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»اول فصل«

!عروس و دوماد اومدن -

 نیرفتند که ا یسالن بودند به سمت در خروج يکه تو یتمام کسان. داد یرو خبر م ایبود که اومدن پرهام و لع سیپرد يپر از شاد يصدا

!رو نداشتم اهامیمرگ رو دنید ییلحظات رو تماشا کنند به جز من که توانا

دونستم و حاال اون  یم میپرهام رو مرد زندگ شهیمن هم. چشمام بود یشگین روزا مهمون همکه او يزیچ. چشمام حلقه بست يتو اشک

و سه  ستیچهار سال و دو ماه و ب قایمن بود و چهار سال از من بزرگ تر، دق يپرهام پسر عمه . کرد یاز من ازدواج م ریغ یداشت با کس

!روز

که با پرهام ازدواج کردم خوابم  ییکرده، هر شب با فکر روزها يخواستگار شونیمساقبل از اون روز که خبردار شدم پرهام از دخترِ ه تا

بوده و من اونا رو به اشتباه، به حساب عالقه  یپرهام به من فقط به خاطر نسبت خانوادگ يتونستم باور کنم تمام محبت ها ینم. برد یم

! مگذاشته بود

بهش  یپرهام هم بارها مچم رو وقت. موند ینم ادمی يزیپرهام چ یمشک يمن جز چشما و میرفت یکه همه با هم به گردش م ییلحظه ها چه

گردوندم، اما چند لحظه بعد دوباره روز  یشدم و رومو بر م یداد، من هم از خجالت قرمز م یزل زده بودم گرفته بود و جوابم رو با لبخند م

!از نو ياز نو روز

:شد و بعد با خنده گفت رهیچند لحظه به صورتم خ. دیبرگشتم پرهام منو د شگاهیاز آرا یخواهرم وقت یواسه عروس ادمهی

 ؟یش یم یچ یعروس بش -

. کرده بودم دایپ یبینفسم به شماره افتاده بود و حال غر. کردم یگفت و رفت، اما من همون طور خشکم زده بود و رفتنش رو نگاه م نویا

آروم  یخواستم کم یهر بار که م! و سرمست باشم ارمیهم خم به ابروم ن یر اتفاق وحشتناکماه با ه کیبود که تا  یجمله کاف هیهمون 

. شدم یم وونهیسالمِ ساده هم د هیبا  یو حت دمشید یالش بشم دوباره میخ یو ب رمیبگ

و در رو پشت  دمیم دوبه سمت حمو عیسر. تازه متوجه شدم صورتم غرقِ اشکه. بلندتر شد و منو به خودم آورد تیجمع يهلهله  يصدا

شد و صورتم هم داشت  یچشمام هر لحظه قرمزتر م. که آبروم رو نبرن رمیاشک هام رو بگ يجلو دیبا يدونستم چه طور ینم. سرم بستم

 دمیآب رو باز کردم و چند مشت آب به صورتم پاش ریش. گرفت یکه داشت سراغم رو م دمیمامانم رو شن يصداهمون لحظه . کرد یورم م

که به صورتم زده  یشیتمام مواد آرا. اما خودم از صورتم وحشت کردم نمیاش رو بب جهینگاه کردم که نت نهیبه آ. ه ورمِ صورتم بخوابهک

:ام شدت گرفت و به التماس افتادم هیگر. شده بود یسرخ پوست يها ینقاش هیو صورتم شب ختهیبودم به هم ر

 نیبه خودت قسم ا! ایخدا رم؟یباال بگ لیسرمو تو فام يچه طور گهید. زهیر یبه هم م یهمه چ به دادم برس، نذار آبروم بره که ایخدا -

وقت  هی. ریرو بگ یلعنت ياشک ها نیا يجلو ایخدا. وقت عاشق نشم چیه گهیدم د یغلط کردم، قول م ایخدا. ادهیز یلیامتحان واسه من خ

!بکن يکار هی ای، خدازنه یمامان داره صدام م! ایخدا يوا. جا نیا ادین یکی

شدم از  یحاضر نم یمن که حت. تند تند صورتم رو شُستم هیدونستم مالِ ک یحموم بود و نم يکه تو یآب و با صابون ریرفتم سرِ ش دوباره

. تمرف رونیکرد و از حموم ب دایپ يباالخره صورتم حالت عاد. افتاده بودم يروز نیاستفاده کنم حاال به چن يا گهیکس د يشامپو
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سرش  ایلع. دنیدست تو دست هم مشغولِ رقص ایبودن و وسطشون هم پرهام و لع یکوبیعمه ام مشغول پا يسالنِ بزرگ خونه  يتو همه

. بلند شد تیسوت و دست جمع يو صدا دینثار پرهام کرد، پرهام هم گونه اش رو بوس يرو باال گرفت و نگاه عاشقانه ا

دهنم رو گرفتم و  يبا دست جلو! ارمیبهم دست داد که احساس کردم االنه که باال ب ياون قدر حال بد اشک به چشمام هجوم آورد و موج

اصال نتونسته بودم غذا  یاون چند روزِ مونده به عروس. ادیب رونیمعده ام نبود که بخواد ب يتو يزیچند بار عق زدم اما چ. حموم شدم یراه

به کارم نداشت و جز در  يبابا هم که خوشبختانه کار. نپرسه يزیودم که مامان بهم غر نزنه و چچند روزه رو بهونه کرده ب میژبخورم و ر

!داد ینم ریبهم گ يمواقع ضرور

:به خودم گفتم تیدست چند بار آروم به صورتم زدم و با عصبان با

تو دلت هزار  شیدید یاون وقتا که تا ممگه  ؟يخوا یرو م نیتو سرت شده؟ آره؟ هم یهمه بفهمن چه خاک يخوا یم! احمق يدختره  -

صد بار بهت نگفتم خودت رو  ،يبرد یدعاهات اسم اونو م يو اولِ همه  يداد یو هر روز واسش صدقه م یرفت یبار قربون صدقه اش م

نگفتم اگه اشتباه » !خواد ینه، من مطمئنم که پرهام منو م« ،یگفت یه. کن، اما به گوشت نرفت که نرفت آمادههم  يروز نیهمچ هی يواسه 

 یدعا م شیواسه خوشبخت فته،یاتفاق ب نیبه فرضِ محال هم که ا« ،یگفت یم نانیتو هم با اطم ؟یکن یکار م یاون وقت چ ؟یچ یباش دهیفهم

اگه  ؟يدیفهم ،یکن یخوشحال دیبا شتریاز همه هم ب ،یگ یم کیو بهشون تبر ير یاالن م نیهم! ؟یکن یکار رو نم نیپس چرا حاال ا» !کنم

رو که بهت گفتم به  يو کار رونیشد؟ حاال برو ب تیحال! ارمیپدرت رو در م میخونه که رفت ،یاگه بغض هم بکن یحت چ،یقطره اشک که ه هی

. نحو احسن انجام بده

غرق صحبت  یرفتم طرفشون، حساب. بگم کیتونستم راحت تر بهشون تبر یو م دنیرقص ینم گهیخدا رو شکر د. رونیحموم رفتم ب از

اون همه سر و  نیرو ب ایلع يکه بتونه صدا نیا يرو تو دستش گرفته بود و برا ایپرهام دست لع. حضورِ من نشدن يبودن و اصال متوجه 

نفسم بند . دیزد و دستش رو بوس یقیگفت که پرهام لبخند عم یچ ایدونم لع ینم. گرفته بود ایک صورت لعیصدا بشنوه، سرش رو نزد

 بیبه خودم نه. دستم فرو رفت ينکنم دستم رو محکم مشت کردم و ناخن هام تو یو کارِ اشتباه رمیخودم رو بگ يکه جلو نیا يااومد، بر

:زدم

زود  ،یرو نگاه کن زایچ نیا یسیکه وا نیا يبه جا! زدم؟ یبا تو حرف م ایکردم  یپس از اون موقع تا حاال داشتم گل لگد م! ؟يشد وونهید -

. بگو و برورو  کتیتبر

:بدتر بود صداش کردم هیکه از صد تا گر يدهنم رو قورت دادم و با لبخند آبِ

.آقا پرهام دیببخش -

 دنشونید يکه عاشقشون بودم و برا ییلبخند زد، از همون لبخندها دیپرهام منو که د. دوشون صورتشون رو به طرف من برگردوندن هر

:دیچیگوشم پ يقشنگش تو يصدا. بود يا گهیهم متعلق به کس د لبخندش یکردم، اما حاال حت یم يهر کار

سالم سارا، حالت چه طوره؟  -

 یهر بار که صدام م. گفت یم یجورِ خاص هیگفت، اصال  یقشنگ م یلیاسمم رو خ. گفت یخواست سالم کنه اسمم رو هم م یم یوقت شهیهم

:خودم رو جمع و جور کردم و گفتم. ختیر یزد قلبم م

 ن؟ین، شما خوبممنو -
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:بهش گفتم یشدم و با حرص پنهان یسوال احمقانه ام عصبان از

. گم یم کیبهتون تبر! نیخوب یلینداره، معلومه که خ دنیپرس گهیالبته حال شما که د -

:و تمام توانم رو جمع کردم تا بتونم بگم دمیکش یقیعم نفس

. نیخوشبخت باش -

. یبچگ يساراست و البته همباز م،ییدختر دا شونیجان، ا ایلع. ممنون -

:دستش رو از دست پرهام در آورد و گرفت طرفم ایلع

. باهاتون خوشوقتم ییاز آشنا -

گرم بود، هنوز حرارت دست  یلیدستش خ. احساس گرفتم یب یلیدستش رو خ. نبود يخواست دستش رو رد کنم و برم اما چاره ا یم دلم

دستش و رها کردم و به رسم ادب . از خودم بدم اومد! پرهام دستاش رو محکم فشردم يدست ها يجا اراده به یب. پرهام رو داشت يها

:گفتم

. طور نیمنم هم -

دختر عموم  نیریش. کرد ینگاهم م یعروس و داماد نشسته بود و با نگران گاهیکه دورتر از جا نیریکنارشون رد شدم و رفتم طرف ش از

هم از دوست  نیریش. میبود یمیصم یلیهمسنِ خودم بود و با هم خ نیریش. من به پرهام خبر داشت که از احساسِ یبود و تنها کس

خاطر حالِ  نیازدواج کرد، به هم يا گهیبشه اون پسر با کس د قیمن عم يکه احساسش به اندازه  نیقبل از ا مااومد ا یبرادرش خوشش م

به  یمحکم یلیحرفاش تموم شد س یبرام آورد، وقت نیریرو هم ش ایپرهام از لع رفتن و بله گرفتنِ يخبر خواستگار. کرد یمنو درك م

:کنم گفتم کنترلشتونستم  یکه نم یتیصورتش زدم و با عصبان

. ینکن یمورد با من شوخ نیوقت در ا چیباشه ه ادتی يزدم که تا عمر دار نویا -

:اش گرفت و گفت هیگر نیریش. خواستم حرفش رو باور کنم ینم

وقت به  چیتونم حالِ تو رو درك کنم چون ه یمن نم. يزیرو تو خودت نر یچیقول بده ه یمنو بزن ول يبزن، هر چه قدر دوست دار -

 یاز پرهام م شهیتو هم ادیم ادمی یاز وقت. يوقته پرهام رو دوست دار یلیدونم خ یتو عاشق نبودم، اما از احساست خبر دارم، م ياندازه 

. بهتر از پرهام رو برات در نظر گرفته یمطمئن باش خدا کس. سارا حتما قسمت نبوده... اما  ،ياون بزرگ شد تو با عشقِ ،یگفت

. شم بهوش اومدم داریکرد ب یکه التماس م نیریش يبا صدا. طرفم دیدو نیریکه پاهام سست شد و ش دمیفقط فهم دمیصداش رو نشن گهید

:گفتم یشد و به سخت ریاشکم سراز. سرم خراب شد يرو اینگار دنافتاده ا یافتاد که چه اتفاق ادمی یوقت

. نزنمت گهیدم د یقول م ،يکرد یتو رو خدا بگو شوخ ن،یریش -

:و ادامه دادم دمیرو بوس صورتش

.گهیبگو د ،یحاال بگو که دروغ گفت... غلط کردم، اشتباه کردم زدمت، به خدا دست خودم نبود، حاال  -

تونستم نفس بکشم،  یشده بود که نم نیبه هق هق افتادم، بغضِ گلوم اون قدر سنگ. کرد یم هیکرده بود و فقط گر سرم رو بغل نیریش

و  دنیکش غیشروع کرد به ج د،یوضع رو د نیکه ا نیریحرکت شده بود، ش یانگار هوا رو ازم گرفته بودن، دهنم باز مونده بود و چشمام ب

:صدا زدنم
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باالخره فراموشش  ،يببر نیطور نکن، به خدا ارزشش رو نداره خودت رو از ب نیسارا، با خودت ا! دادش برس به ایسارا چت شد؟ خدا -

 ؟يد یسارا به من گوش م. یکن یم

 يو دوباره اشکام جار دمیکش یقینفس عم. صورتم يکرد رو یآب رو خال وانینصف ل. آب برگشت وانیل هیو با  رونیب دیاز اتاق دو نیریش

که فکرش رو  نیریش. کردن هیبلند شروع کردم به گر يبغلش کردم و با صدا. آب به خوردم داد یام داد و کم هیتک واریبه د نیریش. شد

. نباشه، چون اون ساعت از روز همه سرِ کار بودن یمنو دعوت کرده بود خونشون که کس فتمیب يروز نیکرد به چن یم

بالش فرو  يتا صبح سرم رو تو. درد دل کردن داشته باشم يرو برا یه تنها نباشم و کسمنو خونشون نگه داشت ک نیریشب هم، ش اون

کنارش نشستم و . پناهم نبود نیریجز ش یبود کس يلباس داماد يحاال هم که پرهام تو. ام رو نشنوه هیگر يصدا یکرده بودم که کس

:و گفت ارهینتونست طاقت ب. نباشهزدم که نگران  یلبخند تلخ

؟ی، خوبسارا -

. نگفت يزیچ گهیتونم حرف بزنم و د یکه نم دینگاهش کردم، فهم. ام نشه هیگر يبرا يوقت تلنگر هیزد که  یحرف م اطیبا احت یلیخ

 یرو فشار م گهیدست همد م،یاحساسمون رو به هم منتقل کن میخواست یم یما بود که وقت نیب يرمز نیا. فقط دستم رو گرفت تو دستش

 يبدرقه  يتا آخرِ مجلس که همه برا. کنم یرو گرفته بود که اگه حالم بد شد با فشردن دستش خودم رو خال ستمهم، د نیهم يبرا. میداد

اون  دیکنم، اما با هیخواست زودتر برم خونمون و تا صبح گر یدلم م. رفتن از جام تکون نخوردم یبختشون م يعروس و داماد تا خونه 

. کردم یلحظات رو هم تحمل م

هر دوشون با تمام وجود خوشحال بودن . عروس و داماد نِیکنار ماش میدیرس. شد یلحظه قطع نم کیها و سوت و دست  نیبوق ماش يداص

... شد اما حاال  یدلم آب م يفکر قند تو نیدر کنار پرهام تصور کرده بودم و از ا ییلحظه ها نیچن يچه قدر خودم رو تو. دنیخند یو م

:مامانم صدام کرد و گفت. نمیلحظه ها رو نب نیدادم و چشمام رو بستم که ا هیتک یندلص یرو به پشت سرم

حاال چت شده؟ ! یعروس هیمنتظرِ  شهیو هم يشده؟ امشب اصال حالت خوب نبود، تو که عاشق عروس برون بود یچ -

. نینگران نباش ست،یخوب ن ادیحالم ز نیواسه هم. کردم، معده ام درد گرفته يپر خور یلیامروز خ ست،ین يزیچ -

. شکسته شد میپس باالخره رژ -

شب  مهیساعت سه ن. بود اون لحظه از سواالت مامانم نجاتم داد یهر چ یکردم، ول یاون دروغ ها رو سرِ هم م يدونستم چه طور ینم

و درشتم با پرهام  زیخاطرات ر ادیصبح به  تا. لباس، به تختم پناه بردم ضیرفتم به اتاقم و بعد از تعو عیسر. خونمون میدیباالخره رس

کنار  ایمن لع يفکر که االن به جا نیتونستم بهش فکر نکنم، ا یکردم نم یم يهر کار. و به خدا التماس کردم کمکم کنه ختمیاشک ر

!رفت ینم رونیاز ذهنم ب دهیپرهام خواب

 يخودم، از عکس ها یتک يآلبوم به جز عکس ها يتو. سراغ آلبوم رفتم. دیکش یپرهام پر م يدلم برا. شد یم میحسود ایقدر به لع چه

 ییعکس ها یبودم، حت دهیکه اتفاق افتاده بودن چ یبیعکس ها رو به ترت. داشتم یرو که پرهام هم توشون بود نگه م ییفقط اونا یخانوادگ

. گذاشته بودم بیشده بودن رو هم به ترت گرفتهروز  هی يکه تو

 يعمو. اون عکس من هشت ساله بودم و پرهام دوازده ساله يتو! میدیرقص یم میکه داشت میط من و پرهام بودعکس فق نیاول يتو

بچه ها  يضبط روشن بود و همه . رو هم دعوت کرده بود لیفام يکرده بود و بابام مهمونشون کرده بود، همه  یتازه عروس کمیکوچ
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اون هم شروع کرد با . بلندم کنه، اما دستش رو رد کردم و با اخم صورتم رو برگردونماومد سراغم که  مپرها. جز من دندیرقص یداشتند م

:دنیآهنگ خوندن و رقص

تو رعنا رو بنازم  يو باال قد

گلِ باغ تمنا رو بنازم نو

 يکه با عشوه گر تو

يبر یهمه دل م از

 یکن یم دایش منو

یرقص ینم چرا

:خوند یکردن و پرهام همچنان م یداشتن من و پرهام رو نگاه مبه اطراف انداختم، همه  ینگاه یچشم ریز

طال  يکه با مو تو

بال يو باال قد

 یکن یبرپا م فتنه

یرقص ینم چرا

. خودم کردم و لبخند زدم يبه موها یمن نگاه. شدن یم ییروشن بود و به قول خاله ام، تو آفتاب طال یلیخ ينبود اما قهوه ا ییطال موهام

. دستم رو گرفت و بلندم کرد د،یه خندم رو دپرهام هم ک

سبک رقص بال  يا

ایمکن ناز و ب تو

يکه در رقص طرب شعبده باز تو

گل عشق و صفا  يا

از محفل ما مرو

يکه شاداب تر از هر گل ناز تو

تو رعنا رو بنازم  يو باال قد

گل باغ تمنا رو بنازم نو

:خوند یهمون طور هم م. با خودش رقصوندشد برقصم، پرهام دستم رو گرفت و  ینم روم

 يببر بایتو فر یبرقص چو

دل من تاب و توانم از

 یز تمنا بکَن یخرام چو

هوس بر دل و جانم برق

یالیمگر خواب و خ زادیتو پر يزینگاهم چو گر ز
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یوصال دیتر از ام نیریتو که ش یشبت گر، بخرام چو

عمه ام، مامانِ پرهام . دنیبعد هم شروع کردم رقص. اومد یخوند خوشم م یکه اونو واسه من م نیاما هم دم،یفهم ینم ادیشعرش رو ز یمعن

کم کم . اون ماجرا شروع عالقه ام به پرهام بود، البته از نوع کودکانه اش دیشا. عکسِ آلبومم بود نیکه اول یهمون. هم ازمون عکس گرفت

که االن اون کجاست؟  نیشد و تمام لحظه ها رو با فکر کردن به ا لیتبد یزندگ کیبه شر يهمباز هی يپرهام برام به جا شدنم،با بزرگ 

. کردم یم ينه؟ سپر ایکنه  یزنه؟ حالش چه طوره؟ به من فکر م یحرف م یکنه؟ با ک یکار م یچ

سبحان و  نا،یس ما،ی، س)پرهام يخواهرها( نازیپر س،یکه مالِ سه ماه بعد بود، من بودم و پرهام، پرد يعکس بعد يتو. رو ورق زدم آلبوم

!اون عکس پرهام چادر سرش کرده بود يتو). خواهر و برادرهام( لیسه

شده بودن و من هنوز سردرگم  میهمه قا. کنه دامونیقرار بود پ نایس. میکرد یم يموشک باز میقا میداشت میریکه عکس بگ نیاز ا قبل

:بکنه پرهام صدام زد يکه مامان کار نیکنه، اما قبل از ا ممیخونه که مامانم قاآشپز يرفتم تو. گشتم یشدن م میقا يبرا ییدنبال جا

. آب گرمکن ریز ایسارا، ب -

اون جا؟  یرفت يتو چه طور -

. ایب واریاز کنار د -

 نیگذاشته بود و ب يادیز يخرت و پرت ها هیچهار پا ریمامانم ز. بزرگ قرار داشت و تو کنج آشپزخونه بود هیچهار پا هی يگرمکن رو آب

:با ترس گفتم. نبود دایپرهام پ لهیاون همه وس

. نمتیب ینم ؟ییکجا -

:خودش کنار زد و گفت يرو از رو چادر

. ایجام، بدو ب نیا -

 سرِ يرو دیکنارش نشستم و چادر رو کش. آب گرمکن رِیبا کمکش رفتم ز. که نشسته بود بلند شد و دستش رو به طرفم دراز کرد ییجا از

:گرفت یاومد تو آشپزخونه، از مامان سراغِ ما رو م نایچند لحظه بعد س. هر دومون

بشه؟  میجا قا نیا ومدیکس ن چیمامان، ه -

. کن داشونیاومد جات رو لو بدم؟ خودت بگرد پ یخوشت م ،يشده بود میاگه خودت قا -

 يدهنم، انگشت اشاره  يکشم که پرهام دستش رو گذاشت روب غیخواستم ج یم. رونیها اومد ب لهیوس ریسوسک از ز هیلحظه  همون

 ياومد طرفم و من برا یسوسک داشت م. نگم يزیکه ساکت باشم و چ یعنی. لباش و سرش رو تکون داد ياش رو گذاشت رو گهیدست د

که نیا يآشپزخونه بود و پرهام برا يهنوز تو نایس. زدم یفرار از اون جا دست و پا م

پرهام دور زد و  يسوسک از کنار پا. دهنم بر نداشت يخودش، اما دستش رو از رو يپا يو لو ندم، بغلم کرد و نشوند روخودمون ر من،

:پرهام در گوشم آروم گفت. رونیرفت ب نایس. بهم کرد و موهام رو ناز کرد يزیپرهام نگاه محبت آم. رفت

. رفت گهیاون سوسکه هم د! هاکنه  یم دامونیپ یبکش غیخوام دستم رو بردارم، اگه ج یم -

کنه و خودمون  داینتونست ما رو پ یکس يتا آخرِ باز. دهنم برداشت ياون هم دستش رو از رو. تکون دادم دنیفهم يرو به نشونه  سرم

تا خودش کرد و بهم سفارش کرد  میقا لیسه يکمد کتاب ها يبود چشم بذاره، پرهام منو تو لیکه نوبت سه يدور بعد. رونیب میاومد
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 یاحساس کردم کس. بودم دهیترس یبود و حساب کیکمد تنگ و تار. پرهام در کمد رو بست و رفت. نخورم تکونسراغم از جام  ومدهین

:افتادم هیزدم به درِ کمد و به گر. کنه دامیپ لیبرام مهم نبود که سه. اومد داخل اتاق

. نیدر رو باز کن رون،یب نیاریمنو ب -

:شد و گفت یعصبان. کرد یگشاد شده داشت نگاهم م يبا چشما لیسه .کمد باز شد در

. نمیبب رونیب ایشن؟ ب یپاره م یگ یکتابام نم يرو ینشست ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا -

:زد پشت گردنم و گفت یکی. رونیرو گرفت و آوردم ب دستم

. نمیبدو برو بب -

 ییرایپذ يرفتم تو! که کتک هم بخورم نیچه برسه به ا ختم،یر یاشک م یحرف نیبودم و لوس، با کوچک تر يته تغار. ام گرفت هیگر

. شد یم داینفر پ نیآخر شهیشده بودن جز پرهام، هم دایهمه پ. خوند یداشت نماز م ییرایعمه ام تو پذ. کردم هینشستم و گر واریکنار د

همه به ! خوره یکردنش حرص م دایپ يبرا لیل بودم که سهخوشحا. کرد یتصورش رو نم یشد که کس یم میقا ییابود و ج ركیز یلیخ

دوباره پشت گردنم سوزش گرفت و  دمشیکه اومد تا د لیسه. نه ایاون جا هست  ننیبب دنیکش یم یسرَک هی ییرایاومدن تو پذ ینوبت م

:تکون داد و گفت يسر لیسه. شد شتریام ب هیگر

!پسره کجا مونده نیا نیپاشو بب ،يریآبغوره بگ ینیکه بش نیا يبه جا! وونهید يا -

 هی. گشتن یمامان و عمه هم دنبالش م یحت. همه کالفه شده بودن گهید. نهیاشک هام رو نب گهیندادم و سرم رو برگردوندم که د یجواب

» خوند؟ یماز مبود که داشت با چادرِ عمه ن یگشت، پس اون ک یاگه عمه داشت دنبالِ پرهام م«: به ذهنم خطور کرد يفکر هیلحظه 

. شک نکنه یبود از خنده منفجر بشم اما خودم رو کنترل کردم که کس کینزد دم،یچادر د نییرو از پا دشیشدم شلوارِ سف قیکه دق یکم

:کم پرهام رو نگاه کرد و گفت هیانداخت،  یو نگاه ییرایاومد تو پذ مایس

!که از اون موقع تا حاال نمازش تموم نشده؟ هیک نیا -

دفعه  هی مایس. خورد یپرهام خندش گرفته بود و شونه هاش از خنده تکون م. بهش کرد یبرگشت نگاه. که شک کرد رونیبره ب ستخوا

:و داد زد دیچادر رو از سرش کش

. کردم داشیبچه ها پ -

رفت . هام خوشش اومده بوداز ابتکارِ پر یمامان که حساب. کار کرده تعجب کردن یپرهام چ دنیفهم یو وقت ییرایتو پذ دنیدو همه

:رو آورد و گفت نیدورب

!الف بچه چه طور ما رو گذاشته سرِ کار هی. رمیعکس ازتون بگ هیالزم شد  -

که دمیصداش رو شن. کس حواسش به من نبود، جز مامانم چیه. رنینشستن عکس بگ همه

:گرفت یرو م سراغم

پس سارا کجاست؟  -

:با حرص گفت لیسه

. رهیگ یآبغوره م ییرایال چشمت ابرو، رفته نشسته تو پذبهش گفتم با -
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. ارشیبرو دنبالش ب -

!من؟ عمرا ؟یک -

. ییرم زن دا یمن م -

:کنارم نشست و گفت. چند لحظه بعد اومد. پرهام بود يصدا

. همه منتظرِ توان م،یعکس بنداز میبر ایب -

. امیمنو زد، نم لیسه -

. کردم میکمدش قا يمن بود که تو رو تو رِیگم تقص یبهش م. گهیاشکال نداره، داداشته د -

:گفت یاشک هام رو پاك کرد و با مهربون. شد ریاشکم هم سراز يقطره ها نیآخر

. به خاطرِ من، من که دوستت دارم. گهینکن د هیگر -

عمه چادرش رو آورد داد دست پرهام . میم نشستما بچه ها کنارِ ه. هیبق شِیحال پ يتو میرفت. دستم رو گرفت و بلندم کرد. کردم نگاهش

:و گفت 

. هیعکس چ نیا تیکه معلوم شه حکا ریبگ نویا -

. اذان از مسجد محلمون بلند شد يرو نگاه کنم که صدا يخواستم عکس بعد. هم چادر رو انداخت سرش و مامان عکس رو گرفت پرهام

:نمازم که تمام شد، سر به سجده گذاشتم و با خدا درد و دل کردم. آلبوم رو بستم، گذاشتم تو کمد و رفتم وضو گرفتم

اون حاال زن  ا،یخدا. وقت هم مالِ من نبود چیه ست،یمالِ من ن گهیاون د. کمکم کن تحمل کنم. یدون یبهتر از خودم دردم رو م ا،یخدا -

 یم نویکشم که ا یازت خجالت م. ناجور ذهنم رو پر کنه يکرهانذار گناه کنم، نذار ف. مرد زن دار باشه هیچشمم دنبالِ  ستیداره، درست ن

ها و قصه ها بعد از چند وقت باالخره  لمیقراره مثل تو ف دیگم شا یهمش به خودم م. به زنِ دومِ پرهام شدن هم فکر کردم یحت اگم ام

 یاحساس م ایخدا! سراغم ادیداشتن بچه هم که شده ب نازا باشه و پرهام به خاطرِ ایلع دوارمیچه قدر پست شدم که ام. پرهام مالِ من بشه

رو  ایکه موضوعِ لع يخدا جون از روز. شرمانه و ظالمانه ست یب یلیخ گهید یکی نیاما ا م،یبخش یاعتراف کنم م شتیکنم اگه افکارم رو پ

. نجاتم بده ،ییتنها پناهم تو ایخدا! پرهام من بشم زنِ... نباشه و بعد از اون، من  ایعمرش به دن ایلع دیگم شا یهمش با خودم م دمیفهم

. نجاتم بده

»دوم فصل«

گرفته بودن  میمامان و بابا تصم. هم دعوت بودن کی يدرجه  لِیتمام فام. میهفته از ازدواجشون گذشته بود و قرار بود مهمونشون کن کی

با پرهام و زنش رو به رو  دیعزا گرفته بودم که حاال چه طور با! ننماه استفاده ک وریشهر رِیدلپذ يپارك بدن که همه از هوا يرو تو یمهمون

باور کن خودتم اونو فقط به . راحت برخورد کن یلیباهاش خ. قدر خودت رو عذاب نده نیا«: کرد که یم حتمیهم مدام نص نیریش. بشم

رو خراب  ندتیزشش رو نداره که به خاطرش آار يزیچ چیکس و ه چیباشه ه ادتی. شترینه ب يدوستش دار يو همباز لیفام هیعنوانِ 

».يا گهید زیپسر عمه ست نه چ هیتو فقط  یزندگ يبه خودت ثابت بشه که اون تو اازدواج کن و خوشبخت شو ت. یکن
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به نام شوهر کنارم  يبود که مرد یبزرگ انتیخ. گفت، ازدواج کنم یکه م نیبه خصوص ا. رفت یکدوم از حرف هاش به گوشم نم چیه

 يبازم فکر تصاحب کردن جا...  يروز هیاون قدر صبر کنم تا  ایاصال ازدواج نکنم  ایدادم  یم حیترج! فکر کنم يا گهیاشه و من به کس دب

تونستم اون قدر نامرد باشم؟ یچه طور م. بود دهتو ذهنم افتا ایلع

سه تا . ختیاشون اسفند دود کرد و رو سرشون شکالت رکه اومدند مامان بر ایپرهام و لع. ما جمع شدند يتا ساعت شش همه خونه  عصر

دستام له  يرو تو نیریلحظه ها دست ش نیکردند و من تمام ا یو سبحان شربت تعارف م نایس! دندیعمه هام هم از ته دل براشون کل کش

!کردم یم

شونه  يرِ پرهام نشسته بود، دستش رو گذاشته بود روکنا نایس. بودن یمیبا هم صم یلیخ یسال از پرهام بزرگتر بود ول کی نایکه س نیا با

!موند یپرهام برام م یحداقل دوست يطور نیکاش پسر بودم، ا. دیخند یگفت و م یپرهام و باهاش م ي

ون همش. من ازدواج کرده بودند و فقط من مجرد بودم يتمام خواهر و برادرها. کردند یشلوغ شده بود و بچه ها سر و صدا م یحساب خونه

سه تا عمه  يهفده نفر بود که با خانواده ها ییما به تنها يخاطر خانواده  نیبه هم. دو ماهه بود ن،یکه پسرش، مت نایس یهم بچه داشتند، حت

.میشد یم يهم رفته پنجاه نفر يتا عموهام، رو دوهام و 

. عروس برون شده بود هیبودند که خودش  ادیها ز نیشراه اون قدر ما يتو. پارك میکه بر میها نشست نیماش يشدند تو ییرایکه پذ همه

 نیپرهام، ماش نِیماش يجلو. زد یپرهام سوت م يکرده بود و برا ادیضبط رو ز يصدا نایس. میشد نایس نیمن و مامان و بابا سوارِ ماش

. زدند یهم، دست م نایمامان و بابا و مهناز، زنِ س. زد یو مدام بوق م ندرقصو یخودش رو م

لحظه اون قدر ازش بدم اومد که  هی. زدم یغرق بود و من به خاطر اون زار م یخوش ياون تو. خورد یاز خودم حالم به هم م گهید

.ناخودآگاه شروع کردم به سوت زدن

:که کنارم بود در گوشش رو گرفت و گفت بابا

 ؟یمحتاج سمعکم کن يریسرِ پ يخوا یچته دختر؟ م -

 نیریزد از کنارمون رد شد و ش یکه بوق م یعموم در حال نِیماش. زدم یدست م گهیسوت، د يو به جا دمشیلحنش خندم گرفت، بوس از

و  وایش. رفتند یباال م نیریعموم، از سر و کولِ ش ينوه ها. زنم یخوشحال بود که دارم دست م. دست تکون داد جانیبا ه نیماش ياز تو

. عمو بودند نِیبودند و بچه هاشون تو ماشازدواج کرده  ن،یریش درِخواهر و برا اد،یشه

.سفرمون به شمال افتادم ادیزدم،  یطور که دست م همون

و زنش آمنه و دخترش آرزو که اون  لیسه. هم مجرد بود نایس. و سه ساله ستیاون موقع من نوزده ساله بودم و پرهام ب. بود شیسال پ سه

تو  یراه هر کس ياول ها. که اون موقع تازه نامزد کرده بودن هم، با ما بود س،یوهرِ پردش وسفی. موقع دو سالش بود هم، همراهمون بودن

عمه و شوهر عمه . لیسه نِیرفتن تو ماش وسفیو  سیپرد. همه جاها عوض شد میدینشسته بود، اما به جاده چالوس که رس شخود نِیماش

البته برادرِ  اد،یهم باهامون ب نیریبه اصرارِ من، عمو اجازه داد ش. شوهر عمه ام نِیو پرهام تو ماش نازیپر نا،یما و من، س نِیهم رفتن تو ماش

. میبود نیماش هیشونزده سالش بود و ما شش نفر تو  نازیشهرام اون موقع ده ساله بود و پر. هم فرستاد روشهرام  کش،یکوچ

عمه رفتار کرد، اما به  لیبه م یساعت کیپرهام هم . حرکت کنهبابا  نیبه پرهام سفارش کرد که تند نره و فقط پشت سر ماش یام کل عمه

کرد و ما هم شروع  ادیضبط رو ز يپرهام هم صدا ن،ییپا میرو آورد نیماش يها شهیش! گاز يپاشو گذاشت رو م،یدیتونل که رس نیاول
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 نیماش نیپرهام ب! میرفت یم سهیاز خنده رو  میزد یهم دست م نیریو من و ش دنیرقص یو شهرام م نازیو پر نایس. دنیکش غیبه ج میکرد

. میزد یم ادیرفت و ما از ترس فر یم گزاگیها ز

و مشغولِ  میبود داریاما ما همچنان ب دند،یکش یم ازهیهمه خوابشون برده بود و راننده ها خم نیسه صبح شده بود، تو اون دو تا ماش ساعت

:پرهام گفت. هم بود يریت بود و سرازخلو یلیقسمت از جاده که خ هیبه  میدیرس. دست زدن

آماده؟ . نیکن فیذارم ک یآهنگ توپ هم براتون م هی. میپرواز کن میخوا یکه م نیبچه ها آماده باش -

:میهمه داد زد ما

. آماده -

خواننده . منفجر بشن نمونده بود باندها يزیچ گهیآهنگ هم اون قدر بلند بود که د. ختیو هممون دلمون ر نییلحظه جاده رفت پا همون

:میزد ادیشروع کرد به خوندن و همه باهاش فر

خوام رو ابرا همدم ستاره ها شم  یم یگفت

قصه ها شم يتک سوار عاشق، من پر تو

بچگونه  يشعر و قصه ها يبه جا گفتم

رو عاشقونه یزندگ میبساز ایهم ب با

 میدو بالِ پرواز مرغ عشق ما

هاتا اوج آسمون  میریگ یم پر

 ستیحسرت تو قلبِ ما دو تا ن يجا

با غصه تک و تنها میمون ینم

:میو داد زد رونیب میسرهامون رو از پنجره ها برد. به تونل میدیرس

...  يال ال يال ،يال ال ال يال ،يال -

 يادیز اون پارك خاطرات زا. مینشستن انتخاب کردن و بساط رو پهن کرد يبرا ییمردها جا. دیبه پارك و افکارم از هم پاش میدیرس

 یم ادمیگرفتن و  یخاطراتم جون م يبا هر حرف و لبخند و اتفاق ساده ا. رفتند یچشمم رژه م يکه خودم بخوام جلو نیداشتم و بدونِ ا

. اومدن

دور  هیبق. باال رفته بودم یکندن چاغاله بادوم از درخت يپارك، برا نیهم يافتادم که تو يروز ادی. کردند یم يدرخت ها باز نیتا بچه ب چند

. نداختم یپرهام م يدرخت جمع شده بودند و منتظر بودند بهشون چاغاله بدم، اما من همه رو تو دست ها

:نشست کنارم و گفت نیریش

. دهیند یزود اشکات رو پاك کن تا کس ه؟یچه وضع نیا -

. کنم یم هیهم فکر کرده بود دارم گر نیریام آب افتاده بود، شثابت مونده بود و چشم یدرخت يچشمم رو. شدم تمیوضع يمتوجه  تازه

:بهش گفتم یسرم رو به اطراف چرخوندم و با نگران

پرهام کجاست؟  -
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:گفت يزیآم دیتو هم و با لحن تهد دیهاش رو کش اخم

 ياریدر ب يموش مرده باز يباز بخوا به جانِ خودم اگه. نداره یهر جا رفته به من و تو ربط ؟یبه تو چه کجاست؟ مگه تو فضولِ مردم -

االن  نیبذار از هم. دم، پس مواظب رفتارت باش یبزنم، حتما انجامش م يرو جد یحرف یکه من وقت یدون یم. رمیگ یم يحالت رو بد جور

. يدینفهم دنیقانه کشجز انتظارِ احم یچیه تیکه از زندگ یدر حال يریم یشه، تو م یکارات به کجا ختم م نیتو با ا ي ندهیبهت بگم آ

. یکن و غصه بخور تا دق مرگ بش هیاون قدر گر. حقته نیبدتر از ا یباش فیو ضع لیقدر خوار و ذل نیا یتا وقت. نهیهم اقتتیل

:چشمش رو گرفت و با حرص گفت يچشمم، خون جلو ياشک تو يحلقه ها دنیبگه که با د يا گهید زیخواست چ یم

. يخوار نکرد نیاز ا شتریخودت رو ب تا میبلند شو بر! احمق يا -

:حوصله گفت یخسته و ب نیریش. مینشست نهیما رو نب یکه کس ییپارك، جا يها مکتیاز ن یکی يو رو میدور شد هیکنار بق از

حرف بزن، هر ؟يکنم خسته شدم، خودت خسته نشد یهات رو تماشا م هیمن که فقط گر -

. یشگیهم يون ساراهم یبش دیبعدش با یتو دلته بگو، ول یچ

:شونه اش و گفتم يرو گذاشتم رو سرم

تونم باور  یتموم شده اما نم یهمه چ گهیدونم که د یم. و سردرگمم جیگ یلیخ. خسته شدم تیوضع نیخودمم از ا. برام دعا کن ن،یریش -

که  نیا ایشدم،  یاصال عاشقِ پرهام نمخواب بود و من  هی یکاش از اول همه چ. همش خواب بوده نمیهمش منتظرم که بلند شم بب. کنم

 نیهر وقت به ا اد،یب شیازدواجش پ يکه اصال ماجرا نیقبل از ا. رمیلحظه ها رو بپذ نیوقت نخواستم ا چیه. خواب بود هیازدواجِ پرهام 

وضع  نیدعا کن زودتر با ا. فتادهکردم، چه برسه به حاال که واقعا اتفاق ا یم هیعالمه گر هیجز منو انتخاب کنه  یکردم که اون کس یفکر م

خوام  یم. کشم یم هودهیپرهام انتظارِ ب يکه برا یدر حال رمیدوست ندارم بم. باشم فیو ضع لیندارم خوار و ذل تدوس ن،یریش. امیکنار ب

من . فکر کردم یلیچند وقته خ نیا ن،یریش. کنن یم تمیچشمم و اذ يجلو انیمدام گذشته ها م. ذاره یفراموشش کنم اما خاطراتش نم

اگر هم بخوام ازدواج کنم . رمیرو کنارِ خودم بپذ يا گهیمرد د چیتونم ه ینم. تونم فکر کنم ینمجز اون  يا گهیمرد د چیمطمئنم که به ه

خونم، خوام درس ب یم. وقت ازدواج نکنم چیگرفتم ه میتصم ن،یریش. بدم یجوابِ خدا رو چ. انتیخ یعنی نیتمام فکر و ذکرم پرهامه و ا

خواست  یمامان از همون موقع که هفده، هجده سالم بود م. مشکلم با مامانمه یول مکن یتنها زندگ شهیهم يخوام برا یم. تا آخرِ عمرم

گه  یحاال بابا هم م یمن زوده ول يگفت برا یاون موقع بابا هم پشتم بود و م. تونم درس بخونم یگفت بعد از ازدواج هم م یم. شوهرم بده

خدا کنه ارشد قبول . امسال هم که درسم تموم شد! درس رو بهونه کنم؟ ایبذارم  بیخواستگارهام ع يتونم رو یم یتا ک. ازدواج کنم دیبا

خواستگار برام اومده بود  هیهم  شیچند وقت پ نیهم. برام دعا کن! کار کنم؟ یبعد از اونو چ یدر امان باشم، ول گهیبشم که تا دو سال د

. ادامه بدم يطور نیتونم ا یم یدونم تا ک ینم. کردم که جوابِ رد بدن شونیراض هیبودن، با التماس و گر دهیپسند یلیابا خکه مامان و ب

. کمکم کن ن،یریش

:دستش رو دور شونه هام حلقه کرد و گفت. کرد یم هیمن گر يهم، پا به پا نیریش

اون قدر دورِ خودت رو . نباش، خودت رو سرگرم کن کاریتنها نمون، ب. و سرتت ادیم الیمدام فکر و خ یکن یسر م ییاز بس که تو تنها -

کنکورِ ارشد  يدرس بخون که امسال حتما تو نیبش! هودهیب يچه برسه به فکر کردن ها یشلوغ کن که وقت سر خاروندن هم نداشته باش

به مامانت . یکن یم دایرد کردن خواستگارا پ يواسه  دیجد يبهونه  هیبعدش . یخوب هم قبول بش يرشته  هیو  ياریخوب ب يرتبه  هی
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کاش شوهر  یگ یاون وقت م يهمزبون شد یو ب يشد ریپ یوقت ،یالبته به نظرِ من بهتره که ازدواج کن! کنم یبگو کمتر از دکترا قبول نم

.کرده بودم

همشون دور هم . میخانواده رد شد هیاز کنار . نمرو داشتم تا براش درد و دل ک نیریچه قدر خوب بود که ش. به قدم زدن میکرد شروع

:و گفت دیفهم نیریش. سرم رو تکون دادم که مانع هجوم خاطرات بشم. کردند یم يباز لینشسته بودن، اسم و فام

که  یدون یم. زن عمو بساطش رو آورده باشه ستین دیاالن هم بع یحت م،یکن یم يباز ادیز لیما اسم و فام ؟يافتاد يچه روز ادیبگو  -

 ؟يکدوم روز افتاد ادی نمیحاال بگو بب. رو دوست داره يباز نیمامانِ پرهام چه قدر ا

:و گفتم دمیکش یآه

که  یوونیاز ح نیهم يمشکل داشتم، برا ایکردنِ اش دایپ يبرا شهیمن هم. میکرد یم يباز میبدر، همه داشت زدهیپارسال، روز س دیع -

همه ازم قبول  "يجغد اسباب باز"نوشته بودم  ایاش يمن به جا م،یشروع کرد "ج"بار که با حرف  نیاول کردم، ینوشته بودم استفاده م

 یدور چهارم وقت. ترفندم نشد يمتوجه  یبود و تا سه دور کس ادی، تعدادمون ز"یکینهنگ پالست"دور بعد . نگفت يزیچ یکردن و کس

بعد که  ينگفتن، دفعه  يزیاونا هم چ اوردم،یخودم ن يدن اما من اصال به رو، پرهام و سبحان چپ چپ نگاهم کر"یدارکوب گچ"گفتم 

. خنده ریچند لحظه همه ساکت بودن و بعد همه زدند ز. دیسرها به طرف من چرخ يچ، همه یپرهام و سبحان که ه "یآهن مونِیم"گفتم 

:تگف نایس. اون قدر که اشک از چشمام راه افتاد. دمیخند هیاز بق شتریخودم ب

خشک " یبگ يخوا یهم م يحتما بعد ،ياسباب باز یکی ،یکیپالست یکی ،یگچ یکیهم دارن،  یچه تنوع... ماشاا! وقت هی ياریکم ن -

آره؟ ! "شده

:گفتم ییبا پر رو منم

!بود؟ مثال پلنگ خشک شده دهیچه طور به ذهنِ خودم نرس! یگ یا، راست م -

:ود گفتکه کم آورده ب نایو س دنیهمه خند باز

!ندازه یلُنگ م شتیپ نیقزو يسنگ پا! روت رو برم بابا -

چند. بودم دهیدرست فهم. نگاهش کردم. کنه یلحظه احساس کردم پرهام نگاهم م همون

تو اون چند لحظه . به چشمام نگاه کنه میاومد مستق یم شیکم پ یلیکه خ فیح. چه قدر نگاهش رو دوست داشتم. میشد رهیبه هم خ لحظه

معده ام درد  یو خوشحال جانیو از شدت ه ختیر یقلبم م. حال رو داشتم نیکرد هم یهر بار نگاهم م. و رو شد ریکوتاه انگار وجودم ز ي

اما من ماتم برده بود و  دیپرهام زود نگاهش رو دزد. شده بودم رهیهمون طور به چشماش خ. از چشماش دل بکنم نستمتو ینم. گرفت یم

:یو گفت یگرفت شگونیبازوم رو ن ادته؟ی. يآوردتو، منو به خودم 

. يچته؟ پسرِ مردم رو قورت ند -

ها همون لحظه فراموش بشن، اما من با همون ها  یلیخ يبرا دیکه شا یهم برام ارزش دارن؟ خاطرات یکیچه خاطرات کوچ ینیب یم نیریش

قلبم ثبت کردم،  يذهنم تو يبرده شده لحظه لحظه هاش رو به جاازش  یفقط اسم یحت ایکه پرهام حضور داشته  ییهر جا. کنم یم یزندگ

جز  یکردم که اون با کس یوقت تصورش رو هم نم چیازدواج کنه که باهاش خوشبخت بشه، اما ه یپرهام با کس استمخو یاز خدا م شهیهم

. شدمو چه موقع عاشقش  يچرا، چه طور دمیوقت نفهم چیه... وقت  چیه ن،یریش. شه یمن خوشبخت م
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هم  نیریش. دمیو هوا رو بلع دمیکش قیچند تا نفسِ عم. کنم هیخواست گر یبغض گلوم رو گرفته بود، اما دلم نم. نتونستم ادامه بدم گهید

. هیبق شِیپ میتا بغضم فرو نشست و رفت میاون قدر قدم زد. دارم که به حالِ خودم باشم اجیدونست چه موقع احت یم شهیهم. زد ینم یحرف

روم رو . صورت هر دوشون گل انداخته بود. دنیهم دست تو دست هم از راه رس ایپرهام و لع ه،یبق شیپ میدیکه رس یموقع ونهم

. نمیصحنه رو نب نیبرگردوندم که ا

:گفت يگر يو با موذ دیخند کمیکوچ ي عمه

!نیکن یخوب با هم خلوت م -

آروم کنار گوشم گفت نیریش. رو گرفتم تو دستم و محکم فشار دادم نیریش دست:

. آروم باش، به حرف هاشون گوش نده -

اگه بخواد به من  یکلمه حرف که پرهام بگه، حت هی يطور بودم، تشنه  نیهم شهیهم. تمام وجودم گوش شد دمیپرهام رو که شن يصدا اما

:همراه بود گفت یساختگ يِکه با گله مند یبا لحن شوخ! فحش بده

. گهید نینکن تمونیاذ بابا خاله جون يا -

 کیکم کم هوا تار. هم گذاشت ياون هم دستم رو فشرد و پلک هاش رو، رو. دادم لشیتحو یتلخ ينگاه کردم و خنده  نیریش يچشما به

مامان  بود، بابا برنج رو به آشپز داده بود که بپزه، اما خورش رو که مرغ بود، ادیچون تعدادمون ز. میشد و مشغولِ آماده کردن شام شد

:گفت نیریرو که انداختن، زن عموم، مامانِ ش سفره. خودش درست کرد

. زیزرشک و زعفرون برنج رو تو بر ایخوبه، ب نتییسارا، تو تز -

ها با  سیاز د یکی يرو میکرد یرو مهمون م يتازه عروس و داماد یوقت شهیهم. کردم نییو برنج ها رو تز ششونیاجبار رفتم پ به

بار خودم دادم و از اون موقع  نیبود که اول يا دهیا نیکار رو بکنم، اما ا نیدوست نداشتم ا. مینوشت یاسم عروس و داماد رو م زعفرون، اولِ

 يبرا يروز هیکه  نیبه عشقِ ا شهیهم. نوشتم یرو کنار پرهام م يا گهیاسمِ کس د دیچه قدر سخت بود که با! جور عادت شده بود هی

... کردم، اما حاال  یکار رو م نیعروس و دامادها ا يهمه  يبرا سم،یخودم و پرهام بنو

P . L: که بود، نوشتم يا یهر سخت با

:بهش کرد و خوشحال گفت ینگاه. نازیرو دادم به پر سید

. سمیخودت بنو يروزا واسه  نیهم... انشاا. دستت درد نکنه -

:رو برد و گذاشت جلوشون و گفت سیهم د نازیپر. نتونستم لبخند بزنم ینگاهش کردم، حت فقط

! دفعه ست ها هی نیکه هم نیکن فیشده، خوب ک نییتز یسفارش نیا -

:گفت اینگفت اما لع يزیزد و چ یپرهام لبخند قشنگ. برنج ها رو نگاه کردند يدوشون رو هر

درست کرده؟  یک! چه با مزه -

.سارا -

:پرهام زودتر گفت. دوشون به من نگاه کردند هر

. دستتون درد نکنه -
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. کنم یخواهش م -

:هم گفت ایلع

دفعه ست؟  هی نیچرا فقط هم یجالبه ول یلیخ -

:گفت نازیپر

. سهینو یبار م هی يهر عروس و دوماد يمختصِ ساراست که اون هم برا نییمدل تز نیچون ا -

:به من زد و گفت یچشمک ایلع

. جبران کنم... ممنون، انشاا -

بود و زود خودش رو تو دلِ  یدخترِ خون گرم یتونه برام جبران کنه، ول یوقت نم چیه گهیخبر نداشت به خاطرِ خودش د. دگرفته ش حالم

!من جمله پرهام. کرد یهمه جا م

با  یهر کس. میهم که با هم جفت شده بود نیریمن و ش. زوج ها کنارِ هم نشسته بودن يهمه . کامل شد و همه مشغولِ خوردن شدن سفره

باز رفتم تو . زدن یاون دو تا بود که مدام به هم لبخند م شیهوش و حواسم پ يحرف زدن، همه  يزد اما من به جا یحرف م شیبغل دست

:دمیپرهام رو شن يخودم که صدا

 ن؟یشه نوشابه رو بد یم -

! دیچرخ یبود که دور سفره م گیته د سِیکس حواسش نبود و همه توجه ها به د چینبود اما ه یصحبتش با کس خاص يرو. کردم نگاهش

:تشکر کرد و گفت. من نوشابه رو برداشتم و دادم دستش. دینشن یهم گفت، اما باز کس گهیبار د هیپرهام 

. دیفقط سارا فهم -

دو تا  اد،یئه؟ تا صدات بتمامِ حواسِ من به تو یدون یبفهمه؟ نم دیهمه آدم، چرا فقط سارا با نیا نیب یگ ینم! انصاف یآخه ب«: خودم گفتم با

زنده  یمن لبِ گور هم که باشم، اگه تو صدام بزن. تو گوشم نگه دارم شهیکنم که صدات رو واسه هم یهم قرض م گهیگوش دارم ده تا د

».يدیو احساسم رو نفهم يوقت درکم نکرد چیافسوس که ه. شم یم

. کنن يکه بچه داشتند رفتند طرف سرسره که بچه هاشون باز ییاونا. میکن حیتفر یکه کم يباز لِیطرف وسا میاز شام، ما جوونا رفت بعد

رفتن  يادیطرف دار داشت و تعداد ز شتریهم بود که ب ینیچرخ و فلک زم هی. يبدون بچه رفتن تاب باز ایمجرد بودن  ایهم که  هیبق

. سراغش

چرخ  يخواست بره تو یدلش م نیریش. خوردند یآروم تاب م یلیهم نشستن و خ يتابِ دو نفر رو به رو کی يهم رفتند رو ایو لع پرهام

.گذشته ها يزود رفتم تو یلیتاب نشستم و خ يرو. میاز هم جدا شد يطور نیدادم و ا حیاما من تابِ تک نفره رو ترج ه،یبق شِیو فلک پ

بعد از ظهر . میدعوت داشت کم،یکوچ يعمو ،لیعمو اسماع يهمه خونه . رفتم یم ییراهنما يدونم چند سالم بود، اما مدرسه  ینم درست

. خندوند یخندشون منو هم م يکردن و صدا یم يسرسره باز هیتاب تک نفره نشسته بودم و بق يباز هم من رو. پارك دمِ خونشون میرفت

با هم مسابقه . میوردخ یو تاب م میگفت یبا هم از مدرسه و درس هامون م. من نشست يتاب کنار يتنهام، رو دید یو وقت دیپرهام رس

مدام ! افته یشه و پرهام م یکردم هر لحظه تاب وارونه م یرفت که احساس م یاون قدر باال م. زود اوج گرفت یلیو پرهام خ میگذاشت

:گفتم یبهش م
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! ها یافت ینکن م يطور نیا. يبابا قبول دارم تو برد. پرهام، بسه تو رو خدا -

:و گفت دیخند پرهام

. هم مونده شیتازه حاال، اصلِ کار. یقدر کم دل نیا نترس، چرا -

:دمیکش غیو من ج نییپا دیتاب پر يلحظه از باال همون

! پرهــــام -

:نگام کرد و گفت روزمندانهیو پ ستادیبلند شد ا. نیزم يپا نشست رو جفت

. نشد میچیه يدید -

. ما شِیپ ایسارا ب -

چرخ و فلک رو نگه . بود که پنج سال از من بزرگ تر بود يآخر عمه مهر يمنان بچه . پروند منان بود که خاطراتم رو از ذهنم يصدا

زدم و  یلبخند زورک. کردم که بهم مشکوك نشن یم هیتنها موندنم رو توج يجور هی دیبا. کردن یداشته بودن و همه داشتن منو نگاه م

:گفتم

 ن؟یکن یدعوت ماون وقت مهمون هم  ن،یشما واسه خودتونم جا ندار -

.بدون شما صفا نداره م،ینیش یکم مهربون تر م هی ا،یب -

پسرها . دمیخند یداشتم م هیبعد منم همراه بق قهیچند دق. منان کنارِ خودش جا باز کرد و من نشستم. ششونیاومدم و رفتم پ نییتاب پا از

 م،یشد ریکه س ياز باز. میدیکش یم غیها هم از ذوقمون جما دختر. کردن یتندش م یچرخوندن و حساب یهمه با هم چرخ و فلک رو م

. من شد يبزرگ ترها که منان اومد کنارم و همپا شیپ میرفت یم میداشت. هم گرفته بودم جهیمن که سرگ! میبود فتههمه حالت تهوع گر

:در گوشم گفت د،یتا منان رو د نیریش

!خوش بگذره -

:رفت، منان گفتاون که . وایخواهرش، ش شِیهم رفت پ بعد

 اد؟یاز من بر م یشده؟ کمک يزیچ! يگرفته ا یلیخ هیچند وقت -

:سکوتم منان رو به حرف واداشت! بگم دیبا یدونستم چ یرفتارِ من اون قدر تابلو بود که منان رو کنجکاو کرده بود؟ نم یعنی. برد ماتم

. من در خدمتم نیداشت ياگر هر وقت کار دیبدون یول ست،یمحرم ن نیریش يشما به اندازه  يکس برا چیدونم ه یم -

. ممنونم پسر عمه -

:مورد ندارم، موضوع رو عوض کرد و گفت نیبه حرف زدن در ا یلیتما دیفهم یخواست بره، چون وقت یدلش نم انگار

بله؟ . نیاگه اشتباه نکنم امسال سال آخر بود ن؟یکار کرد یدانشگاه رو چ -

. بله درسته -

 ن؟یرشد شرکت نکرده بودا يبرا -

. کنم یدفعه شرکت م نیا ینه، ول -

 ن؟یدوست دار يچه رشته ا -
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. ستیبشه بد ن یمیوشیاگه ب یکنه، ول ینم یفرق -

:جمله اش رو هم گفت و رفت سمت مردها نیآخر. هیبق شیپ میدیرس

. نیموفق باش دوارمیام -

. طور نیشما هم هم -

. دادن تیو همه به رفتن رضا دیآور بود، به آخر رس يپرهام شاد يزجر آور و قطعا برامن  ياون شب که برا باالخره

»سوم فصل«

صد سال  يتونم آزادانه بهش فکر کنم، هر لحظه برام اندازه  ینم گهیرو انتخاب کرده و د شیزندگ کیپرهام شر دمیکه فهم یاون شب از

مرد  هیاجازه نداشتم فکرِ  گهیبرد، اما د یبهش فکر نکنم، اصال بدون فکرش خوابم نماون وقت ها قبل از خواب محال بود . دیکش یطول م

کنکور هم  يبرا دیبا اون حال و روزم، با. معضل هیکردم خودش شده بود  یکار رو م نیا دیکه چه طور با نیا. زن دار رو تو ذهنم نگه دارم

بهم  دید یبودم، پرهام هر وقت منو م یدانشگاه شیاون موقع که پ. رو دادم هر جور بود اون چند ماه رو گذروندم و کنکور. خوندم یم

 یم يکردنش هر کار یراض يمن هم که برا. خوب قبول بشم يرشته  هیبخونم تا همون سال اول بتونم  سکرد که خوب در یسفارش م

و  هیتوص ياز ذره ا غیارشد شده بود اما در یقبول شدم و حاال نوبت کارشناس یشناس ستیخوندم و ز یکردم، با تموم وجود درس م

. از پرهام حتینص

استرسم  شیاومد، باعث سرما و افزا یکه م یکنکور تو بهمن ماه بود و برف. یامتحان يمنو برد به حوزه  نایکه کنکورِ ارشد داشتم، س يروز

لحظه  نیط کنکور بلند شدند و رفتند، اما من تا آخرها وس یلیخ. کردم دایرو پ میتا صندل دیطول کش يا قهیتو حوزه، چند دق. شد یم

که حل کرده  یسوال نیآخر ي نهیبهشون التماس کردم تا گذاشتند گز دند،یپاسخ نامه رو از دستم کش يبرگه  یوقت یحت دم،نشسته بو

. بودم رو پر کنم

:نفر صدام زد هیم که گشت یم نایدنبالِ س. اومدم رونیاز جلسه ب يدیو کوفته، با گردن درد شد خسته

. سالم سارا خانوم -

:با تعجب سالم کردم و گفتم! بود منان

 د؟یکن یکار م یجا چ نیشما ا -

. نیخسته شد و رفت تو ماش یبود، ول ستادهیجا ا نیا شیپ ي قهیچند دق نیخانوم اومدم، تا هم نیریبا ش -

کجاست؟  نایپس س -

. دییرفت، بفرما دیجا بود، ما رو که د نیاون هم ا -

:منان گفت. نیطرف ماش میو رفت میکه منتظرِ بچه هاشون بودند، رد شد یتیجمع نیاز ب. اشاره کرد یدست به سمت با

چه طور بود؟  -

. فقط غلط نزده باشم دوارمیدونم، ام ینم -
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. نیکه همه رو درست زده باش... انشاا -

:با استرس گفت. باال دیدر رو که باز کردم پر. داده بود هیتک یبه صندل سرش رو ن،یعقبِ ماش نیریش. نیبه ماش میدیرس

شد؟  یچ -

. ادیم وریشهر ییجواب نها. ستیبابا، حاال که معلوم ن یچیه -

مرده؟  یزنده ست ک یتا اون موقع ک ر؟یقدر د نیچرا ا -

. نمیخوام بش یبرو اونورتر م. من زنده ام یدونم ول یتو رو نم -

:ش صاف نشست و گفتجا سرِ

. نیبرو جلو بش -

:و گفتم دمیرو فهم منظورش

. نیخودت برو بش! زشته ها یلیکارت خ -

. رم ینم -

. مینیش یعقب م ییخُب دو تا -

!مینیخجالت بکش، مگه آژانسه که دوتامون عقب بش -

. نمیبود، در جلو رو برام باز کرد و تعارف کرد بش دهستایا نیماش يمنان که جلو. تا بسته شد دشیدر رو گرفت و کش ي رهیهم دستگ بعد

. میمن هم به اجبار نشستم و راه افتاد

:گفت نیریراه ش نیب

!چسبه ها یم یلیخ یراشکیداغ با پ يکاکائو ریش هیسرد،  يهوا نیآقا منان، تو ا -

. بله البته -

:نگاه کردم و گفتم نیریبه ش برگشتم

 گه؟یمهمون تو د -

. یبکن بتیدست تو ج دیمرد باهات باشه که نبا یا من؟ وقتچر! وا -

! دختر ییچه قدر پر رو گهیتو د -

:از رو نرفت و گفت نیریش

. ییکم رو يادیتو ز ستم،یمن پر رو ن -

:که منان گفت میدر حال خوردن بود. میشد ادهینگه داشت و پ ایتر هیکنار  منان

. داره فیک يبرف، برف باز نیتو ا -

:خالص بشم گفتم تیکه از اون وضع نیا يابر

. شم یم ضیکنم حتما مر ياگه برف باز. که مثل من خسته و کوفته باشه یآدم ينه برا یبله، ول -

:تو ذوقش خورده بود گفت یکه حساب چارهیب منانِ
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. گهیفرصت د هی يباشه برا... پس انشاا -

****

ندادنِ  ریگ يرو هم برا دمیلباسِ ع. برام مهم نبود یچیه. نبود المیخ نیب بودند اما من عهمه در تب و تا. مونده بود دیهفته به ع کی

 ،یدنید دیو ع دیو بازد دید يبرا. خواست مسافرت برن، اما من کامال مخالفت کردم یدلشون م نایمامان ا. دمیمامان، به زور رفتم و خر

بود، دوازده روز گذشت و  یبه هر جون کندن. رو رفتم ییاما به زورِ مامان چند جابرم  ییخواست جا یدلم نم. شد یبحثم م امانمدام با م

دونستم کل روز  یبدر بودم، چون م زدهیعاشق س شهیهم. کردم یداشتم دق م. بود که پرهام متاهل بود يبدر زدهیس نیاول. بدر شد زدهیس

. کنارش بود ایلع گهیکنار پرهام هستم، اما از حاال به بعد د

 يریخ یداد سمت منان که باهاش حرف بزنم، اما من که از عشق و عاشق یمدام منو هل م نیریش. میکنار هم بود لیمعمول، کل فام قطب

. افتادم ریگ لیباالخره موقع اسم و فام یرفتم، ول یکردم و طفره م یبودم، مدام فرار م دهیند

:دست منان داد و گفت يخودکار و کاغذ نیریکنم، ش ینم يبگم که بازتا اومدم . بشن و مسابقه بدن اریشد همه دو به دو  قرار

. نیبش اریشما با سارا  -

با  ینشست ول کمیبلند شد و اومد نزد. انداختم نییسرم رو پا. به من انداخت یگرفت و نگاه نیریبا خجالت، کاغذ و خودکار رو از ش منان

 یلیخ ایبود که برعکسِ من، تو نوشتن اش نیجالب ا. نوشت یم ییبهش بکنم، تنها یککه من کم نیشروع شد و منان بدونِ ا يباز. فاصله

.ماهر بود

 هیبه بق ینگاه. اومد ینم ادشیزد اما  یم شیشونیپ يبا خودکار رو. کرده بود ریگ وونیح يهمه رو نوشته بود و رو "هـ  "حرف  سرِ

. غرق نوشتن بودند یهم حساب ایپرهام و لع. نوشتند یکردند و م یم پچ پچ گهیهمه سرشون تو هم بود و کنار گوش همد. انداختم

احساس . دیپرس یکرد اما از من نم یهنوز داشت فکر م. به منان کردم یدوباره نگاه. دونم چرا صورت خندونشون حرصم رو در آورد ینم

:گفتم شدم و کنار گوشش آروم کیبهش نزد یکم. کشه بپرسه، دلم براش سوخت یکردم خجالت م

!همـِستـِـر -

که باالخره به  نیاز ا ایبود  وونیاسم ح دنیاز فهم شیخوشحال دمینفهم. دمینگاهم کرد که ناخودآگاه سرم رو عقب کش یبا خوشحال چنان

.حرف اومده بودم

:گفت جانیرو نوشت با ه وونیاسم ح تا

!خودکارها باال. استوپ -

:منان با غرور گفت. هشت پا ایند هدهد نوشته بود ای وونیاسم ح يبرا همه

. کس ننوشته، همستر چیه میاون که ما نوشت -

! ننوشتن نویخوششون اومد و ناراحت بودند که چه طور خودشون ا همه

:گفت ایلع

. هم تکه میکه ما نوشت یاون -

:با خنده گفت د،یمنتظرمون رو د يکه نگاه ها ایلع. مینگاه کرد ایبا تعجب به لع همه
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!والیه م،یما نوشت -

:دفعه گفت هیپرهام . نه ای میبحث شده بود که ازشون قبول بکن. دمیمن هم خند یخنده، حت ریزدند ز همه

... چه طور اون موقع که سارا  -

. خواد بگه یم یچ نمیزل زدم تو دهنش که بب. کرد خیاسمم رو گفت بدنم  تا

!ن؟یشد ریسختگ دیبه ما که رس. نیکرد یقبول م نوشت، ازش یم یگچ يابویو  یکیهمش جغد پالست -

بردم  یلذت م يتازه داشتم از باز! بهش بدن ازیشدن که پنج امت یگه، راض یدونستن پرهام راست م یکه خوب م هیبق. زور لبخند زدم به

. شد یخاطرات اون روزها داشت برام زنده م. اما حرفش زد تو پرم

:به من کرد و گفت یمنان نگاه. بگه يباز يرو برا یبود که حرف دهیبه منان رس نوبت

 م؟یرو بگ یچه حرف -

:باال انداختم و گفتم يو دماغ نداشتم، شونه ا دل

. نیبگ نیدوست دار یهر چ د،یسینو یهمش رو که شما م -

:سبحان بلند شد يصدا

. گهید نیبگ یحرف هیزود  د؟یکن یفکر م نیبهونه دار نیبه ا ن،یتعارف نکن یالک -

:تفاوتم گفت یمن ب دیکه د منان

-  نیس"با حرف".

:مشغولِ نوشتن شد عیسر و

سارا: اسم

یلیسه: لیفام

منان  يبه برگه  ینگاه. رو داد ياول اعالمِ توقف باز ناینوشت اما س یمنان تند و تند م! خود منان بود یلیفام "یلیسه". برده بود ماتم

بود که البته نتونست دهنش رو  نیریکه منان نوشته بود شد، ش یلیرمز اسم و فام يکه متوجه  یکس نیاول. همه رو نوشته بود. انداختم

:ببنده

. هم که منانه یلیسارا که ساراست، سه. یلیسارا سه! چه با حال يوا -

خط و نشون  نیریش يو من هم براداد  یمنان لبخند به لب به نظرات گوش م. کردند ییهاشون افتاد و اظهار نظرها يهم دوزار هیکم بق کم

:گفتم تیگرفتم و با عصبان شگونیبازوش رو ن. نشستم نیریش شِیپ. میرو تموم کرد يو باز میکم کم خسته شد گهید. دمیکش یم

. خانوم نیریدلم رو زد، ش يبد جور شینیریکه ش ینکن ایکار نیریش نیاز ا گهید -

:رد گفتاز د یو با اخمِ ناش دیبازوش رو مال نیریش

. کرده ریتو گ شِیمنان که گلوش پ فیح! اقتیل ینه، اصال دست من بشکنه که نمک نداره، ب! دستت بشکنه نامرد -

از من بدش  چارهیاون ب دیاصال شا ،يدوز یو م يبر یخودت م يواسه  يخودیب. کنه ینم ریگ ییاون جا يگلو ،يزینر يادیاگه تو کـرم ز -

. يذار یتو منگنه م اون وقت تو اونو اد،یم
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:بگه که نذاشتم و گفتم يزیچ هیرو باز کرد  دهنش

. ينداز یبرام طناب م يدفعه تو دار نیهم نکن، اون بار با طنابِ خودم افتادم تو چاه، ا رِیقدر من و منان رو درگ نیا -

 ؟يبهش ندار یاحساس چیتو ه یعنی -

:و قاطع گفتم محکم

. نه -

. نیبه هم عالقه مند شد گهیچند وقت د دیشا ؟يدیو چه دخدا ر ،ياالن ندار -

 یتو به اشتباه م يبه منان فکر کن که با کارها یستیبه فکرِ من ن. نکن لهیقدر پ نیا گهیتو هم د. اشتباه رو دو بار تکرار کنم هیخوام  ینم -

. کنه من بهش توجه دارم یافته و فکر م

:تکون داد و گفت يبا تاسف سر نیریش

. کنه ریخدا عاقبتت رو به خ -

 یاز طرف. شدم یحوصله تر م یشد و هر روز ب یم يهدف سپر یروزهام ب. شروع شد يکاریب يبدر هم تموم شد و دوباره روزها زدهیس

رف از اومد، ح یرفت، چپ م یمامان هم که راست م. کرد یاعصابم رو خُرد م يکاریهم ب یرو نداشتم، از طرف يکار چیانجام ه يحوصله 

کردم کنکور قبول بشم که حداقل دو سال سرم گرم بشه، بلکه بتونم پرهام  یخدا خدا م. شدم یم وونهیداشتم تو اون خونه د. زد یازدواج م

. دیاز راه رس وریشد و شهر يباالخره پنج ماه سپر. رو فراموش کنم

»چهارم فصل«

شلوغ بود  تیرو وارد کردم، سا میریسازمان سنجش و کد رهگ تیسترس رفتم تو ساا یبا کل. کنکور اعالم بشه ي جهیروز قرار بود نت اون

. کنم یمراحلِ ورود رو ط يخود به خود بسته شد و مجبور شدم از اول همه  ت،یسا يچند بار صفحه . دیرو د جهیشد نت یو نم

اومده بود خونمون که به  اد،ین روز جوابِ کنکورم مدونست او یچون م مایس. شده بودن یعصب یهم کنارم نشسته و حساب مایو س مامان

. کارنامه ام باز شد يساعت صفحه  میبعد از ن! میکن میقولِ خودش احساساتمون رو باهاش تقس

ش ،یمیوشیصفحه نوشته بود ب وسط یرو م یبعد از مدت ها طعم خوشبخت. آوردم یداشتم بال در م. دمیکش غیج یاز خوشحال. رازیدانشگاه 

. رو مایلحظه س هیکردم،  یلحظه مامان رو بغل م هی. دمیشچ

. بود که بهم زنگ زد ينفر نیاعالم شده بود و پرهام اول میکنکورِ کارشناس ي جهیافتادم که نت ياون روز ادی. زنگ تلفن بلند شد يصدا

دهنه  ي، دستشو رو».دییبفرما«: رو برداشت و گفت یتا گوش! تلفن يرو دیپر مایس ،یکه برم سمت گوش نیقبل از ا. تا ته باز شده بود شمین

:گفت یو با لبخون گذاشت یگوش ي

! منانه -

جونش خوش و خرمه  ایمتاهله و اون قدر با لع گهیافتاد که پرهام د ادمی. از وجودم رفت يقشنگم خراب شد و شاد يایدن. گرفته شد حالم

. افته یمن نم ادیکه 
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:گفت یپشت گوش مایس

ا؟ سار -

:هم عمدا گفت مایس. رونیاسمم رو آورد، با دست اشاره کردم که بگه من رفتم ب تا

. دیسالم برسون. دم بهش یرو م یگوش. جا کنارِ من نشسته نیهم -

:گذاشت و گفت یگوش يدهانه  يرو رو دستش

. حرف بزن زشته ریبگ ؟یستیبگم ن یچ يبرا -

.کردمرو از دستش گرفتم و سالم  یاکراه گوش با

. سالم آقا منان -

:گفت یمیگرم و صم یلیخ

سالم از ماست سارا خانوم، حالتون خوبه؟  -

:از تعارفات معمول گفت بعد

نه؟  ای نیقبول شد نیکه دوست داشت يشد؟ رشته ا یچ جهیخواستم بپرسم، نت یکه مزاحم شدم، م دیببخش -

. قبول شدم یمیوشیبله، همون ب -

کجا؟  -

. رازیش -

. راه باشه یفکر کنم ده ساعت رازیجا تا ش نیاز ا. یبه سالمت -

. ستیاز خانواده رو هم تجربه کنم بد ن يکم دور هی گه،یتهران بودم، بسمه د یکارشناس يبرا. ستیمهم ن ادیز یدرسته، ول -

 راز؟یش نیقراره بر يچه روز -

. روزِ ثبت نامه گهید يهفته  يسه شنبه  -

 ن؟یگرد یبر نم گهید نیرسه شنبه که ب -

. که با شهرش هم آشنا بشم هیهفته بعدش شروع کالس هاست، فرصت خوب هینه،  -

 ن؟یر یتنها م -

. انینه، سبحان و زن و بچه اش باهام م -

:گفت اطیبا احت یلیسکوت کرد و بعد هم خ یمردد بود، کم يزیگفتنِ چ يبرا

. شه یدلمون براتون تنگ م -

با . جز پرهام بشنوم یرو از کس ییحرف ها نیتونست باشه؟ اصال دوست نداشتم چن یم یکارها و حرف ها چ نینظورِ منان از ام. زد خشکم

 یخاطر ب نیبه هم. کنم یخودم بزرگشون م يمن دارم برا یپرهام، ول يهستن، مثل حرف ها يحرف ها هم کامال عاد نیخودم گفتم حتما ا

:گفتم الیخ

 .طور نیمنم هم -
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:زده شد و گفت جانیه -

واقعا؟  -

:احساس گفتم یسرد و ب یلیخ

. شه یهمه دلم تنگ م يشما، برا ينه فقط برا. میلیباشه فام یهر چ! هیعیخُب طب -

:رفت و گفت نیاز ب جانشیه د،یلحن سردم رو شن یوقت

. دیکه مزاحم شدم، سالم برسون دیببخش د،یموفق باش -

. دیشما هم سالم برسون ،دیممنون که تماس گرفت -

.خدانگهدار -

.خداحافظ -

ما رو  يتا حرف ها یشدم که از اون موقع تا حاال گوشش رو چسبونده بود به گوش مایس يرو که سرِ جاش گذاشتم، تازه متوجه  یگوش

! بشنوه

:چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

! ستین یکار اصال کار خوب نیا! ها ،یخجالت نکش -

. کنه یمنان فرق م یزنگ زده بود، مطمئن باش حرف هاش ارزش گوش کردن نداشت ول يا گهیخوره؟ هر کس د یر مچرا بهت ب -

:گفتم ناخودآگاه

 ؟يستادیکنکورم رو بپرسه گوش نا ي جهیکه پرهام زنگ زد، نت شیکنه؟ چه طور پنج سال پ یم یچه فرق -

:گفت یبا همون لحنِ قبل ماینگفته بودم چون س یخاص زیاما ظاهرا چ. شدم رهیخ مایساکت شدم و به س. دادم یلحظه احساس کردم سوت هی

کرد درس بخونم، آخرش هم که قبول نشدم، چه قدر  یرفته واسه کنکورِ منم چه قدر بهم سفارش م ادتیطوره،  نیپرهام با همه هم -

رو  یهر کس ست،ین يطور نیمنان ا یده، ول یحبتش رو هم بروز مو م هیپرهام کال آدمِ با محبت. گهیجور کارها د نیداد و از ا یم میدلدار

. رهیگ ینم لیتحو

:زد پشتم و گفت طنتیهم با ش بعد

هم  یهم که هست، اهل کار و زندگ پیکرده و خوش ت لیکه هست، تحص مانیو با ا بینج! هیمنان پسر فوق العاده ا! هییخبرا هیباور کن  -

! وونهید ادهیرتم زاز س ؟يخوا یم یچ گهید! که هست

:حرف هاش که تموم شد، گفتم. کردم یدهانِ باز فقط نگاهش م با

. يتر وونهیخودت که د! برو بابا -

با . حدسم درست بود. رو برداشتم یگوش. افتادم نیریش ادیبه . قطعا پرهام نبود. زنگ تلفن بلند شد يبرم تو اتاقم که دوباره صدا خواستم

:گفت ستین یمهم زیست وانمود کنه کنکور چخوا یمحتاط که م یلحن

 ت؟یتو سا یامروز جوابِ کنکور اومده، رفت دمیشن -

قبول نشده باشم؟  یترس یم ؟یزن یقدر با ترس و لرز حرف م نیچرا ا -
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 ؟يمگه قبول شد -

. معلومه که قبول شدم -

:رو از گوشم دور کردم و داد زدم یگوش. دیچیتو گوشم پ نیریش غِیج يصدا

. چه خبرته گوشم کر شد -

:زده بود جانیگرفت اما همچنان صداش ه آروم

. شدم یقدر خوشحال نم نیچه قدر خوشحال شدم، باور کن اگه خودم کنکور قبول شده بودم ا یدون یسارا نم! يوا -

پرهام با «. کردم یپرهام فکر م يدرباره  امیس يکه به منان فکر کنم، به حرف ها نیا يبه جا. هم قطع کرد و رفتم تو اتاقم نیریش باالخره

»...داد  یم میآخرش هم که قبول نشدم، چه قدر دلدار... ده  یو محبتش رو هم بروز م هیطوره، آدمِ با محبت نیهمه هم

 ینم. تخودم هضم کنم که چرا پرهام منو نخواس شِیموضوع رو پ نیپرهام گذشته بود و من هنوز نتونسته بودم ا یسال از عروس کی

از اخالقِ پرهام بوده  نیا دمیفهم یتازه م ،یهمه سال عاشق نیبوده؟ و حاال بعد از ا یچ ياگه دوستم نداشته پس اون همه محبت برا دمیفهم

 فراموش کردنِ يبرا یلیتونست دل ینم یموضوع هم به راحت نیکرد، من به اون عالقه داشتم و دونستن ا یم یچه فرق یول ،نه از عالقه اش

 هیمن . کنم یو فکرش زندگ ادشیعادت کرده بودم با . رمیحق رو از خودم بگ نیخواست ا یمن دوستش داشتم و دلم نم. پرهام باشه

. کردم یهم دعا م شیو سالمت یواسه خوشبخت چ،یکه نداشتم ه يمعشوقم خطر يعاشق بودم که برا

 نِیماش يتو میساك ها رو گذاشت. ما جمع شده بودند يخونه  یخداحافظ يخواهر و برادرهام برا يهمه . دیفرا رس رازیرفتن به ش روزِ

:گفت دمیکه رس لیبه سه. کردم یسبحان، با همه روبوس

. يمواظبِ خودت باش ته تغار -

! يچشم، سر تغار -

:فتگ یبابا هم بهش م. کرد یم هیخجالت بکشه، راحت گر یکه از کس نیمامانم بدونِ ا. دیو لپم رو کش دیخند

. کرد هیگر دیپشت سر مسافر که نبا! بسه زن -

. شه یاز بچه هام ازم دور م یکیباره که  نیاول نیا ست،یدست خودم ن! کار کنم؟ یچ -

. نیدو سال تموم شده، نگران نباش نیمامان، چشم رو هم بذار -

. واسه من نه یچشم رو هم گذاشتن بگذره، ول هی ياندازه  دیتو شا يبرا -

:صدام کرد و گفت حانسب

. میش یم تیاذ میبرس رازیاگه شب به ش. میبر ایسارا، ب -

قبل از . نیو رفتم طرف ماش دمیهمه رو نگاه کردم، بچه ها رو بوس گهیبار د هی. کنم هیمامان گر يکرده بودم اما دوست نداشتم جلو بغض

:تنشنون گف هیکه بق يو طور کمیکه سوار بشم، مامان اومد نزد نیا

. تیاومده بود خواستگار یکی شیسارا، چند روز پ -

:بگه، گفتم يا گهید زیکه چ نیاز ا قبل
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هم که اومد  يا گهیکنم هر کسِ د یخواهش م. فکر کنم زایچ نیتونم به ا ینم. شه یسخت تر م یلیدرس هام خ گهیمامان، من حاال د -

. کنم یمن تا درسم تموم نشه ازدواج نم نیبگ

 ه؟یک یبدون يخوا ینم یحت -

. "نه"کلمه ست،  هیخواد باشه، جوابِ من همون  یم ینه مامان، هر کس -

! ها یش یم مونیپش -

.خداحافظ مامان، خداحافظ -

:تکون داد و گفت يسر

. خدا به همراهت -

. ختیون آب رآمنه هم پشت سرم. میو حرکت کرد میشد نیسوارِ ماش. میرد شد رشیبرامون قرآن گرفت و از ز نایس

کم کرد و چند لحظه بعد  نیسبحان از سرعت ماش. توجهمون رو جلب کرد يممتد يبوق ها يکه صدا میبود راه افتاده بود يا قهیدق پنج

! کنارمون قرار گرفت که باعث شد از تعجب چشمام چهار تا بشه ینیماش

از سر و کول . بودن، منان هم راننده بود نیو شهرام تو ماش نیریش ناز،یپر، )يدخترِ عمه ناز( لوفری، ن)لیعمو اسماع يبچه ها( نایو م نیام

راه انداخته  دادیکردن و داد و ب یهمشون شلوغ م. نهیو ما رو بب ارهیب رونیخواست سرش رو از پنجره ب یم یرفتن و هر کس یهم باال م

. زد یصدام م و دیکش یخودش رو باال م یدست و پا هر از گاه رِیهم از ز نیریش. بودن

بغضم . تو بغلِ هم میدیشده بود و پر ادهیهم پ نیریش. نشونیطرف ماش دمیو دو نییپا دمیپر هیمن زودتر از بق. ها نگه داشتن نیماش

. بودمش دهیچه قدر ناراحت بودم که قبل از رفتن ند. شد يو اشک هام جار دیترک

رو بغل  نازیاومدم و پر رونیب نیریاز آغوشِ ش. هم ما رو بغل کرده بودن لوفریو ن نایو م نازیو پر میرو بغل کرده بود گهیهمد نیریو ش من

. انیهم ب نایو م لوفریخواست ولش کنم اما خودش رفت کنار که ن یدلم نم! پرهام رو با خودش آورده بود يانگار بو. کردم

. لباش بود يرو یحیبود که لبخند ملنفر هم منان  نیآخر. سالم و تعارف کردم نیاز اونا با شهرام و ام بعد

:گفت نیام

! مایانداخت رتیخوب گ ؟يدر بر یواشکی یخواست یم -

:گفت نیریش

. آقا منان يدار یعجب دست فرمون... ماشاا. میدیرس یالبته اگه آقا منان راننده نبود بهتون نم -

:و گفت نییسرش رو انداخت پا منان

. شرمنده ام -

:گفت تیشده باشه با مظلوم خیتوب ییبه خاطرِ کار خطا که یمثل کس بعد،

. تکرار نشه گهیدم د یقول م -

:شدم و گفتم کنجکاو

شده؟  یمگه چ -
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! میبرس لیبه عزرائ میکه به شما برس نیا ينمونده بود به جا يزیفقط چ ،یچیه -

:و گفتم دمیترس

 ؟یخدا نکنه، واسه چ -

 ابونِیتو خ چه،یپ یبا صد تا سرعت م دونیسرِ م. میده بار اشهدمون رو خوند چ،یبار که ه هیفت که هممون ر یآقا منان اون قدر تند م نیا -

. رهیگ یرسه با صد و شصت تا سرعت، از سمت راست سبقت م یره، به اتوبان هم که م یم گزاگیدو طرفه ز

:بود نگاه کردم و گفتم نییتعجب به منان که هنوز سرش پا با

".دارد، از آن بترس که سر به تو دارد يو هو ياز آن نترس که ها": راست گفتن! ادایتون نماصال به -

. خوام یکه، معذرت م نیتونم بگم جز ا یم یچ -

:زد و گفت یمنان، چشمک يشونه  يدستش رو گذاشت رو سبحان

! يموذ يا -

:گفتم نیریش به

دنبالِ ما؟  نیشد که اومد یچ -

:گفت کنار و دمیکش نیریش

. میایکرد که ب یما رو منان راه يهمه  -

 ؟یچ یعنی -

همون موقع منان . دمتیو من ند یو منم عزا گرفته بودم که تو رفت ادیخونتون اما بابا نتونست از سرِ کار زود ب میایمن و بابا قرار بود ب -

و عمه  لیعمو اسماع يخونه . میخدا خواسته دنبالش راه افتاد من و شهرام هم از. باهاش برم نمیخوام تو رو بب یاومد خونمون و گفت اگه م

! ستیجا تره و بچه ن میدیخونتون، اما د میو رفت میشد جیهمه بس. میهم رفت يو عمه ناز يفخر

:زدم تو بازوش و گفتم یکی

! ادب یب يا -

:و ادامه داد دیخند

رو  یموندن ادیبه  يبدرقه  نیا. بدرقه ات میشد که اومد يجور نیا م،یون برسبهت میتون یمنان هم گفت م ن،یزن عمو گفت تازه راه افتاد -

. یمنان ونِیمد

! برو بابا دلت خوشه -

. داره يمنظور هیمنان  نیباور کن ا -

. یشیتو کج اند ر،ینخ -

:کردم و گفتم یدست شیبگه که پ يزیچ خواست

. کنم یادامه نده، خواهش م گهید -
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. شونه اش برداشتم، چشمم به منان افتاد يسرم رو که از رو. افتادم هیبه گر نیریباز تو بغلِ ش. میکرد یو خداحافظ هیبق کینزد میرفت

:کنم گفت یدارم نگاهش م دید یوقت. کرد یمغموم و گرفته داشت نگاهم م

. نیمواظبِ خودتون باش ن،یگرد یگذره و بر م یدو سال هم م نیا -

برسن،  یدگیاز اتوبان که به بر یتا قسمت. میو حرکت کرد میها شد نیباالخره سوارِ ماش. کردم یهم خداحافظ هیتشکر کردم و با بق ازش

. بوق و سوت و دست تکون دادن، دور زدن و رفتن یبعد هم با کُل. همراهمون اومدن

»پنجم فصل«

دلم . عصر، غروب بود يرو پر کرده بودن و انگار به جا تمام آسمون اه،یس يابرها. زد یم يدیشد يگرفته بود و رعد و برق ها آسمون

.کردم یابرها خاطراتم رو جستجو م نیخوابگاه نشسته بودم و ب اطیتو ح. گرفته بود یلیخ

 ؟يخوا یازش م یچ رون،یب ادیاز آب ها ب ییایدر يپر هیسارا، فرض کن االن  -

. خوام یم یکنم که چ یبعد فکر م اد،یبذار اول ب -

 ؟يدار ییاون لحظه چه آرزو يکه دوست دارم بدونم، تو یعنیفتم فرض کن، گ -

! ادیکار کنم، فرضم نم یخانوم، خُب چ نیریش یش یچرا ناراحت م -

. ذوق یب -

:با تعجب گفتم یلیدفعه خ هی. نداشتم یمنت کش يحوصله . رو به حالت قهر برگردوند صورتش

. دمیدمش رو د نیریش -

:و گفتبرگشت  زود

 ؟یدمِ چ -

! ییایدر يپر -

:دستم رو دور شونه اش حلقه کردم و گفتم. خنده رِیز میبا هم زد ییبعد هم دو تا. چپ نگام کرد چپ

من؟  ای یکن یخُب حاال، تو اول آرزو م -

! تر کیاول کوچ -

! م؟یآب بخور میخوا یمگه م -

. دوست دارم من اول بگم ینه، ول -

 ؟یکش یچرا سنم رو به رخم م هگیخُب بگو، د -

:و گفت دیکش یقیعم نفس

 یحسابِ بانک هی. خوام یهم م ستمیس نیآخر نِیماش هیخوام، اون قدر بزرگ که آخرش معلوم نباشه،  یبزرگ م یلیخ يخونه  هیازش  -

. ستیهم بهم بده، بد ن لیشوهرِ زن ذل هیدر آخر، اگه . رونیکه صفرهاش از دفترچه بزنه ب
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!دید یم ایدر يموج ها يغرق شده بود که انگار داشت واقعا همه رو رو اهاشیرو يتو يو جور ایزده بود به در زل

:گفت يهاش که تموم شد، نگام کرد و با آه حسرت بار حرف

. حاال تو بگو -

:گفتم. تعجب کرده بودم یآرزوهاش حساب از

. خوام ینم یچیمن ه -

چرا؟  -

. يداد شیهمون اول فرار ،يکرد که تو ییآرزوها نیا -

:قرمز شد و گفت! چرت و پرت گفته یلیمتوجه شد که خ تازه

. که اومد، تو آرزوهات رو بگو يبعد يدفعه ... ان شاا. که نوبت تو نشد دیببخش -

. شه یداره سردم م -

. مینیبش هیبق شِیپ میپاشو بر -

 یم يزیدنبال چ نیریمن هنوز سردم بود و ش. کردن یم يباز نتونیپرهام داشتن بدمو  نایس. هیبق شِیپ میو برگشت میساحل دور شد از

:گفت نیریش. کاپشنِ چرم بود هی نازیکنارِ پر. گشت که منو باهاش گرم کنه

 ه؟یاون کاپشن مالِ ک ،يپر -

مالِ پرهام، چه طور مگه؟  -

. سارا بپوشه؟ سردش شده شیشه بد یم -

. آره، حتما -

:که دستش رو گرفتم و گفتم رهیبره کاپشن رو بگ خواست یم

. ستیسردم ن گهید ن،یریخواد ش ینم -

! سردت شده یتو که گفت ؟یچ یعنی -

. که بخوام بپوشم نیچه برسه به ا. که مالِ پرهام باشه دست بزنم یبه لباس دمیکش یم خجالت

:نشنون گفتم هیکه بق يطور آروم،

 !تو رو خدا ن،یریش الیخ یب -

:که لجش گرفته بود گفت نیریش

. خوام بپوشم، سردم شده یاصال خودم م -

 یشگیادکلنِ هم يبو. نهینگام کرد که عکس العملِ منو بب یچشم رینشست کنارم و ز. دیگرفت و پوش نازیهم رفت کاپشن رو از پر بعد

. هام رو از عطرش پر کردم هیگذاشتم و ر نیریش يشونه  يپرهام، رو يشونه  يناخودآگاه سرم رو به جا. پرهام رو حس کردم

:گفت زهیکه حسِ حسادت منو برانگ نیا يبرا نیریش

. تنِ پرهام رو داره يچه قدر توش گرمه، فکر کنم هنوز گرما -
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:اخم نگاش کردم و گفتم با

. ارماینکن از تنت درش ب يکار هی -

. میتسل م،یتسل. باشه -

هی. شدم نایپرهام و س يباز يبود، مشغول تماشا نیریش يشونه  يطور که سرم رو همون

من هم شروع کردم دست . توپ رو جمع کرد ن،یزم کیلحظات از نزد نیدنبالش و در آخر دیانداخت و پرهام دو يتوپ بلند نایس لحظه

! دنیزدن و هورا کش

:مگفت یبا دستپاچگ. کرد یپرهام هم داشت نگام م. با تعجب برگشتن نگام کردن همه

. من اگه بودم که حتما توپ رو از دست داده بودم ن،یخوب توپ رو گرفت یلیخ -

:گفت نایس

. میکرد یم يهم داره وگرنه بهتر باز یتماشاچ مونیباز میدونست ینم -

:گفت یبا خوشحال شهرام

. گروه هیهم  نازیو پر و سارا نایگروه، س هیو پرهام  نیریمن و ش. میو مسابقه بد میبچه ها چه طوره دو گروه بش -

:معترضانه گفت نازیپر

. گروه باشم هی يخوام با داداشم تو یمن م -

:هم گفت نیریش

. گروه باشم هی يمن که من هم با سارا تو يجا ایخُب تو ب -

:که عوض شد گفتم نازیو پر نیریش يجا

جنابِ داور؟  هیچ يباز نیخُب حاال قوان -

:گفت شهرام

داور هم باشم؟  مگه من قراره -

. نهیش یلرزش هم م يخوره پا یخربزه م یهر ک گه،یآره د -

. باشه قبول -

 م؟یقراره مسابقه بد يحاال چه طور ؟ینگفت -

. رهیگ یگروه جاش رو م يِبعد از ده تا، نفرِ بعد. تونه از دست بده یکنه، تا ده توپ رو م یم يکه باز یهر کس -

:گفت نایس

. کنار میبر دیدستمون گرم بشه که با ادیتا ب ؟ستیده تا کم ن -

:میو پرهام، همه با هم گفت نیریو ش يو پر من

! گه یراست م -

:حرف رو ادامه داد و گفت يپر
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. تا خوبه ستیب -

:گفت پرهام

 ن؟یبد ازیامت يجنابِ داور، قراره چه طور -

برسه تا  ستیبه ب ازشیامت دیبا یکه هر کس یعنی. به گروه مقابلش داده زایامت هیخُب، هر کس که نتونه توپ رو برگردونه، در واقع  -

برنده بشه، خوبه؟ 

. هیعال گه،ید بالیشه مثل وال یم بایتقر -

 غیهمه ج فته،یخواست ب یهر بار که توپ م. افتاد یم نیزم ریبه د ریهر دوشون خوب بود و توپ د يباز. کردند يو پرهام باز نایاول س دور

ما کم کم بزرگ ترها هم به جمعمون اضافه  ياز سر و صدا! ازیگرفتنِ امت يمقابل از شاد میت از،یموافق از ترسِ دادنِ امت مِیت م،یدیشک یم

بعد از پرهام، ! به هجده از پرهام برد ستیب نایس قه،یدق ستیب بایباالخره بعد از تقر. کردن یم قیزدن و تشو یما دست م يشدن و همپا

 يخوندن برا يشروع کرد به کُر نایس. دیباخت و دوباره نوبت به پرهام رس ازیامت ازدهیبعد هم شهرام با . به نُه باخت ستیود که بب نازیپر

: پرهام

. االن شکست رو قبول کن و بکش کنار نیهم! ها یش یم عیضا ؟يدوباره بباز يخوا یروت کم نشد پرهام؟ م -

 یسرگرم هینبود و  یمهم يکه اصال باز نیبا ا. تو دلم شروع کردم براش دعا کردن. گفت ینم یچیه زد و یدر جوابش فقط لبخند م پرهام

. شکست بخوره نایخواست پرهام باز هم از س یبود اما دلم نم

بودم که شروع کرد دست زدن اما من ساکت مونده  نیریش. انداخت و اون قدر بلند بود که پرهام نتونست جواب بده نایاول رو س پرتاب

 يتوپ رو خوابوند جلو ،يآبشار يضربه  هیباال و با  دیپر عیسر یلیبار پرهام خ نیا. نایدوباره توپ رو داد به س. پرهام بتونه تمرکز کنه

:با تموم وجودم دست زدم و داد زدم من. نایس يپا

! هــــورا -

:شده بود، نگام کرد و گفت ریغافلگ يکه بد جور نایس

! یمن یِمیمثال هم ت ؟یهست یت طرف کتو معلوم هس -

:دیجمعش کنم که بابام به دادم رس يزدم، مونده بودم چه جور يچه گند دمیکه تازه فهم من

. کرد قشیتشو دیکنه پسرم؟ هر کس گُل بزنه با یم یچه فرق -

 یلیپرهام خ. کرد دایادامه پ يباز. ت و لو نرفتمگذش ریو تو دلم، صد بار از بابا و هزار بار از خدا تشکر کردم که به خ دمیکش یراحت نفس

. کرد ینثارش م يآبشار يضربه  هیکرد،  یغفلت م نایهم که س یکرد و هر از گاه یم يقبل باز يتر از دفعه  عیسر

 یم قشیتشوبراش سنگ تموم گذاشتم و با سوت و دست و هورا،  یکنم، حساب قشیتونستم راحت تشو یبه خاطرِ حرف بابا م گهیکه د من

:گفت یپرهام با لحن شوخ نهیاومد که بش یداشت م نایس یوقت. ببره نایبه شانزده از س ستیپرهام تونست ب. کردم

! ها ینخون يواسه من کُر گهید -

:راکت رو داد دستم و گفت نایو س دنیخند همه

نه؟  ای یکن یم قیباز هم پسر عمه ات رو تشو نمیپاشو بب -
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:نگاه کردم و گفتم نیریگرفتم که با التماس به ش یکردن مقابلِ پرهام، چنان استرس يبازلحظه از ترسِ  هی

. کنم یم يتو اول برو، من بعد از تو باز -

قبال هم پرهام ازم خواسته بود باهاش . از رو به رو شدن با پرهام واهمه داشتم. کرده بودم دایپ یبیحال عج. هم قبول کرد و رفت نیریش

. نداشتم يراه فرار گهیدفعه د نیقبول نکرده بودم، اما ا يهر بار به بهانه ا یکنم ول يباز نتونیبدم

شروع کردم نفسِ . گردنم پاره بشه يکردم، هر آن ممکنه رگ ها یزد که فکر م یم يشده بود و نبض گردنم جور دتریقلبم شد ضربان

:بلند شد نازیشهرام و پر يکه صدا دنیکش قیعم

. میما برد. ستیه، بهجده، نوزد -

. باخت و نوبت من شد نیریش

».فتمیوقت پس ن هینذار آبروم بره، . خدا به دادم برس يوا«: تو دلم گفتم. دیجوش یو سرکه م ریمثل س دلم

 نایس. دمستایرفتم مقابلِ پرهام ا. نگفت يزیدستم رو محکم فشار داد اما چ. و راکت رو گرفتم ستادمیا. راکت رو گرفت طرفم نیریش

:گفت

. فهیسارا صد تا مثلِ من و تو رو حر نیا. يدار یسرسخت فیپرهام، مواظبِ خودت باش که حر -

. نکرده بودم يبردم، اما تا اون موقع با پرهام باز یم نایاز س شهیمن خوب بود و هم يباز

:توپ رو به من داد و گفت پرهام

. نیخانوما مقدمن، شما اول بزن -

 ینم. راحت از دست دادم یلیتمرکز نداشتم و چند تا توپ اول رو خ. گفتم و شروع کردم... لب بسم ا ریز. تم و تشکر کردمرو گرف توپ

هول  يبود بد جور دهیپرهام هم که فهم. کرد و همه آروم بودن ینم قیپرهام رو تشو یکس حت چیشده بود که ه یام چه شکل افهیدونم ق

رو که از دست داده بودم جبران  ییتوپ ها» .موتورم گرم شد« نایو به قولِ س ختیکم کم ترسم ر. کرد یم يباز رآروم ت یلیکردم، خ

 يباز یکسانیهر دومون با سرعت . شد یم شتریها ب قیگرفت و تشو یاوج م شتریهر لحظه ب يباز. میشد يازیکردم و هر دومون شش امت

. میگرفت یم ازیامت گهیاز همد یچندان کارساز نبودن و به سخت میبودبلد  دومونهم، چون هر  يآبشار يضربه ها. میکرد یم

