال که  یم خالفتخواست به خاطر بچه دار شدن برم درمان کنم اما م

 نزد  ییجز جدا یکه باهاش حرف زدم حرف شبید ادیبا من کنار ب

 زدم و گفتم ینشوندمش لبخند یصندل یرو

 ایداره نگران نباش من و عرش ازیکم به زمان ن هیاون فعال ازت دلخوره  ؟یشناس یانگار که شوهرت رو خوب نم -

 شه ناراحت نباش یت مدرس زیهمه چ میکن یباهاش صحبت م

 نگفت یزیگنگ نگاهم کرد و چ یحالت با

قا واز آ شیبند خشک کردم رو به رعنا گفتم که حواسش به غذا باشه و خودم به پ شیدستم رو با پ ایورود عرش با

د رک یهم همه ا یموقع عل نیگل از روش شگفت و دستش رو تا آخر باز کرد که من رو بغل کنه که هم دنمیرفتم با د

 کرد و گفت: یاخم یخندان و با شوخ ییرو هل داد و با رو ایو با خنده از پشت عرش

 جناب ستیکارا ن نیا یجا جا نیا -

 و گفت: دیحرکت من رو تو آغوش کش کیباز اخم کرد و با  شیبا ن ایعرش

 تونم بغلش کنم یشه زنمه هر جا دوست دارم م یم تیحسود هیچ -
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چشماش گذاشت و  یهر دو دستش رو رو یولم کنه عل ایکردم تا عرش یو تقال م دمیخند یم سهیر هیخجالت  از

 گفت

 چشمام رو بستم نیاز ا نمیا ایخب بابا ب یلیخ -

لباس  هیکمکش کردم لباس هاش رو عوض کرد و  میوارد اتاق شد میکرد یخنده کنان پله ها رو ط ایو عرش من

 م زدکه صدا رونیخواستم از اتاق برم ب دیپوش یراحت

 نفسم -

 میبله زندگ -

 ام زد یشونیپ یرو یشد و بغلم کرد و بوسه ا کینزد بهم

 خانمم یممنونم که هست -

تخت انداختم و شروع به قلقلک  یحرکت بلندم کرد و رو کیزدم و دستم و دور کمرش حلقه زدم که با  یلبخند

 هی دیکه گذشت دست از کارش کش یکردم که ولم کنه کم یازش خواهش م دمیخند یکه م یکردن کرد در حال

 یکه همون موقع لب هاش رو رو مکردم من رو به خودش چسبوند نگاهم رو باال گرفت یمشت به بازواش زدم و اخم

 *ل*ب*ه*ا*م قرار داد.

خنده  ریز میو زد میدیکه به در وارد شد هر دو از جا پر یرو بستم و خودم رو به دستش سپردم با تقه ا چشمام

رو بغل  ایکه محراب و مح یشالم بردم و پشت سرش رفتم خاله در حال ریموهام رو ز یمت در رفت منم زودس ایعرش

 رو به ما گفت: یگرفته با لحن تند

 نه؟ نیریگ یسراغشون رو نم یکه حت نیشد ریکه از بچه هاتون س نیمثل ا -

 گفت: ایکه عرش میو من محراب رو بغل گرفت ایمح ایعرش

 میریبگ یسراغ ستین یازیدست مادر بزرگشون باشن نکه  یتا زمان -

ت فرص هیصحبت کنه و  یکردم و ازش خواستم با عل ایبعد از رفتن خاله رو به عرش میدیخنده اش من و خاله خند با

 شده بود. مونیاز کردار خودش شرمنده و پش دیرس یبه رعنا بده چون بنظر م گهید
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بود خواستم ظرف ها رو ببرم  ایو عرش یعل یو سر به سر گذشتنا یا شوخقبول کرد بعد از سرو ناهار که ب اونم

در حضور عمو و خاله  ایکارم شد و خودش دست بکار شد بعد از رفتن او به آشپزخونه، عرش نیبشورم که رعنا مانع ا

نگار با نگفت ا یزیسکوت کرد و چ یپند دار به او کردن عل حتیچند نص هی زیصحبت کرد خاله و عمو ن یبا عل

 مثل زشونیبه رعنا بده کم کم به مرور زمان همه چ گهیفرصت د هیقانع شده بود و قبول کرد  دیکه شن ییحرفا

کرد. غزل هم دو ماه بود که  یکه رعنا به خاطر بچه دار شدن به پزشک مراجعت م یسابق برگشت و حاال چند روز

وسط  نیرفت اما ا یم شیپ یو خوش یبه خوب زید همه چخونه پدرش ش میکه داشت مق یبد اریو ربارداره و به خاط

شد شب  یم سیافتم چشمانم خ یم ادشیبه  یبابا رو نتونستم فراموش کنم و هنوزم که هنوزه وقت یهنوز غم دور