تازه متوجه شدم که از سر . بچه برام آوردش هیکه برم دنبالِ توپ،  نیسرم رد شد، قبل از ا يانداخت و از باال يبار که پرهام توپ بلند هی

. کنن یما رو تماشا م ير و دارن بازت کیکه اطرافمون نشسته بودن، اومدن نزد یاز مردم يما، تعداد يو صدا

:بلند شد نایس ادیفر. هجده ازِیبه امت دمیرس

. بندازه هیرو گر فیجا بنداز، حر گهیدو تا د -

نوزده  ازِیپرهام امت. پرهام خوندن يهم همون شعر رو برا نازیشهرام و پر. به هجده دیپرهام هم رس. گرفت و توپ رو از دست دادم خندم

بود  یکه متعلق به مردم دمیشن یهم م يا بهیغر يصداها. بلند شده بود قشونیتشو يبابا و مامان هامون هم صدا گهیحاال د. ترو هم گرف

. شده بودن معکه دورمون ج

 یو هر دو با تمام وجود دنبال توپ م دیچرخ یتو هوا م ستم،یتوپ ب. شد یلحظه قطع نم هیو هورا  غیج يبه نوزده و صدا دمیهم رس من

:زدن ادیکه همه فر دمیطرف توپ و شن دمیدو. به سمت باال بره يزد که باعث شد توپ، عمود يپرهام ضربه ا. میدیدو
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. مواظب باش -

 دیاراده دستم رو دراز کردم که شا یب. پرهام و به عقب پرت شدم ي نهیباشم، محکم خوردم به س یمواظب چ دیکه بفهمم با نیاز ا قبل

همه سکوت . شده یتا بفهمم چ دیچند لحظه طول کش. طرف خودش دیپرهام دستم رو گرفت و کش. نگه دارم ییجا بتونم خودم رو به

تو آغوشِ پرهام بودم و دست پرهام دور . ختیبه خودمون که نگاه کردم، قلبم ر. کردن یشده نگاهمون م ادگش يکرده بودن و با چشما

:دیپرس یپرهام با نگران. کمرم حلقه شده بود

حالتون خوبه؟  -

! نیزم يافتاد رو نمونیو توپ از ب دمیخودم رو عقب کش. دستش رو از دور کمرم برداشت. و واج بودم و فقط تونستم سرمو تکون بدم هاج

:دست بلند شد و همه داد زدن يصدا

.يمساو ،يمساو -

افتاده بود،  یاتفاق نیمردم و به خصوص خانواده هامون چن يکه جلو نیطرف، به خاطرِ ا هیاز . دونه یداشتم، خدا م یلحظه چه حال اون

خواست اون  یدلم م! شدم یم ایکردم و غرقِ رو یکمرم احساس م يدست پرهام رو رو يمدام جا گه،یاز طرف د. دمیکش یخجالت م یلیخ

! هام حبس کنم هیتو ر شهیهم يبراآغوشش بمونم و عطر تنش رو  يتونستم تا هر وقت که بخوام، تو یو من م میودلحظه به هم محرم ب

گرفته بودم که  هیبعد از اون روز اون قدر روح! خبر نداشت به خاطرِ اون اتفاق چه قدر ازش ممنونم. کرد یچند بار ازم عذر خواه پرهام

:گفت یم نیریش

اون اتفاق رو با  یه ،ینیب یتو هر بار منو مبره، اما  ادشونیآورد که همه  یخودش نم يبود به رو يا گهیهر دختر د ؟يندار ایتو شرم و ح -

پس فردا اگه باهات  ،یکن یم فیموضوع رو هزار بار تعر هی ست،ین يحاال که خبر ؟ير یو غش و ضعف م یکن یم فیتعر اتشییجز

 ؟یکن فیمن تعر يبرا يایسالم کردناتون هم ب ياخو یازدواج کرد م

:گفتم یرفتم و م یم سهیهم از خنده ر من

! رختخواب بدونه دیکنم، چون رازِ زن و شوهر رو فقط با ینم فیسالم کردنمون رو هم برات تعر یحت گهیون موقع دا -

:گفت یآورد و م یهم کم م نیریش

! اوضاعت قمر در عقربه! بابا ییپر رو یلیخ -

! قدرتمندش يآغوشِ گرم و دست ها. کردم یر ممدام به پرهام و اون اتفاق فک. خوابم نبرد گهیبعدش، نمازِ صبح رو که خوندم، د روزِ

 يپر از درخت ها الیو اطیح. دمشید یاتاقمون نبود و نم يرو به پنجره  ایاما در دم،یشن یرو م ایدر يصدا. ستادمیرفتم کنارِ پنجره ا

. بود تقالو پر ینارنگ

نمونده  يزیچ. شده بود رهیخ ینامعلوم ينشسته بود و به جا وونیلبِ ا اطیح يپرهام شدم که تو يروشن تر شد، تازه متوجه  یکه کم هوا

! نییخودم رو از پنجره پرت کنم پا ،يبود از شاد

.کردم دارشیو ب نیریسر وقت ش رفتم

. هیشو، جونِ من بلند شو، ضرور داریب نیریش -

:گفت يخش دار يزد و با صدا یغلت نیریش
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 ؟يهوسِ کله پاچه کرد ؟يسحر يچته کله  -

! نه بابا، من که کله پاچه دوست ندارم -

 ؟یو ما رو راحت کن يریقراره بم ،یبه سالمت ه؟یپس چ -

:گفتم یساختگ تیو با عصبان دمیسرش کش يرو از رو پتو

. ایلب در میبر میخوا یپاشو م. دم ینم لیمن تا تو رو خاك نکنم، جون به عزرائ -

:باز شد و گفت چشماش

. بخواب ریرو بگاالن؟ زده به سرت؟ ب -

:کردم و گفتم يفکر. هلم داد و از تختش دورم کرد یهم کم بعد

چرا بدونِ تو با پرهام رفتم گردش؟  یباشه، بعد نگ -

:گشت گفت یو همون طور که دنبالِ مانتوش م نییپا دیتخت پر از

وقت کار  هی ،يندار تیتو ظرف. نیبر ییدو تابذارم  يکور خوند ن؟یقدم بزن نیبر نیخوا یو م نیملت رو خواب کرد! چه غلط ها -

! يد یدستمون م

 ؟یگ یم هیمزخرفات چ نیا! درست صحبت کن -

چه خبر  نمیبب میبر. يالزم دار "بپا"تو . یکن یکار م یچ يدار ستین تیدختر، حال دهیتو؟ عقل از سرت پر ایمن درست صحبت کنم  -

شده؟ 

. نگران نشن میبرگشت ریگذاشتم که اگر د ادداشتی هیمامان  ي واسه. ادیبودم که داره باهام م خوشحال

:گفتم نیریبه ش میکه به پرهام برس نیقبل از ا. اطیتو ح میرفت

. بهت اجازه ندادم حرف نزن یجون فعال تا وقت نیریش -

من دست توئه؟  يمگه اجازه  ؟یچ یعنی -

:گفتم متیبا مال. خالقش رو بدتر کرده بودچپ بلند شده بود و ظاهرا کمبود خواب هم ا يدنده  از

. حرف بزن یبعد هر چه قدر خواست. لطفا قهیچند دق نیهم -

 میدیرس. رمیحرف زدنش رو بگ يجلو يجور هیچون قطعا مجبور بودم . دستش رو گرفتم. نگفت يزیچ گهینازك کرد و د یچشم پشت

:جا خورد و گفت دیما رو که د. به پرهام

وقت صبح؟  نیا نیر یکجا م -

. بگه که دستش رو محکم فشار دادم و ساکت شد يزیخواست چ یم ا،یکرد پرهام از من خواسته باهاش برم لبِ در یکه فکر م نیریش

:زدم و گفتم يلبخند

 ن؟یایب نیخوا یشما هم م م،ینیرو بب دیلبِ آب که طلوع خورش میر یم میاول سالم، بعد هم، دار -

حوصله ام، شما  یکم ب هی یاز دعوتتون هم ممنون، ول. رفت ادمیتعجب کردم که  دنتونیسالم نکردم، اون قدر از دکه  دیسالم، ببخش -

. نیبر
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 نیاز ا گهیبار شد و د نیهمون هم آخر. داشتم یبر م یشدن بهش قدم کینزد يبار بود که برا نیاول نیا اد،یکردم ن یفکر نم! رفتم وا

. نگاه کنم چون قطعا نگاهش پر از تمسخر بود نیریه شدوست نداشتم ب. کارها نکردم

 یه. که اشک از چشماش راه افتاد دیاون قدر خند. خنده ریزد ز نیریش ابون،یتو خ میدیچیکه از سر کوچه پ نیهم. رونیب میاومد الیو از

 يگره شده، خنده ها يبا ابروها. اومد ینم زدن خونم در یکارد م ،یمن هم که از ناراحت. داد یبگه اما خنده امونش نم يزیخواست چ یم

:گفت دهیبر دهیکم کم خندش فروکش کرد و بر. کردم یرو نگاه م نیریامونِ ش یب

عجب حالت رو ... عجب ! کردم...  فیک یول... به سنگ خورد  رتیت! یدام پهن نکن... پسر مردم  يواسه ...  یتا تو باش... تا ...  یآخ -

! گرفتا

:صدام زد و گفت. ادیازش نخواستم باهام ب گهیراه افتادم و د. جواب یحرف حق، هم تلخ بود، هم ب. داشتم بهش بدمن یجواب چیه

. امیباهات ب سایوا -

. بخواب ریالزم نکرده، برو بگ -

! رم ها یم -

:دوباره گفت. رو ندادم جوابش

. خطرناکه، تو هم برگرد یتنها بمون. رم یسارا، باور کن م -

:گفت يدفعه با دلخور نیا. جوابش رو ندادم ازمب

. بکن يخوا یم يکله شق، اصال به من چه، هر کار يدختره  -

ترس برَم . تنها شدم ابونیخ يتو کوچه و من، تو دیچینه که پ ایواقعا رفته  نمیبرگشتم بب. دمیشدن شن یقدم هاش رو که دور م يصدا

 ابونیخ ینبود، اما از خلوت يادیراه ز ایتا در. قدم بزنم و بعد برگردم ابونیتو خ یگرفتم کم میمتص. داشت، اما دوست نداشتم دنبالش برم

. دمیترس یم

:برگشتن اقدام نکرده بودم که پرهام صدام کرد يبرا هنوز

. امیسارا، صبر کن منم باهات ب -

:گفتم دیرس یوقت. برگشتم و منتظر شدم تا بهم برسه. دمکه حاال من بهش بخن نهیلحظه رو بب نیکجا بود ا نیریش. از گُلم شکفت گُل

 ن؟یکرد ایدفعه هوسِ در هیشد؟  یچ -

:تازه کرد و گفت ینفس

دخترِ جوون تنها  هی ستیوقت صبح درست ن نیآخه ا. تفاوت باشم ینتونستم ب ن،یشما تنها موند دمیبرگشت فهم نیریش یراستش وقت -

. باشه

:دیپرس. اکت شدمو س دمیحرفش خجالت کش از

 ن؟یداریوقت صبح ب نیچه طور ا -

:رو به زحمت کنترل کردم و گفتم خندم

 ن؟یداریوقت صبح ب نیخودتون چرا ا -
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:و پرهام گفت میدیدو با هم خند هر

. میرو بگ مونیواقع لیدل میکدوم دوست ندار چیچون احتماال ه م،یجواب سوالمون بگذر رِیبهتره از خ -

. است، موافقمحق با شم -

مثلِ من که از فکرِ پرهام ! کرده یاونم داشته به من فکر م دیخواست من بدونم؟ شا یبودنش داشت که نم داریب يبرا یلیپرهام چه دل یعنی

:پرهام، پنهون نموند دیکه از د نهیلبم بش يرو یفکر باعث شد تبسم کمرنگ نیا. اومد یخواب به چشمم نم

 ؟يجا که بهمون بخند نیا يندما رو کشو یاولِ صبح -

:شدم و گفتم دستپاچه

. تونم بگم ینم... افتادم که  يزیچ هی ادیراستش . سوء تفاهم نشه ست،یطور ن نینه نه، ا -

مثل جوابِ سوالِ مشترکمون؟  -

. نیمنو ببخش دوارمیام قا،یدق -

. ایهم در نیا. نیدار اریاخت -

ساحلِ اون . بود دایپ یاز افق نور کمرنگ. طلوع نکرده بود دیهوا روشن شده بود اما هنوز خورش. کرد یمدستش داشت به، رو به رو اشاره  با

. کردن یم ییابر تو آسمون خودنما يپراکنده  يلکه ها. شدم رهیخ دیاز سنگ ها نشستم و به انوار خورش یکی يبود، رو یقسمت سنگ

. کرد یاومد و صورتم رو نوازش م یم یمیمال مینس

دوست . کنم هیتونم بهش تک یکه م هیکردم پرهام تنها کس یاحساس م. چه قدر صورتش مهربون و مردونه بود. پرهام نگاه کردم مرخین به

. شده بود رهیخ ایبزنه و من صداش رو گوش کنم، اما سکوت کرده و به در یداشتم حرف

تو ! بودن با پرهام بود يبهونه  دیخورش. بودم ومدهین دیخورش دنِید يبرااز اول هم . فراموشم شد دینگاه کردم که خورش ایقدر به در اون

:افکارِ خودم غرق بودم که پرهام گفت

. چه قشنگه! نگاه کن -

ابر  ریاز ز دیکرده بود و نور خورش میرو قا دیاز خورش يابر گوشه ا کهیت هی. اومد یم رونیآب ب رِیانگار داشت از ز. نگاه کردم دیخورش به

. بود یدنیواقعا د. دیتاب یم رونیب به

پرهام هم . بلند شدم خودم رو جمع و جور کردم. بود یکه در کنارش بودم برام کاف نیهم! مینگفت یچیاما ه. میبود ایکنار در یساعت ربع

. میگرفت شیبلند شد و راه برگشت رو در پ

. شده بود سیتمام لباس هام هم خ. بود سیخ سِیخ. دمیصورتم دست کشبه . صورتم افتاد يبارون رو يقطره  نیاول میدیکوچه که رس سرِ

. کردم یبارون نشسته بودم و به گذشته ها فکر م رِیخوابگاه، ز اطیدو سه ساعت بود که تو ح. تازه به خودم اومدم! دیچک یاز جزوه ام آب م

. سمت ساختمان دمیشدم و دو نداز جام بل

»ششم فصل«
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:گفت م،یهمکالس سه،ینف. دیسرها به سمتم چرخ يز کردم، همه اتاق رو که با در

! ؟يخور یسرما م یگ ینم ؟يخودت درست کرد يبرا هیچه سر و وضع نیا ؟ییمعلوم هست کجا -

:سرم و گفت يشد و حوله ام رو انداخت رو بلند

همزنگ  هی. يبرو لباس هات رو عوض کن تا سرما نخورد. دهیشده موشِ آب کش! نگاش کن -

. نگران شده یحتما حساب. مادرت بزن که اون موقع تا حاال صد بار زنگ زده به

:کنارم رد شد و با خنده گفت از

! ها؟ یعاشق -

بود،  دهیوقتا در حال فکر کردن منو د یلیخ. به رفتارهام مشکوك شده بود سهینگفته بودم و نف نیریکس جز ش چیه يپرهام رو برا موضوعِ

رو  یشکست نیبدونه که چن يا گهیدوست نداشتم کس د. نزده بودم ینه؟ اما حرف ایعالقه دارم  یبود که به کس دهیپرس چند بار هم ازم

. کردم ربهتج میزندگ يتو

:گرفتم و به مامان زنگ زدم یدوش

خوابگاه؟  نیزنگ زده بود. سالم مامان -

شم؟  یمن نگران م یگ ینم ده بار زنگ زدم،! خوابگاه نیچه عجب شما برگشت. سالم کیعل -

بچه ها هم فکر کردن من . بودم اطینرفته بودم، تو ح یخاص يهم بگم، من جا نیالبته ا ن،یزنگ بزن نیخوا یدونستم شما م یمن که نم -

 ن؟یشد که زنگ زد یخُب حاال چ. ستمیخوابگاه ن

 لیتو که ما رو تحو. بزنم صدات رو بشنوم یزنگ هیود، گفتم دلم هوات رو کرده ب يجور نیبشه تا برات زنگ بزنم؟ هم يزیچ دیمگه با -

. يریگ یازمون نم يو خبر يریگ ینم

. ده براتون زنگ بزنم یکمبود وقت اجازه نم یهستم، ول ادتونیبه  شهیمن هم! ه؟یچه حرف نیا -

»!کنم یباشه فقط به پرهام فکر م یاگر هم وقت«: هم با خودم گفتم بعد

امتحانات تموم نشدن؟  خونه؟ يایم یک -

. شه یتموم م گهید يهفته  -

چند شنبه؟  -

سه شنبه، چه طور مگه؟  -

. ایب ریبگ طیامتحانت که تموم شد همون روز بل. يطور نیهم ،یچیه -

شده؟  يزیمامان چ -

. یبه ما نزن يتو خوابگاه و سر یبمون ها رو هم یلیتعط نیترسم ا یم م؟یکن دایتو رو پ دنِید يبشه تا ما اجازه  يزیچ دینه، مگه با -

. نیرو بزن تونیحرف اصل! نیزن یو غُر م نیکن یگله م نیدار زیر هیقدر دلتون پره؟  نیمامان، چرا ا -

:کم مکث کرد و گفت هی

چرا تو امتحانات بهت گفتم؟  یگ ینم -
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:گفتم یبا نگران. تو سرم افتاد و دلشوره گرفتم يبد يلحظه فکرها هی

شده مامان؟ همه حالشون خوبه؟  یچ -

 ؟یکن یچرا هول م. نشده يزیآره، چ -

. افتاده يانگار اتفاق بد نیزن یحرف م يجور هیآخه شما  -

! هیما خبر خوشحال يواسه  یتو خبر ناگواره ول يواسه  ،يکه تو دار یاخالق نیبا ا -

:با اصرار گفتم. شده بودم جیگ

. مامان گهیطاقت ندارم، بگو د گهید! ده؟ش یمامان تو رو خدا بگو چ -

:رو از من پنهون کنه و خونسرد حرف بزنه گفت شیکرد ذوق زدگ یم یکه سع يطور مامان

! کرده يمنان ازت خواستگار -

 ؟یچ -

:گفتم که مامان هول کرد و گفت نویا یبا تعجب و شگفت زدگ چنان

- يبذار بیروش ع یتون یاز خودمونه و نم گهیمنان که د. هم دلت بخواد یلیخ ،یخوب نیبعدش هم پسر به ا! چت شد؟ گناه که نکرده! ا .

چه طوره؟ . یکم استراحت کن هیجمعه که تو هم  يبرا میذار یرو م يپس ما قرارِ خواستگار گه؟یشه د یسه شنبه امتحانات تموم م یگفت

-  ...

سارا؟ -

- ...

گفتم؟  یچ يحواست به من هست؟ گوش کرد -

. بهتر از منو داشت یلیخ اقتیبود و ل يمنان پسرِ فوق العاده ا. به سرم اومده بود دمیترس یکه ازش م يزیچ. افتاده بودم ریگ يجور بد

. بره ادشیمنو  گهیکردم که د یم دایخوب براش پ یلیدخترِ خ هیخواست خودم  یدلم م! حقش نبود با ازدواج با من بدبخت بشه

!الو... الو  دستته؟ یسارا، گوش -

بله مامان؟  -

 ؟یگ ینم يزیچرا چ. فکر کردم قطع شد -

. نیدوز یو م نیبر یبگم؟ شما که خودتون م یچ -

خواستگار  یسن هیتا  يهر دختر زم،یعز نیبب. یازدواج کن دیباالخره که با ؟یآخرش که چ. میخوا یما صالحِ تو رو م ه؟یحرف ها چ نیا -

 یلیتا حاال خ. تیخواستگار ادیچه برسه که ب. کنه یبه روت نگاه هم نم یکس حت چیه گهیوقتش که بگذره داز . داریداره و نازش خر

جمعه قرار بذارم؟  يبرا. از دست نده، به خاطرِ من گهیرو د یکی نیا. يرو از دست داد یخوب يها تیموقع

:شدم یباهاش رو به رو م دیبا. نداشتم يا چاره

. نیباشه، بذار -

شم،  یمزاحمِ درس خوندنت نم گهیخُب د. یبش دبختیسف. قربونت برم مادر جون یهال -
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 ؟يندار يکار

. نیافت یمن م ادی ادیم شیپ یموضوع نیهمچ هیهر وقت ! نیزنگ نزده بود یفقط به خاطر دلتنگ نیدید. نه -

همش دوست داره دور  ،یشناس یبابات رو که م. گرمه يو مهمون دار ياگه تو سرت به درس گرمه، من هم به خونه دار! نگو يجور نیا -

. یبره مهمون یمنو م ایکنه  یخودش مهمون دعوت م ایو برش شلوغ باشه و هر شب 

. نیبه بابا هم سالم برسون م،یباشه تسل -

. قربونت برم، مواظب خودت باش -

. طور نیچشم، شما هم هم -

. خداحافظ -

. خدانگهدار -

دوست نداشتم . از ازدواج با خودم منصرفش کنم دیبا يدونستم چه طور یداشتم و نم یستیرودربا یلیبا منان خ. داشتمرو کم  نیهم فقط

سپردم و رفتم سراغ درس هام که دو تا  یموضوع رو به فراموش نیا نیبنابرا. منان از دست بدم يوقتم رو با فکر کردن به خواستگار

. بگذرونم یمونده رو هم به خوب یامتحانِ باق

 قایانگار دق. رینه زود گذشته بود، نه د. طور نبود نیمن ا يزود گذشت، اما برا یلیبچه ها همه معتقد بودن خ. ترم اول بود یانیپا امتحانات

د از کردم، اما بع یپرهام رو داشتم، اون قدر خوش بودم که گذرِ زمان رو احساس نم یقبال تا وقت. چهار ماه گذشته بود يبه اندازه 

هنوز  یشده بود، ول يعاد یاز ازدواجش، اوضاع برام کم میسال و ن کیحاال هم بعد از گذشت . گذشت یم رترید یلیزمان خ جشازدوا

دادم، اما اون  یاومد، جوابِ مثبت م یم میاگه منان، دو سه سال بعد به خواستگار دیشا. قلبم راه بدم ياون تو يرو به جا یتونستم کس ینم

. وز تو فکرِ پرهام بودمموقع هن

:شونه ام گذاشت و گفت يدستش رو رو د،یمنو تو فکر د یاومد و وقت رونیاز اتاق ب سهینف

. شده؟ بازم خواستگار اومده یچ -

.کردم دییزدم و با تکانِ سر، حرفش رو تا يزحمت لبخند به

! باشه دهیوقتش هم رس گهیکنم د یفکر م ؟یکن یخُب چرا ازدواج نم -

 ؟یکن یخودت چرا شوهر نم -

چند  ،یدون یرو نم تتیبه خدا قدر موقع! شُستم یدرس خوندن داشتم رخت م يتو رو داشتم االن به جا ياز خواستگارا یکیمن؟ من اگه  -

. يکرد یچه اشتباه یفهم یکه موهات رنگ دندونات شد، م گهیوقت د

. نکن تمیاذ گهیوم، تو دشن یاز خونوادم حرف م یکاف يجون، به اندازه  سهینف -

. نداشتم يخوام اگه ناراحتت کردم، منظور یمعذرت م -

. عادت کردم گهید ستیمهم ن -

 حیو ترج دمینرس يا جهینت چیاما به ه! بگم؟ یکردم که به منان چ یفکر م نیراه مدام به ا يتو. چند روز هم گذشت و برگشتم خونه اون

! کم بخوابم هیسر و ته،  یب يفکرها يدادم به جا
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 یشدم، وقت یم داریهر بار که ب. دمیخونه و تا نُه شب خواب دمیصبح ساعت نُه رس! گرفت لمیتحو شهیاز هم شتریمامانم ب دم،یخونه که رس به

ت و فکر فرار از مشکال يشده بودم مثل معتادها که برا. سپردم که نخوام بهش فکر کنم یافتادم دوباره خودم رو به خواب م یمنان م ادی

. کنن ینکردن بهشون، مواد مصرف م

:کرد دارمینُه که شد، مامان اومد ب ساعت

 داریصدات زدم ب یواسه نمازِ ظهر و عصر هم که هر چ. پاشو شامت رو بخور اد،یو خوابت م يدونم خسته ا یمامان قربونت بره، م یاله -

. ينمازت هم قضا نکرد نیبلند شو تا ا! ينشد

منم . تونستن ینم یبگن ول يزیخواستن چ یانگار م. کردن ینگاهم م یچشم ریز ،یبابا و مامان هر از گاه. زیدم و رفتم سرِ مرو خون نمازم

:راحت کردنشون گفتم يبرا

قدر رفتارتون مشکوك شده؟  نیچرا ا ن؟یبگ نیخوا یم يزیچ -

:دستپاچه شد و گفت مامان

! میقدر دلتنگت نش نیا ،یرفت یوقت گهیکه دو روز د مینگاهت کن ریس میخوا یم. تنگ شده بود نشده، فقط دلمون برات يزینه بابا چ! اه -

:لحظه نگاهش کردم و بعد گفتم چند

 یمن ناراحت نم ن،یخُب بگ ن؟یدر مورد منان حرف بزن نیخوا یم. ستین نیکه شما گفت ینیاما تنها علتش ا ن،یگ یگم شما دروغ م ینم -

. شم

:زد و گفت یقیعملبخند  مامان

 ؟يد یبهش م یچه جواب ؟يفکرهات رو کرد نم،یحاال بگو بب. زنه یکار کنم؟ دلم شور م یخُب چ -

. باهاش ازدواج کنم دیدارم که اگر قبول کنه، شا طیشرا يسر هیمن ... من  -

 ؟یطیچه شرا -

. گم یفقط به خودش م یول دیببخش یلیخ -

:بود گفت که تا اون لحظه ساکت مونده بابا

 ؟يپاش بنداز يو سنگ جلو ياریب یلیاسرائ یبن يبهونه ها يخوا یم -

منان پسرِ صبور و . کنم تیعمر منان رو اذ هیبود که  نیبهتر از ا. نداشتم يحق با پدرم بود، اما چاره ا. بگم یدونستم چ یکردم، نم سکوت

 يکرد با صبور یم ینبود و سع تیچون اهلِ گله و شکا د،یکش یاز من عذاب م شتریخود منان ب م،یکرد یقطعا اگه ازدواج م. بود یبا گذشت

:گفت د،یبابا که سکوتم رو د. ادیبا من کنار ب يورج هی

هات،  یهمکالس نینکنه ب... نکنه . شده به ما بگو يزیاگه چ ؟یهست يکه از ازدواج فرار يدار ینکنه مشکل ؟یکن یم يلجباز يدار یبا ک -

 ؟يه مند شدعالق یبه کس

:به تته پته افتادم و گفتم. شد یاوضاع داشت ناجور م! ختیر قلبم

. نیکن یاشتباه م... اشـ  ست،ین... طور  نیاصال ا... اصـ ... نه ... نه  -

! ؟يقدر هول کرد نیکنم، پس چرا ا یاگه اشتباه م -
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:تا حالم بهتر بشه و گفتم دمیکش یقیعم نفس

. نیازدواج ندارم، هم یمن فقط آمادگ ن،یبکن يفکر نیتم چنآخه اصال انتظار نداش -

:گفت ظیشده بود با غ یعصبان یحساب گهیکه د مامان

 یگفت آمادگ یدادن، نم یزمانِ ما دختر رو ده، دوازده ساله شوهر م ه؟یا غهیچه ص گهیندارم د یآمادگ ؟یچ یعنیها  يمسخره باز نیا -

! از اون حرف ها بود گهید نیا ؟ينکرد دایپ یسه سال هنوز آمادگو  ستیاون وقت تو بعد از ب! ندارم

:توانِ بحث کردن نداشتم، با عجز گفتم گهید

 ن؟یکن یم يطور نیچرا ا گهیقبول کردم با منان صحبت کنم، د گهیمن که د. کنم یمامان تو رو خدا، خواهش م -

 .يد یم يمنان رو هم فرار يجور هیدونم تو آخرش  یمن که م -

:کردم گفتم ینم یتالش چیاشک هام ه زشیاز ر يریجلوگ يکه برا یبلند شدم و در حال یصندل يآخر، از رو میبه س زدم

رو بکنم؟ به خدا من بدونِ شوهر  میزندگ نیذار یچرا نم ن؟ید یچرا عذابم م ن؟یکن یم تمیقدر اذ نیچرا ا گهید نیدون یم نویشما که ا -

به بدبخت شدنم  یپس راض ن؟یخوا یمنو نم یمگه شما خوشبخت. رو ندارم یزندگ هی تیمسئول دنیدوش کش من توان به. راحت ترم یلیخ

. شوهر کنم، دوست ندارم ازدواج کنم، از ازدواج متنفرم مخوا یمن نم. نینش

. کردن یمامان و بابا ماتشون برده بود و با دهانِ باز نگاهم م. شده بود سیاز اشک خ صورتم

 هیاون قدر گر. کنم هیدر رو پشت سرم قفل کردم که بتونم راحت گر. اومدم و به اتاقم پناه بردم رونیاز آشپزخونه ب. ستم بمونمنتون گهید

. کردم تا همون جا پشت در خوابم برد

کرد  ینیمقدمه چ یکل. ه اتاقمکه افتاده بود نکرد، اما عصر که شد اومد ب یبه اتفاق ياشاره ا چیبه کارم نداشت و ه يفردا عصر مامان کار تا

:باالخره گفت. بشم، سرِ صحبت رو باز کنه یکه من عصبان نیداشت بدونِ ا یو سع

 ان،یبذار فردا شب ب. تونم به منان جوابِ رد بدم یمن نم یبکن، ول يدوست دار يهر کار. میبه کارت ندار يکار گهیسارا، ما د نیبب -

شرط  هیازدواج بهت اصرار نکنم،  يبهت نداشته باشم و برا يکار گهیکه د نیا يدر ضمن، برا. شه یمن که روم نم. خودت بهشون بگو نه

. دارم

 ؟یچه شرط -

. ارمیمردم بهونه ب يتونم واسه  ینم گهیمن د. يبه خواستگارات جوابِ رد بد دیخودت با -

شرط شما رو اجرا کنم؟  يچه طور راز،یرم ش یمن که دارم م -

:شد و بعد گفت رهیم خلحظه به چند

! که با خودت حرف بزنه مید یخوابگاه رو بهش م يشماره  م،یدیهر کدوم رو که خودمون پسند -

:منم گفتم. شرط رو قبول کنم نیشم ا یکرد حاضر نم یفکر م. منگنه بگذاره يخواست منو ال یم. برام گذاشته بود یشرط نیچن عمدا

! باشه، قبوله -

:اخم کرد و گفت. عجب گشاد شدمامانم از ت يچشما

. يبه خدا عقلت رو از دست داد -
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کرد با هر کس و  یقبول نم رتشیغ. کس به خوابگاه زنگ نزد چیوقت، ه چیکه برام گذاشت، ه یبا وجود شرط. رونیهم از اتاق رفت ب بعد

! حرف بزنم یناکس

. دیرس يروز خواستگار باالخره

:گفت ییبا خوشرو دیتا منو د عمه

! قربونِ عروسِ گلم برم -

:شوهر عمه ام هم گفت. دمیزدم و صورتش رو بوس يزور لبخند به

! خانوم نیبه ا... ، ماشاا...ماشاا -

:دسته گل رو گرفت طرفم و گفت. دسته گلِ قشنگ هم دستش بود هی. هم منان اومد داخل بعد

. ناقابله -

دسته گلش قشنگ بود، اما زنبق نداشت، من فقط زنبق . سه دسته نرگس و سه تا ژربرا چهار تا شاخه رزِ قرمز،. گرفتم و تشکر کردم ازش

. دوست داشتم

از مامان خواسته . بردن که شد، مامان صدام بزنه يقرار بود وقت چا. آشپزخونه يمبل ها نشستند و من رفتم تو يرو ،ییرایپذ يتو همه

. رو ببره اما قبول نکرد يبودم که اون چا

:صدام زد و گفت مامان

. اریب زیبر ییسارا جان، چند تا چا -

به  یبیکار خالص کنم که فکر عج نیخودم رو از ا يکردم چه طور یداشتم فکر م! بله دادن بود ییجورا هیبردن،  يچا. بردم یم يچا دینبا

:داد زدن ییرایمه از تو پذه. شکست يبلند يکه با صدا نیزم ياز فنجون ها رو ول کردم رو یکیهمون موقع . دیذهنم رس

شد؟  یچ -

:و گفت شمیمامان اومد پ. لحظه بعد هم، همه تو آشپزخونه بودن چند

 ه؟یبود؟ منظورت چ يچه کار گهید نیا -

:نشنَون گفتم هیکه بق ییصدا با

. ه تا باهاش حرف بزنمتو آشپزخونه بمون نیبه منان بگ يجور هیشه  یحاال اگه م ارم،یب يخوام چا ینم یمامان ول دیببخش -

. ياریشورش رو در م يدار گهید ؟یجا باهاش حرف بزن نیا يخوا یجا قحطه که م ،یبزرگ نیجا؟ خونه به ا نیا -

. نیکنم کمکم کن یمامان، خواهش م -

:مامان نگاهشون کرد و با خنده گفت. کردن یهنوز داشتن ما رو نگاه م همه

. خدمتتون ادیاالن م ییرایتو پذ دییبفرماشما . کم هول شده هی ست،ین يزیچ -

:به منان گفت یواشکیکه مامان  رونیرفتن ب یداشتن م همه

. خواد باهاتون صحبت کنه یم ن،یشه شما بمون یاگه م -

:نگاهم کرد و گفت رونیمامان که رفت ب. کرد تینگفت و فقط با تکانِ سر از حرف مامان تبع يزیچ یهم تعجب کرد ول منان
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. خواد یبشنوم که اصال دلم نم يزیکنم قراره چ یاحساس م! نینگرانم کرد ،ییختر داد -

:گفتم. رو بکنم هیکه خودش به موضوع اشاره کرده بود، بهتر بود که قال قض حاال

 یگم اما م یم نویمتاسفم که ا. کامل اجرا بشه يخواستم رسم خواستگار یمن اون فنجون رو عمدا شکستم، چون نم ن،یدرست حدس زد -

. تونم با شما ازدواج کنم یمن نم. به شما ندارم يعالقه ا چیه... من . صادقانه بهتون بگم یلیخوام خ

:چند لحظه سکوت کرد و گفت. کرد ینگاهم م فقط

. دارترهیپا اد،یعالقه اگر بعد از ازدواج به وجود ب ن،یدیتا حاال نشن -

بعدها بهتون عالقه مند بشم، باهاتون  دیکه شا نیا دیتونم به ام یکنه، اما من نم یموارد هم صدق ماز  یلیقبول دارم که در خ دم،یچرا شن -

 ونمت یمن نم. نیبهتر از منو دار یلیخ اقتیشما ل. قائلم يادیشما احترام ز يآقا منان، من برا. ستمین یازدواج نیچن يرایمن پذ. ازدواج کنم

. شما رو خوشبخت کنم

. خوشبخت کردنتون بکنم يدم تمام تالشم رو برا یممن قول  یول -

من واقعا در کنار شما خوشبخت بشم، اما مطمئن  دیکنه، شا یطرف احساس خوشبخت کیفقط  یزندگ هی يتو ستیپسر عمه، قرار ن -

ازدواج منصرف  نیا کنم از یپسر عمه خواهش م. شه نه روحم یجسمِ منه که خوشبخت م. هیچون ظاهر ستیکامل ن یخوشبخت نیا نیباش

. هیمنف... جوابِ من به شما . نیبش

. نظرتون عوض بشه ندهیدر آ دیشا -

دختر مناسب براتون  هی ن،یمن خودم اگر شما اجازه بد. نیرو از دست ند یخوب زندگ يفکر فرصت ها نیکنم با ا ینه نه، خواهش م -

. کنم یم دایپ

:رف آخر رو زده باشم گفتمکه ح نیا يبرا. زد و ساکت موند یتلخ لبخند

. به دستم برسه تونیروزا کارت عروس نیهم دوامیام -

:فقط گفت. نشون نداد یعکس العمل چیه

حرف آخرتونه؟  نیا -

. بله -

 ن؟یجا، جوابِ نه رو نگفت نیا امیکه ما ب نیپس چرا قبل از ا -

کرد شما که  یدر واقع فکر م. بگه "نه"شه به شما  یگفت روش نم یه، اما ممن گفتم، بارها هم از مامان خواستم که جوابِ منو به شما بگ -

 يطور نیخوام که ا یمعذرت م. به شما جوابِ رد بدم دیگفت که خودم با نیهم يبرا. بشم یراض يجور هیمن  دیشا ،يخواستگار نیایب

. میما قصد ناراحت کردنِ شما رو نداشت نیباور کن. شد

:که گفت دمیصداش رو شن. رونیمغموم از آشپزخونه رفت ب يچند لحظه بعد هم منان با چهره ا. و بدل نشدرد  نمونیب یحرف گهید

. میبا اجازتون رفع زحمت کن م،یکه مزاحم شد دیببخش ییدا -

:گفت بابا

. نیبخور ییچا هی دیشه، صبر کن یکه بد م يجور نیا -
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:گفت يلخوربود موضوع از چه قراره با د دهیکه انگار فهم عمه

. میشد ییرایپذ یکاف يممنون داداش، به اندازه  یلیخ -

. دمیصداشون رو نشن گهیراهرو و د يتو رفتن

»هفتم فصل«

در  دیام يبارقه ها ،یشرم یهنوز بچه دار نشده بود و من در کمال ب ایلع. گذشت یاول ارشد تموم شد و حاال دو سال از ازدواجِ پرهام م سال

! زد یدلم جوونه م

! شدم دواریام شتریطالق دادن ب ییرو به خاطر نازا ایلع يدختر خاله  دمیهم که فهم یوقت

اما من باز هم  ،يخواستگار ادیفرستاد که اگر نظرم عوض شده حاضره دوباره ب غامیهم برام پ گهیدو بار د یکی ،يبعد از خواستگار منان

اما من خوشحال ! حسرت خورد یشده بود، کل دیناام دشیام گهیمامان هم که د. واج کردجوابِ رد دادم و اون سال تابستون منان هم ازد

. هر دومون شدم یبدبختبودم که مانع 

رو برده بود که  نیریبود، اون قدر دل ش یبودمش، اما هر چ دهیمامانش که من تا حاال ند يعمو يبا نوه . هم نامزد کرد نیریسال ش اون

:گفت یم

 ایحاال ب یول! بود واسه خودش يتوز یچ. بود یاصال اون پسره چ. ومدیزود ازدواج کرد و سراغ من ن ادیکه دوست شهشکرت  ایخدا -

. ستنین سهیاصال قابلِ مقا. ارزه یقربونش برم هزار برابر اون پسره م. نیآرمان رو بب

کاش منم مهر پرهام رو به دل نداشتم، . داشت یارِ خوشچه روزگ. نیریخوش به حالِ ش. هم بود ينامزدش بود که جوون برازنده ا آرمان

! بچه داشتم نیج هیاالن ) میهم اتاق(اون وقت به قولِ روشنک 

اون . کردم یآرمان، پرهام رو تصور م يذاشتم و به جا یاون م يرفت، خودم رو جا یگفت و قربون صدقه اش م یاز آرمان م نیریش یوقت

. گذره یخوش م نیریبه شکه چه قدر داره  دمیفهم یوقت م

از رد کردن خواستگار و سر و کله  گهیخوشحال بودم که د. ذوق کرده بودم یمن که حساب! گذشت يخواستگار چیبدون اومدن ه تابستون

 یهمش م! بِترشم دیترس یم. نگران شده بود و دوباره غر غر کردن هاش شروع شده بود یشم، اما مامان حساب یزدن با مامان راحت م

! اما من منتظر بودم، منتظرِ پرهام! دم یدارم تاوان پس م ستم،گفت چون دلِ منان رو شک

حاال با کم شدن  گهید. شد یشد و باز دردسرم شروع م یگذشت، ارشدم هم تموم م یاون سال که م. شدم رازیش یکه گذشت راه تابستون

. دادن یخواستگارا، به زور هم که بود، شوهرم م

 دهیرس یدونستم چه طور به اون درجه از پست ینم. در واقع منتظر بودم، خبرِ طالقشون رو بشنوم. بودم ایاز پرهام و لع يرِ خبرروز منتظ هر

. بودم

. گرفتم یزدم خونمون و سراغ همه رو م یرفته بودم هر هفته دو سه بار زنگ م یاز وقت. دیآذر ماه بود که اون خبر بهم رس. دیرس باالخره

نه؟  ایهم مثل دخترخاله اش هست  ایگرفتم که بفهمم لع یسراغ م ایاز پرهام و لع یواشکیمسط ها هم  اون وسط



کاربر انجمن نودهشتیا اسماء کرمی پور  – زمستان داغ                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٥

:گفت جانیبا ه یلیو خ دیحالم رو هم درست نپرس. روز خودِ مامان زنگ زد اون

شده؟  یبگو چ. خبر داغ برات دارم هیسارا  -

شده؟  یچ -

! شه یاضافه م لمونیداره به فام یکی -

:خوشحال شدم و گفتم منم

کنه؟  یداره ازدواج م یک -

. بزن گهیحدس د هیازدواج نکرده،  یکس -

:لحظه فکر کردم و با شوق گفتم چند

شه؟  ینکنه منان داره بابا م -

:گفت یحال یکم حالش گرفته شد و با ب هی مامان

. دو سال بگذره یکیکردن، بذار  یواسه اونا که زوده، تازه عروس -

احساس » .دو سال بگذره یکیبذار «: گفت یوقت. هم شده بودم یبه خاطر پرهام دچارِ معده درد عصب. که گفت، معده ام درد گرفت نویا

:معده ام رو فشار دادم و گفتم. خواست باور کنم یرو بگه اما دلم نم ایخواد لع یکردم م

. نیدونم، خودتون بگ ینم -

:گفت جانیه با

. حامله ست ایلع...  ایلع -

:گفتم یو به سخت دمیکش یقینفس عم. معده ام خم شدم يو رو نیزم ينشستم رو. از شدت معده درد نتونستم سرِپا بمونم گهید

! مبارکه، پس باالخره بچه دار شد -

مگه قرار بود بچه دار نشه؟  ".پس باالخره بچه دار شد"که  هیمنظورت چ -

. بچه دار شدن ریچون د دیشا. فکر رو کردم نیدونم چرا ا ینم -

 ؟یزن یم ییبه مردم برچسبِ نازا م،یاون وقت به خاطر دو سال و ن. بچه دار شد دیتا پنج سال نبا یگفت یحالت خوبه؟ تو که خودت م -

وشنک اومد دم ر. معده ام رو باال آوردم اتیتمام محتو. ییکردم و رفتم تو دستشو یبود خداحافظ يهر جور. زدم یداشتم گند م گهید

:و گفت ییدستشو

شده؟  یحالت خوبه؟ چ! سارا -

. حالم خوبه، نگران نباش گهیحاال د. کم به معده ام فشار اومده بود هی. تموم شد ست،ین يزیچ -

وقت  چیه گهید من یعنی. قابل تحمل نبود گهید نیا. شد و من مادرِ بچه اش نبودم یپرهامِ من، داشت بابا م. داشتم یچه حال! من يخدا آه

 یدلم م. و بچه اش ایاون لع یمن اون بود و زندگ یکه زندگ یکرد در حال یرو م شیتونستم پرهام رو داشته باشم؟ اون داشت زندگ ینم

پرهام هم که . پرهام از خودم متنفر بودم ياتفاق ها هنوز دوستش داشتم؟ به جا نیا يچرا با همه . واریبکوبم به د وخواست سرم ر

. اون که مجبورم نکرده بود. خودم خواستم دوستش داشته باشم. نداشت يریتقص
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ارشد قبول شدنم، دو سال سفره اباالفضل نذر کرده  يمامانم برا. ما يدو ترم که رفتم خونه، همون روز اول اومدن خونه  نیب التیتعط يبرا

. کرد یها رو دعوت م هیو همسا لیفام يبود و همه 

غذا بهش نخوره که حالت  يوقت بو هیبلند نکنه،  نیسنگ زِیوقت چ هیهمه هواش رو داشتن که . مان براش اسپند دود کردکه اومد، ما ایلع

! هلو بخوره که پوست بچه اش شفاف بشه! بشه تیجاش تنگ نباشه که بچه اش اذ! رهیتهوع بگ

کرد که همه  یچنان با عشق نگاهش م دید یرو م ایلعهر وقت پرهام، . کرد یهم ذوق م ایکرد و لع یبهش م يا هیتوص هی یکس هر

! شده بود، چه برسه به من شونیحسود

:بهم کرد و گفت يا دارانهیاز خانوم ها نگاه خر یکیکردم،  یتعارف م يبار که داشتم چا هی

 ن؟یشما دخترِ اقدس خانوم هست -

بله، چه طور مگه؟  -

! ؟يخواستم بپرسم شما قصد ازدواج ندار یم -

! خندم رو کنترل کردم که فکر نکنه از خدامه! جا خوردم، هم خندم گرفت هم

:گفتم

. از توجهتون ممنون ر،ینه خ -

 ياون روز هم از مامان اجازه  يفردا. کردم یخودم احساس م ينگاهش رو همچنان رو یدستش ول يرو ختمیرو ر یکه آب پاک نیا با

حامله بود و  ایاون هم حاال که لع. دم یدونستم چرا باز هم دارم جوابِ رد م ینم. وابِ رد دادمخواسته بود که من باز هم ج يخواستگار

! نداشتم مبه پرها يدیام گهید

تمام مدت . پاش بند نبود يرو یاز خوشحال شیشب ِعروس. کرد یهم عروس نیرینوروز تنها همدمم، ش التیتو تعط د،یکه رس دیجد سال

. شد یود و لبخند از لبش دور نمآرمان ب يدستش دور بازو

وقت برم  یتونستم وقت و ب ینم گهیحاال د. تنها بودم، تنهاتر هم شدم. دوستم بود، اما بهم خوش نگذشت نیکه جشنِ ازدواج بهتر نیا با

. ودب يمن همش ظاهرساز يمن و لبخندها دنِیاما رقص دندیرقص یهمه خوشحال بودند و م. میسراغش و با هم درد و دل کن

کرد، چه  یبه من نگاه هم نم یاون قدر با آرمان سرگرمِ حرف زدن بود که حت. ستیحواسش به من ن نیریش دمید یبار بود که م نیاول

فقط موقع . کردم یم یخوشبخت شده، هر چند که خودم احساسِ بدبخت نیریبودم که حداقل ش یوجود راض نیبا ا! برسه به حرف زدن

 یم گزاگیداد و ز یم راژیها و نیماش نیاز بس که ب. بود لیسه يها يباز وونهیاون هم به خاطرِ د. تش گذشبهم خو یعروس برون کم

. عروس و داماد برسونه نِیرفت که خودش رو به ماش

استند آرومم خو یدادن و م یم میدلدار(!) کنم  یم هیگر نیریش يکردن از دور یمامان و بابا که فکر م. دیبغضم ترک م،یدیخونه که رس به

. کردم هیتو بغلِ مامانم گر ریدلِ س هیکردم و  یخودم رو خال یآورده بودم، حساب ریگ یمنم که فرصت خوب. کنن

****

دکترا  ییالبته نه تنها حوصله نداشتم، بلکه توانا. درس خوندن و دکترا گرفتن نداشتم يحوصله  گهید. دو سال ارشد تموم شد باالخره

 ریروزنامه ها رو ز يها یتمام آگه. رو جمع کردم و برگشتم تهران، افتادم دنبالِ کار لمیکه وسا ياز روز! دمید یخودم نمخوندن رو هم در 
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غذاها شدم و  یفیمسئول کنترل ک ،ییمواد غذا يکارخونه  هی يکه تو نیتا ا. کردم یم دایگشتم کمتر پ یم شتریب یاما هر چ م،و رو کرد

. به کارمشغولِ  شگاهشیآزما يتو

 یبیترسِ عج. اومد یقرآن هم م يصدا. خونمون جمع شده بودن يروز که از سرِ کار برگشتم، خونمون شلوغ بود و ده، پونزده تا زن تو هی

:از همون دمِ در داد زدم. مامانم افتاده يبرا یلحظه احساس کردم اتفاق هیتو دلم افتاد و 

جا چه خبر شده؟ نیا ؟ییمامان؟ کجا -

. طرف در و اول از همه هم مامان اومد دنیمن تمامِ زن ها دو ادیفر ياصد از

. نیزم يو نشستم رو دمیکش یقینفسِ عم دمیرو که د مامان

:گفت یبا دستپاچگ مامان

 ده؟یشده؟ چرا رنگت پر یچ -

... شما ... ان؟ فکر کردم شما  یخانوم ها ک نیا ن؟یگذاشت یچ يشده مامان؟ نوارِ قرآن برا یچ -

:مامان به خوردم داد و گفت. از خانوم ها برام آب قند آورد یکی. افتادم و نتونستم ادامه بدم هیگر به

ختمِ انعام تو خونه  هینذر کرده بودم  ،یکن دایشغلِ خوب پ هیکه تو  نیا يمن برا زم،یمن مردم، آره؟ نه عز يپس فکر کرد! عجب -

. رفتم یکه من از ماه رمضونِ امسال کالس قرآن م یدون یم. من تو کالسِ قرآن هستن يها یمکالسه ینیب یخانوم ها هم که م نیا رم،یبگ

لحظه فکرِ از دست دادنِ مامانم  هی یحت. داشتم يچه احساس بد. ختمیبغلش کردم و اشک ر یحرف چیهاش که تموم شد، بدون ه حرف

. رمیخواست قبل از مامانم بم یدلم م. فکر کنم فتهیاتفاق ب نیکه ا يشتم به روزدوست ندا. نه! آه... کرد، چه برسه به  یام م وونهیداشت د

:از خانوم ها گفت یکی

. گهیشه د یهم م يطور نیا م،یهامون قرآن بذار يقرآن، فقط تو عزادار يگوش کردن هر روزه  يما به جا یوقت -

رو  يچا. ششونیو رفتم پ ختمیر يچا ینیس هیدست و رومو شُستم،  من هم. ییرایکم حالم بهتر شد و خانوم ها برگشتن تو سالن پذ کم

. تعارف کردم و همراهشون نشستم قرآن خوندم

 یلیخواست بره ظاهرا با مامان خ یکه م ينفر نیآخر. رفتن خونه هاشون یکی یکیبعد هم زن ها . آوردم وهیسوره که تموم شد، م خوندن

که  يا قهیده دق. من هم تنهاشون گذاشتم که راحت باشن. کردن یآوردن با هم پچ پچ م یم ریگ یتر بود و هر بار که فرصت یمیصم

: گذشت، مامان صدام زد

. نهیخواد تو رو بب یخانوم م مهیسل ایسارا جون، ب -

خانوم  مهیسل. نشستمو کنارِ مامان  ششونیرفتم پ یلیم یبا ب! بکشه يخواستگار انایزدن و اح دیبود که آخرش به د نیعلت پچ پچ ها ا پس

:گفت يمقدمه ا چیبدون ه

دخترم شما چند سالتونه؟  -

:دادم یدر کمالِ ادب سوال هاش رو جواب م دیمامان با يحفظ آبرو ينبود، برا يچاره ا یکه دوست نداشتم جواب بدم ول نیا با

. و پنج سال ستیب -

:تکون داد و گفت يسر
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و خانواده  نیخوشگل تر. کردم یها رو بهش معرف یلیتا حاال خ. طوره نیپسرِ من هم هم ،يپسند مشکل یلیازدواج خ يگه تو یمامانت م -

. دیدخترها رو نشونش دادم، باز هم نپسند نیکرده تر لیو تحص نیدارتر

:گفت يدواریهم با ام بعد

. پسنده یمطمئنم تو رو م یول -

. نیممنون شما لطف دار یلیخ -

. با پسرم صحبت کنم در موردت يد یاجازه م -

:کرد قبول کنم، چند لحظه فکر کردم و گفتم یبا چشماش داشت التماس م. مامان نگاه کردم به

. من قصد ازدواج ندارم یخوام ول یمعذرت م -

. رو هم داشتم نیکه مامانت از تو گفت، انتظارِ هم ییزهایبا چ. کردم یتعجب م یگفت یم نیاز ا ریاگر غ -

! م اومدحرفش خوش از

. نیدیرو پسند گهیشما دو تا مشکل پسند، همد دیشا م،یما خدمتتون برس نیحاال شما اجازه بد -

:نداشتم يچاره ا. منو به گور ببره یعروس دنِید يبارها بهم گفته بود، دوست نداره آرزو. دلم براش سوخت. همچنان ساکت بود مامان

. ستین ياگر مامان صالح بدونن، مساله ا -

که تا به حال  یگره کرده و لحن يبه طرفم گرفت و با ابروها دیاون خانوم که رفت، مامان انگشتش رو به حالت تهد! از گُلِ مامان شکفت گُل

:بودم، گفت دهیازش ند

 ین دارم، اگه تونستقبولشو یشناسم و حساب یخونواده رو م نیمن ا. يریبگ یلیاسرائ یبن رادیا یکی نیاز ا يبه حالت اگر بخوا يسارا، وا -

کنم  یبا کتک هم که شده مجبورت م يبد لمیرو تحو یشگیمزخرفات هم يکنم، اما اگه بخوا یخودم جوابشون م ،يروش بذار بیع هی

. يبد "بله"

:گفتم يناباور با

!مامان -

. که گفتم نیهم! مامان یمامان ب -

کار کنم؟  یرو چ یکی نیرفت تو آشپزخونه و من بهت زده مونده بودم که ا مامان

 يو آماده  دمیلباسِ مناسب پوش یجانیه چیبدون ه. و مضحک يتکرار يباز هیمراسم برام شده بود  نیا گهید. دیرس يخواستگار شبِ

 ششون،یگفت برم تو آشپزخونه و هر وقت صدام کرد برم پ یمامان م. راس ساعت نُه شب، زنگ خونمون رو زدن. اومدنِ مهمون ها شدم

. عمدا خودم هم رفتم دم در ام،یب ییو به نظرشون دخترِ پر رو فتمیب شمشونکه از چ نیا يا من براام

نفر داماد  نیآخر. دنیصورتم رو بوس مانهیصم یلیمادر و خواهرش خ. اومده بودن يمادر، پسر و دختر، همراه با دامادشون، پنج نفر پدر،

.د و دسته گل رو گرفت طرفمسالم کر. دسته گلِ بزرگ دستش بود هیبود که 

! نیدوست دار یدونستم چه گل ینم دیببخش -
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خودم رو جمع و . داد یگل مورد عالقه ام رو بهم م یبود که کس يبار نیاول. شد یباورم نم! تمامش زنبق بود. خشکم زد دم،یها رو که د گل

 گه،ید يبه آشپزخونه و دسته گلش رو برخالف دسته گل هارفتم  ،ییرایاون که رفت تو سالنِ پذ. جور کردم و به داخل دعوتش کردم

. کردم ییرایبه سالن و ازشون پذ برگشتم! گذاشتم تو آب

.کردن فیخانوم شروع کرد از پسرش تعر مهیو سل دیرس شیاصل يبه جاها بحث

خدا . پسرم هم مثل خودمونه. نیت دارما شناخ يرو يو حداقل از نظر اعتقاد نیشناس یشه ما رو م یم یسال کیاقدس خانوم، شما که  -

حاال . شرکتشونه داتیپخش تول رِیما مد يآقا یعل نیهم که، ا ياز نظر ماد. معروفه یبه نجابت و چشم پاک هیو در و همسا لیشاهده تو فام

خدا رو . هم داره نیشخونه و ما. ده یم حیخودش براتون توض. ارمیسر در نم ادیکنن، راستش من ز یکار م یچ قایدق و هیشرکتشون چ

دو تا  نیشما، ا يکنم بهتره که با اجازه  یدر مورد مالك هاشون فکر م. معقول رو تقبل کنه ي هیمهر هیشکر اون قدر هم داره که بتونه 

 ؟یمیرح يآقا نید یاجازه م. هاشون رو با هم وا بکنن سنگجوون برن با هم صحبت کنن و 

:هم گفت بابا

. کن شونییدخترم، راهنما. نیدار اریت شماست، شما اختما هم دس ياجازه  -

 يکه بخوام برا نیهمون اول قبل از ا. به اتاقِ من میمن هم بلند شدم و با هم رفت. بود، از جاش بلند شد یکه ظاهرا اسمشم عل پسرشون،

:کنم گفت دایپ يشروعِ حرف هام جمله ا

اول بگم،  نیرو هم یموضوع هیکنم اگر من  یفکر م ینم و خانوم ها مقدم ترن ولمن اول صحبت رو شروع ک ستیدونم که درست ن یم -

. دیو مالك هاتون رو عنوان کن طیشرا ستیشما الزم ن گهید

! بزنم؟ ینبود بعدش من حرف يازین گهیبگه که د یخواست چ یم. حرفش تعجب کردم از

:داد ادامه

!من اصال قصد ازدواج ندارم... کنم، اما  یاحترام یخوام به شما ب یم نیو فکر نکن نیبرداشت اشتباه نکن دوارمیام -

گفتم قصد ازدواج ندارم،  یمن م شهیهم! حد نینه تا ا یاست ول اریدست بس يبودم دست باال دهیشن! خندم گرفته بود! ؟یچ یعنی! جانم؟

:گفتم! گفت یآقا داشت به من م نیحاال ا

شما که قصد  یول د،یببخش یلیخ. دیرو بپسند یکس ستیاصال قرار ن نیطور که شما گفت نیا یول ن،یمادرتون گفته بودن مشکل پسند -

 ؟يخواستگار نیپس چرا اومد ن،یازدواج ندار

که  ستین يبار نیاول نیصادقانه باهاتون صحبت کنم، ا نیاجازه بد. دم یم حیکردن رو ترج یمن تنها زندگ یبه اصرارِ مادرم اومدم ول -

و  دنیکردن، به قصد پسند یهم که مادرم به من معرف ییکدوم از اون دخترها چیه. ستیبار هم ن نیو قطعا آخر يرم خواستگار یمن م

بود که مشکل  نیتنها راه مخالفت با ازدواج هم ا. رم یم يمن فقط به اجبارِ مادرم خواستگار. نرفتم شونیخواستگارازدواج کردن به 

کم  ییجورا هیکه من در برابر مادرم  نیمثلِ ا گهیسال قبل در برابر اصرارهاشون مقاومت کردم و حاال د کی تا. رو بهونه کنم يپسند

رد کردنِ شما،  يو برا رمیبگ رادیتونم از شما ا یمادرم گفته نم. نیهست یتیشما خانوم محترم و با شخص تنگف یطور که مادرم م نیا. آوردم

حاال من در. وادخ یقانع کننده م لِیدل هیاز من 
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، "نه"چون اگر من بگم  ومده،یکه از من خوشتون ن دیشه شما به مادرم بگ یخواستم اگه م یم. دارم یخواهش هیاز شما  ،ییپر رو کمال

. تونه اصرار کنه ینم گهیبه شما د یکنه ول یمادرم قبول نم

:زدم و گفتم يلبخند. جالب بود یلیخ حرفاش

اتفاقا مادرِ . اومدن دادم يبه ازدواج ندارم و فقط به اصرارِ مادرم به شما اجازه  یلیتما چیمنم ه. نیدلِ منو زد يهاحرف  قایشما دق! جالبه -

! نشونه یعقد م يکرده که اگر بخوام به شما جوابِ رد بدم منو به اجبار سرِ سفره  دمیو تهد رمیبگ يرادیتونم از شما ا یمنم گفته نم

کار  یچ دیدونم با یشما و خواهشتون، واقعا نم يحاال با حرف ها یول اد،یخوشتون ن گهید يمن هم مثل دخترهابودم از  دواریراستش ام

! "نه"بگم  دیبا يدونم چه طور یمن نم. یبا عرضِ شرمندگ ییرضا يآقا. کنم

:گفتم اریاخت یبافتادم و  يزیچ هی ادیدفعه  هیکار کنم که  یچ دیکردم که با یمن هم داشتم فکر م. تو فکر رفت

ازتون بپرسم؟  یسوال هی نید یاجازه م د،یببخش -

. دییکنم، بفرما یخواهش م -

:گرفتم یآروم نم دمیپرس یاگر نم یمردد بودم ول دنیپرس يبرا. لحظه مکث کردم چند

! ن؟یگلِ زنبق آورد یچ يشما برا -

:زد و گفت يمحو لبخند

! به شما ندارم يمن که عالقه ا یعالقه ست، ول يرز نشونه گلِ . برن یدونم معموال گلِ رز م یم -

:دمیپرس دوباره

. همه گل نیحاال چرا زنبق؟ ا -

! نشن دواریام هودهیگل رو بردم که ب نیهمه هم يبرا! خودمه يزنبق گلِ مورد عالقه  -

:زدم و گفتم يلبخند

. بهتر بود نیآورد یاگر همون رز رو م ن،یآورد یدفعه اشتباه نیا یول -

چه طور مگه؟  -

. منم هست يآخه زنبق گلِ مورد عالقه  -

:و گفت دیخند

! وگرنه کار دست خودم داده بودم نیپس شانس آوردم شما هم قصد ازدواج ندار ن؟یگ یم يجد -

:چند لحظه بعد گفت. میهر دومون ساکت شد باز

 گهیمن دو روز د. میمشکل فکر کن نیبه راه حل ا يدو روز یکی ،يریگ میتصم يانه چه طوره به به. رسه یبه ذهنم نم یمن که فعال راه -

. گم یکردم بهتون م دایپ یمن هم اگر راه ن،یبه من بگ دیبه ذهنتون رس يکه اگر فکر رمیگ یباهاتون تماس م

. بشه دایپ یراه دوارمیخُب، ام اریبس -

:خانوم گفت مهیسل. رونیب میاتاق اومد از

نه؟  ای میخور یم ینیرید؟ باالخره ما شش یچ -
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:آقا گفت یعل

. خدا بخواد یبعد از اون هم، هر چ م،یفکر کن یهر دومون کم يشما دو روز يبا اجازه  -

.::است ساخته و منتشر شده)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::.

»هشتم فصل«

که از هم خوشمون  میبودم که اگر هر دومون بگ دواریام. دیرس یهم به ذهنم نم یراه چیموضوع بود و ه نیا رِیدو روز تمام ذهنم درگ اون

 يراه حل ها نیخورد با ا یچشمم آب نم یول! دهیآقا هم به مامانم بگه که منو نپسند یخانوم بگم و عل مهیمن به سل. قبول کنن ومده،ین

. ببرم شیاز پ يکار یآبک

نداشت تو  ياگه اون هم فکرِ به درد بخور. زد یدلم شور م. آقا زنگ بزنه و راه حلش رو بگه یاون روز قرار بود عل. روز تموم شد دو

! میافتاد یدردسر م

 دمیزنگ از اتاق پر نیگوش به زنگ بودم و با اولتو اتاقم . تلفن زنگ خورد ،يکه اومده بودن خواستگار یساعت نُه شب، همون ساعت راس

! دنیرد و بدل کردن و خند یخوام جوابِ مثبت بدم، با هم نگاه یکار رو کردم و م نیا میکه من از خوشحال نیمامان و بابا با فکرِ ا. رونیب

:دمیرو فهم يزیچ هیمامان  ياما از حرف ها دمیشن یاونو نم يحرف ها. خانوم بود مهیسل

! نیاریب فیکنم، منزلِ خودتونه تشر یخواهش م -

دفعه  نیا. بگه؟ فردا شبش که اومدن، خودش و پدر و مادرش بودن یجا که چ نیا ادیخواست دوباره ب یبود؟ م یچه راه حل گهید نیا

! نه رز، نه زنبق. بود دهیدسته گلش نرگس و اُرک

! خواد بگه یم یمم چتو اتاق و بفه میتو دلم نبود که هر چه زودتر بر دل

:خانوم گفت مهیسل باالخره

. شما يصحبت کنه، البته با اجازه  گهیبار د هیخواد با سارا جون  یم یبشه، عل یفرج هیدفعه قراره  نیکه اگه خدا بخواد، ا نیمثلِ ا -

:ا عجله گفتمکه پاشو گذاشت تو اتاق ب نیهم. میبه اتاقم که با هم حرف بزن میشد که دوباره رفت يطور نیا

 ن؟ینیدوباره منو بب نیچرا خواست ن؟یکرد دایپ یشد؟ راه یخُب چ -

 یراه ها موقت نیا يهمه  یول دیبه ذهنم رس م،یازدواج خالص کن نیکه خودمون رو از ا نیا يفکر کردم، چند تا راه هم برا یلیمن خ -

رو خوشبخت  یتونم کس یمن مطمئنم که نم. میازدواج کن میش یمجبور مکه خانواده هامون دارن، باالخره  ياصرار نیمن و شما با ا. هستن

. نیجواب بد نیداشت لیاز شما دارم، البته اگر تما یسوال هیحاال من . تونم عالقه مند بشم ینم يدختر چیکنم، چون به ه

. نیکنم، بپرس یخواهش م -

 ن؟یون مجرد باشتا آخرِ عمرت نیخوا یکال م ای نیشما فعال قصد ازدواج ندار -

کنه؟  یم یسوال به حلِ مشکلِ ما کمک نیجوابِ ا -

. دوارمیام -

. کنم یباهاش ازدواج م م،یخواستگار ادیاگر شخص مورد عالقه ام ب... من ... خُب  -
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درسته؟  ن،یعالقه مند یپس شما به شخص خاص -

. طوره نیبله، هم -

م؟ تر ازتون بپرس یتونم چند تا سوال خصوص یم -

مونه  یخودش م شِیمطمئن بودم که حرفام پ ییجورا هی. تونم بهش اعتماد کنم یکردم م یاحساس م یخواد بپرسه ول یم یدونستم چ ینم

. شن یخبردار نم نایو مامان ا

. دم یبودن، جواب نم یخصوص يادیاگر ز یول نیبپرس -

دوستتون داشته باشه که  نید یشما احتمال م یعنیبه شما عالقه داره؟  ن،یکه شما دوستش دار یاون کس... خواستم بدونم که  یم. خوبه -

 ن؟یبه خاطرش صبر کرد

:و گفتم دمیکش یپنهان آه

رو به  يا گهیمرد د چیتونم ه یکنم، نم رونیتونم فکر اونو از سرم ب یمن نم یهم به من نداشته ول يعالقه ا چیاون ازدواج کرده، ظاهرا ه -

 انتکاریخوام خ ینم. هیبزرگ انتیذهنم باشه، خ يتو گهیمرد د هیازدواج کنم و فکرِ  يا گهیکه با کس د نیا. رمیبپذ میزندگ ياون تو يجا

. هیبه همسر که گناه بزرگ انتیاون هم خ شم،با

:ناراحت گفت یلیو خ دینگاش رو دزد. منم نگاش کردم. بار سرش رو آورد باال و نگام کرد نیاول يبرا

. نهیهم قایازدواج نکردنِ منم دق لِیدل... کنم، چون  یرکتون مکامال د -

:بود گفتم ادیفر هیشب بایکه تقر ییتعجب و صدا با

که االن ازدواج کرده؟  نیرو دوست داشت يشما هم دختر یعنیشما هم؟  ؟یچ -

. درسته -

پرهام  يشد و برا یفارغ م يکه به زود ایبه لع. کردم یمن که داشتم به پرهام فکر م. شد يا قهیچند دق دیشا م،یدومون ساکت شد هر

.شد، سکوت رو شکستم شترشیب یکه باعث ناراحت یبا سوال. کرد یحتما اون هم داشت به دخترِ مورد عالقه اش فکر م! زتریعز

بچه هم داره؟  -

! بله، دو تا هم داره -

واقعا؟ چند ساله ازدواج کرده؟  -

سوال ها رو از خودتون بپرسم؟  نیتونم هم یم. پنج سال -

. شه یروزا هم پدر م نیشه که ازدواج کرده، هم یم یسه سال -

:و گفت دیکش یکوتاه آه

. میدیکش یسخت یلیموضوع خ نیکنار اومدن با ا يقطعا هر دومون برا م،یرو ناراحت نکن گهیحرف ها همد نیبا ا گهیبهتره د -

اسرار الزم بود؟ نیانجامش، گفتنِ ا يبود که برا یحاال راه حلِ شما چ. نیگ یراست م -



کاربر انجمن نودهشتیا اسماء کرمی پور  – زمستان داغ                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٣

 ینم م،یکه ما دار ییاما با مادرها م،ید یعلت تن به ازدواج نم کیما به  يهر دو ،یمیخانوم رح دینیبب. رفت ادمونیاصال مشکل خودمون  -

 گهید دیشا یول بهیکم عج هیراه  نیدونم که ا یالبته م. رنیگ یآروم نم ننیما رو نب یتا عروس. میکن یزندگ میخوا یذارن ما اون طور که م

. ادین شیپ یتین موقعیچن

:تعجب گفتم با

؟یتیچه موقع -

. میما با هم ازدواج کن. بهتر باشه دیو شا میمشکل رو دار هیهر دومون . میکن یرو خوب درك م گهیما همد -

:وحشت گفتم با

ن؟یبرس هجینت نیکه به ا نیهمه فکر کرد نیا م؟یکار کن یچ -

:بار اسمم رو گفت نیاول يبرا

. سارا خانوم -

:تعجب نگاهش کردم، ادامه داد با

 یخودمون رو کامل و به خوب يهمسر فیانتظار داره که ما وظا م،یباهاش ازدواج کن میکه ما بخوا يا گهیهر کسِ د ،یمیخانوم رح دیببخش -

از شما نداشته باشم، فقط در ظاهر  یتوقع چیدم ه یمن قول م نینیبب. میاز هم ندار يتظاران نیچن م،یاما اگه ما با هم ازدواج کن م،یانجام بد

... هم  ییزناشو لیدر مورد مسا م،یهم زن و شوهر باش اب

:انداخت و گفت نییرو پا سرش

به هم  يکار چیدر واقع ه ن،یانجام بد نیهم که دوست دار يهر کار م،یکن یم یراحت باشه، مثل خواهر و برادر با هم زندگ التونیخ -

از هم  میتون یم ن،یادامه بد نیتون ینم گهید نیهر زمان هم که احساس کرد. نیهم م،یکن یخونه زندگ هی يو فقط با هم تو مینداشته باش

ه؟ینظر شما چ م،یازدواج نکن گهیازدواج ناموفق د يو به بهونه  میجدا بش

 یزندگ نیچن ي ندهیزد، آ یکه حرف م یتمام مدت م؟یبا دست خودمون، گورِ خودمون رو بکن ینعیبود؟  یچه راه گهید نیا! برده بود ماتم

:گفتم. کردم یم ینیب شیرو پ

. ترسم خانواده هامون بفهمن یترسم، م یراستش م. فکر کنم دیشدم، با جیمن گ -

. بفهمن میبگذار دینبا -

؟يچه جور -

. میبرخورد کن یمیصم یکم گرانید يجلو متوجه نشه بهتره یکه کس نیا يخُب برا -

؟یچ یعنی -

.میدست بد...  مینیب یرو م گهیهمد یبگم؟ مثال وقت يچه طور... که  یعنی -

:باز هاج و واج نگاهش کردم و گفتم! یبیعج شنهادیچه پ. گشاد شده نگاهش کردم يچشما با

. کنم یچند روز فکر کنم، خواهش م نیبذار -

:حال گفت یوا رفت و ب د،یخانوم تا ما رو د مهیشده بود که سل یام چه شکل افهیدونم ق ینم. هیبق شِیپ میو رفت رونیب میاتاق اومد از
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قدر ناراحته؟ نیا یگفت یبه دخترِ مردم چ ؟یشده عل یچ -

کردم، خسته شدن، بهتره رفع  یپر حرف یلیهم فکر کنن، البته من هم خ گهیخوان چند روز د یفقط م ن،ینشده مامان، نگران نباش يزیچ -

. میزحمت کن

 نیتحمل ادامه دادن ا گه،یاز طرف د. ذاشت یلحظه تنهام نم کیطرف فکر پرهام  هیاز . الیرفتن و من موندم با هزار جور فکر و خ اونا

کردن ازدواج کنم، پس بهتر  یکه مجبورم مبود، باالخره  یحق با عل. توانِ مقابله با مامان و بابا رو نداشتم نیاز ا شتریب. رو نداشتم تیوضع

. زنه یبار درِ خونه رو م هیگن  یبود که م یهمون شانس نیا دیشا. هم ازم نداشت یازدواج کنم که توقع یبا عل دبو

ردد و و من هنوز م رهیرو از من بگ ییزد که جوابِ نها یخانوم زنگ م مهیاون روز سل. بود دهیروزِ جواب دادن رس. روز گذشت چهار

حرف . کردم فیماجرا رو براش تعر ازیتا پ ریس. شدم و رفتم سراغش نیریدست به دامنِ ش. زدم یدلواپس، مثلِ مرغ سر کنده پر پر م

: تو سرم و گفت زد یکیهام که تموم شد، 

شه، هم زن عمو دست از  یم بسته ،يکنن تو خواستگار ندار یکه فکر م لیهم دهنِ فام! بهتر نیاز ا یداره؟ ک دنیهم پرس نیا گهید -

 ینوع رابطه هم م نیبه ا. کنه یم دایخدا نجات پ يهم اون بنده  ،یکن انتیخ یبه قولِ خودت به کس يخوا یداره، هم تو نم یسرت بر م

 يچاره ا فکر کنم. یازدواج کامال مصلحت هی! یرو بهتر بفهم زایچ نیا دیبا يخوند ستیکه ز یجناب عال. زیآم لمتمسا یستیگن، هم ز

. دهیتا نپر شیبچسب یدو دست دیبا ،يندار

؟یپس پرهام چ -

:گرد شد و گفت چشماش

 نم،یب یکه من م یپرهام نیرو دستت، ا زمیرو بر یبذار آب پاک ره؟یتو رو بگ ادیو پرهام ب رهیبم ایلع ينکنه منتظر! دیچشم سف يدختره  -

 یاگه م اد،یسراغ تو نم رهیاگر هم بخواد بگ. رهیگ یوقت زن نم چیه گهیبشه، دهم  شیزیچ ایرو دوست داره که اگه لع ایاون قدر لع

. از دست نده گهیرو د یکی نیا. گرفت یتو رو م ایلع ياومد و به جا یم شیهمون سه سال پ اد،یخواست ب

هنوز . برگشتم خونه. رو قبول کنم »زیمسالمت آم یستیهمز«به قولِ اون  ای یازدواجِ مصلحت نیا دیمطمئن شدم با گهید نیریش يحرف ها با

:پله ها ظاهر شد يپام رو داخل نذاشته بودم که مامان باال

ه؟یمشورت هات تموم شد؟ باالخره جوابت چ ؟يشد؟ فکرهات رو کرد یچ -

. که موافقم نیاول سالم، دوم ا -

:بغلم کرد و بوسه بارونم کرد. نییپا دیاز پله ها دو مامان

 ریهم پ يبه پا! بهتر؟ یاز عل یک ،یحق داشت... وا. يبود یکس نیمنتظر همچ ،یگرفت یم رادیا هینبود از بق خودیترم، بمبارکت باشه دخ -

. نیش

:اومد گفتم رونیکه از آغوشم ب مامان

!شرط دارم هیاما  -

ه؟یباز چ -

. گم یفقط به خودش م -
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. شه يپسره فرار یکار کن هی يخوا یم -

:و گفتم دمیخند

. نه مامان، نگران نباش -

 شتریاصال خوشحال نبودم، ب. خونمون انیعقد، جمعه شب ب خیو تار هیمهر نییتع يخانوم زنگ زد، با هم قرار گذاشتن که برا مهیکه سل شب

ت و پرت بر خر یرفت بازار و با کل یمامان که هر روز م. پاشون بند نبودن يخانوم رو مهیعوضش مامانم و سل. افسرده بودم تا خوشحال

.من ي هیزیموقع شروع کرده بود به جور کردنِ جه موناز ه. گشت یم

 يشب که شد، به جا. کرد یم نییتع هیگفت و مهر یخودش م يبرا خیتار هی یهر کس. جمعه تمام خواهر و برادرهام اومدن خونمون روز

از بازوم گرفت  یشگونین د،یرو د یکه عل نیهم مایس. شده بود زیخانوم لبر مهیصبر سل يکاسه  گهیظاهرا د. اومدن میساعت نُه، هشت و ن

:و گفت

!يکه منان رو رد کرد یسر داشت ریز نویا! بال يا -

:با لبخند گفت دیبه من که رس. نکردم یبراش مهم بود، اما من اصال بهش توجه افهیو ق پیت یلیخ مایس. گرفت خندم

سالم سارا خانوم، حالتون خوبه؟  -

 ياز اون رفتارها یکیهم  نیا دیبود؟ شا یمنظورش چ. با تعجب نگاهش کردم. گرفت طرفم که همش زنبق بود یدسته گلهم  بعد

همه رفتن سالن . دسته گل رو گرفتم. هم گذاشت يدر جوابِ من پلک هاش رو رو. میداد یانجام م گرانید يجلو دیبود که با يا مانهیصم

. نشستم مایو کنار س زیم يگل رو گذاشتم رو. ونِ آب گذاشتم و رفتم به سالنگلد يتومن هم دسته گل رو  ،ییرایپذ

:گفت مایس

چرا برات زنبق آورده؟ اروی نیا -

اره؟یب یچ یخواست یپس م -

. طور مجالس باشه نیکه مناسبِ ا يزیچ هی ،یمیمر ،يرز -

:گفتم يکنه، فور یکردم داره شک م احساس

گل زنبقم؟ من عاشقِ یدون یمگه تو نم -

باور کنم؟ -

. یهر طور راحت -

:گفت یخواست شروع بشه که عل یو چونه زدن سرِ تعداد سکه م هیبه مهر دیبحث رس. نگفت يزیچ گهید

مد نظرتونه؟ يچه تعداد دییشما بفرما. ستین ياز نظرِ ما مساله ا دیکن نییکه تع يهر تعداد -

:بابا هم گفت. اه ها رفت سمت بابانگ يکردن و بعد هم، همه  یبه هم نگاه همه

. چهارده معصوم، چهارده تا سکه تیبه ن -

:خانوم اول از همه گفت مهیسل
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جون هم که خودش  یعل! م؟یچرا مهرِ عروسمون نکن م،یخدا رو شکر ما که دار. نباشه گهیکمتر از پونصد تا د ،یمیرح يچهارده تا؟ نه آقا -

. نیکن شترشیکم ب هی رسه، یدستش به دهنش م... ماشاا

:خوشحال شده بود گفت یکه حساب مامان

چه طوره؟. میکه هم حرف شما باشه هم ما، پونصد و چهارده تاش کن نیا يبرا -

بعد، روزِ پنج شنبه که  يسه هفته  يعقد هم برا خیتار. کرد یبه حالم نم یمن هم که برام مهم نبود و فرق. شدن یکردن و راض دییتا همه

. شد نییآبان بود تعپنجم 

:آهسته گفتم د،یبه من که رس. کردن شد ییرایمشغول پذ سبحان

. حرف بزنم اروی نیبا ا دیمن با -

!آقا یعل ه؟یچ اروی -

. يآورد ریخب حاال تو هم وقت گ -

؟يکارش دار یچ -

:چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

. هیخصوص -

:گفت یلحن شوخ با

ن؟یدار يکار یده، خصوصنش یچیهنوز ه! چه غلط ها -

که حرف زدن، سبحان به  يا قهیدو دق. نشست یکردنش که کامل شد، کنار عل ییرایپذ. گرفت وهیم هیبق ياز کنارم رد شد و برا سبحان

 يبرارو  تیسبحان موقع دمیفهم. هر دوشون همزمان بلند شدند و رفتند سمت اتاقِ من. بهـم انداخت ینگاه میهم ن یمن نگاه کرد و عل

زدن، منو که  یبودن و حرف م ستادهیدمِ در اتاقم ا یسبحان و عل. چند لحظه بعد بلند شدم و رفتم سمت اتاقم. دهحرف زدنمون جور کر

. ساکت شدن دنید

:گفت عیسر سبحان

. با اجازه -

:و گفت دیخودش رو عقب کش. در اتاقم رو باز کردم و به داخل تعارفش کردم. ییرایرفت تو پذ و

. دییاول شما بفرما -

:مقدمه گفتم یب یلیخ مینشست یوقت. زدم و رفتم داخل تیاز رضا يلبخند

. شرط دارم هیمن  -

بهم انداخت و گفت يپرسشگر نگاه:

؟یچه شرط -

. خوام حقِ طالق با من باشه یم. خوام یم -

:باالخره گفت. انداخت نییچند بار سرش رو آورد باال و نگام کرد و دوباره سرش رو پا. تو فکر رفت
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ن؟یریگ یازم ضمانت م نیدار ای دیازدواج منصرف کن نیمنو از ا نیخوا یشرط م نیبا ا -

. کار از مورد اول گذشته، علتش همون مورد دومه گهید -

:کرد و گفت یمکث

!نخواستم ازتون جدا بشم... من  دیشا...  دیشا -

:فتمگ یتدافع یهام گشاد شد و با حالت چشم

. شرط رو گذاشتم نیدادم که ا یاحتمال رو م نیهم قایدق -

.هم فکر کرد و عاقبت قبول کرد باز

. کنم یخب، قبول م اریبس -

:زدم و گفتم يلبخند

. هیبق شِیپ میبر. ممنون -

هر روز عوض  هیبق. با ما بودن دیرفقط مامان ها بودن که در کلِ خ. گهید يزهایحلقه و لباس و چ دیخر يبرا میرفت یاون روز م يفردا از

کنارِ هم  میهم که مجبور بود یمن و عل. میبار برد هیرو هم  نیریش. روز برادرها هیروز خواهرها و  هیاومدن،  یروز باباها م هیشدن،  یم

. نداشتم یجز وقت کُش یساحسا. میکرد یها و مغازه ها رو نگاه م ابونیدر سکوت فقط خ. میگفتن نداشت يهم برا یحرف چیو ه میبرراه 

 مهیرو مامان و سل زهایچ شترِیب. یدادم، نه عل ینه من نظر م میبخر میخواست یکه م یهر چ. رمیکه مجبور شدم بگ یاون همه مرخص فیح

:بهم گفت یموقعِ انتخابِ حلقه، عل. خانوم انتخاب کردن

. معلوم نباشه تونیتفاوت یقدر ب نیه اک نیدو بار نظر بد یکیشه در مورد حلقه  یاگه م ،یمیخانوم رح -

از همون جفتش رو . میو گفت که امتحانشون کن دیپسند یاز حلقه ها رو عل یکی» !ستیخوب ن نیا«: گفتم یبود که فقط م نینظرم ا تنها

. هر دومون يبرا میگرفت

هم  یمطمئن بودم که اون لحظه ها عل. م بگذرونمرو با پرها ییروزها نیخواست چن یچه قدر دلم م. کردم هیقبل از عقد تا صبح گر شبِ

رو به هم بزنم،  زیتونستم همه چ یکاش م. شدم چشمام متورم و قرمز بود داریصبح که ب. کنه یم هیداره به خاطر دخترِ مورد عالقه اش گر

!افسوس

چه خوب . تصور کرده بودم اهامیرو يبا پرهام، تو لحظه ها رو هم نیا یحت. شگاهیآرا میدنبالم که بر ادیب یعل م،یبود ساعت هفت و ن قرار

. کرد یهم به اون دختر فکر م یکردم چون حتما عل ینم انتیبود که به خاطرِ فکر کردن به پرهام، احساسِ خ

هم با ما  یلیشناسه و خ یبا مامان کرد، انگار سال هاست ما رو م یگرم یچنان احوال پرس. که اومد، مامان در رو، به روش باز کرد یعل

. به زحمت جواب سالمش رو دادم. رو برداشتم و رفتم فمیکردم، ک یکه کم کم داشتم بغض م یدر حال یلیم یبا ب. مامان صدام زد! هیمیصم

 نشست، اما یکردم و خودش م یمن قبول نم نمیکرد جلو بش یخانوم اصرار م مهیهر قدر سل د،یموقعِ خر. باز کرد و نشستم برامدرِ جلو رو 

. نبود ياز اون موقع به بعد، چاره ا

 یکه م يبار نیاول. میکرد یم يباز» چشمک«بود  ادیتعدادمون ز یوقت شهیاون وقت ها هم. خاطراتم با پرهام افتادم ادیراه باز  يتو

 ،يدور باز نیاول. نگم یکسبه  دمیچشمک رو د یبود که وقت فتادهیهنوز برام جا ن. بودم و درست بلد نبودم یمن ناش م،یکن يباز میخواست
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برداشتن برگه، از فرصت سوء استفاده کردم که تا همه  يوسط تا همه بردارن، من به جا ختیرو ر يباز يبرگه ها نایکه س نیهم

.حواسشون به برگه هاشونه، من پرهام رو نگاه کنم

من نگاهش  دیون موقع هم سرش رو آورد باال، تا دهم. نیبرگه برداشت، عکسش رو نگاه کرد و برگه رو گذاشت زم هیزود  یلیخ پرهام

:گفتم يهول شده بودم فور یکنم برام چشمک زد، من که حساب یم

!بچه ها، بچه ها، پرهام برام چشمک زد -

:گفت يبا گله مند پرهام

- ا ا ؟يد یچرا لو م گه،ینگو د! ا

گفتم؟ یم دینبا -

:گفت سبحان

؟يکرد یدم؟ مگه گوش نم یم حیرو توض يمه ام قانونِ بازع يساعته دارم برا کیپس من  -

:هم با خنده گفت مایس

!ها یعاشق -

هر بار . باالخره بعد از شش دور نوبت من شد! پرهام چشمک بزنم يو برا فتهینشونه دست من ب يهمش منتظر بودم برگه  يبعد يدورها

شدم به  یکرد و من هم مجبور م یرو نگاه م يا گهیکس د نه،یکه چشمک رو بب نیزود، قبل از ا یلیپرهام چشمک بزنم خ يخواستم برا یم

. آخرش هم به همه چشمک زدم جز اون بزنم،چشمک  يا گهیکس د

:بعد هم با خنده گفت. بزنه یحدس هیکرد که  یبا تعجب همه رو نگاه م. کرد من باشم یاصال فکرش رو نم پرهام

. هست خودش بگه یهر ک -

:خودم گفتم ره،ینگ یمنف ازِیکه امت نیا يمن هم برا. کرد یز داشت فکر مهنو پرهام

!من بودم -

.همه در اومد يکه گفتم، صدا نویا

: نیریش

. گهینگو د -

: نازیپر

؟يلو داد یواسه چ -

: نایس

. بابا بذار خودش بگه مزش رفت -

: سبحان

؟يبد لو دینبا ینگرفت ادی ،يدور باز شیتو هنوز بعد از ش -

: مایس
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. مونه واسه خودت یم شیمنف ازِیحاال امت -

:هم گفت پرهام

. شروع نشده منو لو داد، حاال هم که برگه افتاده دستش اصال به من چشمک نزد يدور اول که هنوز باز! سارا انگار با من لجه نیا -

!شد یخواستم چ یم یچ

سارا؟ ... سارا  -

. زد یداشت صدام م یعل. خودم اومد و حواسم جمع شد به

شده؟ یبله؟ چ -

ن؟یکن یم هیچرا گر ست؟یحالتون خوب ن -

:سرم رو تکون دادم و گفتم. صورتم پخش شده بودند ياشک رو يدونه ها دم،یبه صورتم کش یدست

.حالم خوبه ست،ین يزیچ -

. ندارم یمن حرف نیکار رو بکن نیا نیخوا یو نم نیشد مونیاگر پش -

. ندارم نیجز ا يره انه نه، چا -

:برداشت و داد دستم و گفت يدستمال کاغذ ياز جعبه  یدستمال

!فکر نکنه هنوز نه به باره نه به داره، بگو مگو برقراره شگرتونیوقت آرا هی. نیاشک هاتون رو پاك کن -

:گفت دمیکه رس شگاهیبه آرا. لحنش خندم گرفت و دستمال رو ازش گرفتم از

دنبالتون؟ امیب یچه ساعت -

. زنم یهر وقت آماده شدم براتون زنگ م یکنه، ول یقبال گفته تا ساعت ده آمادم م -

. نیپس شمارم رو داشته باش -

که نگاهم به چشماش افتاد  نیکرد و هم یداشت نگاهم م. که شمارش رو بگه نگاهش کردم نیا يدر آوردم و برا فمیرو از ک میگوش

:سرش رو برگردوند و گفت

-  ...0912.

. ممنون یلیخ -

اون وقت ها  ادی. کارش رو شروع کرد، رفتم تو فکرِ پرهام شگریاول که آرا ياز همون لحظه . و اون هم راه افتاد و رفت شگاهیتو آرا رفتم

. یبچگ يها يو تمام باز سیباف، دزد و پل ریعمو زنج ،ينقطه باز م،یکرد یم يافتادم که با هم هفت سنگ باز

:گفت شگریآرا. تموم شد یکارش ک دمینفهم

!شه یم وونهید نهیآقا دوماد امروز تو رو بب. يماه تر هم شد ،يماه بود. بودم دهیتا حاال ند یآروم نیعروس به ا -

 ي هیسا زده بود و غیکه انتهاشون رو ت يا دهیکش يابروها. قشنگ شده بودم یلیخ. حق با اون بود. نگاه کردم نهیشدم خودم رو تو آ بلند

قاب  يکه تو یگلبه يبرجسته  يمتوسط و لب ها ینیتر کرده بود، ب دهیدرشتم رو کش يچشم ها ،ياتورینیکه با اون خط چشم م یمیمال

خودم از . و ساده بودن فیظر یلیکه به انتخاب خودم خ يشده و تاج و تور ونینیرنگ ش ییخرما يصورتم قرار گرفته بودند و موها دیسف



کاربر انجمن نودهشتیا اسماء کرمی پور  – زمستان داغ                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٠

وقت دوست  چیه. نهیبب شیلباس و آرا نیتا منو با ا ستیدر کار ن یاومد که پرهام ادمیزود  یلیوق زده شده بودم اما خخودم ذ دنید

جز ینداشتم کس

! حاال یول نهیبب يطور نیمنو ا پرهام

:گفت شگریآرا

. دنبالت انیبلند شو لباس عروست رو بپوش و زنگ بزن ب -

بلند شد که با دست و  شگاهیآرا رونینفر از ب نیچند يزدم که صدا یداشتم به مامان زنگ م. ه ده بودب قهیساعت که نگاه کردم، ده دق به

. ما اومده بودن یهمراه يبودن که برا یخودم و عل يها لیفام. سوت و هلهله کنان اومدن داخل

:و گفت ختیسرم ر يعالمه شکالت رو هیاومد جلو و  یعل خواهرِ

. کرده یانتخابداداشم چه ... ماشاا -

آقا هم اومده؟ یعل -

:و گفت دیلپم رو کش آروم

.شیخودت کرد رِینشده خوب اس یچیهنوز ه. زنه یبراش زنگ زدم، گفت وقتش که بشه خانومم برام زنگ م -

بوق رو که خورد  نیولزنگ زدم، ا یعل يبعد هم برا. مامان زنگ زدم که اسپند رو دود کنه يبرا! هیهمه ظاهر ساز نایخبر نداشت ا چارهیب

:هول کردم و گفتم. جواب داد

. اشتباه گرفتم دیببخش -

:که جواب داد اول گفتم نیبار هم نیا. و دوباره زنگ زدم دمیکش یقینفس عم. قطع کردم و

؟ییرضا يآقا د،یببخش -

دنبالتون؟ امیسالم، خودم هستم سارا خانوم، ب -

. نیایب ستین یمتنشناختمتون، بله اگه زح دیسالم، ببخش -

قدر سر و صداست؟ نیاون جا چرا ا. ست فهیوظ ست،ین یزحمت -

. کنن یجا دارن شلوغ م نیها اومدن ا لیفام -

. امیم گهید ي قهیطور، من ده دق نیکه ا -

. ممنون یلیخ -

. خداحافظ -

. خدانگهدار -

زود تموم شد و  یلیخ قهیده دق. نبود کاریلحظه ب هیهم  لمبرداریو ف دنیرقص یهمه داشتن جلوم م. رو قطع کردم و منتظر نشستم یگوش

 يخواهر و خواهرزاده (خودشون رو جمع و جور کردن، اما فاطمه و زهرا  دنیرقص یکه داشتن م ییکسا يهمه . رو زد شگاهیزنگ آرا یعل

. بلند شد تیجمع يهلهله  يداخل، صدا که پاشو گذاشت یعل. کرد ادتریضبط رو ز يهم صدا شگریآرا. بودن لهمچنان مشغو) یعل
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 يخوشبختانه خانواده . شنلم رو سرم کردم اد،یب یکه عل نیمن هم خودم قبل از ا. کرد یبود و به من نگاه نم نییکامال سرش پا یعل

.هم خوششون اومد یلیخ چ،یکه نگرفتن ه رادیکارِ من ا نیبودن و به ا یخودشون هم مذهب

گل رو دوست دارم و به قولِ  نیدونست ا یکه م نیبا ا اره،یدونستم چرا برام زنبق م ینم. و زنبق آورده بوداز نرگس  یدسته گل یعل

که  دیخر یخودش رو م يمن مطمئن بود که گلِ مورد عالقه  یاحساس یهم اون قدر از ب دیکردم، شا یبرداشت اشتباه م دیخودش شا

. میو حرکت کرد میسوار شد. رو گل زده بود نیماش. نیرفتم طرف ماش یه علهمرا. خره لذت ببره یمکه  یحداقل خودش از گل

بوق  يفقط صدا. دمید یکردن رو نم یم مونیکه همراه ییها نیبودم تو صورتم و ماش دهیشنلم رو کش نه،یصورتم رو نب یکه عل نیا يبرا

.داوم یو سوت م دنیکل کش يهم صدا یو گاه گاه دمیشن یرو م گهید يها نیماش

 ینم. میرفت یاز پله ها باال م دیباال بود و با ياتاقِ عقد طبقه . میخودمون گرفته بود يجشن عقد رو خونه . خودمون يخونه  میدیرس باالخره

:گفتم یبه ناچار به عل. نیخورم زم یاحساس کردم االن م. نمیتونستم پله ها رو درست بب

د؟یکم کنشه کم یم نم،یب یپام رو نم يمن جلو دیببخش -

. بله چشم -

چه . پام نره رِیباال گرفت که ز یاش دامنم رو کم گهیدستش رو دور شونه هام حلقه کرد و با دست د! خجالت توام بود یبا کم صداش

م و ازش تشکر کرد میدیپله ها که رس يباال. کار رو کردم که توجهش رو جلب کنم نیخواستم فکر کنه از عمد ا ینم! داشتم ياحساسِ بد

. شونه هام برداشت ورِاونم دستش رو از د

:ساکت شدند و عاقد شروع به خوندن کرد یهمه با صلوات. ربع ساعت بعد اومد عاقد

...  ایآ ،یمیمکرمه، سارا رح يمحترمه  ي زهیدوش -

که آروم کنار گوشم  ستیوب نحالم خ دیاز کجا فهم یدونم عل ینم. شد یم يزیکردم آبرور یم هیاگر گر یگرفت، ول یام م هیگر داشت

:گفت

. دیکن هیگر دیتون یبعد از عقد م. ستین یاالن وقت مناسب ن،یمشغول کن يا گهید زیسارا خانوم، فکرتون رو به چ -

:نفر گفت هیکه  دمیرو کنترل کردم و شن خودم

. ارهیعروس رفته گالب ب -

:هم گفت عاقد

لم؟یخوانم، وک یبار سوم م يبرا -

:که خاله ام گفت دمیشن. شد که بگم یدهنم باز نم. گفتم یم دید، بابو وقتش

. خواد یم یلفظ ریعروس ز -

:عاقد دوباره گفت. دیشنل بوس يبه دستم کرد و سرم رو از رو يخانوم انگشتر مهیموقع سل همون

لم؟یعروس خانوم وک -

تمام توانم رو جمع . جز من بله گفته بود یپرهام هم به کس. نبود يه اجز پرهام بله بگم، اما چار یبرسه که من به کس يکردم روز ینم فکر

:گفتم دمیشن یکه خودم هم به زحمت م ییکردم و با صدا
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. پدر و مادرم و بزرگترها بله يبا اجازه  -

. دید یاشک هام رو نم یشنل بودم و کس رِیچه خوب بود که ز. ریبلند شد و من اشکم سراز تیجمع يهلهله  يصدا

:گفت یکه با لحن شوخ دمیفاطمه رو شن يو صدا رونیرفتند ب مردها

!از گرما بخار پز شد ریخدا اون ز يجون، شنلش رو بردار که بنده  یعل -

:به طرفم برگشت و گفت یکم یعل

ن؟ید یاجازه م -

:و خجالت گفتم یکردم و با ناراحت ینیف نیف

کمکم صورتم رو  ادیب نیشه به فاطمه خانوم بگ یاگه م خته،یو فکر کنم صورتم به هم ر رمیام رو بگ هیگر يمن نتونستم جلو دیببخش -

. ستیدرست ن هیبق يجلو. درست کنم

 یاز شنلم رو زد باال، نگاه یکم. اومد کنارم ییفاطمه با خوشرو یول دم،یگفت که نشن يزیبهش چ. بگه فاطمه رو صدا زد يزیکه چ نیا بدون

:به صورتم کرد و گفت

که بگذره  گهیچند روز د ،یکن یم هیبابا گر يخونه  يدر ضمن عروس خانوم، االن واسه ! میکه پول نداد يخودیآخ نگفته، ب شتیآرا -

.یکن یم يشمار هیثان یعروس يواسه 

:فاطمه گفت. بود دهیهم حرفش رو شن یعل. دمیکش خجالت

. هشد میقا ریاون ز یچه ماه قشنگ نیخودت شنلش رو بردار بب -

نگاهم  نمیمنم زل زده بودم به چشم هاش که بب. چشمام ثابت موند يلحظه نگاهش رو هی. دوباره ازم اجازه گرفت و شنلم رو برداشت یعل

 یکی یکی لیخانواده هامون و فام. عقد انداخت يبه روم زد و زود نگاهش رو به سفره  ينگاهمون که تو هم قفل شد، لبخند. نه ایکنه  یم

 کیپرهام رو بغل گرفته بود، بهم تبر يکه دخترِ ده روزه  یهم در حال ایلع. کردن یخوشبخت يدادن و برامون آرزو هیهدمون اومدن به

بود و کنارِ  ستادهیپرهام کنارم ا ،یعل يبه جا یکاشک. کنم هیخواست همون لحظه زار زار گر یدلم م. داغِ دلم تازه شد دنشونیبا د. گفت

هم ایلع

.رو کاشتن، سبز نشد یکاشک ده؟یچه فا یبود، ول یعل

 یهمه که رفتن، فاطمه سرش رو آورد داخل، چشمک. یباالخره من موندم و عل رون،یهاشون رو دادن و از اتاق رفتن ب هیهد یکی یکی همه

:زد و گفت

!خوش بگذره -

 یخودمم نم. اطمه رفت و پشت سرش در اتاق رو بستف. نییپا میبعد هم هر دو سرمون رو انداخت. میناخودآگاه به هم نگاه کرد یو عل من

. بار به هق هق افتادم نیا. ام گرفته بود هیباز گر. ازش نداشتم یشناخت چیتنها بودم که ه ياتاقِ در بسته با مرد هیتو . دارم یچه حال دمیفهم

:گرفت طرفم و گفت. آب برام آورد وانیل هیبلند شد و  یلع

. شه یتر محالتون به نیبخور نویا -
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دو . کار کنه یخواد چ یدونستم م ینم. با وحشت نگاهش کردم. دستش رو آورد طرف صورتم یعل. آب خودم یرو گرفتم و کم وانیل

:سرم و گفت يدوشم افتاده بود، گرفت و گذاشت رو يطرف شنلم رو که رو

. نیایتر کنار ب عیسر دیجد تیوضع نیبا ا دوارمیام -

عقب  نمش،یکه بتونم بب يگذاشتم و شنلم رو اون قدر زیم يرو رو وانیل. نمیتونستم دور و برم رو بب یآورده بود و نم نییپا يادیرو ز شنلم

:گفتم یبا ناراحت. بود نییهمچنان سرش پا یعل. بود دایفقط موهام رو پوشونده بودم و صورتم کامل پ. دادم

شه؟ یم یحاال چ -

:که نگاهم کنه گفت نیا بدون

!فتهیب یاتفاقِ خاص چیه ستیقرار ن د،یبترس ستیالزم ن د،یران نباشنگ -

 یاتفاقِ خاص چیه ستیقرار ن«تو دلم اداش رو در آوردم . چه قدر از حرفش حرصم گرفت! شعور یب ي کهیمردت! فتهیتو رو خدا بذار ب نه

. ینیب یحجله؟ هه، تو خوابتم نم. رو دمِ حجله بکشه خواد گربه یکنم و م يزنه انگار من قراره بهش دست دراز یحرف م نیهمچ» .فتهیب

 تیوضع نیو از ا هیبق نیخواست برم ب یدلم م. بود نییپا يآهنگ طبقه  ياومد، صدا یکه م ییتنها صدا. میشد که تنها بود یم یساعت مین

:فکر گفتم نیبا هم. بود یخال نیریش يآخ که چه قدر جا. خالص بشم

. رم قسمت خانوم ها یمن م ن،یش یاگه شما ناراحت نم -

:خوشحال گفت یلیبود، خ یحرف نیمنتظرِ چن انگار

. ونیرم قسمت آقا یمن هم م د،ییچرا ناراحت بشم؟ شما بفرما -

:گفت دیتا منو د مایس. نییکردم و رفتم طبقه پا یخداحافظ عیسر. دمیکش یراحت نفس

کو؟ یپس عل -

. رفت تو مردونه -

تو مجلس بعد بره؟ اوردینچرا تو رو ! وا -

:که جمع و جورش کنم گفتم نیا يبرا

. ادیروش نشد ب -

باشه؟ یخجالت ادیبهش نم -

. عالمه زن هی نیب ادیخواد ب یکه م چارهیتو مجلس، چه برسه به اون ب امیکشم ب یمن که زنم خجالت م -

. برو داخل ایب! خب یلیخ -

داشتم دامنم رو صاف . عروس و داماد گذاشته بودن، نشستم يکه برا یمبل يشکر کردم و روت. سالن که شدم همه برام دست زدن داخل

!رو آورد تو زنونه یکردم که فاطمه، عل یم

 یداشتم، دلم م یدونه اون لحظه چه حال یفقط خدا م. بود دایام پ نهیرو از دورم باز کرده بودم و با اون تاپِ دکلته، دست ها و س شنلم

 یکرد؟ حتما م یم يخودش چه فکر شِیحاال پ. نهیبب تیوضع نیمنو با ا یخواستم عل ینم. شدم یداشتم از خجالت آب م. کنمخواست فرار 

. مسخره رو قبول کردم شِینما نیلعنت به من که ا! اَه. ده یاالن داره چراغ سبز نشون م نیهم زگفت دختره ا
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شده  انیبلندش نما یشونیپ يعرق رو يصورتش قرمز شده بود و دونه ها. من نداشت از یانگار اونم دست کم. افتاد یبه صورت عل نگاهم

:کنارم نشست و فاطمه گفت. بود

!نیبرقص دیاز همه مهم تر، با ن،یببر کیک ن،یعسل دهن هم بذار ن،یطالها رو بپوش دیبا. میکار دار یکل ؟يزد میج يکجا زود -

.بود و فکش منقبض شده بود نییسرش پا. انداختم یهم به عل ینگاه یمچش ریدهنِ باز به فاطمه نگاه کردم و ز با

عالوه بر حلقه و ساعت، گوشواره و گردنبند و  چارهیکردم اما اون ب یحلقه و ساعت دستش م دیمن فقط با. طالها رو آوردن ما،یو س فاطمه

خواست حلقه رو  یکه اون م یموقع. گرفت یمون عکس مهم از مایس. اول من حلقه و ساعت رو دستش کردم. بست یم دیدستبند رو هم با

:تگف مایدستم کنه س

. رمیعکس بگ دیبمون يطور نیچند لحظه هم -

از . بود ممونیتماسِ مستق نیاول نیا. اش، حلقه رو تو انگشتم گذاشته بود گهیبا دست راستش، دست چپِ منو گرفته بود و با دست د یعل

 .دستش گُر گرفته بودم يگرما

نفسش. کردم یگردنم احساس م يرو رو قشیعم يعوض کردن گوشواره هام، نفس ها موقع

.افتاده "غلط کردم"معلوم بود که به  یعل ي افهیاز ق. شد یخورد، تنم مور مور م یبه گردنم م که

.عسل رو دستمون دادند يکه تموم شد، کاسه  دنیپوش طال

که پرهام عسل دهنم  يکردم روز یبا خودم فکر م شهیهم. پرهام افتادم ادیدهنم بذاره، دستش رو دور گردنم حلقه کرد که عسل  یوقت

 یخواستم به عل یاما تو اون لحظه انگار م ارهیانگشتش بخورم که مبادا دندونم انگشتش رو درد ب يعسل ها رو از رو میمال یلیذاره خ یم

اگه دستمون رو تا «: گه یافتادم که م یاون ضرب المثل ادیش گرفتم و ناخودآگاه از انگشت یگاز حساب هی. قدر ازش متنفرم هکنم که چ یحال

.یاوجِ نمک نشناس یعنی نیو ا» !خوره یدهنش، دست و عسل رو با هم م میو بذار میمچ هم تو عسل کن

 يرو که کردم تو يکار ریا تاثسرم رو بلند کردم ت. برداشتم و اونم انگشتش رو از دهنم در آورد کشیرو از دور انگشت کوچ دندونام

 ياز جعبه  یکرد، خم شد و دستمال یهمون جور که نگاهم م. صورتم قفل شده بود يدارش رو یو معن بیاما، نگاه عج نمیچهرش بب

انگشتش خون  دم؟ید یم یمن چ يخدا يوا. شد دهینگاهم به سمت انگشتش کش. انگشتش رو پاك کرد وبرداشت  زیم يدستمالِ رو

 بشینگاه عج. چشماش يزل زدم تو یانگشتش خون بود؟ سرم رو بلند کردم و با دلهره و نگران يقرمز رنگ رو عِیبود؟ واقعا اون ما اومده

قطع  يمطمئن بودم که داره برا. خودم رو خوندم يفاتحه . لبش نشسته بود يرو هم يشده بود و پوزخند يو موذ طونینگاه ش هیبه  لیتبد

حرف ها  نیا يواسه  گهینداشته باشه، اما د یفرصت تالف گهیکاش اول خودم عسل دهنش گذاشته بودم که د! کشه یکردن انگشتم نقشه م

باال و  ارمیدستم رو ب دمیترس یم. عسل رو گرفت جلوم يکرد، کاسه  یم یاعصابم جفتک پرون يبا همون لبخندش که رو. شده بود رید

به خاطرِ اندام . عسل زدم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم يو تو کمیانگشت کوچ. اه اومداما خدا رو شکر دستم باهام ر! دستم بلرزه

.دیرس یکه داشت، دستم به دهنش نم یپهن يدرشت و شونه ها

و  رسم نیمفهوم ا دمیمگه راه صاف رو ازمون گرفته بودن؟ شا م؟یتابوند یلقمه رو دور دهنمون م دیبود که با يچه رسمِ مسخره ا نیا آخه

؟یبرس ینیریتا به ش یبکش یسخت دیبود که با نیرسومات ا
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 لکسیر یلیسرش رو عقب تر آورد و خ! نایهم یعنی» !رسه یطرف دستش به دهنش نم«: گن یم. رسه یدستم به دهنش نم دیکه فهم یعل

بعد هم دستم رو! ام نهیس يگذاشت رو

که  ينکشم اما کار غیگاز زد، ج یهم فشار دادم که وقت يو لب هام رو رو و انگشتم رو کرد تو دهنش، ناخودآگاه چشمام رو بستم گرفت

. چشمم چاك خورد يگشاد کرد که احساس کردم، گوشه  يکرد، چشمام رو به حد

ام برداشت  نهیس يبعد هم سرش رو از رو! دیو نوك انگشتم رو مک دیانگشتم کش يدهنش و زبونش رو رو يانگشتم رو کامل کرد تو یعل

:گوشم آورد و گفت کیبرداشت، انگشتم رو پاك کرد، سرش رو نزد يا گهیف نشست، دستمال دو صا

!يمتاسفم، خودت شروع کرد -

که لعنت بر  يخودت کرد! بفرما سارا خانوم ؟يجور نیکنه؟ اونم ا یم یمن بکنم تالف يهر کار یعنیگه؟  یداره م یچ نیا ؟یچ یعنی

!ينذاردمش  يپا رو یخودت باد، تا تو باش

 يفقط لحظه . مینداشت یبا هم تماس ادیراحت تر بود، چون ز یلیقسمتش خ نیا. دیرس کیزهرِ مار، نوبت به ک... از عسل، عسل که نه  بعد

رو که دستم گرفتم، هر  کیبشقابِ ک. آسون تر از عسل خوردن بود یلیخوردن خ کیک. دستم رو کامل تو دستش گرفت ک،یک دنیبر

 هی يخودم رو برا. میبذار گهیرو دهنِ همد کیهمزمان ک میخواست یم ما،یو طبق دستورِ س میشد کیاز ک یمتاشتن قسدومون مشغول برد

کردم، قراره  یدونم چرا فکر م ینم. کنم یکرد، بتونم تالف يکردم حرکاتم آروم تر باشه تا اگر کار یم یآماده کرده بودم و سع گهیتنشِ د

کار رو  نیدهنم گذاشت و منم هم يآروم و با وقار چنگال رو تو ،یاتفاق خاص چیتعجب، بدون ه مالِدر ک یلو! ها رو بماله تو صورتم کیک

. بلندمون کنه دنیرقص يخانوم اومد برا مهینرفته بود که سل نییاز گلومون پا کیهنوز ک. کردم

:فورا گفت یعل

. بهیهمه زنِ غر نیا ياون هم جلو ستم،ین زهایچ نیمن اهلِ ا یدون یمامان، شما که م -

خودش و فاطمه و زهرا و مامانم مشغول . به زور بلندم کرد. خانوم ول کنِ من نبود مهیحرفش خودش رو خالص کرد، اما سل نیبا ا یعل

کردم  یفکر م یچ. بود یوحشتناک تیچه وضع. کنم هیخواست زار زار گر یدلم م. کردن یم دنیبه رقص قیشدن و منو هم تشو دنیرقص

! شد یچ

:و گفت دمیفاطمه بوس. بودم ستادهیحلقشون ا ونیانداخته بودم و م نییسرم رو پا یحرکت چیه بدون

. برقص بابا، شوهرته. داره ایقدر شرم و ح نیقربونِ زن داداشم برم که ا یاله -

:دیچیوشم پتو گ ییآشنا يصدا! بود يا یمن چه بدبخت يخدا يوا» !شوهرته«. کرد یهاش حالم رو بدتر م حرف

ن؟یهست یهمه بفهمن عروس و دوماد قالب يخوا یم -

:ازم گرفت و گفت یشگونین یواشکی. شاباش دادن خودش رو بهم رسونده بود يبه بهونه . بود نیریتعجب نگاهش کردم، ش با

. يدار یمرض هیفهمن  یهمه م یاگه نرقص -

. حرکت موندم، دست هام رو گرفت و تو هوا تکون داد یهنوز ب دید یوقت. ودب دیزد اما لحن صداش پر از تهد یخندون حرف م يظاهر با

. برگشت و سرِ جاش نشست نیریش! دست و سوت بلند شد يصدا. کردم دنیبه اجبار شروع به رقص
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 لمبرداریکه ف يواربعد از خوردنِ شام و هزار قر و اط. هاش بود ياز ظاهر ساز ییهم جز نیحتما ا! بهم داد یو تراول کمیاومد نزد یعل

!سنگ تموم گذاشت یو عکاسِ محترم که حساب دیدو نفره رس يداد، نوبت به عکس ها یدستورش رو م

:داد یم شنهادیزجر و عذاب بود پ ي هیکه واقعا انجام دادنشون ما یبیو غر بیعج يهمش مدل ها عکاس

آقا داماد  يپا يرو نیعروس خانوم بش. شیشونیپ يرو دیرو بذار تونیشونیو پ دیآقا داماد دستتون رو دور گردن عروس خانوم حلقه کن -

عروس خانوم دامنت رو بزن باال . مبل يعروس خانوم و دراز بکش رو يزانو يداماد سرت رو بذار رو يآقا. و به چشم هاش نگاه کن

!دیعروس خانوم رو ببوس يداماد شما هم ساق پا اآق رون،یب ادیپاهات ب

به  ایبخندم  یعل يدونستم به سرفه  یمورد نظر شگفت زده شده بودم، نم شنیبه سرفه افتاد و من هم که از پوز یدفعه عل هیگفت،  نویا تا

!حاال بدتر شده بود یها در امان باشم ول بتیمص نینرفتم که از ا هیبود؟ آتل یچه وضع گهید نیا. کنم هیحالِ زار خودم گر

به جونم افتاد  یدفعه چه کـرم هیدونم  ینم! خواد سر به تنِ عکاس نباشه یزد که م یاش داد م افهیق. ختیخودش ر يآب برا وانیل هی یعل

!رو حرص بدم یو عل رمیعکس رو بگ نیگرفتم ا میکه تصم

راستم رو  يادادم، پ یو همون جور که دامنم رو باال م ستادمیکنار مبل ا ،یانداختم و در کمالِ بدجنس یعل يبرافروخته  يبه چهره  ینگاه

 دهیرونم بود، پوش يکه تا باال يدیدامنم راحت بود، چون شلوارك سف ریاز ز المیخ. شده بود دایرونم پ کیپام تا نزد. مبل گذاشتم يرو

و انگشتام گذاشتم  يزانوم گذاشتم و چونه ام رو هم رو يآرنجِ دست راستم رو رو. دونست ینم نویکه ا یعل ینبود، ول دایپ يزیچبودم و 

:گفت یعکس گرفت و با خوشحال هیعکاس همون لحظه . من شده بود يبه دست، مبهوت کارها وانیکه ل یزل زدم به عل

به  یتا حاال عکس. و خواستن تو چهرتون کامال مشهود بود اقیداماد، حس اشت يآقا. شد کیو رمانت یعیطب یلیخ ن،یآفر. بود یعال یلیخ -

. نگرفته بودم یقشنگ نیا

 مینیصورتم گرفته بودم و ب يدستم رو جلو. رو کَر کرده بود یغش غش خندم گوشِ عل يگفته بود، بدون شک صدا گهید يکلمه  دو اگه

واقعا  یعل ي افهیق. که بتونم خندم رو کنترل کنم دمیکش یبا انگشت شست و اشارم گرفته بودم و با دهن نفس م یرو به طور نامحسوس

چهرش  ستاد،یا یوقت. بذاره زیم يرو رو وانیو خم شد تا ل دیرو سر کش وانیل يآب تو يته مونده . شده بود ریغافلگ يبد جور. بود یدنید

:خونسرد رو به عکاس گفت یلیبرگشته بود و خ يبه حالت عاد

ه؟یچ يخب بعد -

:عکاس

!تخت خوابتون يواسه باال دیکن یشه که شما قابش م یم یعکس، همون عکس نیمونده و مطمئنم ا گهیدونه عکس د هیفقط  -

بود که قرار بود قاب  یچه عکس نیا» !ملخک یبعد تو مشت يملخک، دفعه  یملخک، دو بار جست یبار جست هی«: گفت یبهم م یحس هی

.افتاد میعکاس دوزار حاتیکه با توض دینکش یبشه؟ طول

. دورِ کمر عروس خانوم دیداماد دستتون رو بنداز يآقا -

سردش، اومد طرفم و دستش رو  ي افهیبهم کرد و با همون ق ینگاه یعل. اش رو بگه هیتا بق میزد به ما، منتظر بود انجام بد شد و زل ساکت

. کرد و حواسش همه جا بود اال به من یاصال به چشمام نگاه نم. دور کمرم حلقه کرد

:عکاس
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. کم خم شو هیعروس خانوم شما از کمر  -

منو به عقب خم  شتریعکاس، ب یهر چ. رمیکه مورد نظرشه قرار بگ یسمت عقب تا مجبور بشم به همون حالت دیرو گرفت و منو کش بازوم

!رهیو منو بگ فتمیشد، انگار که منتظر بود ب یدور کمرم تنگ تر م یعل يدست ها يکرد، حلقه  یم

:و گفت  داد تیشه، عکاس رضا یکه احساس کردم االن کمرم دو نصف م يدر نقطه ا باالخره

. دیرو ببوس نشونیس يعروس خانوم و باال يرو دیحاال آقا داماد خم بش. حالت خوبه، عروس خانوم از جات تکون نخور نیهم -

 ینگاه به عکاس م هیهاج و واج ! خوردم یکه عجب رو دست يوا يا! خندون از هم وا شد يپسته  نیع یعل ياز نهاد من بلند شد و لب ها آه

:روح داد و با حرکت لب هاش گفت یسرد و ب يخودش رو به چهره ا يزود جا یلیخ ،یخندون عل يچهره . یگاه به علن هیکردم و 

. خوام یمعذرت م -

به عقب خم شدم که باعث  شتریاراده ب یب. بدنم خم شد يکرد، دستش رو دور کمرم محکم تر کرد و رو یجور که به چشمام نگاه م همون

پوستم احساس  ينرمش رو رو يلب ها یرو چنگ زدم و همون لحظه، داغ یعل قهینخورم،  نیکه زم نیا يبدم و برا شد تعادلم رو از دست

. نیدورب يکردم و بعدش هم صدا

 يبه جا یعل. ستمیگردنم برداشت و بهم کمک کرد که با يلب هاش رو از رو یروشن تر شد، عل نیکه فضا با نورِ فلش دورب نیمحضِ ا به

با وجود  یعکسِ قبل يمن اون قدر نامرد بودم که تو. شرمنده ام کرد یکارش حساب نیاحساس کردم با ا. بود دهیگردنم رو بوس ام، نهیس

 ینشده بود، اون قدر تو همون حالت م الیخ یچه قدر معذب شده بود، اما بازم دست بر نداشتم و اگر خود عکاس ب یعل دمیکه د نیا

. کار رو نکرد نیکنه ا یراحت تالف یلیتونست خ یکه م یاون در حال یول! رو ببوسه مجبور بشه پام یموندم تا عل

:کنم، به ناچار گفتم یعذرخواه دیاحساس کردم با. میرفت و دوباره تنها شد رونیاز اتاق ب ،یگفتن و خداحافظ کیبعد از تبر عکاس

... آقا، من  یعل -

:داشت گفت یبر م یجا لباس ياز رو که کتش رو یحرفم رو کامل کنم و در حال نذاشت

. بهتره من برم، خدانگهدار گهید -

بودم، اون تاپ دکلته که باال تنه ام رو  ستادهیکه جلوش ا یبا اون سر و وضع. به صورتم نگاه هم نکرد یحت. رفت یسادگ نیبه هم! نیهم

 یانگار م. هم بهم ننداخت ینگاه مین یکردن، حت یرو م فشیکه همه تعر يشده ا شیگذاشته بود و موها و صورت آرا شیکامل به نما

خاك » .فتهیب یاتفاقِ خاص چیه ستیقرار ن«: افتادم شییکذا يهمون جمله  ادیدوباره . عوض نشده يزیبفهمونه چ همب يجور نیخواست ا

چه قدر به وجود . کنم هیگر یم که حسابگشت یدنج م يجا هیداشتم و فقط دنبالِ  يحال بد. کردم عیبر سرم که با کارهام فقط خودم رو ضا

و موهام، رفتم تو  شمیشُستن آرا يمن هم به بهونه . بود که جشن تموم شد و همه رفتند خونه هاشون ححدود دو صب. داشتم اجیاحت نیریش

. کردم یکه از سرِ شب تو گلوم نشسته بود، خال یحموم و بغض

»نهم فصل«



کاربر انجمن نودهشتیا اسماء کرمی پور  – زمستان داغ                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٨

کرد  یم یمورد سوال نیازم در ا یهر وقت هم کس. میصحبت نکرد یوقت با هم تلفن چیمدت ه نیتو اگذشت و  یماه از مراسم عقد م دو

:گفتم یم

. نیو بشنو نینیبب دیشما با میزن یمگه هر دفعه ما با هم حرف م -

که  يبار نیاول. گرفتم یعزا م میشد یدعوت م یمهمون یفقط وقت. به کارم نداشت يکرد و کار یخوشحال بودم که به قولش عمل م واقعا

. میاونا دعوت بود يخونه  دمش،یبعد از عقد د

اومد جلو و دستش رو به طرفم  دم،یبه خودش که رس. دیپدرش سرم رو بوس. کردم یداخل، با مادرش و خواهرش روبوس میدر که رفت از

 یهر موقع تو جمع. دستش رو گرفتم و زود ول کردم ياز سرِ ناچار. رو از من خواسته بود يکار نیافتادم که چن ياون روز ادی. دراز کرد

 یجواب م هیهمه  دمیپرس یهم که علتش رو ازشون م یوقت. میکردن که ما با هم تنها باش یرو فراهم م یطیشرا مهه م،یگرفت یقرار م

:دادند

که  یعروس. دارن یخصوص يواریچهار د هی گهید ،یکه با هم راحت باشن ندارن، اما بعد از عروس ییجا هیتو دورانِ عقد، زن و شوهر  -

هم که نظرم رو  یوقت. فتمیب یعروس خِیحرف هاشون باعث شد که به فکرِ جلو انداختن تار. به کارتون نداره يکس کار چیه گهید ن،یکرد

.میدخانواده ب لِیو بهتره که زودتر تشک میازدواج کرد ریاستقبال کردن، چون معتقد بودن ما د تگفتم، همه به شد

 میبر ،یمراسمِ عروس يتونستم تحمل کنم، خواستم که به جا یمن که نم یول رن،یبگ یخواستن برامون جشنِ عروس یهامون م خانواده

 تیوضع نیمدت فقط از امام رضا خواستم کمکم کنه و از ا نیو تو ا میمشهد بود يهفته ا کی. مشهد میماه، رفت يعاقبت دهم د. مشهد

. نجاتم بده

هر روز صبح با . دیکاناپه خواب يهم از همون شبِ اول، پتو و بالشش رو برداشت و رو یعل. تختش دو نفره بود م،یکه تو هتل گرفت یاتاق

 یهتل، صبحونمون رو م میگشت یبعد از نماز بر م. نمازِ صبح يحرم برا میرفت یم ییشدم و دوتا یم داریاز خواب ب یعل لِیموبا يصدا

 یعصر که م م،یکرد یاستراحت م یظهر بعد از خوندنِ نماز تو حرم و نهار خوردن، کم. تا ظهر دنیخر یدنبالِ سوغات میفتر یو م میخورد

که فقط به فکر  ییها رزنیو پ رمردیپ نیع میشده بود ح،یتفر ياز ذره ا غیدر. میموند یتا اذان مغرب تو حرم م ای دیخر میرفت یم ایشد 

!شون هستنها وهن يبرا دنیخر ياسباب باز

کردم و  یخودم رو خال یاون چند روز حساب. به کارم نداشت يکار یکردم، کس یم هیقدر خوب بود که اون جا، هر قدر هم بلند بلند گر چه

 یکردن، چه قدر داره بهمون خوش م یحتما همه فکر م. گذروندم یمثال داشتم ماه عسلم رو م! بود یمزخرف یچه زندگ. ختمیاشک ر

 میدوران کودک ادیکمر بود که به  يحلقه  هی دمیخودم خر يکه برا يزیتنها چ. کردم یم يروزها رو سپر دنیخر یاتفقط با سوغگذره، اما 

تونستم حلقه رو دورِ کمرم  ینم قهیاز ده دق شتریمن ب. شد یپرهام برنده م شهیو هم میداد یمن و پرهام با هم مسابقه م امونیبچگ. دمیخر

. چرخوند یوقفه حلقه رو دورِ کمرش م یبود و ب ریناپذ یستگام انگار خپره ینگه دارم ول

 یافتادم، آه از نهادم بلند م یپرهام که م ادی. که عروسش من باشم و دامادش پرهام یگرفتن داشتم، عروس برون یعروس يقدر آرزو چه

. شد

بار  هیاما  م،یبش زیسورپرا م،یبرگشت یبودن، که وقت دهیه بودن و چبرد یعل يمنو به خونه  ي هیزیجه نایمامان ا م،یکه ما مشهد بود یمدت

از . همه اومده بودن تو فرودگاه استقبالِ ما م،یکه برگشت يروز. و به قولِ خودش مزش رفت دیکه به مامان زنگ زده بودم از دهنش پر
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 یهمراه یعل يبودن و بعد از شام، همه ما رو تا خونه جشنِ کوچولو برامون گرفته  هیاون جا . یپدرِ عل يبه خونه  میرفت همفرودگاه 

. نبود یکدوممون لبخندهامون واقع چیه یول میزد یهر دو لبخند م. زدن یهمه برامون بوق و سوت و دست م. کردن

چند تا پله هم . راه پله بودهم تو  ییتوالت و روشو. خورد تا از در کوچه به در سالن برسه ینُه تا پله م. دمید یبار بود که م نیرو اول خونش

و  زیو م LCDسمت راست، . سالن، اُپن آشپزخونه بود يسمت چپ در ورود. شد یم يسالنش چهل متر. رفت یبه سمت پشت بوم م

ه به بود ک يکنار اتاق کار، در. بود یآشپزخونه، اتاق کار عل يرو به رو. شده بودند دهیو رو به روشون هم مبل ها چ ودخانواده ب ينمایس

نسبتا  يراهرو هیرفت و به  یاز سالن دو تا پله باال م. از اون در داخل شد اط،یح يتو نیبعد از پارك کردن ماش یشد و عل یباز م اطیح

 میتو خونه، مهمون ها ن. دو تا اتاق خواب هم، حمام بود نیهم، ب يدو تا اتاق خواب رو به رو. ها قرار داشتند وابکه اتاق خ دیرس یبزرگ م

اما اون  دم،یترس یچندان ازش نم م،یاتاق تنها بود هیکه تو  نیتو مشهد با ا. یمن و عل میموند. رفتن یکی یکیموندن و بعد هم  یساعت

.وحشت شده بودم ارِدچ یموقع از تنها بودن با عل

بعد هم . اشت و برد به اتاق خوابچمدونِ منو برد یعل. کردم تکون بخورم یکه نشسته بودم، مونده بودم و جرات نم یهمون مبل يرو

:من و گفت کیاومد نزد. آب خورد وانیل هیرفت تو آشپزخونه و . اتاق خواب بود يکه روبرو گهیچمدونِ خودش رو برد به اتاقِ د

. ریشب بخ ن،یدر رو قفل کن نیتون یم نینگران هست یلیدر هست، اگر خ يرو دیکل -

خواستم  یدر رو بستم، م. کرد یم ییتخت دو نفره وسط اتاق خودنما. و رفتم به اتاق دمیکش ینفس راحت. هم رفت به اتاقِ خودش بعد

 امیبرم تو حموم و بعد هم با حوله ب یعل يشد جلو یاما روم نم رمیخواست دوش بگ یدلم م. شدم الشیخ یدونم چرا ب ینم یقفلش کنم ول

.فکر نکرده بودم یزندگ اتییکردم، به جز یول مرو قب يخواهر و برادر نیاون موقع که داشتم ا. رونیب

ممکن بود  یعنی. شده بود میافتاد که پشت کمد لباس ها قا یومینیمرتبه چشمم به در آلوم هیتخت که  يخودم رو انداختم رو یناراحت با

. خودم رو به در رسوندم و بازش کردم يپرش دو متر هیحموم باشه؟ با  نیا

عجب حمومِ دلباز و . لباس هام رو در آوردم و رفتم داخل عیسر. زد گُل از گُلم شکفت یکه وسط حموم بهم چشمک م یوان بزرگ دنِید با

 شیر! وا... تراش  شیر ،يدیل یآب، موبر، اپ دیسف سه،یشامپو بدن، ک ف،یشامپو، صابون، ل. حمام هم موجود بود لیوسا يهمه . بود یبزرگ

 نینکنه الزمشون داشته باشه؟ در اول. جاست نیهم که ا یعل لیوسا يوا يدو تا هست؟ ا يزیا از هر چکنه؟ چر یکار م یچ اج نیتراش ا

. جا نداشته باشه نیورود به ا يبرا يحموم که بهونه ا یکیرو بذارم تو اون  لشیوسا دیفرصت با

گذاشتنِ سر داشت که  يوان، جا يلبه ! شدم ریغافلگ دمیوان د يکه تو يزیاز چ. خوب کف کرد رفتم داخلش یرو پر کردم و وقت وان

بزرگ بود،  يادیسرش ز يبود که، جا نیبود ا بیکه عج يزیاما چ يمخصوص قرار بد يو سرت رو هم تو جا یوان دراز بکش يراحت تو

!ا معشوقش داشتهها ب الیآقا چه فکر و خ! لهیو طو ضیقدر عر نیوان ا نیگفتم چرا ا. دلِ غافل يا! ددو نفره بو ییجورا هی یعنی

کف . داد یمزه م یلیحمامِ دلچسب، خ نیواقعا بعد از اون سفر ا! داد یم یفیآخ که چه ک. دمیوان دراز کش يشدم و تو زهایچ نیا الِیخ یب

در  يمسخره باز وان نیتو ا یجا بود حساب نیافتادم، اگه االن ا نیریش ادی. بودم دهیخودم دراز کش يو شاهانه برا دمیمال یها رو به بدنم م

حوله ام رو . رونیزد به کله ام و از وان اومدم ب. میشد الیخ یکم کم ب گهیبعدش د یحموم ول میرفت یبا هم م یتا ده دوازده سالگ. آورد یم

رو  نیریش يرفتم داخل وان، شماره  یهمون جور که م. رو برداشتم و برگشتم داخل حموم میو رفتم داخل اتاق، گوش دمیچیبه خودم پ

:با بوقِ دوم جواب داد. بود داریب نیریبود و قطعا ش میو ن دهساعت . گرفتم
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؟يشده زنگ زد یچ میاالن اون جا بود نیما که هم -

:گفتم  نیریبه ش جانیکردم و با ه یم یو ذلک، احساسِ شاداب رهیحموم و وان و آب گرم و غ يفضا ریتاث تحت

سالمت کو خانوم خره؟ -

؟يآبت، تشنه موند يکاسه  ریز يلگد زد ای دهیبهت نرس ونجهی ؟یکن یما ما م یشده نصفه شب ینوم گاوه، چسالم خا کیعل -

:خوشانه گفتم سر

؟یکن یم ایجفتک پرون نیواسه آرمان هم از ا. درد و بالت بخوره تو سرِ آرمان، زبون دراز -

!اون زانو بند زده به پاهام. نه، دم دراز -

 نیریش. دمیو منم ناخودآگاه خندم گرفت و بعد از مدت ها از ته دلم خند دمیآرمان رو هم شن يخنده  يصدا. دیخودش غش غش خند و

:همه سرحال بودنِ من تعجب کرده بود گفت نیکه از ا

؟یقدر رو فُرم نیشده ا یحاال چ يبرجِ زهر مار بود نِیکه ع میچه خبر شده سارا؟ تا ما اون جا بود -

:گفتمصادقانه  کامال

. بدنم حال اومده خوش اخالق شدم. از اثر حمام و وان و آب گرمه -

:مجبور شدم خودم دوباره حرف بزنم. اومد یاز اون طرف خط نم يصدا چیه

نکنه آرمان پوزه بند هم بهت زد؟ ؟يمرد ن؟یریالو ش -

:معلوم بود بهت زده ست، گفتکه  ییبه حرف اومد و با صدا نیریش. سر دادم گهید يمستانه  يخنده  هیباز  و

!که بدنم حال اومده خوش اخالق شدم؟ یچ یعنی! ؟يبلغور کرد یتو چ -

:رو تجربه کرد و پشت بندش داد زد يشتریهشت ر يگوشم زلزله  يکه پرده  دیکش يبلند غِیدفعه ج هی

!موم؟ح نیبا هم رفت ینکنه با عل! ؟یکن یم یچه غلط يتو حموم دار! چه خبر شده سارا؟ -

:و گفت دیکش گهید غیج هی

؟يپدر سگ نکنه زن شد -

:و گفتم دمیکش غیاراده منم ج یب

خبرِ مرگم اومدم حموم . بابا من تو حموم تنهام. یکن یرو کور م شمونیع يچه جور نیبب ؟یچ یعنی يزن شد ن،یریش ریخفه خون بگ -

! ایکرد مونمیپش يچه جور نیبب. بهت بزنم یزنگ هیحموم، گفتم  میرفت یم مافتادم که با ه امونیبچگ ادیدفعه  هیوان داره،  دمیکنم، د

. کنه یشد، آرمان داره چپ چپ نگام م يزیچه آبرور نیبب ؟یهمون اول بگ نویا يمرد یخب م ،یزن یحرف م زیر هی رباریتو که مثلِ ت -

. نیسوار کرد یشما چه کلک دهینگم خودش فهم يزیمنم بهش چ گهیاالن د

:که ناراحت بشم گفتم نیبردم، بدونِ ا یلذت م نیریکه تو اون لحظه از حرص خوردنِ ش من

!من خودم زغال اخته فروشم ؟یکن اهیمنو س يخوا یپدر سوخته تو م -

:و ادامه دادم دمیغش خند غش
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 یآرمان هم م یبه من بگ يجور هیکه  يکف دست آرمان و دنبالِ بهونه بود یرو گذاشت یشناسم، تو همون روز اول همه چ یمن تو رو م -

. سهیخ یدونه، نخود که تو دهن تو نم

:گفت يگله مند با

. یدهن لق خودت -

:سر دادم و گفتم يا گهید ي خنده

؟یدهن لق يپس خودت هم قبول دار -

:با تعجب گفتم. ومدیدر ن ییصدا نیریاما از ش دمیآرمان رو شن يقهقهه  يصدا

کر؟یرو اسپ یشنوه؟ خاك تو مالجت، گذاشت یما رو م يحرف ها آرمان داره! نیریش -

تو کجاش خنده  يآخه چرند و پرندها. خنده یمن م يآرمان به کارها دم،ییجو یرو م یتو، گوش يخرخـره  يداشتم به جا! نه بابا منگول -

داره؟

! ها ارهیگم آرمان پوزه بند رو ب یم ،یکن یم زیو زیو يادیز -

! ریبگ یالل مون -

:دمیصداش رو شن دنمیخند وسط

 ،ییدونن شما تو حموم تنها یمردم که نم. شنون یها دارن صدات رو م هیدر و همسا يهمه . حداقل به فکرِ خودت باش یستیبه فکرِ من ن -

. یخود دان گهینا جور بکنن، از ما گفتن بود د يممکنه فکرها

 نایبود که ا یک نیگفت؟ اصال ا یاالن چ نیا دم؟یدرست شن دم؟یشن یمن چ. مونده بودوان  يحرکت تو یوجودم شده بود گوش و ب ي همه

:و داد زدم دمیکش يبلند غِیج! من يخدا ياومد؟ وا یرو گفت؟ آرمان بود؟ اگه آرمان بود پس چرا صداش از پشت در م

. يآبروم رو برد. اومد پشت در یعلتا  يو منو خندوند يقدر زرت و پرت کرد نیا. يرو به باد داد تمیثیح! ـنیریش -

اما همون جا،  رون،یب دمیو از حموم پر دمیحوله ام رو پوش. رونیرو قطع کردم و تند تند خودم رو شُستم و از وان اومدم ب یگوش تیعصبان با

 دهیهم که فقط روزِ عقد ازش د ییاز اون لبخندها. تخت نشسته بود و زل زده بود به در حموم يلبه  نهیدست به س یعل. دمِ در خشکم زد

بدنم رو پوشونده  يبا مانتو کاله دار نداشت، همه  یچه خوب بود که حوله ام فرق. دمیچیبه خودم پ شتریحوله ام رو ب. لبش بود يروبودم، 

:اخم کردم و گفتم. بود دایزانو پ رِیبود و فقط پاهام از ز

د؟یکن یکار م یجا چ نیشما ا -

 يکنار دستش، چشمم به لباس هام افتاد که برا. داد هیاش باز کرد و پشت سرش گذاشت و بهشون تک نهیس يهاش رو از رو دست

حاال ! زد یسـت سبز رنگمم داشت بهم چشمک م رِیلباس ز. تخت گذاشته بودم يقبل از رفتن به حموم آمادشون کرده بودم و رو دن،یپوش

. زنگ زدم نیریکردم به ش یعجب غلط ده؟یاومده تو اتاق ند یوقت یعنی فته؟ین نایبه ا مشپسره چش نیکار کنم که ا یچ

:به عقب برگرده و بگه یمن به لباس هام باعث شد کم ي رهیخ نگاه

ن؟یشد رهیخ یبه چ -

:گفتم یبا دستپاچگ نهیکه کامل برگرده و لباس ها رو بب نیاز ا قبل
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- ا ا ن؟یداشت يشما کار... شما ...  زهیچ! ا

:راه برگردوند و گفت ي مهیرو از ن سرش

ظاهرا  یول رمیخواستم دوش بگ. زنه یاطرافتون باشه هوسِ حموم کردن به سرش م یکه هر ک یقدر خوش به حموم نیشما ا... ماشاا -

. جاست نیتمام لوازمِ حمام ا

 نیکه داره چن هیکردم عجب مرد مقدس یفکر مزد؟ منو باش که  یحرف م یمدل نیبا خواهرِ خودشم ا یعنی! بشر پر رو بود نیقدر ا چه

:کردم پنهانش کنم گفتم یم یکه سع يا یبا ناراحت. خودش جور کرده يواسه  حیتفر ي لهیظاهرا آقا وس یکنه ول یدر حقم م یلطف

. دیخودتون بردار دیخب بر -

و  یروتخت رِیلباس هام رو برداشتم و چپوندم ز عیکه پاشو گذاشت تو حموم، سر نیبه محض ا. دمیدر حموم کنار کش يخودم رو از جلو و

پشت سرش در . رونیتشکر از اتاق رفت ب هیکه الزم داشت، برداشته بود و با  یلیتمام وسا. ادیب رونیصبر کردم تا از حموم ب! نشستم روش

.بازوم احساس کردم يرو رو یستبود که د میصبح حدود ساعت پنج، پنج و ن. دمیو خواب دمیتند لباس هام رو پوش ندرو بستم و ت

. دیتاب ینور، از سالن داخلِ اتاق م. روشن بود مهیاتاق ن. و به اطرافم نگاه کردم دمیچیپتو رو محکم دور خودم پ. دمیوحشت از خواب پر با

:گفتم تیو با خشونت و عصبان دمیسرم هم کش يپتو رو رو. نمیرو بب یتونستم عل

 ینامرد عوض يِکردم که تو یدر رو قفل م دیبا. بره ادتیقولت  يزود نیکردم به ا یفکر نم. ماد کرده بودممن به تو اعت! ينامرد یلیخ -

.یبه من بکن یانتیخ نیچن ینتون

:گفت یکه از رفتارم شوکه شده بود، با ناراحت یعل

ظاهرا . داخل امیمجبور شدم ب ن،ینشد داریب یاز پشت در چند بار صداتون کردم ول. کنم دارینماز ب يخواستم شما رو برا یمن فقط م -

. نداشتم يقصد چیمجبور شدم تکونتون بدم، من ه. نینشد داریجا هم که صداتون کردم ب نیچون از ا نیخسته بود یلیخ

تهمت بهش . کردم یکه در موردش کرده بودم، احساسِ گناه م ياحمقانه و قضاوت عجوالنه ا يهاش که تموم شد به خاطرِ فکرها حرف

به . رفتم و وضو گرفتم رونیاز اتاق ب. کردم یانداختم و عذر خواه نییسرم رو پا یاز شرمندگ. نداشت يقصد بد چیکه ه یزده بودم در حال

:گفتم یبا شرمندگ. رفت به اتاقش یکه داشت م دمشیاتاق که برگشتم، د

. خواستم به شما تهمت بزنم ینم.. .خواستم  ینم. خوام یآقا، به خاطر حرف ها و رفتارم معذرت م یعل -

:گفت یخشک و رسم یلیخ

خواب باشن،  انمیهم که موقع نماز اطراف یوقت. نه ایکنم  دارتونینماز ب يفراموش کردم ازتون بپرسم، برا شبیراستش د. ستیمهم ن -

 یمزاحمت گهیمن د ن،یبش داریب نیتون یها ماگه شما خودتون صبح . رمیگ ینکنم عذاب وجدان م دارشونیتفاوت باشم و اگر ب یتونم ب ینم

. کنم ینم جادیا

. شم یممنون م ن،یکن دارمیاگه هر روز ب یکنم، ول یم ییکه پر رو دیببخش. نیکرد دارمیممنون که ب! ینه نه، چه مزاحمت -

. حتما -

. رفت به اتاقش و در رو بست يا گهیحرف د چیه بدون
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 نیبشم، اما کم کم اون قدر خوابم سبک شد که با اول داریسرم تا ب يباال ادیشد ب یاول مجبور م يروزا. دکر یم دارمیاز اون، هر روز ب بعد

 يکردن و بهمون کادوها یهمه به خونشون دعوتمون م. ها شروع شد یاون روز، مهمون ياز فردا. شدم یم داریزد ب یکه به در م يضربه ا

 يدونستم چه طور ینم. هم بودن الیو دخترشون، ل ایقطعا پرهام و لع. دیمادرِ پرهام رس ،يعمه فخر ینوبت به مهمون. دادن یمختلف م

. که حکمِ شوهرم رو داره نهیبب يپرهام، منو کنارِ مرد دمیکش یدونم چرا خجالت م ینم. انجام ندم یخودم رو کنترل کنم که رفتار نادرست

با اختالف ده، پونزده  شهیهم. هم اومد یکه از سرِ کار اومدم، عل نیبعد از ا هقیده دق. شه یناراحت و دلخور م مکردم، پرها یاحساس م

 یعل نیسوارِ ماش م،یهر دومون زود آماده شد. برام هم مهم نبود که بخوام بدونم ه،یدونستم شغلش چ ینم. میگشت یاز سرِ کار بر م قهیدق

. معمه ا يخونه  میو رفت میشد

داد زد یزبون نیریبه بغل در رو باز کرد و با ش یبا عروسک سیدخترِ پرد سایپر م،یعمه رو که زد يخونه  زنگ:

. هیزیشکالت رو سرش بر يخوا یم یفکر کنم همون که گفت. ستیپرهام ن ییکه دا نیمامان بزرگ، ا -

و برامون اسپند دود  ختیت رشکال یعمه هم رو سرِ من و عل. ها شروع شد یکه تموم شد همه دمِ در جمع شدن و احوال پرس سایپر حرف

که زنگ در رو  میکرد یم یبا هم روبوس میهنوز ما داشت! دوست داشتم بدونم کجا هستن؟ یلیخ. ایهمه اومده بودن جز پرهام و لع. کرد

:همه با هم گفتن. سمت در نگاه کردم گشتمبر. ختیقلبم ر. زدن

. پرهام اومد -

 نیریلحظه فکر کردم هنوز مجردم و االن ش هی. بود، اومدن داخل دهیتو بغلِ پرهام خواب الیکه ل یدر حال ا،یرو باز کردن و پرهام و لع در

شده بود، متقابال  ریمن غافلگ یکه از حرکت ناگهان یعل. رو گرفتم و محکم فشار دادم یدست عل ن،یریدست ش يبه جا. ستادهیکنارم ا

:و با تعجب نگام کرد و گفت فشرددستم رو 

، سارا؟ حالت خوبه؟شد یچ -

:سرم رو تکون دادم و گفتم. دستم رو از دستش در آوردم و ازش فاصله گرفتم. دادم يا یچه سوت دمیفهم تازه

. حالم خوبه ست،ین يزیچ -

:گفت یو خودمون یمیصم یلینگام کرد و خ یقیبا لبخند عم دیکرد و به من که رس یاحوال پرس یبا عل یبه گرم پرهام

. قبول، مبارك باشه ارتیرا، حالت چه طوره؟ زسالم سا -

!نه ایدونم موفق بودم  ینم. تالش کردم که صدام نلرزه یلیخ

. ممنون یلیسالم، خ -

 یدست به دست م الیل. میبه سالن و دور هم نشست میهمه رفت. و نگاهش نکردم اوردمیخودم ن يبه رو ینگاهم کرد، ول یکردم عل احساس

. بود یچشماش مثل پرهام، درشت و مشک. پاش يآروم گرفتش و گذاشتش رو یلیخ یعل. یبه عل دیرس. کردن یمو همه بغلش  دیچرخ

. کردم یداشتم بغض م

:گفت یعل

؟یبغلش کن يخوا یم -
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دام وقاحت م تیدر نها. که کنارش نشسته بود وسفیهم دادش به  یعل. با سر اشاره کردم که نه. حرف بزنم و بغضم بترکه دمیترس یم

و  میگفته بود که مثل خواهر و برادر یخود عل یوقت. زنِ شوهر دارم هینبود که حاال  المیخ نِیو اصال هم ع دمییپا یپرهام رو م یچشم ریز

 یداد و از درون وجودم رو م یته دلم آزارم م يزیچ هیعذاب وجدان داشته باشم؟ اما بازم  دیمن چرا با گهیاز من نداره پس د يانتظار چیه

. بود یتاهلِ پرهام واقع یبود ول يتاهلِ من ظاهر دیشا. خورد

خواستن مشغول خوردن بشن که  یهمه اومدن سر سفره و م. شام که شد، نذاشتن من کمکشون کنم و تمام مدت فقط نظاره گر بودم وقت

:گفت ایلع

.مونده ياصل کار د،یصبر کن -

:و گفت یمن و عل يگذاشت جلو. برنج دستش بود سید هی

. دیباالخره نوبت خودت هم رس -

A . S: برنج با زرشک و زعفرون نوشته بود سِید يرو

 یکه براش تازگ یعل. کار رو نکردم نیکس ا چیه يبرا گهینوشته بودم، د ایپرهام و لع يکه برا یبعد از اون شب. نبود ادمیرفتم، اصال  وا

:داشت، خندش گرفت و گفت

ه؟یچ هیقض -

سفره  يکه تو ییاز هر غذا. دیبشقابِ منو برداشت و برام غذا کش. نگفت يزیچ گهیتکون داد و د يهم سر یکرد، عل فیتعر براش ایلع

 بیشور، س اریپرورده، خ تونیز ،یکباب یماه ،يپلو، برنج ساده با زرشک و زعفرون، مرغ سوخار يسبز. بشقابم گذاشت يتو یبود کم

 یکرد که داشتم به خودمون شک م یچنان با محبت رفتار م. و داد دستم ختیکاسه سوپ هم برام ر کی. گید تهو  مویسرخ شده، ل ینیزم

آورده  ریچشمش، وقت گ ينمونده بود با مشت بکوبم پا يزیچ گهید. کرد یبا لبخند نگاهم م ونیخط در م هیدر تمام مدت غذا هم ! کردم

؟یبود واسه چشم چرون

!يا رهیعجب زنج! ایم به پرهام و پرهام حواسش به لعحواسش به من بود و من حواس یعل

زن ها اومدن تو  يهمه . معاف بشم یظرف رفتم به آشپزخونه که از نشستن کنارِ عل يسر هیشام که جمع شد، زودتر از همه با  ي سفره

:ومد و گفتآشپزخونه، عمه ا یصندل ينشستم رو. نذاشتن سیو پرد نازیپر یخواستم ظرف بشورم ول یم. آشپزخونه

. نکنه یبیشوهرت غر شِیپاشو برو پ ؟یجا نشست نیچرا ا -

:داشته باشم گفتم یعل تیاز شخص یشناخت چیکه ه نیبدونِ ا شش،یکه نخوام برم پ نیا يبرا

. گذره یشه، بهش بد نم یم یمیآقا زود صم ینه بابا، عل -

:گفت سیپرد

. زنه یچه لفظ قلم حرف م! نیبب نویا -

:منو در آورد و گفت ياداهم  بعد

حاال  م،یمرد یواسه هم م ،ینیب یرو م وسفیمن و . یکن یهم بارش م چاریچهار تا ل چ،یه یگ یآقا که بهش نم گهیچهار روز د» !آقا یعل« -

. یچیکه ه گهید يوقت ها م،ینیش یاومده، وقت غذا خوردن هم به زور کنار هم م ایبه دن سایپر یاز وقت ؟یچ
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:هم گفت نازیپر

. یکن فیبچه ات تعر يواسه  یخوب داشته باش يپس فردا چند تا خاطره  ن،یکن فیذره ک هیحاال که اولشه حداقل  -

هم داشت  ایلع. گرم گرفته بود یو پرهام حساب وسفیبا  یعل. نمیبش یعل شِیقدر عمه و دختراش گفتن و گفتن تا مجبور شدم برم پ اون

:مبل جمع کرد و گفت يخودش رو رو یکم دیتا منو د یعل. کرد یتماشا م ونیزیعمه ام هم که داشت تلوشوهر . خوابوند یرو م الیل

. نیجا بش نیا ایسارا، ب -

 یطبع شوخ سیکه مثل پرد وسفی. زدم و کنارش نشستم يبه اجبار بهش لبخند. ذاشت یتوجه کردن به من داشت سنگ تموم م يتو

:کرد و گفت يبلند يداشت خنده 

ن؟یکن یکارها رو م نیهم هم گهیچهار روز د! رنیگ یم لیرو تحو گهیچه همد! الیخ یبابا ب -

:گفت پرهام

؟ير یو قربون صدقه اش نم یکن یم تینکنه خواهرم رو اذ وسف؟ی یگ یم یچ -

؟یکن یکار رو م نینه که تو ا -

:نشست و با خنده گفت ایلع شیمبل بلند شد، رفت پ يهم از رو پرهام

.يریبگ ادیکنم، نگاه کن تا  یبله که م -

کار کنه؟ پرهام دستش رو انداخت  یخواد چ یهراسون بودم که پرهام م. ام حبس شده بود و معده ام به سوزش افتاده بود نهیتو س نفس

:و گفت دیسرش رو بوس ا،یدور گردن لع

!منه یزندگ يقربون خانوم گلم برم که همه  -

پرهام رو پس زد  یبا دست کم د،یخجالت کش ایلع. خندشون اومدن تو سالن يهم از صدا هیبق. خنده ریام زدن زو شوهر عمه  وسفیو  یعل

:و گفت

!هیکارها چ نیپرهام زشته، ا -

 متوجه یعل. بهتر بشه دیمعده ام و فشار دادم که شا يدستم رو گذاشتم رو. کردم یو به زحمت خودم رو کنترل م دیچیپ یام به هم م معده

:شد و آروم کنار گوشم گفت

ست؟یحالتون خوب ن -

کردم، احساس  یم یبگیباهاش غر شتریکه از همه ب نیدونستم چرا با ا ینم. عجز به صورتش نگاه کردم و با نگاهم ازش کمک خواستم با

. تونه کمکم کنه یم هیاز بق شتریکردم ب یم

:شونه ام و گفت يرو گذاشت رو دستش

؟شد یحالت خوبه؟ چ -

هر  ییدستشو يتو. ییطرف دستشو دمیدهنم، از جام بلند شدم و دو يدستم رو گرفتم جلو. معده ام به سمت دهنم هجوم آورد اتیمحتو

دست و رومو شُستم و . دنیپرس یکه حالم رو م دمیشن یرو از پشت در م سیو عمه و پرد یعل يصدا. که خورده بودم رو باال آوردم یچ

:به پشتم زد و گفت یعمه با خنده، دست. کردن یبودن و منو نگاه م ستادهیا ییدم در دستشوهمه . رونیاومدم ب
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ن؟یچه زود دست به کار شد -

:گفتم یبا دستپاچگ. کرد یهم نگام م یعل. شد دهیکش یگرد شد و ناخودآگاه نگاهم به سمت عل چشمام

. کردم يکم پر خور هیفقط . ستین ينه بابا، خبر -

:گفت ییبا خوشرو ایلع. کرد یخوابش برده بود نگاه م ایلع يپا يکه رو الیبود و داشت به ل نییپرهام سرش پا. ه سالنب برگشتم

؟يبهتر شد -

. آره خوبم، ممنون -

ه؟یکلک، خبر -

:گفتم. بود نییهمچنان سرش پا. به پرهام نگاه کردم باز

. راحت التونیشه، خ ینم ينه، حاال حاالها خبر -

با  یموقع خداحافظ شهیهم. کردم خوشحال بودم یم یکه باهاشون خداحافظ نیبار از ا نیاول يو برا دیرس یخداحافظ يلحظه  خرهباال

دادم اما کم کم که  یرو سر م هیبچه که بودم گر. خواست برم یکردم و دلم نم یبا پرهام، بغض م یعمه و صد البته خداحافظ يخانواده 

 یراه عل يتو. عالقه مند کنه يعمه فخر يوجود نداشت که منو به خونه  يزیچ چیه گهید یحفظ ظاهر کنم، ول دیبا دمیبزرگ تر شدم فهم

:گفت

بپرسم؟ یسوال هیاجازه هست  -

. دیبپرس -

:گفتم. مردد بود یکم

. دم یاگر نخواستم، جواب نم د،یبپرس -

!ست؟یپرهام ن ن،یکه شما بهش عالقه دار یخب، اون کس اریبس -

:گفتم یتو دلم افتاده بود و با دستپاچگ یترس هی. دمیبرق بهم وصل کرده باشن از جا پر انگار

دونه؟ یپرهام هم م یعنی! دنیهم فهم هیبق یعنیطور باشه،  نیاگه ا ن؟ینکنه از رفتارم متوجه شد ن؟یدیشما از کجا فهم -

شه و سه ساله که ازدواج کرده، احساس کردم  یپدر م يعالقتون به زودشخص مورد  ن،یمن از اون جا که شما گفته بود ن،ینگران نباش -

. تونه پرهام باشه یم

که  یبهتر از عل یک. درد و دل کنم یکیخواست با  یدلم هم م یناراحت شدم ول د،یفهم یکه عل نیدونم چرا از ا ینم. دمیکش یراحت نفسِ

.کرد یتجربه رو داشت و درکم م نیخودش هم ا

ن؟یعالقه دار یبه ک نیبگ نیخوا یشما نم ؟یشما چ -

!عالقه داشتم -

ن؟یفراموشش کرد یراحت نیچه طور به هم ن؟یدوستش ندار گهید یعنی ن؟یداشت -

. به دوره یاز مردانگ يا گهیتونم بهش فکر نکنم، فکر کردن به همسرِ مرد د یم یتونم فراموشش کنم ول یوقت نم چیه -

!به دور بود یهم از زنانگ گهیزنِ د هیهرِ فکر کردن به شو یعنی! عجب
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کنم؟ یمن نامردم که به پرهام فکر م یعنی -

. تونم بذارم یکه م ترایشوهرِ م يخانوم بذارم، اما جا ایلع يتونم خودم رو جا یبدم، چون نم يتونم نظر یمن در مورد شما نم -

ن؟یکه دوستش داشت هیاسمِ اون دختر ترایم -

که متعلق به منه و من  يهمسر. به همسرم فکر کنه يمرد چیکه اصال دوست ندارم ه نمیب یذارم، م یشوهرش م يدم رو جاخو یبله، وقت -

که  نهیهم که هست ا يا گهید يمساله  هی. که بهش فکر هم بکنه نینگاه چپ بهش بکنه چه برسه به ا هی یحت یتونم تحمل کنم کس ینم

زنِ  هیمن به  یموضوع، وقت نیدر مورد هم. نهیب یاش رو م جهینت شیکم و ب ایدن نیانجام بده تو هم يکس هر کار هردارم که  مانیمن ا

اگر . بشه میزندگ دنیباعث از هم پاش یحت دیشه که چشمش دنبالِ همسرِ خودمه و شا یم دایپ یکس گه،یشوهردار فکر کنم، چند وقت د

. ادیب شیکسانم پ نیزتریعز يبرا دیشا اد،ین شیهم در مورد خودم پ

چشمش دنبالِ  ایتصور کردم با پرهام ازدواج کردم و لع. کردم یسکوت کرده بودم و به حرف هاش فکر م. گفتن نداشتم يبرا یحرف چیه

بکنه که استجابتشون اول از  ییباشه، ممکنه ناخواسته دعاها گهید یکیچشمش دنبالِ  یکس یوقت. چه قدر ناراحت کننده بود. منه یزندگ

. طرف مقابلش رو خراب کنه یِبشه، بعد هم زندگ تمومهمه به ضررِ خودش 

:سکوت گفتم یاز مدت بعد

لتونه؟یخانوم فام ترایم -

. میبود یدانشگاه باهاش آشنا شدم، همکالس ينه، تو -

ن؟یدونست دوستش دار ینم ایازدواج کرد؟ شما رو دوست نداشت،  يا گهیچرا با کس د -

. اومد یمورد چند بار باهاش صحبت کردم، اما اون منو نخواست، از من خوشش نم نیدر ا دونست، من یم -

.مثلِ شما داشته باشه يدوست داره همسر يهر دختر ن،یهست یآل دهیشما که مرد ا... آخه چرا؟ شما  -

.کردم یم فیدونم اون حرف ها رو از کجام در آوردم و گفتم؟ داشتم ازش تعر ینم

 لمیباهام راه اومد و تحو یاول هم به خاطرِ پول بابام کم. نداشتم يزیداره، خودم چ يپول دار يدانشجو بودم که بابا هیمن فقط اون موقع  -

تونست با افکارِ به قول  ینم. من بود يها دگاهیمتفاوت با د یلیداشت خ يکه از آزاد یفیدر واقع تعر. بود يگرفت، اما اون دخترِ آزاد

مجبور  دیشا نمیب یکنم م یازدواج فکر م نیا ي ندهیبه آ یوقت. کار رو کرد که به من جوابِ رد داد نیبهتر. ادین کنار بم يرمردیپ شخود

 نیطور نبود و تن به ا نیاون ا یبه اون، کورم کرده بود، ول يخام بودم و عالقه  یلیاون موقع ها من خ. میبا نفرت از هم جدا بش میشد یم

... کم  هیکه  فیبود، ح یدخترِ عاقل. من بمونه ادیدر  شهیهم يبه هر دومون کرد و باعث شد برا یکارش لطف بزرگ نیبا ا. ندادازدواج 

 میاز هم جدا شد یخشک و خال رِیشب بخ هیبا  شهیمثل هم. خونه میدیرس. نزدم و تا خونه ساکت موندم یمن هم حرف. نگفت يزیچ گهید

صبح . هم نداشت یجانیه چیکرد و ه یم یرو ط يروالِ عاد هی شهیبود، هم يو تکرار کنواختی مونیگزند. و هر کس به اتاقِ خودش رفت

موند و به  یم داریب یعل یول دمیخواب یبعد از نماز، من دوباره م. کرد یم داریزد و منو هم ب یشد، به در اتاق م یم داریبا اذان ب یها عل

 یحرف چیکردم، در سکوت بدونِ ه یشدم، صبحونه رو آماده م یم داریخودم از خواب بهفت صبح . کرد یم یدگیشرکتشون رس يکارها

. رفت یخودش سرِ کار م نِیبا ماش سو بعد هم هر ک میخورد یصبحانه رو م
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ار و ربع ساعت چه. خونه دمیرس ینه؟ عصر هم ساعت چهار م ای ادیظهرها خونه م یخوردم، خبر نداشتم عل یناهار رو تو کارخونه م ظهر،

تنها . میخورد یهم شام رو م میکردم، ساعت نُه و ن یخونه و درست کردن غذا سرگرم م يتا شب خودم رو با کارها. دیرس یم یهم عل

. دیخواب یبعد از من م یاما عل دم،یخواب یهم م ازدهیبود، ساعت  ونیزیتلو يزد، صدا یبر هم م روهم که سکوت  يزیچ

تفاوت  یتونست در مورد نماز نسبت به من ب ینم یاون هم غذا درست کنم، اما همون طور که عل يبرا ستیم نبهم گفته بود که الز یعل

مهمه،  یلیبراشون خ زیمردها دو تا چ«: گفت یم شهیآخه مامانم هم. تفاوت باشم یتونستم نسبت به اون ب یباشه، من هم در مورد غذا نم

.کنم رونیاول رو از سرش ب ي نهیگز الِینگه داشتنِ شکمش، فکر و خ ریخواستم با س یمنم م» !هم شکمشون یکیو  ییشوزنا لیمسا یکی

روند  نیا یدو، ماه. آوردم ینماز خوندن رو در م يشدم و ادا یم داریتونستم نماز بخونم، باز هم صبح ها ب ینم یبه خاطر عذر شرع یوقت

.موشک نداشتم میقا يخسته شده بودم و حوصله  گهیرو ادامه دادم اما د

 دهیبودم، اما اون جا رو تا به اون روز ند دهیاتاق خوابش رو قبال د. رفتم به اتاق کارش. نکنه دارمینماز ب يگرفتم بهش بگم که برا میتصم

 اچند ت. بود يزیتمبرخالف تصورم، اتاقِ . درِ اتاق کارش بسته بود و من هم کنجکاو نبودم، اما اون شب در اتاقش باز بود شهیچون هم. بودم

چند تا ضربه به درِ باز اتاق . شده بود رهیخ توریمان يبزرگ که پشتش نشسته بود و به صفحه  وترِیکامپ زِیم هیاتاق بود، با  يقفسه کتاب تو

:و گفت شد رهیخ زشیم يرو يبعد از نگاه کوتاهش، به پوشه . بکشه و نگاهم کنه رونیب توریمان يزدم که باعث شد سرش رو از تو

ن؟یداشت يامر -

احواالتم شد و  يزود متوجه  یلیخ شهیشدم که مثل هم یم مونیکردم و داشتم از گفتن پش یپا و اون پا م نیا. بگم يدونستم چه طور ینم

:گفت

. گفتن وجود نداره يبرا ياجبار ن،یاگه از گفتنِ حرفتون منصرف شد -

... بگم؟ راستش  يچه طور... دونم  یفقط نم. نه، منصرف نشدم -

:به طرفم گرفت و گفت یو قلم کاغذ

. نیسیخُب بنو ن،یکش یخجالت م ای نیکن یم یستیگفتنش رودربا ياگه برا -

:خالصه نوشتم یلیکاغذ و قلم رو گرفتم و خ. خوشحال شدم شنهادشیپ از

».دیکن دارمینماز ب يبرا ستیالزم ن «

باز  ينرفته بودم، صدا رونیکه از اتاق ب یاما تا موقع رون،یاز باز شدنش بتونم از اتاق برم ب که قبل زیم يرو تا کردم و گذاشتم رو کاغذ

حاال مونده بودم . نکرد دارمینماز ب يصبح برا. برام باشه یخوب یلیتونست دوست خ یم. و مهربون بود دهیچه قدر فهم. ومدیشدن کاغذ ن

نماز خوندن رو در  يگفتم کاش مثلِ قبل ادا یشده بودم، با خودم م مونیه؟ از کارم پشکن دارمیبهش بگم ب يتموم شد، چه طور عذرم یوقت

بهش نگم و  گهیبعد د يو از دفعه  سمیدفعه هم تو کاغذ براش بنو نیگرفتم ا میتصم. کردم یشرم و خجالت رو تحمل نم نیآوردم و ا یم

:نوشتم کاغذ برداشتم و هیعذرم تموم شد، خودم  یتوق. بلند بشم شهیهم

».دیکن دارمینماز ب يبرا لطفا«

 دارمیبه در ب ياز فرداش مثلِ قبل، با ضربه ا. به اتاقش رفتم و کاغذ رو دادم. خوند یرفتم، نم یرو تا نکردم، چون قطعا تا از اتاق نم کاغذ

ه دوباره دوره ام شروع شد، همون روز اول ماه بعد ک. نمازِ صبحم قضا نشده بود گهیرو شروع کرده بودم، د یبا عل یزندگ یاز وقت. کرد یم
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هم که  یشب. گرفته بود ادیام رو  انهیعادت ماه خیتار. مردم از خجالت! شدم که آفتاب در اومده بود و ساعت هفت بود داریاز خواب ب یوقت

اما ازش  دم،یخجالت کش یلیکه خ نیابا . هم بود زیکه حواسش به همه چ نیتر ا بیبود و عج یقیچه آدمِ دق. کرد دارمیتموم شد، فرداش ب

. نجاتم داده بود تیوضع نیکه از ا بودم یراض

خواست  یوقت هم ازم نم چیه. کرد یواقعا به قولش عمل م. زد یاومد، در م یکه م يهم از هر در یبا حجاب بودم و عل شهیخونه هم يتو

برام مهم بود،  شونیو خوشبخت یانوادم که دوستشون داشتم و سالمتخ يمثل اعضا. بهش عادت کرده بودم گهید. رو براش انجام بدم يکار

افتادم که ساعت ها  یخوشِ گذشته م يپرهام و روزها ادیاوقات چنان  یوجود هنوز گاه نیبا ا. هم برام مهم بود یعل یو خوشحال یسالمت

. کردم یم هیموندم و گر یاتاقم م يتو

با  ختمیر یم نیلباس هامون رو تو ماش یخورد، وقت یغذا رو م نیکاش پرهام ا يکردم که ا یفکر م نیکردم، به ا یغذا درست م یوقت

کردم با  یم يریگردگ یوقت. شُستم که دونه دونه لباس هاش رو لمس کنم یپرهام بود، همه رو با دست م يگفتم اگه لباس ها یخودم م

زدم و در  یبا پرهام حرف م االتمیتو خ. کردم یکار رو م نیخونه لذت ببره، ا يزیو از تم ادیپرهام از سرِ کار ب ،یعل يکه به جا نیا الِیخ

.یکردم، نه عل یم یواقع داشتم با پرهام زندگ

بود که خونه  يجور اطمونیح. زدم یحلقه م اطیح ياکثر مواقع تو. آورد، حلقه زدن بود یوقت ها واقعا حالم رو جا م یکه بعض يکار تنها

بود و پنجره هاش  اطیپهلوش به ح ،یآپارتمانِ سمت چپ. دو تا آپارتمان بود اط،یح یسمت چپ و ضلع جنوب. نداشتند دیاطراف بهش د يها

 یفقط م. هم که ساختمون خونه خودمون بود اطیسمت راست ح. راه داشت یپشت يهم که به کوچه  یآپارتمان پشت. شد یمبه کوچه باز 

 دید اط،یبود که به خاطرِ ارتفاع کم خونه، پنجره هاش به ح ییالیو يخونه  هیاون طرف کوچه، خونمون،  يکه رو به رو یموند ضلع شمال

شده  اطمونیها عاشق ح یژگیو نیبه خاطر ا. داد یم یفیآخ که چه ک. دید ینم یاحدالناس دمیچرخ یم اطیاگر لخت هم تو ح یعنینداشت، 

. اطیو حرفتم ت یکردم با حلقه م یکه وقت م نیبودم و به محض ا

آهنگ گوش  يبردم و با هندزفر یرو با خودم م لمینکنه، موبا تمیکوچه اذ يتو يها و سر و صداها نیبوقِ ماش يکه صدا نیا يبرا معموال

:دلِ من خونده بود يشادمهر بود که انگار همه رو واسه  يدادم آهنگ ها یمواقع گوش م شترِیکه ب ییآهنگ ها. دادم یم

دمیبرات د ییخوابا چه

برات داشتم ییفکرا چه

لحظه هی یرو حت یکس

ذاشتم یتو نم يجا به

یدون یروزها نم نیا تو

رم یعشق تو کجا م با

آسون دل به تو بستم چه

رمیگ یکه سخت م یمن

 يخند یهمه م به

يد یهمه دست م با
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 رمیگ یم دستتو

يد یپس م دستمو

دوست دارم  اما

دوست دارم اما

 یگ یمن بد م پشت

شم یمردم م حرف

 يریگ یم دستشو

شم یدوم م عشق

دوست دارم  اما

دوست دارم اما

 دمیبرات د ییخوابا چه

امویدن يزد یرنگ چه

 دمید یتو م يچشما تو

آرزهامو تمومِ

 يخند یهمه م به

يد یهمه دست م با

 رمیگ یم دستتو

يد یپس م دستمو

دوست دارم  اما

دوست دارم اما

****

توام  يایرو ریدرگ

دوباره خواب کن منو

اگه تنهام گذاشت ایدن

منو انتخاب کن تو

من  ياز آرزو دلت

خبر نبود یب انگار

من  يها میتو تصم یحت

اثر نبود یب چشمات
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نگم  يزیبهت چ خواستم

با چشام خواهش کنم تا

رو بستم روت تا  درها

آرامش کنم احساس

 یکنم ول ینم باور

غرورِ من شکست انگار

 يخواد بر یدلت م اگه

ست دهیفا یمن ب اصرارِ

کنه دلم  یم يکار هر

بغضمو پنهون کنه تا

تونه فکرِ تو رو  یم یچ

کنه رونیسرِ من ب از

داغ رو دلم بذار  ای

که از عشقت کم نکن ای

تو سهم منه  تمام

کم قانعم نکن به

»دهم فصل«

 هیبود و فقط  زیگذشت خونه تم یم یخونه بکشم، چون فقط دو ماه از عروس يبه سر و رو یخواستم دست یبود و م دیع يدم ها دم

 یکردم، اما دلم نم یم يریهم خونه بود، گردگ یصبح تا عصر سرِ کار بودم و معموال عصر به بعد که عل. خواست یساده م يریگردگ

. بشم کیرو بهونه کردم که بهش نزد یکنه، خونه تکون کرکه ف رمیکمک بگ یخواست از عل

تخت، وسط اتاق . ينفر هیبدم، اونم  ونیدکوراس رِییتغ یخواستم کم یم. کردنش کردم، اتاقِ خودم بود زیهم که شروع به تم ییجا نیاول

 زیم يو به جا واریخواستم تخت رو ببرم کنارِ د یم. بود و سمت چپش، کنار در حموم هم کمد لباس یشیآرا زیبود و سمت راست تخت، م

. سمت چپِ تخت بذارم فیرد هیرو هم تو  یشیآرا زیکمد و م وبذارم  یشیآرا

داشت  یآوردم؟ حتما عل یم دیچهار سو از کجا با یگوشت چیحاال پ. کردم، باز کردن تخت بود که بتونم تکونش بدم یم دیکه با يکار نیاول

بلند شدم برم از . تونست بهتر از ناخن برام کار کنه یچاقو م هیقطعا  یرو نندازم، ول یبه عل یدادم با ناخنم باز کنم ول یم حیترج یول

. اما نگاهم به لباس هام افتاد ارمیچاقو ب نهآشپزخو
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. بودم دهیپوش دیسف يتا وسط بازوم بود با شلوار برمودا نشیکه آست یبلوز آب هینباشه،  ریکه راحت کار کنم و لباسم دست و پا گ نیا يبرا

با دامن و  شهیهم. بودم دهیلباس نپوش يجور نیتا حاال ا یعل يوقت جلو چیه یلباسم چندان باز نبود ول. انداختم نهیبه خودم تو آ ینگاه

! یاَه لعنت دم،یکرد واسه اون پوش یگرفت، فکر م یبه خودش م ياعتماد به نفس بود و فور يهم که خدا یعل نیا. بلند نیبلوز آست

به  یکه نگاه نیسرم انداختم و بدون ا يشال هم رو هی. همونا تنم کردم يو بلوز در آوردم و رودامن  شیآرا زیم يحرص از تو کشوها با

 يجلو دمیرو نگاه نکردم از کجا فهم یاگه عل نمیفقط تو فکرِ ا. کاناپه لم داده بود، بندازم رفتم تو آشپزخونه يرو ونیزیتلو يکه جلو یعل

و  دنیبندازم که در حال فوتبال د یبه عل یکه نگاه نیچاقو برداشتم و دوباره بدون ا هینه کاناپه لم داده؟ از تو آشپزخو يرو ونیزیتلو

. رفتم به اتاق. تخمه خوردن بود

اما تشک خورد به . واریبود بلندش کردم و هلش دادم سمت د یبا هر بدبخت. بود نیسنگ یلیخ یخواستم تشک تخت رو بردارم ول یم

 يپام و با زانوهام افتادم رو ریاما دامنم رفت ز رمشیسمت تشک که بگ دمیمنم پر. تخت يرو فتهیوباره بگشت که د یو داشت بر م وارید

تشک رو هم همون جور . صدام رو نشنوه نذاشتم صدام باال بره یکه عل نیا يتشک بود و آخم بلند شد، البته برا ریکه ز یچوب يتخته ها

. دادم هیتک واریر از جام بلند شدم و تشک رو به دبه زو. سرم با دستام نگه داشته بودم يباال

. ها شدم چیتخت و مشغولِ باز کردن پ ينشستم پا. اتاق يکه دستام آزاد شد، دامنم رو در آوردم و با پا شوتش کردم گوشه  نیمحضِ ا به

طرف  هی. کردم یها رو باز م چیحت تر پکم کم قـلقش دستم اومد و را. شد یزدم باز نم یزور م یهر چ! هاش شل بود چیچه قدر هم که پ

کشوها رو هم در آوردم و باالخره . بود نیکه دور تا دورِ تخت بود، سنگ ییخواستم از تخت جداش کنم اما به خاطر کشوها وتخت آزاد شد 

. سمتش آزاد شد هی

رو جا  يزیجا نبود بخوام چ گهیشلوغ شده بود که دو  ختهیاون قدر اتاق به هم ر. جور ادامه دادم تا باالخره هر چهار طرفش باز شد نیهم

.متر بود ستیدوازده متر، ب يحاال خوبه اتاق به جا. به جا کنم

دردسرها رو مد کردن؟  نیو تشک و لحاف چش بود که ا یمیهمون رختخواب قد مگه

و تخت رو منتقل  شیآرا زیم يتمام کشوها. ن بدمرو تکو شیآرا زِیراهرو هم استفاده کنم تا بتونم م يکه از فضا نینداشتم جز ا يا چاره

که  ییتنها کشو. کرد یوحشت م تیوضع نیا دنِیفوتبال بود و قطعا با د يهم که محو تماشا یعل! شده بود یچه بازارِ شام. کردم تو راهرو

.بود رهامیلباس ز ياتاق نگهش داشتم، کشو يتو

خواب  سیسرو نیمعلوم نبود ا. رفت یبود که قدم مورچه جلو م نیاون قدر سنگ. و شروع کردم به هل دادنش شیآرا زیسراغ م رفتم

که بذارم سرِ  ارمیرو ب رهایلباس ز يدلخواه، رفتم کشو يبه جا دیکه رس زیم! وزن داشته نیبوده عشقِ سنگ یبوده؟ هر ک یک ي قهیسل

که گربه پنجول هاش رو بکشه  یمثل وقت. دم مور مور شدساقِ پام و تمام وجو يشد رو دهیکشو کش يلبه  م،که بلندش کرد نیهم. جاش

ده سانت  ياندازه . شلوارم رو زدم باال يهمون جا نشستم و پاچه ! داشتم یکه چه حال يوا. و خودش رو بکشه باال وارید يآجرها يرو

تا بتونم به  دمیکش یم قیعم ينفس ها .ادیو محکم روش نگه داشتم تا خونش بند ب رداشتمدستمال ب. شده بود و خون اومده بود دهیخراش

 نیا شهیهم. الزم داشت يادیجور کارها که زورِ ز نیبه خصوص ا. از تنها کار کردن متنفر بودم شهیهم. نشم یاعصابم مسلط باشم و عصبان

 اطیبار با احت نیا یکشوها ول ي هیلحظه بعد خونش بند اومد و رفتم سراغِ بق ندچ. گرفتم یرو به کار م نایو س لیجور وقت ها، سبحان و سه
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 زِیم يکشو نیآخر. ستینداختم که مطمئن بشم حواسش به من ن یم ینگاه به عل هیراهرو،  يخواستم برم تو یهر بار هم که م. کامل

زمان زود گذشت؟ درق نیچه طور ا. رو که گذاشتم، چشمم افتاد به ساعت، هشت شب بود شیآرا

 يجا تو هی. نبود یاز عل يخاموش بود و خبر ونیزیتلو. بلند شدم و رفتم وضو گرفتم نیبلوز آست الِیخ یب دم،یدامن و شال رو پوش عیسر

. دمیمشغولِ در آوردن لباس ها از کمد بودم تا بتونم جا به جاش کنم که صداش رو شن. آوردم و نمازم رو خوندم ریاتاقم گ

. بخور يزیچ هی ایسارا ب... سارا  -

صدا  "سارا"راحت منو  یلیاز پشت اسمم برداشته شده بود و خ "خانوم"لقبِ  گهید! دم شده بودم یکشمشِ ب گهید که دش یم یوقت چند

که بلند  نیکنم و بپوشم اما هم دایبا عجله از جام بلند شدم تا لباسام رو پ. شد یم کیکه به اتاق خواب نزد دمیپاش رو شن يصدا. زد یم

دستم رو گرفتم به  هی. نیزم يو افتادم رو دیکش ریتا انگشت شست پامم ت. شد یو ته دلم خال شیآرا زِیم زِیت يبه لبه  دشدم، سرم خور

 یهم فشار م يپلک هام رو رو. از شدت درد، ضعف کرده بودم و معده ام هم به سوزش افتاده بود. رو گرفتم به معده ام یکیسرم و اون 

رو  یعل يدوباره صدا. اومد یتو خودم مچاله شده بودم و نفسم باال نم. نم دردش رو تحمل کنمگرفتم تا بتو یدادم و لب هام رو گاز م

.بار از دمِ درِ اتاق نیو ا دمیشن

... سا ... سارا  -

:رسوند یبلندش که خودش رو به من م يقدم ها يو همزمان با اون صدا یپر اضطرابِ عل يلحظه سکوت و بعد صدا چند

 ؟يکار کرد یچت شده؟ چ ست؟یحالت خوب نشده؟  یچ! سارا -

و با همون حالت  نهیشده بود بب میسر و معده ام برداشت تا صورتم رو که پشت دست هام قا ينشست و دست هام رو گرفت و از رو کنارم

:مضطربش گفت

! بزن المصب یحرف هیافتاده؟ د  یچه اتفاق ؟یکن یم هیگر يچرا دار! با توام سارا؟ -

:سرم و با عجز گفتم يو گذاشتم رو دمیکش رونیو از تو دستش بر دستم

... سرم  -

بود رو  دهید بیکه آس ییسرم برداشت و مشغولِ کنار زدنِ موهام با سر انگشتاش شد، تا جا يدو تا زانوهاش بلند شد، دستم رو از رو يرو

:جونم گفتم یب تین وضعبا همو. دمیشن ینفس هاش رو م يزد و فقط صدا ینم یحرف چیه. کنه دایپ

کنه، چش شده؟  یدرد م یلیخ -

سرت به کجا خورد؟  -

:رو نشون دادم و با حرص گفتم شیآرا زِیم برگشتم

. یکوفت نیبه ا -

:دستم رو تو دستش گرفت و گفت یعل. و آخم بلند بشه رهیکه فقط باعث شدم دستم درد بگ شیآرا زِیتو م دمیبا مشت کوب و

! ؟یکن یها رو خراب م لهیچرا وس! هم داره يا گهید يراه ها یخودکُش ؟ینک یکار م یچ -
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فقط باعث شد با  شیموذ يخندون و چشم ها ينکنه، اما اون لبا یواسه من مزه پرون گهیبارش کنم که د يزیچ هیتعجب نگاش کردم تا  با

به ساقِ پام اشاره  تیبلند بشه که دوباره نشست و با عصبانزانوم و خواست  يدستش بود، گذاشت رو يدستم رو که تو. دهنِ باز نگاش کنم

:کرد و گفت

ه؟یچ نیا -

دستش رو برد سمت شلوارم و خواست پاچه  یعل. دمیکش يبلند نِیه دم،یشلوارِ سف يرد خون رو دنِیبه پام کردم و با د ینگاه برگشتم

:اش رو بزنه باال، اما دستش رو گرفتم و با داد گفتم

. ت نزننه، دس -

:متعجب نگام کرد و گفت یعل

. یدست من امانت یتو ناسالمت. يسرِ خودت آورد ییچه بال نمیخوام بب یم! گوشم کر شد ؟یزن یچرا داد م -

:و گفتم دمیخند

 یگ یهم که م حاال شما» .دختر، دست پدر و مادرش امانته تا برسوننش دست شوهرش«: گفت یم شهیمن دست تو امانتم؟ قبال بابام هم -

 ...

 د،ید یمنو به چشمِ خواهرش م یچنده؟ عل لویشوهر ک. گفتم یداشتم م یبود و منم چه مزخرفات یچ یافتاد که منظور عل میدفعه دوزار هی

 یلیخ. دهیشن یگفتم و چ یکه چ اوردیخودش ن ياصال به رو یعل یبود ول ختهیخودم اعصابم به هم ر یاز خنگ! پس بازم دستش امانت بودم

:گفت يعاد

. ارمیرو ب هیاول يکمک ها يمن برم جعبه  -

با . به پنبه زد و رفت سراغِ سرم نیبتاد یکم. در آورد نیجعبه رو کنارم گذاشت و از توش پنبه و بتاد. دیطول نکش ادیو برگشتش ز رفت

:ترس گفتم

شده؟  یمگه سرم چ ؟یچ يبرا نیبتاد -

:کرد گفت یم دایزخم رو پ يو جازد  یطور که موهام رو کنار م همون

. يکم خراش برداشته و دو تا قطره خون از دست داد هیفقط  ست،ین يزیچ -

:اراده گفتم یزخمم گذاشت، سوزشش اشک رو تو چشمام نشوند و ب يپنبه رو که رو. داد یآروم و مطمئنش به منم آرامش م لحن

. تر، آخ آخ واشی. سوزه یم یلیخ ،يوو -

:گفت يو جد یبا شوخ ختهیآم یبا لحن یعل

! کنه چه خبره یصدامون رو بشنوه فکر م یکی! چه خبرته دختر -

سرم  ییبال هیشده باشه  ییخاك بر سرم نکنه هوا. تیترب یب يکشه پر رو یخجالت هم نم! ایشرم و ح یب يپسره . شدم از خجالت آب

:که نگاهش کنم گفتم نیو بدونِ ا دمیکش رونیب یدست عل رِیاز ز سرم رو. کردم یصورتم داغ شده بود و احساسِ گرما م. ارهیب

. ممنون گه،یخوبه د -

:کارش نکرد و گفت يادامه  يبرا يهم اصرار یعل
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شده؟  یچ نمیپاچه ات رو بزن باال بب -

:گفتم(!) وزك پام بکشم ق يکردم پاچه هاش رو، تا رو یم یشلوارم و سع يگرفتم به پاچه ها یشدم و همون جور که دستم رو م هول

. شه یبود خودش خوب م یخراشِ سطح هی. ستیالزم ن! نه نه -

:بهم انداخت و گفت یهیعاقل اندر سف نگاه

 ؟یکش یخجالت م -

:آورد؟ ادامه داد یمرد اگه به روم نم یبود؟ حاال م یمدل نیبشر ا نیدادم؟ چرا ا یجواب م دیبا یچ. خنگ ها فقط زل زدم بهش مثل

! ؟يدیکش یخجالت نم يریکه عکسِ دلخواهت رو بگ رونیب ینداخت یباال و پر و پات رو م يداد یچه طور روز عقد که دامنت رو م -

شد اما  یباز و بسته م یگفتنِ حرف يدهنم برا. ینگاه به عل هیکردم و  ینگاه به پاهام م هیبهت زده . پشتم راه افتاد ي رهیاز ت يسرد عرق

افتاده و با تمامِ توانش دهنش رو باز  رونیرو داشتم که از آب ب يا یاحساسِ ماه. گفتن نداشتم يبرا یبگم، اصال حرف دیبا یدونستم چ ینم

. قطره آب هیکردنِ  دایپ يبرا. کنه یبسته م و

:حرف زدن جون بکنم و با خنده گفت يبرا ادینذاشت ز یعل

. ینداره خجالت بکش یلیپس دل دم،یپاها رو من قبال د نیبه هر حال ا -

 نیبرداشت و بتاد يا گهید يپنبه  یعل. زخمم معلوم نبود يپام پخش شده بود و جا يخون رو. من نشد و شلوارم رو زد باال ياجازه  منتظر

:زخمم بذاره گفت يکه رو نیزد و قبل از ا

. نداره، راحت باش یاشکال یکن هیگر يخوا یاگه م -

به هر حال، هر  د؟یچه طور فهم یام گرفته، پس عل هیدونستم گر یخودمم نم. نییپا ادیله گلوله اشک هام ببود تا گلو یحرفش کاف نیهم

از کار و  یناش یو خستگ ییکردم هم احساسِ تنها یهم درد و سوزشِ پا و سرم رو راحت تر تحمل م يجور نیکه بود منو راحت کرد، ا یچ

زخمم شد و اصال هم سرش  يانداخت و مشغول مداوا نییسرش رو پا یعل. کردم یم یرو خال هگیتا کوفت و زهرِ مار د ارو هز یخونه تکون

پام رو پاك  يخشک شده رو يخون ها. بود، چه قدر صبور و مهربون بود دهیچه قدر خوب و فهم. کنم هیکه من راحت گر اوردیرو باال ن

:زانوم بود، گذاشت و گفت کیپام که نزد يها ياز کبود یکی يانگشتش رو رو. اومد یخون نم گهیزخمش بسته شده بود و د. کرد

 ه؟یلیجونت که زخم و ز يهمه ! ؟يکار کرد یبا خودت چ -

:کرد و گفت ینوچ نوچ. درِ نوشابه کبود شده بود ياندازه . دیشلوارم رو داد باال تا به زانوم رس گهید يذره  هی

. یکن یم دیخودت رو شه یخونه تکون نیآخرش با ا -

. بخندم ه،یگر ونیباعث شد م حرفش

طور شده؟  نیپات هم هم یکیاون  -

:کردم و گفتم ینیف نیف

. آخه رو دو تا زانوهام افتادم. فکر کنم آره -

:تعجب گفت با

 ؟يکجا افتاد -
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 یاون قاه قاه م! خنده ریز منتظره زد ریغ یلیحرفام تموم شد، خ یکردم و وقت فیتشک رو براش تعر ریز يتشک و دامن و تخته  ي هیقض

:خندش که تموم شد گفت. کردم یو من با تعجب نگاش م دیخند

 ؟يکرد یمامانت کار نم يمگه تو خونه ! دختر ییتو چه قدر سر به هوا -

:طلبکارانه گفتم ن،ییدادم پا یشلوارم رو م يجور که پاچه  همون

منو چه به بلند کردنِ تخت و کمد؟ ! نه زنونهکارها مردونه ست،  نیا یکردم، ول یمعلومه که کار م -

زد و گفت یمهربون لبخند:

. در خدمتم یکار مردونه داشت یبعد از شام هر چ م،یشاممون رو بخور میبر ایحاال ب -

:گفتم یشرمندگ با

. من وقت نکردم شام درست کنم یول -

. ایرم تو آشپزخونه تو هم ب یمن م! چشه؟ رینون و پندوما، مگه . يدر قبالِ شکمِ من ندار يا فهیوظ چیاوال، تو ه -

و با همون  دمیپوش یدامنِ ماکس هیشلوارم رو در آوردم و به جاش . رونیو از اتاق رفت ب هیاول يکمک ها يرو گذاشت تو جعبه  لیوسا

 یقار و قور م شتریشدم، معده ام ب یتر م کیبه آشپزخونه نزد یهر چ. سرم و رفتم تو آشپزخونه يکوتاه، شالم رو انداختم رو نیبلوزِ آست

 زیبود که پشت م دایپ یطرف اپن، فقط عل نیاز ا. اومد هم، آب از دهنم راه انداخته بود یآشپزخونه م يکه از تو یکباب وشخ يکرد و بو

بود و حواسش به من  نییچشم هاش پا. داده بود هیدست هاش تک يگذاشته بود و چونه اش رو رو زیم يآرنج هاش رو رو. نشسته بود

دو تا بشقاب ساالد، دو تا کاسه ماست، . بود زیچلو کباب وسط م سِید. دمیبود رو د دهیکه چ یز خوشگلیوارد آشپزخونه شدم و م. نبود

احساس  رو ینگاه عل ینیسنگ. دمیغذا کش یخودم کم يکردم و برا يتشکر. نشستم یعل يرو به رو شهیمثل هم. وانیپارچِ دوغ و دو تا ل

گذره؟  یم یاالن تو مخش چ ؟یچ یعنی نیحاال ا. نییتا نگاهم رو احساس کرد، سرش رو انداخت پا. کردم و سرم رو آوردم باال

: به حرف اومد و گفت باالخره

!شه ینم دهیسوراخ دو بار گز هیآدمِ عاقل از  -

:ساکتم ادامه داد دید یوقت. حرفش رو بزنه ي هیبق خودش رو؟ هاج و واج نگاهش کردم تا ایگه؟ منو  یرو م یفرمودن؟ ک یچ

من تاپ و  يبوده که جلو لکسیر یلیکردم، فاطمه خ یفکر م شیپ ي قهیده دق نیتا هم! ؟يدیپوش يشصت متر يدامن ها نیبازم که از ا -

... حاال  یول دیپوش یشلوار م

:گفت یرو تکون داد و با کالفگ سرش

. یقدر نگران نیکه تو ا فتهیب یاتفاقِ خاص چیه ستیگم، قرار ن یصد بار گفتم بازم م ؟یپوش یلباس م يجور نیتو به خاطرِ وجود منه که ا -

 گهیبه همد میچه نخوا م،یمن و تو چه بخوا. دختر دست و پام رو گم کنم هیاندامِ  دنِیکه با د ستمیمطمئن باش اون قدر سست اراده ن

سقف  هی رِیروز با هم ز هیاگه قرار باشه فقط  یحت ،يریو به خودت سخت بگ یکن تیرو اذ قدر خودت نینداره ا یلیدل پس. میمحرم

کنم،  یسارا، من با تو راحت رفتار م نیبب. میتا چه مدت با هم ستیچه برسه به االن که معلوم ن ،یکن یراحت زندگ دیروز با هیاون  م،یباش

. یم راحت باشخوام تو ه یهستم، چون م اطمهدرست همون طور که با ف

:و ادامه داد دیکش یقیعم نفس
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. یکن یزندگ ياش با خودته که هر جور راحت تر هیبق گهیمن حرفام رو زدم، د ،یدون یهر جور خودت صالح م گهید -

کار  یچ! ئه؟پر رو يادیپسره ز نیا ایکارِ من غلطه  دمیفهم ینم. اشتهام کور شده بود. گفتن نداشتم و سکوت کرده بودم يبرا یحرف چیه

:بلند شدم و گفتم زیاز سرِ م یتشکرِ خشک و خال هیخوردم و با  گهیکه بود چند تا قاشقِ د يا یکردم؟ با هر سخت یم دیبا

. کنم، بابت غذا هم ممنون یرو بعدا خودم جمع م زیم -

و بعدش چند  دمیرو شن یگلو صاف کردنِ عل يدابعد، ص قهیدق ستیحدود ب. به اتاق و به در آوردن لباس ها از داخل کمد ادامه دادم رفتم

:ضربه به درِ بازِ اتاق زد و گفت

جا به جا کنم؟  دیرو با یکمک آمادم، چ يمن برا -

دفعه  هیبود سوت بزنم که  کیلب هام رو غنچه کردم و نزد. دمیشرت د یرو با شلوارك و ت یبار، عل نیاول يبرا. نگاهش کردم برگشتم

کردم  یفکر نم دیپوش یم شهیکه هم يساده ا يبا اون لباس ها! داشت یکلیعجب ه یودم رو جمع و جور کردم ولحواسم جمع شد و خ

 يشلوار گرمکن ها نیتو خونه از ا شهیهم. ده یانجام م یورزش هیبرجسته اش معلوم بود  يپاهاش و بازوها از! داشته باشه یکلیه نیهمچ

نبود به خودش  یکیها؟  نیبا ا ایخودش با اون لباس ها راحت تر بود  یعنی راهن،یبا پ دیوشپ یدارن م یرنگ يکه کنارشون خط ها یمشک

:رو بهش بگم نیدفعه به سرم زد هم هی ؟یستیخودت راحت ن چرا یزن یم یقدر دم از راحت نیبگه تو که ا

 ن؟یبود دهیلباس نپوش يجور نیون اکرد، پس چرا تا حاال خودت یراحت زندگ دیبا نیشما که معتقد. سوال دارم هی د،یببخش -

:زد و گفت يلبخند

. به خاطرِ شما -

:تعجب گفتم با

 ه؟یبه خاطرِ من؟ منظورت چ -

حرفام رو زدم  گهیحاال که د یول یبش تیمن اذ دنِیخواستم به خاطرِ لباس پوش ینم یپوش یلباس م يشما اون جور دمید یم یخب وقت -

. وشمنداره مثلِ قبل لباس بپ یلیدل

:هاش رو زد به هم و اومد جلوتر و گفت دست

. رو کجا بذارم، تا انجامش بدم یخب شما بگو چ -

:گفتم یخوشحال با

. شیآرا زِیکنارِ م دیکمد رو ببر نیا -

:گفت يجد یلیاما خ رم،یکمد رو بگ ي گهیرفتم طرفش تا سرِ د. طرفش رو بلند کرد هیسراغ کمد و  رفت

!يد یبهتره، کار دستمون م یت کمک نکنشما با اون دامن -

 ادیقهر کردم و اون ب یعنیبشه؟  یکه چ رونیشده بودم؟ حاال از اتاق اومدم ب یچه نازك نارنج. رونیحرفش دلخور شدم و از اتاق رفتم ب از

هر . بپوش و کمکش کن یسابلباسِ درست و ح هی. برگرد تو اتاق نیو رنگ نیخودت سنگ. باش سارا خانوم الیخ نینازم رو بکشه؟ به هم

. یخودت حضور داشته باش دیبا. اتاقِ توئه جاباشه اون  یچ

:گفت یبا مهربون. قدم رفتم عقب هیو  دمیکش ینیه. اش نهیس يفکر از دم در آشپزخونه برگشتم و محکم خوردم تو نیا با
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. يدفعه برگرد هیتوقع نداشتم . داخل آشپزخونه ير یم يکردم دار یفکر م. خواستم بترسونمت ینم د،یببخش -

:رو آورد باال و گفت دستش

. يراحت تر یبپوش نویا -

که با بلوزم ست  نویاون همه شلوار، ا نیب. بودمش دهیرنگ بود که تا حاال نپوش یآب يشلوار راسته  هی. دستش انداختم يبه لباسِ تو ینگاه

مجزا  يلباس هام رو تو کشوها! شلوارها تو کدوم کشوئه دهیباز کرده تا فهم دونه چند تا از کشوها رو یخدا م! بود انتخاب کرده بود

 یکیجوراب،  یکیبلند،  نیآست يبلوزها یکیکوتاه،  نیتاپ و بلوز آست یکیفقط شلوار و شلوارك،  یکیکشو فقط دامن،  هی. ودمگذاشته ب

چهار . تا حاال به تعدادشون فکر نکرده بودم! همه کشو نیبره اچه خ! یزمستون يهم لباس ها یکیو مقنعه و  يشال و روسر یکی ر،یلباس ز

! ها هم بود یپاتخت يتازه، کشوها. یکمد لباس نِییپنج تا دور تخت بود و دو تا هم پا اشت،د شمیآرا زِیتا کشو م

:کمکش کردم و گفتم. دکر یدل دل م یگفتن حرف يبود و انگار برا ستادهیلنگه پا ا هیهمون جور  یعل. رو از دستش گرفتم لباس

شده؟  يزیچ -

:و گفت دیکش یقیعم نفس

. خواستم ناراحتتون کنم یخوام، نم یکه زدم، معذرت م ییبابت حرف ها -

مسخره بود اگه  یلیخ. لباس مردد بودم دنِیو نپوش دنیپوش نیهمون جور سرِ جام مونده بودم و ب. و رفت تو اتاقم نییرو انداخت پا سرش

! داد من به خودمم شک دارم ینشون م ییجورا هی گهید نیا. دادم یادامه م دنمیطرز لباس پوش بازم به اون

به  ینگاه. سرم بستم يرو باز کردم و دوباره موهام رو باال پسمیراهرو و لباسم رو عوض کردم، شالمم در آوردم و کل يداخلِ حمومِ تو رفتم

آدم از خودش ! دوش يجلو میحموم؟ اونم مستق يبود تو یچ نیآخه ا. ر گذاشته شده بودکا وارید يحموم انداختم که تو يتو يقد ي نهیآ

شلوار و بلوزِ . یراحت نیبودم، اونم لباسِ به ا دهیوقت بود که لباسِ رنگ روشن نپوش یلیخ. دمیبه سر و لباسم کش یدست! دیکش یخجالت م

. کردم یعادت م دیبا. مهم نبود یول دمیکش یهم خجالت م ییجورا هیتم داش یحال که احساسِ خوب نیدر ع. کوتاه و سرِ برهنه نیآست

. رنیخط قرار بگ هی يبود که تو شیآرا زِیکمد رو جا به جا کرده بود و در حال مماس کردنش با م ییتنها یعل

. اومدم کمکتون یم نیکرد یصبر م -

 نیخواست ا یانگار م. شد تو چشمام رهیبهم انداخت و خ ییگاه گذران. من ساکت شد دنِیبگه که با د يزینگاهم کرد و خواست چ برگشت

! نداره يکار میتنم و سرِ بدونِ روسر يبهم بفهمونه که به لباس ها يجور

. لباس ها رو بذار سرِ جاشون ایب. یکمک کن یتون ینشده، م ریحاال هم د -

:گفت یرفتم سراغِ لباس ها و عل. هم تلنبار شده بودن اشاره کرد يرواز اتاق  يکه گوشه ا میمجلس يبه مانتو و شلوارها و لباس ها و

 ؟يکجا بذار يخوا یتخت رو م -

:گفت چیپ نیموقع بستن اول. شد گهیتخت به همد يهم مشغولِ جفت کردن بدنه  یدادم و عل حیتوض براش

. يرو بد یگوشت چیشه پ یسارا، م -

:دمو زدم به ندونستن و گفتمخو ارم؟یاز کجا ب یگوشت چیحاال پ! يوا يا

. هاست لهیوس ریحتما ز. دور و برها افتاده نیجا هم هی. دونم ینم -
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:بهش انداخت و گفت ینگاه. کرد دایچاقو رو پ نیزم يبا چشم دورِ اتاق رو گشت، خم شد و از رو یکم یعل

 ؟يباز کرد نیها رو با ا چینکنه تمام پ! سارا -

:باال انداختم و گفتم يشونه ا. هاش ادامه بده يریآوردم که بخواد به مچ گ یکم م جلوش دینبا. در اومد گندش

. گهید هیگوشت چیجور پ هی نمیخب آره، ا -

با . گذاشتش کنار تخت و بازش کرد. جعبه برگشت هیبعد، با  ي قهیچند دق. رونیاز جاش بلند شد و رفت ب دیخند یهمون جور که م یعل

ها  چیسه سوته تمام پ. هم بود يزیالمصب عجب چ! میگرد یآب در کوزه و ما تشنه لبان م. آه از نهادم بلند شد يشارژ یگوشت چیپ دنِید

:بعد هم تشکش رو گذاشت روش و دستاش رو زد به کمرش و گفت. رو بست و تخت شد مثلِ روز اولش

مونده؟  یچ گهید ن،یاز ا نمیا -

:و گفتمکردم  زونیکمد آو يمانتو رو هم تو نیآخر

. نیبه زحمت افتاد دیببخش. ممنون یلیدستتون درد نکنه، خ -

:تکون داد و گفت يسر یکالفگ با

 نیهم شهیفاطمه که هم ؟يذار یم بیو رو کارشون ع یزن یهم غر م یبهشون کل ای ؟یزن یحرف م یجور رسم نیخودتم هم يبا برادرها -

دست  ،یاصال اگر دستت رو تا آرنج هم تو عسل بکن. رهیگ یازش م يرادیا هیبازم  يبدو نقص انجام  بیع یهر قدر هم براش کارِ ب. جوره

... و عسل رو 

 یب. میکرد یبه روزِ عقد فکر م میهر دومون داشت. کردم یگرد شده ام نگاهش م يمن هم با چشما. شد رهیدفعه ساکت شد و بهم خ هی

:چپ و راستش رو نگاه کرد و گفت یباشه، انگشتش رو باال آورد، کم دهیم رو فهمنگاه ریانگار که مس. نگاهم رفت سمت انگشتش اریاخت