تا بالخره حرف دلم رو  فتمبه خودم کلنجار ر یلیدوست دارم؟ خ یکه چ دیرو به من پرس ایعرش مونیسالگرد عروس

نداد دوست نداشتم  یساکت موند و جواب یمدت میتهران بش میمق میتونه بر یشه و م یخواستم اگر مزدم و ازش 

شدم اما تا چند  مونیحرف رو زدم پش نیکه ا نیکار رو ناخواسته کرده بودم از ا نیکه ا نیناراحتش کنم اما مثل ا

 یایباز همون عرش دمید یکه م نیبود از اگرفته  دهیاورد انگار که حرفم رو نشنینگفت و به رو ن چیه ایروز عرش

رفتم بعد از سالم و  شوازشیسابق بود و ازم دلخور نبود خوش حال بودم طبق معمول از سر کار که برگشت به پ

 گفتن رو به من دو پاکت گرفت. دیخسته نباش

 خندون گفت: ییبا رو و

 فداش بشم. یخانم خوشگل و ماه خودم که من اله میتقد نمیا -

 کردم و گفتم: یمکث دمیخند

 هست؟ یچ نیخدا نکنه، حاال ا -

 ابرو اشاره کرد. با

 .نیخودت بازش کن بب -

. دمیکش یاز سر خوش حال یغیمقصد تهران ج تیدوتا بل دنیزدم و پاکت رو باز کردم با د ییدندون نما لبخند

 گونه اش زدم. یرو یو بغلش کردم و بوسه ا دمیپر

لک زده بود دست درد نکنه  انوشیمامان و ک دنید یچه قدر دلم برا یدون یون نمممن یلیخ زمیمتشکرم عز -

 .میزندگ
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 و گفت: دیخند

 عشقم؟! یفکر کرد یشم پس چ یات م یمن هم متوجه دلتنگ ینگ یچیتو ه -

 تو بغلش. دمیبه چاله گونه اش شدم و باز پر رهیخ

 دوستت دارم عاشقتم! -

 .دیخند

 تر. شیمن ب یول -

 تر. شین از تو بم رینخ -

 .تر شیتر ب شیتر ب شیمن ب رینخ رمینخ -

 .مشت نثار بازواش کردم هیو  دمیخند

 آورد. یکرد و دلم و به درد م یداد م یشهر ب نیا یدرون شهر خودم که نهادم باز داغم تازه شد و نبود بابا همه جا پا

الم س یبعد از کل میام شد یخونه پدر یکردم بعد راه با اون درد و دل یاز رفتن به خونه سر خاک بابا رفتم. کم قبل

 یتا کس ارمیکردم به رو ن یم یشد سع یکه دلم از نبود بابا در جا فشرده م نی. با امیدور هم نشست یو احوال پرس

 یگفت وقت یبهم م شهیشکسته و الغر شده بود. هم یلیمدت خ نیرو به خصوص مامان رو ناراحت نکنم چون تو ا

ر باز دو ییزدم. بعد از سرو ناهار و چا ینم یو حرف ختمیر یو هر بار فقط اشک م دهیانگار که بابا رو د نهیب یمن رو م

 گفت: ایرو به عرش انوشیکه ک میو منتظر اومدن شکوه و شکوفه شد میهم نشست

 رزو کردم یخواست یخونه رو که م -

 :دمیمکث و تعجب رو به هر دو پرس با

 ؟خونه؟! کدوم خونه -

 و با خنده گفت: انوشیزد تو سر ک ایعرش

 ؟یریجلو دهن لغت رو بگ یخاک تو سرت نتوتست -
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 گفت: زونیآو یپشت گوشش رو خاروند و با لب و لوچه  انوشیک

 محرمانه است. هیرفت قض ادمیآخ  -

 .میخنده زد ریز یو همگ 

دونستم چون من رو  یم ایعرش ونیودم رو مدبابت تا عمر دارم خ نیاز ا میتهران شد میمق شهیهم یبرا نیاز ا بعد

 به خواسته ام رسونده

 یم مونیزندگ نیریاز خاطرات تلخ و ش یادیو  میرفت یدو ساله راه م یایدر دست اون کنار محراب و مح دست

 خاطره فقط فقدان بابا بود. نیو تلخ تر میکرد

 .است یهم چنان باق تیآمد دفتر حکا انیبه پا#

بت مث یخوبشون به من انرژ شنهاداتیکردند و با نظرات و پ یکه بنده را همراه یدوستان یاز تمام ینو قدر دا سپاس

 هم نیا دندیبخش

 ما بود. یدوباره  طلوع

 تان متداوم با طلوع دوباره باشد. یزندگ دوارمیام

 ــــــــــانیپــــــــــا
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 یعثمان ایشما  ناد دوستدار