! ایدار يزیت يعجب دندونا ر،یبخ ادشی -

:و گفتم نییسرم رو انداختم پا. رو گاز گرفتم و صورتم داغ شد نمییخجالت لب پا از

. متاسفم -

:و گفت دیخند

. کوستیهر چه از دوست رسد ن ست،یمهم ن -

:چشماش رو دور اتاق چرخوند و گفت. کردم ریو آوردم باال و نگاهش رو غافلگر سرم

. ریشب بخ. دیصدام بزن نیداشت ينمونده، پس من برم بخوابم، اگه کار يکار مردونه ا گهیکه د نیمثلِ ا -

.رونیلب دادم و از اتاق رفت ب ریرو ز رشیشب بخ جوابِ

»ازدهمی فصل«
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کمرش رو عمل  یمادر شوهرش که به تازگ ادتیع مارستانیما که من مواظبش باشم و خودش بره ب يد خونه ستاره رو آورده بو ما،یس

 دینشده بود و مدام با یخاطر مام نیبه هم. ییگرفت که خودش بره دستشو یم ادیداشت  یدو سالش بود و تازگ بایستاره تقر. کرده بود

! بشه و فرش ها رو به گند نکشه یخال ییشد تو دستشو لیشکت یاتیکه دفع نیمحض ا بهکه  ییبردمش دستشو یم

ساعته  میمالقات ن هی يواسه ! من شِیاستفاده رو برده بود و ستاره رو از صبح گذاشته بود پ تیمن نها یلیهم که از جمعه بودن و تعط مایس

. بود دهیبود که نفسم رو بر طونیاون قدر ش. هزیرو به هم نر ییرفتم که جا یدنبالش راه م دیهمش با! کُلِ روزِ منو خراب کرد

هم که  یوقت. دو تاش رو شکست رم،یتا اومدم از دستش بگ. دیکوب یبرداشته بود و تو سر هم م LCD زیم يمجسمه ها رو از رو تمام

براش گذاشته بود  مایسهاشم که  ياسباب باز! شدم یم مونیکه از کرده ام پش دیکش یم ییها غیگرفتم، چنان ج یرو از دستش م يزیچ

رفتم تو آشپزخونه ناهار درست کنم، دنبالم . زد یاومد و همه جا رو به هم م یرفتم م یراه افتاده بود و هر جا م ندنبالِ م. رو قبول نداشت

 الشیخ یب. آشپزخونهو پخش کرد وسط  رونیب دیکش يکنار نتیتمام سبدها رو از کاب ارم،یدر ب نتیکاب يتا اومدم زود پز رو از تو. اومد

خواستم آبگوشت درست کنم و کارم راحت بود، البته اگه ستاره  یم. درست کنم ییغذا هیبا سبدها سرگرم بشه و منم بتونم  یشدم تا کم

 يمالقه ها و گوشت کوب افتاده بود رو يرفته بود سرِ کشو. بلند شد غشیج يشُستم که صدا یها رو م ینیزم بیداشتم س! ذاشت یم

بغلش کردم و همون جور که ! کرد؟ یکار م یچ گهیبود د یزد، اگه آهن یوِر م قدر نیو سبک بود و ا یحاال خوبه گوشت کوبش چوب! شپا

:دادم گفتم یپاشو ماساژ م

 قدر هم ونگ ونگ نکن اعصاب نیحاال ا ،یکار نداشته باش یبه همه چ گهید یتا تو باش ؟یخواست یرو م نیخوب شد خاله جون؟ هم -

حالم  یکی دیمنم که با نیا. یتو که معلومه جات خوبه و راحت! رهیاز من بگ یزنه سراغ یزنگ نم هی یحت! الهیخ یمامانت هم که ب نیا. ندارم

که پوست و  یمن باش شِیکشه؟ دو روز پ یم یاز دست تو چ مایبدبخت س! يد یکه تو م یهمه حرص نیباشه، با ا رانمرو بپرسه و نگ

! لوس و نُنُر يدختره ! سرم رفت یکن یم هیچه قدر گر گهیبسه د. غذا درست کنم هی يذار ینم. خورم یشم از بس حرص م یاستخوون م

 ؟يزد یباهاش حرف م يجور نیخودت هم بود هم ياگه بچه  -

 ریاز حضورش غافلگ دید یتوق. کرد یاپن خم شده بود و داشت ما رو نگاه م يبود که رو یعل. و برگشتم سمت اپن دمیمتر از جا پر سه

:شدم گفت

. يهم بشنو دینبا يزد یبچه م نیکه سرِ ا يهمه غُر نیالبته با ا ،يدیفکر کنم نشن یمن زنگ زدم ول د،یببخش -

! هم داشت یتیچه اهم! کنه؟ یکار م یره و چ یم یره و با ک یدونستم کجا م ینم. وقت خونه نبود چیه یها صبح تا حدود دوازده، عل جمعه

! خواست بدونم یکوچولو فضول بودم و دلم م هیتونم انکار کنم که  یالبته نم

:دست هاش رو به سمت ستاره دراز کرد و گفت یبا لبخند پهن. رو دور زد و اومد داخلِ آشپزخونه اپن

 يسبز یخواست یم! جا چه خبره نیا نیبب يوا يقشنگت قرمز شده؟ وا يکارت کرده که چشم ها یخاله چ نیا نمیبغلم بب ایسالم عمو، ب -

! یمطمئن باش عروسِ خودم ،یباش یدخترِ خوب ياگه قول بد. یش یم یقابل يمعلومه کدبانو ؟يهمه سبد در آورد نیا يبشور

کم از دست ستاره حرص خورده ! خون يخندون و من چشمام کاسه  يبا چشم ها یعل. مینگاه کرد گهیآخرش، همزمان به همد يجمله  با

نگاهش کردم و ستاره رو  یچپ چپ. خواست سر به سرم بذاره یبلند شده بود و م یشوخ يباز از دنده ! هم اضافه شده بود یم حاال علبود

. دمینفسِ راحت کش هیستاره رو با خودش برد و من  ،یعل. سراغِ غذا فتمانداختم تو بغلش و ر
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که سر سفره  نیبه محضِ ا یعل. میسالن، غذا خورد يتو نیزم يرو د،یرس ینم زیکه ستاره قدش به م نیغذا خوردن، به خاطرِ ا موقعِ

من . چاقو هم تو بشقاب بود از،یکه کنارِ پ یدر حال! تو سرش دیرو برداشت و با مشت کوب ازیپ ،یفاتیتشر چیراحت بدونِ ه یلینشست، خ

:گرفته بود، هم تعجب کرده بودم گفتم دمکه از کارش هم خن

! رهیگ یم ادی! ه؟یچه کار نیبچه ا يجلو -

:حق به جانب گفت یلیخ

 یکیبا مشت تو سر  یده وقت یم یفیچه ک یدون ینم! سپرده بشه یسنت حسنه به فراموش نیا دینبا ره،یبگ ادیبذار ! داره؟ يرادیمگه چه ا -

! ده یحسِ قدرت و اقتدار به آدم دست م! و پرس بشه یبکوب

و ستاره  یعل. از همون مواقعِ نادر بود نیبلند بخندم و ا ياومد با صدا یم شیکم پ. خنده رِیو زدم ز رمیخودم رو بگ ينتونستم جلو گهید

خندم رو خوردم و ! لب هام ثابت مونده بود يافتاد که رو یعل يخندم که آروم تر شد، نگاهم به چشما. من به خنده افتادند يهم از خنده 

حرکتم،  نیبا ا. هم فشار دادم يرفت و لب هام رو رو نیکم کم خندم از ب! من يکه زل زده به لب ها دهید یجالب زِیبفهمم چه چ دمکر یسع

. با غذاش شد يو مشغولِ باز نییسرش رو انداخت پا! اومد باالتر و متوجه شد که مچش رو گرفتم ینگاه عل

خواست دستش  یکرد و م یم يریزد و بهونه گ یمدام غر مستاره هم . نکنه و خودم بهش غذا بدم يکار فیکه کث دمیستاره غذا نکش يبرا

خواستم  یهم که م یوقت. غذا کنه يشد دست تو یو منم چندشم م شینیتو ب ایتو دهنش بود  ایدست هاشم که مدام . رو تو ظرف غذا کنه

به . آخه زبونش هنوز کامال باز نشده بودشدم،  یمتوجه نم ادیگفت که ز یم ییزهایچ هیقاشق و  رِیزد ز یبا دست م م،قاشق رو دهنش بذار

. گه و به قولِ سبحان، مترجم الزم داشت یم یچ دمیفهم یاصال نم گهیشد که د یکه بد عنق م یخصوص مواقع

:و گفتم یافتاده زل زدم به عل يدرمونده و شونه ها ي افهیظرف و با ق يقاشق رو گذاشتم تو. دستش واقعا خسته شده بودم از

! شدم از دستش یروان نه،یصبح تا حاال کارش هم! ده یقدر آدم رو حرص م چه نیبب -

:گفت انهیدلجو یلیخ یعل

 ؟یش یبگم ناراحت نم يزیچ هی. ستین» بچه«کارها رو نکنه که اسمش  نیاگه ا گه،یبچه ست د -

:نگاهش کردم و گفتم منتظرانه

. بگو! ناراحت بشم یچ ينه، برا -

:شد و بعد گفت نییکه جا داشت تو حلقش کرده بود، باال و پا ییو ستاره که قاشق رو تا جامن  نیبار نگاهش ب چند

 ؟یبچه ها و رفتار باهاشون داشت يدرباره  يتا حاال مطالعه ا -

:گفتم يلحن طلبکار با

مورد مطالعه کنم؟  نیداشتم که در ا يازیچه ن! معلومه که نه -

 یمادر م يروز هیخودت هم  ندهیباالخره در آ. یقدر با ستاره کش مکش نداشت نیا یداشت یها اطالعات االن، اگه در مورد بچه نیمثال هم -

.یبدون ییزهایچ هی دیبا. یش

 ؟یچ یعنی» .یش یروز مادر م هیباالخره خودت هم «! دیمچاله ند ي افهیمحض تموم شدنِ حرفش، بلند شد رفت تو آشپزخونه و منو با ق به

رو یعل يرف هاچرا شصت درصد ح
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گرفته  مینکنه تصم. نداشت یبود پس مادر شدن مفهوم يما که رابطمون خواهر و برادر. دو پهلو و نامفهوم يهمش حرف ها دم؟یفهم ینم

بره دنبالِ بخت و اقبالِ خودش؟  یبه ظاهر مشترك رو تمومش کنه و هر ک یِزندگ نیبود ا

داخل  یخودش کم ياز غذا. و پارچه رو کنارِ ستاره پهن کرد و ستاره رو نشوند روش نشست. بزرگ برگشت يبشقاب و پارچه  هیبا  یعل

. همون دست ستاره رو که قاشق توش بود، گرفت و زد داخل غذا و بعد هم گذاشت تو دهنِ ستاره. ستاره يو گذاشت جلو دیبشقاب کش

 یهمزمان با هم م ییو دو تا رهیگ یه مداد توشه، تو دستش مبده و دست بچه رو ک ادیبه شاگردش نوشتن  ادخو یکه معلم م یمثل وقت

دستم رو . به سر و لباسش دیپاش یغذا م. غذاها يزد تو ینامفهوم زدن و قاشقش رو م يستاره ذوق زده شروع کرد به حرف ها. سنینو

:مچِ دستم رو گرفت و گفت یون راه، علیاما م رمیبردم سمت ستاره که قاشق رو ازش بگ

هم  گرونید يغذا يدستش رو تو گهید. بذار خودش بخوره. تونه مستقل بشه یوقت نم چیه يجور نیا ؟یکن یقدر محدودش م نیاچرا  -

. کنه ینم

. شه یم فیآخه لباسش کث یول -

. گهیبکنه تا بزرگ بشه د ایکار فیکث نیاز ا دیقدر با نیا! خب بشه -

 ؟يزد یحرف ها رو م نیا بازم ،ياگه قرار بود خودت لباس هاش رو بشور -

! یگه تو چه قدر خنگ ینگام کرد که احساس کردم داره م يجور هی

لباس  يهمه  گهیدوره و زمونه که د نیدوما، ا ؟يخور یشوره، پس شما چرا حرص م یطفلِ معصوم رو مامانش م نیا ياوال که لباس ها -

 ؟یکن یم تیرو اذ ارهچیب نیقدر خودت و ا نیا یشوره، پس واسه چ یم نیها رو ماش

که من واقعا اعصابِ  دمیرس یم جهینت نیبودم داشتم به ا دهیرو با ستاره د یکه رفتارِ عل یساعت هیتو همون . حساب جواب نداشت حرف

! بچه يجا ایمن بود  يجا ایشدم قطعا تو خونه  یمن بچه دار م يروزگار هیاگه ! ندارم يبچه دار

هم سفارش کرده بود حتما ظهر که شد، ستاره رو  مایس. خواست تا فردا صبح بخوابم یدلم م یز خستگناهار که شُسته شد ا ظروف

 گهیرو د شیبد اخالق دم،یستاره بوده که من د یخوش اخالق نیصبح تا حاال ا یعنیفکرم که  نیحاال تو ا. شه یبخوابونم وگرنه بد اخالق م

! بگذرونه ریخدا به خ

 دهیکمرش دراز کش يرو یعل. کرد یم يباز یش رو به زور باز نگه داشته بودم، رفتم سراغِ ستاره که داشت با علکه پلک ها ییچشم ها با

 یم نییپاش نشونده بود و با خم و راست کردنِ زانوهاش، ستاره رو باال و پا يشکمش جمع کرده بود، ستاره رو، رو يبود و پاهاش رو تو

:و گفتم ستادمیا یسرِ عل يباال! ترف یم سهیاز خنده ر همبرد و ستاره 

.نشده یببرمش، مام دیهم با ییدستشو. بخوابه دیسفارش کرده با مایس. بده ببرم بخوابونمش -

:ستاره رو بغل کرد، نشست و گفت ،یعل

. ياخسته  یلیاز چشم هات معلومه خ. يخوابونمش، تو از صبح تا حاال خسته شد یخودم م ارشیبعد ب یول ییببرش دستشو -

بود که عالف  قهیده دق. ییلبخند پت و پهن، ستاره رو بغل کردم و بردمش دستشو هیاز خدا خواسته با ! شکستم یبا دمم گردو م داشتم

:دمیپرس یم یه. کرد ینم يکار چیمسخره زل زده بود به من و ه يخنده  هیبودم و ستاره هم با  ستادهیا

 ؟یکن ینم یپ یخاله جون، چرا پ -
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 یسپردمش دست عل. رونیآوردمش ب ییاز دستشو يا جهینت چیآخرش هم بدونِ ه. کرد یکرد و نگام م یرو شل م ششیهم فقط ن رهستا

. خوابم برد یک دمیتخت و نفهم يخودم رو انداختم رو. و رفتم تو اتاقم

شونشون کردم و بعد . شده بود ختهیموهام به هم ر. انداختم نهیآ يبه خودم تو ینگاه. شدم داریحدود چهارِ عصر بود که از خواب ب ساعت

. کوتاه بود، رفتم به سالن نیدامنِ کوتاه با ساپورت و بلوزِ آست هیاز مرتب کردنِ لباسم که 

که  دمیکش یداشتم و سرك م یآروم آروم قدم بر م. موفق شده بود ستاره رو بخوابونه یانگار عل. فرو رفته بود یبیسکوت عج يتو خونه

خوابش برده  یبه سبک جالب یپتوها، عل ونیم. دو تا بالش بود و دو تا پتو نیزم يرو. انداختم یبه اتاق خوابِ عل یمم کجا هستن؟ نگاهبفه

انگار که پتو رو ! سرش بود رِیذره از پتو هم ز هیاز پتو انداخته بود،  گهیقسمت د هی يپتو رو بغل کرده بود و پاش رو هم رو از یبخش. بود

 ریپتو مونده باشه؟ خفه نشده باشه ز رینکنه ستاره رو بغل کرده که خوابش ببره و حاال ز. از ذهنم گذشت يلحظه فکر هی! کرده باشه بغل

! پتو

اول از همه . رونیدست و پاش بکشم ب رِینشه، پتو رو از ز داریکه ب يآروم، جور یلیکردم خ ینشستم و سع یسرِ عل يترس رفتم باال با

قلمبه شده بود  یلیدست هاش بود که پتو خ نیب ،یقسمت اصل. دمیکش رونیپاش پتو رو ب رِیسرش رو آزاد کردم، بعد هم از ز ریقسمت ز

. مرده ایبدون شک ستاره بود که معلوم نبود زنده است . پتو هست ریز يزیچ هیو معلوم بود 

 هیگرفتم،  میعاقبت تصم! کرد یدست هاش رو تنگ تر م يحلقه  یلع دم،یکش یم شتریمن پتو رو ب یهر چ. پتو دنِیکردم به کش شروع

! تو بغلش دیدست هاش رو از هم باز کرد و منو کش یعل دمیکه پتو رو کش نیبه محض ا. پتو رو بکشم که فرصت نکنه نگهش داره يدفعه ا

:گفت یآروم م يبسته و صدا يااش و شروع کرد با دست به پشت کمرم زد و همون طور با چشم ه نهیسرم رو چسبوند به س

!بخواب عمو جون، بخواب ش،یپ شیپ شیپ -

 يبرا. یعل يبسته  ينشون بدم و بهت زده زل زده بودم به پلک ها یعکس العمل چیتونستم ه یاتفاق افتاد که نم عیسر زیقدر همه چ اون

رفتن و بعد هم  نییکمرم باال و پا يشروع کرد، رو با دو تا دست هاش. متوقف شد و اخم هاش رفت تو هم یلحظه حرکت دست عل هی

دستش رو  یاما همون لحظه عل دم،یکش غیو منم پشت سرش ج دیو از جا پر دیکش يمرتبه داد بلند هی. باز کرد روآروم آروم چشم هاش 

:دهنم و گفت يگذاشت رو

. دمشخوابون يا یبا چه بدبخت یدون ینم. شه یم داریب دهیستاره خواب ـــس،یه -

موهاش  يتو یدست. کردم ینگاه م یزدم و به عل ینفس نفس م. دهنم برداشت يتکون دادم و دستش رو از رو دییتا يرو به نشونه  سرم

:و گفت دیکش

 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا -

 نیپس ستاره کجا بود؟ ا. سرم سبز شد يوپتو بود، چهار تا شاخ ر ریکه ز یبالش دنیبا عجله پتو رو کنار زدم و با د. ستاره افتادم ادی تازه

:دیهم پرس یبود که عل یهمون سوال قایدق

پس ستاره کجاست؟  -
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 کینزد. میکرد یم دایکمتر پ میگشت یم شتریب یاما هر چ میگشت یدور خونه دنبالش م. میدیاز جا پر ییو دو تا میکرد گهیبه همد ینگاه

دفعه جوش  هیپام بود  رِیکه ز يزیچ دنِیپام رو نگاه کردم اما با د ریخم شدم و ز. ساس کردمپام اح رِیرو ز ینرم زیمرتبه چ هیمبل ها 

!و داد شروع کردم به فحش دادن غیج باآوردم و 

. ختیآخرش زهرِ خودش رو ر! زبون نفهم يزده پدر سوخته  يچه گند نیبب. يریبگ گریجز ج یاله. تیترب یشعورِ ب یب يدختره  -

:ا ترس گفتو ب دیرس یعل

شده سارا؟  یچ -

:گفتم ادیجور با داد و فر همون

! یرو قال دهینکرد، آخرش ر يکار چیه ییهمه بردمش دستشو نیچشم و رو ا یب يبشه؟ دختره  یچ یخواست یم گهید -

. کرد یمن اشاره م يبه پا گهیدست دلش رو گرفته بود و با دست د هیبا . زد که از ترس ساکت شدم يچنان قهقهه ا یآخرم عل يجمله  با

شده  دیکل يدندونا نیاز ب تیبا عصبان! خنده داره؟ يگند کار نیا يکجا دمیفهم ینم! بود یعیفج يکه چه صحنه  يوا. به پام کردم ینگاه

:ام گفتم

رفته؟  يحاال خودش کدوم گور -

:قطع شد و گفت یعل ي خنده

. دهیطرز حرف زدن از تو بع نیا! ا سارا -

:مبل اشاره کرد و گفت رِیز به

. مبل خوابش برده رِیاوناهاش، ز -

:مبل نگاه کردم و گفتم رِیبه ز رتیح با

نشده؟ داریکه کردم هنوز ب يدادیهمه داد و ب نیبا ا يچه جور! کردا شهیخونِ ما رو تو ش يالف بچه چه جور هی نیتو رو خدا بب! يوا -

:گفت نهیمبل رو بب رِیشد تا ز یکه خم م یحال در

! هم به آب داده یچه دست گل نیبه به بب. شد قوز باال قوز یم تیوضع نیشده بود که تو ا داریمگه بده؟ اگه ب -

کار کرده؟  یچ -

:تکون داد و گفت يسر

! روش دهیکرده بعد هم خواب شیج ،یچیه -

تونم  ینم گهینداره، د دهیفا يجور نیا. دهیبه گند کشخودش رو هم  چ،یرو که نجس کرده ه یزندگ يهمه . يحالم رو به هم زد! ياَ -

. دسته گلش رو ببره ادیزنم ب یزنگ م مایرم به س یاالن م نیتحمل کنم، هم

:دفعه گفت هی یحرکت کنم که عل خواستم

. تکون نخور، پات نجسه -

:گفتمگرفتم  یم گهیطرف د هیکه صورتم رو  یاومد و با چندش، در حال ادمیپام  تیوضع باز

. بچه ست متنفرم یاز هر چ! یلعنت -
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:از کنارم رد شد و گفت یعل

. امیچند لحظه صبر کن تا ب -

:آفتابه رو گذاشت تو لگن و گفت. بار مصرف برگشت هی یِکیآفتابه و لگن و دستکشِ پالست با

. تو بشور رم،یگ یپات آب م يمن رو. دستکش ها رو دستت کن و پات رو بشور نیا ایب -

:درهم و ناالن گفتم ي افهیبه پام کردم و با ق يا گهید نگاه

. شه یچندشم م -

:و گفت نمینشست، با دست به منم اشاره کرد بش یدستکش ها و همون جور که م دنِیشروع کرد به پوش یعل

اگه  یول ادینم ادتیخودت که  ؟يو مرتب بود زیتم يجور نیهم ياومد ایخودت از اول که به دن يفکر کرد! دختر یتو چه قدر سوسول -

! نیبدتر از ا دمیشا ای ،یداشت ادیز نیبه ا هیشب يقطعا موردها یاز مامانت بپرس

قطعا اگه به . شرمندم کرد یبا کارش حساب. جوابِ نگاهم رو داد و مشغولِ شُستنِ پام شد ،یبا لبخند کج یچپ نگاهش کردم و عل چپ

جمله رو اکثرا  نیا» !پاشو خودت رو جمع کن، انگار نوبرش رو آورده«زدن که  ی، دو تا هم تو سرم مخانوادم بود ياز اعضا یکی ،یعل يجا

. گفت یم لیسه

:گفت یپام که تموم شد، عل شُستنِ

. شه یم ضیشه بمونه، مر یکه نم يجور نیا. حموم مشیو ببر میکن دارشیب دیبا -

بذار زنگ ! انیبه زور از پسش بر م مایمامانم و س! ارهیدر م يا يباز یردن چه غربتموقعِ حموم ک یدون ینم. اصال حرف حموم رو نزن -

. ببردش ادیبزنم مامانش ب

:گفتم زم،یصدام بر يتونستم تو یکه م یاحساس تیپام رو از داخل لگن در آوردم و با نها. سر موافقتش رو اعالم کرد با

.یعل -

:دمیکه داد فهم یو جواب بیاز نگاه عج نویا! یچه برسه به عل گهید خت،یجور که اسمش رو صدا زدم، دلِ خودم ر اون

 ؟یجانِ عل -

:انداختم و گفتم نییسرم رو پا یشرمندگ با

... هم  گهید یکیخودم کم برات دردسر دارم، حاال . ممنونم یبابت همه چ ،يشد تیاذ یلیامروز خ -

:حرفم رو ادامه بدم و گفت نذاشت

و  یخوش يرو انتخاب کردم، همه جوره هم پا یزندگ نیمن خودم ا ،يمن ندار يبرا يدردسر چیتو ه. حرفا نزن نیاز ا گهید ـــس،یه -

منم زنگ بزنم به . زنگ به خواهرت بزن هیحاال هم بلند شو . يخودت رو آزار بد ییفکرها نیخواد با چن یدلم نم. هستم شیناخوش

. برنرو ب یقال انیب ییشویقال

. آفتابه و لگن رو برداشت و رفت تو حموم. د و بلند شدز يلبخند

داد که  یگند م ياون قدر بو. کرد یم هینفس گر هیشده بود و  داریبود که ب یساعت میستاره ن. اومد دنبالِ ستاره مایپنج بود که س ساعت

 اوردیدلش طاقت ن یکرد تا باالخره عل هیر گرجفت و جور شده بود، اون قد یبا عل یستاره هم که حساب. کردم برم طرفش یاصال جرات نم
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شد، درست نفس  یکه از ستاره متصاعد م ینامطبوع ياون بو يتونه تو یمعلوم بود نم یعل ي افهیاز ق! و بغلش کرد دشیچیپ توپ هی يو تو

 يخندم گرفته بود، هم دلم براهم ! داد، صورتش هم قرمز شده بود یهم فشار م يباز شده بودن و لب هاش رو، رو شینیب يپره ها! بکشه

. سوخت یجفتشون م

 یهم اولش کم مایس. حرف ها نیبچه، جونِ منو باال آورد و از ا نیاومده و ا ریقدر د نیشروع کردم به غر غر کردن که چرا ا دیکه رس مایس

:کم کم خسته شد و گفت گهیبا لبخند گوش کرد و بعد د

 يبچه  گهیچهار روز د! گهیبچه ست د! باال؟ يبر یمن صدات رو م يچه خبرته برا! شه یتر مگم پر رو ینم یچیه یهر چ! خُبه خُبه -

! یبا سنگ توالت نداشته باش یکه فرق کلتیبشاشه به ه نیهمچ. نمیب یخودتم م

. گردونه یبر مشوره و  یبا همون پتو ستاره رو برد و گفت که خودش پتو رو م. گرد نگاهش کردم يشوکه شدم و با چشما هشیتشب از

! کرد یشد باهاش شوخ یچسبونده بود، نم مایکه س يبا اون آمپر یول» !فرش رو هم ببر بشور ایپس ب«: خواستم بگم

 ما،یشوهرِ س ار،یکوچه تا با ماز يهم که رفته بود تو یو ستاره، عل مایبعد از رفتن س! اومدن و فرش رو بردن ییشویهمون فاصله، از قال تو

دوباره آرامش به خونه برگشت و همه جا ساکت . کنه دیکم خر هی رونیره ب یجواب دادم گفت که م یرو زد و وقت فونیکنه، آ یاحوال پرس

اسفند بود و هوا  يآخرها. پناه بردم اطیو حلقه رو برداشتم و به ح يو هندزفر یگوش. دلم گرفته بود یجمعه شده بود و حساب بِغرو. شد

کردم و  دایآهنگ رو پ. شدم یگوش يکردن آهنگ دلخواهم از تو دایدادم و مشغولِ پ یه رو دور کمرم چرخحلق. شده بود يبهار بیعج

 اطیزدم، نگاهم دور ح یهمون جور که حلقه م! رمیام و داخلِ لباس ز قهی ينداشتم، گذاشتمش تو یگوش نگه داشتنِ يبرا ییچون جا

بهتر  دیشا. تو باغچه نبود يزیو جز دو تا چوبِ خشک که مربوط به درخت ها بودن، چ بود یباغچه خال. بود ریروح و دلگ یب یلیخ. دیچرخ

 نیریش يآهنگ مورد عالقه  نیا. که شروع شده بود یزدم و حواسم رو دادم به آهنگ يلبخندفکر  نیبا ا. میباغچه بکار يگل تو یبود کم

:بود ختهیر میگوش يبود و خودش رو

نکن به من نگاه يجور نیا حنا،

چشات قلب منو صدا نکن با

نکن وونهیبسه منو د حنا،

تو دست باد شونه نکن  موهاتو

کم . زدم یدور رو کند م هیزدم و  یچند دور تند تند حلقه م. گذاشت و حلقه زدنم موزون تر شده بود ریمنم تاث يتند و شاد آهنگ رو تمیر

که تونسته بودم همزمان با حلقه زدن برقصم،  نیخودمم از ا. دمیرقص یداشتم م رسما گهیکم حرکت شونه هام هم به کمرم اضافه شد و د

رو  یحس گرفته بودم و تو اوج بودم که دست یحساب! رو در خودم کشف کردم يدیکردم استعداد جد یبودم و احساس م دهبه وجد اوم

. شونه ام احساس کردم يرو

. شده بود رهیبهم خ يزیبرانگ نیخندون و نگاه تحس يبا چهره  یعل. افتاد نیزم يترس به عقب برگشتم و حلقه از دورِ کمرم رو با

قالب کرد  نهیس يبعد دستاش رو رو یکم! شروع کرد به دست زدن یعل. گوشم در آوردم و با دهنِ باز نگاهش کردم يرو از تو يهندزفر

:و گفت

! که صدا نداشت فیبود، فقط ح يفوق العاده ا ياجرا -
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خونسرد  يهمون جور با چهره  یعل. داده بودم گهید یسوت هیبازم  ؟یالیخ یبزنم به ب ایکنم، خجالت بکشم  هیستم بخندم، گردون ینم

:گفت

شه آهنگش رو بشنوم؟  یحاال م! یزن یقدر خوب حلقه م نیدونستم ا ینم -

رو در  یو گوش نییپا دمیام رو کش قهیکنم  یکار م یکه بفهمم دارم چ نیدستپاچه شدم و بدون ا. رهیرو بگ یرو دراز کرد که گوش دستش

:سرش رو برگردوند و گفت عیسر د،یصحنه رو د نیتا ا یعل! آوردم

چه قدر ضرر داره؟  یدون یکنارِ قلبت؟ م يذار یرو م یجا قحطه گوش -

بحث رو عوض  انهیناش یلیص کنم، خکه خودم رو خال نیا يبرا. کردم یاحمقانه م يپشت سرِ هم کارها. شدم یاز خجالت آب م داشتم

. کردم

... لخته ها  یلیباغچه خ...  زهیچ... گم که  یم -

 يباز يهندزفر مِیبه تته پته افتادم و همون جور که با س! استفاده کردم یعیضا يعجب کلمه  دمیحرفم کامل نشده بود که خودم فهم هنوز

:کردم گفتم یم

گل بنفشه . قشنگ بشه اطیکم ح هی ده،یع گهیچند روز د. یدرخت ،يبوته ا ،یگل م،یتوش بکار يزیچ هی... که  نهیمنظورم ا... که  نیا یعنی -

. شد یم یعال گهیکه د میشد زنبق بکار یدوست دارم، اگه م یلیمن بنفشه خ م،یبکار

:بعد گفت يلحظه چند . نییداد، سرش رو هم انداخته بود پا یدر سکوت گوش م یگفتم و عل یجور چرت و پرت م نیهم

. رهیگ یم دیع يبو یباغچمون حساب. میکار یو چند تا بوته زنبق، گلِ رز هم م رمیگ یسبد بنفشه م هیچه طوره؟  ندهیآ يهفته  يجمعه  -

. ممنونم! هیعال يوا -

. بزن قدش نده،یآ يپس قرارمون شد هفته  -

. دم کف دستشچند لحظه مکث کردم و بعد محکم ز. کف دستش رو آورد جلو و

»دوازدهم فصل«

!يو قالمون بذار ياریبهونه ن گهید ما،یپس، فردا شب منتظرتون -

. امینه مامانِ گلم، حتما م -

.همون لحنِ دلخورش باز غر زدن رو از سر گرفت با

ها زنگ بزنم  بهیمثل غر دیحتما با. یمعرفت بش یقدر ب نیا یشوهر کن یکردم وقت یفکرشم نم! هم داره يپدر و مادر هیانگار نه انگار  -

. نینیب یرو نم گهیشما خواهر و برادرها سال تا سال همد رمیمن بم یمطمئنم وقت ؟يایدعوتت کنم تا ب

- ات باال سرمون باشه هیسال سا ستیکه صد و ب... انشاا ه؟یحرف ها چ نیمامان ا! ا .

جو  هیخودتون  نمیکردم تا بب یدعوتتون نم گهیوگرنه د نیکه بچه هام فیح. خوره یبه دردمون م دنتونید میکه تعارفه، تا زنده ا نایا -

! شه ینم داتونیورا پ نیکه شماها ا میشب شام رو ما ند هی يهفته ا ن،یاگه ا! نه ای نیمعرفت دار
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کرد و منم همون لحظه با  یحافظمامان خوب که غر زد و سبک شد، خدا. گفتن نداشتم يبرا یجواب یشرمندگ تیبا مامان بود و در نها حق

فردا شب . میبابام بود يمعموال هر هفته پنج شنبه شب ها خونه . کنه يزیخبر دادم که برنامه ر یفردا شب رو به عل یاس ام اس مهمون هی

رفتم داخل و . بود خونه دهیبار زودتر از من رس نیاول يبرا! بود یتو جا کفش یعل يعصر که از سرِ کار اومدم، کفش ها. هم پنج شنبه بود

فقط مونده بود اتاق ! اومد یآب نم ياز حموم هم صدا! تو آشپزخونه که نبود، تو اتاقِ خودش هم که نبود. گشتم یدنبالِ عل یچشم ریز

!کجاست؟ به من چه مربوط یقدر کنجکاوم که بفهمم عل نیبرم تو اتاقش رو چک کنم؟ اصال من چرا ا يا هحاال به چه بهون. کارش

رفتم سمت در  واشی واشی. اومد یپا م يصدا اطیاز تو ح. اومد توجهم رو جلب کرد اطیکه از تو ح ییدر اتاقش فاصله گرفتم اما صدا از

هم فشار  يآخم بلند شدم و از درد چشم هام رو رو. میشونیبودم که در با شتاب باز شد و محکم خورد تو پ دهیهنوز کامال به در نرس. اطیح

:دمیرو شن یعل يصدا. دادم

بود؟ یچ يشد سارا؟ صدا یچ -

:دادم گفتم یرو ماساژ م میشونیهمون طور که پ. چشم هام رو باز کردم و نگاهش کردم. بود یو مهربون یتوام با ترس و نگران صداش

!دیهندونه ترک نیمن بود که ع يکله  يبابا، صدا یچیه -

 يدستم رو از رو. ستادیدو سانت از من ا يو به فاصله  کمیاومد نزد. هم باز شد از یکمرنگ يهاش گرد شد و لب هاش با خنده  چشم

:محلِ برخورد گفت یِبرداشت و در حال بررس میشونیپ

درد داره؟ یلیخونه؟ خ ياومد یک. يدونستم پشت در یشرمندم، نم -

- نه پ دردم داره؟ یپرس یحاال م يدخترِ مردم رو ناقص کرد يزد. کنه یمعلومه که درد م! پ

رو  میشونیکه پ یخندش رو کنترل کرد و در حال. دیخند یکه داشت قاه قاه م یاز طرز حرف زدنم تعجب کردم، چه برسه به عل خودمم

:داد گفت یماساژ م

. خوام، بذار بوسش کنم تا خوب شه یواقعا معذرت م -

شه؟  یتر م کیداره نزد یشد؟ چرا ه یقدر خودمون نیدفعه ا هیرا چ نیا ؟يکار کنه؟ بوسش کنه؟ به چه اجازه ا یخواد چ یم! کردم کپ

. شه یتر م کیداره نزد ؟يچه جور. رمیجلوش رو بگ دیبا فته،یاتفاق ب نیا دینبا ست،یدرست ن نیا! تر؟ نه، نه نییپا ادیچرا سرش داره م

. م برو عقبقد هی. خوبه نیآره، هم. قدم برو عقب هیخودت رو بکش کنار، . بکن يفکر هیسارا 

***

اومدن جلو و  یم یکی یکیبچه ها . زدن یهمه دورمون جمع شده بودن و دست م. شدن یتر م کیهر لحظه بهم نزد شیمشک يها چشم

تر شد،  کیو نزد کینزد شیمشک يچشم ها. داد یو حاال پرهام بود که داشت کادوم رو م میتولد هشت سالگ يکادو. دادن یبهم کادو م

گوشم  رِیلپم نشست و صداش رو ز يپرهام رو يچشم هام رو بستم و لب ها. چشم هاش لوچ شد دنِید يچشمام برا گهیاون قدر که د

:دمیشن

. تولدت مبارك سارا جون -

جون، من  ایگه لع یم ایاز پشت اسمم افتاد، حاال به لع "جون" میکم کم که بزرگ تر شد یگفت سارا جون، ول یپرهام به من م! جون سارا

احساست ارزش  يبرا يزیپش یکدوم پرهام؟ همون که حت! اَه، بس کن سارا. من همون پرهامه يهنوز هم پرهام برا یفقط سارا هستم، ول
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 یعنی يانتخابش تو نبود یداره، وقت یچه فرق گهیدونست د ینم ایدونست  یم. دونست دوستش دارم یکه نم رهامنشد؟ آخه پ لیقا

 تیوقت به تو فکر نکرده زندگ چیکه ه یجونش خوش باشه و تو با فکر کردن به آدم ایچرا اون با لع. یارزش یبراش ب یعنیدوستت نداره، 

د . رو دوست داره يا گهیهم کسِ د یرو دوست دارم، خود عل گهید یکیگفته بودم که  یعل بهمن قبال هم  ؟یکدوم زندگ ؟یرو خراب کن

به دوره، فکر پرهام  یاز مردانگ يا گهینداره، مگه نگفت فکر کردن به همسرِ مرد د يعالقه ا اتریبه م گهینگفت د یمگه خود عل گه،ینشد د

برادر؟ خودت هم . خودش صد بار تا حاال گفته نویبرادره، ا هیفقط  یعل ؟یعل. دارهاز پرهام کمتر  یچ یکن، مگه عل رونیرو از مغزت ب

که رفتارش  یدون یخوب م ،یکن یم سهیمقا لیو سه نایتارش رو با سبحان و سهر لحظه رف. که احساسش فقط برادرانه باشه يشک دار

! تونم ینه نه نم. ارهیاحساسش سرپوش بذاره که به تو فشار ن يرو رانهخواد با اسمِ محبت براد یم. فراتر از رفتارِ برادر با خواهرشه یلیخ

 ینم. کنم ریاحمقانه بکنم و ذهنِ خودم رو درگ يفکرها یا محبت خشک و خالخوام دوباره به خاطرِ چهار ت ینم. رو قبول کنم نایتونم ا ینم

. ذارم یگرفته بشه، نم يذارم قلبم دوباره به باز ینم. داغون کنه وبا رفتارهاش من یذارم عل ینم. خوام خودم رو از چاله، تو چاه بندازم

:دمیقب هلش دادم و داد کشو با تمام توانم به ع یعل ي نهیس يتا دست هام رو گذاشتم رو دو

. نــه، برو عقب -

 رهیاون به من خ. باز شد اما منصرف شد و ساکت موند یگفتنِ حرف يدهنش برا. خشکش زده بود. قدم عقب رفت هیمات و مبهوت  یعل

گاه آروم و از نظرِ من، ن هیاومد و به جاش  رونیکم کم رنگ نگاهش عوض شد، از اون حالت متعجب و سردرگم ب. شده بود و من به اون

:گفتم یبار سوم آورد باال با کالفگ يبرا یو وقت نییدوباره آورد باال، باز انداخت پا ن،ییسرش رو انداخت پا. شستچشماش ن يشرمنده، تو

. تو گردنم درد گرفت يمن جا! يوا يا -

نداشت،  یکه گناه یعل. ناراحت شدم یعل يو نگاه شرمنده خودم  يمنتظره  ریاز رفتارِ غ. کنم یکارم رو ماست مال يجور هیخواستم  یم

.هم که انگار از خداش بود یبحث رو عوض کردم، عل انهیناش یلیبازم خ. اش بزنم نهیدست رد به س يحقش نبود اون جور

؟يشده امروز زود اومد یچ -

:گفت یلبخند مصنوع هیداد و با  رونیرو با صدا ب نفسش

. میبزن لیکم ب هینشده  کیتا هوا تار امیگفتم زودتر ب -

:تعجب گفتم با

؟یچ يکجا رو؟ برا م؟یبزن لیب ل؟یب -

. شونیبکار يخوا ینم دم،یگل خر -

!روز جمعه بود يما که قرارمون برا یول! باغچه يقرارمون برا. افتاد میدوزار

سراغِ باغچه؟ میچرا امروز؟ مگه قرار نبود جمعه بر -

تا حاال صد بار زنگ زده که  روزیگل ها رو آورده و از د روزید اره،یاز دوستام سفارشِ گل ها رو داده بودم که برام ب یکیبه  یدرسته، ول -

. گرفتم، رفتم سراغشون یساعت آخر رو مرخص هی گهیمنم د. برن یها م يببرشون وگرنه مشتر ایب

. امیکنم و م یباشه، پس االن لباس هام رو عوض م! آهان -

.بود دهیپوش يحلقه ا نیآست شرتیانداختم که شلوارك و ت یعل يهم به لباس ها یکه برم، نگاه نیاز ا قبل
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موهامم که . دمیهاش تا وسط بازوم بود رو پوش نیباسن بود و آست رِیتاپِ بلند که تا ز هیکه تا وسط ساق پام بود و  ییاز شلوارك ها یکی

. سرم جمع کردم ياالب یگل دارِ بزرگ پسِیبا کل شهیمثل هم

دو تا . و کنار باغچه هم دو تا صندوق بنفشه بود و دو تا گلدون رز و چهار تا زنبق و چهار تا پامچال ختیر یداشت کود داخل باغچه م یعل

:و گفت دیدست از کار کش د،یمنو که د ،یعل. باغچه بود يتوت و انار هم که از قبل تو کینهالِ کوچ

شون؟یبکار يچه جور يخوا یم نمیشروع کن بب خب دخترك باغبون، -

پامچال رو  يبنفشه ها رو دور تا دور باغچه بکارم، گل ها. گل ها رو تصور کردم دنیبزرگ نگاه کردم و نوع چ یلیمستط يبه باغچه  یکم

 یکیاز نهال ها و اون  یکیرو کنارِ  شیکیرز هم  يگل ها. دو تا نهال هم زنبق ها رو بکارم نیب. بنفشه ها بکارم نیباغچه ب ییضلع رو به رو

:مظلومانه گفت یلیکرد و بعد هم خ يفکر هی یعل. دادم حیهم توض یعل يتصوراتم رو برا. نهال یکیاون  ارِهم کن

تا زنبق رو بذار شه زنبق ها رو کنار رزها بکار، دو  یاگه م. خوام بکارم یدو تا نهال م نیصندوق از بنفشه ها رو من بکارم؟ البته ب هیشه  یم -

 چه طوره؟. رز هیدو طرف

دورش،  زمیجا رو گود کنم و گل رو بذارم تو چاله و خاك رو بر هی لچهیباشه؟ من فقط دوست داشتم با ب يکرد چه جور یم یفرق چه

. قبول کردم یمقاومت چیبدون ه. کرد ینم یمدلش فرق گهید! نیهم

 یبنفشه رو از صندوق در م يگل ها و بوته ها يپا ختیر یآورد و آب م یکرد؛ کود م یم هم کمکم یکردم به کاشتن بنفشه ها و عل شروع

اول رز  دیبا! کرده بودم یچه اشتباه. خوب که تمام بنفشه ها رو کاشتم و آبشون دادم، رفتم سراغِ رزها و زنبق ها. داد دست من یآورد و م

به وسط باغچه مشکل شده  یدسترس يجور نیا! مدم سراغِ دور باغچه، نه برعکسشاو یکاشتم که وسط باغچه بودن و بعد م یم وو زنبق ر

بود که  يتـز. نبود يچاره ا یدوست نداشتم برم وسط باغچه ول. به خاطر آب دادن به بنفشه ها، خاك باغچه هم کال گـل شده بود. بود

حواسم رو  يموقعِ کاشتنِ رز، همه . کردم یلب غرغر م رِیبودم و زوسط باغچه نشسته . هام پر از گل شده بود ییدمپا! خودم داده بودم

:گفت یعل ختم،یرز ر يآب رو که پا. جمع کرده بودم که خارهاش تو دستم نره

. میریگل بگ یکم جون گرفتا، خوب شد گفت هیباغچه  -

آخم در اومد و . ، همزمان رفت تو دست و بازومکه کرده بودم، کالس بذارم که چند تا از خارها يبدم و به خاطرِ فکر سیتا ف برگشتم

.و داد کردن غیچشم هام رو بستم و شروع کردم به ج. از خارها خورد پشت پلک چشمم یکیبرگشتم دستم رو از خارها نجات بدم که 

. سوزه یخدا م يوا !تو رو خدا کور نشم ایخدا. خوام یخدا من چشمم رو م يوا. خار رفت تو چشمم. چشمم کور شد! آخ آخ چشمم -

خورد و با  زیگـل ها ل يخواستم بلند شم اما پام رو. رز نجات بدم يخواستم خودم رو از دست بوته  یبسته م يبودم و با چشم ها دهیترس

چه خبر  دمیفهم یوسط هوا معلق بودم و نم. بلند شدن بکنم، از جا کنده شدم يبرا یکه تالش نیقبل از ا. باغچه يگل ها يصورت افتادم تو

. شده

اما چشمم به سوزش افتاد و دهنم رو باز کردم تا غر  نمیکنم و دور و برم رو بب زیپشت چشم هام که بتونم چشم هام رو تم دمیرو کش دستم

بسته بود و  چشم هام. بود يبد تیوضع رون،یب زمیشروع کردم تف تف کردن تا گل ها رو از دهنم بر. دهنم يگل اومد تو يبزنم اما مزه 

 یتو هوا معلق بودم و احساس م. سوخت یموها و بدنم، پر از گل بود و چشمم هم م ادیتمام صورتم و به احتمال ز. دمید ینم وجا ر چیه
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 یعل يصدا. کردن هیبا چشم و دهنِ بسته شروع کردم به گر ،یاز شدت عجز و ناتوان. کنه یهستم که داره حرکت م یکردم تو آغوشِ کس

:دمیشنرو 

. شه یدرست م يشور یاالن صورتت رو م! نشده که يزیآروم باش سارا، چ -

:لحظه سکوت کرد و بعد دوباره گفت چند

. يریدوش بگ هیتو حموم و  يراست بر هیالبته فکر کنم بهتر باشه  -

.یعل يو بعد از اون صدا دمیرو شن يباز شدن در يصدا

. یتفیمواظب باش ن نیخوام بذارمت زم یم -

احساس کردم، دست هام رو از دور  نیزم يپاهام رو که رو. باعث شد از ترسِ افتادن، دست هام رو دور گردنش حلقه کنم حرفش

.یعل يرو کنارِ پام احساس کردم و بعدش هم صدا يزیچ. گردنش برداشتم

. ریجا حمومه، برو دوش بگ نیها رو بپوش، ا ییدمپا نیا -

دستش رو  یچند لحظه بعد، عل. دمیآب رو شن يصدا. ها رو پام کرد، بازوم رو گرفت و آروم آروم برد جلو ییدمپا ،یرو گرفتم باال و عل پام

:گذاشت پشت کمرم و گفت

. صورتت رو بشور -

اول . شد ریلباسم سراز يدوش و آب رو ریهوا رفتم ز یب. حموم يآب گرم بود و آماده برا. کردم دایهام رو دراز کردم و آب رو پ دست

:دهنم که شُسته شد گفتم. دست هام رو شُستم و بعد هم صورتم

. کنم تو مژه هام هنوز گل هست یاحساس م ؟يشه صابون رو بد یم -

 ادیدفعه  هیخواستم بزنم به صورتم که . دستم احساس کردم يصابون رو تو يزیو چند لحظه بعد ل رمیرو دراز کردم تا صابون رو بگ دستم

رو  يا گهیکه صابون کسِ د نیکه دستم داده بود صابونِ خودش بود؟ از ا یصابون نیمن االن تو کدوم حموم بودم؟ ا. افتادم يزیچ هی

!به صورتم دمیکش د،یکه دمِ دستم رس یصابون نیحموم، اول يتو یبا چه فضاحت. پرهام افتادم یشب عروس ادی. بودم نفراستفاده کنم مت

:گرفتم و گفتم ستادهیا یکردم عل یکه حس م ییخودم دور کردم و طرف جا صابون رو از یناراحت با

جا کدوم حمومه؟ نیخوام، ا ینم -

چشمم رو بستم و با ! کرد یکه پشت چشمم رو زخم يخار ایدونم اثرِ گل بود  ینم. چشم هام رو باز کنم اما چشمم به سوزش افتاد خواستم

بود از  کیکرد و نزد ریگ ییدفعه پام به جا هیعقب عقب رفتم و  یگشتم، کم یبا پاهام دنبال وان م. دست و پاهام دور و اطرافم رو گشتم

تونستم اون  ینم گهید. ختیر یام م نهیس يباال تنه ام به عقب خم شده بود و آب رو. دورِ کمرم حلقه شدم یکه دست عل فتمیپشت ب

. بود چشم هام رو باز کردم یبا هر بدبخت! يدیافرین نایشکرت که منو ناب ایخدا. رو تحمل کنم یچشم یب تیوضع

اش  نهیس يقفسه . رو هم به دندون گرفته بود نشییکه روش رو برگردونده بود، چشم هاش رو بسته بود و لبِ پا دمید یرو در حال یعل

شده بود و  سیخ سِیتنم خ ياس هالب! یعیفج يچه صحنه  يوا. به خودم کردم ینگاه. رفت یم نییباال و پا قشیعم يهم با نفس ها

خاك بر سرت . بود دایام پ نهیس يشده بود و باال يور هیلباسم  ي قهی. بود دایپ دمیتاپِ سف يقرمزم از رو رِیز سِبود به بدنم، لبا دهیچسب

! يکه زد يگند نیسارا با ا
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شده بود  سیتمام موهاش خ. رو برگردوند به طرفمصورتش  یدر اثر حرکت من، عل. دمیکش رونیو خودم رو از آغوشش ب ستادمیا صاف

 گهیچند لحظه همون طور به همد. خوشگل شده بود یلیبود خ ختهیصورتش ر يمو تو ياون جور که رشته ها. صورتش يبود تو ختهیو ر

:خودش رو جمع و جور کرد منزودتر از  یعل. میزل زده بود

. رمیدوش بگ دیحمومِ خودته، فکر کنم منم با -

چند  دمینفهم. لباسم کامال بدن نما شده بود. به سر تا پام انداختم یپشت سرش در رو بستم و نگاه. رفت رونیاز حموم ب عیگفت و سر نویا

بسته  قهیبلند و  نیلباسِ آست هیدفعه  نیا. تونستم اون جا بمونم یتا ابد که نم یول رونیب امیشد ب یروم نم ییجورا هیتو حموم بودم،  قهیدق

 يجور نیا یول دمیپوش یم ینبود، حتما دامنِ ماکس يدامنِ شصت متر يدرباره  یعل ياگه به خاطرِ حرف ها. دمیشلوار پوش هیگرد و  ي

بلوزم رو در آوردم و به . دمیپوش يجور نیکه افتاده ا یبه خاطر اتفاق دیفهم یبپوشم م دهیپوش یلیخواستم لباس خ یاگه م. که بدتر بود

مامان چه ! و دکلته بودن يو دو بند يحلقه ا نیهمه آست شونیکوتاه داشتم و بق نیمتاسفانه فقط دو تا بلوزِ آست. دمیوشپتاپ  هیجاش 

به . بود دهیخر ادیمهمون، ز يجلو دنیبلند رو به خاطر پوش نیبود؟ شانس آوردم بلوز آست دهیخر یقدر لباسِ لخت نیکرده بود که ا يفکر

وقت از سشوار  چیه. کاله حموم جمع کردم تا خود به خود خشک بشه ریموهام رو ز. دمیها رو پوش يحلقه ا نیاز همون آست یکیناچار 

!کنم یموهام رو آب پز م يجور نیکردم ا یهم حوصله نداشتم اون همه مو رو سشوار کنم، هم احساس م. اومد یکردنِ مو خوشم نم

.صداش زدم اریاخت یب دمیرو ند یو چون عل رونیاتاق رفتم ب از

؟ییکجا ؟یعل -

.دمیشن اطیرو از تو ح صداش

. اطمیجا، من تو ح نیا ایب -

!چه زرنگ. شُست یرو م اطیرو جمع کرده بود و داشت ح يبساط گل کار. اطیرو باز کردم و رفتم تو ح اطیح درِ

با  یعل. دهنم از تعجب باز موند دمیدو تا نهال د نیغچه و بکه وسط با يزیاز چ. تمامِ منو تمام کرده بود مهیکارِ ن. به باغچه انداختم ینگاه

 خواناچه قدر هم قشنگ و . بودم و زل زده بودم به باغچه ستادهیپله ها ا يرو! شد یباورم نم. باغچه نوشته بود يبنفشه، اسمِ منو تو يگل ها

نسبت به من  یممکن بود عل یعنیچرا؟  یبترسم، ول یعلاز  دیکردم با یاحساس م. ناراحت ایخوشحال بشم  دیدونستم با ینم! نوشته بود

. امکان نداشت نیا! داشته باشه؟ نه نه یاحساس

****

! صد بار صداتون زدم ن؟یکن یکار م یچ نیسارا؟ دو ساعته دار -

 يرو، خم شده رو نیریش یدر اتاق رو باز کرد و وقت. شد یتر م کیزد و هر لحظه هم نزد یاتاق صدا م رونِیبود که از ب مایس يصدا

!مثلِ باروت منفجر شد د،یشده دور انگشتاش د دهیچیدور گردنش و پ دیصورت من، با اون بند سف

...  نیر یو به هم ور م! نیا گهیهمد زونِیهمش آو ن،یشما دو تا؟ از عصر که اومد نیخسته نشد! يوا -

:زد گفت یکند و تو صورت خودش م یو ملپش ر يکه با حالت مسخره ا یو در حال دیوسط حرفش پر نیریش

چه طور اون موقع که خودت رو ! گهید ادیواسه آدم حرف در م يجور نیهم! تو رو خدا نگاه ؟یچ یعنی نیر یبه هم ور م! اوا خاك عالم -

که شد اَخه شد؟ چارهیب نیکردم بد نبود؟ نوبت ا یاصالح م
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:با همون لحن غر غرو گفت مایس

همه هم  ن؟یکن یکار م یچ ستیاتاق معلوم ن نیتو ا نیدیچهار ساعته چپ! چهار ساعت گهیساعت، دو ساعت، نه د هی آخه، اصالح -

. رنیگ یسراغتون رو م

:گره خورده، گفتم يشده و ابروها زیر يبزنه که با چشم ها یخواست حرف نیریش

! کنه یکس فکر نم چیه یکن یناجور م يقدر که تو فکرها نیا. یچه قدر منحرف! ایزن یمشکوك م یلیخ ما،یس -

:در آورد داخل و گفت يسرش رو از ال مایس. خنده ریز میزد یهم پق نیریمن و ش. گفت و رفت یشیکل کل نداشت ا يکه حوصله  مایس

. نیرو آب بخند! زهرِ مار -

با دمِ کوتاه برداشته  یحالت ابروهام رو هشت. ده بودرو به اون رو ش نیکه تموم شد، چهرم از ا نیریکار ش. دیهم خودش همراه ما خند بعد

ذوق  نهیخودم تو آ دنِیخودم از د. و شفاف شده بود زیتم یلیچهار ساعت اصالح، خ ما،یاومد، صورتمم بعد از به قول س یبهم م یلیبود که خ

کرد  یکه انگشت هاش رو باز و بسته م دستش رو سمتم دراز کرد و همون جور نیریش. رفتم یم نیریش يقربون صدقه  یو ه. کردم یم

:گفت

. ادیرد کن ب... اای -

:تعجب گفتم با

رو؟ یچ -

:دست هاش رو زد به کمرش و گفت نیریش

. منو يحق الزحمه  -

:زدم پسِ کله اش و گفتم یکی

. دمیکش یمنت تو رو هم نم شگاه،یرفتم آرا یخواستم پول بدم که م یاگه م! مرض -

:رو خاروند و گفت پشت سرش نیریش

سم االغ؟ ایدست آدمه  نیا! دستت بشکنه یاله -

 نایمامان ا. سمت آشپزخونه میبود و ناخودآگاه رفت دهیچیغذا تو خونه پ يبو. رونیب میاز اتاق رفت م،یترکوند یجور که واسه هم الو م همون

:با تعجب به مامان نگاه کردم و گفتم. موقع زنگ در رو زدنهمون . میهم مشغولِ کمک کردن شد نیریمن و ش. دنیکش یداشتن غذا رو م

اد؟یقرار ب يا گهیکس د! مامان -

هنوز از . رو ول کردن و رفتن دمِ در دنیهمه غذا کش. که خودش هم تعجب کرده دمیکه مامان به خودش گرفت، فهم يا افهیق از

:گفت زیآم دیتهد یلیبرگشت تو آشپزخونه و خ نیرینرفته بودم که ش رونیآشپزخونه ب

؟يدیفهم! یبکن یامشب رو کوفت عل يبه حالت اگه بخوا يوا -

:با وحشت گفتم. رونیب دیپر یهام چهل تا شد و داشت از حدقه م چشم

شده؟ یمگه چ ن؟یریش یچ یعنی -

:هم فشار داد و گفت يهاش رو با حرص رو دندون
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! جا نیهلک و هلک پاشده اومده ا نیو ا دهیع گهید يهفته  هیخوبه ! صله رحم يوقت قحط بود برا. بر خرمگس معرکه لعنت -

:رو گرفتم و گفتم نیریش يشده بودم، بازو جیگ یحساب

شده؟ یاومده؟ چ یک ن،یریش -

: گراز شد و گفت نِیهاش ع چشم

.پرهام اومده -

کنم فراموشش کنم  یم یه باشم؟ چرا حاال که دارم سعروزِ خوش داشت هی دیچرا؟ چرا امشب که حالم خوبه اومده؟ من نبا! نه. کردم خی

! نمش؟یبب دیبا

.تو فکر بمونم نیاز ا شترینذاشت ب نیریش يدادن ها تکون

. زود باش ،یکن یباهاش احوال پرس ينخوا ادیکنن تو هم سالم کن که ز یبرو تا همه دارن سالم و تعارف م ایب -

دفعه  هیسانت باهاش فاصله داشتم که  هیفقط . اش شدم نهیبه س نهیس رون،یزخونه که رفتم باز در آشپ. دیرو گرفت و با خودش کش دستم

:با همون لبخند گرم و لحنِ مهربونش گفت شهیمن شده بود مثل هم يحواسش متوجه  یپرهام که حاال حساب. عقب دمیخودم رو کش

سالم سارا، حالت چه طوره؟ -

؟يشما چه طور. سالم، ممنون -

هاج و واج مونده بودم که . دور کمرم حلقه شد یبه سمت پرهام دراز شد و همون موقع هم دست یپرهام جواب نداده بود که دست هنوز

که دورِ کمرم بود رو  یدست! که دور کمرم حلقه شده؟ یاون ایدست دادن با پرهام دراز شده  يکه برا یصاحبِ کدوم دست رو نگاه کنم؟ اون

. سرم رو باال گرفتم و به صاحبِ دست ها نگاه کردم. پرهام قرار گرفته بود يکه تو دست ها دمیرس یهمون دست به رشدنبال کردم و آخ

که مجبور شدم بچسبم  يجور. شد یدستش دور کمرم تنگ و تنگ تر م يکرد و حلقه  یداشت با پرهام خوش و بش م! بود یکه عل نیا

لبخند  هی. دستش رو از دست پرهام در آورد و بهم نگاه کرد. ر دستش رو کمتر کردفشا! کامال تو حلقشم گهیمطمئن شد د یوقت. بهش

! و کالفه بودن یکم عصب هیچشماش انگار ... لبش بود و چشماش  يآرامش بخش رو

:و گفت دیدستم رو کش نیریش

. سر سفره، سرد شد میغذاها رو زودتر ببر ایسارا، ب -

:و در همون حال گفتدستش رو از دور کمرم برداشت  یعل

. خانوم نیریش یدخترك منو خسته اش نکن -

:از پشت بازوم گرفت و با حرص گفت شگونین هی نیریش. گفت و رفت نویا

؟یگ یهم تو راهه و به من نم ین ینکنه ن! کنه یعشقوالنه رفتار م یکه حساب نیسرِ کار؟ ا نیمنو گذاشت! پدر سوخته يا -

:دش گفتمزدم تو سرش و با چن یکی

! شده البد ریدونم چش شده؟ جو گ یمن چه م. چندش! خفه بابا -
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تا مامان ته  میبرنج نشسته بود يسر قابلمه  يمثل کرکس باال. میبرنج با زرشک و زعفرون شد نییتو آشپزخونه و مشغولِ تز میرفت

دست آخر مامان اعصابش خُرد شد و . دیقاپ یرو هوا م یکیاومد  یم رونیبرنج ها ب ریکه از ز ینیزم بیدونه س هیهر . ارهیرو در ب گشید

:تشر بهمون زد هی

! ستن؟یآدم ن هیسرِ سفره برسه، مگه بق شمیزیچ هی نیبذار! دهایبد دیند نیچه خبرتونه مثل ا -

 رونیو از تو دست مامان بر گیته د سِید رون،یکه از تو قابلمه اومد ب گیته د يدونه  نیآخر. کردن ینیحرف مامان همه عقب نش نیا با

 ییرایخودم رو رسوندم تو سالنِ پذ عیسر. هم دنبالم) زنِ سبحان(و ژاله ) لیزنِ سه(، آمنه )نایزنِ س(مهناز  ن،یریش ما،یس! و الفرار دمیکش

ته  سِیو د ارنیر بد يباز یشد وحش یبه خاطرِ حضور مردها روشون نم گهیاون جا د. که سفره پهن شده بود و مردها دورش نشسته بودن

که استپ کردم، پشت سرم  نیهم. ها نپرم تو سالن یلحظه دم در، استپ کردم که با اون حالت دو، مثل وحش هی. رنیرو ازم بگ گید

. هم افتادن روم هیشدم و بق نیپخش زم یاول و دوم رو تحمل کردم اما با سوم يضربه . پشت کمرم وردندونه دونه خ هیو بق نیریش

صورتم بود و  يمتریلیم هی گیته د سِید! ها بود که نماله به صورتم گیحواسم به ته د يشدم اما همه  یوزنشون داشتم خفه م ینیگسن از

 کهیت هی تیتو اون وضع! نیزم يرو ختیها نر گیچه قدر شانس آوردم که ته د! به زور سرم رو باال نگه داشته بودم که با کله نرَم توشون

 یدارن بلند م یکی یکیشه و  یکه روم بود داره کم م ياحساس کردم از فشار! داد یشده بود، داشت بهم نخ م ییطال يرجو بدکه  گیته د

بزرگ بود و  يادیز. رو چپوندم تو دهنم گیته د. بخورمش نهیب یمنو نم یو کس رمیگرفتم تا اون ز میدفعه هول شدم و تصم هی. شن

بلند شدم و چهل تا  نیزم يشد و از رو دهیدفعه بازوم کش هیدادم تو دهنم که  یا انگشت هل مرو ب گیداشتم ته د. رونینصفش موند ب

:که با ذوق گفت دمیرو شن یعل يصدا. خندشون گوشم کر شد يکه از صدا دینکش هیبه ثان. چشم جلوم ظاهر شد

!یگیقدر عشقِ ته د نیقربونت برم که ا -

 گینه ته د دم،یکش یم رونیرو از تو حلقم ب مینه انگشت کوفت. شد یاز مغزم صادر نم یفرمان چیه! جا مغزم هنگ کرد، انگار پوك شد در

که تا  ییلب ها يخنده  يصدا یخوردن رو بشنوم، حت یکه تکون م ییلب ها يتونستم صدا ینه م دم،یجو یزده از دهنم رو م رونیب

گفت  یعل» !یگیقدر عشقِ ته د نیقربونت برم که ا«: یحرف عل يبود روفقط و فقط مخم قفل کرده . دمیشن ینم مبناگوش باز بودن رو ه

کردنمون فقط در حد دست دادن نبود؟ پس چرا  يکنه؟ مگه نقش باز یم يداره نقش باز یعل یعنیگفت؟  نویهمه ا يقربونت برم؟ جلو

 نینگفتن؟ ا یچیخندن ه یه دارن هر هر بهم مگفت؟ پس چرا اون سه تا داداش ک نویا هبرادران یعنیگرفته؟  يگریقدر حس باز نیا یعل

خورم؟  یقدر تکون م نیمن چرا ا اد؟یچشمم؟ چرا داره زلزله م يجلو هیبرف پاك کن چ

!آخ ـ

 یم شگونین یضیمگه مر«: برگشتم سمتش و خواستم بگم یهشتاد و هشت يبا اخم ها. بازوم و ماساژش دادم يرو گذاشتم رو دستم

. رونیهمون جور درسته از دهنم پرت شد ب گیکه هم خندان بود، هم نگران، به سرفه افتادم و ته د یعل يهره چ دنِیاما با د» !يریگ

همون طور که با دست پشت  یعل! وامونده گیته د کهیت هی يشد واسه  يزیچه آبرور. دمیشن یخنده ها رو به وضوح م يصدا گهید حاال

:زد گفت یکمرم م

که  یبا اون همه وزن. سرت اومده باشه ییبال هی دمیترس. يشد یصدات زدم متوجه نم یهر چ یول رمیبگ شگونتیخواستم ن ینم د،یببخش -

. یخفه شده باش دمیکه دو برابرِ دهنت بود، ترس گیته د نیروت افتاده بود و ا
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:رو از کمرم برداشت و گفت دستش

. سرِ سفره نیبش ایب -

:گفت یندونخ يگوشم و با صدا کیرو آورد نزد سرش

بردارم؟ گیته د کهیت هیشه  یم -

:باال برد و گفت میتسل يدست هاش رو به نشونه . و واج برگشتم سمتش هاج

. باشه باشه، همش مالِ خودت -

:آرمان گفت. رو گذاشت پشت کمرم و هلم داد سمت سفره دستش

! جا رو برات نگه داشته نیا دو ساعته با چنگ و دندون یجا که عل نیا نیبش ایسارا خانوم، ب ایب -

 ن؟یریچرا کنارِ ش ؟یچ یعنی. کرد یاشاره م نیریکنار ش ییبه جا. کرد، نگاه کردم یکه آرمان اشاره م ییگشاد شده به جا يچشم ها با

.آرمان دوباره بلند شد يپر سوال بهش نگاه کردم، اما صدا ينشستم؟ با چهره  یم یها کنارِ عل یتو مهمون دیمگه نبا

منم  يبانو نیریش نیا» .نهیبش نیریسارا دوست داره کنارِ ش نه،یجا رو نگه دار تا سارا بش نیا«: آقا جونت، کُشتمون بس که گفت یعل نیا -

 انیگه خانوم هامون ب یم یه. تو رو نگه داره يچنان گل و گشاد نشسته که جا یاز اولِ مجلس تا حاال هم عل. خوره یکه از کنارِ من جم نم

!تا قَدرت رو بدونه نیزنت نش شِیشب پ هی ل؟یقدر زن ذل نیآخه مرد هم ا. نیریش شِیمن باشه، هم پ شِیکه سارا، هم پ ننینمون بشیب

حرف ها  نیا! کردم یشک م یواقعا داشتم به عل گهید! منم سر به هواتر يشد و ابروها یم رتریسر به ز یآرمان هر لحظه عل يحرف ها با

... داشت جز  یهومو رفتارها چه مف

:گفتم یلبخند مصنوع هیخودم رو جمع کردم و با . تابلو شده یلیام خ افهیق دمیفهم نیریش يچشم و ابرو اومدن ها با

. میکن یم ریسه سوته طرف رو اس! گهید مینیما ا -

 یم شتیاالن حتما تو دلش داره به ر! خآخ آ. يجنبه ا یکنه چه قدر ب یفکر م یحاال عل! یستیتو سرت سارا که حرف زدن هم بلد ن خاك

لعنت به تو ! اَه. زد یحرف م نایشد سمت پرهام که داشت با س دهینگاهم کش. يکرد یم ریکه پرهام رو اس یگه اگه عرضه داشت یخنده و م

 ي دهییبوده زا یهر چ ؟یشقدر طلبکار نیداده بود که ا يچرا لعنت به پرهام؟ مگه پرهام به تو وعده ا! میبه زندگ يزدپرهام که گند 

 ینه؟ پس خودت چ ایکنم تا کاسه کوزه ها رو سرش بشکنم  دایمقصر پ هی دیبا. ستیکار کنم دست خودم ن یآخه چ. خودت بوده التیتخ

 یتون یو نم نهیوضعت هم يکه مقصر فقط خودت بود يریتا نپذ. ستیاز خودت مقصر ن ریکس غ چیهتو سرِ خودت بشکن چون  ؟يکاره ا

که  یهنوزم احمق. حماقته ستیطرفه، عشق ن هیسارا، عشقِ . بود یعشقِ من مسخره نبود، واقع. يبسپر یعشقِ مسخره رو به فراموش نیا

. اون حماقتت عشق بوده یکن یفکر م

:به خودم اومدم یعل يصدا با

؟یکن یم يچرا با غذات باز -

 یخودت رو عذاب م يدار يجور نیسارا که ا یچه قدر بدبخت. نخورده بودم شتریذره ب هی. نگاه به بشقابِ غذام هیانداختم و  ینگاه به عل هی

عذابِ خودت؟  يملکه  يخودت شد. يد
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 نیکه انتظارِ چن یعل. مرغ هم چپوندم تو دهنم کهیت هیرو انداختم باال و  گیپشت سرش ته د. برنج ها و کردم تو دهنم رِیرو زدم ز قاشقم

:فتنداشت، متعجب گ یحرکت

! ها گهیشه مثلِ اون ته د یپره تو گلوت، م یدوباره م! نکن دختر -

به خصوص که . شد یمشغولِ غذا خوردن شدم و هر لحظه اشتهام بازتر م. گرفت و به زور خودم رو کنترل کردم که دهنم وا نشه خندم

برگشتم . شد دهیپام کش ي کهیکردم، انگشت کوچحواسم به غذا خوردن جمع شده بود که احساس  یحساب. دستپخت مامانم لنگه نداشت

:بلند گفت يدفعه با صدا هی! لبش بود يرو يدیپل يخنده . بود نیریش. و با اخم نگاهش کردم بود دهیکه پام رو کش یسمت دست

!ابیدخترك، پسرك رو در -

:با تعجب گفت مایس. نیریزده بودم تو دهنِ شمنم هاج و واج زل . گه یم یچ ننیکه بب نیریدفعه همه ساکت شدن و برگشتن سمت ش هی

ه؟یپسرك چ ه؟یدخترك ک -

:گفت یمیبا ژست عاشقونه و لحن مال نیریش

. گه دخترك من یآقا به سارا م یعل -

:گفتاومد  یکرد و براش چشم و ابرو م یرو سوراخ م چارهیآرمانِ ب يهاش، پهلو خونکیبه آرمان نگاه کرد و همون جور که با س برگشت

. سرِ سفره میغذاها رو ببر ایگم، ب یبه سارا م -

:دورِ کمر آرمان حلقه کرد و گفت ،يتا دست هاش رو با حالت خنده دار دو

. گه یو به من م دهیسارا رو چسب یآقا دو دست یعل -

:گفت ياش رو داد جلو، با لحن عاشقونه ا نهیکم کلفت کرد، شونه هاش رو داد عقب و س هیرو  صداش

!یخانوم، دخترك منو خسته اش نکن نیریش -

:هاش رو از دورِ کمر آرمان برداشت، طلبکارانه زل زد به آرمان و گفت دست

شم؟  یم يعقده ا یگ ینم ؟یمنو داشته باش يهوا يجور نیبار، ا هیشد تو  -

:و گفت دیرو کش نیریلُپ ش آرمان

موقع،  نیهم گهیسالِ د! ان دهیتازه به دوران رس ،ینیب یدو تا رو که م نیا. میبا هم ندارتعارف ها  نیاز ا گهیمن و تو که د! من یِگوگول -

. حرف ها بزنه نیاز ا یعمرا اگه عل

:دیچیتو گوشم پ یعل يرو دورِ دستم احساس کردم و بعد از اون صدا یگرم يها دست

. منه یزندگ يدخترك من، همه  نیا -

مثلِ  یعل يحرف ها. نفس هام کشدار شده بود. یافت یم يبلند هیاز  يدار ینیکه خواب بب یل وقتمث. ختیتو وجودم فرو ر يزیچ هی

پرهام هم  نمیسرم رو باال آوردم که بب. کردم یخودم احساس م يرو رو هینگاه بق. شدند یکوه، تو مغزم تکرار م يانعکاس صدا از دامنه 

 یعل يوار دنبالِ چشم ها کیو چشم هام اتومات دیمن، به سمت چپ چرخ يدون اراده تعجب، سرم ب تیاما در نها نه، ایحواسش به منه 

 رِیمغزم درگ. گن یم یچ دمیفهم یاما نم دمیشن یاز اطرافم م یگنگ يصداها. کرد، روش قفل کرد دایکه هدف رو پ نیگشت و به محضِ ا

من جا گرفته بود که بتونم، هم  يبرا یعل» !قربونت برم«: گفت یعل» !دخترك من«: به من گفت یلع! بود دهیبود که امشب شن ییحرف ها
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 یعنی! شمیزندگ يگه من همه  یم یعل. رو انتخاب کنم یعل شِینشستن پ ،يخودش که نخوام از سرِ ناچار شِیهم پ نم،یبش نیریش شِیپ

 يخواستن چه راز یم یچشم ها و نگاه عسل نیا... ا چشم ه نیا م؟یلو نر هیبق يکه جلو ارهیعاشق ها رو در م يداره ادا لمه؟یف نایا يهمه 

رو برمال کنن؟

زد  یکه خنده توش موج م ییبود و با صدا دهیبا آرنجِ سفت تر از سنگش، تو پهلوم کوب نیریش. پهلوم، به خودم اومدم يتو يدیدرد شد با

:گفت

د؟یکن یقدر نگاه عاشقونه رد و بدل م نیبسه بابا، چه خبرتونه ا -

:گفت يبا لحنِ لوده و مسخره ا نایفعه سد هی

.جنبه یامشب، شبِ جمعه، سر و گوشا م -

و  نییپا میکه سرهامون رو انداخت یبه جز من و عل دنیهمه قاه قاه خند. بود ایشرم و ح یب نایس نیچه قدر ا! که از خجالت آب شدم يوا

نفر از سرِ سفره، منم چهار تا  نیبه محضِ بلند شدنِ اول. نگاه کنم یشد تو صورت عل یروم نم گهید. تا بناگوش قرمز شد یکه عل دمید

 گهیباشم، د یعل شِیدستکش دستم کردم و مشغول ظرف شُستن شدم که نخوام پ عیسر. و خودم رو رسوندم به آشپزخونه مظرف برداشت

با . ظروف شد دنِیو مشغولِ آب کش ستادیکنارم ا نیریش شهیمثل هم. رو نداشتم يتازه ا يحرف ها دنِیشده بود و توانِ شن لیتکم تمیظرف

:گرفتم و با حرص گفتم وشاز باز یشگونین ،یکف يدستکش ها

گفته؟ یچ یعالم و آدم بفهمن عل دیمونه؟ با یدو کلمه حرف تو دهنت نم ؟یبود راه انداخت یها چ يمسخره باز نیا -

:گفت ظیو با غ دیرو مال شگونین يجا

که تو مخِ  ییزهایهر چند پرهام اصال از چ. یپرهام سرافراز بش يگفتم که اوال جلو نویا. يمحبت هم ندار اقتیه لخاك تو سرت کنن ک -

گاو افتاده  نیتو اصال انگار نه انگار، ع یکرد و حواسش به تو بود ول یهمش نگاهت م چارهیب یِدوما، اون عل. گذره خبر نداره یتو م وبیمع

 یکه راه حلم جواب داد و باعث شد عل يدیبراش انجام بدم، د يکار هیمنم دلم براش سوخت، گفتم . يخورد یم یغذا و دو لُپ تو يبود

... ابراز عالقه کنه و 

:که تو آشپزخونه بودن نشنون و گفتم ییکسا ي هیتر آوردم که بق نییصدام رو پا. حرفش رو تموم کنه نذاشتم

 يخنگول چه جور ينایس نیا ،یتو و حرف عل اتیبه خاطر چرند يدید! خاله خرسه ست یدوست! تابراز عالقه و کوف! ابراز عالقه و درد -

آبرومون رو برد؟

:که لجش در اومده بود، با حرص گفت نیریش

زشت باشه؟ نایمجرد بود که حرف س یاون جمع، ک يتو! کاسه و کوزه ات رو جمع کن بابا -

:گفت جانیزد و با ه یچشم هاش برقدفعه  هی. به من انداخت يتاسف بار نگاه

! دمیفهم -

:گفتم تیتو هوا و با عصبان دمیبلندش، سه متر پر يصدا از

. چه مرگته؟ سکته کردم -

:تُنِ صداش رو آروم تر کرد و گفت نیریش
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!گه دخترك من یبهت م یچرا عل دمیحاال فهم -

سرش رو دم نیریش. کرده یپرسشگر نگاهش کردم تا خودش بگه چه کشف ییچشم ها با

:گفت واشیآورد و  گوشم

!يچون تو هنوز دختر! خره گهیخب معلومه د -

فکر  نایجز ا يزیچه قدر مغزش کرمو شده که به چ نیبب. منحرف نِیریش يا. فتهیب میتا دوزار دیکم طول کش هی. دیخند یطانیش یلیخ و

زن و  ياگه ما هم مثلِ همه  یعنیزد؟  یخاطر منو دخترك صدا م نیهم به هم یعل یعنی! گفتا یدروغ هم نم نیهمچ یول! کنه ینم

:گفت يکه انگار ذهنِ منو خونده بود با لحن چندش آور نیریهمون لحظه ش» !زنک«: گفت یم مبه م،یبود گهید يشوهرها

!کهیگفت زن یحاال بهت م يکرده بود نیاگه تمک -

:تو صورتش و گفتم دمیها رو مال کف

. تیترب یب یخودت کهیزن ن،یریزهرِ مار ش -

که  نیتو ماش. کردم میقا یبرسه، هر جور بود خودم رو از دست عل یتا آخرِ شب که موقعِ خداحافظ. خنده ریاراده زدم ز یهم ب بعد

حرف خودم  ادی .مونه یم یحاال حاالها تو ذهنِ عل نایس يکردم، جمله  یدونم چرا فکر م ینم. خونه میخواست زودتر برس یدلم م م،ینشست

! بپرونه يزیچ هیفکر دهنش رو وا کنه و  یکه چه قدر بده آدم ب يوا. کنم ریطرف رو سه سوته اس يبودم بلدم چه جور هافتادم که گفت

خودم رو  ادیز دینبا! از حرف هاش نداشته يمنظور چیدفعه و بدونِ فکر زده بود؟ پس ه هیکه زده بود رو  ییهم اون حرف ها یعل یعنی

. حرف هاش کنم رِیرگد

:به حرف اومد و گفت یعل میرو که رفت ریاز مس یکم

!؟یکن یفکر نم یبه چ -

 يتو فیظر ياز نکته . دمیاما چند لحظه بعد متوجه شدم که درست شن ؟یکن یفکر م یگه به چ یو داره م دمیفکر کردم اشتباه شن اول

:زدم و گفتم يلبخند. کالمش خوشم اومد

. تخسه نیریکه چه قدر ش نیکنم؟ به ا ینمفکر  یبه چ -

دنده گذاشت، عوضش کرد و  يدستش رو رو. آروم یلیبلند، نه خ یلینه خ. خندش جالب بود يصدا د،یخند یقشنگ م. خنده رِیزد ز یپق

 مِیما کم شده بود و نساز شدت سر د،یبه ع یکیبه خاطر نزد. داده بود هیتک شهیش يدستش هم به لبه  هیفرمون گذاشت، اون  يدوباره رو

. دیچیپ یم نیتو ماش یخنک

. هیخانومِ عاقل یلیخ ،يخانوم دار نیریمثلِ ش یخوش به حالت که دوست خوب -

عاقله؟  نیریش ن؟یریش! رونیاز تعجب زد ب چشمام

...  يزیر آبرو يجو عقل داشت که سرِ سفره اون جور هیکجاش عاقله؟ اگه  یاون مغز فندق ن؟یریش ؟یگ یرو م یک -

که قطعا  یعل! ختمیر یم رونیرو ب میقلب(!) داشتم، مکنونات  يفکر چیصاحابم رو وا کرده بودم و بدونِ ه یبازم دهنِ ب. خون گرفتم خفه

:کرد و گفت يافتاده بود، خنده ا نیریش يحرف ها و کارها ادی

! عاقله یلیگم خ یم نیاتفاقا واسه هم -
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رو برد  نیرو باز کرد و ماش اطیدرِ ح یعل. دمِ خونه میبود دهیشد، دور و برم رو نگاه کردم، رس ادهیپ یو عل متوقف شد نیلحظه ماش همون

. اطیتو ح

...  ایخوشش اومده بود  نیریاز حرف ش یعنیگفت؟  یم يجد ایزد  یبود؟ داشت طعنه م یچ منظورش

 يگل کم کم تو يبو. شلنگ رو برداشت و شروع کرد به باغچه آب دادن .آب رِیشد و رفت سراغِ ش ادهیهم پ یعل. شدم ادهیپ نیماش از

.دمیصداش رو شن. دمیکش یقیچشم هام رو بستم و نفسِ عم. شد یفضا پخش م

. یکه امشب زدم دلخور نشده باش ییاز حرف ها دوارمیسارا، ام -

انگار از نگاهم . داد یبود و به درخت آب م نییسرش پا. چشم هام رو باز کردم و نگاهش کردم. دمیخوب فهم نویتو صداش بود، ا یغم هی

 دمیفهم یبود که من داشتم؟ خودمم نم یچه حس نیدلخور شده بودم؟ ا یعنیکرد از حرف هاش دلخور شدم؟  یچرا فکر م. فرار کرده بود

خواست با کارهاش توجهم رو جلب  ینمدلم . بودم زارینقشش غرق بشه ب يتو يجور نیکه، ا نیخوشحال؟ از ا ای بودمناراحت ! چه مرگمه

کرد که من جنبه اش رو ندارم و ممکنه دروغ هاش رو  یفکر نم نیچرا به ا! یها همش از حسِ برادرانه ست، لعنت نیکنه و بعد هم بگه ا

باور کنم؟ 

:مظلومانه گفتم یلیخ

. رو به سمت پرتگاه هل نده یوقت کس چیه -

گرد شده و دهنِ باز مونده از شدت  يبا چشم ها یکه عل دمیکارها، د نیقبل از ا یکردم و رفتم داخل ول درِ سالن رو باز. گرد کردم عقب

. تعجب، نگاهم کرد

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::.

»همزدیس فصل«

! ها ارهیبشه مسعود پدرمون رو در م رید ؟يایسارا، پس چرا نم -

چرخوند و دم  یرو تو دستش م نیماش چییسو. و نگاهش کردم دمیسرك کش دمیپوش یکه داشتم شلوارم رو م یتو اتاق خوابم در حال از

با تعجب . بود دهیپوش دیو سف یآب يوتاه چهار خونه ک نیآست راهنیبا پ یمشک يشلوار پارچه ا. رفت یشد، رژه م یباز م اطیکه به ح يدر

:گفتم

 ه؟یک گهیمسعود د -

:بودم نگاه کرد دهیبه سمت صدام و به من که مثل دزدها از پشت درِ اتاق سرك کش برگشت

. کنه یهر سال مسعود همه رو دورِ هم جمع م. داده بیرو ترت یمهمون نیپسر خالمه، همون که ا -

دوش گرفته بودم و  عیرو برام گفته بود، سر یمهمون يقبال ماجرا یبودم، چون عل دهیاز کارخونه که رس. برگشتم تو اتاق گفتم و یآهان

بمونن،  قهیاز ده دق شتریهم اگر ب ونیمونن و آقا یساعت تو حموم م کیکه خانوم ها معموال  ییخب از اون جا یشدم، ول یداشتم آماده م

نبودم وگرنه دو ساعت هم  شیشانس آورده بودم که اهلِ آرا. زودتر از من دوش گرفته بود و آماده شده بود یعل(!)  رنیگ یم ینفس تنگ

! گذاشتم یکردن وقت م شیآرا يبرا دیبا
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که  يا یمهمون يداشت و برا یبزرگ اطیمادربزرگش ح يخونه . هم راهش دور بود يکه تا حدود یمادربزرگ عل يخونه  میبود بر قرار

در  یکه عل ییزهایبودم و فقط چ دهیمادربزرگش رو ند يبود، البته من تا به اون روز خونه  یمکانِ مناسب ره،یخواست بگ یود ممسع

. دونستم یموردش گفته بود رو م

! يچهارشنبه سور میرفت یم میسال و ما داشت يسه شنبه  نیآخر. اون شب سه شنبه بود

 یکار داشتم م یچ. رو برداشتم دیبعد هم شالِ سف دمش،یشد و پوش دهیرنگ کش یآب يبه سمت مانتو دستم اریاخت یمانتو، ب دنیپوش موقعِ

چه ... مانتو که بازشون کنم اما  يتخت و دستم رو بردم سمت دکمه ها يست کنم؟ شال رو انداختم رو یخواستم لباسم رو با عل یکردم؟ م

 یهم م نیا. میرفتار کن يعاد هیبق يکه جلو نیا. که بهش دادم هیکنه به خاطرِ قول یشه که بشه، فکر م یخب حاال ست م ت؟داش يرادیا

!میهست ينه، بدونِ ست کردن هم عاد یول! گهیباشه د ياز رفتارِ عاد ییتونست جز

ه سرعت به تموم شده باشه و ب ژنشیکه اکس يمثلِ شناگر! کردم یکه درکش نم یبیاحساسِ غر هی. خورد یتو وجودم وول م يزیچ هی

با تمام وجودم  د،یباالخره به سطحِ آب رس. شد یاومد و پر رنگ تر م یوجودم هم به سرعت تو مغزم باال م يسطحِ آب برگرده، احساس تو

! بپوشم دیو سف یخواست آب یکرد، ازم م یقلبم بود که داشت التماس م. احساس رو قلبم به مغزم فرستاده بود نیا. حسش کردم

.دمیرو شن یعل يصدا. دکمه هام شل شد و کنارِ بدنم افتاد ياز رو دستم

. کمک امیسارا، ب -

 یم. تخت چنگ زدم و با سرعت از اتاق خارج شدم يرو از رو دیشالِ سف. رو گرفتم میباالخره تصم! بود یخاص طنتیش هیصداش  تو

خواست لباسم  یدر حالِ حاضر دلم م یکدوم کار درسته؟ ول دمیفهم ینم. تو اتاق بمونم دوباره نظرم عوض بشه گهید يچند لحظه  دمیترس

لحظه متوجه شدم  هیفقط . شن یعجله داشتم که فراموش کردم، اتاق خواب ها با دو تا پله از سطحِ سالن جدا م قدراون . ست باشه یبا عل

.دمیبود که شن يزیتنها چ یعل ادیفر يصدا! ادغام شدم نیزم يکه تو هوا معلقم و بعد هم با فرشِ رو

. مواظب باش! سارا -

جمع کنم که  نیکندم خودم رو از زم یداشتم جون م. صورتم گرفتم يشانس آوردم که دست هام رو جلو. افتاده بودم نیزم يشکم رو با

گذاشت و سرم رو  چونه ام ریدستش رو ز یعل ستادم،یتا ا. جدا کرد نیدست هاش رو دور کمرم حلقه کرد و منو از زم. دیبه دادم رس یعل

:گفت يبا لحنِ گله مند. و ترس بود یچشم هاش پر از نگران. چشم هام وزل زد ت. باال گرفت

حواست کجاست دخترك؟  -

چونه ام  رِیکه ز یاما دست عل نییخواستم سرم رو بندازم پا. اومد یکم کم داشت از لفظ دخترك خوشم م. تو صداش بود ینیریش حسِ

. بود، مانع شد

دکتر؟  میبر يخوا یکنه؟ م یدرد نم تییکه نشد؟ جا تیطور -

نگاهش کردم و . دکتر؟ هم خندم گرفته بود هم تعجب کردم میخوردنِ ساده، بر نیزم هی يهمه راه رو؟ برا نیره ا یم یک! چه خبره اوه

:گفتم

. شد رمونید میبزن بر ؟ینشده که، دکتر واسه چ يزیچ -

:چونه ام برداشت و در عوضش، دستم رو گرفت و با خنده گفت رِیدستش رو از ز. آورد آخرم لبخند به لبش ي جمله
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. نیماش يتو یرس یراحت بشه سالم م المیتا خ رمیخودم دستت رو بگ دینداره، با دهیفا -

بود؟  یعل يدست ها يستم توکه د نیزدم؟ اونم به خاطرِ ا یمن داشتم لبخند م! زنم یکردم لب هام از هم باز شده و دارم لبخند م احساس

در سمت  اط،یدر آورد و بعد از بستنِ در ح اطیرو از ح نیماش یعل! خندم یکه مطمئن بشم واقعا دارم م دمیبه لب هام کش یناخودآگاه دست

:و گفت کردمنو باز 

ن؟ید یافتخار م -

:تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 ؟يچه افتخار -

:زد و گفت یچشمک

لذت ببرم؟  تیدگکه از رانن -

 یلیخ یعل یِرانندگ. نمیپشت فرمون بش یعل يخواست جلو یدلم نم. مرتبه از دست دادم هیاحساس کردم تمام جراتم رو . هام داغ شد لپ

 ادهیپباالخره قبول کردم و . ارهیمثل راننده ها منو ببره و ب یعل شهیزشت بود که هم یلیهم خ یاز طرف. گند بزنم دمیترس یخوب بود و م

. یعل يمن نشست و من جا ياج یعل. شدم

 میبعد از تنظ! کنم میرو تنظ میصندل دیاومد که با ادمیتازه . دمیرس یآوردم به پدال ها نم یپام رو کش م یکه نشستم، هر چ یصندل يرو

دستم ! نبود نیجز سقف ماش يزیچ دمیکه د يریتصو یوسط نگاه کردم ول نهیچند لحظه بعد تو آ. دنده رو جا زدم و حرکت کردم یصندل

 یچه شانس! قطعا اگه افسر کنارِ دستم بود االن رد شده بودم! کنم میرفته بود تنظ ادمیرو هم  نهیآ. کردم مشیو تنظ نهیرو بردم طرف آ

که برام مهم  ییطور بودم، در مواجهه با آدم ها نیهم شهیهم! شدم یم عیضا یحساب گهیرو خاموش نکرده بودم وگرنه د نیآوردم ماش

کنم؟  یکه برام مهمن دست و پام رو گم م ییگفتم؟ در مواجهه با آدم ها یشد؟ من االن چ یچ ؟یچ. کردم یبودن دست و پام رو گم م

. که تو مغزم افتاده هیچه فکر نیبرام مهم باشه؟ ا یعل دیشه؟ آخه چه طور ممکنه؟ چرا با ینه، مگه م! خدا يوا... هم  یعل یعنی ؟یچ یعنی

که  نیا يتا به خودم مسلط شدم و برا دمیکش قیچند تا نفسِ عم. خودم رو به تو سپردم. برس مبه داد اینذار بازم ضربه بخورم، خدا ایخدا

:حواسِ خودم رو از افکارم پرت کنم گفتم

. ستمیمن آدرسشون رو بلد ن -

. کنم یم تییخودم راهنما -

 غیبزرگ ترها و ج يصحبت و خنده  يصدا. باز بود مهین اطیدرِ ح. مادربزرگ يخونه  میدیکه رسغروب بود  کینزد ،یعل يها ییراهنما با

رو باز کرد و با دست اشاره کرد که  اطیدرِ ح. اعالمِ حضور زد يشد و زنگ رو برا ادهیپ یعل. شد یم دهیشن اطیح يو داد بچه ها از تو

همون سمت رفتم و . پارك کرده بودن گهیکنار همد ،یعموم نگیکه مثلِ پارک دمیها رو د نیماش فیسمت چپم، رد. داخل رمرو بب نیماش

داشت سر تا پام رو . چند لحظه نگاهش کردم. افتاد که منتظرم بود یشدم، نگاهم به عل ادهیکه پ نیاز ماش. پارك کردم نیماش نیکنارِ آخر

 زیعنوان ه چیبه ه ینگاه عل یبه کار ببرم ول زیه يپسرها يبرا دیاسکن کردن رو با ياحساس کردم واژه ! هنه، اسکن ن! کرد یاسکن م

. شدم ینم تینگاهش اذ ریز. بود یجورِ خاص هی. نبود

:آرنجش رو به سمتم گرفت و گفت دم،یکه رس کشینزد
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. حواسم پرت شد گهیو د نیزم يخورد یتو خونه خواستم بهت بگم ول! لباسمون با هم ست شده يدقت کرد -

چه خبرته شورش » !ست کنم یخواد با عل یدلم م«: یمثلِ بچه ها نگ یحاال خوب شد؟ تا تو باش. آبروت رفت د،یخودش هم فهم يدید آخ

مطمئن باش از خداش . مثل تو ست باشه یتیهم دلش بخواد با خانومِ با شخص یلیخ. دهیکه فهم دهیشده؟ فهم یحاال انگار چ ؟ياریرو در م

که  نید یمحترم افتخار م يدیل یعنی ؟یچ یعنی نیا. تازه دستش رو هم گرفته سمت تو! ناگوشش بازهشش تا بین يدیند. هم هست

آدم  نیشد ع یکرد؟ نم نیچرا همچ یعل نیا ست؟یبه بازوش و راه برم؟ زشت ن رمیدستم رو بگ دیبا یعنیدست من باشه؟  يدستتون تو

دادم تا از شرِ افکارم  یسرم رو تکونِ نامحسوس. نشده مونیتا پش ریتش رو بگدس. نکن زیو زیقدر و نیا ه؟یبق شِیپ میبر یمعمول يها

:گفتم یستیرودربا یراحت بشم و ب

 ؟یچ یعنی نیا -

:صادقانه گفت یلیو خ دیخند یعل. به آرنجش اشاره کردم و

! ایبعض يکالس داره، جلو -

:رو جلوم نگه داشت و گفت بود؟ مصرانه دستش یمنظورش چ. تعجب کردم! دیخودش قاه قاه خند و

. یکن یحاال، ضرر نم ریبگ -

دستم  گهید يجور نیشلوارش و ا بیج يهم دستش رو کرد تو یعل. بازوش گذاشتم يدستش رد کردم و رو رِیاجبار دستم رو از ز به

 دیضرب المثل جد هیخواستم  یحاال م! دنیبود مانند د یک دنیگن شن یم! داشت ییعجب بازوها! افتاد ریبدنش و بازوش گ نیب یحساب

که  نیا يداد برا یجون م! قدر سفت و پر باشه نیکردم، بازوهاش ا یوقت فکر نم چیه! لمس کردن؟ نندبود ما یک دنید. اختراع کنم

! یروش و بخواب يسرت رو بذار

به بعد، راه  یقسمت هیاز  یبود ول یباغ شن يابتدا. باغ شدم يفضا يمتوجه  میکه راه رفت یکم. حرکت کرد و منم در کنارش راه افتادم یعل

 یکه بعض یلخت يدرخت ها. دو طرف باغ، پر از درخت بود. ساختمون ادامه داشت کیچمن ها تا نزد نیاز ب یشد و سنگ فرش یچمن م

که روشن شده بود،  یشیشد و نورِ آت یم شتریسر و صداها ب میرفت یجلوتر م یهر چ. ها جوونه زده بودن یو بعض اشتنهاشون شکوفه د

بچه ها، زهرا،  نیب. درخت ها نیتوجه به ما رفتن ب یچند تا بچه دوون دوون به سمتمون اومدن و ب. شد یم انیساختمون، نما وارید يرو

!مینفر بود نیپس همه اومده بودن و ما آخر. دخترِ فاطمه رو شناختم

باالخره درخت ها تموم شدن و محوطه . گرفتن یقرار م دمونیتو د يشتریافراد بشد و  یتعداد درخت ها کمتر م م،یرفت یجلوتر م یچ هر

 نیدرست شده بود، اول ستادهیا يبا چوب ها یکه به سبک سرخ پوست یبزرگ شِیآت. بود یاون جا هم شن. شد انیساختمون نما يجلو ي

اون شن ها  يرو يچه جور! نشسته بودن نیزم يرو ش،یتکه دور تا دورِ آ يبعد از اون هم افراد. کرد یبود که توجه رو جلب م يزیچ

 يرو وونیا يبودن، جوون ها بودن و بزرگ ترها تو شیکه دور آت ییاکثر کسا! شد یکه سوراخ سوراخ م منگاهشونینشسته بودن؟ نش

و مثلِ  هیهالل شونیه پاها ک یصندل نیهم(مادربزرگ  یصندل يرو یخانوم مسن. دنبو وهینشسته و مشغولِ خوردن تخمه و م راندازیز

. نشسته بود!) خوره یگهواره تکون م

همه از  ،يا هیثان کیبعد از اون سکوت . لحظه همه ساکت بشن و توجه ها به ما جلب بشه هی يکرد که باعث شد برا ییسالمِ بلند باال یعل

بار  نیاول يها رو برا یشناختم و بعض یها رو م یعضب. میشد یمشغولِ احوال پرس. جاهاشون بلند شدن و با سر و صدا به سمت ما اومدن
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جلومون ظاهر شد و خوش آمد  ییطال يو موها دیصورت گرد و سف ،یآب يتپل، با چشم ها یبا قد متوسط و کم يمرد. دمید یبود که م

با  یعل! شونیو بچلون یشون کنکه بغل نیا يدن برا یجون م ییبچه ها نیبوده؟ همچ یهاش چ یبچگ. اش مونده بودم افهیتو کف ق. گفت

:دست به مرد اشاره کرد و گفت

. یاصل زبانِیهم آقا مسعود، م شونیا -

بچه هم داشته  دیپس حتما با. دیرس یبزرگ تر باشه، چهل ساله به نظر م یاومد از عل یبه چهرش م! آقا مسعود بود شونیپس ا! عجب

:گفتم میازش فاصله گرفت یکه کم نیبعد از سالم و تعارف با مسعود، به محضِ ا. باشه

 ؟یو چشم آب ییمو طال يجور نیآقا مسعود بچه اش هم مثلِ خودشه؟ هم نیا -

:بهم کرد و گفت ینگاه متعجب یعل

 اد؟یخوشت م یچشم رنگ ياز آدم ها -

:کردم و گفتم يور هیو لوچه ام رو  لب

. یدون یآخه م. ه تنوعواس نمشون،یبب یدم هر از گاه یم حیترج شتریب. دونم ینم -

:به سر و گردنم دادم و با عشوه گفتم يقر

. شه ینم یچشم عسل یچیه -

شن  يکجا؟ نگاهم رو یبودم، ول دهیهم د گهید یجفت چشمِ عسل هی ییجا هی...  یبود ول یمن عسل يچشما ؟یعسل. لحظه هنگ کردم هی

رو  شیآت يرقصِ شعله ها. قفل شد یباال آوردم و نگاهم تو نگاه رقصان علسرم رو  یجیبا گ. تو فکر بودم یشده بود و حساب خکوبیها م

 يخونه . ذهنم جرقه زد يتو يزیمرتبه انگار چ هی. هیذاشت بفهمم چشم هاش چه رنگ یچشم هاش نم ينور تو. دمید یچشم هاش م يتو

حرف  ایدن هیکه  دمیاون جا د یجفت چشمِ عسل هی. کرد یم فیرو تعر» دخترك« ي هیداشت قض نیریبابام، سرِ سفره، همون موقع که ش

:گرفتم طرف صورتش و با لکنت گفتم. آوردم الناخودآگاه انگشت اشاره ام رو با. توشون بود

... تو  يچشم ها... تو ... تو  -

:کردم و طلبکارانه گفتم یاخم

 ه؟یتو چشم هات چه رنگ -

من قرار گرفت، لبخند  يمقابلِ چشم ها قایتر، اون قدر که چشم هاش دق نییش رو آورد پاچند بار ابروهاش رو باال انداخت، سر طنت،یش با

:گفت یزد و با لحن سرخوش یطونیش

. یعسل -

. خنده یبهت م يور هیداره  نیبب ؟ياگه نظر ند يریم یتو م ت؟یخرک يعشوه ها نیبا ا زم،یتو سرم بر یاز دست تو من چه خاک! سارا يوا

!چه خبره؟ گهیدلش د يدونه تو یده، خدا ملبش پوزخن يرو

:برد گفت یم وونیو همون طور که منو به سمت ا ستادیصاف ا. سرش رو عقب برد یعل

. شه ینم یچشم عسل یچیبه نظرِ منم ه -
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از عکس  یود ولب یخودمم عسل يهر چند چشم ها. موقع باز نشه یقدر ب نیکه ا رمیدهنم رو بگ يتونم جلو یکه م ییگرفتم تا جا میتصم

. کامال مشخص بود که به خودش گرفته یالعملِ عل

زنِ . سراغِ مادر بزرگش میرفت ،یدست پدرِ عل دنِیو بوس یبا مادرِ عل یبا بزرگ ترها و روبوس یبعد از سالم و احوال پرس. وونیا يتو میرفت

صورتش،  يبود و چروك ها شینیب يرو یبزرگ نکیع. دمشخص بو کشیکوچ يپتو، باز هم جثه  يتو دهیچیو پ یصندل يکه رو ینقش زیر

. دلم گرفت. چه قدر چهرش مظلوم و خسته بود. بود دایپ شیگوشش هم از کنارِ روسر يسمعک تو مِیس. تجربه داشتن هااز سال  تیحکا

:جلو رفت و بعد از سالم گفت یاول عل م،یکن یباهاش احوال پرس میخواست یکه م یموقع

که؟  یشناس یو ممادر بزرگ، من -

:شد و بعد گفت قیصورتش دق يبزرگ چند لحظه تو مادر

 ؟ییرسول، تو -

:هم با خنده گفت یعل

. یضیبه مر یزن یخودت رو م یتو که حواست جمعه، الک! طونیش يا -

و  دیفتم سمت مادر بزرگ کشر یبازوم رو که داشتم م. و اومد عقب دیمادر بزرگ رو بوس یشونیپ یبود؟ عل یچ یمنظورِ عل ؟یچ یعنی! وا

:کرد و گفت کیسرش رو به گوشم نزد. ستمیوادارم کرد، با

. کن دییاشتباه گرفت فقط تا یداره، تو رو با هر ک مریآلزا -

مادر . داشته ییایخودش برو و ب يمثل ما جوون بوده و برا يروزگار هیمادر بزرگ مونده بود؟ حتما اون هم  نیاز ا یچ. شد شیر دلم

! بود یعل ییِشهرزاد، زنِ رسول و رسول هم دا. زرگ منو با شهرزاد اشتباه گرفتب

:گفت یعل م،یکه فارغ شد یاحوال پرس ریامرِ خط از

. من برم نمازم رو بخونم و برگردم. فاطمه شِیبرو پ يسارا، اگه دوست دار -

از خودش بزرگ تر بود و از مدل حرف  یشغول صحبت با خانومم. به فاطمه کردم ینگاه. رفت یتکون دادم و عل يسر دییتا ينشونه  به

اما  نمیبش شیخواست برم کنارِ آت یدلم م. فاطمه شدم شِیرفتن پ الِیخ یب! داغه بتیغ هیبود که بحثشون،  دایپ شونیدرِ گوش يزدن ها

کنم و باالخره  دایپام پ رِیگذاشتن ز يبرا يزیاطراف باغ رو با چشم گشتم تا چ یکم! نداخت یها درد رو به جونم م نش يفکرِ نشستن رو

طرف . ساله بود ستیب بایدخترِ تقر هی میبغل دست. نشستم هیکنارِ بق ییدو تاشون رو برداشتم و جا. شدم واریچند تا آجر کنارِ د يمتوجه 

. اسمش هم راحله بود! رسوله ییدا يِارکرد و متوجه شدم که ته تغ یهم خونگرم بود، خودش رو معرف یلیکه خ تراون دخ. بود یچپمم خال

پر  ییمقدمه با صدا یب یلیخ. گذاشت و نشست نیزم يآجر رو کنارِ من رو. آجر اومد هیبا  يا گهیبودم که دخترِ د شیآت يمشغولِ تماشا

:از عشوه گفت

جون کجاست؟  یپس عل -

کرده  شیهفت قلم آرا. به سر و شکلش انداختم یزنن؟ نگاه یصدا م یقدر خودمون نیرو ا یباشن که عل یک شونیشد؟ ا یچ دم؟ینفهم

که  ییموها. که باال زده نشده بود ییها نیکه تنگ نبود و آست ییمانتو هی. لباسش چندان بد نبود دیرس یهمسنِ خودم به نظر م بایبود و تقر

 یذوقم م يتو يکه بد جور يزیچ. بود دایتلش پ ییواگُلِ کام. عقب گذاشته بود يادیشالش رو ز یباال زده شده بودن ول تلساده با  یلیخ
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 نیبا ا یعنی! یشن نِیزم نیا ياون هم رو. نبود یمراسم نیبود که به نظرم اصال مناسبِ چن شیخیو م یپاشنه پونزده سانت يزد کفش ها

بودن، همرنگ شالش و رژِ  یشیرفته بودم تو نخِ کفش هاش، قرمزِ آت يهم بپره؟ بد جور شیآت يرو زخواست ا یداغونش م يکفش ها

! خورده هیبود، البته فقط  غیخورده ج هی. ناخنش يرو يلبش و الك ها

:سر و لباسش شدم و گفتم یبررس الِیخ یب

. رفته نماز بخونه -

:کرد و گفت یپف

. هاش رو ترك نکرده يامل باز نیهنوز ا -

 یانگ م هیخودش از همه امل تر بود و حاال به بق. بود يچه موجود گهید نیا ؟يگفت امل باز یبه نماز خوندن م ؟يامل باز! افتاد فکم

» .شود یم ينماد روشن فکر ینید یرسد که ب یم يروزگار! افسوس«: گه یافتادم که م یعتیدکتر شر ياون جمله  ادیاراده  یب. چسبوند

 داشیپ ياعجوبه معلوم نبود از کدوم جهنم دره ا يدختره ! شه یکالسش م يادعا یلیقشنگ مشخص بود که خ! بودا نیهم قایاالن دق یعنی

 یو بهش اقتدا م ستادمیا یم یهم که شده، پشت سرِ عل سویف يدختره  نیتونستم نماز بخونم، وگرنه از حرصِ ا یکه نم فیح! شده بود

! که واقعا هم موفق شده بودهر چند . موفق بوده ختنیکرم ر يخواستم فکر کنه که تو ینم. کردم خونسرد باشم یسع. کردم

:روح اما محکم نگاهش کردم و گفتم یب یلیخ

بهت گفته امل؟  یصفت رو به خودت نسبت بده؟ تا حاال کس نیهم یتا حاال شده کس -

مسخره گفت هینازك کرد و با  یچشم پشت پوزخند:

!معلومه که نه -

:بهش انداختم و گفتم يتاسف بار نگاه

آن و آدم  هیکه خوبن، مورد حسادت بق ییآدم ها شهیهم. مسخره شدن هم ندونسته قیال یکس تو رو حت چیچون ه پس برات متاسفم، -

. خودشون رو باال ببرن هیخوان با خُرد کردنِ بق یتونن خودشون رو اصالح کنن م یکه نم يحسود يها

نحسِ دختره بندازم، بلند شدم و  ي افهیبه ق ینگاه مین یکه حت نیبدونِ ا. وونیا يکه اومد تو دمیرو د یجمله ام، عل نیگفتن آخر موقعِ

دفاع  یچرا از عل. خودم يحرف ها رِیدختره، درگ يحرف ها ریبود اما نه درگ ریمغزم هنوز درگ. نشستم وونیا يلبه  ،یرفتم کنارِ عل

 یبه عل یچرا وقت! دونم ینم دم؟یترس یاز چ. دمیرسناراحت؟ نه، در واقع ت. صدا زد، ناراحت شدم مانهیرو صم یدختره عل یقتکردم؟ چرا و

تو  یقدر برام مقدس شد که بخوام پشت سرش نماز بخونم؟ چ نیا یدفعه عل هیچرا ! خواست خرخره اش رو بجوم؟ یکرد دلم م نیتوه

کنه؟  نیتوه یاجازه بدم به عل يبه احد دیکردم نبا یوجودم شکل گرفته بود که احساس م

! دورِ شونه هام حلقه شد یچه طور دست عل دمیر بودم که نفهمفک يقدر تو اون

کرد، انگار منتظر بود نگاهش کنم تا  یداشت نگام م. با تعجب برگشتم سمتش و نگاهش کردم. بود دهیچپش چسب يراستم به پهلو يپهلو

 یبیعج ينگاهش گرما ؟یچه خواهش یلکرد و یانگار داشت با چشم هاش ازم خواهش م. تو چشم هاش بود یبیحسِ عج هی. بده حیتوض

.دیصداش موقعِ گفتنِ حرفش لرز. چشم هام دوخت يک تر کرد و چشم هاش رو تویسرش رو به صورتم نزد. داشت

. ادیدونم از من بدت م یم -
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بدم  ید من از علگفته بو یکرد؟ ک یم يفکر نیچن یچرا عل! بود؟ یچه حرف نیا. عقب دمیگفتم و ناخودآگاه صورتم رو کش يبلند نِیه

که در حقم  یهمه لطف نیشدم که با ا یزد فقط شرمنده اش م یحرف رو م نیاگه قبال ا. برام مهم شده بود یحاال که عل! اونم حاال اد؟یم

ر ه. اومد، به وجودش و حضورش عادت کرده بودم یبدم نم یمن از عل. بود یانصاف یواقعا ب! حاال یکنم ول یم یشناسکرده بازم نمک ن

هر  ه،یکردم دوست داشتم بدونم نظرش چ یکنه، هر موقع غذا درست م یکار م یگشتم که بفهمم داره چ یموقع تو خونه بود دنبالش م

من مهم  يبرا یعل...  یکه عل نیا یعنیهمه  نایا ه،یکردم که بفهمم عکس العملش چ یزوم م شچشم ها يرو دمیپوش یم دیموقع لباسِ جد

. اومد ینم بدم یبود، من از عل

داد تا منو به خودش  یکیشونه هام رو فشار کوچ یعل. نگاهم بخونه يتوقع داشتم افکارم رو از تو. کردم یطور هاج و واج نگاهش م همون

.عنوان خوشحال نبود چیکه به ه ییصدا دم،یصداش رو شن. تر کنه کینزد

 یمتوجه نم یبهت بگم که فکر نکن دیاحساس کردم با یول. است نایاست، چه حاجت به ب انیکه ع يزیچ! ؟يقدر تعجب کرد نیچرا ا -

. شم

چه  دید یما رو م یکیدرخت ها؟  نیرفت ب یچرا داشت م. درخت ها نیقدم زنون رفت ب. جاش بلند شد و منو هم با خودش بلند کرد از

. نه ایحواسش به ما هست  یکس نمینم تا ببکردم برگردم و به عقب نگاه ک یسع! شد یم يا يزیکرد؟ چه آبرو ر یخودش م شِیپ يفکر

:خورم گفت یقدر دارم وول م نیکه متوجه شد چرا ا یعل

. خودشون خوشن يدرخت ها واسه  نیب يادیز يزوج ها. باغ يتو میومدینگران نباش، فقط من و تو ن -

:صبرانه گفتم یچش شده بود؟ ب یعل. شه یتر م نیکردم صداش داره هر لحظه غمگ احساس

. شده بیعج یلیرفتارت خ ؟یناراحت يزیشده؟ از چ يزیچ -

دفعه سرش رو  هیاز هم باز شد اما  یگفتنِ حرف يچشم هام نگاه کرد و لب هاش برا يتو. درخت ها نیب میبود دهیرس. ستادیبه روم ا رو

بود؟ کم کم داشتم  ختهیبه هم ر يجور نیاخواست بگه که  یم یچ یعل! افتاده بود؟ یچه اتفاق یعنی. و منصرف شد گهیچرخوند به سمت د

. دمیترس یم

 ؟یعل -

. بله -

. شده بود یلحنِ کالمش عصب حاال

. یکن ینگرانم م يشده؟ دار یچ یشه بگ یم -

که داشت به  یعل یول...  یلب هام ول ياحساس کردم نگاهش رفت رو. چشم هام يمرتبه با دست هاش شونه هام رو گرفت و زل زد تو هی

.دمیمضطربش رو شن يصدا! توهم زده بودم؟ یعنی! کرد یشم هام نگاه مچ

. اون اتفاق ها گذشتن و تموم شدن. گذشته بوده يما افتاده همش تو يکه برا یتمام اتفاقات ،یرو بدون يزیچ هیخوام  یسارا، فقط م نیبب -

خواد به گذشته  یورد خودم مطمئنم، مطمئنم که هرگز دلم نمدونم، اما در م ینم يزیتکرار بشن، من در مورد تو چ ستیهم قرار ن گهید

 نیکردم که دارم بدتر یهر چند اون زمان فکر م. گذشته افتاده، به نفعم بوده يتو یهر اتفاق. که گذشته برام تکرار بشه نیا ایبرگردم 

 چیبه ه. دم ینم يگم که من در مورد تو نظر یزم مسارا، با. فهمم که چه قدر احمق بودم یاالن م یکنم ول یرو تجربه م میاتفاقات زندگ



کاربر انجمن نودهشتیا اسماء کرمی پور  – زمستان داغ                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٨

که  نیاز ا. میکه االن دارم راض يا یبگم که، من از زندگ نویخوام ا یسارا، م. یهست یخوب یلیکنم، تو دخترِ خ نیتوه بهتعنوان قصد ندارم 

خواد از شرِ من  یو دلت م ادیاز من بدت مدونم که  یم ،یهست یناراض تیوضع نیدونم که تو از ا یم یول م،یکنم راض یم یبا تو زندگ

...  شتریکم ب هیازت دارم،  یاهشخو هیسارا،  یول ،یراحت ش

حرف  دنیاون قدر از شن. زد یهاش دست و پا م هیهوا تو ر دنِیکش يانگار برا. نفس هاش کوتاه و پشت سرِ هم شده بودن. شد ساکت

. میهم راض یلیبرعکس، خ. ستمین یبا تو ناراض یمن از زندگ اد،یمن از تو بدم نم ،یعل«: تونستم بگم ینم یهاش هنگ کرده بودم که حت

که از شرِ حرف  میراض. ازدواج گوش بدم يمامان و بابا و اصرارشون برا يبه غر غرها ستمیکه مجبور ن. دارم یتقلمس یِکه زندگ میراض

تونم بهش  یم. کنم هیتونم بهش تک یدوست خوب که م هی ،یمون یم یمحا هیچون برام مثلِ  میراض. یکه هست میراض. يمردم راحتم کرد

» .کردنش رو داشته باشم یکه ترسِ شونه خال نیشونه اش بذارم، بدونِ ا يرو رو رمتونم س یکه م یدوست هی. اعتماد کنم

 رِییظه بعد صد و هشتاد درجه تغچند لح. دیکش یم قیعم يدر سکوت فقط نفس ها یحرف ها رو نتونستم بزنم و عل نیکدوم از ا چیه

:گفت یطونیش يحالت داد و با خنده 

. میکن تشونیاذ میبر ایجانِ من ب. با نامزدش ژنهیب! اون جا رو نگاه -

 گهید نیا! حالش خراب بود شیپ ي قهیدو دق نیدفعه چش شد؟ انگار نه انگار هم هی! باز موند صدریغار عل نِیهام گرد شد و دهنم ع چشم

چه قدر ! حاال یشه خوردش ول یمن عسل هم نم هیشه و با  یمثلِ برجِ زهر مار م گهید یکردم تا آخرِ مهمون یفکر م! بود یور آدمچه ج

! داد یم تیعوض رییتغ عیسر

ي هیاچهار پ هی يدختر رو. نشسته بودن و پهلوشون به ما بود گهیکه کنارِ همد دمیرس ينگاهش رو دنبال کردم و به پسر و دختر رد 

گاز  يهم جلوشون بود و رو هیگازِ چهار پا هی. پاهاش نشسته بود يپنجه  ينشسته بود و پسر هم زانوهاش رو خم کرده بود و رو یکیپالست

که در انتظارِ بو داده  ییهم ذرت ها گهید کیپالست هیپر از ذرت بو داده و  کیپالست هی نیزم يکنارِ دستش رو. بزرگ يقابلمه  هیهم 

 یهوسِ ذرت کردم و به عل. داد که ذرت ها نسوزن یزدن، پسر هم قابلمه رو تو هوا تکون م یهمون جور که با هم حرف م. بودن شدن،

:گفتم

. میبر ایموافقم، ب -

شده و مچاله  ي افهیرو گرفت و با ق شینیب یکه عل میهنوز چند قدم مونده بود بهشون برس. داد و راه افتاد لمیتحو یلبخند قشنگ یعل

:گفت يبلند يصدا

!ادیم يگند يچه بو! فیپ فیپ فیپ -

 یبودن با تعجب برگشتن سمت ما و پسر وقت دهیرو شن یعل يپسر و دختر که ظاهرا صدا! اومد ینم ییبو چیه یول دمیرو باال کش مینیب

:د زددا یسمت ما که عل ادیخواست ب. افتاد گُل از گُلش شکفت و از جاش بلند شد یچشمش به عل

. تکون نخور -

:سرِ جاش خشک شد و با تعجب گفت پسر

 ؟یشده عل یچ -

:رو جمع کرد و گفت شینیب یعل
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 ؟يخورد ازینکنه ظهر آبگوشت و پ. هم راه انداخته ییچه بو! توش یرو بکش پسر تا پاهات رو نذاشت فونیس -

. افتاد ادمیدفعه طرزِ نشستنِ پسره  هی. گه یم یچ یعل دیفهم ینم یسکوت برقرار شده بود و انگار کس. مینگاه کرد یبه عل یجیبا گ همه

که  نیبه محضِ ا! توش یرو بکش تا پات رو نذاشت فونیگفت س یداشت م ینشسته بود و حاال عل یباش ییکه سرِ سنگ دستشو یمثلِ وقت

:شونه اش و با چندش گفتم يمحکم زدم رو ه،یچ یلمنظورِ ع دمیفهم

. ینده علخدا مرگت ! ياَ -

منظورش شده بودن، شروع کردن به  يبودن و تازه متوجه  یحرف عل لیتحل رِیاون دو تا هم که انگار درگ. میدیهم غش غش خند بعد

:پسره گفت. بود دنیاما دختره همچنان در حالِ خند میآروم شد م،یدیکه خند یکم. دنیخند

 ؟يخند یقدر م نیچرا ا ؟یپس چت شده ضُح -

:گفت یستیراحت و بدون رودروبا یلیهم خ یعل

! يد یکار دستمون م یش ینخند، شل م -

 نیخنده رو هم داشت، ا ي نهیزم شیکه پ یهم به خنده افتادن و ضُح هیبق. دمیبلند خند يو قاه قاه با صدا رمیخودم رو بگ يجلو نتونستم

:به پسره کرد و گفت ینگاه یعل. اشکش در اومد گهیبار د

 ژن؟یب یکن یذرت درست م يکه تو دار شده یحاال چ -

:گفت ژنیب

. ره یبار نم ریو ز ارهیم يبهونه ا هی یگ یم یدرست کنه؟ به هر ک یپس ک -

:کرد و گفت ینوچ نوچ یعل

. درست کن لیگن چس ف یکه همه به تو م يکرد يکار هیحتما ! گهیخودته د رِیتقص -

 ژنیبخندم، ممکن بود آقا ب یکی نیشد به ا یواقعا روم نم گهید یشدم ول یمنفجر م داشتم از خنده. چش شده بود یعل! من يخدا يوا

! کرد؟ یم عشینامزدش ضا يکرد و جلو یم تشیاذ يجور نیا یداشتن که عل یچه قدر با هم شوخ ژنیو ب یعل یعنی. ناراحت بشه

:گفت ژنیب

 ؟ياریکم نم ژنیاون خونه اکس يسارا خانوم، شما تو -

:گاهش کردم و گفتمتعجب ن با

 ه؟یمنظورتون چ -

:اشاره کرد و گفت یابروهاش به عل با

 یم لیمن مسئولِ چس ف يشما رو به جا گهیدر شما هم اثر نکنه که سالِ د نیدر من اثر کرده، مواظب باش نیخب باالخره کمالِ همنش -

! کنن

 یراحت نیبه ا ژنیشد که ب یباورم نم. خورد یرفتن بودن، چرخ م هسیکه هر سه در حالِ ر یو ضح ژنیو ب یعل نیو چشمام ب دمیکش ینیه

. دمید یم يا گهید زیحاال چ یکنه ول ینم یکس باهاش شوخ چیکه ه هیا يآدمِ جد یکردم عل یفکر م شهیهم. انداخته باشه کهیت یبه عل

:گفت دهیبر دهیخنده هاش بر نیب یضح
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. نداره... خبر ... در آورده ... شاخ ... سارا رو ... کن ... نگاه ... فت درد گر... روده ام ... دل و ! خدا...  يوا -

:تا خندش تموم بشه و بعد گفت دیکش یقیعم نفس

ندازن؟  یراه م يشن، چه مسخره بازار یبا هم جفت م یدو تا وقت نیا یدون یمگه نم -

:گفتمهاج و واج . بود دهیبر دهیامونش نفسش بر یب ياز اثرِ خنده ها هنوز

. نمیب یباره که شما رو م نیمن از کجا بدونم؟ اصال من اول -

:با تعجب گفت یضح

 ؟یشناس یما رو نم یعنی ؟يجد -

:انداختم و گفتم نییسرم رو پا یشرمندگ با

.... نه وا -

:به پشتم زد و گفت یدست یضح

 ده؟یتو رو کجا د ژنیدونم ب یلبته نما م،یکرد ارتیمراسم عقد ز يماهت رو فقط تو ياشکال نداره، ما هم رو -

!شروع کرد به ابرو باال انداختن ژنیبه سرفه افتادن و ب یو عل ژنیمرتبه ب هی

:خودش رو با تکون دادنش سرگرم کرده بود و گفت ژنیذرت ها که ب يرفت سرِ قابلمه  یچشون بود؟ عل نایا

. چسبه یفقط داغش م م،یبخور میبذار دو تا بردار -

:نگاهم کرد و گفت. ابلمه رو برداشت و چند تا دونه برداشت و انداخت تو دهنشق در

. ذرت درست کردنش حرف نداره ژن،یب نیا ییبخور سارا، خدا ایب -

 یم یدو تا دونه برداشتم و انداختم تو دهنم، داغ بود و سع. باال دنیپر یو م دنیترک یذرت ها دونه دونه م. شدم و رفتم سرِ قابلمه وسوسه

تو  دیاز ذرت ها پر یکیبردارم، همون موقع  گهید يدستم رو جلو بردم تا چند تا دونه . کردم همون جور که تو دهنم بودن، فوتشون کنم

و شروع کردم به تکون دادنِ دستم  دمیکش یغیج دم،یپوستم رو که سوخت شن زیلیج يصدا. پشت انگشت اشاره ام دیو چسب دیترکهوا و 

دستش گرفت، آروم و قرار  يدستم رو تو یعل. کنده شدن نداشت الِیبود و خ دهیذرت به پوستم چسب یول فته،یدستم ب يتا ذرت از رو

 یدستم رو از دست عل. پوستم قرمز و ملتهب شده بود. انگشتم برداشت يذرت رو از رو یعل. دمیپر یم نیینداشتم و سرِ جام باال و پا

:گفتم يقرار یکردن و با بو شروع کردم به فوت  دمیکش رونیب

 ؟يدیدو تا ذرت رو به ما ند! يبود یچه قدر ناراض ژنیآقا ب. سوزه، پوستش کنده شد یم یلیخ -

:گفت یبا شرمندگ ژنیب

 زد که یآخه همش هم غر م. نیریبگ نویا ي قهی نیبر. بوده یاون ناراض دیمسعود پولشون رو داده، شا ست،یذرت ها مالِ من ن نیا... وا -

. مونه ینم یباق يزیبهشون ناخنک نزنه وگرنه تا وقت خوردنش چ یکس

 نمیدو ساله بش يبچه ها نیخواست ع یاصال دلم نم. شه یاحساس کردم تو چشم هام داره اشک جمع م. کردم یانگشتم رو فوت م همچنان

! گرفتن یم زگردیخودشون داشتن تو چشمم م ارِیاشک هام به اخت. دست خودم نبود یکنم ول يو زار هیگر ییجز یسوختگ هی يواسه 

 نینداشتم جز ا يچاره ا! برام انجام بده؟ يکار تیوضع نیا يتونه تو یم یکردم عل یچرا فکر م! یشد سمت عل دهیناخودآگاه نگاهم کش
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 یکار کنه ول یکرد چ یانگار داشت فکر م. دمید یرو م یو درموندگ یتو نگاهش نگران. کرد یهم داشت نگاهم م یعل. که تحمل کنم

سوزش ادامه  نیا گهید ي هیاگر دو ثان! يا يزیچه آبرو ر. شه یداره تار م یرِ علیاحساس کردم کم کم تصو. دیرس یبه ذهنش نم يزیچ

دخترك «: گه یبدم که داره م صیراحت تونستم تشخ یلیخ. بدونِ صدا حرکت کردن یعل يلب ها. شد یم ریکرد، اشک هام سراز یم دایپ

».من

حسِ  هی! دونم یداشتم؟ نم یچه احساس! دهنش يدستم رو گرفت و انگشتم رو کرد تو ،یقدم خودش رو بهم رسوند و بدون معطل هی با

 یروزِ عقد، حس آروم شدنِ سوزش انگشتم، حسِ نرم يانگشتم تو يرو يحسِ خجالت، حس خوردن عسل ها ،يریحسِ غافلگ ب،یعج

 هی يانگار حواسش به من نبود، انگار تو یعل...  یلپ هام، و عل یشد، حس داغ یم دهیکش تمانگش یسوختگ يرو یزبونش که به آروم

 نیامشب ا. نگاهش بود يتو یبیالتهابِ عج! دید یاز چشم م ریغ يا گهید زِیچ هیانگار  ینگاهش به چشم هام بود ول. بود يا گهید يایدن

هم یدلِ من و عل يتو گارد؟ انافتا یما م يداشت برا یچه اتفاق! جا چه خبر بود

. بود يباز شیو آت يسور چهارشنبه

. ارهیب رونیانگشتم رو از دهنش ب یباعث شد که عل ژن،یگلو صاف کردنِ ب يصدا

:گفت ژنیب

. داره، براش بزن یپماد سوختگ خچالشی يمادر بزرگ تو -

:گفت شیصورتش گرفت و در حالِ بررس يانگشتم رو جلو یلع. میتشکرِ آروم از کنارشون رد شد هیکرد و با  دییبا سر تا یعل

. سوزه یهنوزم م -

 یاحساس م. سوخت یاز انگشتم لپ هام م شتریب یکردم ول یاحساس م یفیسوخت؟ سوزشِ خف ینم ایسوخت  یم. لحظه فکر کردم چند

.بر احساسم شد يدییباعث تا یحرف عل. قرمز شدم یکردم حساب

. شه و لپ هاشون قرمز یو شفاف م دیپوستشون سف ارنیاز حموم م یرو وقتبچه کوچولوها  يدید -

:خواد بگه یم یچ نمیکردم تا بب دیینگاه تو چشم هام کرد و منم با سر حرفش رو تا هی

!یش یم یشکل نیهم یکش یخجالت م یتو هم وقت -

دادم  حیو ترج نییسرم رو انداختم پا! هام داغ تر شد شد و منم لپ رهیگذاشت، بهم خ شیرو به نما دشیسف يکه دندون ها يلبخند با

! کنه ریبه نفعِ خودش تعب یبگم و عل يزیچ هیچون ممکن بود دوباره . نگم یچیه

آشپزخونه  يکه تو يا یتک صندل يمنو نشوند رو. کرد دایرو پ یپماد سوختگ خچالیدرِ  يتو ياز قفسه  یعل. آشپزخونه يتو میرفت یعل با

بزنه که  یخواست حرف. پخشش کرد یسوختگ يو با انگشت خودش، رو دیانگشتم مال ياز پماد رو رو یکم. کنارِ پام زانو زدبود و خودش 

. ستادیدرِ آشپزخونه ا رچوبِچها ينفر تو هی

رو مسخره  یندنِ علکه نماز خو سویف سیف يهمون دختره  دنِیبا د. میو به سمت در نگاه کرد میهمزمان سرهامون رو باال گرفت یو عل من

مشغولِ چرب کردنِ  یظیهم صورتش رو برگردونده بود و با اخمِ غل یعل. نگاه کردم یروم رو برگردوندم و به عل دم،یکش یکرده بود، پف

:گفت يکه دستم رو گرفت و با لحن عاشقانه ا دینکش هیبه ثان. بود یسوختگ
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عمه رضوان حرف  يشربت خنک بهت بدم که شربت آلبالوها هی میره، بر یم نیسوزشش از ب گهید ي قهیدلم، چند دق زِیبلند شو عز -

 ؟یخانوم یموافق. ندارن

 یقلقلکم م یحس هی. زنه یحرف م يجور نیدختره ا نیبه خاطرِ حضور ا یکه عل دمیفهم. به موقع افتاد میبار تو عمرم، دوزار نیاول يبرا

چه  نیا دمیفهم ینم. دوست داشتم دختره رو حرص بدم! رو ببرم و در واقع، حالش رو ببرم استفاده تیاومده نها شیپ تیداد که از موقع

حلقه کردم و  یعل يدستم رو دور بازو! چشم هام رو پر از عشق کردم! وجودم شکل گرفته بود يتو دنشیبار د هیکه با  بود یحسِ نفرت

:دادم گفتم یم هیهمون طور که سرم رو به بازوش تک

. معرکه ست یعنی یکن فیتعر يزیچ ای یاز کس یتو حرف نداره، وقت ي قهیشه موافق نباشم، سل یمگه م -

سگ  ادیاش آدم رو  افهیق. شدم که چرا اصال نگاهش کردم مونیدادم اما پش لشیتحو يپوزخند م،یشد یطور که از کنارِ دختره رد م همون

! رهیاحساس کردم االنه که پاچه ام رو بگ! نداخت یهار م

:گفت يپر عشوه و کشدار يبا صدا دختره

. جـــان یعل -

زن داره  یعل نهیب یم. اَه اَه حالم به هم خورد! صداش نزدم يجور نیبار ا هیعاشقِ پرهام بودم  يعمر هی ل؟یقدر ذل نیدختر هم ا! عـــوق

! کشه یبهش خجالت هم نم دهیها چسب

 ه؟یدختر ک نیخوشم اومد اما برام سوال شده بود که ا یعل یاز کم محل یلیکه خ نیبا ا. نه نگاهش کرد، نه جوابش رو داد یعل

و همون طور  ختیشربت برام ر وانیل هی. بود ینیریو تخمه و ش وهیقرار داشت و روش شربت و م وونیا يکه تو يزیسمت م میرفت یعل با

:داد گفت یکه به دستم م

. زمیبخور عز -

! دمشینگاه کردم ند یداد؟ هر چ یگفتن ادامه م زمیهمچنان به عز یبود که عل یکیدختره همون نزد یعنی، به دور و برم کردم ینگاه

:نگاه کردم و گفتم یپرسشگرانه به عل

بود؟  یدختره ک نیا -

:خونسرد گفت یلیخ یعل

 ؟یپرس یم یچ يواسه  -

:دادم و گفتم نیرو چ مینیب

. ادیاصال ازش خوشم نم! چندشه یلیخ -

:با تعجب گفت یعل

 ش؟یدیمگه قبال د -

:اکراه گفتم با

. اومد خودش رو چسبوند بهم ینماز بخون یاون موقع که رفت -

بهت گفت؟  یچ -
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. نموندم ششیپ ادیز. از بس عشوه اومد حالم رو به هم زد. دینگفت، فقط حالت رو پرس یخاص زِیچ ،یچیه -

. مانع شد ان،یو داد اطراف غیبزرگ پر از ذرت بو داده و ج کیبا چند تا پالست یو ضح ژنیحضورِ باما  هیدوباره بپرسم اون دختره ک خواستم

آورد و  وونیها رو با خودش به ا کیدو تا از پالست ژنیب. بودن بلند شدن و به سمت ذرت ها حمله ور شدن شیکه دورِ آت ییکسا يهمه 

:چشمش به من که افتاد گفت. ا گذاشتبزرگ تره يتا کاسه پخششون کرد و برا چند يتو

انگشتتون بهتر شد؟  -

:از پماد روش نبود انداختم و گفتم ياثر گهیبه انگشتم که د یسوزشش رو فراموش کرده بودم، نگاه یکل به

. بهتره یلیبله، خ -

:و گفت دیرو کش یدست عل ژنیب

. رسه یقشنگش داره م يمرحله  ش،یکنارِ آت میبر ایب -

هم متقابال لبخند زد و با  یعل. هم گذاشتم و لبخند زدم يپلک هام رو، رو. بره ژنیبا ب ایدونست با من بمونه  یبهم کرد، انگار نم یگاهن یعل

:گفت جانیو با ه دیدستم رو چسب یاون دو تا که رفتن، ضح. رفت ژنیب

؟يدیرو د ترایم -

:گفتم یبا نگران. امکان نداشت نیا! جا؟ نه، نه نیا! یعل یمیقد يمعشوقه ! ترایم. شدم خکوبیجام م سرِ

کو؟ کجاست؟  -

:کرد و گفت يدندون قُروچه ا یضح

! جونش یورِ دلِ عل -

تونستم چهره  یپشتشون به من بود و نم ینشسته بود ول یکنارِ عل يدختر. رفته بودن ژنیو ب یکه عل ییوحشت برگشتم سمت جا با

شوهر و بچه نداره پس چرا  ترایکرد؟ مگه م یکار م یجا چ نیا ترایم. به جونم افتاده بود يبد يدلشوره . مداشت يحالِ بد. نمیهاشون رو بب

هه، تو ! ستیمجرد ن گهیکه د یعل یول! هندستون کرده؟ ادی لشینکنه ف نه؟یبش دیبا یعل شِیهمه آدم، چرا پ نیاصال ا ؟نشسته یعل شِیپ

 ؟يداغ تر از آش شد يکاسه ! حاال تو چته؟. خونه اش يمزاحم آورده تو هیکه مجرده، فقط  هنیا تیواقع یول ستیمجرد ن یکن یفکر م

که شد، اَخه  یچه طور نوبت عل ؟یکن ینم ریبا پرهام س االتتیخ يبه عشقش فکر کنه؟ مگه همش تو نهتو یآزادانه م یهر ک یمگه نگفت

شد؟ 

. ارهیشوهرت، نذار از چنگت درش ب شِیبرو پ -

جا چه  نیا دمیفهم یم دیدونست؟ با یم یچ یو عل ترایم يما و گذشته  يبود؟ اون از رابطه  یمنظورش چ. نگاه کردم یجب به ضحتع با

. خبره

 ؟یضح -

بله؟  -

 ؟یشناس یرو م یتو چه قدر عل -

:فکر کرد و بعد گفت یکم
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. دونم یدربارش نم يادیز زِیمن چ -

 ؟یستین یعل لِیمگه تو فام -

. نه -

 ؟ینه؟ پس چ -

 نیهم هم ژنیمن و ب. ندارن يراز نگفته ا چیه ژنیو ب یعل. یدوست عل نیو در واقع بهتر هیعل يپسر خاله  ژنیب. هستم ژنیمن، نامزد ب -

. دونم یدونه منم م یم ژنیکه ب يزیرو از من پنهون کنه، هر چ يزیچ چیتونه ه یوقت نم چیه ژنیب. طور

:گفتم یجیگ با

دونه؟  یم یچ ژنیآقا ب مگه -

. شما دو تا ياز ازدواج و ازدواجِ صور یبودنِ عل يفرار ترا،یو م یعل يگذشته  -

:با آرامش گفت یضح. و با وحشت زل زدم تو چشم هاش دمیکش ینیه

خوام کمکتون  یکه م نهیا ي زنم واسه یحرف ها رو م نیماجرا خبر نداره، االنم که دارم به تو ا نیاز ا يا گهیکسِ د چینگران نباش، ه -

. کنم

 ؟یکمک؟ چه کمک -

. ارهیرو از چنگت در ب یعل ترا،یم یراحت نیبه هم يبذار دینبا -

. که متاهله ترایم ه؟یمنظورت چ -

:گفت تیکرد و با عصبان یپف

! شه یداره از همسرش جدا م ؟یدون یمگه نم -

 ؟یچ يبرا ؟یگ یم يجد -

. افتاد ترایم نیا رِیبدبخت هم گ يضار نیدونم؟ ا یمن چه م -

 ه؟یرضا ک -

. یعل يپسر عمو -

. به من نگفته ترایم يدرباره  يادیز زیچ یعل ه؟یچ هیقض یتر بگ قیشه دق یم ؟یعل يپسر عمو ؟یچ -

 ترایکنه و از قضا م یم شیبه رضا معرف اد،یخوشش م ترایاز م یکه عل نیدانشگاه بودن، چند وقت بعد از ا هی يتو یو عل ترایرضا و م -

 يرضا هم که عاشقِ چشم و ابرو. ره سراغِ رضا یکنه و م یرو ول م یشه که عل یم يجور نیو ا ادیخوشش م یاز عل شتریخانوم از رضا ب

. ماجرا ي هیو بق يره خواستگار ی، م!)کردنِ چونه اش گفت يور هیجمله رو با  نیا(شده بود  ترایم ينداشته 

. نداشتن که ازدواج نکردن یبا هم، همخون یه بود از نظرِ فرهنگگفت یعل یول -

. ینیب یم يآره خب، راست گفته، خودت که دار -

پاش رو تکون داد و  ترایم. هم بودن و پشتشون هم به من بود شِیهمچنان پ. بهشون انداختم یدوباره نگاه. کرد یبه سمت عل ياشاره ا و

!یپونزده سانت يقرمزِ با پاشنه  يکفش ها. دیبرق از سرم پر. اومد یدر کفش هاش آشنا مچه ق. نمیتونستم کفش هاش رو بب
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و  ییچشم و رو یبا اون همه ب ترایم. یهم از دست عل ترا،یهم از دست م! گرفتم یم شیداشتم آت. بود سوئهیکه همون دختر ف نیا! يوا يا

! کنن یم زیو زیتو گوشِ هم و یبا زنِ مردم چ ستیدو ساعته معلوم ن! رو یمردونگ همه نیبنازم ا! یهم با اون همه دو رنگ یعل! ییایح یب

رو هم  یمردانگ يو معنا میبله، نمرد» !به دوره یاز مردانگ يا گهیفکر کردن به زنِ مرد د«. چه قدر من خرم که حرف هاش رو باور کردم

. میدیفهم

:گفتم تیعصبان با

پس رضا کجاست؟ بچه هاش کجان؟ -

. برگشته و درخواست طالق داده یبود ول کایهم آمر ترایم کا،یآمر -

؟یدون یرو از کجا م زهایچ نیتو ا -

. بهم گفت ژنیخب معلومه، ب -

بهش گفته؟  یدونه؟ عل یاز کجا م ژنیب -

نگو آقا با معشوقه در ! کنم یم یزندگ یکردم با چه مرد مقدس یمنو باش که فکر م! در تماسه؟ هه ترایبا م یعنیاز کجا خبردار شده؟  یعل

. نمیصبر کن بب. صورت جفتشون کنم يمشت حواله  هی یکیخواست برم  یدلم م. شدم یم وونهیخورد و داشتم د یخون خونم رو م! تماسه

 یازدواجِ دروغ نیا نیکه داشت يرفته روز ادتیکه  نیمثلِ ا ؟يکاره ا یوسط چ نیتو ا ؟يخور یقدر حرص م نیا یواسه چ! تو چته سارا؟

نداره  یانتظارات چیه يگریکس از د چینداره، ه يکار يگرید یکس به زندگ چیه ن؟یبا هم گذاشت یچه شرط و شروط نیداد یم بیرو ترت

، حماقت کردم میکلِ زندگ. ارین ادمیقدر حماقت هام رو  نیا گه،یبسه د! مسخره، خسته شد، طالق یزندگ نیاز ا نیاز طرف یکیو هر موقع 

 يچرا حرفت رو خورد ؟یچ یبه عل...  یحماقت کردم عاشقِ پرهام شدم، حماقت کردم ازدواج کردم و حاال هم حماقت کردم که به عل

 ماتتیتصم يجا چیه ،یگرفت میبار با عقلت تصم نیتو ا یول. از دلم ضربه خوردم شهیچون هم ؟یحرف دلت رو بزن یترس یسارا؟ چرا م

که  نهیبه خاطرِ ا تتیوضع نیا ه؟یکه االن دارم چ یتیوضع نیشم؟ پس ا ینم مونیپش. یش ینم مونین باش پشنبوده، پس مطمئ یاحساس

صبور ! ستین ترایبه م یتوجه عل یکه به معن ترایم کنارِدر  یعل دنیصرف د ،ير یم یطرفه به قاض هی يدار ،یکن یعمل م یاحساس يدار

. از چه قراره انیجر یفهم یباش سارا، صبور باش، باالخره م

گفتم؟ حواست کجاست دختر؟ یچ يدیزنم؟ اصال شن یسه ساعته دارم صدات م ؟ییمعلوم هست کجا -

:نگاه کردم و گفتم یبه ضح یجیگ با

؟یشه دوباره بگ یحواسم نبود، م دیببخش ؟یگفت یهان؟ چ -

گفت يدلخور ي افهینازك کرد و با ق یچشم پشت:

مخش رو کار گرفته و  ترایماجرا خبر نداره، االنم احتماال م نیروحش هم از ا چارهیب یِعل ده،یاز مامانش شن نژیحرف ها رو ب نیگم ا یم -

. ده یجلوه م ریتقص یخودش رو ب ییداره با مظلوم نما

:سماجت گفتم با

ده؟یاز کجا فهم ژنیمامانِ ب -

:لجش در اومده بود گفت يکه بد جور یضح
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فکرش رو . دوست شده ترایبا مامانِ م ژنیکه منبع موثقه؟ مامانِ ب یمطمئن بش يخوا یم. خوشم اومد یول! رونایب یکش یمو رو از ماست م -

 ریآب ز ژنِیب نیسرِ ا رِیهمه ز نایبوده دوست شده، البته ا یعل يمعشوقه  یزمان هیکه  یرفته با مامانِ کس یدوست عل نیمامانِ بهتر! بکن

. ارهیدست اول ب يجاسوسِ خودش کرده که واسش خبرهامامانش رو  يجور نیا! ههکا

:و گفت دیخند زیر زیر

به  ترایم! چرا تنها اومده ترایم میدشمن که االن خبر نداشت يزبله، اگه مامانش رو نفرستاده بود تو خونه  یلیخ اشم،یتخس باز نیعاشقِ هم -

انصاف بچه هاشم سپرده  یب. ومدهیو چون رضا کار داشته ن رانیاومده اتنگ شده بوده،  دشیع يو شب ها رانیا يهمه گفته چون دلش برا

؟یهست يبگه آخه تو چه جور مادر ستین یکی! کوچولو رو يدو تا بچه . رستاردست پ

ه عاطف یچه قدر ب ترایداده بودن و م لیرو تشک يگسترده ا يخبر يزن و شوهر و مادرشوهر عجب شبکه  نیمونده بودم که ا نیکف ا تو

. قدر راحت بچه هاش رو رها کرده بود نیبود که ا

نماز خوندن داد تا ته  يکه درباره  يو حاال با اون نظر هیمرد ریگفته بود افکارش پ یبه عل ترایم. افتادم ترایم يدرباره  یعل يحرف ها ادی

هم  یسوال رو از ضح نیهم يدیناام تیبود؟ در نهاسر و شکل شده  نیبا ا ترایبود چه طور عاشقِ م يدیکه آدمِ مق یعل یخط رو رفتم، ول

 یجاسوس نیالبته ا! یذاشت کف دست ضح یم ژنیکرد، ب یدست تو دماغش هم م چارهیب یِظاهرا عل. هم جوابم رو داد یو ضح دمیسپر

.به نفعِ من شده بود ژنیب يها

که  یاز وقت ترایدانشگاه؟ البته م انیب یختیر نیه دخترها اده ک یاجازه م یکدوم دانشگاه ،یدون یآخه دختر خوب، خودت که بهتر م -

. روش اثر گذاشت يفرهنگ غرب بد جور! هم بدتر شد کایرفت آمر

داد؟ حیترج یرضا رو به عل ترا،یشد که م یاصال چ -

لباس بپوشه و از  يچه طور ترایم نداشته، براش مهم نبوده يکار ترایبه سر و شکلِ م. و بندتر دیق یچون رضا هم پول دارتر بوده، هم ب -

. کایهم که عاشقِ آمر ترایبوده، م کایهمه مهم تر، عازمِ آمر

و  فتهیقدر اتفاقات جالب ب نیا یمهمون نیا يکردم تو یدادم، اصال فکرش رو نم یگوش م یضح يگرفتم و به حرف ها یرو گاز م لبم

. و بشمرو به ر ترایکه با م نیبشنوم و جالب تر ا دیجد يزهایچ

:با نفرت ادامه داد یضح

.روز انداخت نیمادربزرگ رو به ا ترایم نیاصال هم -

:نگاه کردم و گفتم یوحشت به ضح با

؟یزن یحرف رو م نیچرا ا ه؟یمنظورت چ -

. البته منم باهاش موافقم ژنه،یحرف ب ست،یحرف من ن نیا -

ه؟یچ انیجر یشه بگ یم -

:و با حرص گفت دیکوب نیزم يپاش رو، رو یضح

. گهیواضح تر بگو و هزار تا غر غرِ د ه؟یچ انیجر ه؟یمنظورت چ یگ یم یبعد هم ه! آدم حرفش رو بزنه يد یسارا، اصال امون نم يوا -

:انداختم و گفتم نییسرم رو پا یشرمندگ با
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؟یشه بگ یحاال م د،یببخش -

:کرد و گفت یپف

. ودنب کیفابر قیو مادر بزرگ رف یظاهرا عل -

:هم خندش گرفت و گفت یضح. خنده رِیزدم ز یتعجب کردم و پق رشیتعب از

نگاه به االنش نکن که . رو دوست داشتن گهیهمد یلیبودم خ دهیکنه و خودمم قبال د یم فیتعر ژنیجور که ب نیگم، ا یباور کن راست م -

خوره، به  یغصه م یلیافتاده خ یعل يبرا یفهمه چه اتفاق یم یطفلک وقت. تونه بشناسه یکس رو نم چیدر واقع ه. شناسه یرو نم یعل

به . مادربزرگ بود نیرو بهش نشون داده بود، هم ترایم ،یکه عل یکس نیاول. شده بود ترایم رِیاز نوه هاشم درگ گهید یکیخصوص که 

مادر بزرگ  یو تونست دوباره سرِ پا بشه ول جوون بود یآب شد اما عل یعل يداشت، پا به پا یکه مادر بزرگ به عل یخاص يخاطرِ عالقه 

وقت ازدواج  چیه گهیبه مادر بزرگ گفته بود که د. گفته یمادر بزرگ م يدرد و دل هاش رو واسه  یبه خصوص که عل. روز افتاد نیبه ا

. بود مارستانیبد بود و تو ب یلیاون موقع مادر بزرگ حالش خ. مادر بزرگ بود نیتن به ازدواج داد هم یهم که عل یلیاز دال یکی. کنه ینم

 یلیخ یدر واقع عل. انجام بده يازدواجِ صور هیهم به خاطرِ مادر بزرگ حاضر شد  یعل. هبود یخواسته ازدواجِ عل یهم که م يزیتنها چ

. یسرِ راهش قرار گرفت يازدواجِ صور نیا يشانس آورد که تو برا

مگه من چمه؟ -

 هی یازدواجِ دروغ نیگم شانس آورده، چون ا یکه م نهیواسه هم ،یهم خوب یلیبرعکس خ ،يدار يرادیو انبود که ت نیمنظورم ا! نه نه -

که هر  ژنیحرف ب ست،یحرف من ن نایا. با تو ازدواج کرده هر روز سرحال تر از روزِ قبلشه یاز وقت. رو، روبراه کرده یعل یزندگ ییجورا

! اید یرو قلقلک م یاحساسات عل يفکر کنم دار ؟يکار کرد یچ یسارا خانوم با عل. هیعل لِروز ورِ د

:و گفتم دمیخند

. وقت بلد نبودم احساسات پسرها رو قلقلک بدم چیمن ه! یدست بردار ضح -

:نداشتن نکنه، گفتم تیکه واقع ییزهایچ ریبحث ادامه نده و فکرِ منو درگ نیبه ا گهیکه د نیا يبرا

نمش؟یمادر بزرگ تا بب شِیپ اوردیمنو ن یمدت عل نیچرا تو ا -

که با  دیترس یهم م ینبود، عل ادشیماجراها  نیاز ا يزیچ گهیگرفت و د مریکه مادر بزرگ آلزا نیاول ا ل،یکنم به دو دل یمن فکر م -

 نهیگفته بود ا ژنیب به یدومش هم که خود عل لیدل. و حالش بدتر بشه ادیب ادشیکردن تو به عنوانِ همسرش، اتفاقات گذشته به  یمعرف

. که نگرانِ تو بوده

نگرانِ من؟ -

:با حرص گفت یضح

. صبر داشته باش گه،یگم د یدارم م! وسط حرف من يدیباز پا برهنه پر! يوا -

:ادامه داد یکردم و ضح يا یعذرخواه

. یبوده که تو از گذشته اش با خبر بش نینگرانِ ا یعل -
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باهام حرف  ترایهم در مورد م یرو دوست داره، بعد از عروس يا گهیگفت کسِ د يهمون روزِ خواستگار یمن که خبر داشتم، عل یول -

. زده بود

. کرد یکه آروم و قرار نداشتن نگاهم م ییآبِ دهنش رو قورت داد و همون جور با چشم ها. زل زده بود به دهنِ من دیبا شک و ترد یضح

آخرش هم . گشت یگفتن م يبرا یکرد و انگار دنبالِ حرف یدور و برش رو نگاه م. کردن ياش بازلبش و با ناخن ه دنِیشروع کرد به جو

:گفتن ونیشروع کرد به هذ

. بوده نیهم يواسه ...  گهید یدون یخب، پس م...  نیهم...  گهیخب، آره د...  یدون یم -

 یهست که نم ییخبرها هیزد که  یداد م یرفتارِ ضح. داد یبد م یدلم گواه. دیلنگ یکار م يجا هی. نداشتم یبه شور افتاد، حس خوب دلم

 گهیبوده که به من گفته که د ییزهایچ نیچرا نگران بوده که من از گذشته اش با خبر بشم؟ اگر گذشته اش فقط هم یعل. خواد بهم بگه 

نگرانِ  یروز انداخته و عل نیه که مادر بزرگ رو به اتو گذشته افتاد ياتفاقِ بد هیزد که  یمغزم داد م يمدام تو يزیچ هی! نداره ینگران

. برمال شدنشه

:گفت ستین یعیکه کامال مشخص بود طب يبا خنده ا. تابلو بحث رو عوض کرد یلیخ یضح

. دمیکش ژنیزبون ب رِیاز ز ،یراست -

:که ناراحت نشه گفتم نیا يشده بود، برا ریدرگ يکه فکرم بد جور نیا با

؟يدیزبونش کش رِیرو از ز یچ -

:گفت جانیه با

ده؟یتو رو کجا د ژنیدونم ب یمن گفتم که نم میکرد یحواست بود اون موقع که ذرت درست م -

. شد یمنم جالب م يداشت برا هیحاال قض. کردم دییسر تا با

کردن که نخوان جواب بدن؟شروع کردن به سرفه کردن و بعد هم خودشون رو با ذرت ها سرگرم  ژنیو ب یدفعه عل هیحواست بود  -

:کردم گفتم یم دییجور که تا همون

!يند یخواست بهت بفهمونه که سوت ینداخت و انگار م یتو ابرو باال م يهم برا ژنیب. آره، حواسم بود -

:کرد و گفت یکوتاه يخنده  یضح

.نشون داده بوده ژنیتو رو به ب یعل -

:تعجب گفتم با

؟یچ ي کجا؟ واسه ؟یک ؟یگ یم يجد -

. کردن بتیتعق ژنیبا ب ،یگشت یاز سرِ کار که بر م -

. یبا دهنِ باز، زل زدم به ضح. هام گرد شد چشم

آمارت  یکه حساب نیخالصه ا ؟یکن یچه کارها م ؟ير یکجا م ؟ير یم یخواستن بفهمن با ک یکار رو کردن، م نیبار هم ا نیظاهرا چند -

. رو گرفتن

؟یچ يآخه واسه  -
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:بهم کرد و گفت یهیاقل اندر سفع نگاه

اره؟یدختر رو در م هیآمارِ  یچ يپسر، واسه  هی -

:سرم رو خاروندم و گفتم! خبر بودم یکه من ازشون ب یچه اتفاقات. و واج نگاهش کردم هاج

- کردن؟ چه طور من متوجه نشدم؟ بمیتعق یک

.نبود بیاسمش تعق گهیکه د یاگه قرار بود تو متوجه بش -

 یهم م نیریگفتم و ش یم نیریش يرو واسه  میزندگ يپس فقط من نبودم که همه . و پوك ماجرا با خبر بود کیاز ج یبود که ضح بجال

 یهم مونده بود که خبر از قول و قرارِ من و عل یکس گهید! به به. یهم به ضح ژنیگفته و ب یم ژنیهم به ب یعل. ذاشت کف دست آرمان

:و گفتم دیبه ذهنم رس يفکر فعهد هینداشته باشه؟ 

کنم؟ یدونه من کجا کار م یاز کجا م یاصال عل! یراست -

:چونه اش رو خاروند و گفت یضح

. یکن یکجا کار م دهیکرده و فهم بتیخب، حتما از خونه تعق یول! ایگ یراست م -

:تتو بازوم و گف دیبا حرص کوب یدفعه ضح هی. تکون دادم و چونه ام رو خاروندم يسر

. نجات بده ترایرو از دست م یبکن و عل يفکر هینشده  ریتا د -

دفعه؟ هیبازوم از جا در اومد، چت شد ! يآ -

چِمه؟ ینگاه بنداز به اون طرف تا بفهم هی -

 یرو عقب مداره خودش  یاحساس کردم عل! یتیمیعجب صم. بود دهیچسب یعل يبه بازو ترایم يبازو. داد رو نگاه کردم یکه نشون م ییجا

:دوباره گفت یضح. لبخند زدم اریاخت یب. کشه

اره؟یتا از چنگت درش ب یسیجا وا نیماست هم نِیع يخوا یم -

. ادیاز من بر نم يکار چیه -

آخه چرا؟ -

تونه  ینم يا گهیکسِ د چیوقت با ه چیباشه ه ترایهنوزم دلش با م یاگه عل. میکاره ا چیمن و تو ه. رهیبگ میخودش تصم دیبا یعل -

. هیعل یزندگ نیا م،یکن لیرو بهش تحم يزیچ میتون یباشه، ما نم یقیدخترِ ناال ترایهر چه قدر هم که م. خوشبخت بشه

سارا؟ یپس تو چ -

 چیما ه ه،یروابط ما چه طور یدون یخوبه خودت م. دارم یبچه هم از عل هیانگار من » .سارا یپس تو چ«: یگ یم نیهمچ ؟یچه خبرته ضح -

قدر غصه  نیپس ا. نیکنه، فقط خونمون مشترکه، هم یم یخودش زندگ يبرا یبود، هر ک نیاز اول هم قرارمون هم م،یبه هم ندار يتعهد

. منو نخور ي

؟ينکرد دایپ یبه عل يعالقه ا چیتو ه یعنی -

:گفتم یکالفگ با

. یضح الیخ یب -
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نکن؟ یفضول یکه، ضح یعنی نیا -

. دونم یدارم، باور کن نم یدونم چه احساس یچون خودمم نم ال،یخ یم بگ ینه به جون تو، م -

:به شونه ام زد و گفت یدست. تکون داد و ساکت شد دنیفهم يبه نشونه  يسر یضح

.برنامه شروع شد -

. دستشون بود يزیچ هیکدوم  بودن و هر ستادهیا شیکنار آت فیده دوازده تا از پسرها به رد. رو باال گرفتم و به، رو به رو نگاه کردم سرم

درِ خودکار دم دهنش گرفته بود و اون  یکیدو تا استکانِ بلور،  یکیاون  ل،یدو تا در قندونِ است شونیکی ،یکیپالست يدبه  یکیقابلمه،  یکی

اول . ستر بلند شدگروه ارک يچند لحظه بعد، صدا. دستشون بود یتیچند تاشون هم فشفشه و ترقه کبر. نوشابه دستش بود يبطر هی یکی

تکون خوردنِ نوشابه  يهمه سکوت کرده بودن و صدا. يشروع کرد به تکون دادن بطر یخاص تمینوشابه دستش بود، با ر يکه بطر یاون

که درِ  يبعد از اون، پسر! بترکه و نوشابه ها به همه طرف پخش بشه يمنتظر بودم که هر لحظه بطر. شد یم دهیشن یبه خوب يبطر يتو

زده  يکه با در خودکار، به طرزِ هنرمندانه ا یسوت يچند لحظه بعد، صدا. شد جادیا ینازک يو صدا دین دستش بود، درها رو به هم کوبقندو

 نیهم به ا گهیخوردن استکان ها به همد نگیلیج نگیلیج يتنبک زدن با قابلمه و دبه و صدا ياصد. اضافه شد گهید يشد، به صداها یم

دست زدنشون  تمیر. که با دو تا انگشت بود یدست زدن. نشسته بودن، شروع کردن به دست زدن شیکه دور آت ییاونا .مجموعه اضافه شد

 بایتقر. و محکم تر شتریب يو چهارم پشت سر هم و ضربه پنجم با فاصله  سومزدن، ضربه  یبود که اول دو تا ضربه با فاصله م يجور نیا

 ي دهیاز ا. کردن یرو دنبال م تمیر نیهم ییجورا هیزدن  یمختلف م يها لهیکه با وس ییاونا ي بود و همه نیآهنگ هم هم یکل تمِیر

. ستین يخبر یاز ضح دمیبهش بگم اما د يزیچ که یبرگشتم سمت ضح. شدم رهیلبم نشست و با ذوق بهشون خ يجالبشون لبخند رو

:گفتم يتعجب کردم و با دلخور

. خواد بره یکنه که آدم بفهمه م ینم یاهـن و اوهون هیدختره کجا رفت؟ حداقل ! وا -

مگه توالته که اهن و اوهون کنه؟ -

 WC نیداده بود به ا يریگ! شدا یم شیزیچ هیهم امشب  یعل نیا. مواجه شدم یخندونِ عل يبرگشتم سمتش و با چهره . دمیجا پر از

ه نشدم؟بلند شد که من متوج شیاز کنارِ آت یاصال کـ)! یس ویدبل(

. ده یمزه م شتریب يجور نیا ه،یبق شِیپ شیکنار آت میبر ایب -

! بود یعجب زبل. کرد ینگاه م شیلم داده بود و داشت به آت ژنیب يافتاد که به بازو یچشمم به ضح. راه افتادم یزدم و همراه عل يلبخند

:دستش رو برد پشت سرم و گفت یعل. شتندا يکار ژنیبه ب ترایخوبه حاال م. ژنیزود خودش رو رسونده بود به ب

اجازه هست؟ -

:گفتم یجیگ با

؟يچه اجازه ا -

زد و گفت یمتعجب لبخند:

؟یدون یواقعا نم یعنی -

:تر شدم و گفتم جیگ
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؟یکار کن یچ يخوا یمگه م -

:گفت یآروم يرو آورد کنارِ گوشم و با صدا سرش

. خوام بغلت کنم یم -

:سر داد و گفت يبلند يخنده  یعل. دهنِ باز، زل زدم بهشگرد شده و  يچشم ها با

 ؟یکن ینگام م يجور نیچرا ا -

:زد و گفت میشونیآروم به پ يانگشت اشاره دو تا ضربه  با

؟يدیقدر ترس نیکه ا طونیتو مخته ش يچه فکر -

:و با خجالت گفتم دمیرو گز لبم

؟يخورد گهید زیچ هی شربت ينکنه به جا ؟یزن یم هیحرف ها چ نیا! یعل -

:دست راستش رو دور کمرم حلقه کرد و پهلوم رو به خودش چسبوند و گفت. داد لمیتحو يبلندتر ي خنده

. بود دخترك نیمنظورم ا -

 یداشت، هر حرف یکه امشب عل یبیعج یِکه من داشتم و سرخوش یبزنم، با اون فکرِ منحرف یشد حرف یاصال روم نم یعنینگفتم،  یچیه

 یآرزو باق هیفقط در حد  نیخب، ا یخونده ول یگوشش چ رِیز ترایدوست داشتم بفهمم م یلیخ. کرد یم دایاز توش پ يزیچ هیزدم  یم

. موند

منم مانتوم رو . نشست نیزم يشدنِ لباسش باشه، رو فیکه نگرانِ کث نیراحت بدونِ ا یلیخ یعل! شن ها يبار رو نیو ا مینشست هیبق کنارِ

اون طرف . گشتم یم ترایبا چشم دنبالِ م. کردم شیدست زدن و منم همراه هیشروع کرد همراه بق یعل. شلوارم نشستم يو روباال زدم 

بشم و از  ترایم الِیخ یگرفتم ب میتصم. نبود هیو اصال حواسش هم به بق شیشده بود به آت رهیخ! مخصوصش نشسته بود آجرِ يرو شیآت

. زنده لذت ببرم ياجرا نیا

:گفت کشیپسر اومد نزد یرو صدا زد و وقت يپسر یعل

. چند تا هم فشفشه بنداز. ایتیکبر! ایها رو ننداز یبمب ش،یفرهاد، چند تاشون رو بنداز تو آت -

. آقا، رو چشمم یچشم عل -

وع کردن به غر غر کردن و و شر دنیهمه از جا پر. تـَــرق بلند شد يصدا. بعد يو چند لحظه  شیپرت کرد تو آت يزیچ هیلحظه  همون

 نیو آروم و مهربون از ا ریسر به ز یِشد اون عل یباورم نم. گُل کرده بود طنتشیتخس ش يمثل بچه ها. رفت یم سهیهم از خنده ر یعل

 غیج یکی یکیو دخترها  دنیترک یپشت سرِ هم م یکی یکیو  شیفرهاد چند تا ترقه رو با هم انداخت تو آت. باشه لدها هم ب يمردم آزار

بعد از . کرد یعمرش نگاه م يبه ثمره ها یو مادر بزرگ با لبخند آروم دنیخند یبه بچه هاشون م وونیا يبزرگ ترها از تو. زدن یم

. درست کرده بود یجالب يصحنه  شیآت نیفشفشه ب يجرقه ها. قشنگ کرد یلیرو خ شیش که آتیآت يترقه، چند تا فشفشه انداخت تو

. درِ گوشش گفت و قابلمه رو ازش گرفت و برگشت کنارِ من نشست يزیچ. که قابلمه دستش بود يرفت سراغِ اون پسر بلند شد و یعل

با  یهمزمان با روشن شدن فشفشه ها، عل. و دونه دونه روشنشون کرد دیچ شیدور تا دور آت ،ینیاز پسرها، چند تا فشفشه زم گهید یکی

دست و پاهاشون . وسط دنیو پر نیزم يدستشون بود ول کردن رو یپسرها، هر چ يقابلمه و همه شروع کرد به تنبک زدن با  يتند تمیر



کاربر انجمن نودهشتیا اسماء کرمی پور  – زمستان داغ                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٢

هم با  یعل. رفتم یم سهیداشتم از خنده ر. آوردن یسرخ پوست ها رو در م يدادن و ادا یزد تکون م یم یکه عل يتند تمیرو هماهنگ با ر

افتاد که دوباره از شدت خنده  یچشمم به ضح. بود يمثلِ آهنگ بندر ییراجو هی تمشیر. زد یو همچنان تنبک م دیخند یبلند م يصدا

داشت  یکه به طرز وحشتناک دمیرس ژنیرو دنبال کردم و به ب یرد نگاه ضح. نبود ژنیاز ب يخبر. گونه هاش روان شده بود ياشک رو

برگشت و با تعجب به من  یعل. دمیبلند خند يا صداکنترلم رو از دست دادم و ب! برقصه يکوپتر یخواست هل ینداخت و مثال م یجفتک م

حال و  يهمه تو. هم به خنده افتاد یاشاره کردم و عل ژنیبه ب دمیخند یشد؟ منم همون طور که م ینگاه کرد و با سر اشاره کرد که چ

 يهمه . سرمون قرمز شد يباالاون آسمون  ازکرد و بعد  لیتبد غیخنده ها رو به ج ،يوحشتناك انفجار يکه صدا میبود دنیخند يهوا

و قرمز تو  یو آب دیسبز و زرد و سف ينورها. میکه به راه افتاده بود، شد یقشنگ يباز شیآت يسرها به سمت آسمون بلند شد و محو تماشا

باز کرده بودم و دهنم رو  جانیاون قدر از شدت ه. میدیکش یم غیبا هر انفجار، همه ج. کردن یم جادیا یبیمه يشد و صدا یهوا پخش م

.خوره یلبم داره چاك م يکردم گوشه ها یکرد، هم احساس م یبودم که، هم گونه هام درد م دهیخند

:داد یکه اخطار م دمیداد فرهاد رو شن يصدا

. نیکر نش نیریگوش هاتون رو بگ -

يگوش هاشون و تا اومدم بفهمم چه خبر شده، ترقه ا يدست هاشون رو گذاشتن رو همه

فرو کردم،  یعل يبازو يو سرم و تو دمیکش يبلند غیاز ترس ج. شد اهیس یبه کل واریکرد و د جادیا یوحشتناک يکه صدا دیکوب واریه دب رو

 یرو نم ییکنه و چون خودش جا یبرف فرو م يکبک بود که سرش رو تو نیع قایحرکتم دق. صورتم يرو دمیرو گرفتم و کش یعل نیآست

دست از تنبک زدن  یعل. کرده بودم میقا یبازو و لباسِ عل يمنم سرم رو تو. بشه میو تونسته قا ننیب ینم نویم اه هیکنه بق یفکر م نهیب

:دست هاش رو دورم حلقه کرد و گفت د،یکش

. نمتیسارا، سرت رو بلند کن بب! گهیتموم شد د ؟يدیترس -

. ن بود، هم نگراننگاه کردم که چهرش هم خندا یرو باال آوردم و با خجالت به عل سرم

؟يکرد یکار م یجبهه چ يبر یخواست یتو اگه م. ترقه بود هی! که ستین يزیچ -

 ترایخودم رو جمع و جور کردم و با چشم دنبالِ م. شدم که همه حواسشون به ما بود هیبق يمتوجه ! گفتا یراست م. حرفش خندم گرفت از

. چرخوندم يا گهینشون بدم، چشمم رو به سمت د یعکس العمل چیه که نیبدونِ ا. کرد یبا خشم و نفرت نگاهم م. گشتم

:گفت یعل

دن؟یتو کارِ پر میبر نیبچه ها موافق -

:از پسرها گفت یکیکردن و  دییتا همه

. جالب براتون دارم زِیسورپرا هی دیلحظه صبر کن هی -

 یکیپالست یقوط هیها و از توش  لونیاز نا یکی يکرد تودستش رو . برگشت یمشک لونِیساختمون و با دو تا نا يدوون رفت تو دوون

:کوچولو در آورد و گفت ياستوانه ا

. نیحواستون باشه نفس نکش نیبپر شیاز رو آت نیخوا یهم م یوقت ن،یریهم فاصله بگ شیاز آت ن،یرو خلوت کن شیدورِ آت نیبلند ش -



کاربر انجمن نودهشتیا اسماء کرمی پور  – زمستان داغ                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٣

 شیو از آت میگذاشت واریبود رو کنارِ د شیکه دور آت ییآجرها. میلند شدو کم کم از جاهامون ب مینگاه کرد گهیبا تعجب به همد همه

. میفاصله گرفت

:گفت فرهاد

؟يکار دستمون بد يدیشب ع ،یوقت منفجرمون نکن هیبرزو،  -

:پسر که اسمش برزو بود، گفت اون

ن؟یآماده ا. خطره یب تیکبر! نه بابا -

:میبا هم گفت همه

. میآماده ا -

:گفت. رو باز کرد و نگاهمون کرد یکیپالست یوطدر ق برزو

. ضرر داره! ناینفس نکش نیپر یم شیآت ياز رو یگم، وقت یبازم دارم م -

:و گفت شیآت يتوش بود گرفت باال یرو که قوط دستش

.دو، سه ک،ی -

شروع  جانیهمه با ه. و هوا پخش شدبلند شد و ت شیاز آت يکرد و دود سبز یخال شیآت يجور پودر بود، تو هیرو که  یقوط اتیمحتو

 نیو قبل از ا دیدو شیرو گرفت و با سرعت به سمت آت یدست ضح ژنیب. زدن یپسرها هم سوت م. و دست زدن دنیکش غیبه ج میکرد

:برسه داد زد شیکه به آت

. اینفس نکش یضح -

:گفت یضح. و برگشتن دنیسبز پر يدودها نیو از ب شیآت ياز رو گهیبا همد یو ضح ژنیب

. شه یکه نم میاگه قرار باشه نفس نکش. من از تو يتو از من، زرد یسرخ. من دوست دارم شعرِ مخصوصش رو بخونم -

:گفت برزو

! شه ها یاالن دودش تموم م نیبپر نیزود باش. تا بعد نیدودها حال کن نیدور با ا هیدارم، صبر داشته باش،  ییواسه اونم فکرها -

باز به  شِیدود سبز تموم شد و من همچنان با ن. دنیپر یم شیآت يو تند تند از رو شیسمت آت دنیه به تکاپو افتادن و دوحرفش هم نیا با

:کنارِ گوشم گفت یعل. کردم ینگاه م هیبق

؟يبپر يخوا ینم -

:گم گفتم یدارم م یکه حواسم باشه چ نیکردم و بدونِ ا نگاهش

. ده یکه مزه نم ییتنها -

:زد و گفت ینیخند غمگلب یعل

؟يکه منو قبول ندار یعنی نیا -

بار فکر کنه که  نیدادم دوباره اشتباه برداشت کنه و ا یاجازه م دیکنه؟ نبا یبرداشت م گهیجور د هی نیگم ا یم یچرا من هر چ! بابا يا

»!کمک کن باز گند نزنم ایخدا«: و تو دلم گفتم دمیکش یقینفس عم. ادیواقعا ازش بدم م
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. نبود نیمنظورم ا -

:کردم با خجالت گفتم یم يشالم باز يها شهیو همون جور که با ر نییرو انداختم پا سرم

؟یش یحرف هام رو اشتباه متوجه م شهیکه تو هم هیمن چ ریتقص ،یکن میازت درخواست کنم همراه میمستق ریخواستم غ یسرم م رِیخ -

منم سرم . گفت ینم یچیساکت بود و ه یعل. که گفته بودم توش نبود يزیجز همون چ يا گهید برداشت چیکه ه يجمله ا هی. گفتم باالخره

.لحن صداش و حرفش تنم رو مور مور کرد. دمیصداش رو کنارِ گوشم شن. شد نگاهش کنم یبود و روم نم نییپا

... شلوغه وگرنه  یلیدور و برمون خ يشانس آورد -

نگاهم به چشم هاش ! باشم دهیمطمئن نبودم درست شن. گفت؟ آروم آروم سرم رو باال آوردم یچ یعل دم؟یشن یچ. شد زیهام ت گوش

 یچشم هاش م. کرد ینگام م بیعج یلیخ. بودم دهیند یچشم چیه يرو تو ینگاه نیتا حاال چن. دیچشم هاش دلم لرز دنِیاز د. دیرس

کرد،  یبه لب هام نگاه م میداشت مستق یتوهم نزده بودم، عل گهیددفعه  نیحاضرم قسم بخورم که ا. دیبار یازشون م طنتیو ش دیخند

 يدستم رو محکم تو یعل. دهنم ياومد تو یزد، کف دست هام عرق کرده بود، نفس هام کوتاه شده بود و قلبم داشت م یقلبم تند تند م

:دستش گرفت و گفت

. یباشه نفست رو حبس کن ادتی م،یبپر میبر -

 یِقوط هیبرزو . دمیرنگ نفسم رو حبس کردم و پر یآب يبه دودها دنیقبل از رس دن،یشروع کردم به دو یهمراه عل کردم و دییسر تا با

 جانیبه دستم داد و با ه يفشار. بود یگرمِ عل يدست ها يهمچنان دستم تو. اضافه شد یکرد و دود زرد به دود آب یخال شیآت يتو گهید

:گفت

م؟یبر -

:زده گفتم ذوق

. میرب -

و حلقم نره  هیکه دود تو ر نیتو هوا معلق شدم و از ترسِ ا. دستاش رو دور کمرم قالب کرد یآخر، عل يو لحظه  میکرد دنیبه دو شروع

. گذاشت نیها منو زم شیرد کرد و اون طرف آت شیآت يو منو هم با خودش از رو دیپر شیآت ياز رو یعل. دمیکش غیبا دهنِ بسته ج

 یعل. یدادم و زل زدم به عل رونینفسِ حبس شده ام رو با صدا ب! گرد شد ترایو م یضح يو چشم ها دمیه رو شنیت بقسوت و دس يصدا

 حیزل زدم تو چشم هاش، منتظر بودم به خاطرِ کارش توض ستاد،یا یوقت. بچه ها ي هیدستم رو گرفت و منو با خودش کشوند پشت سرِ بق

از ! خواست ازم سوء استفاده کنه و باهام خوش بگذرونه؟ یم ینکنه عل! همه آدم نیا يکرد، اونم جلو یبود که عل يچه کار گهید نیا. بده

و آقا به  رهیگ یهم که داره طالق م ترایجونش ننشسته بود؟ م ترایکنارِ م ش،یپ ي قهیدو دق نیداشت؟ مگه هم يکارها چه منظور نیا

 اره؟یبه روزم م یحواسش نبود که داره چ چراداخت؟ ن یبه جونم م شیچرا با کارهاش آت! رسه یعشقش م

:نگام کرد و گفت یبا شرمندگ یعل

... خوام سارا، باور کن  یمعذرت م -

. اریخوام، عذرِ بدتر از گناه ن یقانع کننده م لِیدل. یکن هیخوام کارت رو توج ینگو، نم یچیه -

بوده؟ يما چه قول و قرار نِیدونه ب ینم یکس ست،یدرست ن هیبق يجا؟ جلو نیسارا، آخه االن؟ ا -
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. دادم یم ترایم نیآتو دست ا دینبا. و حالت بدنم طلبکارانه نباشه افهیحواسمم بود که ق یکردم ول یمنتظر، نگاهش م همچنان

:با خواهش گفت یعل

. جاست نیا ترایسارا، م -

 يشدم که رو يبا دکمه ا يزدم و مشغولِ باز يلبخند! پر رو يدختره  .اومد سمت ما یداشت آروم آروم م. ترایشد سمت م دهیکش نگاهم

.بود یعل راهنیپ بِیج

خب؟ منظور؟ -

:گفت رتیشده بود انداخت و با ح زونیبه دستم که از دکمه اش آو یگرد شده نگاه يبا چشم ها یعل

سارا؟ یکن یکار م یچ -

:گفتم يا انهیبردم با لبخند موذ یاش م قهیمت همون جور که دستم رو س! گرفت دنیتو وجودم لول کـرم

. طرف نیا ادیداره م ترایم -

کدومه؟ ترایم یدون یمگه تو م -

؟یدونم، منو دست کم گرفت یبله که م -

:زد و گفت يلبخند

. وقت تو رو دست کم نگرفتم دخترك چیمن ه -

 يانگار تو. گفت دخترك یم ییوقتا هیگفت سارا و  یبهم م ییاوقت ه هی. شدم یکم کم داشتم به دخترك گفتن هاش مشکوك م گهید

.شدم یدخترك م یخاص طیشرا

:کردم، تو چشم هاش نگاه کردم و گفتم یرو صاف م یعل ي قهیطور که  همون

. باهات حرف بزنه ادیخواد ب یم ترایفکر کنم م -

:گفت طنتیبا ش ترا،یم يتوجه به حرفم درباره  یب یعل

. ختهیبه هم ر دنیسرت مرتب کنم؟ موقعِ پر يتونم شالت رو رو یمنم م ،يریگ یم یمن کُشت ي قهیبا  يو داراالن که ت -

:با عجله گفت یاش شل شد و خواستم شالم رو مرتب کنم که عل قهیاز  دستم

- ا ا دستت رو بر ندار ست؟یحواسش به ما ن ترایمگه م! ا .

:برام زد و گفت یچشمک یبه صاف کردن نداشت، عل يازین چیکه ه یعل ي قهیدستم رو گرفتم به  دوباره

. با اجازه -

موهام  يدستش رو از رو. شال رِیشالم رو باال داد و با دست راستش، موهام رو فرستاد ز يبا دست چپش لبه . رو برد سمت شالم دستش

داشت . ام مرتبش کرد نهیس يو شالم رو دورِ گردنم تابوند و رو دیکش یقینفس عم. چونه ام رِیلپم و بعد هم ز يتا کنارِ گوشم و رو دیکش

.مزاحم شد ترایم يکه صدا» .خوب شد االح«: گفت یم

بپرم؟ شیآت ياز رو یشه کمکم کن یم ،یعلـ -

:گفت تراینداخت و ما ترایبه م ینگاه یعل! ردش کنه شیبود که کولش کنه و از آت نیپر رو باشه؟ حتما منظورشم ا دیآدم تا چه حد با! اوف
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. کفشم بلنده، سخته باهاشون بپرم يپاشنه  -

:به صورتش انداخت و گفت یتفاوت ینگاه ب یعل

!مادر بزرگ رو بپوش يها ییبرو دمپا -

 .خوب حالش رو گرفت یلیخ. دلم خنک شد. گفت و ازمون دور شد یشیا ترایم. لبش رو گاز گرفت که نخنده یعل یخنده ول ریزدم ز یپق

:نتونستم احساساتم رو بروز ندم و گفتم. کردم فیک

. يخوب جوابش رو داد یلیدمت گرم، خ ول،یا -

:با تعجب نگاهم کرد و گفت یعل

اد؟یبدت م ترایاز م ؟یچ يبرا -

:گفتم و با چندش گفتم یشیا

. ادیمعلومه که بدم م -

:گشاد شده بهم زل زد و گفت يچشم ها با

اد؟یبدت م یچ يبرا -

. عاشقشه یکه عل هیکس ا،یح یب دیچشم سف يپر رو نیاومد که هم ادمیدفعه  هی یول استیح یو ب دیبگم از بس که پر رو، چشم سف واستمخ

بود و من  یتو قلبِ عل ترایم. کجاست ترایم گاهیرفته بود جا ادمی. يضد حال بخور یهست یدر اوجِ خوش یچه قدر بده وقت. فکم رو بستم

 یعنی ؟یعشق بِیاونم رق ؟یدون یخودت م بِیرو رق ترایچت شده سارا؟ م ب؟یرق دم؟ینفهم. بود یسرسخت بِیعجب رق! اش هفقط تو خون

 ؟یاز خودت فرار کن يخوا یم یتا ک ؟يذار یزدم؟ چرا حرف تو دهنم م یحرف نیچن یگفته؟ من ک یک! نه، نه ؟يشد یتو هم عاشقِ عل

بهت  یعل یوقت ،یکن یم فیکنه و تو ک یم عیرو ضا ترایم یعل یوقت ،يخور یزنه و حرص م یشور م تو تو دل یعل شِیره پ یم ترایم یوقت

با خودت رو راست  ؟یچ یعنی نایا ،یکن ینم یمخالفت چیکنه و تو ه یو بغلت م رهیگ یدستت رو م یزنه، وقت یگه دخترك و دلت قنج م یم

. باش سارا

:کردم و گفتم یبه عل ینگاه

. نفراموشش ک -

بشه،  لیکه دود تشک نیا يبار به جا نیو ا ختیر یپودر م شیبرزو داشت دوباره تو آت. نزد یحرف گهیبهم انداخت و د ینگاه مشکوک یعل

:خوندن یبلند م يو با صدا دنیپر یم شیآت يهمه از رو. یاسیو  یسبز و قرمز و آب. شد یرنگش عوض م شیآت

.من از تو يتو از من، زرد یسرخ -

:گفت یعل. ارنیکه سنت رو به جا ب شیآت کیاومدن نزد یترها هم داشتن م گبزر

. گردم یمن االن بر م -

رو  یمادر بزرگ برگشت عل. لچریو يمادر بزرگ رو بغل کرد و گذاشت رو وون،یبرگشت تو ا لچریو هیرفت طرف ساختمون و با  عیسر

چند تا . عبور داد وونیا يدارِ گوشه  بیسطح ش يرو از رو لچریو یخته باشه؟ علرو شنا یممکن بود عل یعنی. دینگاه کرد و سرش رو بوس

همون جور که . شد حرکتش داد یشن ها نم يچون رو. رو گرفتن و بلندش کردن لچریاز پسرها، دوون دوون رفتن سمتش و اطراف و
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همه از . نباشه شیآت کیاز درخت ها که نزد یکیار مادر بزرگ رو گذاشتن کن لچریو. هم ردش کردن شیآت يتو هوا بود، از رو لچریو

پشتش  یعل. کرد یگفت و مادر بزرگ هم فقط نگاهش م یبه مادر بزرگ م یدونم چ یکه نم یاطراف مادر بزرگ پراکنده شدن به جز عل

و  یشونیپ. راق کرده بودمادر بزرگ جمع شده بود و چشم هاش رو ب يکه اشک تو چشم ها دمیاما د دمید یبه من بود و صورتش رو نم

چشم ها و  يتو هیاز گر ياثر چیه ینه ول ایکرده  هیچشم هاش که بفهمم گر يزوم کردم رو. و اومد طرفم دیدست مادر بزرگ رو بوس

:دمیپرس دیبه من که رس. لبش بود يهم رو يصورتش نبود و لبخند

مادر بزرگ شناختت؟ -

قالب کرده و زل زده بود  نهیس يدست هاش رو رو. تو فکره یلیاحساس کردم خ. ساکت شدتکون داد و  "نه" يسرش رو به نشونه  فقط

:مهربون گفتم یلیکمرش گذاشتم و خ يکنم، دستم رو رو یکار م یکه بفهمم دارم چ نیبدونِ ا. شیبه آت

. یکم آروم بش هی دیشا اره،یآدم رو به وجد م جانشیه ؟يبپر شیآت ياز رو يخوا یم -

 يپلک هاش رو رو ؟یچه حرف یبهم بزنه ول یخواست حرف مهم یکرد انگار م ینگام م يجور. به سمتم چرخوند و نگام کردرو  صورتش

 يو صدامون تو همهمه  دنیبه دو میشروع کرد. دستش گذاشتم يزدم و دستم رو تو يلبخند. دستش رو به سمتم دراز کرد. هم گذاشت

.گم شد هیبق

. از تو من يتو از من، زرد یسرخ -

. دیچیپ اطیاسپند تو کلِ ح يو بو ختنیاسپند ر شیآت يرو. دادن تیرضا شیو به خاموش کردنِ آت دنیپر شیآت يهمه از رو باالخره

فاطمه داشت از . زدم ینشسته بودم و با فاطمه حرف م وونیا يتو یکنارِ عل. شام شدن يرو خاموش کردن و مشغولِ تدارکات برا شیآت

 یاستفاده رو م تیهمه آدم نها نیشمرده بود و از بودنِ ا متیزهرا هم وقت رو غن. گفت ید به زهرا داده بودن میع يه براک ينوروز کیپ

 نیبا ا میداشت يچه روزگار ر،یبخ ادشی. راحت باشه دیع يکرد که تو یرو حل م کشیداشت تند و تند پ. دیپرس یبرد و سوال هاش رو م

 یبزرگ تر که شدم م »؟ینیب یکارتون م یکه نشست يرو حل کرد کتیسارا، پ«: گفت یم شهیهم مودم مامانکه ب ییابتدا. دیع يها کیپ

عوض شده بود و  یینمایس لمیکارتون با ف يبود که جا نیتنها تفاوت جمله در ا »؟ینیب یم لمیف یکه نشست يرو حل کرد کتیسارا، پ«: گفت

 هیکه چه قدر نگرانِ درس و مشقم بوده و دوست داشته به  دمیفهم یحاال م! کرد یکوفتم مرو با تذکراتش  دیع التیمامانم همچنان، تعط

. زده یقدر غر م نیبرسم که ا ییجا

دست  يخم شدم و مداد رو از تو جانیبا ه. دیسف يبا گوش ها یخرگوشِ صورت هی. که سرِ مداد زهرا بود يافتاد به عروسک با مزه ا نگاهم

:ذوق گفتمو با  دمیزهرا کش

! امیعروسک سر مداد نیمن عاشقِ ا! چه قدر نازه! ـایخدا يوا -

:مظلومانه گفت یلیخ. کرد یهاج و واج منو نگاه م زهرا

. یرو خط انداخت کمیپ ،ییزن دا -

 یبا شرمندگ. افتاده بود کیخط بزرگ وسط پ هی دم،یدر آوردم و مداد رو از دستش کش يباز یاز بس وحش. انداختم کشیبه پ ینگاه

:گفتم

. بده پاکش کنم زم،یعز دیببخش! يوا يا -
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:که تا اون لحظه ساکت بود گفت یعل. رو پاك کنم کشیرو بهش دادم و پاك کنش رو گرفتم تا پ مدادش

؟يقدر ذوق کرد نیعروسک ا هی يبرا -

:زده شدم و گفتم جانیه دوباره

. ادیخوشم م یلیذارن خ یعروسک کوچولوها که سرِ مداد م نیاز ا -

:انداختم و گفتم نیرو چ مینیب

. دارن کلینه از اون خرس گنده ها که دو برابرِ من ه -

شدم که آقا مسعود همه رو به داخلِ  کیمشغولِ پاك کردنِ پ ؟یچ یعنی نیحاال ا. و سرش رو به چپ و راست تکون داد دیخند زیر یعل

داد،  یکه وسط سفره خودش رو نشون م يزیچ نیپهن شده بود و اول یبزرگ يسفره  داخل سالن. صرف شام دعوت کرد يساختمون برا

آب از لب و لوچه ام راه افتاد و . شده بود نییتز تونیشور و ز اریو خ مویتازه بود که دورشون با ل يها يفرجع نیکباب شده ب يها یماه

. نشست یهم اون طرف عل ترایم يالِ ناباورهم کنارم نشست و در کم ینشستم، عل یماه يها سیاز د یکی کینزد

هوو داشتن  دمیفهم یحاال م. ده یگلوم و فشار م خِیدستش رو گذاشته ب یکیکردم  یاحساس م. اومد یزدن خونم در نم یکه کارد م يوا

 یمن م يهوو ترایمثلِ م یکیدونستم  یاگر م یول میهم باش شِیکه پ میبا هم هوو بش دیگفتم من و تو با یم نیریبه ش شهیهم. هیچه حس

 دیکم برام کش هی ییبازم از هر غذا. دیمن غذا کش يبرا یعل. رفته بود نیاز ب یاشتهام به کل. نزنم يادیکه حرف ز وختمد یشه، دهنم رو م

بازم  یشقابِ من نشد، ولب یِنیبه رنگ ترایهر چند که بشقابِ م. دیهم غذا کش ترایم ياما اصال خوشحال نبودم، آخه برا د،یبهم رس یو حساب

. خودش ينفر برا نیو آخر دیهم غذا کش گهید يخانوم و آقا هی يرو بهش داد، برا ترایکه بشقابِ م نیبعد از ا. خوردم یداشتم حرص م

کرد و  یه به من منگا هی یافتاد که با نگران یفقط چشمم به ضح ینه، ول ایتعجب کرده  ترایاز رفتارِ م یانداختم که بفهمم کس هیبه بق ینگاه

که  نیا يهم برا یعل دیکنه، پس شا یجلبِ توجه نم ترایرفتارِ م هیبق يو برا میبا خبر هیکه فقط ما چند نفر از قض ومدا ادمی. تراینگاه به م هی

خواسته  یم يجور نیا دیشا د،یهم غذا کش گهیاون دو نفر د يبعدش که برا. دهیغذا کش ترایم يرفتار کرده باشه برا يعاد هیبق يجلو

 یم لیو تحل هیرو تجز یرفتارِ عل يبابا اصال به تو چه که دار يا. کرد یکار رو براش م نیبود هم ترایم ياهم ج يا گهینشون بده هر کس د

. نداشته باش يهم کار هیغذات رو بخور به بق. يریهمش با خودت درگ! چه مرگت شده امشب ؟یکن

کرد و مشغولِ تشکر از  یبا مادر بزرگ خداحافظ یعل. میکرد یو فاطمه و محمود خداحافظ یدر و مادرِ علبا پ. بود دهیرس یخداحافظ وقت

:و گفت ستادیا یکنارِ عل. رفت رو اعصابم ترایم يتق و تقِ کفش ها يکه صدا دمیبوس یداشتم مادر بزرگ رو م. شد ژنیمسعود و ب

؟یشه منو برسون یم -

:با تعجب گفت یعل

کجا؟ -

:مخصوصِ خودش گفت يهم با عشوه  ترایم

. گهیخونه ام د -

؟يندار لهیمگه وس -

. وقته، خطرناکه بخوام با آژانس برم رینه، با آژانس اومده بودم، االن هم د -
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! داره يتا حاال آژانس خطرناك شده؟ معلوم نبود باز چه نقشه ا یاز ک! جونِ عمت آره

دستش رو سمتم دراز  یبودم که عل دهیهنوز بهشون نرس. شدم کیتشکر از مسعود بهشون نزد ينه مادر بزرگ فاصله گرفتم و به بهو از

. کرد و دور کمرم حلقه کرد

به من  یتوجه عل يخواست همه  یدلم م! کرده بودم دایپ ترایم دنِیبود که با د یچه حس نیدونم ا یتمامِ وجودم از کارش لذت بردم، نم با

دونست  یفقط خدا م یدوستش نداره، ول گهید یو عل زمیعز یعل ينشون بدم که برا ترایخواست به م یکنه، دلم م یلکم مح ترایباشه و به م

. گذره یم یچ یقلبِ عل يواقعا تو

:و گفت دیرس یکردم که ضح یو مسعود تشکر م ژنیاز ب داشتم

رم؟یدردونتون رو قرض بگ زیعز نید یلحظه اجازه م هیآقا،  یعل -

 یضح. افتادم نیریش ادیتو اون لحظه  بیعج. حرف رو زده نیا ترایکامال مشخص بود به خاطرِ حضورِ م. د شد و خندم گرفتگر چشمام

.رو بهتر بشنوم یعل يکردم که صدا زیگوش هام رو ت. ده یجواب م يچه جور یدوست داشتم بدونم عل یلیخ. بود نیریش هیشب یلیخ

خونه  میبر میخوا یزود هم برش گردون م. مو از سرش کم نشه هیدردونه، پس مواظب باش  زیعز یگ یم يخانوم، خودت دار یضح -

. میکار دار

خونه کار  میبر میخوا یکه م یچ یعنیداشت؟  يحرف چه منظور نیاز زدنِ ا یآخه عل. شدم یداشتم از خجالت آب م. تنم گُر گرفت تمامِ

!یکن یشرمانه م یب يکه فکرت منحرفه و همش فکرها ییتو نداره، يمنظور چیه یعل! خجالت بکش سارا م؟یدار

 شِیتمامِ حواسم پ. با هم تنها شدن ترایو م یهم رفتن و عل ژنیمسعود و ب. میو مسعود دور شد ترایو م یاز عل یدستم رو گرفت و کم یضح

:زد به پهلوم و گفت یضح. اونا بود

. قدر تابلو نگاه نکن نیا -

:شد و گفت طونیش صداش

خواد زود ببردت خونه چون باهات کار داره؟ یم گهیحاال د! چشمِ ما روشن -

.تو سرم ادیخواستم دوباره همون فکرها ب یخودم خالص شده بودم و نم دیاز شرِ افکارِ پل تازه

. دهب لیتحو گهیخواد تا دو روز د یم میازم خواسته شب با هم روش کار کن یرو عل یطرح هی. منحرف نکن يفکرها -

:با سماجت گفت! مییمایکرد طراحِ هواپ یدونست فکر م ینم یسرِ هم کرده بودم، هر ک یدروغ عجب

؟یچه طرح -

:گفتم کالفه

!هیبه چ یفهمم چ یگم؟ من خودمم به زور م یم یچ یش یشما متوجه م ،یحاال به فرض هم که بگم چه طرح -

:کردم گفتم ینگاه م ترایو م یبه عل یچشم ریهمون جور که ز. نگفت يزیچ گهیتکون داد و د يسر

جا؟ نیا يکه منو کشوند یبگ یخواست یم یچ -

. يخونه، حواست باشه بهش رو ند دشیخواد خودش رو بندازه به شما که برسون یم ترایخواستم بگم م یم! آهان -

:کردم و گفتم یپف
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. يد یهشدار م يم آدرسش رو هم داد، تو تازه دارخانو! يداد یخبر م گهیده سال د یذاشت یم! یواقعا خسته نباش -

 يکه به محوطه  نیبه محضِ ا. نیسمت ماش میرفت ،یکردم و بعد از خداحافظ یباهاش روبوس. ساکت شد "بابا يا"وا رفت و با گفتنِ  یضح

:شد و گفت زونیآو یعل ياز بازو ترایم میدیرس یشن

. شه درست راه رفت ینم جا؟ نیا ختنیر هیشن ها چ نیآخه ا! يوا يا -

:گفت یانداخت و با لحن محکم ترایبه م ینگاه متعجب یعل

؟یکن یکار م یچ يحواست هست دار -

:و گفت دیکش رونیب ترایدست م يرو از تو بازوش

؟يشن ها راه بر يآژانس کمکت کرد رو يهم راننده  ياومد یکه م یموقع -

ترایم. لبم نشست يرو یقیعم لبخند  نیبه ماش. من حلقه کرد يدستش رو دور شونه  یفاصله گرفت و عل ینازك کرد و از عل یچشمپشت 

! درِ جلو رو باز کرد و نشست دیچشم سف يترایرو زد و م نیماش رِیدزدگ یعل میدیکه رس

:و گفترو گرفت سمتم  چییسو. کرد، انداخت یبه من نگاه م يمسخره ا شخندیکه با ن ترایبه م ينگاه خونسرد یعل

. یشم اگه تو زحمتش رو بکش یممنون م -

هم از نشستن  ترایشد و البته م یم ترایباالتر از م نیماش يتو گاهمیمن جا يجور نیا! شیهمه حواس جمع نیکردم از ا فیکه چه قدر ک آخ

:رو گرفتم و گفتم چییزدم، سو يلبخند قدرشناسانه ا. شد یمحروم م یکنارِ عل

.یمعرفت با یلیممنونم، خ -

 يبه جا يا گهیکسِ د هی» !یبا معرفت یلیخ«: گفتم یمن بودم که به عل نیقبول کنم، ا ستمیعنوان حاضر ن چیبه ه! آخر رو من نگفتم ي جمله

زدم؟ یبه عل یحرف نیمن بودم که چن نیواقعا ا. که از دهنم خارج شده بود، تعجب کردم یخودمم از حرف! من حرف زد

:گفت يشونه ام گذاشت و با لحن دلگرم کننده ا يدستش رو رو ،یحبتبا نگاه پر م یعل

.باشه، من طرف توام ادتی نیسارا، ا -

خواست  یدلم م. داشته باشم یمثلِ عل يبود که طرفدار ینیریچه حسِ ش. دلم آروم گرفت ،یآرامش بخش يچه جمله . نگاش کردم فقط

!اند حال بود یضد حال بود، عل ترایحال که م نیدر ع! شده بود یعجب شب. و نگاش کنم یعل يچشما يهمون جور زل بزنم تو

:به شونه ام زد و گفت يا گهیدست د یعل

.برو سوار شو -

کرد و  یبا دهنِ باز منو نگاه م ترایم. عشـــق کردم. رسما کش اومد ترایم ي افهیق. رو جمع و جور کردم و رفتم پشت فرمون نشستم خودم

:گفت يکه دهنش رو بسته نگه داره و با لحن پر تمسخر اوردیطاقت نآخرش هم 

؟یکن یرانندگ يخوا یتو م -

داره؟ يرادیا -

:گفت یبگه که عل يزیزد و خواست چ يپوزخند

؟یآدرس رو بگ يخوا یخانوم نم ترایم -
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.چند لحظه ساکت شد و بعد دوباره فکش رو به کار گرفت. با اکراه آدرس رو گفت ترایم

التماسش  یلیده، حتما خ یرو دست خانوما نم نشیوقت ماش چیه نیهم يزن ها رو قبول نداره، برا یرانندگ یدونم عل یکه من م ییتا جا -

.رو بده چییتا بهت سو يکرد

 یبه عل ینگاه هنیاز آ! عجوزه شده بود؟ نیا یِعاشقِ چ یآخه عل! دیکش یم یبدبخت رضا از دستش چ! کهیزن نیبود ا یمارِ هفت خط عجب

:گفت يبا خونسرد. عقب نشسته بود انداختم یِصندل يکه رو

نظرم عوض  دمیسارا رو د یکه رانندگ یاما از وقت. يبودم، تو بود دهیکه دست فرمونش رو د یرو داشتم تنها زن دهیعق نیاون موقع که ا -

.شده

: گن یم یوقت دمیفهم یحاال م! بود یکه تو دلم عروس يوا. کردم یچ مرو ما یعقب و عل دمیپر یجانِ خودم اگه پشت فرمون نبودم، م به

 یکردم عل یفکرش رو نم. ومدیدر ن کشیج گهید ترایم! شده بودم فیاون لحظه واقعا خر ک يچون تو! یچ یعنی» !شده فیطرف خر ک«

.بهش بده، واقعا گل کاشت یجوابِ دندون شکن نیچن

:گفت یداخل آورد و رو به عل شهیکه شد، سرش رو از ش ادهیپ. ر بودخونه اش سکوت برقرا میدیرس یوقت تا

تو؟ يایممنونم، نم -

هم که  ترایم. به خودش زحمت تشکر هم نداد یحت. بکنه يا گهیحرکت د چیکه ه نینگاه کردم، فقط نگاهش کرد بدونِ ا یبه عل نهیآ از

:گفت دینشن یجواب

.ریشب بخ -

 یعل. باز کرد و رفت داخل دیدر رو با کل ترایم. شد و اومد جلو نشست ادهیپ یو رفت سمت در خونه اش، علبرد  رونیب شهیرو از ش سرش

:داد و گفت رونینفسش رو با صدا ب

.باالخره تموم شد -

داد و گفت لمیتحو یقشنگ لبخند:

.خسته ام يخونه که بد جور میبر -

»چهاردهم فصل«

. تاك کیتاك، ت کیت

...قلوب و االبصار مقلب ال ای

 يخواست تو یاصال دلم نم. بودم يکه ازش فرار يزیگرفت، چ یچشم هام جون م يپرهام داشت جلو ریدستم گرفتم، تصو يرو تو قرآن

.ارمیب ادیرو به  میزندگ ياون لحظات، حماقت ها

...و النهار  لیمدبر الل ای



کاربر انجمن نودهشتیا اسماء کرمی پور  – زمستان داغ                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٢

به  شتریروز به روز ب یچرا عل د؟یرس یبه کجا م یمن با عل یسرانجامِ زندگ د؟یکش یانتظارم رو م ندهیدر آ يزیچه چ. کرده بودم بغض

افتادم؟ یپرهام م ادیاوقات  یاومد؟ چرا هنوز هم بعض یچشمم م

...محول الحولِ و االحوال  ای

. کردم دعا

.الفرج کیعجل لول الهم

.کن رمونیعاقبت به خ ا،یخدا

.میکمکمون کن در راه تو قدم بردار ا،یخدا

.عمرمون قرار بده يسال ها نیسال رو از بهتر نیا ا،یخدا

.حالنا اال احسن الحال حول

از کنارِ لبم سر  خت،یگونه هام ر ياشک هام رو. بود »سرایانَّ مع العسرِ «صفحه به چشمم اومد  يکه تو يا هیآ نیاول. رو باز کردم قرآن

دستمال . بود، با همون لبخند مهربون و نگاه آرومش یعل. سرم رو باال گرفتم. ر شدچشمم ظاه يجلو یدستمال. دیقرآن چک يخورد و رو

:گفت یو آروم نیبا لحنِ دلنش یعل رفتم،رو گ

.ي، تمام سال بخند...بخند که انشاا -

.دمیشن یشد رو م یپخش م ونیزیکه از تلو لیسال تحو يبرنامه  يصدا. و لبخند زدم دمیقرآن رو بستم، بوس. هام رو پاك کردم اشک

. تاك، بــــــوم کیتاك، ت کیت

.ير ير يرید ،ير ير ير يرید ،ير ير ير يرید ،ير ير ير يرید

.مبارك کیو نود و  صدیهزار و س کیآغــاز سال  -

.رو اعالم کرد دیبود که شروعِ سال جد ونیزیتلو يمجر يصدا نیا

خواهر و  يهمه  ونیسال در م کی. بابام يخونه  میرفته بود یمن و عل. میشد یوسو مشغول روب میبلند شد نیهفت س ياز دورِ سفره  همه

بود که در کنارِ من،  یسال نیپدرِ همسر و اون سال اول يسال هم خونه  کیبابا،  يسال خونه  کی. شدن یبابا جمع م يبرادرها خونه 

.قرار داشت سربه اسمِ هم یشخص

.داد يدیبهم ع يقرآن رو باز کرد و اسکناسِ تا نخورده ا يبابا ال. دمیکردم و دستش رو بوس یروبوسباهاش . از همه رفتم سراغِ بابا اول

.داد يدیقرآن بهم ع يو مثل بابا از ال دیصورتم رو بوس. طرف مامان رفتم

:با تعجب گفتم .در آورد و داد بهم یپولش، اسکناس فیک يو از تو بشیج يدست کرد تو دم،یصورتش رو بوس. لیسراغ سه رفتم

؟يد یم يدیچرا ع گهیتو د -

:و گفت دیخند

!يکه عروس خانوم شد هیدیع نیچون امسال اول -

کردم،  یبعد از آمنه به سبحان دست دادم و روبوس. نایآمنه بود و بعد از اون سبحان و س يبعد. انداختم و رد شدم نییرو با خجالت پا سرم

پام بلند  يپنجه  يباهاش دست دادم و رو. نایانداختم و از کنارش رد شدم و رفتم سمت س نییو پاسرم ر. دیداد و لپم رو کش يدیبهم ع
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خنده و من با بهت سرم رو به سمت راست  ریبلند زدن ز يهمه با صدا. عقب دمیو پر دمیکش یغیدفعه ج هیکنم که  یروبوس اهاششدم تا ب

و  نایکردم، س یم یکه من با سبحان روبوس يتو همون لحظه ا. زد یبهم چشمک م يا نهاینگاه کردم که با لبخند موذ نایچرخوندم و به س

!رو ببوسم یمونده بود تا من عل متریکرده بودن و فقط پنج سانت ضجاشون رو با هم عو یعل

:هلم داد و گفت نایس. دنیخند یهم م هیو بق ناینگاه به س هیکردم و  یم ینگاه به عل هی يناباور با

 ؟یکن یم يجور نیچرا ا! نیکن یرو بوس م گهیصد بار همد يحاال خوبه روز! عقب انگار نامحرمه، شوهرته ها يپر یم نیتو؟ همچ چته -

.برو جلو گناه داره

خواست برم سراغِ  یچه قدر دلم م! نه ایکنم  یباالخره بوسش م ننیخواستن بب یکردن و م یهمه منتظر، نگاهم م. یهل داد سمت عل منو

فکر کرده همه مثلِ خودشن که سرِ چهار راه هم . استیشرم و ح یقدر پر رو و ب نیفکر آخه چرا ا یب يپسره . خوره بزنمش یو تا م نایس

به من چه؟ «: که یعنیپشت گردنش رو خاروند و شونه اش رو باال انداخت . نگاه کردم یچپ چپ به عل! کنه یماچش م نهیاگه زنش رو بب

»!؟یکن یچرا چپ چپ نگاه م

 یتر شد و با لبخون ظیکرد و تا نگاهم بهش افتاد، اخمش غل یمامان با اخم نگام م. نگاه هاشون مشکوك شده بود. نگاه کردم هیبه بق دوباره

:گفت

ن؟ینکنه قهر -

ه جو رو از اون حالت پر ک نیا يکردم و برا يخنده ا... که  نینداشتم جز ا يچاره ا گهید. شدم یکرد بدبخت م یاگه مامان شک م! يوا يا

:گفتم یتنش خارج کنم، با لحن شوخ

 نیمگه دار. بشم کشیشه نزد یبه من اصال روم نم نیهم که شماها زل زد يجور نیا. نیراحت یلیکه شماها خ هیمن چ رِیخب تقص! بابا يا -

!ن؟ینیب یم یینمایس لمیف

:و گفتم دمیکش یقیهم نفسِ عم بعد

ن؟یش یم یراض ه؟یبوس کاف هی -

. چشمم ظاهر شد يجلو يعالمه عروسک سرمداد هیدفعه،  هیهم با چند تا قدمِ کوتاه خودم رو بهش رسوندم و تا خواستم بوسش کنم  بعد

:گفتم جانیشوکه شدم و با ه

کجا بوده؟ نایا! من يخدا يوا -

:رقصوند گفت یم مدادها رو يرو يداد و عروسک ها یهوا تکون م يهمون جور که مدادها رو تو یعل

.تهیدیع نایا -

بود که وسط فرفره سبز بود و پره  ییکوچولو یکیپالست يفرفره  شونیکی. با ذوق به عروسک ها نگاه کردم. ابروهاش رو انداخت باال و

خرسِ سبزِ  هی یکیاون . که زهرا داشت یهمون هیدرست شب د،یسف يبود با گوش ها یخرگوشِ صورت هی یکیاون . فرفره قرمز بودن يها

کردم  یهمون جور که ذوق م. بودن ستادهیهوا ا يرو خیکه س دیدرازِ سف يکوچولو با موها یکیپالست رمردیپ هیهم  يگرد و تپل بود و آخر

!بغلش دمیمدادها رو از دستش چنگ زدم و پر دم،یخند یو م

:اد زدمهام رو دور گردنش قالب کردم و پاهام رو گرفتم تو هوا و همون طور د دست
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.بود که گرفتم يا يدیع نیبهتر نیخوشگلن، ا یلیخ ،یممنونم عل -

. کنم لیو تحل هیرو تجز تیساکت شدم تا بتونم وضع! کردم یچه غلط دمیدورِ کمرم حلقه شد، تازه فهم یعل يکه دست ها نیمحضِ ا به

شونه اش قرار  يبود و چونه ام کنارِ گردنش رو دهیبحلقه شده بودن، طرف راست سرم به طرف چپِ سرش چس یدست هام دورِ گردن عل

دور  یعل يدست ها. شده بودم زونیبود و پاهامم از زانو خم کرده بودم و در واقع از گردنش آو دهیاش چسب نهیگرفته بود، بدنم به س

 یهم حس م يروسر ياز رو یو حتراست من بود و نفس هاش ر يشونه  يهم رو یعل يچونه . کمرم محکم شده بود و منو نگه داشته بود

.کردم

بود که من کردم؟ اونم حاال که  يچه کارِ احمقانه ا نیآخه ا. نییسر دادم پا یآروم خودم رو از تو بغلِ عل. شده بود جادیا یبیعج سکوت

من  فیهم قبول کنه، تکل یو عل ازدواج کنه یو بخواد با عل رهیطالق بگ ترایاگه م. گذره یم یچ یتو فکرِ عل ستیبرگشته و معلوم ن ترایم

خب،  یکنه؟ ول یخواد طالقم بده بره با معشوقش زندگ یهندستون کرده و م ادی لشیف یبگم؟ بگم عل یبه خانوادم چ امیب ه؟یچ وسط نیا

خودمه  رِیمن نداده بود، تقصبه  یقول چیبه من نداشت، ه يکه تعهد یافتاد، عل یاتفاق م نیزود ا ای ریافتاد، د یم يروز هیاتفاق باالخره  نیا

رو  خیکه م ییکشونه، مثل آهنربا یکنه که منو به سمت خودش م یم يکار هیشم، اون  ینم زونشیمن آو یول. شم یم زونشیوآ یکه ه

از من  گهیاون وقت د! گهید یکیعاشقم کنه و بعد هم بره با  ینکنه عل ا،یخدا. کشه یداره منو به سمت خودش م! کشه سمت خودش یم

 یو م يبر یخودت م يواسه  يخودت دار ؟يکدوم باز. بده يمنو باز یبذارم عل دینبا ؟یزندگ يتو تمونه با دو تا شکس یم یباق یچ

 رهیگ یدستتم م چ،یزنه ه یباهات حرفم م چ،یکنه ه یحاال نگاهت که م یکرد ول ینگاهت هم نم یحت یاول عل يچه طور اون روزها. يدوز

 یاحساس هیهم  یهست، حتما عل يزیچ هیشده، من مطمئنم که  شیزیچ هی یعل خدا،به . کنه یبغلت هم م شیآت ياز رو دنیموقعِ پر چ،یه

.داره

:گفت مایهاج و واج نگاهشون کردم و س. دنیدفعه همه از خنده ترک هی! صورتش کامال قرمز شده بود. نگاه کردم یعل به

!نه به االنتعقب  يدینه به اون موقع که مثلِ جن پر -

:کرد و گفت ینوچ نوچ لیسه

گولت زد؟ با چهار تا عروسک و مداد؟ یراحت نیبه هم! يآبرومون رو برد -

. ناخودآگاه لبخند زدم. دستم انداختم يتو يبه مدادها ینگاه. دنیخند یهم م هیو بق میداد یگوش م ریفقط ساکت و سر به ز یو عل من

:گفت یعل

دلِ سارا رو هم  نیخوا یم نیمگه بده که هنوز کودك درونش زنده است؟ خودتون که دل مرده ا ن؟یذار یم سر به سرش ادیدلتون م -

.من دلش رو الزم دارما ن؟یبکُش

حرف ها رو بدونِ  نیا یمحاله که عل. نبود يعاد يحرف ها، حرف ها نیداشت؟ ا یحرف چه مفهوم نیا. شدم رهیخ یدهنِ باز به عل با

.خودت هوام رو داشته باش ایخدا ؟یچ یعنیشه؟  یآخه مگه م ا،یخدا. همنظور زده باش

:زد و ادامه داد يکنم، لبخند ینگاهش م رهیخ دیکه د یعل

...مثال من از  اد،یخوشش م يزیچ هیاز  یخب هر کس -

:با خنده گفت یو عل مینگاه کرد یهمه به عل. لحظه ساکت شد چند
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!ادیخوشم م يفرفره باز -

 دهینخر لیدل یفرفره رو ب نیپس ا. مداد بود انداختم يکه رو يبه فرفره ا ینگاه. و ما هم پشت سرش دیهمه خودش قاه قاه خنداز  اول

فرفره . گُل از گُلش شکُفت یفوتش کردم و عل ،یصورت عل يجدا کردم و با دست راستم گرفتم جلو گهید يمدادها نیفرفره رو از ب! بوده

:ش کرد و با ذوق گفتفوت یعل ستاد،یکه ا

فوتش پر زورتر  یهر ک. خوره یتا چند شماره فرفره تاب م مینیبب میشمرد یکرد م یفوت م یهر ک امونیبچگ. ده یم فیک یلیخ ییخدا -

!شد یخورد، فرفره مالِ اون م یتاب م شتریتر بود و فرفره ب یو طوالن

:گفتم جانیو با ه دمیخند

؟يباز يایم -

:متعجب گفت یعل

؟یگ یم يجد -

.خب آره -

:به کمرم زدم و گفتم یدست

.بره یفوت بکنم همتون رو باد م هی. نیعمرا اگه از من ببر. از فوت من، فوت کنه شتریتونه ب یم یک نمیبب -

:گفت یرو با انگشت اشاره و شستش گرفت و با لحن شوخ و خندون مینینوك ب. دیخند زیر یعل

.یستیحرفا ن نیمالِ ا -

:و سبحان گفت دنیو سبحان قاه قاه خند نایس

.فتیبا مرد جماعت در ن! برو جوجه -

:بگم که مامان گفت يزیچ خواستم

.میستادیساعته همه سر پا ا هی. نیبخون يبعد واسه هم کُر نیبخور يزیچ هی نینیبش نیایحاال ب -

:به ما کرد و گفت ینگاه. فرفره رو از دستم گرفت یو عل مینشست یهمگ. نفر نشست نیخودش اول و

شمره؟ یم یک -

:ذوق زده گفت یلیخ آمنه

.شمارم یمن م -

:سرها با تعجب برگشت سمت آمنه و آمنه گفت ي همه

.با حاله یلیخ. کنم يمگه؟ منم دوست دارم باز هیچ -

فوت کرد که  نایاول از همه س. نگه داره اش رو هیکه نفسش تموم بشه و آمنه هم با ساعت، ثان یینفس فوت کنه تا جا هی یشد هر ک قرار

:گفت جانیخواست فوت کنه که مهناز با ه یم یعل. شد هیدور بعد سبحان فوت کرد که هفت ثان. دیطول کش هیهشت ثان

من فوت کنم؟ نیبد -

:و گفت دیخند نایس
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!شه شتریزورش ب میبا هم فوت کن نیشوهرت بش شِیپ ایب ،یخانوم ایب! نیکن یچه طور زنِ مردم رو از راه به در م نیبب -

آمنه از . میکنارِ هم نشست نیزم يرو رهیکم کم همه اومدن جلو و به شکلِ دا. دیفوت کردنش طول کش هینشست و پنج ثان نایس شِیپ مهناز

!نوشت یخودکار و کاغذ در آورد و اسمِ همه رو نوشت و رکوردشون رو هم م فشیک يتو

:و گفتم دمیخند. به من دیو عاقبت رس دیچرخ یدست به دست م فرفره

!باد نبردتون نیفقط مواظب باش -

:زانوم زد و گفت يکه کنارم نشسته بود با دستش رو یعل. پوزخند زدن و منتظر به من نگاه کردن همه

!ایکن یکار م یچ نمیبب -

 ینیه! افتاد نیزم يپرت شد عقب و به پشت رو یدفعه عل هی. باد کردم و با تمامِ توانم فوت کردم یشدم و لپ هام رو حساب ریجوگ

:برداشتم و گفتم زیبه سمتش خ دم،یکش

چت شد؟ یعل -

هم به خنده  هیپشت سرش بق. دنیشروع کرد به خند يبلند يدفعه منفجر شد و با صدا هی! دیلرز یقرمز شده بود و شونه هاش م صورتش

با . ماجرا از چه قراره، غش کردم از خنده دمیفهم یوقت! ده، باد فوت من پرتش کردهوانمود کر یافتاد که عل میافتادن و من تازه دوزار

رفتم،  یم سهیهمون طور که از خنده ر. لحظه شوکه شدم هیانجام بده و واقعا  يکار نیاصال توقع نداشتم چن. کردم الح یلیحرکتش خ

گونه هاش  يچشمش جمع شده بودن، رو يکه از شدت خنده تو یینشست، اشک ها یوقت. نهیتا بتونه بش دمشیرو گرفتم و کش یدست عل

دستش . هم فشار داد يشد و پلک هاش رو رو لیتبد یقیبه لبخند عم یامونِ عل یب يخنده ! اراده پاکشون کرد یمن ب يو دست ها ختیر

:گفت یو لحن سرخوش جانیرونش و با ه يرو زد رو

.نیکه ناهار رو مهمونِ من رونیب میبر. داستیکه نکوست از بهارش پ یسال -

****

.میداد یگذاشته بود گوش م یکه عل یمیو به آهنگ مال مینشسته بود نیماش يتو

تونم ثابت کنم یچرا نم یدارم ول دوستت

تونم خوابت کنم ینم یخونم ول یم ییالال

یباور کن یتون یداشتن منو چرا نم دوست

ینخاکستر ک يدوست دار دیعشقو شا نیا شِیآت

همه عشق بمونه تو دلِ خودم نیا يخوا یم دیشا

بهت نگم که عاشقت شدم گهیخواد د یم دلت

يدیفهم یم نویا یکاشک يدید یچشمام م يتو کاش

يد یچه طور ثابت کنم که تو بهم نفس م بگو

کم بهم فرصت بده هیروم بذار  شیپ یراه هی

عاشق تر شدن خودت بهم جرات بده يبرا
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تابت بشه یاشقت هر لحظه بع يکرد يکار هی

بهت ثابت بشه دیدم شا یجونمو بهت م من

اریطاقت ب یکم هیداشتن تو،  يخواهشه برا هیهمش  نایا اریب طاقت

يکه تو منو بخوا يروز هیرسه  یدونم م یدارم م دوستت

اریطاقت ب یکم هیبار،  هی نیبذار واسه هم ییجا هیگوشه از دلت برام  هی ایب

کم بهم فرصت بده هیروم بذار  شیپ یراه هی

عاشق تر شدن خودت بهم جرات بده يبرا

تابت بشه یعاشقت هر لحظه ب يکرد يکار هی

بهت ثابت بشه دیدم شا یجونمو بهت م من

رش رو که س دمید یچشمم م ياز گوشه  یکردم اما به راحت یمن فقط به، رو به روم نگاه م. کرد یگشت و نگام م یگاه بر م یگاه و ب یعل

و  کهیبا انگشت کوچ. گذاشته بود شهیش يآرنج چپش رو لبه  شهینگاش کردم، مثل هم یچشم ریز. کنه یگردونه و نگام م یسمت من بر م

هر دوتامون پر از مفهوم بود، پر از  يآهنگ برا نیانگار ا. بود یبیسکوت عج. چرخوند یانگشتش م ياش رو تو قهانگشت شستش، حل

.کیر و نزددو يخاطره ها

:که سکوت رو بشکنم گفتم نیا يبرا. همچنان ساکت بود یشروع شد اما عل يا گهیتموم شد و آهنگ د آهنگ

مادر بزرگ؟ دنِید يبود اوردهیوقت منو ن چیچرا ه -

:گفت یجیچند لحظه بعد دوباره نگام کرد و با گ. شد رهیبهم کرد و دوباره به، رو به رو خ ینگاه

ا؟سار یگفت يزیچ -

:زدم و گفتم يلبخند! گفتم یبود من چ دهیقدر تو فکر بود که اصال نشن نیا

.یناقصمون کن یوقت تصادف نکن هی ؟يغافل شد ایدن يکه از همه  یکن یفکر م یبه چ -

:بهم انداخت و گفت یگرد نگاه يبا چشم ها یعل

.دور از جونت! هیچه حرف نیخدا نکنه، ا -

:با تعجب گفت یو عل دمیرو پرس زدم و دوباره سوالم يلبخند

.گهیمادر بزرگ د يخونه  میر یم میخب االن دار -

:تکون دادم و گفتم "نه" يبه نشونه  يسر

مادر بزرگ؟ دنِید يچند ماه منو نبرد نیا يچرا تو! گم یرو م دیاز ع ریغ ،یدنید دیع میر یم میاالن که دار -

:باال انداخت و گفت يا شونه

.نداشت یلزوم -

:تعجب گفتم با

.بودمش دهیوقت ند چیمن ه ه،یهم دوست داشتن یلیخ لتونه،یاون بزرگ فام ه؟یمنظورت چ -
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:باال انداخت و گفت يهم شونه ا باز

.بگم يچه جور... آخه ... خب  -

:لحظه سکوت کرد و بعد گفت چند

بود و  مارستانیب يفت، چون روزِ عقدمون هم متاسفانه توگر یداشت، حتما سراغت رو م یاگر مادر بزرگ هوش و حواسِ درست و حساب -

.موند ینم ادشیهم  دید یهر چند اگر م د،یتو رو ند

هم راست گفت که مادر بزرگ حواسش سرِ  نویا. بوده مارستانیرو درست گفت که مادر بزرگ تو ب یکی نیا. افتادم یضح يحرف ها ادی

. دوست نداره من بدونم یکه عل یاتفاقات فته؟یاتفاقات گذشته ب ادیمن  دنِیه مادر بزرگ با دک نهیچرا نگفت که نگرانِ ا یول ست،یجاش ن

.عالقه نبوده هیبوده فقط  ترایو م یعل نیکه ب يزیگفت تنها چ یبهم م یحس هی

.کرد ینم یمادر بزرگ چون رفتن و نرفتن فرق دنِیخاطر تو رو نبردم د نیبه هم -

.شناسمش یمن که م یاون منو نشناسه ول دی، شاکرد یمن که فرق م يبرا -

.بهم انداخت، لبخند زد و دوباره به رو به رو نگاه کرد ینگاه

... یممنون ول -

:گفت يلحن شرمنده ا با

مادر بزرگ من؟ دنِید يایکردم که ب یاز تو درخواست م دیبا ییمن با چه رو -

:با تعجب گفتم. بود یصندل یکه پهلوم به پشت يجور. ستمنش یو رو به عل دمیچرخ یصندل يرو. گرد شد چشمام

؟ییکه با چه رو هیمنظورت چ -

:فقط نگام کرد و دوباره به رو به روش نگاه کرد و گفت هیدو ثان يبرا

 دنِیباشم د بود که توقع داشته ییاوجِ پر رو گهید ،یرو کنارِ من خراب کن تیزندگ يکه حاضر شد يدر حقم لطف کرد یکاف يبه اندازه  -

.واقعا ممنونتم و شرمندم یکن یم میهمراه يو تو هم دار یدنید دیع میبر میاالن که مجبور نیهم. يایمنم ب يها لیفام

 يتو هم دار ،يرو کنارِ من خراب کرد تیتو هم زندگ ،یکن یلطف رو در حقِ من م نیهم يخب تو هم دار ؟یکن یفکر م يطور نیچرا ا -

منم که  نیپس ا. نیمن نداشت يبرا يدردسر چیشما ه م،یتو دردسر داشت يتازه اون قدر که من و خانوادم برا. يایمن م يها لیفام دنِیبه د

.پر روام یلیخ

و من از بودن  يدار یخونگرم يگذره، خانواده  یبابات واقعا به من خوش م يخونه  میر یم یوقت. میتو راض يخانواده  يمن از بودن تو -

.شم ینم باهاشون خسته

:و گفتم دمیخند

.طور نیخب منم هم -

:کردم و گفتم يفکر. نگفت يزیزد و چ لبخند

گفت پس ینم یک چیه ؟یرفت یم ییتنها يبر یخواست یمدت هر جا م نیا يتو یعنی -

کو؟ خانومت
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!نگاهش رو ازم گرفت و لبخند زد» !خانومم«: لب گفت ریبهم انداخت و ز يدار یمعن نگاه

!بگذرونه ریدم، خدا به خ یم یسال دارم سوت لیتحو ياز همون لحظه ! شه امسالب یسال چه

.بخواد بپرسه خانومم کجاست ینرفتم که کس ییمدت جا نیا يمن تو -

:چونه ام رو خاروندم و گفتم! ادا کرد یجورِ خاص هیرو » خانومم« يکردم کلمه  احساس

دنش؟ید یهمه مدت نرفت نیا يپس چه طور ن،یت داررو دوس گهیهمد یلیتو و مادر بزرگ خ دمیمن شن -

:و گفت دیخند

آمارِ منو بهت داده؟ یک -

:دفعه گفت هیکه بخوام جواب بدم  نیاز ا قبل

- ا ا دونسته بهت گفته یاز من م یهر چ يچهارشنبه سور يپس تو! کرد یدرِ گوشت پچ پچ م یچ یضح نیگم ا یمن م! ا.

:گفت یعل .نگفتم يزیزدم و چ لبخند

!مادر بزرگ دنِیرم د یکنه، چون خبر نداره که من هر هفته م یاطالعاتش رو به روز رسان دیخانوم با یضح نیا -

:هام چهار تا شد و گفتم چشم

- دم؟یپس چرا من نفهم ؟یهر هفته؟ ک

.يشد یمتوجه م زنه، یم بمیکه هر هفته، جمعه صبح کجا غ يدیپرس یاگه ازم م دنش،یرم د یجمعه ها صبح م -

:زانوم زد و گفت يرو یدست

.ادینم رتیاز خودم بپرس، منبع از من موثق تر گ یبدون يخوا یم یهر چ -

 رِیاون وقت از ز. نداشت مریکاش مادر بزرگ آلزا. بازم نتونستم بفهمم چرا نگرانِ با خبر شدنِ من از گذشتَشه! دیهم قاه قاه خند بعد

 دمیفهم یره و حاال م یکجا م یکه جمعه ها صبح عل نیحل شد، ا یعل يذهنم درباره  يتو ياز معماها یکیحداقل  یول دمیکش یزبونش م

.مادر بزرگش يره خونه  یکه م

 میو رفت میها رو پارك کرد نیماش. اومدن یمحمود بودن که پشت سرِ ما م نِیهم تو ماش یپدر و مادرِ عل. مادر بزرگ يخونه  میدیرس

استقبالمون و بعد از سالم و احوال  وونیا يکردن اومدن تو یم یو راحله که با مادر بزرگ زندگ ییرسول و زن دا ییدا. داخلِ ساختمون

و به مادر  میرفت یدونه دونه جلو م. نشسته بود لچریو يآروم و ساکت رو یلیمادر بزرگ خ. ییرایبه سالنِ پذ میسال نو، رفت کیو تبر یپرس

.میبود ینفر هم من و عل نیرفتن و بعد هم محمود و فاطمه و زهرا و آخر یاول مادر و پدرِ عل. میکرد یبزرگ سالم م

:گفت يآروم و کشدار يو با صدا دیسرم رو بوس. دمیسالم کردم و دستش رو بوس بهش

.شناسم یدخترم؟ من، تو رو نم یهست یتو ک -

کنه آرزومه که زنش  یخودش فکر م شِیپ یعل! هستم یبگم زنِ عل ه؟یک پرسه سارا یبگم من سارا هستم؟ م! بگم؟ دیبا یدونستم چ ینم

!باشم

.دیگفت، باالخره راحله به دادمون رس ینم یچیهم ساکت بود و ه یعل! بگم یبودم که چ نیو دار ا ریگ تو

.هیساراست، زن عل نیمادر بزرگ، ا -
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:بهم انداخت و گفت يتر قیبزرگ نگاه دق مادر

ه؟یک یعل -

:راحله گفت بازم

.دخترتونه مهیسل مه،یپسرِ عمه سل! گهید یعل! ؟يبلند شد یطونیش يمادر بزرگ بازم از دنده  -

:مادر بزرگ زد و گفت يبه شونه  یدست. اشاره کرد یبه مادرِ عل و

؟یشناس یبردت گردش رو نم یکه هر هفته م یکس یبگ يخوا یم یعنیمادر بزرگ  -

شد و  رهیخ یمادر بزرگ چند لحظه به عل. نهیرو بب یجلوتر تا مادر بزرگ راحت تر بتونه عل دشیرفت و کشرو گ یکت عل يهم لبه  بعد

:بعد هم به من نگاه کرد و گفت

؟یهست یک یتو گفت -

:اجبار گفتم به

.هستم یمن همسرِ عل -

:رو نشون داد و گفت یبزرگ دست لرزونش رو باال آورد و عل مادر

؟یگ یرو م یعل نیهم -

:آوردم و گفتم نییرو پا سرم

.ستادهیهستم که جلوتون ا ییآقا یعل نیبله مادر بزرگ، من زنِ هم -

:شد و گفت ریچشمِ مادر بزرگ سراز يچند لحظه بعد اشک از گوشه . اشاره کردم یبه عل و

؟ییپس سارا تو -

داشت؟  یحرف مادر بزرگ چه مفهوم نیا. افتاده بودم ریگاز برف  يخروار ریانگار ز. حس شده یاحساس کردم تمامِ بدنم ب. کردم خی

که مادر بزرگ هنوز حافظه اش رو به طور کامل از دست نداده  یعنی نایا! داشت یمادر بزرگ هزار تا معن ي هیگر نیا! هزار تا مفهوم داشت

 ادشیگفت تا به  یبراش م یکی دیبا. داشت يآور دایبه  ازیو فقط ن ارهیب ادیرو به  ییزهایچ هیتونست  یکه مادر بزرگ م یعنی نیا. بود

پس سارا «مادر بزرگ گفت، . آورده ادیرو به  یعل يکه گذشته  یعنی. کرد هیرو شناخت و گر یمادر بزرگ عل. به جرقه داشت ازین اد،یب

من با مادر  ينفر درباره  هیحتما ! رهطو نیمادر بزرگ گفته باشه؟ حتما هم ياز من برا یممکن بود که عل یعنی... که  یعنی نیو ا» !ییتو

شانسِ من  نیبزرگ تر نیمادر بزرگ گفته باشه؟ ا يتونه از من برا یم یاز عل ریغ یبزرگ حرف زده که مادر بزرگ منو شناخته و چه کس

.رو از زبونِ مادر بزرگ بشنوم زیتونستم همه چ یو من م شتمادر بزرگ گذشته رو به خاطر دا. بود

****

چه قدر . کنه یرو جور م زیبا خودم بر ندارم، چون خودش همه چ يزیبدر چ زدهیس يگفته بود که برا یمادرِ عل. بود نیفرورد دوازده

. هستم یدر حالِ حاضر که من زنِ عل یول! شد مادر شوهرش یشد و مامانش هم م یم یکه زنِ عل یخوش به حالِ اون کس. مهربون بود

رو با  یعل يوقت خانواده  چیه! شوهر، مادر شوهر، پدر شوهر، خواهر شوهر! یبیغر يچه واژه ها. هرمشو ادرشه م یپس مامانش هم م

.نکرده بودم یذهنم بررس يالقاب تو نیا
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تخت گذاشته بودم و دست  يآرنج هام رو رو. دادم یهوا تکون م يخوندم و پاهام رو تو یبودم و کتاب م دهیتخت دراز کش يشکم رو به

 دیسف یخیس خیس يکوچولو با موها رمردیپ هیبود و سرش  دهیبرام خر یهم که عل ییاز مدادها یکی. گاه چونه ام کرده بودم هیهام رو تک

.ذاشتم یکتاب عالمت م يداشت دستم بود و تو

ورود  يکنم بهش اجازه که خودم رو جمع و جور  نیوارد شدن به اتاقم در زد، بدونِ ا يبرا یعل یقدر غرقِ کتاب خوندن بودم که وقت اون

.کار داره یچ نمیدر رو باز کرد و منم سرم رو باال گرفتم که بب یعل. دادم

دوباره چشم هام و بعد  قه،یام و دوباره به چشم هام نگاه کرد، دوباره  قهیرو که باز کرد و چشمش به من افتاد، چشم هاش رفت سمت  در

!کرد یم زیو از نگاه کردن به من پرهکرد  یرو نگاه م واریدر و د! واریهم در و د

:تعجب گفتم با

شده؟ يزیچ -

:پا و اون پا کرد و گفت نیا یکم

.يایتو هم ب يگفتم اگه دوست دار رون،یرم ب یدارم م -

:گفتم دمیکش یچونه ام م يکوچولوئه رو که از جنسِ پنبه بودن، رو رمردیپ يشده  خیس يکه موها يرو بستم و همون جور کتاب

کجا؟ یعنی رونیب -

:گفت یبهم کرد و عصب ینگاه یعل. زدم یمرده رو به لب هام م ریکالفه شده بودم و صورت پ. کرد یرو نگاه م واریهمچنان در و د یعل

!کار رو نینکن ا -

:گفتم یجیگ با

کدوم کار رو؟ -

!دمشیخر یاصال نم يریگ یمرد داره دستت م ریکه سرش پ نیاون همه مداد، هم نیدونستم ب یاگه م -

:تعجب نگاهش کردم و گفتم با

داره؟ يرادیمگه چه ا ؟یچ يآخه برا -

:گفت یتکون داد و عصب يسر

تنها برم؟ ای يایباالخره م -

.يتو جواب نداد یول يبر يخوا یکجا م دمیخب من پرس -

:کرد و گفت یپف

.یکه تنها نمون يایتو هم ب يست دارنفر قرار دارم، گفتم اگه دو هیشاپ، با  یخوام برم کاف یم -

شده که نگرانِ تنها موندنِ منه؟ یحاال چ! تنهام شهیمن که هم! حرفا؟ چه

وار؟یبه در و د يچرا زل زد ام؟یب یمن واسه چ گهید ؟ينفر قرار دار هیبا  یگ یمگه نم -

:بهم انداخت و گفت ییگذرا نگاه

.اه کنمنگ واریدر حالِ حاضر بهتره به همون در و د -
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تو حالت خوبه؟! وا -

.گمون نکنم -

:گفت تیبهم انداخت و با عصبان ینگاه

ه؟یچه کار گهید نیا -

 یحاال م. بدنم يگرفتم جلو يتخت دو زانو نشستم و دست هام رو ضربدر يرو. دمیو از جا پر دمیکش يبلند نیه. خودم نگاه کردم به

اون جور هم که . ام باز بود نهیس يکه تا رو یهفت ي قهیتنم بود و  کیبنفش با دو تا بند بار تاپِ هی. کرد یچش بود که نگام نم یعل دمیفهم

 یم يعروسک سر مداد يام رو با کله  نهیس نیآخر، داشتم ب يو در لحظه ! بود دایتا نافم پ مایبودم، به قول س دهیدراز کش تتخ يمن رو

!خاروندم

 رونیدستم ب يدستش رو جلو آورد و مداد رو از تو. دمیخودم رو عقب کش یاز ترس کم. رسوند با چند تا گامِ بلند خودش رو بهم یعل

:رو از سرش جدا کرد و مداد رو بهم برگردوند و کالفه گفت رمردهیپ. دیکش

.حاال بخارون -

:رفت گفت یم رونیهمون طور که ب. و رفت سمت در بشیج يهم عروسک رو گذاشت تو بعد

.دمیخر یرو م رزنشیپ دیبا! خوش گذشته رمردهیپ نیدوازده روز چه قدر به ا نیتو ا دونه یخدا م -

:هم در رو زد به هم و از پشت در گفت بعد

.گردم یبر م گهیدو سه ساعت د. خداحافظ -

اونم فقط به خاطر  یکیک پالستعروس هیبود با  يچه رفتار نیا! بود وونهیواقعا د یعل. کردم یمن همون طور هاج و واج به درِ بسته نگاه م و

 دمیشا ای! داشت؟ رتیعروسک هم غ هینسبت به  یحت یعنیشد؟  یام عصب قهیچون مداد رو کردم تو  یعل یعنیکه مذکر بود؟  نیا

!شده بود؟ شیحسود

! دلبر شده بودم یلینظرِ خودم خبه . اومد یبه چشم م شتریب ره،یبا اون تاپِ بنفشِ ت دمیپوست سف. که تنم بود نگاه کردم یبه تاپ دوباره

:خودم و گفتم يزدم پسِ کله  یکیبعد هم ! خودم بشکن زدم يو برا دمیحس رو داشت؟ هر هر خند نیهم هم یعل یعنی

؟یشکن یگردو م يبا دمت هم دار ن،یزم يتو يبر یکه آب ش نیعوضِ ا! ایح یخجالت بکش ب -

:بچه ها لبم رو جمع کردم و به وجدانم گفتم مثل

.شوهرمه ست،ینامحرم که ن م،یبذار حالمون رو بکن! گهینده د ریگ -

!دمیباز هر هر خند و

 هوی. به در زد ياومد پشت در و تقه ا. شدم یم دنیخواب يایتازه المپ رو خاموش کرده بودم و مه. برگشت یبود که عل ازدهیساعت  حدود

.دمیباال کش مینیب يپتو رو تا رو چشمام رو بستم و. گرفتم خودم رو به خواب بزنم میتصم

:جواب ندادم از پشت در گفت یصبر کرد و وقت هیچند ثان یعل

؟يدیخواب! سارا -
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بعد در آروم باز  هیچند ثان. ومدین ییصدا گهید. لبخند زدم و پتو رو کنار زدم اریاخت یب. بشم داریب دیترس یانگار که م. آهسته بود صداش

.اومد داخل یشد و عل

نفس هاش  يصدا. کردم یبود؟ چشم هام رو بسته بودم اما حضورش رو حس م یتو سرِ عل ياومد داخل؟ چه فکر یچ يبرا! کردم شتوح

قلبم اون . حضورش رو حس کردم ینیسنگ. نشست نیزم يحس کردم کنارِ تخت رو. شدن یتر م کیکه لحظه به لحظه نزد دمیشن یرو م

 یم دینکشم، با غیخودم رو گرفته بودم که ج يبه زور جلو. هم صداش رو بشنوه یعل دمیترس یکه م دیکوب یام م نهیقدر محکم تو س

. باشم دهینکنه ازم سوء استفاده کرده باشه و من نفهم...  ینکنه عل. وقت بود نیبهتر یگرفتنِ مچِ عل يبرا. داره يچه قصد یکه عل دمیفهم

 یبیحالِ عج. نشست میشونیپ يگرمش رو يبه صورتم خورد و بعد از اون لب ها شنفس ها یچند لحظه بعد، گرم. دمیاز درون کش یآه

بوسه  نیکاش ا يزد که ا یم ادیمدام فر يا گهیتو صورتش بزنم اما حسِ د یلیس هیگفت، بلند شم و  یتو وجودم م يزیچ هیداشتم، 

. دیهم طول نکش هیثان کیاش رو تجربه کنم اما بوسه  سهبوحرکت سرِ جام موندم تا  یشد و من ب روزیتر باشه و عاقبت حسِ دوم پ یطوالن

.حال مهربون و گرم نیکوتاه و در ع یلیخ

:لب گفت ریبدنم مرتب کرد و ز يپتو رو رو یعل

.يکاش باهام اومده بود -

****

اومدم و  رونیاز اتاق ب. ت نمازِ صبحبود و وق قهیپنج و ده دق. به ساعت کردم ینگاه. شدم داریبه درِ اتاق زد از خواب ب یکه عل يضربه ا با

.سالم کردم یبه عل

.ماهت يسالم به رو -

 نیروز که ا نیاول. گفت یرو بهم م نیاز اولِ سال، هر روز صبح هم. دمیشن یبود که م زدهمیبار س قایبود که دق يجمله ا نیا. زدم لبخند

و » !میبش دتریکم جد هیشده ما هم  دیسالِ جد. دهیمدلِ جد نیا«: ته بودبود و گف دهیخند یعل. گفته بود با تعجب نگاش کرده بودم يجور

: گفت یو م دیخند یهم م یو عل» !ختیمر يسالم به رو«: عادت کرده بودم که در جوابش لبخند بزنم و بگم گهیروز د زدهیاز س دحاال بع

!ییرفتم سمت دستشو یم يا گهیجوابِ د یو من هم ب» !خانومِ خوابالو نیزم يبپا تو راه پله نخور«

 يبرا. یمشک يبا شلوار و مقنعه  دمیپوش یرنگ يقهوه ا يمانتو. بدر شدم زدهیس يو مشغولِ آماده شدن برا دمینخواب گهیاز نماز د بعد

 یکرم کیچکو فیو ک یکفش اسپرت کرم. نباشه ریکه دست و پا گ يمانتو و شلوارِ ساده و راحت بود با مقنعه ا هیپوشش،  نیگردش بهتر

.شد یبه زور جا م نهیکرم ضد آفتاب و آ ل،یموبا ،یآفتاب نکیپول، ع فینداختم و توش مدارکم، ک یشونه ام م يکه کج رو

گذشته خودم رو آزار بدم و گردش رو کوفتم  يآور ادیخواست با  یدلم نم. منصرف شدم یرو هم بردارم ول لیبساط اسم و فام خواستم

پدر و مادرش  ،یپدرِ عل يخونه  میقرار بود اول بر. هم با ما بودن یعل يتفاوت که خانواده  نیبا ا م،یال همه با هم بودبازم مثلِ هر س. کنم

سانِیخواست ن یمحمود آقا هم م. بابام يخونه  میو بعد از اون جا همه با هم بر میرو سوار کن

.پشتش میرو بذار لیکه وسا رهیرو بگ همکارش

داشتم از  گهید. نداخت یپرهام م ادیخواستم بردارم منو  یم یهر چ. با خودم بردارم یچ یحیتفر ي لهیوس نمیتا بب دمیخدورِ اتاق چر یکم

!شدم یمتنفر م زیهمه چ



کاربر انجمن نودهشتیا اسماء کرمی پور  – زمستان داغ                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥٤

به . دم کردم ییسماور رو هم روشن کردم و چا. ینیریو شکالت و ش وهیم یرو برداشتم با کم دیع يها لیاز آج یتو آشپزخونه و کم رفتم

شش و . به ساعتم انداختم یبود، نگاه میساعت هفت و ن يقرارمون برا. دست به کار شدم عیصبحونه املت درست کنم و سر يزد برا سرم

.باباش يخونه  میرسوند یم عیو هم خودمون رو سر میخورد یکردم هم م یهم غذا رو درست م دیبا. بود مین

. رفتم دم درِ اتاقش. نبود يخبر یاما از عل دمیرو هم چ زیم. ختمیفالسک ر يهم تورو  يچا. تا املت آماده شد دیطول کش قهیدق ستیب

!نیزم يبود رو دهیاز تخت افتاده بود و به شکم خواب یعل. در رو باز کردم و داخل شدم. نداد یچند بار به در زدم اما جواب

:بازوش رو تکون دادم و صداش زدم .کرد یم یفیخر و پف خف. گرفت و رفتم سمتش و به زحمت برش گردوندم خندم

. ساعت هفته یعل. منتظرن نایبابات ا! شدا رید یعل. بلند شو یعل...  یعل -

چونه ام و آخم بلند  يحلقه اش هم محکم خورد تو. و دست چپش رو تو هوا تکون داد، که صاف خورد تو صورتم دیاز جا پر یدفعه عل هی

:گفتم تیعصبان چونه ام رو گرفتم تو دستم و با. شد

 ؟یش یم داریب يجور نیچرا ا. داغون شدم! چه خبرته؟ -

:گفت یجیهاج و واج نگام کرد و با گ یعل

؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا -

:به کمر زدم و طلبکارانه گفتم یدست

! ساعت هفته االن م؟یقرار ندار میمگه ساعت هفت و ن رون،یرو از خوابِ پادشاه هفتم بکشم ب یاومدم جناب عال -

:به دستم که همچنان به چونه ام بود انداخت و گفت ینگاه یعل

شده؟ یچ -

:کردم و گفتم یپف

.نوش جون کردم ریصبح بخ يبرا یلیس هی. هیکردنِ جناب عال داریاز برکات ب -

:داشت گفت یچونه ام بر م يچشم هاش گرد شد و همون جور که دستم رو از رو یعل

!آخ آخ قرمز شده. حواسم نبود د،ی، ببخشواقعا شرمندم -

:و گفتم دمیکش رونیدستش ب يرو از تو دستم

. شد رمونیبلند شو د. شه یخوب م ست،یمهم ن -

:شد و گفت بلند

. میکن یحرکت م گهید ي قهیپنج دق -

:گفتم يگله مند با

. صبحونه درست کردم ؟یپس صبحونه چ -

:کرد و گفت نگام

. میخور یراه م يرك، خب توممنونم دخت یلیخ -
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 لهیوس. نون گذاشتم ي سهیک يو چند تا نون هم برداشتم و تو ختمیر يتر کیظرف کوچ ياملت ها رو تو. ییهم رفت سمت دستشو بعد

دم  د،یسف يکمر فیشرت کـرِم و ک یو ت يقهوه ا یبا شلوار ل یبعد، عل ي قهیپنج دق قایدق. نیبذاره تو ماش یتا عل دمیچ اطیها رو دمِ در ح

:زد و گفت میشونیکنم، انگشتش رو به پ یبا تعجب نگاش م دید یوقت! در بود

لباسم رو با تو ست کنم؟ ستمیمن بلد ن يفکر کرد! طونکیش -

!باهاش ست کرده بودم يچهارشنبه سور يبود که برا یداشتم که بگم؟ هنوز تو نخ لباس یچ. نگاش کردم فقط

:وق و گفتتو صند دیها رو چ لهیوس

صبحونمون کدومه؟ -

:نون رو نشون دادم که ظرف املت هم توش بود و گفتم ي سهیک

. نهیا -

. میراه بخور يتا تو نیتو ماش ارشیخب ب -

:شد و گفت نیدر رو باز کرد و سوارِ ماش یعل. گذاشتم نیعقبِ ماش یصندل يکردم و صبحونه رو رو دییسر تا با

؟یش یپس چرا سوار نم -

. شم یبعد سوار م رون،یرو ببر ب نیماش. خوام در رو ببندم یم -

. شم یکه شرمنده م يجور نیا -

؟يدار یستیتو هنوز هم با من رودربا. بابا الیخ یب! هیچه حرف نیا -

:سوار که شدم حرکت کرد و گفت. رفت رونیاز در ب يا گهیکرد و بدونِ حرف د یقشنگ ي خنده

. خوام یمن صبحونه م -

:تعجب گفتم با

االن؟ نیهم -

ه؟یخب آره، مگه چ -

. یکن یم یرانندگ ياالن که دار -

:زد و گفت یچشمک

؟يریشه برام لقمه بگ یخب نم -

:گفت یعل. حرکت مونده بودم یطور ب نیهم! بگم؟ یبودم چ مونده

. خورم یباشه، بعدا م -

من؟ قول و  ؟یعل ترا؟یبود؟ پرهام؟ م یبود چ نمونیکه ب يفاصله ا نیعلت ا ؟میقدر از هم دور بود نیچرا ا. هر دومون يبرا. گرفت دلم

افتادم  یآهنگ ادی ؟یترس تا ک یول. که طرف مقابل قبولمون نکنه نیا. رشیترس از عدمِ پذ. فاصله، ترس بود نیا لِیتنها دل! قرارمون؟ نه

. گذاشت نشیماش يتو یکه عل

رصت بدهکم بهم ف هیروم بذار  شِیپ یراه هی
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عاشق تر شدن خودت بهم جرات بده  يبرا

 یچ دیگفت با یداشت و حاال هم اون بود که داشت بهم م یاون قدمِ اول رو بر م شهیداد که عاشقش بشم، هم یجرات رو بهم م نیا یعل

و چراغ  یعل ينخ دادن ها نیبشم که با ا یخوام عاشقِ عل یانجامش بدم؟ مگه من م دیپس چرا من انجامش ندم؟ اصال چرا با. کار کنم

واقعا شدم  ه؟یبفهمم احساسم چ يذار یچرا نم ایخدا! ؟یبرزخ دست و پا بزن نیا يقراره تو یتا ک! سارا يبدم؟ وا مانجا یسبزهاش، حرکت

واقعا که تعادل . خوام یلحظه بعد نم هیخوامش  یلحظه م هی. کشه یم شیزنه و با پا پ یگه با دست پس م یکه م یمصداقِ اون ضرب المثل

!ندارم یو احساس یروح

درِ ظرف املت رو . سفره شد هیشب سهینون رو باز کردم و ک سهیک پِیز. عقب، بساط صبحونه رو برداشتم یصندل يشدم و از رو خم

:و گفت دیرو باال کش شینیب یعل. برداشتم و مشغولِ لقمه گرفتن شدم

دخترك؟ یپخت یچ! به به -

!گفت دخترك؟ یخواست خرم کنه بهم م یکه م ییتانکنه وق. گرفت خندم

:رو جلوش گرفتم و گفتم لقمه

. بفرما -

:گفت اقیبهم کرد و با اشت ینگاه

. يکار رو برام انجام بد نیکردم ا یفکر نم. دستت درد نکنه سارا، ممنونم -

:که قورتش داد گفت نیرو از دستم گرفت و گذاشت دهنش و بعد از ا لقمه

خوبه؟ یلیدست پختت خ یستدون یم -

واقعا؟ -

. یش یپاس م یدم ول ینم ستیالبته بهت ب -

:گفتم یتعجب نگاش کردم و با ناراحت با

شم؟ یفقط پاس م -

:زد و گفت يقهقهه ا یعل

!و دو بدم ستیبه مامانت ب دیبدم اون وقت با ستیدم، چون اگر بخوام بهت ب یکردم بابا، بهت هجده م یشوخ -

که بخواد فقط  نیکردم، نه ا یکرد راحت تر باور م یم فیازم تعر یوقت يجور نیا. گفت یرو م تیخوب بود که واقع. از ته دل دم،یخند

. بود که دوست داشتم يزیچ نیگفت و ا یرو م تیکرد واقع یم فیاگه تعر ایکرد،  ینم فیتعر ای. کنه که دلم خوش بشه فیازم تعر

. میته املت ها رو در آورد. میهر دومون لقمه گرفتم و خورد ي، من براباباش يخونه  میدیرس یوقت تا

و فاطمه و  یبا پدرِ عل. بود سانیپشت ن لیوسا دنیدرِ خونه باز بود و محمود مشغول چ. میشد ادهیباباش نگه داشت و پ يخونه  يجلو

خانوم رفت داخل خونه و با اسپند  مهیسل. دمیود، بوسخواب ب جِیزهرا رو هم که گ. میکرد یمامانش و آقا محمود سالم و احوال پرس

:و گفت چرخونددور سرمون . برگشت

. به در شه زدهاتونیس... بدرِ اولتونه، انشاا زدهیس -
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:و گفت دیهم هر دومون رو بوس بعد

تا سارا  يمنتظر بود ،یذاشت یم بیهمه ع يکه رو یدونست یم يزیچ هی. دختر رو برات گرفتم نیجون آخرش خودم بهتر یعل يدید -

. نیکه خوشبخت بش یاله. کنم دایجون رو برات پ

:و گفت دیرو بوس سرم

دهنش بسته  یکنم که عل دایمثل تو پ يتونستم جواهر یکجا م گهیوگرنه من د ،يدیرو پسند یخدا رو شکر که عل. یعروسِ گُل خودم -

. بذاره بیبمونه و نتونه روش ع

 یفیهمه تعر نیالبته با ا. میکرد یتنمون م یاعتراض چیهم بدونِ ه یدوخت و من و عل یو م دیبر یخودش م ياطور بر نیخانوم هم مهیسل

.زد یدونم چرا لبخند م یرو نم یعل یکردن ول یخانوم از من کرد، تو دلم قند آب م مهیکه سل

با همه احوال . بود نیشده بودن و تو کوچه پر از ماش همه اون جا جمع. بابام يخونه  میو رفت میسوار شد یکه تموم شد همگ لیوسا دنیچ

:کنارِ گوشم گفت یعل. کردن یم يصندوق ها جاساز يرو تو لشونیهمه داشتن وسا. میکرد یپرس

؟یموافق يبا وانت سوار -

:تعجب نگاش کردم و گفتم با

موافقم؟ یچ یبا چ -

 یبار امتحان کن هی. ده یم فیک یلیباور کن خ م؟ینیها بش لهیوس يودمون به جاو خ میکن یرو خال سانیپشت ن یموافق! گهید يوانت سوار -

. یازش دل بکن یتون ینم گهید

. سانیپشت ن میزن یم خی! هوا سرده یول -

. شن یم يرو بدم همه مشتر شنهادشیمطمئن باش تا پ. دورمون میریگ یخب پتو که هست، م -

:کردم و گفتم سانیبه ن ینگاه

؟یکار کن یچ يخوا یرو م لهیمه وسه نیا -

. گهید يها نیتو ماش میکن یپخششون م -

شه؟ یم یخودت چ نِیماش -

. رونه یبابا م -

:کردم و گفتم يفکر

. قبوله -

:از گُلش شکفت و گفت گُل

!دمت گرم -

ها پخش  نیماش ي هیبق نیها رو ب لهیوس. ترفیباز پذ يبه آقا محمود گفت و اونم با رو یعل. سانیرفتم سمت ن یگرفت و دنبالِ عل خندم

:کنه و با تعجب گفتن یم یرو خال سانیداره ن یهم متوجه شدن که عل هیکم کم بق. میکرد

؟یکن یکار م یجون چ یعل -
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:داد زد و گفت نیریدفعه ش هی

. میریآرمان بدو جا بگ! يآخ جون وانت سوار -

:و پاهاش رو باز کرد و گفت باال دیو پر سانیسمت ن دیهم با سرعت دو بعد

. برات جا گرفتم ایآرمان ب -

:همسرِ منان، رو به منان کرد و گفت تا،یب. نیریباال و نشست کنارِ ش دیهم پر آرمان

. داره فیک یلیخ م؟یما هم بر -

:بهش انداخت و گفت ینگاه خوشگل منان

. ستین یحرف ياگه تو دوست دار -

افتاد که  میدفعه دوزار هیکردم  یهمون جور که خدا رو شکر م. ر کردم که منان با همسرش خوشبختهخدا رو شک. هم سوار شدن بعد

:و گفتم سانیبدو بدو رفتم سمت ن. مونه یخودمون جا نم يشه و برا یداره پر م نیماش

. بدو جاها رو گرفتن یعل -

:و گفت دیغش غش خند یعل

. داره ادیز يگفتم مشتر يدید -

:گفت مایس

. امیخوام ب یمنم م -

:گفت اریماز

. ایستیفکرِ ستاره ن ،یخوره خانوم یبچه سرما م -

:مامانم گفت. به ستاره نگاه کرد یبا ناراحت مایس

. دارم یبچه رو بده به من نگهش م ما،یس -

:مامانم رو ماچش کرد و گفت دیپر مایس

.من گرِیفدات بشم ج یاله -

فاطمه و محمود جلو نشستن و زهرا هم . سانیپشت ن میشد که چهار تا زوج نشست يجور نیهم سوار شدن و ا اریو ماز مایو س دنیخند همه

. بود دهیخواب یعل نِیپشت ماش

 يپرهام جلو ر،یخواد کل مس یدلم بذارم؟ دلم نم يرو کجا نایا! خدا يوا. دنیهم رس ایشد، پرهام و لع یداشت سوار م یلحظه که عل همون

! هیبدر روز نحس زدهیشد که س یشد باورم م یکه اگر پرهام سوار م يوا. ه و گردشم کوفتم بشهچشمم باش

. نداره سارا، بذار اونا هم باشن يرادیا. هم فشار داد يپلک هاش رو رو. فقط نگام کرد و لبخند زد یعل. کردم یبه عل ینگاه ناخودآگاه

. يبه پرهام ندار یحس گهیثابت کن که د ،یکن یهام فکر نمبه پر گهیخودت رو محک بزن، به خودت ثابت کن که د

:گفت مایس

کو؟ الیپس ل -
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:و گفت دیخند ایلع

.خدا مادر شوهرم رو برام نگه داره -

. نشستن نیهم کف ماش ایبه خصوص که پرهام و لع. نبود سانیسوزن انداخت پشت ن يجا گهید. هم سوار شدن ایپرهام و لع. زدم لبخند

:هم گفت یو عل میهمه با تعجب نگاش کرد! شروع کرد به دست و سوت زدن یکه عل میبود فتادهیه نهنوز را

 نهیش یجا م نیا یهر ک. گفته باشم! ها نییندازمتون پا یم نیو منو نگاه کن نینیبش يجور نیبه من؟ اگر قراره هم نیچتونه؟ چرا زل زد -

. رقص، خانوم ها هم دست ونیاآق. نره ادتونیدست و سوت . اهلِ حال باشه دیبا

:زد و گفت یچشمک

.نیپتو انجام بد ریز نیبرعکسش هم اگر خواست -

که منان بلند شد و  دمیدر کمالِ تعجب د. شروع کردن هیو اول از همه آرمان شروع کرد به دست زدن و پشت سرش هم بق دنیخند همه

از جاش بلند شد و  اریماز. کارها هم باشه نیه منان با اون همه متانت اهل اشد ک یباورم نم. زدن يشروع کرد به بندر نیسقف ماش يرو

داد و پرهام  یهمون طور که نشسته بود، شونه هاش رو تکون م یعل. میرفت یم سهیما هم از خنده ر. تنه اش نییپا دنِشروع کرد به قر دا

. دنیخند یکردن و م یهم نگاهمون م هیبق. دمیخند یو م میزد یما خانوم ها هم که فقط دست م. زد یفقط دست م

:سقف و گفت يزد رو منان

. حرکت کن له،یتکم تیآقا ظرف -

.دمیشن ییصدا هیدفعه  هیراه افتاد و  محمود

. بــَـع -

.گهید يصدا هیدوباره دهنش باز شد و . میو به طرف صدا برگشت میساکت شد همه

. بـَـع -

:آرمان گفت. کرد یم يکار نیریبار پرهام بود که داشت ش نیا. میدفعه همه از خنده منفجر شد هی

.میگوسفند هم شد يتو رو خدا آخر عمر نیبب -

!انگار عروس برون بود. زدن یها راه افتادن و پشت سر هم بوق م نیماش ي همه

:گفت اریماز

! نیماش هی يشش تا عروس و دوماد تو. میزد یرو گل م نیماش دیبا -

:و گفت نیسقف ماش يزد رو یعل

. بده کرویمحمود، اسپ -

.روشن کرد کرویدر آورد و اسپ بشیاز ج یفلش. هم گرفت یفرستاد و عل رونیب شهیاز ش يکریمحمود، فاطمه اسپ يجا به

و بالت، غصه هات به جونم درد

چشم برات بمونم نیاز ا شتریب نذار

.به دست زدن و خوندن میدو سوت و هورا بلند شد و همه با هم شروع کر غیج يصدا



کاربر انجمن نودهشتیا اسماء کرمی پور  – زمستان داغ                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦٠

و بالت غصه هات به جونم درد

چشم برات بمونم نیاز ا شتریب نذار

.خوند تایدهنش و با آهنگ رو به ب يگرفت جلو کروفونیدستش رو مشت کرد و مثلِ م منان

خونم یمجنونم عاشقونه م مجنونم،

تونم یتو من نم یمجنونم ب مجنونم،

 یباورم نم. هیتا مطمئن بشم ضربانِ قلبم عاد دمیکش یقینفس عم. با خودش به چپ و راست تکون دادرو گرفت و  ایلع يدست ها پرهام

بود، باال نرفته  ينبضم عاد! بود يعاد. گردنم تا نبضم رو حس کنم يشه؟ دستم رو گذاشتم رو یم یعنی ایخدا. گهید قِینفس عم هی! شد

. نگاه کردم یبه عل برگشتم! شکرت ایخدا. بود

ذره آروم بشم هیدستاتو تو دستام تا  ربذا

من باش تا مثلِ مجنون، مجنون بشم یِلیل

دست چپش رو دور شونه ام حلقه کرد و با دست راستش شروع کرد به بشکن زدن و یعل

.با آهنگ رو به من خوند همزمان

تو، تنها، لحظه ها رو پر پر کنم یب نذار

کنممن سر  زم،یتو عز یرو، ب ایروزِ دن دو

.خوند یبرد و همچنان م یشد و منو هم با خودش م یچپ و راست خم م به

شه یفردا، باز دوباره آفتاب بذار

شه ییایتو شب و روزم روشن و رو با

و با آهنگ  میزد یهمه دست م. میشد یو آرمان هم همزمان با ما شروع کردن به موج رفتن و همزمان با هم به چپ و راست خم م نیریش

.خوندن یم گهیهر دو زوج، رو به همد. میبلند خوند يبار همه با آهنگ با صدا نیا. گذشت یکم کم داشت بهم خوش م. میندخو یم

و بالت غصه هات به جونم درد

چشم برات بمونم نیاز ا شتریب نذار

.بلند خوند يگرفت و با صدا نیریاز جاش بلند شد، دست هاش رو، رو به ش آرمان

نینازن ين باش ام يقصه ها نیریش

نینازن يگُلِ باغ عشق من باش ا تک

.دست هاش رو از هم باز کرد و رو به من بلند خوند یبار عل نیا. دستش گرفت يآرمان رو تو ياز خنده غش کرد و دست ها نیریش

و بالت غصه هات به جونم درد

چشم برات بمونم نیاز ا شتریب نذار

.دست هاش خودش رو نشون داد با

خونم یمجنونم عاشقونه م نم،مجنو
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...مجنونم  مجنونم،

من گرفت انگشت اشارش رو سمت.

تونم یتو من نم یب

چه  یآخه عل. کار کنم یدونستم چ ینم. خونه یمن م يبرا نویداره ا یتونستم باور کنم که عل یاصال نم! شده بودم رهیخ یدهنِ باز به عل با

. که منو هم عاشق کنه نیجز ا... که  نیست داشته باشه جز اتون یعاشقانه م يکارها نیاز ا يمنظور

. بود ختهیفلش ر يآهنگ ها رو با قصد و غرض رو یانگار عل. شروع شد يتموم شد و پشت سرش بعد آهنگ

دمیکه لبخندتو د یوقت درست

دمیلحظه به آرزوم رس همون

زمیتو بر يپا امویدن بذار

زمیعز ییجا نیحس کنم ا بذار

یکه تازه به دلم نشست نیا با

یوقته هست یلیگه خ یم یحس هی

یمیقد يایرو هی ریتصو تو

یمیتو تموم زندگ زمیعز

یدون یکه م خودت

چشماتم عاشق

همراتم یزندگ نیتا آخر ا من

دوست دارم یلیباور کن، خ حرفمو

زارمیب یعشق تو از زندگ یب من

یازم جدا بش يروز هیترسم  یم

یم نباشعاشق گهیترسم د یم

نگران عشقمونم شهیهم

بذار عاشقت بمونم زمیعز

پر شده از تو روزگارم نیبب

رو دوس ندارم یاز تو کس ریغ به

يرینظ یعشق ب هیمن، تو  واسه

ير یاز دلم نم یراحت نیا به

یدون یکه م خودت

چشماتم عاشق
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همراتم یزندگ نیتا آخر ا من

دوست دارم یلیباور کن خ حرفمو

زارمیب یتو از زندگعشق  یب من

. اومد یگرفت و چشم و ابرو م یم شگونیهم بازوم رو ن نیریزد و ش یکرد و دست م ینگام م یخوند، عل یم يکه بهنام صفو یمدت تمام

زدن و  یپشت سرمون هم مدام بوق م يها نیمحمود و ماش م،یزد یهم دست م هیو بق دنیرقص یهم سرِ جاهاشون م اریآرمان و ماز

حلقه  گهید یشده بودم که حت یعل يمن اون قدر غرقِ نگاه ها یول دیکش یکـل م نیهم از تو ماش فاطمهکردن،  یم يشلوغ کار یحساب

از ته دلم  دن،یو همه هورا کش دیرو بوس شیشونیکه پرهام پ ياون لحظه ا یناراحتم نکرد، حت ایلع يپرهام دورِ شونه  يشدن دست ها

شه و  یدلم آشوب نم ا،یپرهام به لع ياز ابراز عالقه ها گهیافتاده که د یچه اتفاق دمیفهم یخودمم نم. مو براشون دست هم زد دمیخند

چرا تا  دمیفهم ینم! زد یشد و به من زل م ینگران م یداد نگاه عل یانجام م يچرا هر بار که پرهام کار دمیفهم ینم! رمیگ یمعده درد نم

امان از ...  نیریپتو بغلم کرد و امان از ش يدورم و از رو دیچیورا پتو رو از کنارِ پاش برداشت و پف یعل» .شه یهوا داره سرد م«: گفتم

.رهیکه عمدا آبرومون رو برد و نتونست خفه خون بگ نیریش

- شده؟ یچونه ات چ ریسارا، ز! ا

:و با تعجب گفتم دمیونه ام کشبه چ یدست. اومد یآهنگ م يفقط صدا. نگاه ها برگشت سمت ما و همه ساکت شدن ي همه

شده؟ یچونه ام چ -

:کرد و گفت يا انهیموذ يخنده  نیریش

!شده یکه چ میآقا بپرس یاز عل دیفکر کنم با -

دفعه چشم  هیکرد،  یگره شده نگاه يبا ابروها یعل. نهیبتونه چونه ام رو بب یباال گرفتم تا عل ینگاه کردم و سرم رو کم یبه عل برگشتم

 ینگاه م هیبا تعجب به بق. از خنده منفجر شدن هیرو گاز گرفت و تا بناگوش قرمز شد و بق نشییلبِ پا. باال دیرد شد و ابروهاش پرهاش گ

.نییصورتش قرمز شده بود و سرش رو انداخته بود پا یهم که حساب یعل. چشون شده دمیفهم یکردم و نم

:زد و گفت یبه پشت عل یدست منان

.یسوژه نش يجور نیکه االن ا يکرد یم تیرو رعا شبید هیحداقل  -

 نیبه محضِ ا. ام رو در آوردم نهیرو باز کردم و آ فمیک پیز یبا کالفگ. خندن یم یچشونه و به چ دمیفهم یاصال نم. دیهم قاه قاه خند بعد

 دیکارم باعث تشد نیهم. زل زدم یارانه به علو چونه ام رو با دست پوشوندم و طلبک دمیکش يبلند نِینگاه کردم، ه نهیآ يکه خودم رو تو

. شد ونخندش

:نگاهم کرد و گفت یبا شرمندگ یعل

. يکرد یم دارمیب یحلقه ست، همون موقع که داشت يجا -

:گُل کرد و گفت شیزیباز کرم ر نیریش. نییسرش رو انداخت پا و

.یفتیروز ب نیکه به ا ینخواب یتو حلقِ عل یتا تو باش -
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حرف ها رو  نیکه ا دمیفهم یم. نیچونیپ یم نیو دار ستیدر کار ن يحلقه ا میدیما فهم یعنیادا کرد که  يجور هیحلق رو  يکلمه  نیریش

 یمن ب یحاال هر چ. میعاشق و معشوق یکه پرهام هم هست، نشون بده که من و عل ییجا هیخواست  یزنه، م یبه خاطرِ حضور پرهام م

. شده بود اهیس ایلوب هی يچونه ام اندازه  ریز. خاله خرسه یشده بود دوست. شد یمعرکه م اریب شیآت نیریش نیشدم ا یپرهام م الِیخ

:در گوشم گفت یواشکی یعل

. نباشه دایپ ادیبزن روش که ز ؟يبا خودت کرم ندار -

:در گوشش گفتم متقابال

؟یگ یکار از کار گذشته م گهیحاال که د -

:گفت مایبگه که س يزیو خواست چ باال انداخت يشونه ا یعل

.دیشد که حواستون رو جمع کن یدرس عبرت نیا د،یغر بزن گهیبه همد یخواد در گوش یحاال نم -

:گفت یدر آورد و با مهربون فشیاز ک یپنکک ایلع. دیهم غش غش خند بعد

.ذارن یون ماز ما سر به سرت شتریب ننیبزرگ ترها بب. نباشه دایبزن روش که پ نویا يخوا یم -

از  یزمان هیداشت که من  يریاون چه تقص. بود یدخترِ خوب ایلع. انداختم و با تشکر، پنکک رو ازش گرفتم ایبه لع يقدرشناسانه ا نگاه

هم گذاشتن  يبا رو. انداختم یبه عل یپنکک رو باز کردم و نگاه. ادیبدم ب ایوجود نداشت که از لع یلیدل چیاومد؟ ه یشوهرش خوشم م

 ي جهینت ننیانگار منتظر بودن بب. پرهام یکنن، حت یخواستم پد رو به صورتم بزنم که متوجه شدم همه دارن نگام م. د کردییپلک هاش تا

. شه یم یعمل چ

:خنده گفتم با

.دیخودتون رو نگاه کن يزن ها! نیچه خبرتونه؟ قورتم داد -

مردها . بودم هیتر از بق یخودمون اریباالخره با ماز. بشنوه واریواستم به در بگم که دخ یم. رو نگاه کردم اریحرف فقط ماز نیگفتن ا موقعِ

. ور و اون ور چرخوندن و خودشون رو زدن به اون راه نیهمه سرشون رو به ا

ونه ام رو چ یمشغول زدن پنکک شدم و بعد هم رو به عل. توش میر یم ستیحواسمون ن میبگ میخوا یم یکه وقت یراه؟ همون راه کدوم

:باال گرفتم و گفتم

خوب شد؟ -

:گفت یبیو منو رو به خودش برگردوند و با حالت عج دیبازوم رو کش نیریخواست جواب بده، ش یعل تا

. پنکک رو نیا نمیبده بب ؟یپرس یخدا م يکه تو از اون بنده  ارنیسر در م زهایچ نیآخه مردها از ا -

:نشنوه گفت یکه کس يروم، جورآ یلیمشغولِ پنکک زدن شد و خ خودش

!نیکن یم یچه غلط نیدار ستیچند وقته ازت غافل شدم معلوم ن! ایماجرا رو برام بگ ازِیتا پ ریس دیبا میکه شد ادهیپ -

:گفتم یلب ریز

م، نه به االنت کن یم يکه چرا باهاش بد رفتار يخور ینه به اون موقع که حرص و جوش م ؟یکن یم زیو زیواسه خودت و یچ! زهر مار -

.شدم یمیکه چرا باهاش صم یو ناراحت يد یکه فحش م
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:با پاش، پام رو لگد کرد و گفت نیریش

. میزن یبعدا با هم حرف م -

:کرد گفت یرو عقب تر برد و همون جور که نگام م سرش

. نشه دایکن که پ دشیتمد یهر از گاه یخوب شد، ول -

:ه گفتبرگردونم ک ایپنکک رو به لع خواستم

. باشه و هر موقع الزمت شد استفاده کن شتیگه، بذار پ یجون راست م نیریش -

بودن و از سرما تو هم گره خورده  دهیچیپتو دورشون پ هی یانداختم، هر زوج هیبه بق ینگاه. گذاشتم فمیک يکردم و پنکک رو تو يتشکر

 یبود و سرما رو حس نم دهیچیدورم پتو پ یمن هم که از قبل، عل. تحرك و جنب و جوششون که کم شده بود، سردشون شده بود. بودن

. کردم

از من  یکرد ول یسرما رو تحمل م. دلم براش سوخت. چهینداشت که دورش بپ ییقرمز شده بود و پتو شینیانداختم که ب یبه عل ینگاه

 ترایداد که االن م یم حیترج دیاومد، شا یتو باشه بدش مپ هی رِیکه با من ز نیهم از ا دیپتو برم، البته شا هی ریخواست که باهاش ز ینم

. کنارش باشه

برم که فارغ از هر فکر و  یگردش هیوقت نشد  چیمنو کوفتم کنه؟ چرا ه ینفر باشه که خوش هی دیبا شهیچرا هم. یزندگ نیلعنت به ا! اَه

اعصابم بود، بعد  يرو ایه پرهام بودم، بعد از ازدواجش، حضورِ لعدنبالِ نگا شهیخودم خوش باشم؟ تا قبل از ازدواجِ پرهام، هم يبرا یالیخ

 دیبا ترایباشم، م یخواستم کنارِ عل یکردم و م یو احساسِ عذاب وجدان و حاال که کم کم داشتم با گذشته وداع م یوجود عل م،یوساز عر

که  يزیبه دست آوردن چ يوقت برا چیاون خراب بشه؟ چرا هو  نیبه خاطرِ ا میدادم که زندگ یاجازه م دیچرا با. زد یآرامشم رو به هم م

. رهیرو که دوستش دارم ازم بگ یاز راه برسه و کس گهینفر د هیدادم  یکردم و اجازه م یچرا سکوت م دم؟یکش ینم تدوستش دارم زحم

تا ابد  دیبا یبازم عل م،یخواهر و برادر باش اگر تا آخر عمرمون مثلِ یفقط مال منه، حت یعل رن،یرو هم ازم بگ یذارم عل ینم گهید! نه، نه

بهش  دیبا. خودم نگه دارم يرو برا یهر جور شده عل دیبا! نه، نه. ستین یعل نمیبشم و بب داریروز از خواب ب هیتونم  یکنارِ من باشه، نم

. خوام کنارم باشه یبفهمونم که م

با نگاه متعجب و از نظرِ من مهربونش  یعل. دمیچیپ یاز پتو رو دور عل یو قسمتچسبوندم  یعل يرو از دورم باز کردم، خودم رو به بازو پتو

:و در گوشم گفت نیینگام کرد، سرش رو آورد پا

؟یش یناراحت نم میپتو باش هی رِیکه ز نیاز ا یمطمئن -

 یدلم م يلب هام رو نگاه کرد و من تو هیپنج ثان قایکردم، دق یکرد، مطمئنم که اشتباه نم یدوباره داشت لب هام رو نگاه م. کردم نگاش

فهمم کجا رو  یمن م ،یعل«: خواستم بهش بگم یم. زدم يور هی يراستم رو باال دادم و لبخند يبه چشم هام نگاه کرد، ابرو یوقت. شمردم

:فقط گفتم یول» !ایکن ینگاه م

. آره، مطمئنم -

دستش  یچند لحظه بعد، عل. بودم دهیچسب یکامال به عل میپتو جا بش ریدوتامون ز که نیا يبرا. میپتو بود هی ریبار ز نیاول يبرا یو عل من

 ینم. گرم شده بودم یحساب. حرکت، تکون نخوره و از دورم باز نشه يپتو رو با دستش گرفت که تو يرو دور شونه ام حلقه کرد و لبه 
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هم  نیریش. لـَم داده بودم یعل يگذاشته بودم و در واقع رو یعل ي نهیس ياز بدنم رو رو یمین. یتو آغوشِ عل دنیخز ایپتو بود  ردونم از اث

آه از . داد ستیا دیتا ما رو د. میبرخورد سیراه به پل نِیکه ب میبود ریمس يوسط ها. برپا بود یدلم عروس يرفت و من تو یچشم غره م

 تیرضا مهیصحبت کنن که به جر سیشدن و رفتن با پل ادهیپ نیمردها از ماش يهمه . میجاش رو نکرده بود نیفکرِ ا. نهادمون بلند شد

 سیپل نیبغل، کنارِ ماش ریز يبا پتوها یما همگ. نگیرو بردن پارک نیهم ماش م،یشد مهیآخرش، هم جر. نداشت يا دهیبده اما فا

درخت ها  نیب. یپارك جنگل. میدید رسباالخره به مقص. دو تامون رو سوار کرد یکیجا داشت اومد و  یو هر ک هیبه بق میزنگ زد. میستادیا

شدن، همه مشغولِ در آوردن بساط صبحونشون  ریو به محضِ جا گ میکرد ادهیها پ نیرو از ماش لیوسا. میشد ادهیو پ مینگه داشت ییجا

:و مامانم گفت مینگاه کرد گهیمتعجب به همد یمن و عل. شدن

ست؟یسفره؟ مگه گرسنتون ن کینزد نیایشما چرا نم -

:زد و گفت يلبخند یعل

. میممنون خاله جون، ما صبحونه خورد -

 یخونه زندگ هی يبود که ما با هم فقط تو نیا لشیدل دیشا. گفت مامان جون یم اریکه ماز یگفت خاله جون، در حال یبه مامانِ من م شهیهم

.در کار نبود يزن و شوهر. میکرد یم

 یو معتقد بودن چون عل یرو بندازن گردنِ عل رهایخواستن تقص یهمه م. کردن یهم کل کل م مردها با مه،یصبحونه سرِ پرداخت جر موقع

من طاقت  یداد، ول یزد و فقط با لبخند سرش رو تکون م ینم یحرف چیه یعل. اش رو بده مهیجر دیرو داده پس خودش هم با شنهادشیپ

:گفتم نیهم يبرا. کنن یاستفاده مسوء  یعل يِاحساس کردم دارن از متانت و مهمون نواز. اوردمین

 ریاگر د. نیرو نداده بود که شماها سوار شد شنهادشیپ یهنوز عل. بود نیریش نیپشت ماش دیکه پر یکس نیاصال اول! نیانصاف یب یلیخ -

 سانیسوارِ ن نیایبگفت  یکلمه به کس کی یاصال عل ن؟یذار یم یچرا حرف تو دهنِ عل! موند یخودمون هم نم يکه جا برا میبود دهیجنب

شش تا مرد . ادیب نیرو رد کن متونیدونگ جر... اای ن،یزود باش. نیننداز یگردنِ عل یپس الک! نیخودتون اومد يپا اخودتون ب ن؟یبش

. عیسر ن،یدونگ بد هیهر کدوم  دیبا ن،یبود

:گفت يبا لحن خنده دار آرمان

چرا سارا  ن،یهست یمیخانوم، مثال شما دو تا با هم دوست صم نیریش ریبگ ادی، از شوهرش دفاع کرد يچه جور نیبب! گن زن یم نیبه ا -

... تو  یکنه ول یم يقدر خوب شوهر دار نیا

:آرمان حرفش رو خورد و گفت ن،یریش يچشم غره  با

. قربونت برم يتو که از سارا هم بهتر یول -

:پولش رو در آورد و گفت فیبود که ک یکس نیمنان اول. بهم انداخت ينگاه قدرشناسانه ا یخنده از همه طرف بلند شد و عل يصدا

رو برات  شیدونه کنترل هیهم شرمنده، خودم  نیماش فیبابت توق م،یکرد فیک یلیخ ییدونگ من، آقا محمود دستت درد نکنه، خدا نیا -

. خرم یم

رو  مهیشدن و پولِ جر بیهم دست به ج یو عل اریآرمان و ماز بیتتر نیپرهام بود که دونگش رو داد و به ا يو نفر بعد دنیهمه خند باز،

. به محمود دادن
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:بسته پاسور در آورد و گفت هی ش،یکمر فیاز تو ک یصبحونه که جمع شد، عل بساط

شلم بلدن؟ ایک -

 يزیچ هی. بود یبیعج زِیچ هیهاش تو چشم . کرد یهم داشت نگام م یعل. یشد سمت عل دهینگاهم کش. که اومد جلو پرهام بود یکس نیاول

 یشدنِ من و پرهام شده؟ آخه منم کنارِ عل کیکه ناخواسته باعث نزد نینگرانِ احساسات من بود؟ نگرانِ ا یعل یعنی. یمثلِ ترس و نگران

 هی يدادم با فاصله  حیترج. مبش اریخواست با نشستن مقابلِ پرهام، باهاش  یاصال دلم نم... حاال  یکنم ول يخواستم باز ینشسته بودم و م

 يبلند شدم و کنارِ پرهام و رو به رو! تونستم یپاسور که م هی يتو ینبودم ول یعل ارِی تیتو واقع دیشا. بشم اری یو با عل نمیبچه کنارش بش

:نشستم و گفتم یعل

. شم یخودم جفت م ارِیمن که با  -

:کردم و گفتم ایهم رو به لع بعد

؟یکن ینم یت رو همراهجون، شوهر ایلع -

. من فقط حکم بلدم... وا -

:گفت لیهمزمان جلو اومدن و سه نایو س لیسه

. میکن يپاشو ما چهار تا مردونه باز -

که رو به پرهام نباشم نشستم  يجور ،یعوض کردم و کنارِ عل لیجام رو با سه عیسر. دمت گرم یچه خوب هوام رو داشت! شکرت ایخدا آخ

. شدم یدست عل يتو يه کردن به پاسورهاو مشغولِ نگا

:گفت یعل

؟یسیرو بنو ازهایشه امت یسارا جونم، م -

بودن و عاشق و معشوق جلوه  يعاد يبرا ایواقعا از ته دلش بود؟  یعنی. انگار واقعا از ته دلش بود. جونم رو گفت يقدر قشنگ کلمه  چه

 یحرف هاش و رفتار هاش عاشقونه تر م. شه یمهربون تر م یپرهام هست، علکه  ییکنم وقت ها یکردن گفته بود؟ چرا من احساس م

ته؟یواقع ایذهنمه  ي دهییهمه زا نایا یعنیشه؟ 

:کردم و با خجالت گفتم نگاهش

.نه کاغذ دارم، نه خودکار -

بافته  يبا موها رزنیپ هیکه سرش  مداد در آورد هیدر آورد و داد دستم، بعد هم  ادداشتیدفترچه  هی شیکمر فیک يو از تو دیخند یعل

:و گفت دیخند. بود دیسف يشده 

. یشبیاون د يبه جا نیا -

:گفت لیسه. ازش گرفتم يکردم و با تشکر ییدندون نما ي خنده

؟يخر یبراش م نایدونه از ا هینکنه هر روز  -

:گفت نایس

. یکن یم يبچه دار ،يزن دار يفکر کنم به جا -
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مداد رو بهش دادم و پرهام با . پرهام دستش رو سمت مداد دراز کرد. نگاش کردم یو من فقط چپ چپ دیخند به حرف خودش خودش

:تعجب گفت

ه؟یچ هیقض -

:دستش رو دور شونه ام حلقه کرد و گفت یعل. کرد یو رو م ریهمون طور عروسک رو ز و

. گم یبخواد نه نم یچمنم که عاشقِ سارا، هر  ه،یدخترك من، عاشقِ عروسک سر مداد نیا -

دم از عشق و  گهیگفت د یم یهر چ. زد یحرف ها نم نیوقت از ا چیه یعل دم؟یدرست شن یعنیگفت من عاشقِ سارام،  یعل! ابوالفضل ای

 یعل یعنیکه وجود نداشت اعتراف کنه؟  یبه عشق یشد حت یداشت که باعث م ریتاث یعل يقدر حضورِ پرهام رو نیا یعنی! زد ینم یعاشق

کاراش داشت؟ نیاز ا یچه هدف یعل! بود؟پرهام حساس شده  يرو

:و بعد هم رو به من گفت ینگاه به عل هینگاه به من کرد و  هی پرهام

. نفر رو عاشقِ خودش کنه هی يجور نیو آروم بتونه ا ریسر به ز يکردم اون سارا یاصال فکرش رو نم -

پرهام رو تو یبزنم ول یانگار همه منتظر بودن تا من حرف. زد ینم یکس حرف چیشده بود و ه جادیا يبد سکوت يمن فقط داشتم حرف 

 يدختر هی نه؟یب یهنوزم م دیو شا دهید یم یدخترِ دست و پا چلفت هیبود که منو  نیمنظورِ پرهام ا یعنی. کردم یم لیو تحل هیذهنم تجز

پر شر و شور باشه تا پسرها عاشقش بشن؟  دیدختر با یعنیها نداره؟ پسر يبرا يجاذبه ا چیکه ه یکس هیشه؟  ینم شکس عاشق چیکه ه

دوست دارن پس  طونیش يپسرها، دخترها يشن؟ اگه همه  یم طونیش يبوده که عاشقِ دخترها ییپرهام از اون دسته پسرها دیشا ای

 يپس اون نگاه ها و آهنگ ها حهیاگه تفر م؟حیتفر هیمن فقط براش  یعنیدوست نداره؟  منو یعل یعنی اد،یاز من خوشش ب دیهم نبا یعل

بخره که منو خوشحال کنه؟  يمن عروسک سر مداد يبرا یبهش بخندن ول هیچرا حاضره بق ه؟یعاشقونه چ

.دیکش رونیمنو از افکارم ب ،یعل يصدا

آروم باشه اما به وقتش  یلیظاهر خ سارا به دیدارد، از آن بترس که سر به تو دارد؟ شا يو هو يگن از آن نترس که ها یکه م يدینشن -

. میشد رشیشه، ما که بد جور اس یم طونیشر و ش یلیخ

. داد و چشم هاش برق زد لمیتحو يبه کمرم زد، لبخند عاشقونه ا یآروم يدستش ضربه  با

خواست پرهام  یدلم نم. جواب بودانگار هنوز منتظرِ . به پرهام انداختم ینگاه ؟ياریسرم م ییکارها و حرف ها چه بال نیبا ا يدار ،یعل

چرت و پرت  نیبه مخم فشار آوردم تا باالخره ا یکل. کنه تیازم حما دیبا گهینفر د هیدست و پام و  یزبون و ب یفکر کنه که همچنان هم ب

:و ته رو گفتم سر یب يها

. بذارم شینداره خودم رو به نما یلزوم هیقب يجلو. شم یم طونیباشم، شر و ش قیکه دوستش داشته باشم و باهاش رف یکس يمن برا -

 يابرو يتا هی. آوردم یدر نم يقدر جلوش موش مرده باز نیخواستم به خودم بفهمونم که اگر من عاشقِ پرهام بودم ا یم يجور نیا دیشا

. بدم صیتشخ یعل يلب ها ي، رورو روزمندانهیتونستم، لبخند پ یم یبه راحت. تکون داد دنیفهم يپرهام باال رفت و سرش رو به نشونه 

زل

عاقبت، دست هاش رو به بازوم . نگاه به سرم هینگاه به لب هام و  هینگاه به چشم هام و  هی. کرد ینگام م یبود به من و با حالت خاص زده

:کنار گوشم زمزمه کرد. دیسرم رو بوس يتر کرد و رو کیفشرد و منو به خودش نزد
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. ممنونم سارا -

رو تو چهارشنبه  ترایحالِ م یباشم چون عل یممنون عل شتریب یلیخ دیکه از پرهام گرفتم؟ پس من با یممنون بود؟ بابت حال یچ از ؟یچ از

حس  ادیمانتو ز يالبته از رو. کرد یکرد، داشت بازوم رو نوازش م یم يبازوم سرسره باز يبا انگشتاش رو. گرفته بود شتریب یلیخ يسور

دنج بود و  یلیهم گرمم شده بود، هم جام خ دم،یکش یهم خجالت م ییجورا هیبود  دهین پهلوم به پهلوش چسبفقط چو م،نداشت یخاص

.بمونم يدوست داشتم همون جور

.شد دایپ نیریش يکرده بودن که سر و کله  يسه دور باز. دستش رو از دور شونه ام برداشت یشروع شد و عل يباز

رم؟یض بگشه دخترکتون رو قر یآقا، م یعل -

! حرف هاش منظور دار بود يکه کلمه به کلمه  نیریش نیاز ا امان

:به من کرد و گفت ینگاه یعل

. خانوم تنگ شده باشه نیریبا ش یخصوص يصحبت ها يفکر کنم دلت برا -

:رو به پسرها گفتم دمیوشپ یکردم و همون طور که کفش هام رو م يتشکر. گذاشتم نیکاغذ و مداد رو زم یبا خوشحال. هم لبخند زد بعد

. کنن یخرابش م نیدست بچه ها هم ند! دایمدادم رو گم نکن -

:گفت نایس

. ادیهاش رو بکَنم حالت جا ب سیگه گ یم طونهیش -

:خنده گفتم با

شه؟ یم تیحسود ه؟یچ -

 نیریشد و ش یکه از کنارمون رد م يمت رودخونه اس میبا هم رفت. بود ستادهیلنگه پا منتظرم ا هیکه  نیریکرد و من رفتم کنارِ ش یپف نایس

:گفت

ه؟یچ هیقض نمیکن بب فیخب تعر -

:تعجب گفتم با

ه؟یکدوم قض -

:چونه ام زد و گفت رِیرو ز دستش

ن؟یخواب یهم م شِیمگه شما دو تا پ ؟يکرد یم دارشیب یداشت یبود که گفت وقت یچ یمنظورِ عل ه؟یچ يکبود نیا -

. گم یتو م يمن برا فتهیکه ب یمطمئن باش هر اتفاقِ خاص ست،ین يطور نیاصال ا! ها یکن یم ییهم چه فکرهاتو  نیریش يوا -

 کیحدود . کنم فیتعر نیریش ياصال وقت نشده بود که برا. مادر بزرگ افتادم يو ماجرا یعل يدرباره  یضح يحرف ها ادیدفعه  هی

با  ییو آشنا يچونه رو براش گفتم، هم اتفاقات چهارشنبه سور رِیز يحلقه و کبود ياهم ماجر. میزد یبا هم حرف م نیریساعت من و ش

گزارش بدم، همه رو  نیریمدت نشده بود که به ش نیا يکه تو یو خالصه هر چ یمشکوك عل يترا و گذشته یو حضور م ژنیو ب یضح

:گفت تیداد و در نها یهم تمام مدت ساکت بود و فقط گوش م نیریش. گفتم

سراغِ مادر بزرگ؟ يبر يخوا یحاال واقعا م -
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پس نرم؟ -

:کرد و گفت یاخم

 گهید يقدر گذشته اش و روابطش با زن ها نیشوهرته که ا یمگه عل ؟ینبشِ قبر کن يخوا یبوده؟ چرا م یچ یعل يبه تو چه که گذشته  -

چرا  گهید يریطالق بگ يخوا یتو که م رم؟یگ یطالق م کنم و ازش یبهونه جور م هیسال که گذشت  کی یگفت یبرات مهم شده؟ مگه نم

؟یکن یم یتو گذشته اش فضول

رفته بود من حق ندارم  ادمیو راز و رمزهاش غرق شده بودم که  یعل یزندگ ياون قدر تو. سرم يبود رو يآب سرد نیریش يها حرف

تو ذهنم جرقه زد و هانِ  يزیچ هیدفعه  هی. ارمیسر در ب شیداشت که من بخوام از زندگ يمگه اون به من کار. سرك بکشم شیزندگ يتو

:گفتم نیریگفتم و رو به ش يبلند

کار  نیآمارِ منو در آورده بود، پس چرا من ا یعل ،یبه قولِ ضح. کرده بودن بیچند بار منو تعق ژنیو ب یعل. رفت بگم ادمی نویا! یراست -

حق رو دارم که بفهمم تو  نیپس منم ا اره،یکنه و سر از کارم در ب بیه منو تعقده ک یاجازه رو م نیبه خودش ا یعل یرو نکنم؟ وقت

! هیچ هیبفهمم قض دیبازم با میاگه قرار باشه ما از هم جدا بش یحت رم،یم یم یمن دارم از فضول! نیریش يوا! خبرهچه  شیزندگ

:ش تکون دادم و گفتمصورت يجلو یدست. گفت ینم یچیشده بود و ه رهیبا دهنِ باز به من خ نیریش

شده؟ یچ ن؟یریچته ش -

:که پلک بزنه گفت نیبدونِ ا نیریش

کرده و آمارت رو در آورده؟ بیتو رو تعق یعل یتو گفت -

! خب آره -

. خشکم زده بود نیریش يدست ها نیحرکت ب یمن همون طور ب. و قربون صدقه رفتن دنیخند دنم،یبغلم، شروع کرد به بوس دیپر نیریش

:ت زده گفتمبه

چه مرگته؟ ؟يشد یجن! نیریش -

حرف آخرت مطمئن شدم  نیبا ا گهیحاال د یشک کرده بودم ول یکه گفت ییزهایچ نیبا ا ؟يدیخودت نفهم یعنی! دختر یتو چه قدر خنگ -

 یخوشش اومده و حاال هم مکنه، واقعا از تو  ینم ينقش باز یعل ؟یفهم یواقعا عاشقت شده، م یاحمق، عل يدختره . دوستت داره یکه عل

. ادیکنه که تو از اون خوشت ب يخواد کار

:بغلم کرد و با ذوق و شوق گفت دوباره

. یش یخوشبخت م يدار یسارا خنگول. باالخره دعاهام مستجاب شد! خدا جونم شکرت يوا -

:زده نگام کرد و گفت رونیاز حدقه ب يازدم پسِ کله اش که دهنش بسته شد و با چشم. سر داد يا گهید يمستانه  يباز قهقهه  و

. برات خوشحال باشه یکی يندار اقتیل ؟یجنبه روان یدستت چرا م! شعور یب -

. يدوز یو م يبر یخودت م يآخه تو واسه  -

 يواسه  ،یترس یهم م دیو سف اهیس سمونِیاز ر گهید يشد دهیتو مار گز. نمیب یرو م تیدوزم؟ دارم واقع یبرم و م یگفته م یک! خفه بابا -

. ینیرو بب یعل يابرازِ عالقه ها یتون یکه نم نهیهم
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 گهیکرد و د یو داد م غیبازم ج. هیمنصرف شدم، معلوم بود عکس العملش چ یبگم ول نیریخواستم به ش. افتادم یشبِ قبلِ عل يبوسه  ادی

.مجنونِ من شده یشد که عل یصد درصد مطمئن م

:گفت نیریش

مگه نه؟  يدوستش دار ؟يبهش دار یا؟ تو چه احساسسار یتو چ -

:گفت دیدهنم گرفت و با تهد يپشت دستش رو جلو نیریاما تا دهنم رو باز کردم، ش» !دونم ینم«: بگم خواستم

!کنما یزنم دهنت رو پر از خون م یم ،ياریرو ب یفقط اگه اسمِ پرهامِ کوفت -

:م و با حرص گفتمدهنم کنار زد يدستش رو از جلو تیعصبا با

 یکارهات نم نیاگر من بخوام فراموشش کنم هم، تو با ا. اون نبودم ادیاصال  اره؟یب نویخواست اسمِ ا یک! خل و چل يدختره ! زهر مار -

.دونم یخواستم بگم نم یم ،یانداخت ادمیتو  فتاد،یمغزم ن يبار هم که فکرش تو هی نیهم! يذار

:کرد و گفت یپف نیریش

؟یدون یکه نم یچ یعنی -

.گهیدونم د ینم! نداره یچ یعنی -

. کم عاقل باش هیسارا، جانِ من . یرو به رو بش تیبا واقع یترس یم یکه داشت يبه خاطرِ تجربه ا ،یقبولش کن یترس یفقط م ،یدون یم -

.یکن یضرر نمبار  نیمطمئن باش ا د،یزن و شوهر د،یمحرم گهیشما به همد يچه نخوا يشوهرته، چه بخوا یعل

:نگاش کردم و گفتم یدرموندگ با

!ترایم -

:و گفت دیبا دست تو سرش کوب نیریش

ره؟یشوهرت رو ازت بگ ترایتا م يدست بذار يدست رو يخوا یم یعنی! يوا يا -

!بودن هیدو تا بشر به هم شب نیچه قدر ا. زد یرو م یضح يها حرف

. یفهم یکنم، م زونشیخوام خودم رو آو ینم. کنم یرو م شییکنم که فکر کنه دارم گدا يخوام کار ینم. نبود نیمنظورم ا ن،یرینه ش -

.کنم لیدوست ندارم خودم رو بهش تحم

بهش نشون  يجور هینشونه از طرف توئه،  هیمنتظرِ . ده که دوستت داره یبا کارهاش داره بهت نشون م یعل! سارا جون ستین لیتحم -

خودت رو هم  يجور نیخودش، ا ياش رو بذار به عهده  هیبهش نخ بده، بق يجور هیبشه،  دینذار ازت ناام ،يبده که تو هم دوستش دار

حله؟ . ينکرد زونیآو

:گفت نیریش! فقط بهش عادت کردم ایدوستش دارم ! ه؟یاز چه نوع یدونستم جنس احساسم به عل یهنوز نم. نگاش کردم فقط

رو با خودت  فتیسنگ هات رو با خودت وا بکن، تکل. با خودت و دلت و عقلت ،یدت رو به رو شکه با خو يبذار یوقت هی دیسارا، با -

که فکرت به سمت  نیاز ا ،یترس یم ترایاز حضورِ م ،یترس یم یول يدوستش دار دیشا! يندار ای يدوستش دار ایمعلوم کن، باالخره 

ببرن، پس با خودت رو راست  نیرو از ب یتو به عل يتونن عالقه  ینم یولترس ها درسته که وجود دارن  نیا. یرست یبشه م دهیپرهام کش

 یکه عل یاگر بفهم. يایاون وقت راحت تر با ترس هات کنار م يدیسوال رس نیبه جوابِ ا ینه، وقت ای يرو دوست دار یباش، بفهم که عل
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به دست آوردنِ عشقت باهاش دست و پنجه  يبرا دیکه با یشه کس یهم م ترایم. شه یپاك م ذهنتپرهام خود به خود از  ،يرو دوست دار

.ینرم کن

؟يچه طور -

؟يچه طور یچ -

رو به سمت خودم  یعل دیبا يبفهمونم که دوستش دارم؟ چه طور یبه عل دیبا يدست و پنجه نرم کنم؟ چه طور ترایبا م دیبا يچه طور -

بکشونم؟

:ش گرفت و گفتدست يزد دست هام رو تو يلبخند گل و گشاد نیریش

.يخوشحالم کرد یلیسارا، خ نیآفر! شکرت ایخدا -

:و واج نگاش کردم و گفتم هاج

تو معلومه چته؟ -

.یکن یپرهام رو فراموش م يشم سارا، تو دار یم دوارمیدارم بهت ام -

:ادامه داد نیرینگاهش کردم و ش یجیطور با گ همون

دست و  ترایبا م دیبا يچه طور یتو گفت یول» پرهام رو فراموش کنم؟ دیبا يچه طور«: یالن بگکه ازت داشتم، منتظر بودم که ا یبا شناخت -

.بفهمونم که دوستش دارم یبه عل دیبا يپنجه نرم کنم و چه طور

:و با خنده گفت دیکش یغیج

و  ترایام شده که فقط فکر دك کردنِ مبرات مهم تر از پره یتو عمقِ وجودت االن عل ،یش یعاقل م يباالخره دار وونه،ید يسارا، سارا -

.یکن یآدم رفتار م نِیع يخوشحالم، خوشحالم که دار یلیسارا خ. یهست یبه عل دنیرس

کرده بود  دایحرف هام پ يکه از تو يو روان شناسانه ا فیظر ياون قدر از نکته  یبود ول یپس گردن هیآخرش مستحقِ  يکه جمله  نیا با

بغلم کرد و  نیریش. زده بود رو پاك کنم رونیچشمم ب يکه از گوشه  يا ینگم و اشک خوشحال يزیدادم فعال چ حیخوشحال بودم که ترج

:گفت

که  یمحبت ییشه همون گدا یم يجور نیا. يانجام بد یعل يجلبِ توجه  يبرا ینباش که کارِ خاص نیو بند ا دیسارا، به نظرِ من، در ق -

که  ییتو بشه، نه عاشقِ کارها تیعاشقِ شخص دیبا یعل ،يبود شهیکه هم ییهمون سارا ،یودت باشکه خ نهیکار ا نیبهتر ،یخودت گفت

.خودته يکه روشش هم به عهده . يخودت بهش بفهمون که دوستش دار يدخترونه  يبه روش ها يجور هیفقط . يد یبراش انجام م

.گردنِ خودم یتهمش رو انداخ! تییراهنما نیبا ا يهنر کرد! واقعا یخسته نباش -

و  يجاش رو اشتباه انجام بد هیداده باشه و وسط راه  ادینفر بهت  هیکه  نیخود جوش باشه، نه ا دیبا يد یکه انجام م يکار ؟یپس چ -

.یگند بزن

به  جانیبا ه. دبود که زنگ زده بو یعل. دیکش رونیما رو از عالمِ خودمون ب لمیموبا يصدا. میحرف زد نیریبا ش گهیدونم چه قدر د ینم

:گفتم نیریش

کار داره؟ یچ یعنی. هیعل -
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مگه تا حاال بهت زنگ نزده؟ گه،یخب جواب بده د -

.زنگ بزنه ادیم شیکم پ یلیخ اد،ینم ادمی یعنینه،  -

.خب جواب بده تا قطع نکرده -

:سبز رو فشردم و جواب دادم ي دکمه

.سالم -

گذره؟ یمشما؟ بدون ما خوش  نییسالم دخترك، کجا -

.نمیریش شِیپ ن،یدار اریاخت -

نشدم  یحرف عل يآورد اصال متوجه  یادا در م نیریقدر که ش نیا» !عاشقونه حرف بزن«: زد پسِ کله ام و با ادا و اصول گفت یکی نیریش

:ناخودآگاه گفتم نیریش يها حتینص رِیو تحت تاث

جانم؟ -

شدم و از کنارِ  یعصب. نشنوه یخندش رو عل يدهنش رو گرفته بود که صدا يدست جلوبا ! خنده ریزد ز یچشماش گرد شد و پق نیریش

:دوباره گفتم! گفت ینم یچیهم که انگار شوکه شده بود و ه یعل. ستادمیدرخت ها ا نیب ییبلند شدم و رفتم جا نیریش

؟یشه دوباره بگ یم ،یگفت یگفت من متوجه نشدم چ یم يزیچ هیداشت  نیریش د،یببخش -

؟يبود نیریهم با ش یکه گفت "جانم"پس اون  -

تونستم بهش بفهمونم که منم  یبود که م ییاز همون راه ها یکی نیا دیبکنه، شا يفکر نیذاشتم همچ یم دیکردم دلخور شده، نبا احساس

...

.نه، به خودت گفتم -

:خودش سکوت رو شکست و گفت. هم سکوت کرده بود یکردم، عل سکوت

.ممنونم -

:چند لحظه بعد گفت. نگفتم یچیه

ن؟یزد؟ دو ساعته کجا رفت بتونیشما دو تا کجا غ -

.تر شده بود میمال یلیخ صداش

سراغمون رو گرفته؟ یکس. مکتین يکنار رودخونه، رو م،یها هست یکینزد نیهم -

.بله -

؟یک -

.گهیمن و آرمان د -

:شدم و گفتم یرسم ناخودآگاه

چرا؟ هگیشما و آرمان؟ شما د -

رم؟یتونم سراغِ دخترکم رو بگ یمن نم یعنی -
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:دمیزدم و پرس ایرو به در دلم

که من بچه ام؟ یعنی ه؟یدخترك؟ منظورت چ یگ یچرا به من م -

تلفن؟ يبدم؟ پا حیتوض دیاالن با نیهم -

.وقت مناسب تر هی دیدونم، شا ینم... خب  -

؟ینشست مکتین يهنوزم رو -

.ستادمیدرخت ها ا يعقب تر، الاالن نه، اومدم  -

؟یخانوم رو تنها گذاشت نیریش -

.نمشیب یجا م نیحواسم بهش هست، از ا -

!حواست به منم هست؟ -

 یآهسته حرف م یلیخ یول دمیصداش رو شن. کرده بود جمیگ يبد جور. زد یبود؟ چه قدر مشکوك حرف م یمنظورش چ. کردم سکوت

.زد

!ودت هست؟حواست به خ ،یچیحاال من ه -

.یترسون یمنو م يدار! یعل -

.وقت دوست ندارم بترسونمت چیه -

دستش گرفت و با  يدستم رو تو. دستش بود يهم تو یبود و گوش ستادهیپشت سرم ا قایدق یعل. دمیو به عقب چرخ دمیکش يبلند نِیه

:گفت ینگران

.کردم، شرمنده داتیپ ییدرخت ها نیب یت و بعد هم که گفتسم نیاومدم ا يکنارِ رودخونه ا یخواستم بترسونمت، تا گفت ینم -

 مونیاز کارم پش. شد سمت دستم و منم خشکم زد دهیکش ینگاه عل دم،یلحظه دستم رو کش هی ارم،یدستش در ب يدستم رو از تو خواستم

:مردد بود، نگام کرد و گفت يهم که انگار بد جور یعل. حرکت موندم یشدم و همون طور ب

.اسفممت -

:گفت یعل! از نخ دادنت، خنگ نمیا! خاك تو سرت سارا. رو ول کرد دستم

.شه یناهار آماده م گهیساعت د میتا ن -

مگه ساعت چنده؟ ؟یگ یم يجد -

:انداختم و گفتم میبه ساعت مچ ینگاه

خوان ناهار بخورن؟ یقدر زود م نیچرا ا! مهیو ن ازدهیتازه ساعت  -

:ودش انداخت، دستش رو جلو آورد، ساعتم رو از دورِ مچم باز کرد و با خنده گفتبه ساعت خ ینگاه یعل

!جلو ياریساعت ب هیرفته ساعتت رو  ادتیدخترك حواست کجاست؟  -

گفتم جانیاشارم رو گرفتم سمتش و با ه انگشت:

ه؟یچ هیقض یبگ يخوا یدخترك، نم یاالن هم بهم گفت! يدیآهان د -
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:مچم و گفت يو دوباره بستش روکرد  میرو تنظ ساعتم

.و وقت ناهاره کیشه  یهم م گهیساعت د مین مه،یساعت دوازده و ن -

:پشت گردنم رو خاروندم و با خنده گفتم. کرد یلبخند نگام م با

.رفته بود ادمیرو  یکی نیا یکرده بودم ول میاتاق رو تنظ يواریساعت د -

.ناهار يبرا میانوم و بعد برخ نیریدنبالِ ش مینداره، بر یاشکال -

:گفتم یبا ناراحت. با تعجب نگام کرد. ستادیهم ا یعل ستادم،یا میقدم که رفت چند

؟يجواب بد يخوا یکه نم یعنی نیا -

رو جواب بدم؟ یچ -

.يخوب بحث رو عوض کرد ،یبگ يکه دوست ندار دمیباشه، فهم -

طفلک ! بر خرمگسِ معرکه لعنت. گفتنش، دهنش رو باز کرده بود بزنه يرو که برا ینتونست حرف یو اومد طرفمون و عل دیما رو د نیریش

! کند یدادم کله ام رو م یلقب نیتو دلم بهش چن دیفهم یاگه م. شده بود خرمگس گهیحاال د ن،یریش

:گفت یعل

.میایبعد م م،یبا هم بزن یگپ هیمن و سارا  نیش یخانوم، اگه ناراحت نم نیریش دیببخش -

:زد و گفت یقیلبخند عم نیریش

.مطمئن تر از شما که سارا رو بسپرم دستش یچه کس -

:من زد و گفت يبه شونه  یدست

.یموفق باش -

.شروع به قدم زدن کردم یکه رفت، کنار عل نیریش

آخرش هم . میریگ یهم قرار مقدم زدن و صحبت کردن کنارِ  تیبه ن یکه من و عل هیبار چندم نیکردم که ا یتو خاطراتم جستجو م داشتم

.شد شقدمیحرف زدن پ يبود که برا یعل شهیبار مثلِ هم نیا. میزن یکه ما با هم قدم م هیاول يدفعه  نیکه ا دمیرس جهینت نیبه ا

.يخوبه که به حرفم گوش داد -

 یکدوم حرفش رو م یرفش گوش دادم ولفکر کرده بود من به ح یمن بود که عل يمثبت برا ازِیامت هی نیگفت؟ االن ا یحرف رو م کدوم

.کردم یرو ردش م یسوت نیا يجور هی دیگرفتم، پس با یم یمنف ازِیبود و بدتر امت عیضا »؟یچه حرف«: خواستم بپرسم یگفت؟ اگه م

کدومشون مد نظرته؟ قایدم، دق یاز حرف هات گوش م یلیمن به خ -

:زد و گفت يندلبخ یعل! ایش یم يموذ يدار ایتازگ! بال يسارا يا

.از خودم بپرس یبدون يخوا یم یکه گفتم هر چ نیهم -

:که پر از خواهش بود گفت ینگاهش متفاوت شد، زل زد تو چشمام و با نگاه حالت

...سارا . از خودمم بپرس ،يدیو پرس يدیشن يا گهیحداقل اگر از کسِ د ایاز خودم بپرس،  یبدون یخواست یهر موقع هر چ -

.کردن، نداشت یدور و بر که با تعجب نگاهمون م ياز آدم ها ییابا چیه. درست مقابلِ چشم هام قرار گرفت شیعسل يشم هاشد و چ خم
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.ينر یطرفه به قاض هیوقت  چیباشه که ه ادتی نیا -

خودش  شِیپ. بشم یم خودمونزود بود که بخوا یلیاالن خ! نه یول...  یول. گذشته اش رو ازش بپرسم يوقت بود که ماجرا نیاالن بهتر دیشا

.گفت دختره چه قدر فضوله؟ فعال بهتر بود که به همون رمزِ دخترك گفتنش قناعت کنم یکرد؟ نم یم يچه فکر

ه؟یدخترك گفتن چ نیا ي هیدخترك، قض -

ر رنگ لبخندبه عمقِ جنگل انداخت و گفت ینگاه. ستادیزد و صاف ا یپ:

اد؟یمگم دخترك بدت  یکه بهت م نیاز ا -

.یخواد بچه فرضم کن یفقط دلم نم اد،یبدم نم -

خوبه؟ اتتیادب -

:تعجب نگاهش کردم و گفتم با

چه طور مگه؟ ات؟یادب -

:متانت گفت با

داره؟ یکلمه چه مفهوم هیآخرِ  "کاف" یدون یم -

.زاغِ کوچک یعنیمثال زاغک  ایدخترِ کوچک  یعنیدخترك هم . کوچک یعنیدونم،  یبله که م -

:زد و گفت میشونیآروم به پ يکرد، با انگشت اشارش دو تا ضربه  یقشنگ يخنده  یعل

.هم داره دخترك گهید یمعن هی -

.منتظر موندم تا خودش بگه. کنه یدفعه عمدا داره دخترك صدام م نیلحنش معلوم بود که ا از

.هم هست "بیکاف تحب" یِبه معن "کاف" نیا -

ه؟یچ گهید بیکاف تحب -

.یدخترِ دوست داشتن یعنی، "هیدوست داشتن" یکه به معن یکاف یعنی -

:با لبخند ادامه داد ینگاه کردم و عل یدهنِ باز به عل با

... یهست یکه دوست داشتن نیمد نظرمه، آخه عالوه بر ا شیالبته من هر دو تا معن -

:ادامه داد طنتیلحظه مکث کرد و بعد با ش چند

. يبچه رو دار هی یهنوز اون طراوت و شاداب. دور و برم هنوز کودك درونت زنده است ياز آدم ها یلیبرخالف خ. یکوچولو هم هست -

.یشه بهت گفت دخترِ کوچک، هم دخترِ دوست داشتن یکه هم م نهیواسه هم. ییایو ر رنگیهنوز ساده و ب

 یدوست داشتن یعل يتونستم باور کنم که من برا یاصال نم. دادم یبه حرف هاش گوش م يزد و من در کمالِ بهت و ناباور یحرف م یعل

.دوستم داره یموند که عل یم یباق يدیشک و ترد يچه جا یحرف عل نیبا ا گهید. و ساده باشم ایو ر رنگیب یباشم، که از نظر عل

 خیناهار بودن و مردها هم در حالِ س لِیوساهمه مشغولِ جور کردن . هیبق شِیپ میدیرس یک دمیبودم که نفهم یعل يقدر غرق حرف ها اون

 یهم م نایپرهام و سبحان و س. گرفتن یم خیگوشت ها رو به س لیو سه) نیریبرادرِ ش( ادیو شه وسفی. گرفتن کباب و پختنش بودن

.پختنشون
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که کمکشون (!) کباب پزها  شِیهم رفت پ یعل. خانوم و فاطمه که مشغولِ ساالد درست کردن بودن و کمکشون کردم مهیکنارِ سل رفتم

هم که داشت جون  نیریش! داد یم(!)  یچشم ریهم جوابِ نگاهم رو به همون سبک ز یکردم و عل ینگاه م یبه عل یچشم ریمدام ز. کنه

.بمونه شیبذار تو خمار. گفتم یعمرا اگه بهش م یگفته ول یچبهم  یداد بفهمه عل یم

. سفره گذاشت يکه آورده بود تو یهر مخلفات ،یهر کس. مشیو بشور میپاکش کن مینخوا گهیکه د میپهن کرد یبار مصرف هی ي سفره

کباب ! خواست یم ازیهم بود و من چه قدر دلم پ ازیپ یحت تونیشور، دوغ، ز اریخ مو،یل ،يبا آبغوره، سبز يرازیماست، ساالد فصل، ساالد ش

.دیچسب یم یلیو دوغ خ ازیبا پ

 یبود که آدم احساس م ادیاون قدر مخلفات ز یول میخورد یمدل غذا م هیکه  نیبا ا. میآورد یاز عزا در م یدل هشیبدر هم زدهیس يروزها

!خوره یکرد داره ده نمونه غذا م

:به سمت راست خودش اشاره کرد و گفت یناهار، پدرِ عل موقعِ

.نیجا بش نیا ایعروسم ب -

 ،یعل يبار به جا نیو ا! و پدرش نشستم یعل نیشد که من ب يجور نیراستم نشست و ا هم سمت یعل. خجالت رفتم و کنارش نشستم با

 يغذا بود که صدا يآخرها. شدم یکرد که داشتم منفجر م یاون قدر غذا جلوم گذاشته بود و مدام تعارف م. کرد یم یدگیباباش بهم رس

! که جلوش بود، زل زده بود یمچاله شده به کباب يا افهیآمنه هم با ق و میهمه با تعجب به آمنه نگاه کرد! شد دهیاز آمنه شن يمانند غیج

از  هیکه قض دیکرد فهم یم یبشقابِ آمنه رو بررس يکه داشت کبابِ تو لیعاقبت سه! گفت ینم یچیآمنه ه یشده ول یچ دنیپرس یهمه م

.چه قراره

!رهیپاشون گ هیقض نیپختن تو ا یکه م ییاوناگرفتن چه  یم خیکه س ییکردن؟ چه اونا یداشتن غذا رو آماده م ایک -

:کبابِ نصفه رو گرفت و بلندش کرد و گفت يگوشه  لیسه. مینگاه کرد لیبا تعجب به سه همه

کباب؟ يکدومتونه تو يمو نیا -

.طبق معمول با حرفش حالمون رو به هم زد نایس! گفتن از همه طرف بلند شد فیو پ شیاَخ و ا يصدا

.ها چسبونده خیبغلش به س رِیحتماال گوشت ها رو با زبوده ا یهر ک -

و تربچه و  ازیپ لِیبود تا س یکاف نیهم. نایبرداشتم و پرت کردم تو سرِ س يازیاومد پ یبدم م یلیغذا خ يهمه در اومد و من که از مو تو داد

کباب شده رو  ياز گوجه ها یکیبدش اومده بود  یلیخ نایمهناز هم که از حرف س. روون بشه نایس يتو سر و کله  گهید يزهایو چ تونیز

!نایس یشونیوسط پ ندچسبو

ماست رو  يدفعه کاسه  هینشست کنارِ مهناز و . بلند شد و رفت صورتش رو شُست چارهیب ينایس. بودم که دل درد گرفتم دهیقدر خند اون

هم که  نیمت. ولو شده بودم و دلم رو گرفته بودم یعل يبازو ياز شدت خنده رو گهید. مهناز بلند شد غِیکرد تو صورت مهناز و ج یخال

حساب شدن و دو  یباالخره با هم ب! مهناز پخششون کرد يمانتو يرو یو حساب دیکش یماست ها م يدستش رو رو بود،وسطشون نشسته 

بچه ها اون  یول میشغولِ چرت زدن شدو همه م میسفره رو جمع کرد! کنه زیرفتن تا مهناز دست و روش رو بشوره و مانتوش رو تم ییتا

دفعه از جاش بلند شد  هیبود و چشم هاش باز بود،  دهیدراز کش يهم که گوشه ا یعل. بخوابن هیذاشتن بق یکردن که نم یقدر سر و صدا م

بچه ! در آورد یرنگ يو از داخلش ده، دوازده تا جوجه  نیزم يجعبه رو گذاشت رو. برگشت یبزرگ يبعد با جعبه  ي قهیچند دق. و رفت
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 يکم کم چشم ها! دیراحت گرفت خواب الِیهم با خ یعل. ها و سرشون گرم شد جهدنبالِ جو دنیزده شدن و دو جانیجوجه ها ه دنِیها با د

 هیکردم  یاحساس م. شد یصورتم جا به جا م يرو ینرم زیچ. بودن و خوابم برد دهیکه زن ها دراز کش يرفتم داخلِ چادر. منم گرم شد

.دمیشد و شش متر از جا پر دهیگونه ام کش يرو يزیت زیدفعه چ هیرو دوست داشتم اما  شینرم. کشه یصورتم م يرو ينفر پنبه ا

دهنش رو با دست  نیریش یهمه خواب بودن ول. جام نشستم و همون طور که گونه ام رو با دست گرفته بودم به دور و برم نگاه کردم سرِ

 یروان يدختره . دستش بود، نشونم داد يکه تو ياش رو باال گرفت و جوجه ا گهیدست د نیریش. خنده قرمز شده بود گرفته بود و از زورِ

.ـــشیا! خوبه حاال چلغوز نکرد. صورتم يرو بودجوجه ول کرده 

:و با حرص گفتم نیریزدم تو سرِ ش یکی

.مارستانیتو رو برد ت دیمردم آزار، با! چه مرگته؟ -

.هیکارِ واجب باهات دارم، در مورد عل هی رونیب ایب! ؟یخواب یچه قدر م گهیدپاشو  -

:هاج و واج نگام کرد و گفت. رفتم رونیاز چادر ب نیریو زودتر از ش دمیاومد از جا پر یاسمِ عل تا

ه؟یحرکات چ نیپس ا ياگه دوستش ندار! نه ایدونم دوستش دارم  یو بگو نم ایعشوه ب یبعد ه -

!چه خبر شده؟ نمیبب ایب -

بهش زدم و با  يپارك نشسته بود، لبخند يها مکتیاز ن یکی يرو یژاله با حالت مضطرب. ژاله شِیدستم رو گرفت و منو برد پ نیریش

ژاله حرف بزنه؟ يخواست جلو یخنگول م يدختره . نگاه کردم نیریتعجب به ش

:اومد و بعد هم گفت ییچشم و ابرو نیریش

.به سارا هم بگو یبه من گفت یچ ژاله جون، هر -

:به شونه اش زدم و گفتم یبا تعجب دست. دهینگرانه و ترس یلینگاه هم به ژاله که معلوم بود خ هیکردم و  نیرینگاه به ش هی

افتاده؟ یشده زن داداش؟ اتفاق یچ -

اول ! غلط؟ يچه کار ایدرسته و  يدونستم چه کار ینمکنم، باور کن  یفضول تیخوام تو زندگ یم یفکر نکن! ایسارا، تو رو خدا ناراحت نش -

.میهم گفت بهتره به خودت بگ نیریش ه،ینظرش چ نمیگفتم بب نیریبه ش

.منو يشده، دق داد یخب بگو چ -

.میدیآقا رو د یشاپ، اون جا عل یکاف میمن و سبحان رفته بود شبید...  شبیراستش، د... وا -

خب؟ -

.بود يخترد هیبا ... خب، راستش  -

نکنه ... نگفت که دختره، نکنه  یشاپ قرار داره، ول یکاف ينفر تو هیگفت با  شبید شب؟یدختر، د هیشاپ، با  یکاف ،یعل. نگاش کردم فقط

.رفتار کنم يعاد یلیکردم خودم رو کنترل کنم و خ یسع... اون دختر 

 یمن حوصله نداشتم، حاال دختره چه شکل یم خواست باهاش برم، ولاز یشاپ قرار داره، حت یکاف ينفر تو هیبهم گفت با  شبید یعل -

بود؟

.یو کفشِ مشک فیبود با شال و ک دهیپوش یآب یبا شلوار ل یآب يمانتو هی یول دمیدرست چهرش رو ند -
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؟يدیچهرش رو اصال ند -

.اسمش رو صدا زد یرفت عل یآخر که داشت م ينه، پشتش به ما بود، فقط لحظه  -

:و استرس گفتم ترس با

صداش کرد؟ یخب، چ -

.ترایم -

 یم يزیخودم برنامه ر يبودم که برا الیاون وقت من اون قدر خوش خ. شاپ قرار گذاشته بود یکاف يتو ترایبا م یعل. از نهادم بلند شد آه

:گفت يفور نیریش. کردم چه طور بهش بفهمونم دوستش دارم

نداره، مطمئن باش  ینگران گهیکه د نیبوده، ا یخانوادگ يمساله  هیحتما . شه یم یعل يسِ عموعرو ترایمن که بهت گفتم ژاله جون، م -

.شاپ یکاف میبا هم بر ایگفت ب یبود به سارا نم یبه کفشِ عل یگیاگه ر

:کرد و گفت یازم عذر خواه ژاله

جا تموم  نیموضوع هم نیمطمئن باش ا. شون نشهجام رو عوض کردم که سبحان متوجه عیسر دمشونیبه سبحان هم نگفتم، تا د یمن حت -

.اوردمیبه وجود ن یجا مشکل یب یِخوشحالم که با نگران. شده ست

:گرفت و گفت شگونیبازوم رو ن نیریش. مشخص بود که هنوز شک داره یو رفت، ول دیام رو بوس گونه

از خودت رو مقصر  ریکس غ چیه ترایدوباره بره سراغِ م یعلسارا، اگه . دیتا طرف خسته شد و پر يدر آورد يقدر شل باز نیا! بفرما -

 يتو حاضر یول! که عشقش رو به خاطرِ غرورش؟ نیگن بهتره آدم غرورش رو به خاطرِ عشقش از دست بده، نه ا یکه م يدیندون، نشن

.يکرد یودت کوتاهبدون که خ ياگر بازم تنها موند. يبهش بر ندار دنیرس يقدم برا کی یحت یول يرو از دست بد یعل

قرار گذاشته  ترایبا م یچرا عل! آخه چرا؟. دادم یاومدن گوش م یکه مثلِ پتک تو سرم فرود م نیریش يمونده بودم و به حرف ها ساکت

نبود که بخواد با  يمرد یهستم؟ عل یبه من گفت دوست داشتن شیچند ساعت پ نیرو دوست داشت پس چرا هم ترایاگه م! بود؟

که  ستمینه مطمئن ن...  یگه، مطمئنم که عل یمطمئنم که احساسم بهم دروغ نم. کارش داشته يبرا یلیدل هیکنه، حتما  يباز یاحساسات کس

".ستیپرهام برام مهم ن گهید". مطمئنم يزیچ هیفقط از ! دوستم داره یعل

****

  .::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::.

 يگل ها. میکه هر دومون دوست دار یاز زنبق، گل یدسته گل، دسته گل هیکه برام جالب بود،  يزیچ نیجرقه، اول نیبرخورد، اول نیاول

کردم و به  یم تشیکه اذ يدو نفره ا يعکس ها د،یکه دهنش گذاشتم و انگشتم رو مک یباغچه با اسمِ من کاشت، عسل يکه تو يبنفشه ا

که در  يجلوش حجاب نداشتم، روز گهیکه د يبار نیاول ،يشدنِ پام، دامنِ شصت متر یزخم ون،یدکوراس رِییآورد، تغ یخودش نم يرو

کرده بود،  بیستش منو تعقبغلم کرد، لباسم رو باهاش ست کردم، با دو شیآت ياز رو دنیموقعِ پر ،يچهارشنبه سور م،یشونیپ يخورد تو

 ن،یباغچه خوردم زم يپله ها افتادم، بلندم کرد، تو ياز باال. چونه ام رِیمن، کنارِ صورتم و ز لِشا ياش بود، دست اون رو قهی يدست من رو

با  یبود، عل کرده يکار فیفرش کث يستاره رو. شده بود، چشم هاش رو بست و روش رو برگردوند سیحموم، لباس هام خ يمنو برد تو

کرد خوابم،  یفکر م د،یرو بوس میشونیپ شبید...  شبید. کرد قمیتشو یعل اط،یح يزدم تو یحلقه م. خودش پاهام رو شُست يدست ها
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 یکیپالست رزنِیپ. یگه دخترك، چون کوچولوام و دوست داشتن یبه من م. سر مدادم رو ازم گرفت یکیپالست رمردیپ. به لب هام نگاه کرد

.سارام رِیگه عاشقِ و اس یبهش م. دیسف يبافته  يهابا مو

. کنن یم وونمیو دارن د انیم ادمیپراکنده به  یلیکه خ یخاطرات. و به سقف اتاق زل زدم دمیتخت دراز کش يدونم چه مدته که رو ینم

هنوز خوابم  یول دمیگرفتم خواب یخستگ يخونه، به بهونه  میدیکه رس نیبه محضِ ا. نحس شده ترایم ي هیبا سا زدهمیشه که س یباورم نم

تو  ادیچرا نم. بهم نگفته دخترك گهیعصر تا حاال د. مونم یم داریتا صبح ب. ادیامشب هم ب دیبا! ادیکاش ب. بوسه هیمنتظرِ  ،منتظرم. نبرده

ره؟یاتاق سراغم رو بگ

من ... من  ا،یخدا. مونه یخودت م شِیدونم که درد و دل هام پ یبکنم، م یاعتراف هیخوام  یم. ستیجا ن نیا یاز من و تو کس ریاالن غ! ایخدا

از  يزیبار اگه بازم شکست بخورم چ نیا ایخدا. ترسم بگم و دوباره غرورم خُرد بشه یم. بشم مونیترسم بگم و پش یترسم بگم، م یم... 

 یچ ا،یخدا. مونه ینم یراه برگشت گهیم و خودت بگم دخود شِیپ یتونم انکارش کنم اما وقت یاعتراف نکردم م یتا وقت. مونه ینم یقمن با

.رو دوست دارم یمن عل... من ... من  ا،یخدا. کار کنم

»پانزدهم فصل«

... گل ها بازتر شدن و بنفشه ها . برگ دادن م،یباغچه کاشت يکه تو ییدرخت ها. ده یبهشت م يکه به نظرم بو یشده، ماه بهشتیارد

نگاه هم به  هی یوقته حت یلیخ. دم یفقط من به باغچه آب م ست،یحواسش به باغچه ن یعل. مِ منو به هم زدنبنفشه ها رشد کردن و اس

. ستیحواسش به خودش هم ن ست،یحواسش به من ن ست،یحواسش ن یعل. ستیاسمِ من وسط باغچه معلوم ن گهید هباغچه نکرده که بفهم

کنه که حواس  یفکر م یبه چ یعل...  یعل یبود، ول یعل يحواسم به حرف ها يهمه  حواسم به خودم نبود، چون زدهیمثلِ من که روزِ س

رو جا گذاشتم  چمییسارا سو«: گه یگرده و م یو دوباره بر م اطیره تو ح یم ونیروز در م هی. ذاره یرو جا م لشیوقت ها موبا یلیخ! نداره؟

تا حاال بهم  زدهیاز روزِ س. ستیحواسش به نمازش هم ن یخونه، حت یاول مشکنه و از  یکه نمازش رو م دمیچند بار د »ش؟یشه بهم بد یم

از  يخبر چیچرا ه! دوستش دارم عقب نشسته؟ دمیچرا حاال که فهم! مینداشت يکه با هم کار ییشده مثل همون روزا. "دخترك"نگفته 

شاپ با  یکاف میبا هم بر ایگه ب یبهم نم یچرا عل ده؟یدشاپ اونا رو  یکاف يبگه تو ادیگه؟ چرا ژاله نم ینم يزیچ یچرا ضح ست؟ین ترایم

چرا  نه؟یده، تخمه بخوره و فوتبال بب یکاناپه لم نم يرو گهیزنه؟ چرا د یقدر ساکته؟ چرا موقعِ غذا حرف نم نیا یقرار دارم؟ چرا عل یکی

چرا؟... چرا ... ؟ چرا ».ماهت يروسالم به «: گه یکنه بهم نم یم دارمیمدام تو اتاقشه؟ چرا صبح ها که از خواب ب یعل

"!ماه بهشتم، جهنم شده"

****

 چیه یاز عل. شه، تابستون شده یهوا هر روز گرم تر م. دمیرو ند یماهه که عل کی. دووم آوردم يجور نیماهه ا کیشه که  ینم باورم

 یو من فقط دروغ م رنیگ یرو م یمه از من سراغِ عله. زنم یدست و پا م یبیعج یِتو سردرگم! افتاده یدونم چه اتفاق ینم. ندارم يخبر

 گهید» .زنه ینداره، خودش برام زنگ م یمشخص يشماره ... زنه  یهر شب زنگ م یعل... سالم رسوند  یعل... زد  نگز شبید یعل«. گم

.همه دروغ نیخسته شدم از ا
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 دمید یقراره، م یب دمید یم. عوض شد یعل. ختیبه هم ر یبدر همه چ زدهیبعد از س. بود که دامنمون رو گرفت ینحس زدهیچه س نیا

مشکلِ  هی«: گفت یفقط م یعل یول» شده؟ یچ«: دمیچند بار ازش پرس. اومد یاز دستم بر نم يکار چیتو خودشه اما ه دمید یحواس نداره، م

».شه، نگران نباش یاومده، حل م شیپ کیکوچ

 یچ کا؟یبا هم رفتن آمر ترایو م یرفت؟ چرا عل ترایبا م یرفت؟ چرا عل یچرا عل! نشده؟ چرا بعد از سه ماه هنوز حل کیمشکلِ کوچ نیا

رو انتخاب کرد؟ ترایدوباره م یشد که عل

 یهم نم ژنیمامانِ ب گهید. هم باهاشون رفته تراینداره، آخه مامانِ م يخبر چیهم ه یضح. هام هستن ییهمدمِ تنها یو ضح نیریش فقط

هم  نهیآ يخودم تو ي افهیق دنِیاز د گهید. کنم ینگاه م یاتاقِ عل وارِیو به در و د نمیش یگوشه م هیفقط . ارهیدست ببه  یتونه اطالعات

ازدواج  ترایشدم که با م یکاش حداقل خبردار م. دهیامونم رو بر يو چشم انتظار يخبر یب. خوابم یم یهر شب تو اتاقِ عل. وحشت دارم

رو  یعل یخال يکه جا هیمدت! زنه یبه سرم م الیهر روز هزار جور فکر و خ...  يجور نیا یشد ول یمعلوم م فمیتکل گهیکرده، اون وقت د

 یدوره ول یکه راهش کم نیبا ا. مادر بزرگ شِیرم پ یسر م هیهر روز  بایجمعه، بلکه تقر ينه فقط صبح ها. ممادر بزرگ پر کرد يبرا

 یپر م دنشید يدر حقم کرده، هنوزم نگرانشم، هنوزم دلم برا یکه عل يا یمعرفت یهمه ب نیابا . ده یرو م یعل يانگار، مادر بزرگ بو

پدر و مادرش هم فقط . کنم یسر م یاز عل يخبر دنِیشن دیهر روز به ام. شم یم داریانتظار باشه ب زِرو نیکه آخر نیا دیهر روز به ام. کشه

 یدونن و به من نم یهم م دیشا ای! ه؟یمشکل چ نیدونه ا یکس نم چیه. اومده و رفته شیبراش پ یمشکل هیکه  نهیگن ا یکه م يزیتنها چ

.گن

 هی«: ، گفت»چرا؟«: دمی، پرس».کایآمر«: ، جواب داد»کجا؟«: دمی، پرس»!رم یدارم م«: بود، اومد تو اتاقم، فقط گفت شیو چهار روز پ یس قایدق

».گردم یاومده، حل که شد بر م شیپ کیمشکلِ کوچ

و تمام  میتر بهیهم غر بهیاز دو تا غر یبفهمه که من و عل یلحظه نذاشتم کس نیتا ا! کنم؟ یم يدونم چرا با تمامِ وجودم دارم آبرو دار ینم

قدر  نیا یچرا عل! داد یکاش حداقل از قبل بهم خبر م. خاتمه داد يباز نیچه قدر بد به ا یعل. مسخره بوده شِینما هیکارها و رفتارهامون 

ازدواج رو  شنهادیاون پ یکه عل نیبدم؟ مگه نه ا یفکر نکرده بود که من جوابِ خانوادم رو چ نیلحظه هم به ا هی یعنیفکر شده بود؟  یب

 یرو م یهر روز از من سراغِ کس یوقت! پس چرا خودش منو سرِ زبون ها انداخت؟! راحت کنه؟ لیبهم داد تا منو از حرف خانواده و فام

قطره اشک  هی یاما حت! کنم هیو زار زار گر واریخواد سرم رو بکوبم به د یگردم، دلم م یازش م ینشون هیدر به در دنبالِ  دمکه خو رنیگ

 یبعض. زنه یم ادیمنو فر يکه شکست دوباره  يا هیترسم از گر یبزنم و بغضم بترکه، م یترسم حرف یکم حرف شدم، م. زمیر یهم نم

مرده، کُشتنش و صورت غرقِ به  یکه عل نیکابوسِ ا. نمیب یافته و شب ها هم کابوسشون رو م یسرم م وت یوحشتناک يوقت ها فکرها

هر دو  ،یمامانِ خودم و مامانِ عل. آب بهم بده وانیل هی یحت ستیکس ن چیپرم، ه یو داد از خواب م غیبا ج یوقت. چشممه يخونش جلو

.خودم تنها باشم یبا بدبخت مخوا یمن فقط م یاصرار کردن که برم خونشون ول

عکسِ دو  هی. کرده بود میقا لیوسا نیتختش ب رِیز ،یبزرگ که تو اتاق خوابِ عل يعکسِ قاب شده  هی. کردم دایعکس پ هیکه  هیروز چند

. زن قرار گرفته گردنِ يمرد رو يلب ها... مرد دورِ کمر زن حلقه شده و مرد  ياز کمر خم شده و دست ها يکه تو آغوشِ مرد یزن. نفره

 يکه صور یکه دروغ بود، ازدواج یجشن ازدواج. از جشنِ ازدواج داره تیمرد، حکا یرنگ زن و کت و شلوارِ مشک دیفلباسِ عروس س
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اون  دنِیچه قدر با د. فاصله گرفته یکه حاال فرسنگ ها از عروسِ قالب يداماد... که  يبود و داماد يا گهید يکه دلش جا یبود، عروس

.چکه یاز چشمم نم یزنه اما باز هم اشک یم شیپشت قاب عکس دلم رو آت یلدستخط ع. دمیقاب شده آه کش عکسِ

».کنه یکه باورم م يروز يبرا زم،یعز يبه سارا میتقد«

بارها و بارها ! بشه مییتنها يتو روز عقدمون گرفته شده بود، همدم شب ها ،یتیکه با اون همه نارضا یکردم، عکس یوقت فکرش رو نم چیه

رفته تا اون  یماه و چهار روزه که عل کیو حاال ! نوشته اش رو ثبت نکرده بود خِیتار یکه عل فیح. پشت قاب رو خونده بودم یعل ينوشته 

ر بهت یچیکه ه دنیرسول و خانوادش انگار فهم ییدا. نمیش یمادر بزرگ، کنارش م يخونه  وونیا يهر روز تو. رو حل کنه کیچمشکلِ کو

 بایتقر. کنم یخودم رو بهش معرف دیهر روز با! سکوت گرفته يمادر بزرگ همچنان روزه  یول! کنه یاز تنها بودنِ با مادر بزرگ آرومم نم

اشکش  يقطره ها زه،یر یفقط آروم آروم اشک م ادیم یو هر بار که اسمِ عل ارهیب ادیتا مادر بزرگ منو به  کشه یساعت طول م مین يروز

وقت  چیه گهیانگار د! کنم یلباسش بچکن و من باز هم فقط نگاش م يکنن تا رو یم یرو ط يصورتش، راه دراز يو چروك ها نیچ نیاز ب

»!ییپس سارا تو«: ارهیرو به زبون م يتکرار يشناسه همون جمله  یمنو م یو هر بار هم وقت! زمیاشک بر ستیقرار ن

 یمادر بزرگ م يدلم برا. مادر بزرگ گفته ياز من برا یعل یزمان هیکه  نیا. ادر بزرگهم يجمله  نیده هم یم دیکه بهم ام يزیچ تنها

پر غصه  يقصه  نیدونم که ا یروز انداخته اما م نیبوده که مادر بزرگ رو به ا یچ یعل يدونم قصه  ینم. کرده رشیپ یعل يغصه . سوزه

مادر بزرگ کرده رو به  يکه برا ییو درد و دل ها یبا حضورم خاطرات عل. زرگمعذابِ مادر ب يمن هر روز ملکه ... و من  رههنوز ادامه دا

.شده رتریماه پ کی نیا يکنم تو یاحساس م ارم،یم ادشی

تنها ! بره یفرو م ینیریش يکنه و منو به خلسه  یشالم سرم رو نوازش م ياز رو. زانوهاشه يمادر بزرگ نشستم و سرم رو یصندل کنارِ

.که دور خودش گرفته خسته شده یسکوت ي لهیپ نیو مادر بزرگ انگار از ا رمیگ یرامش مکه آ هیلحظه ا

.گرده یبر م -

 ینفس نم یکردم، حت ینم یحرکت چیچشم هام گرد شد و دهنم باز موند، ه. راه قطع شد نیشد، ب یام م هیداشت وارد ر یکه به آروم ینفس

. زده باشه یشد اصال حرف یو خسته بود که باورم نم فیونم بشنوم، اون قدر صداش ضعبزنه و من نت یکه مبادا مادر بزرگ حرف دمیکش

:دوباره گفت. مرطوبش نگاه کردم شهیهم يآوردم و به چشم ها باالآروم سرم رو  یلیخ

.گرده یبر م یعل -

.به التماس افتادم. تا مانعِ خفه شدنم بشم دمیکش یقیعم نفسِ

ده؟ چرا همه  یاز خودش به من نم يخبر چیافتاده؟ چرا ه یعل يبرا یبه من بگو، چه اتفاق یدون یم یمادر بزرگ، تو رو خدا هر چ -

چرا حاال که منو عاشق کرده رفته؟. کنم یکس زنگ نزده؟ مادر بزرگ، دارم دق م چیبه ه یعل یعنی رن؟یگ یسراغش رو از من م

:گفت یو فقط م دیکش یسرم دست م يبزرگ همون طور رو مادر

.گرده، صبور باش یبر م -

:گفتم یتاب یب با

.خواست بگه که تا حاال گفته بود یاگه خودش م یعل ؟یبه من بگ يزیچ يخوا یشما نم یعنیمادر بزرگ،  -

:و گفت دیکش یبیبزرگ آه عج مادر
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!ترایم -

 نیقراره ا یپس ک ایخدا! خواست؟ یم میزندگاز جونِ من و  یچ ترایم نیا. شد یدو تا دست هام گرفتم، سرم داشت منفجر م نیرو ب سرم

!ها تموم بشه؟ یبدبخت

.به خاطرِ تو رفته... رفته که درستش کنه، به خاطرِ تو  یعل! خطا هیکردن،  یاشتباه هی یو عل ترایم -

 ی، بند بند وجودم مو من همراه اون دیلرز یمادر بزرگ م يحرف ها صدا نیموقعِ گفتنِ ا. کرد یمادر بزرگ داغونم م يخسته  يصدا

افکارِ  نیا ه؟یمشترك چ ياشتباه و خطا نیا! اشتباه کردن هی ترایو م یمادر بزرگ گفت عل! مرتکب شده بود؟ ییچه خطا یعل. دیلرز

ذهنم؟ يتو هیمسموم چ

.زد شمیآخرش آت ي جمله

.دوستت داره یعل -

****

همه دو به دو کنار هم نشسته بودن، همه زوج بودن، زوج . همه حضور داشتنمن،  يعمه و خانواده  يخانواده  م،یبود يعمه فخر ي خونه

 يکه جلو دنیفهم ینم! کنم ینگاهشون م یبا چه حسرت دنید یخودشون غرق بودن که نم یدغدغه، اون قدر تو خوش یخوشبخت و ب يها

 یازش ب یوقت دنیفهم ینم ؟یچ یعنیعه ولت کنه دف هیشده،  زیکه برات عز یکس یوقت دنیفهم ینم! کنن محبتبه همسرانشون  دیمن نبا

که اسمِ شوهرت رو داره با معشوقه  یکس یکنه وقت یکس درك نم چیه ؟یچ یعنیکه حالش خوبه  یبه دروغ بگ یو مجبور باش یخبر باش

فقط . من حرف بزنهکلمه با  کیخدا هم که شده  يکه محضِ رضا ستیهم ن نیریش یحت! ؟يدار یبهت نده چه حال يخبر چیاش بره و ه

 یقلبم فرو م يتو يحاال انگار صداش خنجر... اسمم از دهنش بودم و حاال  دنِیشن يتشنه  یزمان هیکه  یزنه، کس ینفر اسمم رو صدا م هی

 یمگه عل! نه ؟یبه عل ؟یبه ک انتیخ انت؟یخ. انتهیزدن باهاش خ رفاسمم از دهنش گناهه، انگار نگاه کردنش حرامه، ح دنیکنه، انگار شن

 یزندگ یخواستم کنارِ عل یم یکه مدت ها قبل، وقت یحس...  یترکم کرد ول یترکم نکرد؟ درسته، عل ینکرد؟ مگه عل انتیبه من خ

فکر و ذکرم  يمدت ها قبل همه . شده رمفکر و ذک يکه همه  يبه مرد انتیحسِ خ. رو شروع کنم داشتم، دوباره سراغم اومده يدیجد

. که هستم برده ییفکرم رو فرسنگ ها با خودش دورتر از جا يهمه  گهینفر د هیاالن  یزنه، ول یداره اسمم رو صدا مبود که  يهمون مرد

 يکنم تو یزده، احساس م دامدونم چند بار ص ینم. کنه ینم ياریبله هم  هیگفتنِ  ياون قدر فکرم ازم دوره که منو برا یزنه ول یصدام م

انگار  ست،یدست ن کی گهیصدا د. شه یتر م يصدا هر لحظه بلندتر و قو. سارا... سارا ! اسمم يبه جز آوا ادینم ییصدا چیخال غوطه ورم، ه

تونم  ینم یشه، اما حت یخورم و صورتم داغ م یم يتکون بد. سارا... سارا . شنوم یصداها با هم مخلوط شدن، از همه طرف اسمم رو م

. بدم تا سوزشش کمتر بشهرو ماساژ  یلیس يو جا ارمیدستم رو باال ب

مگه من چند وقته چشم هام رو بستم؟ اصال چه موقع چشم هام بسته شدن که . کنه یم تیکنم نور، چشم هام رو اذ یهام رو که باز م پلک

زد، االن کجام؟ یبودم، پرهام داشت صدام م يعمه فخر يبار که تو خونه  نیمن کجام؟ آخر! خودم متوجه نشدم؟

بخشِ  نیجالب تر یزمان هیکه  یاتاق. که اتاقِ پرهام بود نیا. دور و برم رو نگاه کردم. پام يافتاد رو میشونیپ ياز رو یدستمال دم،یجا پر از

جا؟ نیمگه جا قحط بود که منو آورده بودن ا! خونه شده بود يجا نیخونه برام بود و حاال انگار خفقان آورتر نیا

:دمیشن ییاز جام بلند شم که صدا خواستم
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افتاده؟ یچه اتفاق -

خواستم . روش نبود، نشسته بود يوتریکامپ گهیکه د يوتریکامپ زِیپشت م ،یصندل يپرهام بود که رو. ترس به سمت صدا برگشتم با

:گفتم یفیضع يبا صدا. شد یاون قدر منگ بودم که صدام به زحمت از گلوم خارج م یسرش داد بزنم ول

؟یکن یکار م یجا چ نیجام؟ تو ا نیا جا چه خبره؟ من چرا نیا -

نگاهم رو دور اتاق چرخوندم و . بشه شتریتا فاصله ام باهاش ب دمیخودم رو عقب تر کش. تخت نشست يبلند شد و لبه  یصندل يرو از

گام به سمت پنجره ن. دیرس یاز سالن به گوشم نم ییصدا چیه! نبود يهم خبر ایاز لع یحت یآروم بشم ول یهمجنس گشتم تا کم هیدنبالِ 

عمه تنها  ينکنه من تو خونه . شب بود مِیو ن ازدهی. دنبالِ ساعت گشتم. شب باشه مهیانگار که ن. کیتار یلیک بود، خیهوا تار. شد دهیکش

. به جونم افتاده بود یبیعج يمونده بودم و همه رفته بودن؟ دلهره 

:که پرهام گفت امیب نییاز تخت پا خواستم

؟يجوابِ سوال هات رو بشنو يخوا ینم -

:گفت ینگاهش کردم و پرهام با کالفگ منتظر

. یکم استراحت کن هیجا که دور از سر و صدا  نیا متیآورد ،یتب داشت ،يشد هوشیب -

:کردم و مشکوك نگاهش کردم و گفتم اخم

جا آورد؟ نیمنو تا ا یک -

:زد و گفت يپوزخند

. کنم، سبحان آوردت یرو بغل نم يا گهیزن د چیاز خانومم ه ریمطمئن باش غ -

. بود دیشد تیهم عصبان دیشا! دونم یکه اون لحظه داشتم نفرت بود؟ نم یحس یعنینفرت؟ . نفرت نگاش کردم با

کجان؟ هیاالن بق -

. موندن نییپا ایو لع ییو زن دا ییهمه رفتن، فقط دا -

؟یتو چرا نرفت -

:بهم انداخت و گفت يبد نگاه

.فرصت بود که باهات حرف بزنم نیچون بهترنرفتم  -

:نگاش کردم و گفتم یجیگ با

؟یچه حرف -

:گفت طلبکارانه

کجا رفته؟ یعل -

. کایدونن که رفته امر یفکر کنم همه م -

. رفته یبا ک یدونن که عل یهمه نم یدونن، ول یبله همه م -

:و گفتم دمیبه صورتم کش یدست
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ه؟یمنظورت چ -

:ل زد و گفتخشم بهم ز با

. وسط هست نیا یمشکل هیمطمئنم که  ست،ین یحال و روزِ تو فقط به خاطرِ دل تنگ نیدونم ا یم ؟یکن یاز ما پنهون م يرو دار یسارا، چ -

:سرم رو تکون دادم و گفتم یکالفگ با

! یپرس یپرسن که تو م یرو نم سوال ها نیداشته باشه، داداش هام از من ا یبه تو ارتباط لیمسا نیکنم ا یپرهام، فکر نم -

:و گفت دیحرفم پر ونیم

. و چه موقع از عشق روسهیکه بفهمن چه موقع تبت از و يچون داداش هات پنج سالِ تموم خواب و خوراکشون تو نبود -

پرهام، پنج سالِ  یعنی !"يداداش هات پنج سالِ تموم خواب و خوراکشون تو نبود"گفت؟  یداشت م یچ نیا! دهنِ باز به پرهام زل زدم با

حرف ها  نیزد؟ منظورش از ا یم ییحرف ها نیکه پرهام به من عالقه داشت؟ چرا پرهام چن یعنی نیتموم خواب و خوراکش من بودم؟ ا

 يرانزد؟ چرا اون موقع که ب یهمه مدت حرف نیبود که پرهام به من عالقه داشته باشه؟ اگه عالقه داشت پس چرا ا نبود؟ چه طور ممک یچ

زد؟ اونم حاال که هر دو  یدلش رو م يهمه مدت داشت حرف ها نیکردم لب بسته بود؟ چرا حاال بعد از ا یم ينگاهش لحظه شمار هی

!دارو بعد از مرگ سهراب وشبچه داشت، ن هی یپرهام حت م،یمتاهل بود

دارن پرهام؟ يا یحرف ها چه معن نیا -

. يبود دهیوقت نفهم چینگو که ه -

. یزن یحرف م یدونم تو از چ یمن نم! بودم؟ پرهام دهیرو نفهم یچ -

. فوت کرد رونیموهاش فرو کرد و کالفه نفسش رو به ب يرو ال دستش

رو با  ایلع يتارِ مو هیو  میراض میاز زندگ. من عاشقِ زن و بچه ام هستم. دارم يعنوان فکر نکن که از حرف هام منظورِ بد چیبه ه! سارا -

. نگو نه که محاله باور کنم م،یرو دوست داشت گهیکه ما هر دومون همد یدون یسارا خوب م... کنم، اما  یوض نمع یزن چیه

:دهنم گرفتم و با بهت گفتم يدستم رو جلو. دمیکش يبلند نیدرشت شدن و ه چشمام

پرهام؟ یگ یم يدار یچ -

؟یمنکرِ احساست بش يخوا ینکنه م -

؟یهست یبگو دنبالِ چ پرهام، راست و پوست کنده -

:انداخت و گفت کیباز و آسمونِ تار يبه پنجره  ینگاه پرهام

. نگرانت هستن ن،ییپا يبهتره بر -

:اخم نگاهش کردم و گفتم با

اه؟یدنبالِ نخود س یفرست یمنو م يبود که حاال دار یحرف ها چ نیهدفت از گفتنِ ا -

باشه  میزندگ کیتونه شر یکه م یقبال به چشمِ کس. اشتباه نکن، گذشته ها گذشته یولسارا، من دوستت داشتم، هنوزم دوستت دارم،  -

که  نهیگم دوستت دارم منظورم ا ینکن، اگه م ریپس حرفم رو اشتباه تعب ،يندار یفرق نازیو پر سیاالن برام با پرد یدوستت داشتم، ول

...  یزمان هیهر چند  ،یمون یم ربرام مثلِ خواه
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.رو گرفت و برگشت سمتم رهیدستگ. تخت بلند شد، رفت سمت درِ اتاق ياز لبه  کرد و یپف

 فیضع ،یرس یو به خودت نم یهست یکنن چون دلتنگ عل یزدم، همه فکر م یباهات حرف م دیچون با یبش داریتا االن موندم که ب -

که  یهست، غم یغم هیتو نگاهت . از ترسه، از استرس ،ستین یمن مطمئنم حال و روزِ تو از دلتنگ یول يشد هوشیو ب يکه تب کرد يشد

خوام مجبورت کنم که  یمنم نم. با خبر بشن هیبق ياومده که دوست ندار شیشما پ نِیب يزیدونم که چ یم ،سارا. ستین يفقط غمِ دور

فردا باهات تماس . یعل يمن، درباره  يدرباره  ،یبدون دیرو با ییزهایچ هیبهت بگم،  دیهست که با ییزهایچ هیسارا، ...  یول یبزن یحرف

. خدانگهدار. رمیگ یم

. تنها گذاشت یو سردرگم یشونیپر ایدن هیرفت و منو با  پرهام

****

خواد  یکه م ییاون قدر استرسِ حرف ها. امروز قرار گذاشت يعصر بهم زنگ زد و برا روزید. شاپ نشستم و منتظرِ پرهامم یکاف تو

 لیم يزیخانوم چ«: پرسه یگارسون هم که مدام م. زودتر از ساعت قرار اومدم و منتظرم قهیدق ستیدارم که ب بزنه رو یعل يدرباره 

. شاپ یکاف يتو ،يقرارِ دو نفر هیشه که با پرهام قرار گذاشتم، اونم  یباورم نم» .هستم یفعال نه، منتظرِ کس«: گم یو من فقط م »ن؟یندار

اومدم،  یاومدم، اما االن به خاطرِ تشنگ یجا م نیشناختم و با عشق به پرهام، ا یبود، سر از پا نم دیبل از عقرار دو سه ماه ق نیاگر ا دیشا

. بهم بده یاز عل يکه خبر مکلمه حرف هی يتشنه 

افتادم که  یاون شب ادیرو هم کنارش، چند لحظه از تعجب دهنم باز موند، اما  ایو لع دمیرو تو آغوشِ پرهام د الیل یوقت. پرهام اومد باالخره

لپ هاش قرمز  ایلع. لبم نشست يلبخند رو. دیکش یاون جا انتظارش رو م ترایکه م یشاپ یشاپ، کاف یازم خواست باهاش برم کاف یعل

:گفت عیکرد و سر یدست شیسالم گفتن پ يتو. شده بود

تنها برم، بهش گفتم خب  ستیگه درست ن یم. بول نکردق ام،ینداره من ب یبه پرهام گفتم لزوم یسارا جون به خدا شرمنده، هر چ -

!گذره؟ یما بهت بد م يقدر خونه  نیا یعنیسارا قبول نکرد،  یخونه، گفت دعوت کردم ول ادیب يکرد یدعوتش م

و  ایا آوردن لعخدا رو شکر که پرهام ب. اش شده بود فتهینبود که پرهام ش خودیب! شگفت زده شده بودم ایلع یدگیهمه محبت و فهم نیا از

:گفت ایتشکر کردم و لع ایاز لع. رو اثبات کرد تشیحسنِ ن ال،یل

. مینیش یم يکنار زِیم نیهم الیباشه، من و ل یکه خصوص دیبزن ییحرف ها نیبخوا دیدونم، شا یم -

:رفتارش شرمنده شدم، بازوش رو گرفتم و گفتم از

 یپنهون کردن از تو نداره، وگرنه تو رو با خودش نم يبرا يزیپرهام هم که چ ،یه باشنداره ک يرادیاز نظرِ من ا! ه؟یچه حرف نینه ا -

. آورد

:گونه اش زدم و گفتم يرو يا بوسه

. نیکنم بش یخواهش م -

.نشست زیم يرو الیو البته ل میچهار نفره نشست زِیم هیسرِ  یهمگ بیترت نیا به

:رو رسوند و گفت خودش عیسر دیکش یمنو م کیکه انگار کش گارسون

.نیسفارش بد نیاالن بخوا گهیفکر کنم د -
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عمه حالم  يبود که خونه  ینگرانِ اون شب ایگرم بود و لع یو تا آوردن سفارش ها سرمون به احوال پرس میسفارش داد يزیچ هیکدوم  هر

.داد حیهم کامل توض ایو لع افتاد ینبود خواستم که بهم بگه چه اتفاق ادمیاز اون شب  یواضح زیبد شده بود، چون چ

 یاصال جواب نم یچند بار صدات زد ول ست،یپرهام متوجه شد حالت خوب ن! شرمنده سارا جون، ما که اصال حواسمون بهت نبود... وا -

چند . یاتاق که استراحت کن يآقا سبحان بردت تو. يتب کرده بود يبد جور ،يحال شده بود یات و ب نهیس يسرت افتاده بود رو ،يداد

ات کرد تا  هیپاشو یکل ما،یطفلک س. برات سوپ درست کرد و به خوردت داد عیسر) مادرِ پرهام(م و مامان جون یتا قرص به خوردت داد

نداشته  اجینکرده به دکتر احت يراحت بشه که حالت خوبه و خدا المونیتا خ میرفتن و ما موند هیحالت که بهتر شد بق. اومد نییتبت پا

. یباش

. نگرانتون کردم دیجون، ببخش ایممنونم لع -

؟يندار یکه مشکل گهیاالن حالت خوبه؟ د -

. جون، خدا رو شکر االن حالم خوبِ خوبه اینه لع -

 ینیمقدمه چ یبعد از کل. از درون داغون بودم یخوب بود و ظاهرم مناسب بود ول میحالِ ظاهر دیشا. راحت بشه الشونیزدم تا خ يلبخند و

. خواست بزنه رو شروع کرد یکه م ییباالخره پرهام حرف ها يا هیحاش يها و حرف

چه خبر؟ یاز عل -

:بهش انداختم و گفتم یهیعاقل اندر سف نگاه

. شماست شِیخبرها پ -

:خورد و گفت شیدنیاز نوش یکم

. دونه یرو م زیهمه چ ایلع -

:حرفش گفتم ونینگاهش کردم و م یجیگ با

دونه؟ یرو م یچ -

. تو رو دوست داشتم ایکه قبل از ازدواج با لع نیا -

 يداره با لبخند عاشقونه ا دمینگاه کردم که د ایبه لع. روم نشد تعجب کنم یگفت که حت یاحساس چیو بدونِ ه يجمله رو عاد نیقدر ا نیا

:برگشت سمتم و گفت دیهم رو فهمنگا ینیسنگ ایلع یکردم و وقت یرو نگاه م ایهمون طور زل زل لع. کنه یپرهام رو نگاه م

شده سارا جون؟ یچ -

واقعا پرهام منو دوست داشته و اون شب  یعنی. هنگ کرده بودم يبد جور ا،ینگاه به لع هینگاه به پرهام کردم و  هی! باال دیپر ابروهام

عالقه باشه از خودش نشون  يدهنده که نشون  يوقت رفتار چینزد؟ چرا ه یحرف چیوقت ه چیگفت؟ اگر دوستم داشت چرا ه ینم ونیهذ

 یمن و پرهام رو بکنه، داره با لبخند نگاهمون م يکه کله  نیا يشه؟ چرا به جا ینم یقدر راحت نشسته و عصبان نیا اینداد؟ چه طور لع

با من مهربون بود؟ چرا از من متنفر نبود؟  شهیدونسته پس چرا هم یاز قبل م ایکنه؟ اگه لع

:است تکون دادم و گفتمرو به چپ و ر سرم

. ممکنه ناراحت بشه ست؟یحرفت درست ن نیا ایلع يجلو یکن یفکر نم یگم ول یم يطور نیکه ا دیببخش! شم یمن متوجه نم -
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:دستم گرفتم و گفتم ينگاه کردم و دست هاش رو تو ایلع به

 یزنه؟ ول یرو م ییحرف ها نیدونم چرا پرهام چن ینممن  م،ینزد یبار هم با هم حرف هی یما نبوده، ما حت نیب يزیچ چیباور کن ه -

. یلیفام يساده  يرابطه  هیمن و پرهام وجود نداره، جز  نِیب یاحساس چیمطمئن باش ه

:دست هام رو فشرد و گفت یقیبا لبخند عم ایلع

. دونم یو ماز ت شتریب یمن حت. دونم یرو م زیپرهام که گفت من همه چ زم؟یعز يقدر ناراحت شد نیچرا ا -

.شروع به حرف زدن کرد ایپرهام، لع يبه جا. برام زد یچشمک و

 يدر واقع ازم خواست کمکش کنم که برا. رو ازم پنهون کنه يزیخواست چ یچون نم. پرهام از تو برام گفت م،یاون موقع که نامزد بود -

که  دمیکنه اومده سراغِ من، اما بعدش فهم يکه از تو خواستگار نیا يدونستم چرا به جا یاولش نم. عالقه اش به تو رو فراموش کنه شهیهم

. نوع برخورد و رفتارِ خودت بوده رِهمش به خاط

به خاطرِ رفتارِ من؟ ! شد زونیدرشت شد و لب هام آو چشمام

؟يبد حیشه واضح تر توض یم -

:به پرهام نگاه کرد و پرهام گفت ایلع

ازم  شهیهم! تو اصال انگار نه انگار ینه ول ای يکارها کردم که از عکس العملت بفهمم دوستم دار یلیخ! يکه دوستم ندار دمیچون فهم -

ازدواج  یکار فراموش کردنته، اما وقت نیو بهتر يبهم ندار يقانع شدم که عالقه ا نیهم يو برا یبهم نداشت یتوجه چیه ،یگرفت یفاصله م

 یخودش رو م يزنه و بهتر همجنس ها هی ایباالخره لع. یکه بهم عالقه داشت دیفهم ایلع ،یشب عروس. یدوستم داشت دمیکردم تازه فهم

. يدیکه اصال نرقص نیاز چشم هات که مرطوب بود، از لب هات که خندون نبود، از ا. مطمئن شد ایلع ،یکه اون شب داشت یشناسه، از حال

موقعِ عروس برون  یاومد، حت ینم رونیب نیریات از تو دست شزد و دست ه یمدام باهات حرف م نیریشو  يگوشه نشسته بود هیهمش 

 یتو هم ب دمیاون موقع بود که فهم. بودم گهید يموقعِ عروس برون ها جانتیکه بارها خودم شاهد ه یدر حال ینداشت یذوق و شوق چیه

 یو هم عل هیمن زنِ خوب يبرا اینشد، چون هم لعکدومون بد  چیه ياتفاقات برا نیا راکار از کار گذشته بود و ظاه گهید یول ،ينبود لیم

. تر از من قیبهتر و ال يتو شوهر يبرا

بودم که پرهام دوستم داره و اشتباه  دهیپس من درست فهم. کردم یپرهام فکر م يداشتم به حرف ها. نگفت يزیچ گهیکرد و د سکوت

بود که پرهام متوجه نشده بود دوستش  يمگه رفتارِ من چه طور. ده بوداحساسِ من اشتباه کر دنِیفهم يپرهام بود که تو نیا. نکرده بودم

دارم؟

. داشتم یسوال هی -

:منتظر نگاهم کردن و من با خجالت گفتم ا،یو لع پرهام

؟يبود که تو متوجه نشده بود يمگه رفتارِ من چه طور -

:و گفت دیکش یقینفس عم پرهام

. ياشاره کرد يبه خوب نکته ا -

 ؟یچ یعنی -
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. مینیرو بب گهینوع رفتارت بود که ازت خواستم همد نیکه راستش امروز به خاطرِ هم نیا یعنی -

:و سردرگم گفتم جیگ

؟یبگ يخوا یم یشم، چ یمن متوجه نم -

:چشم هام نگاه کرد و گفت يتو. خم شد زیم يرو یهم قالب کرد و کم يتو زیم يهاش رو رو دست

که متوجه  ينکرد يوقت کار چیه ،یگرفت یازم فاصله م ،يکرد یاز من فرار م شهیسرد بود، هم یلیخ شهیمن هم سارا، رفتارِ تو با نیبب -

. يبا من لج بود ییجورا هی ،يکرد یم دمییوقت تا چینه ه ،يزد ینه باهام حرف م ،يبشم بهم عالقه دار

 یعنیشدن؟  یمنو برعکس متوجه م يرفتارها شهیهم ،یم علچرا هم پرهام و ه! کردم یتعجب م شتریزد ب یحرف م شتریپرهام ب یچ هر

رفتارهام نشده بود  يتونستن منظورم رو درك کنن؟ البته شانس آوردم که پرهام متوجه  یقدر کارهام و رفتارهام داغون بود که نم نیا

 یپرهام بد نشده ول يبرا! بد نشد؟. شدکدوممون که بد ن چیه يبه قولِ پرهام برا. شدم یآشنا نم یوقت با عل چیه گهیچون اون وقت د

واقعا رفته  یدونم عل ینم یخوبه؟ حت تیوضع نیا يمن درست کرده چه طور بد نشده؟ کجا يبرا ترایکه م یوضع نیبا ا ؟یمن چ يبرا

بهم بگه؟ یخواست در مورد عل یم یپرهام چ یراست! نه ای کایامر

به  یارتباط زها،یچ نیو نوعِ رفتارِ من و ا يگذشته زد يکه درباره  ییحرف ها نیا ؟یگب ییزهایچ هیهم  یعل يانگار قرار بود درباره  -

داره؟ یعل

:گفت ایپرهام دهن باز نکرده بود که لع هنوز

. بدم ریش الیبه ل نیرو بده برم تو ماش چییپرهام جان، سو -

:با تعجب گفتم. و بغل کرد و رفتر الیهم، ل ایلع. رو بهش داد چیینگاهش کرد و سو یقیبا لبخند عم پرهام

کار؟ یخواست چ یم ریش! که آروم بود الیل -

:زد و گفت يلبخند پرهام

 دیچون شا م،یبهونه رفت که تنها باش نیبه ا د،یرس یتا بحث به عل. چون درك و فهمش ده برابرِ منه. دوستش دارم یلیکه خ نهیواسه هم -

. شهبا خبر ب یکس يباشه که تو نخوا ییزهایچ

:گفتم و نگران نگاهش کردم و گفتم یآهان

با خبر بشه؟ یخوام کس یهست که من نم ییزهایمثال چه چ -

تو  دمیکه ازدواج کردم و فهم نیبعد از ا. ستین یعیطب یتو و عل يدونم که رفتارها یم یشناسم، ول یسارا، درسته که من تو رو کامل نم -

 یم. باز شد تیبه زندگ یعل يکه پا نیتا ا ،یکن یازدواج م یش به زنگ بودم که بفهمم کمدام گو ،یداشت یهم نسبت به من احساس

 یم. بود یحواسم به تو و عل شهیهم نیهم يبرا. دونستم هنوز فکرِ من تو سرته یو دو تا بره، م ادیب یکیکه  ستین گاهدونستم قلبت فرود

 یرفت یبا چه حال دمیرو بوس ایلع یوقت ادته؟یمامانم شما رو پاگشا کرده بود،  که يروز. شه یکنم حالت بد م یمحبت م ایبه لع یوقت دمید

به . يکه تو هنوز گذشته رو فراموش نکرد میدیفهم ایاون موقع، هم من، هم لع یول يهمه فکر کردن باردار. يدو باال آور ییدستشو يتو

شدن  کینزد ياجازه  یبه عل يبود دهیکه تو دورِ خودت کش يردر واقع اون حصا. نبود یمیهم رفتارش با تو چندان صم یخصوص که عل

. داد یرو نم
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:صبرانه گفتم یب. و ساکت شد دیکش یقیعم نفس

. خب -

:و گفت نییسرش رو انداخت پا. لحظه نگام کرد چند

. حرف زدم یبا عل -

 یفکر کنم تنها کس! خبردار شده بودن یمن و عل يایقضاهم از  ایبود؟ ظاهرا پرهام و لع دهیشن یگفته بود و چ یبه عل یچ. ختیر يهر دلم

. بود يرازیدونست خواجه حافظ ش یکه نم

 یعل...  یعل یول د،یکن یم ينقش باز هیبق يکه جلو دمیفهم یم ،يسرد یکه هنوزم با عل دمید یم. بود تونیماه بعد از عروس کی بایتقر -

تو  يها يتونه سرد یچه طور م! اد؟یبا تو کنار م یعل يچه طور دمیفهم یفقط نم. يبود يفرار یکه از عل يتو بود نیبود و ا یعیرفتارش طب

بود،  يا گهید يدلش جا یکه همسرش بود ول یاز زن يا هیگال چیه یبهت محبت کنه؟ چرا عل شتریرو تحمل کنه و به جاش روز به روز ب

موضوع  نیاصال از ا یعل یباشه، ول يا گهید يحمل کنه که زنش دلش جاتونه ت یمرد نم هیتونه تحمل کنه،  یمرد نم هیکه  يزینداشت؟ چ

و  ایخاطر دلم رو زدم به در نیبه هم. سوال داشت يجا یلیبرام خ نیشادتر و سرحال تر از قبل بود و ا دمشید یمناراحت نبود و هر بار که 

. رو بگه تیکردم که مجبور بشه واقع يکار نیهم ياده بر یبروز نم يزیها چ یراحت نیبه ا یدونستم عل یم. صحبت کردم یبا عل

:بهم انداخت و گفت يشرمنده ا نگاه

. شدم زیحرف بزنم باهاش گالو یکلمه با عل کی یکه حت نیقبل از ا یگم ول یم نویمتاسفم که ا -

:دم و گفتمزده نگاش کر رونیاز حدقه ب يدهنم رو گرفتم و با چشم ها يو با دو تا دست جلو دمیکش يبلند نیه

ش؟یزد ؟يباهاش دعوا کرد ؟يکار کرد یتو چ -

:تکون داد و گفت یبا شرمندگ يسر

خواست به خاطرِ فکر کردن  یو من دلم نم هیخوب یلیمرد خ یعل. بود که دوست داشتم کمکت کنم نیبه خاطرِ ا نایا يمتاسفم سارا، همه  -

. یخراب کنرو  تینداشت زندگ يا دهیفا چیه گهیکه د يبه عالقه ا

:صبرانه گفتم یب. کرد یکرد و فکر م یم يحلقه اش باز با

افتاد؟ یکنم بگو چه اتفاق یپرهام حرف بزن، خواهش م -

خوام با  یدم، گفتم که م یسراغِ سارا، گفتم سارا فقط مالِ منه و من دارم زنم رو طالق م یرفت يبهش گفتم که تو غلط کرد دادیبا داد و ب -

. کنم، بهش گفتم سارا رو طالق بده تا من باهاش ازدواج کنمسارا ازدواج 

:تکون داد و با لبخند گفت يسر

بود که تجربه  يدرد نیتر نیریش. پاره شد رونیچونه ام کرد که لبم از داخل و ب يحواله  یحرف از دهنم در اومد چنان مشت نیتا ا -

اسمِ سارا رو به  گهید«: گفت یم ادیام رو گرفته بود و با داد و فر قهی. تت هم دارهداره، بلکه دوس رتیتو غ ينه تنها رو دمیکردم، چون فهم

» .ذارم یدوش تو نم يسارا رو رو يجنازه  یمن حت. دم به ناموسم نظر داشته باشه یکس اجازه نم چیسارا زنِ منه و من به ه. اریزبون ن

داد و  ونِیم ؟یچ یعنیکنه  یم هیمرد گر هی یوقت یفهم یم. ه بودحرف رو زد چشم هاش پر از اشک شد نیا یسارا، باور کن وقت

که سارا مالِ کس  يکرد یروزها رو م نیفکرِ ا دیبا یگرفت یم دهیو سارا رو ناد يکرد یازدواج م ایبا لع هاون موقع ک«: گفت ادهاشیفر
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 دمیاون جا بود که فهم» .زباله تو سطل آشغال بندازه هی عشقِ تو رو مثلِ شهیهم يکنم که برا یم يمطمئن باش کار«: گفت» .شه یم يا گهید

که  یبا زن! شده با تو ازدواج کنه؟ یچه طور راض دمیفهم ینم یول ،یتو از عالقه ات به من براش گفت که دمیخبر داره، فهم زیاز همه چ یعل

به کفشت هست  یگیر هیگفتم، حتما  ؟يواج کردسارا دلش با منه چرا باهاش ازد یدونست یگفتم، تو که م یبه عل! است گهید يدلش جا

آغوشِ شوهرش، آغوشِ عشقش  يکه به جا رهیرو در آغوش بگ یتونه زن ینم يمرد چیچون ه یازدواج پنهونش کن نیبا ا يخوا یکه م

باورش شده بود . مکرده بود يرو ادهیز. نشست نیزم يزانوهاش تا شد و رو! شد یچه حال یحرف، عل نیبا ا یدون ینم. کنه یرو تصور م

خاطر حقِ طالق  نیپس سارا به هم«: ام رو گرفت و گفت قهیو  شداز جاش بلند  یعل. من بود شِیدلِ تو هم که پ. که هنوز چشمم دنبالِ توئه

چرا هم  نیستخوا یرو م گهیشما که همد ن؟یبود دهیشما دو تا با هم نقشه کش. تو شِیپ ادیب يرو طالق داد ایرو ازم گرفت؟ که هر موقع لع

. بود یدروغ گفته بودم کاف یهر چ گهید» افتاده؟ مشیقد عشقِ ادیداره که باباش  یچه گناه الیرو؟ ل چارهیب يایهم اون لع ن،یداد يمنو باز

 یم از تو یکردم، هر چ فیتو هم تعر يکه امروز برا ییزهایتمام چ. رو براش گفتم زیهمه چ. نمیخواستم خُرد شدنِ غرورش رو بب ینم

 یعل یدل تو ازشون استفاده کنه ول نِبه دست آورد يتونست برا یخورد و م یکه قطعا به دردش م ییزهایگفتم، چ یعل يدونستم برا

زود  یلیخ یعل یهمه سال من با تو آشنا بودم اما نتونستم درکت کنم ول نیا. شناختم شناخته بودت یفراتر از اون چه که من، تو رو م یلیخ

. تو رو داره سارا اقتیواقعا ل یعل. شده بود نیبا تو عج

:زد و گفت یطونیش لبخند

 یکن یتب م یعل يخوشحالم که برا. رو برده نتیدل و د یخدا رو شکر که عل. یخوشحالم که عشقِ منو مثل زباله تو سطلِ آشغال انداخت -

 یرو ازم مخف یکه به من داشت یکه احساس نیا لِیدل دیشا. بکنم یدرخواست هیرو گفتم که ازت  نایسارا، ا. شه یحالت بد م شیو از غمِ دور

 يشخص برا نیتر قیاون شوهرته و ال ست،ینامحرم ن گهید یعل یول یمرد نامحرم داشت هیبود که تو نسبت به  ییایشرم و ح ،يکرد یم

در مورد . یکه منو به اشتباه انداخت ي، همون جوربرداشت اشتباه بکنه ینکن که با رفتارهات عل يکار. ابرازِ عالقه، پس ازش خجالت نکش

دونم  یمن هنوزم نم. ابرازِ عالقه براش کم نذار يپس تو. یکن یم یهم عشقِ تو رو متوجه نشه ضررِ بزرگ یعلاگه  یول يمن ضرر نکرد

خوامم  یباهات ازدواج کنه و نمشد  یدلته راض يتو يا گهیدونست شخص د یکه م یچه طور عل. نیبا هم ازدواج کرد یشد که تو و عل یچ

که  یو احساسِ پاک ندهیآ یاحساسِ اشتباه که در گذشته داشت هیخوام به خاطرِ  ینم ینداره ول یربط چیموضوع به من ه نیکه بدونم، چون ا

عروسِ عمو  نیا نسبت به یراستش اصال حسِ خوب. با عروسِ عموش رفته یدونم چرا عل ینم. يدونم تو قلبت جوانه زده از دست بد یم

منم  ،یسارا، هر موقع کمک خواست يزیچ هیفقط . نداره یبه من ربط نمیا ب،خ یبا عروسش نرفت؟ ول یعل يعمو ،یعل يچرا به جا. ندارم

. کنم ینم غیدر یتو و عل یخوشبخت يبرا یکمک چیمثلِ برادرهات بدون، از ه

بغض خفه ام  نیباز شدن نداشتن، آخرش هم ا الِیخ یگلوم نشسته بود ول يد توکه مدت ها بو یاومده بود سراغم، بغض یبغضِ لعنت دوباره

ر به  زیدفعه همه چ هیدوستم داشت پس چرا  شیوقت پ یلیاز خ یآخه اگه عل. شدم یپرهام داشتم داغون م يفشار حرف ها ریز. کرد یم

ازم  یهم افتاده باشه و عل یپرهام افتاده بود، در مورد عل ي که درباره ینکنه بازم اتفاق ایپشت پا زد؟ خدا زیچ همهچرا به  خت؟یهم ر

لحظه هم تنهاش نذارم،  هیدم  یقول م زم،یدم تمامِ عشقم رو به پاش بر یقول م. رو بهم برگردون یتو رو خدا، عل ایخدا. شده باشه دیناام

اون وقت . ته، فقط برگرده، برگرده و باز هم منو بخوادرف ترایکه چرا با م ستیکنم، اصال مهم ن یبرخورد نم سردوقت باهاش  چیه گهید

. خوام که برگرده یفقط ازت م ا،یخدا. کنم ینم تشیهرگز اذ گهید
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****

و اون خوابه سمینو یهست، تو قلبم، که هر شب واسه اون م یکی

تابه یهمه ب نیخوام، بدونه، واسه اونه که قلب من ا ینم

وونهیدل د نیهمدم ا خودکار، دوباره شده هیکاغذ،  هی

خونه یبازم اونو نم یپر از اشکه و کس سه،ینامه، که خ هی

ره یدفعه گفت داره م هیاتاقم  يجا تو نیروز هم هی

رهینگفتم آخه نخواستم دلشو غصه بگ يزیچ

رمیم یدونستم که م یبست م یکردم درو که م یم هیگر

رمیراهشو بگ يتونستم جلو یبود نم زمیعز اون

تنها رمیبم نمیبرسه که اونو نب يروز هیسم تر یم

جا نیکنم ا یخوام بدونه دارم جون م یکمک کن نم ایخدا

واریتاك ساعت رو د کیشکنه ت یاتاقو داره م سکوت

انگار ادینم گهیخواد بشه باورِ من که د ینم دوباره

خواد  یکشم، دلم م یفقط آه م. کنه یم فیزم رو توصحال و رو يدم، آهنگش بد جور یو دارم آهنگ گوش م دمیدراز کش یتخت عل يرو

برام از  نیهام، ا يتمام عروسک سر مداد نِیب. و بافته شده تو دستمه دیسف يبا موها یکیپالست رزنِیپ. ندارم یکنم اما باز هم اشک هیگر

که پرهام بهم  ییزهایچ نیاز ا دیبا. تر بشهتا مغزم آروم  سمینو یکاغذ م يافکارم رو رو. سمینو یدارم باهاش م. شده رهمه با ارزش ت

که  يبرگردم به عقب، عقب تر، از روز دیبا. است ختهیبه هم ر یلیمغزم خ. نمیپازل رو از نو بچ نیا دیبا. کنم دایپ یینشونه ها هیگفت، 

 د،یکردم که پرهام احساسم رو اشتباه فهم ییچه کارها. ارمیب ادیکه با پرهام داشتم به  ییرفتارها دیبا. پرهام یِروسعقب تر از ع. اومد یعل

. رو هم به اشتباه بندازم یعل دیاون کارها رو دوباره تکرار کنم، نبا دینبا

از  یمین. شده بودن یخواب و خاطرات با هم قاط. کردم یلحظه خاطراتم رو مرور م هیو  دمید یلحظه خواب م هیبودم،  يداریخواب و ب تو

کردم و  یم يباز نتونیکردم که با پرهام بدم یفکر م يداشتم به روز. بود التمیتوهمات و تخ ي دهییزا گهید یمیداشت و ن قتیخوابم حق

. دمیو از خواب پر ختیر يو دلم هر دمید یآغوش عل يخودم رو تو خر،آ ياون لحظه 

 نهیآ ياز تو. بودم نهیآ يو جلو شگاهیراآ يتو. همون لحظه، عروس شدم »؟یش یم یچ یعروس بش«: گفت یافتادم که پرهام م يروز ادی

. دمیاز خواب پر یفیدوباره با تکون خف. دمیرو جلوم د یبه سمتش برگشتم، عل یکه دستش رو دورِ کمرم حلقه کرد و وقت دمیپرهام رو د

 يلباش رو رو یگرم. انداختجا  میشونیپ ياتاقم، کنارِ تختم نشست و لب هاش رو يکه اومد تو یخوابِ همون شب. دمید یرو م یعل خوابِ

:زد یلب صدام م ریو ز دیکش یصورتم م يدستش رو رو. کردم یحس م میشونیپ

. من، دخترك من يسارا، سارا -
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خوام چشم هام رو باز کنم و باز هم با نبودنش آه  ینشم، نم داریوقت ب چیکاش ه. دخترك گفتن هاش تنگ شده بود يقدر دلم برا چه

. دراز کرده بود یبود و دستش رو به سمت عل ستادهیچهار چوب در ا يتو ترایم. تم بلند شد، آروم آروم رفت سمت دراز کنارِ تخ. بکشم

. یعل...  نمتیخواب بب يبذار تو ،یستین گهید يبر رونیدر که ب نیدونم از ا یم. نرو ترایبا م ،ینرو عل

. یجانِ عل -

.دمیکش غیتنم مونده بود ج يکه تو یمقر نیتخت نشستم و با آخر يرو دم،یخواب پر از

. یعلــ...  یعلــ -

زبونم بند . خودم مچاله شدم يچشم هام باال آوردم و تو رِیو پتو رو تا ز دمیکش یغیاز ترس ج. وارد اتاق شد يا هیبا شتاب باز شد و سا در

اش بود و بدنم  نهیس يم تو آغوشش گرفت، سرم رومنو محک. تخت نشست يبا سرعت خودش رو بهم رسوند و کنارم رو هیسا. اومده بود

زدم که خودم رو از اون حصارِ محکم نجات بدم که  یدست و پا م. کردم یم یشده بود، داشتم از ترس قالب ته ریاس هاشتو حصار دست 

.دمیصداش رو شن

. فدات شم يدید یآروم باش قربونت برم، خواب م. من؟ دخترك من يشده سارا یچ زم،یجونم عز ،یجونِ عل -

 یم عیاون قدر نبضِ گردنم سر. بود و خودش رو به گلوم رسونده بود اوردهیطاقت ن نهیو کوتاه شده بودن، قلبم تو س یدر پ یهام پ نفس

 یمبودم، گر دهیکه مدت ها بود صداش رو نشن ییآشنا بود، آشنا یلیخ دمیشن یکه م ییصدا. کردم قلبم اومده تو گلوم یکه حس م دیکوب

. کردم یآغوشش رو از دست داده بودم و حاال با تمامِ وجودم حسش م تیبودم، امن ردهوجودش رو حس نک

 ک،یتار گهید یمیاز صورتش روشن بود و ن یمین. دیتاب یاتاق م ينور از هال تو. دو تا دست هاش گرفت نیفاصله گرفت و سرم رو ب ازم

 يچشمش اجازه  يکه گوشه  یبراق و مرطوبش، اشک يچشم ها. نمیتونستم بب یوضوح مصورتش رو هم به  کیتار ي مهیاون ن یحت یول

. دمید یم یصورت اصالح نشده اش، همه رو به خوب شونش،یپر يموها لرزونش، يخواست، لب ها یخروج م

.صداش زدم يبا ناباور. بودن یو طوالن قیهاش که برعکسِ من عم نفس

؟یتکه برگش یخودت ؟یعل یخودت! یعل -

:گفت يگرفته ا ياش چسبوند و با صدا نهیسرم رو به س دوباره

عذر  يدونم چه طور یآزارت دادم، نم يبد جور. معرفتمم، خود نامردمم، در حقت بد کردم سارا حاللم کن یخودمم، خود ب زم،یآره عز -

. من، دخترك من يکنم، سارا یخواه

. تا وجودش رو باور کنم دمیکش یاش دست م نهیبه سر و صورت و س ست،ین الیخ نیبشم ا فاصله گرفتم، چند بار پلک زدم تا مطمئن ازش

من نشسته  يبود که رو به رو یعل نیبرگشته بود، ا يمن بعد از دو ماه چشم انتظار یِبود که برگشته بود، عل یبود، عل یعل نیخودش بود، ا

کنم؟ هق هق  ینم هیترکه؟ چرا گر ینم یبغضِ لعنت نیچرا ا. شدم یض خفه مداشتم از بغ. اشک هاش رو از دست داده بود اریبود و اخت

 یهام م هیتوانم هوا رو به ر نیام گذاشته بودم و با آخر نهیس يشد، نفس کم آورده بودم، دستم رو رو ینم ریاشکم سراز یکردم ول یم

. دمیکش

.زد یو مدام صدام م دیمال یبا دست پشتم رو م یعل

... دختـ ... سارا ! بال رو سر تو آوردم نیمنه، لعنت به من که ا رِیهمش تقص ؟يشد يجور نیشده؟ چرا ا یچ زمیعز... سارا  -
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. کوچولو یِبهم گفته دوست داشتن ینداخت که عل یم ادمی. کرد یم وونمیکلمه د نیا. رو نداشتم "دخترك" دنیتوانِ شن. ادامه بده نذاشتم

به  لیتبد میتمامِ دل تنگ. آخر مِیشدم و زدم به س وونهید. دخترك گفتن هاش کاله سرم گذاشته نیکردم با ا یدونم چرا فکر م ینم

:زدم یو داد م دمیکوب یاش م نهیبا مشت به س. فرود اومد یعل ي نهیس يمشت رو اشد و ب تیعصبان

افتادم، داغونم  يبه چه روز نیبب ش،یریبگ نمونده که یازم باق يزیچ گهید ؟يخوا یاز جونم م یسراغم؟ چ يچرا اومد ؟یچرا برگشت -

جرات  یحت! دمیهمه وقت انتظارت رو کش نیکه ا یتماس هم نبودم؟ من هی قِیال یارزش بودم که حت یقدر برات ب نیمعرفت، ا یب يکرد

 ترایبا م یوقت یبفهم یونت یگرفتن؟ م یسراغت رو از من م هیبق یداشتم وقت یچه حال یبفهم یتون یم. رو بپرسم تحال یکردم از کس ینم

 ؟ياز خودت بهم نداد يخبر چیکه ه يبا خودت کرد يداشتم؟ چه فکر يچه حال و روز يو پشت سرت رو هم نگاه نکرد یرفت

:شدم که یرو به رو م تیواقع نیبا ا دیبا یسخت بود ول یلیبرام خ گفتنش

به حرمت  م،یکه با هم داشت يخوب و بد يبه حرمت روزها یمزاحمم، ول هیخونه برات فقط  نیا يبرات ندارم و تو یتیاهم چیدونم ه یم -

خانواده هامون  ينبود که جلو نیمگه قرارمون ا ؟ياز خودت بهم نداد يخبر چیچرا ه ،یچرا رفت یگفت یبهم م دیهم که شده با مونیدوست

کردم از  یجرات نم یحت دنیپرس یتو م ياز من درباره قدر که همه  نیا ؟يپولم کرد هی يپس چرا سکه  م؟یرو بکن گهیمدحال ه تیرعا

شه  یمگه م! یبه خانوادت هم زنگ نزده باش یمدت حت نیا يجا چه خبره، چه طور ممکنه که تو نیدونم ا یتو بپرسم، نم يمامانت درباره 

 یبود که انگار به حماقتم م يجور هی هیبق يخبر بودم، نگاه ها یهم فقط من بودم که ازت ب دیشا ،يذارخبر ب یهمه وقت همه رو ب نیا

. دنیخند

:حرف رو بزنم نیتوانم رو جمع کردم تا بتونم ا تمام

. متنفرم یعوض يترایاز تو و اون م -

خواست ازش بپرسم  یدلم نم یحت! خنده یدلش بهم نم يمطمئن نبودم که تو گهیداشتم رو از دست داده بودم، د یکه به عل ياعتماد تمام

. مونده؟ حاال که برگشته بود و خدا دعاهام رو مستجاب کرده بود، ناشکر شده بودم، طلبکار شده بودم ترایم شِیوقت چرا پ همه نیا

:زدم غیو ج دمیسرم کش يرو رو پتو

. رونیبرو ب -

کرد،  یهام رو پر م اشک یخال يکه داشت جا یغیج دم،یکش غیفرو کردم و ج یبالش عل يسرم رو تو دمیبسته شدنِ در رو که شن يصدا

چرا هر . کنم ينذار ناشکر ایخدا رم؟یآروم بگ یکم ختنشونیقطره اشک ندارم که با ر هی یچرا حت. شدم یحتما خفه م دمیکش ینم غیاگر ج

ارم؟ ند یروزِ آروم و راحت ندارم؟ چرا حقِ خوشبخت هیچرا  رونم؟یسرگشته و ح یزندگ يتو شهیمالِ منه؟ چرا هم هیو سخت یبدبخت یچ

مجازاتم؟  نیبه درگاهت کردم که مستحقِ ا یچه گناه

.برام نموند و خوابم برد یو به خدا گله کردم که رمق دمیکش غیبالش ج يقدر تو اون

»شانزدهم فصل«
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لباس  دنیپوش نیح در. با عجله از جام بلند شدم و رفتم به اتاقِ خودم تا آماده بشم و برم سرِ کار دم،یاز خواب پر میآالرم گوش يصدا با

 نمیسوارِ ماش اط،یح يبا عجله رفتم تو. صبحونه خوردم يدهنم گذاشتم و به جا يمونده بود، تو فمیک يکه از روزِ قبل تو یتییسکویهام، ب

. رونیاز خونه زدم ب وشدم 

بد  یلیخ شبید. شد یظاهر م چشمام يبودم جلو دهید شبیکه د یاز خواب یگنگ يصحنه ها. بودم جیکه سرِ کار بودم، گ یمدت تمام

تمام . شده یقاط میداریو نبودنش شده، خواب و ب یعل رِیاون قدر که فکرم درگ. دمید یو پرهام رو م ترایو م یمدام خوابِ عل. بودم دهیخواب

 يب کابوس هاهر ش. رهیگ یره و خواب رو از چشمام م یشه هزار جور فکر تو ذهنم رژه م یو خسته ام اما شب که م جمیطول روز گ

گفت،  یبهم م. زد یداشت صدام م یبودم و عل یآغوش عل يافتادم که تو ییاون صحنه ها ادی. گهید يبدتر از شب ها شبیو د يتکرار

. رمیکنه که از محلِ کارش سراغش رو بگ یکجا کار م یخبر ندارم عل یحت. سرگرم کردم امو خودم رو با کاره دمیکش یقیآه عم. زمیعز

خواد باهاش  یرفته و م ترایبا م یوقت. آره، حتما استعفا داده! استعفا داده دیشا ایهم اخراج شده  دیهمه مدت سرِ کار نرفته؟ شا نیچه طور ا

شدم،  یمیها باهاش صم یبه گلوم چنگ انداخته، تازگ میمیدوباره بغضِ قد. داشته باشه اجیگرده که به کارش احت یبر نم گهیکنه، د یزندگ

. ذاره یکنارمه و تنهام نم شهیکه هم هیتنها دوست

لحظه هم پام رو از  کیاگه شاغل نبودم . کارمه نیکشه هم یم رونیکه منو از خونه ب يزیتنها چ. هم تموم شد گهید يِروزِ کار هی باالخره

. ذاشتم ینم رونیخونه ب

همشون رو  شیچند وقت پ. ستین يبنفشه خبر ياز گل ها. پارك کردم، چشمم افتاد به باغچه یعل نِیپشت ماش اط،یح يرو که تو نیماش

رفتم طرف پله ها که برم داخلِ . و آه بکشم فتمیگذشته ب ادیبلند بنفشه ها،  يساقه ها دنِیخواست هر روز با د یدلم نم. در آوردم شهیاز ر

وسط . قرمز ،یصورت د،یزرد، سف. پامچال بود يها وسط باغچه پر از گل. دفعه با وحشت به عقب برگشتم و به باغچه زل زدم هی. ساختمون

. "دخترك من"پامچال نوشته شده بود  يباغچه با گل ها

معلوم بود که تازه  رهیت يو مرتب شده بود، از خاك ها زیباغچه تم. شده بودم رهیزده بود به باغچه خ رونیکه از حدقه ب ییچشم ها با

خشک شده بودن و حاال انگار  شیوقت پ یلیکه خ ییکردن، گل ها یم ییباغچه خودنما يتوزنبق  يباز هم گل ها. بهشون آب داده شده

. شُسته شده بود اطیچرخوندم، ح اطیچشمم رو دورِ ح ن،تازه کاشته شده بود

 ياز بو. زد یبرق م يزیخونه از تم. خونه پر از گل بود وارِیدر و د. خونه غرقِ گل بود. دیصورتم پاش يعطر گل تو. سالن رو باز کردم درِ

 یمداد با عروسک هیگل،  يهر کدوم از دسته ها نیب. يچشمم افتاد به عروسک سر مداد. زده شده بودم جانیگل به وجد اومده بودم و ه

آروم آروم رفتم سمت . کارها رو کرده نیاومده تو خونه و ا یکه چه کس دمیفهم یشده بودم و نم جیگ. شده بود يسرش، جاساز يرو

باعث شد  ییپا يصدا. دمیناخودآگاه خند. گولو بود يز يمداد، ز يعروسک رو. دمیکش رونیمداد رو از توش ب. گل يدسته  نیتر کیزدن

. با ترس به عقب برگردم

 يکله هم بلند شد و  يداد مردونه ا يمن، صدا غِیج يهمراه با صدا. دمیو به عقب پر دمیکش غیبا وحشت ج یسبز و بزرگ يکله  دنِید با

زد و آب دهنم  یقلبم تند تند م. درشت شده زل زده بودم بهش يبا چشم ها. چشمم ظاهر شد يجلو یافتاد و صورت عل نیزم يسبز رو

! بودم خواب نبوده؟ دهید شبیکه د ییزهایتمام چ یعنیاز من نداشت چون رنگش زرد شده بود،  یانگار دست کم مخشک شده بود، اون ه

! هیعل ستاده،یکه کامال آراسته و مرتب جلوم ا يپسر نیو ا ستمیخواب ن گهیمطمئن بودم که االن د! بود؟ برگشته یواقعا عل
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:لب گفت ریتکون خورد و ز یعل يها لب

. سارا -

به  ینگاه. کرد یپا و اون پا م نیداد و ا یدست هاش فشار م يدست عروسک رو تو. براقش یعسل يچشم هاش نگاه کردم، چشم ها به

 ادی! کار کنم یچ دیدونستم با ینم. نگاه کردم یدوباره به عل. از شـرِك بود یعروسک بزرگ. پاش افتاده بود، انداختم يروسک که جلوع

که ازش  يبود اون ابرازِ عالقه ا نیا! خاك بر سرت سارا. گفتم ازش متنفرم یمن به عل! يوا. که بهش زده بودم افتادم ییو حرف ها شبید

گذاشته بود، االن بپرم بغلش و بگم  يخبر یب يکه منو تو یهمه وقت نیبا ا يوسط؟ نکنه توقع دار نیتو ا یگ یم یچ ه؟یچ ؟يزد یدم م

 کیقدر خودم رو کوچ نیتونم ا ینم. يگذروند یجونت خوش م ترایبا م يکه تو دو ماه رفته بود ستیجون من عاشقتم، اصال هم مهم ن یعل

کنه  یکه االن داره م ییکارها نیبود؟ ا یپس اون کارها و رفتارهاش چ. یرفت خوش گذرون یمه مدت نمه نیاگه دوستم داشت ا. کنم

. واریسرم رو بکوبم به د دیاز دست تو با! یعل يوا ه؟یچ يبرا کادوهمه گل و  نی؟ ا"دخترك من"چرا تو باغچه نوشته  ه؟یچ

:تشونه هام گذاشت و گف يقدم اومد جلو، دست هاش رو رو هی

... هست که  ییحرف ها هیسارا  -

از کنارش رد شدم . نییسرش رو انداخت پا. نگاش کردم تیشونه هام پس زدم و با عصبان يحرفش رو بزنه، دست هاش رو از رو نذاشتم

بالش فرو  يتخت و سرم رو تو يخودم رو پرت کردم رو. اتاقم و در رو محکم بستم يبهش زدم و رفتم تو یمحکم يو با شونه ام تنه 

. کردم

 هینکنه بق! يوا يا. خونه ست يتو یافتاد عل ادمیاومده بود؟ از جام بلند شدم و خواستم برم سمت در که  یک یعنی. زنگ در بلند شد يصدا

. کنم ينقش باز نبودم که بتونم یتیاصال تو موقع! شانس نیاَه لعنت به ا! اومده بودن؟ دنشید يبا خبر شده بودن و حاال برا یاز اومدنِ عل

!از عشقش دور باشه يخواد لحظه ا یکه بعد از مدت ها انتظار، دلش نم ینقشِ کس نماو

.دمیرو شن مشیآروم و مال يضربه به درِ اتاقم خورد و از پشت در صدا چند

...سارا . سارا، مادر و خواهرت اومدن -

که داشت صدامون  دمیمامانم رو شن يصدا. دمیشن یز پشت در هم مبلندش رو ا ينفس ها يصدا. منصرف شد یبزنه ول یخواست حرف یم

سهم . دیبوس یحتما مامانم داشت دامادش رو م(!). ماچ و بوسه  يکه از اتاق دور شد و بعد از اون صدا دمیرو شن یعل يپا يصدا. زد یم

.چه مسخره! هه. سهمِ من بود از شتریب یمامانم از عل

تخت بلند شدم و با  ياز رو. اجازه وارد شده بود یو ب نییبود که سرش رو انداخته بود پا مایس. دمیا پرباز شد و من سه متر از ج در

:گفتم تیعصبان

تو اتاق؟ يپر یم يجور نیا یکش یخجالت نم! من لخت بودم دیشا -

:کرد و گفت يمسخره ا ي خنده

ن؟یدو ماه رو در آورد نیا یتا حاال تالف شبیبه خودم که مچتون رو گرفتم، پس د ولیا -

:زدم تو سرش و گفتم یکی. زد گوش هام داغ شد یم مایکه س يشرمانه ا یب يحرف ها از

؟يندار ایتو شرم و ح -
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:رو تا بناگوش باز کرد و گفت ششین

شرمم؟ یاون وقت من ب ،يلخت بود یگ یم يتو دار -

!یبرو بابا، روان -

؟یستیتو چرا آماده ن -

؟یآماده واسه چ -

دورِ خونه؟ هیهمه گل و بلبل چ نیا يفکر کرد! ها هیمهمون یناسالمت ؟یآماده واسه چ یگ یتازه م! یزک -

:و گفتم دمیهم کش يهام رو تو اخم

؟یچ یعنیو من خودم خبر ندارم؟  هیمن مهمون يتو خونه  ؟یکدوم مهمون ؟یمهمون -

:دهنش زد و گفت يبا دست رو مایس

!زدم يبوده؟ چه گند زیسورپرا! يوا يا ،یپس تو خبر نداشت. مداد یسوت! خاك به سرم -

چه خبره؟ نمیدرست حرف بزن بب ما،یس -

:و گفت رونیب دیاز اتاق پر مایس

!رسن یلباسِ درست و درمون بپوش االن مهمون ها م هیگم، فقط  ینم یچیه گهیمن د -

:بغلم کرد و گفت نیریش! بودم دهیزنگ رو نشن يد؟ من اصال صدااوم یک نیا! اتاق ياومد تو نیریرفت، ش مایکه س نیمحضِ ا به

انگار  یبرنگرده ول گهینگران بودم که د یلیخ. برگشت یباالخره عل. تموم شد يچشم انتظار نیخوشحالم که باالخره ا! سارا جونم يوا -

.کرده بوده ریجا گ نیا يگلوش بد جور

:و گفت دیرو کش لپم

؟یبپوش يخوا یم یچ -

:رو گرفتم و گفتم نیریش ي هقی

ه؟یچ یمهمون ي هیبپوشم؟ قض یچ يلباس برا د؟یزن یقدر همتون مشکوك م نیجا چه خبره؟ چرا ا نیا -

:گشت گفت یرفت سمت کمد لباس هام و همون جور که دنبالِ لباس م نیریش

.رشهآقا، مامانش و خواه یزحمت عل ي جهینت ینیب یکه م نایا! و دو نشونه ریت هی -

:گرفتش گفت یو همون طور که رو به من م دیکش رونیب یرنگ ينقره ا لباسِ

هات کجان؟ يشال و روسر. هیهاشم که سه ربع نیآست ه،یدامنش که ماکس. ست دهیهم پوش که،یخوب باشه، هم ش نیفکر کنم ا -

جا چه خبره؟ نیا یبگ يخوا ینم نیریش. یاول يتو کشو -

:حموم و گفت يهلم داد تو. سمت حموم دیدستم رو گرفت و منو کش. و برگشت طرفم ستادیمرتبه ا هیکشو  رفت سمت یطور که م همون

.رسن یاالن مهمون ها م رونیب ایو ب ریدوش بگ هی عیسر! شده یپول ینگاش کن چه قدر ژول -

:ز کردم و گفتمدو تا از دکمه هام رو با یکی یبا کالفگ. مانتوم يشروع کرد به باز کردنِ دکمه ها و

.امیم گهیساعت د مین رونیبرو ب ؟يمنو حموم هم بد يخوا ینکنه م -
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تا چشمشون به من افتاد، ! دنیرس یو ژاله تو اتاق بودن و داشتن به خودشون م ایلع ،یضح ن،یریش ما،یاومدم، فاطمه، س رونیحموم که ب از

کردم و لبخند  یگفتن و من فقط نگاشون م یم کیو بهم تبر دنیبوس یو مسر و صورتم ر. کردن و اومدن سراغِ من دنیشروع به هورا کش

من که تا االن . برخورد کنم یعاشقانه با عل یلیکه خ نیاومد جز ا یاز من بر م يهمه ابرازِ احساساتشون چه کار نیا ابرِدر بر. زدم یم

.یمونم و عل یگذرونم و بعدش من م یم امروز رو هم. رو خراب کنم یهمه چ دیبفهمه چرا االن با يزیچ ینذاشتم کس

 یموهام رو سشوار م یکی. دادن یانجام م يکار هیهر کدومشون . کردنم شدن شینشوندن و مشغولِ آرا شیآرا زیم یصندل يرو منو

کارشون . کردن یم شمیبودن و تند و تند آرا ستادهیچهار پنج نفر دورم ا. زد یناخن هام رو الك م یکیزد،  یبه صورتم کرم م یکی د،یکش

:و گفتم دمیکش یغیج دم،ید نهیآ يتوکه تموم شد، خودم رو 

!ش؟یهمه آرا نیچه خبره ا ن؟یمگه عروس درست کرد ه؟یچه وضع نیا -

ام رو  هیسا ه،یبا برسِ سا. خط چشمم شدم يو مشغولِ پاك کردن دنباله  دمیمرطوب کننده روش مال یبرداشتم و کم یپاك کن گوش

!چند بار بوسه زدم تا رژ لبم کمرنگ تر بشه ،يدستمال کاغذ يرو. ردمکمرنگ تر ک

:برام آورد و گفت یرو ضح ينقره ا لباس

.ادیبهت ب یلیفکر کنم خ -

 ن؟یحرف بزن نیخوا یکدوم نم چیه ه؟یها چ يمسخره باز نیا! نیکرد یو عروسم م یبا دامنِ پف پف نیآورد یم دیلباسِ سف هیباره،  هی -

.بده حیتوض یکیشه  یم! نه شماها رم،یبگ دیاون جشن رو که من با ه؟یکارها به خاطرِ برگشتنِ عل نیم اتما یعنی

افتادم که ژاله شاهدش  یو عل ترایقرار م ادیناخودآگاه . کردم و شالم رو از دست ژاله گرفتم یپف. کردن یبا سکوت و لبخند نگام م همه

با  یشالِ مشک. سرم مرتب کردم يو شالم رو رو ستادمیا نهیآ يجلو. زمیبر رونیموم رو از ذهنم بمس يسرم رو تکون دادم تا فکرها. بود

.ينقره ا يرگه ها

:گفتم یبا کالفگ. موند نیریرفتن و فقط ش رونیاز اتاق ب جانیکه شدم، همه با ه آماده

ه؟یها چ يمسخره باز نیا -

:گفت يلحن بد با

 يکه تو يهمون جور ،یکن یو عاشقونه رفتار م کیش یلیخ. يخبر بود یب یهمه وقت از عل نیمه بفهمن انکن که ه يزیخفه، لطفا آبرو ر -

؟يدیفهم. یرفتار کن یبا عل يعمقِ وجودت دوست دار

:دادم و گفتم رونیرو با صدا ب نفسم

.یگ یزور م شهیهم -

 نیاگر االن از ا. زدم یچشمم به پله ها افتاد و لبخند تلخ م،یدیرس به راهرو که. از اتاق هلم داد رونیدستش رو پشتم گذاشت و به ب نیریش

سرم رو باال آوردم . نمیبش هیبق شِیبرم پ نیو رنگ نیپس بهتر بود سنگ! یچیداد؟ قطعا ه ینشون م یچه عکس العمل یافتادم عل یپله ها م

خونه گل و  وارِیسالن بودن و از در و د يتو ي، شصت نفرپنجاه بایتقر! سالن نشسته بودن، شگفت زده شدم يکه تو یتیجمع دنید باو 

:چشم هام چهار تا شد و گفتم! دیبار یکادو م

جا چه خبره؟ نیا! یعل ای -
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:و گفت دیهر هر خند نایس

.سراغش يخواست اسمت رو صدا بزنه که بر یبهونه م نیبه ا ا،یجون ب یعل -

 ختیر يدلم هر دنشیسرم رو برگردوندم و با د. شد یم کیچپم داشت بهم نزد شدم که از سمت یکس يخنده و متوجه  ریزدن ز همه

.دیچیفضا پ يآهنگ تو يصدا. نییپا

جاده چه همواره شتیپ امیم دارم

عطر تو رو داره يچقدر بو هوا

! اومد یچه قدر هم بهش م ینتلع. دمیبا تمام وجودم آه کش! داشت ينقره ا يکه رگه ها یمشک راهنِیو پ يبود، با کت و شلوار نقره ا یعل

 کیبهم نزد یعل. ستادیرفت و کنارِ فاطمه ا نییدو تا پله رو پا نیریش. بود ختهیصورتش ر يموهاش رو باال زده بود و چند تار موهاش تو

.تر شد

چه همواره هوا چقدر صافه جاده

بافه یم اشویس يداره موها شب

امشب چه خوشحالم یفهم یتو م فقط

حالم ییِایرو زیلبر یخوش نیا از

پله ها دستش رو به سمتم دراز کرد نییاز پا. کرد یم وونمیچشم هاش بود داشت د يکه تو یطنتیلبش بود و ش يکه رو یقشنگ لبخند.

یتاب یتو هم مثل خودم چه ب امشب

یخواب یاصال نم دارید نیشوق ا از

 یبشن و ناخودآگاه لبخند کج ادهیکردن تا از کالسکه پ یخانوم ها دراز م ياافتادم که مردها دستشون رو بر یخارج یمیقد يها لمیف ادی

.زدم

ور جاده تا اون ور جاده نیا از

آخه چشمات وعده بهم داده امیم

!شم؟ یدونستم اگر اجباره چرا دارم ذوق مرگ م یفقط نم. بذارم یدست عل يدست زدن بلند شد و مجبور شدم دستم رو تو يصدا

دستام شه قیاز دستات رفکه ب امیم

شه یتو عمق نگاه تو جا م دوباره

دستش رو دور کمرم حلقه کرد و منو به  یرو ول کردم، اما عل یاومدم و دست عل نییدو تا پله رو پا. تو هم گره خورده بود نگاهمون

دوباره ولم کنه و  دیکه شا نیحسِ ا. نبود دلم باهاش صاف گهید یکارهاش تنگ شده بود، ول نیا يآخ که چه قدر دلم برا. خودش چسبوند

.آرامشِ قبل از طوفان باشه نیاومده باشه و ا ییجدا يکه برا نیاز ا دمیترس یم. کرد یبره داشت داغونم م

. دمکر کیو باهاش سالم و عل نییسرم رو انداختم پا م،یدیبه پرهام که رس. کردم یاحوال پرس هیبودم با بق یآغوش عل يطور که تو همون

.کردم و از کنارشون رد شدم یروبوس ایبا لع. شد به چشم هاش نگاه کنم یروم نم
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 دمیکه شروع شد، تازه فهم يآهنگ بعد. میمبل نشست يهر دو با هم رو. مقابلش پر از کادو بود زِیکه م میدیرس يبه مبلِ دو نفره ا باالخره

!جا چه خبره نیکه ا

هاست یتو جشن تولد تموم خوب جشن

هاست يتموم شاد يبایتو شروع ز جشن

مبارك، تولدت مبارك تولدت

مبارك، تولدت مبارك تولدت

افتاد که پنجمِ مرداده و روزِ  ادمیتازه ! شد لیکه زد تکم یلبخند قشنگش با چشمک. نگاه کردم یلبم نشست و به عل يرو یپت و پهن لبخند

.تولدم

و شوره يشب ما غرق گل و شاد امشب

.خوند یکرد و با آهنگ م یبغلش بود اشاره م يبه ستاره که تو. دنیما شروع کرد به رقص يتاره رو بغل گرفت و جلوس اریماز

پارچه نوره هیجشن ستاره، آسمون  از

خانوادم رو  من بودم که دو ماه رفته بودم مسافرت و نیانگار ا. کردم ینگاه م هیبه بق اقیبا اشت. از مدت ها خنده به لب هام اومده بود بعد

.همشون تنگ شده بود يدلم برا ییجورا هی. بودم دهیند

دلنوازه نِیخونمون پر از طن امشب

سازه نیدلنش يکوچه پر از نوا تو

 یدادن و مثال م یجالب و خنده دار خودشون رو تکون م یلیسبحان و محمود خ ژن،یمنان، ب. اومدن وسط یهم م گهید يکم مردها کم

.کردم و غم هام رو فراموش کرده بودم یبا خنده نگاهشون م! اومد یکه بلد نبودن برقصن خوشم م ییمردها از شهیهم. دنیرقص

خانوم ها برقصه با صورت قرمز شده با پرهام  يدونستم دوست نداره جلو یکه م یعل. و کشوندش وسط تا برقصه یاومد سراغِ عل پرهام

.کرد یزد و منو نگاه م یرفت و فقط بشکن م

عشقه ایدن هیمن برات  ي هیهد زمیزع

با بودنت درست مثل بهشته میزندگ

خکیسرخ و م يخونه سبد سبد گل ها تو

دوست دارم تولدت مبارك زمیعز

:گفت یکرد و با لبخون یبا آهنگ همراه. زد یترانه بهم م نیکرد که انگار حرفش رو با ا ینگام م يجور

.تولدت مبارك -

که برات  یکس. بشه تیعاملِ ناراحت يکه دوستش دار یکس یچه قدر بده که تو اوج خوشحال. و فقط نگاهش کردم رو به دندون گرفتم لبم

نگاهم رو ازش گرفتم و به . ذاشت بهم خوش بگذره یکرد و نم یم وونمیاحساسات متضادم د. جشن گرفته خودش جشن رو کوفتت کنه

.خوندن یزدن و با آهنگ م یدست م دن،یصرق یم ينگاه کردم که فارغ از هر غم و غصه ا هیبق

هاست یتو جشن تولد تموم خوب جشن



کاربر انجمن نودهشتیا اسماء کرمی پور  – زمستان داغ                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٠٠

هاست يتموم شاد يبایتو شروع ز جشن

روز مقدسه برام کیتو طلوع  جشن

درگاه خداست يبه سو يشکر گزار وقت

به محضِ . گذاشت زیم يرو، رو کیهم ک نایرو کنارم نشوند و س یمحمود، عل. اومد یبه سمتم م یبزرگ کیافتاد که با ک نایبه س نگاهم

:زدم و گفتم یعل يشونه  ياراده دستم رو، رو یب. از خنده منفجر شدم کیک دنِید

!دمت گرم ،یبا حال یلیخ -

:که گفت دمیاون همه سر و صدا، صداش رو شن ونیم. رفت تو هوا و چشم هاش درشت شد یعل يابروها

.نداره دخترکم یقابل -

از افکارِ خودم به ! کنه کهیت کهیرو ت چارهیب رمردیاون پ يجور نیخواست ا یم یعل دیشا! دیسف یِخیس خیس يبا موهابود  رمردیپ هی کمیک

 کیک يدر آورد و رو بشیرو از ج یکیپالست رمردیکتش و پ بِیج يدستش رو کرد تو. کرد یهم با شوق نگاهم م یخنده افتادم و عل

:سرم رو تکون دادم و با خنده گفتم. مشد یداشتم از خنده روده بر م. گذاشت

.یعل يا وونهید یلیخ -

:و گفت دیخند یعل

.يکرد وونمید -

ییو صفا یچه شور و حال نیتو بب امشب

ییکه گل سر سبد محفل ما یراست

توست يخنده واسه  يرو لب ها گل ها امشب

ما بخت بلند در طالع توست يآرزو

رو از رمردیخواستم عروسک پ. شش رو فوت کردمو  ستیشمع ب ه،یبق يدست و شاد ونیم

:زودتر از من برش داشت و گفت یبردارم که عل کیک يرو

.من بخوابه شِیبهتره پ نیا! نه نه نه -

 یعل. بشقاب گذاشتم يو تو دمیرو بر رمردیپ يبا چاقو، موها. نگاه کردم یهام رو از داخل گاز گرفتم که نخندم و چپ چپ به عل لپ

:و از دستم گرفت و گفتبشقاب ر

موهاش رو خوب شُسته؟ یمطمئن -

:زدم و گفتم يلبخند

.بهتر از خوردنِ دل و رودشه -

هر . کم کم وقت باز کردن کادوها شد. کردن یهم شربت تعارف م مایشدن و فاطمه و س کیخانوم و مامانم مشغولِ پخش کردنِ ک مهیسل

.یعل ایمن آورده  يبرا نویکرد که ا یبودش اعالم م که آورده یکس م،یداشت یرو که بر م ییکادو
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برگشته  یعل يتولد من و عجب روز یبود و هم مهمون یبرگشتنِ عل یبود، هم مهمون یو دو نشون چ ریت هیمنظورشون از  دمیفهم یم حاال

!بود

کادوها تموم شد . برام آورده باشه یبود که عل ییکردن کادو دایکردم نبود و تمام مدت چشمم دنبالِ پ یکه باز م ییحواسم به کادوها اصال

 ینبود که دلم شور م خودیپس ب. تدارکات کارِ مادر و خواهرش بوده نه خودش نیپس تمام ا. نگفتم یچیه. نبود یعل ياز کادو يو خبر

.قبل از طوفان بود مشِآرا نیزد، ا

:فاطمه گفت ره،یرو بگ یعل يسراغِ کادو یکه کس نیاز ا قبل

؟يکرد میسارا رو کجا قا يکادو ،یعل -

:بهش انداخت و گفت ینگاه مظلوم یعل

من کو؟ يپرسه کادو یکس از سارا نم چیچرا ه -

:زده گفتم تعجب

.شدم ریمن اصال غافلگ ؟يدونستم که تو اومد یمن از کجا م -

:گفت طنتیبا ش مایس

- اومده؟ یعل یخبر نداشت یگ یبعد م ن،یالو ترکوند هم يواسه  یتا حاال کل شبیخوبه د ؟یگ یسارا چرا دروغ م! ا

برگشته  یاز خوابم فرض کرده بودم و باورم نشده بود که عل ییرو جز شبیکرد که من د یباور نم یکس. نگاه کردم مایو واج به س هاج

اون لحظه بهش پناه برده بودم،  يکه تو یسبازم تنها ک. نگاه کردم یبه عل یبا نگران! کرده باشم رونیرو از اتاق ب یباشه و بدتر از اون عل

حفظ  يانگار که فقط برا. کردم یدستش رو حس نم ینیکه اصال سنگ يشونه ام گذاشت، جور يآروم رو یلیدستش رو خ یعل. بود یعل

:زد و گفت يلبخند. کار رو کرده باشه نیظاهر ا

براش  دیمن تازه از سفر اومدم و با ،یدر ثان. دیخر یمن کادو م يبرا دیبا يپس چه طور م،یریدونست امروز قراره جشن بگ یسارا که نم -

.دارم ژهیو يکادو هیو امروز هم که تولدشه براش  ارمیب یسوغات

.آورد و گرفت طرفم رونیجعبه ب هیسبد،  رِیبود و از ز زیم يکه رو یسبد گل زنبق رِیرو برد ز دستش

.طر خودش رفتم، تولدت مبارك دختركسفر رو فقط به خا نیبه سارا که ا میتقد -

:گفت نیریهمه دست زدن و ش ،یتموم شدنِ حرف عل با

.دهیبرات خر یچ مینیدخترك، باز کن بب -

سف هیجعبه  رِیجواهر داخلش بود و ز يجعبه  هی. زدم و کادو رو باز کردم يقدر شناسانه ا لبخند و گفت دیخند مایس. بود دیپاکت:

.شوم هم که نوشته تیفدا ينامه ! اوه اوه -

:کرد و آهسته گفت کیسرش رو به گوشم نزد یعل

.يتنها بود یپاکت رو فقط خودت باز کن، وقت نیکنم ا یسارا، خواهش م -

:گفتم نانیو با اطم نمیرو بب شینگران اوردینگران بود، دلم طاقت ن یلینگاهش کردم، چهرش خ. پر از خواهش و تمنا بود صداش

.حت باشهرا التیخ -
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:داد و گفت رونیرو با صدا ب نفسش

.ممنونم -

رنگ . کوارتز بنفش يبود با سنگ ها دیسف يطال. جعبه بود يتو ییبایفوق العاده ز سیسرو. جواهر رو باز کردم يزدم و جعبه  يلبخند

:کردم و گفتمنگاه  یبه عل یبیدست بلند شد و من با آرامشِ عج يبا باز شدن درِ جعبه صدا. مورد عالقه ام

.نبود ادمیمن خودمم تولد خودم رو  ،يبود ادمیممنونم که به . قشنگه یلیخ ،یممنونم عل -

.زهاستیچ نیاز ا شتریب یلیقابلت خ -

:تر کرد و گفت کیرو به گوشم نزد سرش

.اون پاکته يتو یاصل يکادو یول -

:نگاهش کردم و گفتم جیگ

پاکته؟ يتو یچ -

.یش یمتوجه م شیبخون یخودت وقت -

در رو زدن و شام رو آوردن حدود دست به  یذاشت من و عل یکس نم چیهمه مشغولِ پهن کردنِ سفره شدن و ه. ساعت نُه بود که زنگ

سکوت رو بشکنه و  یعل شهیمنتظر بودم مثلِ هم. میکرد ینگاه م هیو با سکوت به بق میمبل نشسته بود يرو گهیکنارِ همد. میبزن يزیچ

بار هم که شده من  هی دیزدم، پس با یوقت باهاش حرف نم چیگفت ه یپرهام افتادم که م يحرف ها ادی. بشه مقد شیحرف زدن پ يبرا

:برگشتم طرفش و گفت. کردم یسرِ صحبت رو باز م

؟یعل -

:هم به سمتم برگشت و گفت یبا من عل همزمان

سارا؟ -

:گفت یعل. میدیو بعد هر دو خند میلحظه به هم نگاه کرد چند

.خانوم ها مقدمن -

.نه، لطفا اول تو بگو -

.نکن یجر زن گه،ینه د -

ه؟یاون پاکت چ يخواستم بپرسم، تو یخب، م -

.فتهین یدست کس ایوقت گم نشه  هی ؟یخواستم بپرسم پاکت رو کجا گذاشت یمنم م -

:گفتم نانیبا اطم! قدر نگرانشه نیکه ا هیمهم زِیچ یلیبود که خ معلوم

.راحت التیجاش امنه، خ -

:گفت يقرار یب با

.هم که شده برن سراغش طنتیش يممکنه کنجکاو شده باشن و برا! نکنه داشیپ یوقت کس هی ش؟یکجا گذاشت -

:و گفتم دمیخند
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.تونن برن سراغش یعمرا نم -

!؟یمگه کجا گذاشت -

:لحظه نگاش کردم و بعد گفتم چند

.گذاشتمش تو لباسم -

:ه لباسم کرد و گفتب ینگاه

...نکنه ! نداره بیلباست که ج -

:ابروش رفت باال و گفت يتا هی. ام نهیو س قهیرفت سمت  نگاهش

...پاکت  ل،یاون تو؟ موبا يذار یرسه م یدمِ دستت م یچرا هر چ -

:تکون داد و ادامه داد یرو با کالفگ سرش

!يعروسک سر مداد -

:با خنده گفت یعل. انداختم نییو سرم رو پا دمیام رو خارونده بودم، خجالت کش نهیرِ عروسک سکه با س ياشارش به اون روز از

.رونیب فتهیوقت ن هیحاال  -

:خنده و گفتم رِیزدم ز یپق

پاکته؟ يتو یمن پاکت رو تا کردم، نکنه خراب شده باشه؟ چ یراست. راحت التینه، خ -

.جور سنده هیکاغذه، در واقع  هی. شه ینه، خراب نم -

؟يسند؟ چه جور سند -

:و گفت دیکش یقیعم نفس

.يسند آزاد -

:صدامون کرد و گفت تایخواستم بازم سوال بپرسم اما ب. تعجب نگاش کردم با

د؟یقدم رنجه کن نیخوا یکامل شده، نم گهیسفره د -

باز . میسرِ سفره نشست گهیو کنارِ همد میبا خنده بلند شد! حواسمون به سفره افتاد که همه دورش نشسته بودن و زل زده بودن به ما تازه

!شد به بدنم ینبود، حتما تمام و کمال گوشت م ترایم الِیبود و اگر فکر و خ يخوشمزه ا يغذا د،یبرام غذا کش یهم عل

. ا هم مخلوط شده بودب گهید يو صداها گهیصحبت و تعارف کردن و خوردنِ قاشق و چنگال به همد يمشغولِ خوردن بودن و صدا همه

.دمیشن گهید يصداها نیپرهام رو از ب يصدا

.رونِ مرغ بده کهیت هی ایلع -

:گفت يو با لحنِ آواز مانند دیمرغ گذاشت، پرهام خند کهیت هیپرهام  يبود برا کشیکه ظرف مرغ نزد ایلع

!رون داد و دمش گرم، دمش گرم بابا، دمش گرم هی -

:که فقط پرهام بشنوه گفت یومآر يو با صدا دیخند ایلع

...تار از  هیکه  یاله وونشه،یدل د نیا -
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:پرهام و ادامه داد يموها يرو کرد تو دستش

.کم نشه اشیس يمو -

 یکرد کس یکه فکرش رو نم ایلع. دمیاراده خند یو منم ب دنیهمه غش غش خند. کند خیپرهام رو گرفت و از ب يدونه از موها هیهم  بعد

:و خوندن رو ادامه داد دیسبحان لپ ژاله رو بوس. نییاون دو تا باشه، قرمز شد و با خجالت سرش رو انداخت پا حواسش به

.ماچ داد و دمش گرم، دمش گرم بابا، دمش گرم هی -

ع کرد به دهنش و دستش رو گرفت سمت منو شرو يگرفت جلو کروفونیرو که کنارِ دستش بود، برداشت و مثلِ م ونیزیکنترلِ تلو یعل

.خوندن

.خماره اشیچشم س -

:جواب داد يبا حالت مرموز نیریشد و ش ساکت

.دمش گرم بابا، دمش گرم -

:ادامه داد یپر احساس يبا صدا یعل

.لپاش گلِ اناره -

.دمیرو شن يشتریب يبار صداها نیا

.دمش گرم بابا، دمش گرم -

:یعل

.لب لبِ قلوه داره -

.شد یدست زدنشون قاط يبا صدا هیخوندن بق يصدا

.دمش گرم بابا، دمش گرم -

:یعل

.اشاره کیکُشته با  -

.دمش گرم بابا، دمش گرم -

يرو يو دستش رو برد سمت لبش و بوسه ا دیکش یبا انگشتاش گونه ام رو به آروم یعل

:انگشتاش زد و ادامه داد سر

.ماچ داد و دمش گرم هی -

.دمش گرم بابا، دمش گرم -

زد، نفس هام کوتاه شده بود، زل  یلپ هام داغ شده بود، قلبم تند تند م. شد یعل یِترانه خون ي هیاختتام ه،یبق یدر پ یدست زدنِ پ يصدا

 يکه اگر نرفته بود ،یرفت ینم ترایکاش حداقل با م. کایامر يکاش نرفته بود ،یعل. تونستم بگم ینم یچیچشم هاش و ه يزده بودم تو

 دمیرو شن نیریش يصدا. که فقط بغض کنم و نگات کنم نیجز ا ادیازم بر م ياالن چه کار یکردم ول یهمه بغلت م يلوج النشک نکن که ا

:گفت یم يکه با ناباور
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.قربونت برم سارا جونم یکرد، اله هیگر وونهید يدختره  نیباالخره ا! شکرت ایخدا يوا -

بودم تا  یانگار فقط منتظرِ عل. ام گرفت هیگر یک دمینفهم یخورد، حت یسر م گونه هام ياشک هام رو. دمیتعجب به صورتم دست کش با

! کردم یکم شدنِ وزنش از بدنم رو احساس م د،یچک یگونه ام م يکه رو یبغضم باز شده بود و هر قطره اشک! زمیاشک هام رو براش بر

! شدم یداشتم سبک م

:گفت طنتیبا ش یضح. اومد یقاشق و چنگال هم نم يصدا یساکت شده بودن و حت همه

.غذاتون سرد شد ن؟یدیند هیتا حاال گر چاره؟یب نیبه ا نیچرا همه زل زد! بابا يا -

:گفتم یلرزون يبشه، با صدا يزیکه آبرو ر نیافتادم، قبل از ا یبه هق هق م داشتم

.گردم یمن االن بر م د،یببخش -

اشک هام گلوله گلوله . دهنم گرفتم يبالش رو جلو ،یشگیتخت نشستم و به عادت هم ي لبه. سرِ سفره بلند شدم و به اتاقم پناه بردم از

برداشتم و اشک  گهیدستمالِ د هی. کردم نیبرداشتم و توش ف یدستمال. نشستم نهیآ يبالش رو ول کردم و رفتم جلو. دیچک یبالش م يرو

 شیقبلش هزار جور دردسر بکش تا آرا. کردن شیآرا نیبود ا یفاتچه مکا. زهیبه هم نر شمیپاك کردم تا آرا یآروم هصورتم رو ب يها

.یپاکش کن یبدبخت یبا کل دیعاقبت هم با زه،یبه هم نر یمواظب باش یکل دیبعدش هم با ،یکن

 یعل .کردم و اشک هام رو پاك کردم ینیف نیف. بود ستادهیدم در ا یعل. به پشت سرم نگاه کنم نهیآ يباعث شد از تو يسرفه ا يصدا

:گفت

نباشن  يندیخوشا يحرف ها دیشا. يبشنو دیهست که با ییحرف ها هی یدونم مقصرم سارا ول یمنه، م يِفکر یاز ب نایا يدونم همه  یم -

.یدم دلخور باش یباز هم بهت حق م یکنه ول یم هیتوج يرفتنم رو تا حدود لِیدل یول

:آب دهنم رو قورت دادم و گفتم. هبفهم یخواستم عل ینم یبودم، ول ریدلخور و دلگ بدجور

از اول هم  ،يریقدر به خودت سخت بگ نیخواد ا ینم ه،یبرام کاف یکن یخانوادم آبروم رو حفظ م يکه جلو نینزدم، هم یمن که حرف -

دادن به من  جواب رِیقدر خودت رو درگ نیپس ا. بده حیتوض يگریبه د ستیخودش رو داره و الزم ن یزندگ یبود، هر کس نیقرارمون هم

.داشته باشم یکه بخوام ازت توقع ستین نمونیب يزیما که چ... ما که . نکن

 يزیکه چ نیباز شد اما قبل از ا یگفتن حرف يدهنش برا. کرد یبراقش نگاهم م يبا چشم ها یعل. دیگونه هام چک ياشک هام رو دوباره

:بگه گفتم

.مایمنم االن م ،يبهتره بر ،يبد یحیخواد توض ینم -

حرف  یدونم عل ینم. گهید زِیچ هیگفت و اشک هام  یم يزیچ هیزبونم . صورتم روون شده بود يحرف ها، اشک هام رو نیگفتن ا موقع

:تخت نشست و گفت يانداخت و اومد کنارم، لبه  نییکدومشون رو باور کرد که سرش رو پا

...من  یول یبه من نداشته باش یاحساس چیتو ه دیسارا، شا -

:و گفت دیکش یقیرو تکون داد و نفس عم رشس

عقد  نیکه ا یذارم و تا زمان یخونده شده احترام م نمونیکه ب يدونم، من به عقد یکه کردم مسئول م ییمن خودم رو در برابر کارها -

.بندمیباطل نشده، من بهش پا
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:برداشت و اشک هام رو پاك کرد و گفت یدستمال. کرد سکوت

.مهمون ها شِیپ میبهتره بر -

باالخره همه رفتن ! »يسند آزاد«: گه یبهش م یتوشه که عل یدونستم چ ینم. کردم که مهمون ها برن و پاکت رو باز کنم یم يشمار لحظه

.میبا هم تنها شد م،یکرد یو بدرقشون م میبود ستادهیکه دمِ در ا یو من و عل

.یسردرگم ،یحسِ ترس، عالقه، دلتنگ. داشتم یبیاحساسِ عج. هاتن يتنها ،یاز مدت ها دوباره من مونده بودم و عل بعد

افتادم که  یحرف عل ادیناخودآگاه . فتهیب یدونستم قراره چه اتفاق یکردم و نم ینگاه م یمن هم به عل. در رو بست و به من نگاه کرد یعل

کردم  یحاال احساس م یگرفتم ول یم یبیحرفش آرامشِ عج نیقبال با ا» .فتهیب یاتفاقِ خاص چیه ستینگران نباش، قرار ن«: گفت یم شهیهم

:دمیسوال رو ازش بپرسم و پرس نیداد که دوباره ا یقلقلکم م یحس. براش ندارم یارزش چیه یعنین حرف رو بهم بزنه یاگر ا

شه؟ یم یحاال چ -

سرش رو . نگاهش برگشت سمت چشم هام .قدم عقب رفتم هی. شد، باز هم نگاهش رفت سمت لب هام رهیچشم هام خ يتو هیثان چند

:و گفت نییانداخت پا

.میکن یبا هم صحبت م ،یاگه دوست داشت دارم،یفعال ب. رم تو اتاقم یمن م -

 میانگار که منتظر بود م،یبود ستادهیهر دومون ا. میبه هم انداخت یاز پله ها باال رفتم و دمِ در اتاق هامون، دوباره نگاه یسرِ عل پشت

:باالخره سکوت رو شکستم و گفتم. اول بره يگرید

.ریشب بخ -

و  دمیپوش یلباس راحت. دمیکش رونیتخت انداختم و لباسم رو از تنم ب يبه محضِ ورود به اتاق، شالم رو رو. رفتم تو اتاق و در رو بستم و

تمامِ برگه ها . داخلِ پاکت، چند تا برگه بود. ردمنشستم و پاکت رو باز ک شیآرا زِیم يجلو یِصندل يرو. در آوردم رمیپاکت رو از لباس ز

 دهیروشون کش یرنگ يخط ها يسر هیکه  ییعکس ها. دمیو رو کردم و به چند تا عکس رس ریبرگه ها رو ز یکم. بودن یسیانگل زبانِبه 

.اول شروع کردم به خوندن يتکون دادم و از برگه  يسر یشده بود، عصب

.اُبوت صیتشخ ت،یهو صیمو و ناخن، تشخ يخون، نمونه  يمشابه، نمونه  يالل ها ،یکیژنت ي، مارکرهاDNA شیآزما

 ؟یبا ک یعل! بود یعل شِیآزما نیا ؟يپدر و فرزند يرابطه  صِیتشخ یعنی... ابوت  صِیداشت؟ تشخ یچه مفهوم شیآزما نیا! من يخدا

بچه داشت؟ یعل یعنی

از برگه ها چشمم  یکی يتو. negative  ،positive: گشتم یچشم فقط دنبالِ دو تا کلمه مبا . رو ورق زدم يبعد يبرگه ها یدستپاچگ با

... positive يافتاد به کلمه 

برگه ها از دستم ول شد و سرم به دوران . که مادرش من نبودم يبچه داشت، شوهر من بچه داشت، بچه ا یمثبت بود، عل شیآزما جوابِ

ادکلن بود  يها شهیهوا تکون دادم اما فقط ش ينگه داشتنِ خودم دست هام رو تو يافتادم، برا یداشتم مرفت،  یم یاهیچشم هام س. افتاد

. شد یسرم تکرار م يادکلن و شکستنشون تو يها شهیبه هم خوردن ش يافتادم و صدا نیزم يرو. و بهشون چنگ زدم دکه دمِ دستم اوم

.حالت تهوع داشتم. شد یسرم داشت منفجر م. داد یعطرها شامه ام رو آزار م نِیریتند و تلخ و ش يبو
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 يانگار که برعکس رو. بود و سرش تو هوا معلق بود دهیپاهاش به سقف چسب. دمیچهار چوبِ در د يرو برعکس تو یباز شد و عل در

. نارم نشست و بغلم کردک. نمیاومد، بهتر بب یرو که داشت با سرعت به سمتم م یسرم رو به زحمت چرخوندم تا عل. بود ستادهیسقف ا

 نهیس ي وارهیکه محکم به د یقلب. مقابل قلبش قایاش بود و گوشم دق نهیس يسرم رو. یآغوشِ عل يتنه ام تو بود و باال نیزم يپاهام رو

داشتم بلندم کرد، اون قدر ضعف  نیزانوهام گذاشت و از زم ریچند لحظه بعد، دستش رو ز! بود يعاد ریسرعت کوبشش غ. دیکوب یاش م

.دیرمق بودم، صدام رو نشن یاون قدر که ب یصداش زدم ول یلحا یبکنم، با ب یتونستم اعتراض ینم یکه حت

معده ام به سوزش . سرم رو باال آورد یگردنم گذاشت و کم ریدستش رو ز هی. آبِ قند برگشت یوانیزود با ل یلیرفت و خ رونیاتاق ب از

خودم رو  دیبا. گردونم یآب قند رو بخورم، همون لحظه برش م نیدونستم اگر ا یم. شد یم شتریو ب شتریافتاده بود، حالت تهوعم داشت ب

.بود صداش زدم یبا هر بدبخت. رسوندم یم ییبه دستشو

.یعل -

:تر کرد و گفت کیرو به صورتم نزد سرش

.دلم زِیجونم عز ،یجانِ عل -

:اون قدر حالم بد بود که به زحمت تونستم بگم. بغض کرده بود یعل. دیلرز یقشنگ و مردونه اش م يلرزون بود، صدا صداش

.تهوع دارم -

سنگ  يو رو ستادمیپاهام ا يبه زحمت رو. نیحموم بود گذاشتم زم يکه تو ییکنار روشو. حموم يبغلم کرد و بردم تو یبدون معطل یعل

دست چپش هم دور کمرم . گذاشت و فشار داد میشونیپ يدستش رو رو یعل. ختیر رونیمعدم ب اتیعق زدم و محتو. خم شدم ییروشو

لرز کرده . نبود تا االن کف حموم افتاده بودم یاگر عل. انداختم یدست عل يسرم رو، رو ینیسنگ. بود داشتهحلقه شده بود و محکم نگهم 

دست از سرم برداشته  یمعده درد عصب نیمدت ها بود که ا. خورد یم چیزدم و معدم پ ینفس نفس م. شد یبودم و پوست تنم دون دون م

.شده بود داشیدوباره پ یمیقد قِیانگار رف یبود ول

دستش . کرد یخودش رو بهم منتقل م يبا فشارِ دستش انگار انرژ. داد، حس آرامش یبهم م یحس خوب میشونیپ يرو یدست عل يگرما

.رو شُست ییآب رو باز کرد و روشو ریش. داد یبهم م یکه دورِ کمرم بود و نگهم داشته بود، حس سبک

 يتو یکم. دمیدستش به دهنم کش يگذاشتم و آب رو از تو یدست عل ینرم يلبم رو رو. دهنم گرفت يرو پر از آب کرد و جلو دستش

د و صورتم رو دورِ لبم رو پاك کر. دهنم رو بشورم گهیبار د هیکار رو تکرار کرد تا  نیدوباره ا یعل. ختمیر رونیدهنم چرخوندم و ب

.داد یسکوتش آزارم م یداد، ول یم تیبود، چه قدر حضورش بهم امن شمیپ یچه قدر خوب بود که عل. شُست

داد  یبغضِ دو ماهه از سرِ شب، سر باز کرده بود و داشت عمق خودش رو نشون م. اشک دوباره راه خودشون رو باز کرده بودن يها قطره

؟یکن یترکم م يجور نیا يچرا دار. بهت وابسته شدم، دلبسته شدم ،یدارم عل اجیمن بهت احت! یعل ،یآخ عل...  یشوك لعنت نیو حاال با ا

 ؟يبچه دار هی یکه بگ ينشونم داد نویاز شرِ من؟ ا تیبود؟ آزاد نیهم یگفت یکه م يبود؟ اون سند آزاد نیتولدم ا یاصل ياون کادو پس

بکشم؟ پس  رونیب ترایتو و م یکارم؟ که پام رو از زندگ یدغدغه برم پ یکه راحت و ب يشونم دادن نویا! باشه ترایتو و م يبچه  دیکه شا

 دیهمه آدم تو با نیا نیچرا ب! یعل يخُردم کرد! با من؟ يکار کرد یچ یآخ عل ؟یکن یکه منو هم به طالق راض ياومد! گرفته قطال ترایم

 یترحمت رو نم نیا ؟یکن یچرا کمکم م ؟یاصال چرا برگشت ؟یو راحتم کن ير یمچرا ن ؟یچرا هنوز کنارم ؟يزد یخنجر رو بهم م نیا
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 چیبرو راحتم بذار، بهت ه. خوام یکدوم رو نم چیچشم هات رو، لرزش لب ها و صدات رو، ه يتو ینگران نیرو، ا تیدلسوز نیخوام، ا

کنم، فقط  ینم یزندگ گهید! نه ،یزندگ یتونم زنده بمونم ول یم بازم. تونم سر کنم یهمون جور که تا االن سر کردم، بازم م. ندارم یاجیاحت

.ضربه رو از تو خوردم نیبدتر ،يبود نمیزتریعزتو که  ،یعل یتو روحم رو کُشت. زنده ام

د و خم دنبالم اوم یعل. حموم گرفتم و دوال دوال رفتم سمت در حموم وارِیدستم رو به د دم،یکش رونیب یعل يرو از حصارِ دست ها خودم

:که داشتم گفتم یرمق نیصورتش گرفتم و با آخر يدستم رو جلو. شد که بغلم کنه

.به من دست نزن -

:تو هوا معلق موند و با تعجب گفت دستش

.بذار ببرمت دکتر ؟يشد يجور نیدفعه؟ چرا ا هیشد  یچرا سارا؟ چ -

:رو به چپ و راست چرخوندم و گفتم سرم

.خوام تنها باشم یراحتم بذار، مخوام، فقط  ینم یچینه، ه -

بازوم رو  یعل! شده بود یکه چه افتضاح يوا. و کف حموم باال آوردم نیزم يجمله ام تموم نشده بود که دوباه عق زدم و نشستم رو هنوز

تخت  يکرد و بردم رو دست بلندم يرو ره،یکه ازم اجازه بگ نیبدون ا. و دوباره دهنم رو شُست ییبردم سمت روشو. گرفت و بلندم کرد

 یامون م یب میلعنت ياشک ها. مانتو کرد نیآست يدستم رو گرفت و تو. شونه هام انداخت ياز تو کمدم در آورد و رو ییومانت. نشوند

چشمم  يتو گهیشدن، انگار د یم ریسراز دیداشتم نبودن و حاال که نبا اجیاومد؟ اون موقع که بهشون احت یهمه اشک از کجا م نیا. دنیبار

.عجله داشتن ییرها يجاشون تنگ شده بود که برا

 قهی. اطیتخت انداخته بودم رو سرم کرد و دوباره بغلم کرد و رفت سمت در ح يکه رو میو نقره ا یمانتوم رو بست و شالِ مشک يها دکمه

:اش رو چنگ زدم و گفتم

.یعل -

:کرد و گفت کیسرش رو به صورتم نزد سته،یکه با نیا بدونِ

؟يشد يجور نیچرا ا ؟يچه به روزِ خودت آورد. جانِ دلم دخترکم -

رو نشونم  تیسند بچه داشتن و آزاد ؟يسرم آورد ییتو چه بال ایمن چه به روزِ خودم آوردم «: خواست بهش پوزخند بزنم و بگم یم دلم

»شدم؟ يجور نیگه چرا ا یو بعد هم م يد یم

رو از جا  نیماش چییسو. بدنم آزاد کرد رِیرونش گذاشت و دستش رو از ز يو زانوهام رو رو وارید پاش رو گذاشت به ستاد،یا اطیدر ح کنار

برد و بعد از بستنِ در، با  رونیرو ب نیدرِ کوچه رو باز کرد و ماش. خوابوند نیماش يجلو یصندل يو منو رو اطیح يرفت تو. برداشت يدیکل

.افتاد راهسرعت 

که از حرف هاش  يزیتنها چ. زد یآهسته حرف م یعل ایتونستم خوب بشنوم،  یدونم من نم ینم ف،یضع یلیاما خ دمیشن یرو م صداش

کم کم داشتم . کنه یگه و خودش رو سرزنش م یم راهیکردم داره به خودش بد و ب یاحساس م. فقط دخترك گفتن هاش بود دمیفهم یم

.شدم یم هوشیب

ن؟هم دار یقبل يبوده، سابقه  یعصب يحمله  -
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.بله متاسفانه -

که دوباره ذهنش رو  دیبهش بگ يزیچ دیبوده، نبا یو عصب یروح يتحت فشارها یلیکنم خ یبشه، فکر م تیتقو دیبا فه،یضع یلیبدنش خ -

 هی دیبذار ن،یبد بهش ند يخبرها. انشیخودش، هم اطراف يواقعا عذاب آور و دردناکن، هم برا یعصب يجور حمله ها نیا. کنه ریدرگ

. مدت تو آرامش باشه

اد؟یبهوش م یک. دکتر، ممنونم يحتما آقا -

.ادیکم کم بهوش م گهیشه، د یسرمش داره تموم م -

تونم ببرمش خونه؟ یم -

.درمانه نیآرامش بهتر ه،یمشکلش روح یخوبه ول شیبله، حالِ جسم -

.ممنونم دکتر -

 يکنارِ تخت نشسته بود و دستم تو. نمیرو بب یرو باز کردم و تونستم عل کم کم چشم هام. دمیشن یبودم و صداشون رو م اریهوش مهین

لب هاش . دمید یفقط لب هاش رو م. چسبونده بود شیشونیتخت گذاشته بود و پشت دستم رو به پ يآرنج هاش رو رو. دست هاش بود

پشت دستم  یداغ يبوسه . لب هاش گذاشت يرو آورد و نییپا شیشونیپ يدستم رو از رو. دیکش یم قیعم ياشد و نفس ه یباز و بسته م

با . شد ریدستم رو از لبش دور کرد و به چشم هام خ. نگاهش به چشم هام افتاد. نگاهم به چشم هاش افتاد، سرخ و مرطوب بودن. گذاشت

:گفت اطیاحت

؟يسارا، بهتر -

:دستم رو فشرد و گفت. دمیش رو شنگفتن "خدا رو شکر" يصدا. هم گذاشتم و سرم رو تکون دادم يهام رو، رو پلک

.میر یصبر کن، سرمت که تموم شد م گهیکم د هی -

. کردم یچشم هام حس م ياشک رو گوشه  یگرم. شد یسرم آوار م يداشت رو تیافتاده، واقع یاومد که چه اتفاق یم ادمیکم داشت  کم

از  شتریخواستم ب یروم رو برگردوندم، نم. اشک هام رو پاك کرد با انگشتش یعل. موها و گوش هام نیاز کنارِ چشمم سر خورد و رفت ب

من، . کردم یتک تک سلول هام حبس م يدادمشون رو تو یاز دست م شهیهم يبرا يکه به زود یانگشتان يگرما. نهیشکستنم رو بب نیا

 يکه روز میزندگ يبود تو یمینس. مالِ من نبود از اول هم. مالِ من نبود یعل یاتفاقات دوستش داشتم ول نیرو دوست داشتم، با تمام ا یعل

.کرد یو حاال داشت عبور م دیوز

بازوم رو گرفت تا از  رِیکفش هام رو پام کرد و ز یعل. نمیتخت بش يکمکم کرد رو. اومد و سوزنِ سرُم رو از دستم در آورد يپرستار

لحظه ها  نیخواستم ا ینم. نه ایکنارم هست  یدونستم عل یکه نم ییاز فردا دمیترس یم. داشتم یآروم قدم بر م یلیخ. امیب نییتخت پا

.کردم یوجودم حک م يلحظه ها رو تو نیتمامِ عمرم ا يبرا دیبا. تموم بشن

 یبارون درشت تر م يهم دونه ها یبارش پراکنده داشت، گاه یبود و گاه يچشم هام ابر يتموم شدن نداشت، هوا الِیکهنه ام خ بغضِ

.کردم یم نیف نیزد و ف یرعد و برق م مینیاون موقع بود که ب د،یبار یشدن و تگرگ م

گذاشتم و  یسرم رو به پشت. بدم هیرو باالتر آورد تا تک یصندل یعل. نشستم نیماش يآروم تو. در رو برام باز کرد یو عل میدیرس نیماش به

 یآزارم م نیماش يسکوت تو. به حرکت در اومد نیشست و ماشکنارم ن خت،یر رونیپلک هام ب نیاشک از ب يدونه ها. چشم هام رو بستم
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کار از کار گذشته بود ابراز  گهیحاال که د! پرهام بهم هشدار داد ریچه قدر د. بشنوم شتریآخر صداش رو ب يروزها نیا شتمداد، دوست دا

داشت؟ کاش يا دهیمن چه فا يعالقه 

.زد تا صداش رو بشنوم یحرف م حداقل

؟یعل -

.هبل -

دستش رفت . بار نیآخر ي، برا"دخترك"بهم بگه  گهیبار د هی؟ کاش ».زمیجونِ دلم عز«: ؟ چرا نگفت»!یجانِ عل«: چرا نگفت! نه يوا

.دیچیفضا پ يآهنگ تو يو صدا نیسمت پخشِ ماش

وا نکن یک چیه يمن به رو رِیبه غ آغوشتو

و آرامشم جدا نکن یدلخوش نیاز ا منو

به هم  یچرا عل خت؟یبه هم ر زیشد که همه چ یشده بود؟ چ يجور نیچرا ا. فرمون يو سرش رو گذاشت رورو نگه داشت  نیماش

.تنها بمونم دیمال منه، منم که با يو در به در یشونیپر! نداره یشونیپر گهیرفتن که د شونه؟یپر یچرا عل خته؟یر

با تو بودن پر عشق و خواهشم يبرا من

کشم یبه هر کجا پر مبودن کنارت، تو بگو،  واسه

 يکنم، دستم رو تو هیخواستم بازم گر ینم یداشتم، ول هیگر يحال و هوا يبد جور. کرد یدلم رو آب م شیسمتم، نگاه عسل برگشت

.دستش گرفت

آغوشِ تو مقدسه ر،یتو آغوشت بگ منو

نفسه کیمن تولد  يبرا دنتیبوس

گونه ام  نیهنوز ا یصورتم رو لمس کرد و اشک هام رو پاك کرد ول. گردون بودچشم هام و لب هام سر نینگاهش ب. دیلرز یهاش م لب

.شد یم سیاز اشک خ یکیرو پاك نکرده بود که اون 

کشه یم شیمهربونِ تو منو به آت يچشما

شه یتو عادته ترکم نم يدست ها نوازش

دلخور  يدونم دلت گرفته، حق دار یم ،يدونم حق دار یم. یکن ینکن داغونم م هیگر يجور نیمن، ا زِیمن، عز يدخترك من، سارا -

.همه سال نتونستم خودم رو ببخشم نیخودم هنوز بعد از ا. ینبخش يحق دار ،یباش

تو آغوش خودم دغدغه هاتو جا بذار فقط

اریمن ن يکسو جا چیعشقِ من بمون ه يپا به

 نیبذارم ا دیدونستم که نبا یم. دیبوس یسرم رو م يبود و رودست هاش دور شونه ام حلقه شده . سمت خودش و بغلم کرد دیکش منو

آغوشِ گرمش بودم،  يدلم براش تنگ شده بود، تشنه  یزد ول یم شمیکارهاش آت نیبا ا دیرفت نبا یحاال که داشت م. کنه رمیاس يجور

.بکنم یمخالفت چیتونستم ه ینم

نزن یلب کس يمهر لباتو رو تن و رو
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به روح و جسم تن منبه من بوسه بزن  فقط

 کیو نزد کینگاهش پر رنگ تر شده بود، صورتش نزد یعسل ن،ییدست هاش گرفت، سرش اومد پا نیاش جدا کرد و ب نهیرو از س سرم

لبم  کیکرد، حضورِ لب هاش رو نزد یچشم هام رو بستم، دستش پشت گردنم رو لمس م. خورد یشد، نفس هاش به صورتم م یتر م

بسته بود و لبش رو  یعل يچشم هام رو باز کردم، چشم ها! دنیو نبوس دنیبوس نِیدودل بود ب گاران! گرماشون رو نه یکردم ول یحس م

بوسه ست،  نیو قطعا آخر نیاول دیشا نیدونستم ا یم ست،یمالِ من ن یدونستم عل یم. چسبوند میشونیرو به پ شیشونیپ. گاز گرفته بود

. خواست یکه اون منو نم یخوامش، در حال یکنم که چه قدر م یو بهش ثابت م مگذاشت ارشیرو در اختکار فقط خودم  نیدونستم با ا یم

جا  نیبود، دوستش داشتم و حاال که تا ا زیمن همه چ يبرا یبود که عل نیمهم ا یبودم، ول یخوشگذرون يبرا يا لهیمن براش وس یحت دیشا

 المیکرد، خ یترکم م یاگر عل ینشون دادنِ عالقه ام بود، حت يراراه ب نیبهتر نیا. مداشت یقدم رو بر م نیبزرگ تر دیبا میاومده بود

.موند یبرام م یدادم عل یاگر عالقه ام رو نشون م دیعذابِ وجدان نداشتم که شا گهیراحت بود که عشقم رو ثابت کردم، د

سرم رو کج کردم و لب هام رو به لب هاش . دادم یامش مانج دیکه منصرف بشم با نیرو گرفتم، قبل از ا ممیتصم دم،یکش یقیعم نفسِ

!کردم کینزد

جلوتر از ما پارك کرده بود و  سیپل نِیماش. میو به سمت صدا برگشت میدیهر دو از جا پر. دیکوب شهیبا انگشت به ش یکس! تـــق تـــق تــَق

 یلب هام رو گاز م. دمیخجالت کش يسرِ جام نشستم، بد جور و دمیکش رونیب یخودم رو از آغوشِ عل. بود ستادهیا نیکنارِ ماش یسیپل

. رو باز کرد و به سمتم خم شد نیچند لحظه بعد درِ ماش. شد ادهیپ نیتکون داد و از ماش يسر یعل. انداخته بودم نییرو پا سرمگرفتم و 

. کرد یرو چک م یافسر داشت مدارك عل. دآور رونیمدارکش رو ب فیاز داخلش، ک. داشبورد رو باز کرد یو عل دمیخودم رو عقب کش

به  يزد و من با خجالت و سر شهیچند ضربه به ش. بعد هم اومد طرف من. کرد سهیمقا نیرو با کارت ماش نیاشو پالك م نیماش يرفت جلو

. شدم ادهیپ نیافتاده از ماش ریز

:گفت افسر

د؟یدار یآقا چه نسبت نیشما با ا -

 يگفتم؟ شوهرم؟ دوستم؟ همخونه ام؟ همه  یم دیبا یچ. هم گذاشت يآورد و پلک هاش رو رو نیی، سرش رو پاانداختم یبه عل ینگاه

:کلمه گفتم کیفقط  یول ست؟یمالِ من ن گهیکه د یعشقم؟ کس م؟یزندگ

.همسرمه -

همراهتون هست؟ ییکارت شناسا -

. راستش نه -

:گفت یبه عل رو

. منیبب گهیبار د هیشناسنامتون رو  -

:دومش رو باز کرد و گفت يشناسنامه رو به افسر داد و افسر صفحه  یعل

خانوم؟ هیاسمِ شما چ -

. یمیسارا رح -
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نوشته شده بود،  یعل يشناسنامه  يکه تو ییزهایو با چ دیرو ازم پرس یعقد، تمام مشخصات خودم و عل خیتولد، تار خیشناسنامه، تار شماره

زد و  يلبخند. میداد که ما با هم زن و شوهر تیرو گفتم و افسر رضا هیتولدش بق خیو تار یعل يره شناسنامه از شما ریبه غ. کرد سهیمقا

:گفت

! بار برعکس شده نیا یکنن، ول یتولد خانوم هاشون رو فراموش م خِیتار ونیآقا شهیهم -

:گفت یافسر با اخم کمرنگ. نگفتم يزیانداختم و چ نییرو پا سرم

.ریمنزلتون، شبتون به خ دییبفرما! ستیکارها ن نیا يجاکه  ابونیخ -

بود و  دهیرس رتریبه خاطرِ حضور افسر خدا رو شکر کردم، اگر د. میشد نیو خجالت سوارِ ماش یشرمندگ یبا کل یرفت و من و عل افسر

اتفاق افتاده بود تا  نیکردم، اگر ا یمل مع یواقعا تو اون لحظه داشتم احساس دم،یبخش یبودم، تا آخرِ عمرم خودم رو نم دهیرو بوس یعل

بار نشد  هی! احمق يسارا يا. کنم مشیخودم رو تقد دیره چرا با یداره م یوقت. فروختم یکردم خودم رو به عل یم ساسآخرِ عمرم اح

. يریبگ میدرست تصم یبتون

افتاد که تمام ساعت هاش  یساعت فروش يم به مغازه چشم. کردم یو آدم هاش نگاه م ابونیرو به طرف پنجره گرفته بودم و به خ صورتم

حالم بهتر شده بود . شدم و رفتم به اتاقم ادهیپ نیدر رو باز کرد از ماش یکه عل نیخونه، به محضِ ا میدیرس. دادن یدوازده شب رو نشون م

 ختهیر چهیقال يرو اتشونیه بود و تمام محتودو تا از ادکلن ها شکست یکی. شکسته شدم يادکلن ها يها شهیو مشغولِ جمع کردنِ خُرده ش

ها رو جمع کردم و ادکلن ها رو  شهیخُرده ش عیسر. گرفتم یادکلن داشتم سردرد م ياز بو. بود دهیچیاتاق پ يتو يادیز یلیخ يبود و بو

 یبسوزونم، ول یحت ایکنم خواست برگه رو پاره  یچه قدر دلم م. پاکتش گذاشتم يرو تو یعل شِیآزما يها گهبر. سرِ جاشون گذاشتم

محکم  یلیقانع کردنِ خانوادم داشته باشم و چه دل يبرا یلیدل دیبا! طالق يبرا دیالزم داشتم؟ شا یچ يبرا. مدرك رو الزم داشتم نیقطعا ا

 یازدواجِ عل يدرباره  هم یضح یوقت ازدواج نکرده، حت چیکه ه یعل...  ایدونم حالل زاده ست  یکه نم يبچه ا. بچه داره یکه عل نیتر از ا

 يبچه  نینکنه ا... با هم  ترایو م یعل یعنی! نهیزنه هم یکه مادر بزرگ ازش حرف م یینکنه خطا...  ترایو م ینگفته بود، نکنه عل يزیچ

 نیشم، خودش چنخواست من با خبر با یکه نم یچرا عل. نهینگرانِ برمال شدنش بود، هم یکه عل يزباشه؟ پس اون را ترایو م ینامشروعِ عل

به دستم داد؟ یمدرک

با اون  یخواست بخوابم ول یشدم، خسته بودم، دلم م یهمه فشار داشتم له م نیا ریدست هام صورتم رو پوشوندم و به هق هق افتادم، ز با

. دمیکاناپه خواب يهال رو يبالش و پتوم رو برداشتم و رفتم تو. شدم یم وونهیعطر داشتم د يهمه بو

****

. شدم رهیو بهش خ دمیخودم رو عقب کش. صورتم بود کیصورتش نزد! یچشمم افتاد به عل. به بدنم دادم و غلت زدم یو قوس کش

:زد و گفت يلبخند

نمازهات قضا شده؟ يچند وقته همه  نینکنه ا -

کنار تخت برداشت و رو به روم گرفت  زِیاز م یساعت د،یمنو د ينگاه اخمو یوقت! گه یم یچ دمیفهم یهام خود به خود تو هم رفتن، نم اخم

:گفت یمیو با لحن مال

؟ینماز بخون يخوا ینم -
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 یم دارمینماز ب يداشت برا شهیبرگشته بود و مثل هم یبرگشته بود، عل یعل! شده یچ دمیتازه فهم. بود میبه ساعت انداختم، پنج و ن ینگاه

:سرم رو خاروندم و گفتم. کرد

. شم یباشه، االن بلند م -

دوباره . که تا وسط کمرم بود ییموها. بود ختهیموهام تو صورتم ر. انبوه موهام فرو کردم و سرم رو خاروندم يجام نشستم، دستم رو تو سرِ

تخت  ياز رو. رفت رونیانداخت و از اتاق ب نیینگاهم رو که حس کرد سرش رو پا ینیشده بود، سنگ رهیافتاد که به موهام خ ینگاهم به عل

کردم؟  یکار م یجا چ نیمن ا! بود یجا اتاقِ عل نیا! بود یکه تخت عل نیا. شدم رهیبودم خ دهیکه روش خواب یچند لحظه به تخت. مند شدبل

سرِ سجاده  دنشید يچه قدر دلم برا. خوند یهال داشت نماز م يتو یعل. رفتم رونیکردم و از اتاق ب یپف. بودم دهیکاناپه خواب يمن که رو

. ییاز کنارش رد شدم و رفتم سمت دستشو. بود ریکارها د نیا يبرا گهید یو نگاش کنم ول نمیخواست بش یدلم م. ه بودتنگ شد

 یعل یعنینبود،  یگشتم، اما عل یو دنبالش م دمیکش یاراده به تموم اتاق ها سرك م یب. نبود یاز عل يکه از سرِ کار برگشتم، خبر عصر

در رو باز  یحال یخودم رو تا درِ اتاقم کشوندم، با ب. شدن ریسراز یلعنت يدوباره اشک ها ؟یبدون خداحافظ سرعت رفت؟ نیرفته بود؟ به ا

با اخم به دور و برم . تو هوا پخش شدن یرنگ يعالمه خُرده کاغذ ها هی. دمیو عقب پر دمیکش یغیاومد، ج يزیچ دنیترک ياصد. کردم

:صداش زدم اریاخت یباز چه خبر شده بود؟ ب. رنگ بودرنگ و وا يتختم پر از کادوها. نگاه کردم

 ؟یعل -

:اومد و گفت رونیپشت در ب از

. دخترك یخسته نباش -

:گفتم یحوصلگ یکردم و با ب يتشکر

ه؟یچ نایا -

:گفت جانیزد و با ه يلبخند

. هاته یسوغات نایناقابله، ا -

خواست منو هم  یم وونهید يپسره . سر و کله اش و بزنمش يرو فتمیو ب خواست موهاش رو بکشم یچه قدر دلم م. زل نگاش کردم زل

داشت؟ یکارا چه معن نیا! کنه وونهید

. يبخر ینداشت سوغات یلزوم -

:گرفته شد، چهرش در هم شد و گفت حالش

 یهم نم یافتادم و سوغات ینم یکس ادیوقت تو سفرهام  چیمن ه یما هم باش ول ادینره،  ادتی یگن سوغات یرم، همه م یم ییجا یوقت -

. براش بخرم ادیکه به چشمم قشنگ م يزیخواست هر چ یبودم و دلم م یکس ادیبود که تمام مدت  يسفر نیاول نیا دم،یخر

. او رفتم سمت کادوه دمیکش یآه. به اتاق کارش رفت و در رو هم باز گذاشت. رفتنش رو نگاه کردم. رفت رونیرو گفت و از اتاق ب نایا

بود با  يمجسمه از دختر هی. بود باز کردم بیغر بیدار و عج هیزوا یلیکادو رو که خ نیاول! هیکنجکاو شده بودم که بفهمم توشون چ

!يعجب مجسمه ا. دمیخند. حلقه بود هیدامن کوتاه و تاپ تنش بود و دور کمرش هم  ،يقهوه ا يها چشمو  ییخرما يموها
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 هی ،يبعد يکادو. دمیخوب، باز هم خند یلیکمر از جنس خ يبسته حلقه  هیرو باز کردم،  يبعد. ردنبند بودگ هیرو باز کردم،  يبعد يکادو

قرمز و  يلباس خواب ها! چشم هام چهار تا شد! رو باز کردم، چند تا لباس خواب يبعد. یتاپ و دامنِ کوتاه آب هیتاپ و شلوارِ بنفش و 

 نیپاشنه اش نگ يبود که رو يجفت کفشِ پاشنه بلند نقره ا هی يبعد. زدم یلبخند م اریاخت یب. و زرد، لبم رو گاز گرفتم فشو بن یمشک

که  یرو زودتر بهم داده بود، هر دو تاش به لباس نایکاش ا. هم بود ينقره ا يکوتاه و گل ها يبا پاشنه  یجفت صندلِ مشک هی. کار شده بود

. بود رهیپر از گل سر و کش مو و تل و گ. رو باز کردم گهید يجعبه  هی. پام بودن زِیسا قایاومد، هر دو تاشون هم دق یم دمیروزِ تولد پوش

باال تنه اش . بود يو دو بند یقرمز رنگ ماکس یِرو باز کردم، لباس مجلس یاول. کادوها بود نیچند تا کاور لباس هم ب. مختلف يرنگ ها

رو  يکاور بعد. بود یقشنگ یلیلباسِ خ. پف داشت یدامنش هم کم! پوشونده شده بود ياش با خامه دوز نهیس يرو قطقرمز بود و ف رِیحر

کت هم  ي نهیس ریز. تاپ بود هیکت  رِیخورد و ز یاش م نهیس رِیدکمه ز هیرنگ، فقط  يریش يدست کت و شلوارِ زنونه  هی. باز کردم

رنگ کوتاه، باال تنه اش  یاسی یکاورش در آوردم، لباس مجلس يتورو از  يلباس بعد. تر شد قیعملبم  يلبخند رو. شده بود يمنجق دوز

خواست  یچه قدر دلم م. دیلغز یهم م يدامنش رو يها نیبود و چ شمیجنس لباس ابر. چسبون و دکلته بود و دامنش تمام کلوش

. بود فینرم و لط یلیبپوشمش، خ

کادوها رو . گشتم یم يتازه ا زیباز هم دنبالِ چ یهمه سوغات نیبا ا. وندهنم يا گهید زیو رو کردم تا مطمئن بشم چ ریکادوها رو ز کاغذ

تا  دمیتخت دراز کش يلباسم رو عوض کردم و رو. سطلِ زباله چپوندم يرو تو ییکادو يکردم و کاغذ ها يکشوها و کمدها جاساز يتو

. شده بودم فیهم به قولِ دکتر ضع دیشا. شدم یزود خسته م یلیداشتم که خ یذهن يریاون قدر درگ. استراحت کنم یکم

»هفدهم فصل«

اومد سراغم،  یدو روز قبلش عل. که توش غذا پخته باشم نگرفته بودم يا یخونمون، تا حاال مهمون انیشام ب يخواستن برا یم خانوادش

:با صاف کردنِ گلوش حضورش رو اعالم کرد و گفت شهیآشپزخونه بودم که مثلِ هم يتو

اجازه هست؟ -

:احساس گفتم یخشک و ب یلیخ

. دییبفرما -

ها نشست و دست هاش رو تو  یاز صندل یکی يرو به روم، رو. کردم یداشتم ساالد درست م. کار کردنم رو تماشا کرد یداخل و کم اومد

 یدل دل م یتنِ حرفگف يکالفه بود و برا د،یموهاش کش يتو یلبش رو گاز گرفت، پشت گوشش رو خاروند، دست يهم قالب کرد، گوشه 

 ياومده برا دیزدم که شا یم بیهر بار به خودم نه یول »؟یبگ يخوا یم یجونم؟ چ یشده عل یچ«: اومد که بگم ونمده بار تا نوك زب. کرد

. قدر هول نباش نیا تیبدبخت دنِیشن يآخر، پس برا يزدنِ ضربه 

:همه استخاره کردنش خسته شدم و گفتم نیاز ا عاقبت

؟یبگ یخواست یم يزیچ -

:و گفت نیینگام کرد، سرش رو انداخت پا هیثان چند
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. جا نیا انیرو دعوت کنم جمعه شب ب نایبابام ا ،یش یخواستم اگه ناراحت نم یم... راستش -

 يبراخواست؟ مگه من  یخودش از من اجازه م يدعوت کردنِ خانوادش به خونه  يگه؟ برا یداره م یچ نیا! و واج نگاهش کردم هاج

که سند  یشیآزما ياون برگه  ایمنتظرانه اش  ریغ ياحترام ها نیباور کنم؟ ا دیگرفتم؟ کدوم رو با یاومدنِ خانوادم به خونه اش اجازه م

شه؟یآزاد

:سرگرم کردم و گفتم ازیرو با خُرد کردنِ پ خودم

. چشم يپسرشونه، قدمشون به رو يخونه  -

:ادامه دادم. دکه از حرفم خوشحال ش دمیوضوح د به

گه؟ید انیشام م يبرا -

... و ازت خواهش کنم که  یباش انیخواستم در جر یفقط م رم،یگ یغذا م رونیاز ب ،یبکش یزحمت ستیالزم ن یبله، ول -

:و گفتم دمیحرفش پر ونِیم یعصب

. هینگران نباش، حواسم هست، مطمئن باش رفتارم عاد -

چرا نگران بود؟  گهیحاال د ؟ینگرانِ چ. رگشته بود رفتارم باهاش سرد شده بود که حاال نگران شده بودب یکه عل یدو ماه نیا يقدر تو اون

رو ازم  نیخواست هم یهم م دیشا! کرد؟ یم جادیطالق ا يبرا يا نهیزم شیپ هی دیخودش مگه نبا یخواست بره دنبالِ زندگ یاالن که م

:تو هم رفته صداش زدم يبا اخم ها! باشم جور گنده دماغ نیخانوادش هم هم يوبخواد که جل

؟یعل -

:گشت، گفت یبره، همون طور که بر م رونیخواست از آشپزخونه ب یم

... جان  -

:که به اخم هام افتاد، حرفش رو خورد و گفت چشمش

بله؟ -

بود سکته  گهید یبه هم زده بودم هر ککه من  یهشتاد و هشت ياخم ها نیبا ا. شد مونیپش یول» .یجانِ عل«: خواست بگه یم. گرفت خندم

:با همون حالت اخمو گفتم. کرده بود

؟یداشت یچه خواهش -

. کرد تا منظورم رو بفهمه یانگار داشت فکر م. لحظه بدون حرف نگام کرد چند

. یکن یو تحملم م یشمیهنوزم پ يکه از من دار ینفرت يممنونم که با همه . يکه خودت متوجه شد یهمون -

:عوض کردنِ بحث گفتم يبرا. گه یگول زدنِ من م يکردم برا یکه احساس م ییحرف ها. حرف ها رو بشنوم نیخواستم ا ینم

. يریبگ رونیاز ب ستیکنم، الزم ن یجمعه، خودم شام درست م يبرا -

:به نظر برسه گفت يکرد عاد یم یکه سع یمتعجب يچهره  با

! شه یآخه زحمتت م ؟یمطمئن ؟يجد -

. دستپختم رو بپسندن دوارمیفقط ام. ستین یه، زحمتن -
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. تو هجده بود يکه نرفته، نمره  ادتیپسندن،  یشک نکن که م. ممنونم -

. آورد یلبخند به لبم م میکه داشت یخوش يروزها ادی. لبخند نزنم نتونستم

****

 ستیل هی میخورد یصبحونه رو که با عل. ر دست به کار بشمخواستم زودت یزده بودم و م جانیه یلیشدم خ داریجمعه که از خواب ب صبحِ

رو روشن ) CD( يد یس میطبقِ عادت دوران مجرد. و من افتادم به جونِ خونه رونیاز خونه رفت ب یعل. شب بخره يدستش دادم که برا

 شهیکه راحت باشم و موهامم مثل هم بودم دهیهم پوش يتاپ و شلوار. ادیخونه رفتم صداش ب يکردم که هر جا ادیکردم و صداش رو هم ز

رو  یپله ها رو شُستم و جا کفش. شروع کردم يورود ياز راهرو. سرم جمع کردم يبرام آورده بود، باال یکه عل ییها پسیاز کل یکیبا 

. دمیکش یرفتم سراغ اتاق ها و همشون رو جارو برق. رو برق انداختم ییورو پاك کردم و روش نهیآ. دمیدستمال کش

رو خاموش کردم و رفتم به آشپزخونه و مشغول درست ) CD( يد یس. بود قهیدق ستیکه تموم شد، ساعت دوازده و ب يریگردگ کارِ

اتاقم که  يرفتم تو ختمیتابه ر يکوکو رو که تو ي هیما. رهینگ يادیدرست کنم که وقت ز يخواستم کوکو سبز یم. کردنِ ناهار شدم

تخت  يچشم هام جمع شد و سرم رو رو ياشک تو. یعل شِیرو که باز کردم چشمم افتاد به پاکت آزما ختت ياز کشوها یکی. مرتبش کنم

 یبیدود عج. رفتم سمت درِ اتاقم و بازش کردم. خوابم برده بود. دمیرو شن یعل ادیفر يدونم چه مدت گذشته بود که صدا ینم. گذاشتم

. بود دهیچیخونه پ يتو

:دمیدوباره صداش رو شن! اومده باشه؟ یسرِ عل یینکنه بال. به جونم افتاد يترس بد. قیمه رق هیرنگ، مثل  دیسف يدود

؟ییکجا! سارا -

:گفتم يبغض آلود يصدا با

 ؟ییتو کجا ،یعل. جام نیمن ا -

 دمیآشپزخونه د يرو تو یاومدم و قدم به سالن گذاشتم عل نییاز پله ها که پا. سمت آشپزخونه دمیدو. اومد یاز سمت آشپزخونه م صداش

:گفتم هیبا گر. اومد یخونه م يتو یوحشتناک يبو. کرد یم تیکه حوله به دست دودها رو به سمت پنجره هدا

دودها از کجا اومده؟ نیا ه؟یچ يبو نیا ؟یشده عل یچ -

:شونه هام رو گرفت و گفت. حوله رو رها کرد و اومد سمتم یعل

نشده؟ تیزیتو حالت خوبه؟ چ -

:نگاش کردم و گفتم جیگ

نشده؟ تیزیتو چ. نه، من خوبم -

:و گفت دیکش یراحت نفس

. تو خونه منفجر شده يزیدختر، فکر کردم چ میترسوند يبد جور. خدا رو شکر -

:رفتم گفتم یطور که به سمت آشپزخونه م همون

! چه خبر شده؟ -
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اون قدر که حواسم پرت بود و . سوخته از خجالت آب شدم يکوکو يشد و بو یمازش بلند  یظیو غل دیگاز که دود سف يرو يتابه  دنِید با

 یاحساسِ درموندگ. مونده بود و جزغاله شده بود ادیز يشعله  يهمه مدت غذا رو نیغذا رو کم کنم و ا رِیرفته بود ز ادمی ر،یفکرم درگ

.دمیمک یسماق م دیبود، با دهیچیخونه پ يکه تو یوحشتناک يسوخته و بو يغذا نیکردم، به خصوص که گرسنمم شده بود و حاال با ا یم

:گفت یبا تعجب نگاش کردم و عل! قهقهه زد يبلند يبه خنده افتاد و با صدا یدفعه عل هی

برات  ییغذا هیاشکال نداره ! سوخته به دلم بمونه ها يبود حسرت غذا کینزد! بار مثل تازه عروس ها غذات خراب شد هیچه عجب  -

. يانگشتاتم بخور بپزم

 رونیبردم ب یشونه هام رو گرفت و همون طور که از آشپزخونه م یعل. تکون دادم يلبم رو گاز گرفتم و سر. خندم گرفته بود خودمم

:گفت

. میخور یکنم با هم م یدرست م يزیچ هیبه سر و صورتت بزن، منم  یآب هیتو برو  -

بچه داره؟ چرا  یچرا عل ست؟یمالِ من ن یچرا عل! که من دارم يبخت بد نیلعنت به ا. فتادتخت ا ياتاقم و چشمم به پاکت رو يتو رفتم

 ره؟یخواد طالق بگ یم ترایرو دوست داره؟ چرا م ترایم یعل

:زد و گفت يلبخند. ستادمیدر ا نیدر رو باز کردم و ب. اومد دمِ اتاق و در زد یساعت بعد عل مین

دخترك؟ يد یناهار آماده ست، افتخار م -

.درست کرده بود يبندر سیسوس. به آشپزخونه رفتم یرفتم و کنارِ عل رونیاز اتاق ب یحرف چیه بدون

دونم چرا  ینم. کردم نییدرست کنم، تا عصر عالوه بر پختنِ پلو، ساالد رو هم درست کردم و تز یپلو با ماه يخواستم سبز یشام م يبرا

ام ساالد رو  قهیبا تمام سل. دوست داشته باشن ترایاز م شتریخواستم حداقل خانوادش منو ب ینگار مخواستم براشون سنگ تموم بذارم، ا یم

از بودنش تو خونه  گهید. کرد یهم کمکم م یکارها عل نیتمام ا يتو. بود پاك کردم و شُستم دهیخر یکه عل ییها يسبز. دمکر نییتز

:گفت. بهونه رو به دستم داد نیکه خودش ا رونیبفرستمش ب بودم که از خونه يدنبالِ بهونه ا. کالفه شده بودم

. دوست دارن یلیفاطمه و زهرا خ رم؟یذرت بو داده بگ يخوا یشب م يبرا -

. کنم یمن، خودم درست م ر،یجدا؟ خُب پس ذرت بگ -

؟يالزم ندار يا گهید زیچ. امیرم بخرم و ب یباشه، پس من م -

. نه ممنون -

. ظرف ها شدم يتو یترش ختنیو مشغولِ ر دمیکش یآه. افتادم و خندم گرفت لیو چس ف يو چهارشنبه سور یو ضح نژیب ادی ناخودآگاه

هم  يهم بلوزِ زرد، شال زرد رشیز. دمیپوش یماکس یسارافون مشک. اومدن مهمون ها آماده شدم يکارم که تموم شد رفتم به اتاق و برا

.نفرته يمردم نشانه  نیرچه بداد، گ یم يانرژ همرنگ زرد ب. سرم کردم

و  یعل يبابا. میشد یدر رو باز کردم و مشغولِ احوال پرس. اومدن نایکه مامانش ا دمینبود و فهم ینوع زنگشون مثلِ عل. در رو زدن زنگ

:دمیخانوم پرس مهیاز سل. ومدنیمحمود آقا داخل ن

پس چرا رفتن؟ -

. انیبعد از اذان م -
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شده؟ یجا بودن هم نعمت نیساعت کمتر ا هیگذره که  یبد م جا نیقدر ا نیا یعنی -

... نداره، محمود هم که  لیتعط ریو غ لیکه شغلش آزاده و تعط یدخترم؟ حاج هیچه حرف نیا -

:نگران شدم و گفتم. نییسرش رو انداخت پا یادامه نداد و با ناراحت گهید

افتاده؟ یاتفاق ؟یمحمود آقا چ -

:گفت فاطمه

. تشهیمامور يدنبال کارها. ستین يزیبا، چنه با -

؟یتیچه مامور -

. يبره سار دیبا یاز طرف شرکتشون چند ماه -

کشه؟ یچند ماه طول م قایدق تشونیمامور ن؟یگ یم يجد -

:فاطمه گفت. نزد یخانوم باز سرش رو تکون داد و حرف مهیسل

. سال کی یعنیدوازده ماه،  قایدق -

ن؟یذارن باهاش بر ینم ن؟یکن یکار م یپس شما چ! ادهیز یلیسال که خ کی -

. کنه که من و زهرا رو هم بتونه ببره يکار هیخواد  یمحمود االن رفته، م نیهم يبرا -

. تا براتون راحت تر بگذره نیاستفاده رو ببر تیخوبش نها يسال هم از آب و هوا هی نیا. نیر یشه و با هم م یکارتون درست م... انشاا -

. خواد یم یخدا چ مینیتا بب -

که  یعل. در به استقبالش يجلوه کنه، رفتم جلو یمیخانوادش رفتارمون صم يکه جلو نیبه خاطر ا. رو زد يزنگ درِ ورود یلحظه عل همون

که به چشمام کرد  یفکر م یدونم داشت به چ ینم. زد و دستم رو محکم فشرد یقیلبخند عم. قدم شدم شیدست دادن پ ياومد داخل برا

احساسِ آفتاب پرست ها رو  دایشد یمواقع نیشم، همچ یکرد، احساس کردم دارم رنگ به رنگ م یرو ول نم تمشده بود و دس رهیخ

.کردم یدرك م

:و گفت دیخند فاطمه

. ان یو مجنون یلیواسه خودشون ل! دو تا رو باش نیا -

 يرفت طرف مامانش و من رفتم تو. هم بود کیو تخمه و ک پسیذرت، پفک و چدستم داد که توش عالوه بر  یلونینا. رو ول کرد دستم

 هیمگه  ترا؟یخواد بره سراغِ م یچرا هنوز هم مهربونه؟ مگه نم یسر کنم؟ رفتارِ عل يخبر یب يقراره تو یتا ک. فکر يرفتم تو. آشپزخونه

رضا هم  دیشا! رهینتونسته طالق بگ ترایم دید آورده قبول کنه؟ شاکه خودش به وجو يبچه ا تیخواد مسئول ینم یعنی اره؟ند ترایبچه از م

! هیمثلِ من قربان

نگاه  ینیکردن و من هم مدام سنگ یم فیتعر میام و خونه دار قهیهمه از دستپخت و سل. دمیو قشنگ چ قهیبا سل یلیرو خ زیشام، م موقع

. از نگاه هاش رو پاسخ ندادم کدوم چیو ه اوردمیخودم ن يکردم اما به رو یرو احساس م یعل

تماشا  ونیزیو تلو میو تخمه خورد وهیبعد از ذرت، م. خوشمزه شده بود و سرش دعوا بود. از شام هم ذرت ها رو بو دادم و آوردم بعد

 نیباهاشون ا یخداحافظ يبرا یفاطمه هم انگار حالش گرفته بود، ظاهرا عل. دیخند ینم ادیدمغ بود و ز یتمام مدت مادرِ عل. میکرد
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خوابش گرفت و فرمانِ  یعل يکم کم بابا. کنه دایادامه پ شونیذاشت ناراحت یکرد و نم یمدام بگو و بخند م. داده بود بیرو ترت یمهمون

:گفت یمیبا لحنِ مال یرفتن عل یوقت. رفتن رو صادر کرد

. یسارا واقعا ازت ممنونم، سنگ تموم گذاشت -

. يذار یسنگ تموم م شهیمن هم يخانواده  ياام بود، تو هم بر فهیوظ -

:گفتم یالیخ یب با

. ریبه اون در، شب بخ نیا -

. دمیبکنم، رفتم به اتاقم و خواب یعل يکش اومده  يبه چهره  یکه توجه نیا بدونِ

****

کم باهاش حرف بزنم و  هیه بودم پارك که رفت نیریبا ش! نیریبهتر از ش یکردم و چه کس ینفر درد و دل م هیبا  دیبا. گرفته بود یلیخ دلم

دو ماهه باردار بود،  نیریاما ش! بود يهنوز مجرد بودم و تاهلم ظاهر ییجورا هیمن که ! ریبخ يدوران مجرد ادی. خودم رو سبک کنم

که تموم شد تازه  فاتشیرتع. هیکه چه قدر مهربون و مرد زندگ نیگفت، ا یهاش م یمدام از آرمان و خوب. یبود تو زندگ دهافتا یحساب

:دارم و گفت ییافتاد که منم حرف ها ادشی

هنوز هم  ه؟یچ هیقض نمیخُب بگو بب! میرو مالقات کرد گهیهمد یچ يرفت اصال ما برا ادمیحواسم پرت شد،  د،یتو رو خدا ببخش! آخ سارا -

؟يرو آورد تیعروس ینیریبرام ش ای نیخواهر و برادر

؟یپرس یرو م نیهم ینیب یکه تو هر دفعه منو م میقولمون بزن رِیز میخوا یا مچرت و پرت نگو، مگه م -

؟یچه قول -

. میکن یمثلِ خواهر و برادر زندگ شهیهم يکه برا نیهم -

تونه تا آخرِ عمرش با زنِ خودش، مثلِ خواهرش رفتار کنه، هر چه قدر هم که قول  ینم يمرد چیتو؟ ه ایگم  یحاال من چرت و پرت م -

. کنه یشه و اعتراض م یخسته م تیوضع نیداده باشه، باالخره از ا

:گفت يرو فشرد و با لحن چندش آور بازوم

.اعتراض کنه یهم عمل دیشا -

:قدر از حرفش بدم اومد که هلش دادم عقب و با اکراه گفتم اون

ذارم؟ یمگه من م! غلط کرده -

که بعد از هفت،  هیمرد مقاوم یلیخ گهید یعل. يریجلوش رو بگ یتون ینم یالغر مردن يِتوکنه مطمئن باش  ياگه اون بخواد کار! چارهیب -

و  یزنِ شرع گهیکنن، تو که د یدوره و زمونه مردم به خواهر و مادرِ خودشون هم رحم نم نیا يتو! نکرده يکار چیهشت ماه هنوز ه

! یهست شیقانون

! ن از خونه اش فرار کنم هانک يکار هی ،یترسون یمنو م يتو دار نیریش -

. نکن تشیقدر اذ نیا ه،یخوب یلیمرد خ یبه خدا عل ،يبد تیو دل به زندگ یرو بدون یرو گفتم که قدرِ عل نایا ،يغلط کرد -
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م اگر من هم بخوا. کرد شنهادیرو پ یمدل زندگ نیدر ضمن خودش ا. ست گهید یکیخودش هم خاطرخواه  یرفته عل ادتیکه  نیمثلِ ا -

. خواد یکه براش همسر باشم، نه خواهر، اون نم

. رو فراموش کرد ترایم تونیزندگ لِیهمون اوا یهم من که عل ،یدون یهم تو م. حرف ها خودت رو گول نزن نیبا ا -

 شیآزما ي هیت قضخواس یچه قدر دلم م. جونش داره ترایبچه هم از م هیآقا  یکه عل يخبر ندار! يچه قدر تو ساده ا نیریش. زدم پوزخند

به گوشِ پرهام برسه و سرزنشم کنه  دمیترس یم. دوستم نداره یبفهمه که عل نیریخواستم ش ینم. شد یروم نم یبگم ول نیریش يرو برا

. که همه منو مقصر بدونن نیاز ا دمیترس یم. که خودم بلد نبودم عشقم رو نشونش بدم ،خودمه رِیکه تقص

. رو رسوندم به خونشون و رفتم سراغِ مادر بزرگ نیریش. رفتم سراغِ مادر بزرگ یم دیبا. ه بود آرومم کنههم نتونست نیریزدن با ش حرف

:گفت دنمیبه محضِ د ییزن دا. نبود يخونه بودن و از راحله خبر ییرسول و زن دا ییدا

. رهیگ یسراغت رو م یلیتو اتاقشه، برو که چند روزه خ قتیرف -

:با تعجب گفتم. میشونیپ به سقف دیچسب ابروهام

ادشه؟یمادر بزرگ منو  یعنی -

. يتو ذهنش حک شد گهید دنشید يفکر کنم از بس اومد. داره ادیبود که تو رو به  بیما هم عج ياتفاقا برا -

 جانیبا ه. ه بودشد رهیبود و به پنجره خ دهیتختش دراز کش يرو. در رو باز کردم و رفتم داخل. ذوق و شوق رفتم سراغِ مادر بزرگ با

:گفتم

ادتونه؟یسالم مادر بزرگ، منو  -

:رو به سمتم چرخوند و گفت سرش

ومده؟یسارا ن زم؟یعز یسالم دخترم، خوب -

کنارش نشستم . گرفت یسراغِ منو م يجور نیکه مادر بزرگ ا نیکه مادر بزرگ منو نشناخت، به خاطرِ ا نیا ينه برا! از نهادم بلند شد آه

:دستم گرفتم و گفتم يو توو دست هاش ر

. کایرفته بود امر یعل ادتونهی ،یمادر بزرگ، من سارا هستم، همسرِ عل -

:تر آوردم و با بغض گفتم نییصدام رو پا تُن

خدا مادر بزرگ، تو رو . سند مرگم رو با خودش آورد یبرگشت؟ روز تولدم برگشت ول شیدو ماه پ ادتونهی کا؟یرفت امر ترایبا م ادتونهی -

مادر بزرگ، . يدونم غصه دار یم ،یش یم تیاذ ینیب یدونم هر موقع منو م یدرد و دل کنم؟ م یک شِیگرفته، پ یلیدلم خ. اریب ادیمنو به 

مادر بزرگ،  ؟یچ یعنی نایا تراست،یکه مادرش م يبچه داره، بچه ا هی یمادر بزرگ، عل ؟یکن یدرد و دل م یک يبرا رهیگ یدلت م یتو وقت

. بچه داره هی یکه عل نیبود؟ ا نیهم یگفت یکه م ییطااون خ

پشت سرش  ،یکرد، کمکش کردم و چند تا پشت ینشستن تقال م يمادر بزرگ برا. بره رونیصدام ب دمیترس یام شدت گرفته بود و م هیگر

:اشک هام رو پاك کرد و با لبخند گفت. بده هیگذاشتم که تک

. برگشته یعل -

گفتم زدم و یتلخ لبخند:
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. بچه داره هیاون  یول...  یبرگشته ول -

:کرد و گفت یاخم مادربزرگ

؟يتو حامله ا -

:زدم و گفتم يپوزخند

من، ! مادر بزرگ... االن من  یباشه، ول يرابطه ا نیچن میخواست یکدوم نم چیه لیاوا. میبا هم ندار يرابطه ا چیه ینه مادر بزرگ، من و عل -

که داده  یشیآزما نیدوستم داره؟ اگه دوستم داره پس ا یعل یچرا گفت ؟يکرد دوارمیچرا ام. اون دوستم نداره یرو دوست دارم ول یعل

گه؟ یم یچ

:و گفت دیبه صورتم کش یبزرگ دست مادر

. یمنتظره تا بپرس! يدیشن ینگرانه که چ! یپرس ینگرانه که چرا نم. نگرانه یبپرس، عل یاز عل -

:عد گفتلحظه سکوت کرد و ب چند

. يگه دوستش ندار یم یعل ،يتو ندار یاون دوستت داره ول ،یمنتظره تا بگ -

 يواسه  دیگه؟ شا یم یعل يمنو هم برا ينکنه مادر بزرگ جاسوسِ دو جانبه باشه؟ نکنه حرف ها. به ذهنم خطور کرد يلحظه فکر هی

 چیکنه و من که ه یکه علنا ابرازِ عالقه م ییترایم. کرده ریگ ترایمن و م نِیهم ب دیعذاب وجدان داره؟ شا. هنوز نرفته یکه عل نهیهم

کنه که  یفکر م یگه، عل یطور که مادر بزرگ م نیا. دنده و لجباز نباش هیقدر  نیا! سارا. دم ینشون نم یعل يارهانسبت به ک یواکنش

 یغلط هیوسط  نیا دیقبول کن که تو هم با! سارا. خودته رِیگه تقص یم نیریش! یکرد دوستش نداشت یپرهام هم فکر م ،يدوستش ندار

کرده دلت رو زد؟  ییخطا هی يدیبود؟ تا فهم نیعشقت هم يهمه  ؟یبجنگ یستیحاضر ن آوردنشبه دست  يکه برا هیچه عشق نیا! یبکن

حرف  یبا عل دیبا. رو نشورنه؟ پس گناهش  ایتوبه کرده  یعل یدون یتو چه م. که توبه کنن نهیمهم ا یکنن، ول یانسان ها خطا م يهمه 

 گهیپس د" ،یدرازه که بگ ششیخب برو بپرس، اگر جواب نداد، زبونت پ. ساز خودم بپر یبدون يخوا یم یمگه ده بار نگفت هر چ ،یبزن

! هیماجرا چ یبفهم دیامشب با نینداره، هم دهیغمبرك زدن ها فا نیپاشو سارا، پاشو ا "!قدر نگو از خودم بپرس نیا

باهاش حرف بزنم؟ يبپرسم؟ چه جور يبزرگ، چه جورمادر  -

:و صافش کرد و گفت دیکج شده بود کش یکه کم شیبه روسر یدست. نگام کرد هیثان چند

. منتظرش باشه دیخونه، زن با ادیباش، مرد که م زیمرتب و تم -

:به شونه ام زد و گفت یدست. نگفت يزیچ گهیمنتظر شدم د یچ هر

. و براش آماده کنبرو خونه، خودت ر -

آهان ! باره بگو حجله رو آماده کن هی ؟یچ یعنیخودت رو براش آماده کن ! زد یم ییمادر بزرگ هم چه حرف ها. هام داغ شد لپ

. هیخونه خال ينباشه جاش تو یو وقت يکه برو استقبالش، نشون بده که منتظرِ اومدنش بود نهیمنحرف، منظورش ا يسارا يا! دمیفهم

. به سمت خونه حرکت کردم ،ییو زن دا ییبا دا یو بعد از خداحافظ دمیمادر بزرگ رو بوس ي گونه

****
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. شامِ خوشمزه درست کنم و منتظرش بمونم هی دیبا. کردم یماجرا، فضا رو آماده م دنِیپرس يبرا دیبا. سرعت خودم رو رسوندم خونه با

. خودش گفت یدونم، اصال هر چ ینم. که غذا کوفتش نشه مینه اول شام بخور م؟یراول بگه، بعد شام بخو ای! بعد بگه م،یاول شام بخور

. کنم یخودش گفت همون کار رو م یهر چ. بعد از شام ایچند تا سوال ازت بپرسم، االن بپرسم  وامخ یگم، م یبهش م

موهام رو با سشوار خشک . وش گرفتمتو حموم و د دمیبه محضِ کامل شدنِ غذا، پر. پختن غذا شدم و فسنجون درست کردم مشغولِ

چشم  يسورمه تو یکم. طرف موهام زدم هیآورده بود،  یکه عل ینییتز يها رهیاز گ یکی. بار ساده دورم رهاشون کردم نیاول يکردم و برا

 یتم سراغِ لباس ها، کمرف. بود ادیهم از سرم ز نیهم یبود ول یکم شِیهر چند آرا. شد لیمات تکم یِلب صورت رژفرمژه که با  یهام و کم

 يرنگ رو با صندل ها يریکت و شلوار ش. بودن یعل یِسوغات يلباس ها يکه حاو ییو رو کردم و چشمم افتاد به کاورها ریلباس ها رو ز

س رو از تند و تند لبا! نداشت دهیفا يجور نیا. شده بودم یرسم یلینگاه کردم، خ نهیآ يتو خودمبه  یکم. دمیکه آورده بود، پوش یمشک

تاپ  يها نیآست. زدم یتیلبخند رضا دم،ید نهیآ يخودم رو که تو. دمیکه آورده بود رو پوش یتنم در آوردم و به جاش، تاپ و شلوار بنفش

 يبه دست و پاها ینگاه. کامال اندازم بود و اندامم رو قاب گرفته بود. زانوم بود رِیشلوارکش هم تا ز. بود یاش هفت قهیبود و  يحلقه ا

تاپ و شلوارك  یعل يقبال هم جلو. مهم نبود یزد ول یتو چشم م یلیتضاد داشتن انداختم، خ رهیبا رنگ بنفشِ ت يکه بد جور دمیسف

 یعیطب يجور نیا. عوض کردم دیسف یروفرش ییرو با دمپا یمشک يعوض کردم و صندل ها یموهام رو با تل بنفش ي رهیگ. بودم دهیپوش

. تر بود

بسته بودم و نگاهشون نکرده بودم که  پسیاون قدر موهام رو با کل. بود دهیکمرم رس نییموهام تا پا. نگاه کردم نهیآ يدم توخو مرخین به

. دنیهم لغز يلخت و نرمم رو يدادم و موها یسرم رو تکون. کردم یبلندتر شدنشون رو کامال احساس م

 يمدام فکرها یکه قرار بود بشنوم فکر کنم، ول ییزهایخواستم به چ ینم. کردم شام سرگرم زِیم دنِیآشپزخونه و خودم رو با چ يتو رفتم

با من بمونه؟ اصال  یکه عل دوارمیام یمن با چه دلخوش. ترایخواد بره سراغِ م یبهم بگه م ینکنه عل. رفتن یم نییآزار دهنده تو سرم باال و پا

دادنِ خودم به زور نگهش دارم؟ شیخوام با نما یکنه م ینمفکر  یخودم درست کردم، عل يکه من برا یسر و شکل نیا اب

بدو . بپوشم و موهام رو باز بذارم و جلوش مانور بدم ییلباس ها نیدفعه چن هی میمسخره بود االن که با هم سرد یلیخ. دمیاز کار کش دست

اتاق خواب  يپله ها يباال. دم و رفتم سمت آشپزخونهرژ لبم رو هم پاك کر. باال زدم شهیمثل هم یپسیبدو رفتم تو اتاق و موهام رو با کل

لب . دیچرخ یبدنم و صورتم م ينگاهش رو. نگاهم کرد. کردم یدست شیسالم کردن پ يبرا. اومد داخل یباز شد و عل اطیدرِ ح کهبودم 

شد و لبخندش یهاش آروم آروم از هم باز م

. شد یتر م قیعم

. ادیس ها بهت ملبا نیماهت، چه قدر ا يسالم به رو -

:از دهنم در رفت و با خنده گفتم ناخودآگاه

. ممنونم خت،یمر يسالم به رو -

. شد یتر م یخواستن یلیخ دیخند یم يجور نیا یوقت. دندون هاش معلوم شد فیو رد دیخند

! اینگرفته بود لمونیتحو يجور نیوقت بود ا یلیخ -

:انداختم و گفتم نییخجالت سرم رو پا با
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خ؟یبهت بگم مر يماه، من چه جور یتو نگ یوقت. ينگفته بود يجور نیوقت بود که ا یلیودت هم خخ -

 نیا يتو. گهیبه همد میزل زده بود. رفتم و رو به روش قرار گرفتم نییپله ها رو پا. کرد و اومد سمتم زونیآو يدیرو به جاکل چشییسو

 يبرا یاول که هر ک يزهر شده بود، دوباره شده بود مثل همون روزها ی زندگاصال. به استقبالش نرفته بودم يجور نیوقت ا چیمدت ه

. و خفه کننده شده بود رینفس گ يبد جور يدور نیبودم، ا دهیهاش رو چش یو خوب یحاال که طعمِ حضورِ عل یول د،کر یم یخودش زندگ

:گفتم يده اکردم با لحن درمون یچشم هاش نگاه م يو همون طور که تو دمیکش یقینفسِ عم

 ؟یعل -

:نشست دست منو هم گرفت و کنارش نشوند و گفت یکاناپه م يتلخ شد و همون طور که رو لبخندش

دخترك؟ یبگ يخوا یم یچ ؟یجانِ عل -

:گفت یتاب یبا ب. بود و سکوت کرده بودم نییدلخور بود، سرم پا لحنش

بزن، خونه رو  غیصورتم، داد بکش، ج يحداقل فحش بده، بزن تو ؟یگ ینم یچیچرا ه ؟یچرا دو ماهه ساکت ؟یزن یچرا حرف نم! سارا -

 یکه نم يریگ یطاقت ندارم، اون قدر ازم فاصله م گهیسکوت نکن، به خدا د يجور نیبکن فقط ا يخوا یم يسرم خراب کن، هر کار يرو

رفتارت اون قدر سرده که  یاستم باهات حرف بزنم ولبارها و بارها خو. فاصله بردارم نیکم کردن ا يبرا یتونم به خودم اجازه بدم قدم

برگشتم  یاز وقت یول یستیتفاوت ن یب گهیمطمئن بودم نسبت به من د ،یسفرِ لعنت نیکه برم به ا نیقبل از ا. يکنم ازم متنفر یاحساس م

 یارزش چیکه انگار اصال برات ه یکن یرفتار م يتو جور یخبر گذاشتمت ول یمنه که ب رِیتقص نمدو یم. ختهیمعادالتم به هم ر يهمه 

. بودم يکدوم گور یپرس یکلمه نم کیکه  ياز نبودنم خوشحالم بود یحت دیشا. کرده ینم یفرق چینداشتم که بود و نبودم ه

:دلهره گفتم با

! یعل هیچه حرف نیا -

. هم احساس کرده بود که امشب، شبِ اعترافه یعل انگار. بپرسم يدونستم از کجا شروع کنم و چه جور ینم. سرم رو تکون دادم یکالفگ با

:پشت گوشم رو خاروندم و گفتم

. مادر بزرگ بودم شِیامروز پ -

:تکون داد و گفت دییتا يرو به نشونه  سرش

. برام گفت ییزهایچ هیمادر بزرگ  ام،یاالن دارم از اون جا م نیدونم، هم یآره م -

هاش  یجوون. هنوزم زرنگه شیحواس پرت يبا همه ! جاسوسِ دو جانبه بوده و من خبر نداشتم مادر بزرگ. پس حدسم درست بود! آخ آخ

! بوده یچ گهید

:من من گفتم با

! بگم يچه جور...  یعل! نه؟ ایدونم درسته که بپرسم  یاصال نم... راستش ...  یعل -

:که نگاهش کنم پشت سرِ هم گفتم نیو بدونِ ا دمیکش یقیعم نفس

چرا  ،ير یم یبا ک ،ير یکجا م م،ینپرس گهیکه از همد م،یهم نداشته باش یبه زندگ يبود که کار نیکه از اول قرارمون ا یدون یم خودت -

! خبر رفتن هم جزء قرارمون باشه یجور ب نیکردم ا یفکر نم. شوکه شدم یلیخ ،یتو رفت یوقت. زهایجور چ نیو ا یکن یکار م یچ ،ير یم
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 گهید ،يداد یهم از خودت بهم نم يخبر چیبه خصوص که ه ،يگرد یبر نم گهیکردم د یفکر م ،یرفت ترایبا م شهیهم يکردم برا یفکر م

که  یتمام اون دو ماه. سرك بکشم تیزندگ يو حق ندارم تو ینداره تو در چه حال یربط چیکه به من ه یعنیرفتارِ تو  نیمطمئن شدم که ا

! میبزن یهمه چ رِیدفعه ز هینبود که  نیقرارمون ا! بدم؟ یجوابِ خانوادم رو چ ،یبرنگشت گهیه اگه دک کردم یفکر م نیفقط به ا يتو نبود

. یخبر رفت یدفعه ب هیتو  یول م،یکه با هم اختالف دار میداد یکم نشون م هیو  میکرد یم ینیچ نهیخانواده هامون، زم ياولش برا دیبا

 یبود و در سکوت به حرف هام گوش م نییسرش پا یعل. کرد یچش هام لونه م يتو اشک داشت. دیلرز یکرده بودم و صدام م بغض

:و ادامه دادم دمیکش ینفس. داد

دارم  یهر سوال یگفت یم شهیتو هم! نه؟ ایازت بپرسم  یاجازه رو دارم که سوال نیدونم ا یهنوزم نم! هیچ فمیدونم تکل یهنوز هم نم ،یعل -

... کنم اگه  یخواهش م ،یعل. جام نیاالن ا که نهیهم ياز خودت بپرسم، برا

 هی. سنگ راه گلوم رو بسته بود کهیت هیانگار . قورت دادم یآب دهنم رو به سخت. ذاشت حرف بزنم یشده بود و نم نیسنگ يبد جور بغضم

. دید یبود و نم نییسرش پا یچه خوب بود که عل. قطره اشک از چشمم افتاد

 یباورم نم! یشه عل یباورم نم. رو ندارم گهید يضربه  هیاالن بهم بگو، تحملِ  نیهم ،يبر ترایبا م يخوا یاگه م ،ياگه قراره باز بر ،یعل -

. یرو، تو برام رقم زده باش میزندگ يروزها نیشه که بدتر

شک هام تموم شد و صبر ا. شده بود و چشم هاش براق بود یچشم هاش صورت يدیسف. سرش رو باال آورد یعل. بود هیپر از گر صدام

خواد  یدونستم م ینم. دستش رو آروم به سمتم دراز کرد. لبش رو گاز گرفت یعل. شد سیلحظه صورتم از اشک خ هی يتو. شدن ریسراز

دست . اش چسبوند نهیدست راستش رو سمت چپِ صورتم گذاشت و سرم رو به س. هم انجام بدم يکار چیهتونستم  ینم یکار کنه ول یچ

نتونستم ساکت بمونم،  ؟یعل یکن یکار رو م نیچرا با من ا. اش بود نهیس يبودم، سرم رو یتو آغوش عل. هم دور کمرم گذاشت چپش رو

:گفتم هیبا گر. کردم یزدم وگرنه دق م یحرف م دیبا

 نیا ياهر و برادر؟ کدوم برادرخو م؟یبا هم دار یمن و تو چه نسبت! افته؟ یم یفهمم داره چه اتفاق ینم ،یعل ؟یکن یکار رو م نیچرا ا -

 چیره سفر و ه یدو ماه م يکدوم برادر. لرزه یخواهرش دلش م دنِیبوس يبرا يکشه؟ کدوم برادر یخواهرش رو به آغوش م يجور

 یزجرم م. یبده عل یسردرگم نیا ؟یکن یچرا تمومش نم ؟یشمیپس چرا هنوز پ يبر يخوا یاگه م ،یعل ره؟یگ یاز خواهرش نم یسراغ

بدونم، چرا  تیاز تو و زندگ يزیچ ستیاگه قرار ن ؟يرو نشونم داد شتیچرا آزما ،یبگ یخواست یاگه نم. يد یزجرم م يخبر یبا ب...  يد

 ه؟یحق ندارم بپرسم مادرِ بچه ات ک یعنی ،یعل ه؟یاون بچه چ فیتکل ه؟یف من چیتکل ؟یبرام گفت ترایبار خودت از م نیاول

که از اشک نمناك بود  یگرد شده و صورت ياش جدا کرد، دست هاش رو دو طرف صورتم گذاشت و با چشم ها هنیشتاب سرم رو از س با

:گفت

؟یزن یکه تو م هیحرف ها چ نیسارا؟ ا یگ یم يدار یبچه ام؟ مادرِ بچه ام؟ کدوم بچه؟ چ -

:هق هق گفتم با

. بت بودجوابش مث ت،یهو نییتع شِیبود؟ آزما یچ شیآزما يپس اون برگه  -

:به پشتم زد و گفت یدست. دیکش یم قیعم يشده بود و نفس ها یعصب. رفت یاخم هاش کم کم تو هم م. کرد یهاج و واج نگاهم م یعل

؟ياریرو ب شیآزما يبرگه  يشه بر یم -
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:پاکت رو گرفت و گفت یعل. ستادمیگرفتم و منتظر ا یعل يپاکت رو جلو. تخت آوردم يرو از کشو شیآزما يبه اتاقم و برگه  رفتم

؟ینیش یچرا نم -

:رو از پاکت در آورد و گفت شیآزما يبرگه ها ینشستم و عل کنارش

مثبتش کجاش بود؟ -

اون سه تا برگه مثبت  ياومد کجا ینم ادمیاون قدر اون شب هول و دستپاچه بودم که . و رو کردم ریز یها رو از دستش گرفتم و کم برگه

رو نگاه کردم،  يبعد يبا تعجب برگه ! چشم هام چهار تا شد. negative يگشتم چشمم خورد به کلمه  یطور که مهمون . بودم دهیرو د

 نِییرو هم نگاه کردم، پا يبعد يبرگه . positiveاون برگه نوشته بود  ي، توnegativeنوشته بود،  یقبل يبرگه  يتو که ییهمون جا قایدق

:گرفتم و گفتم یسرم رو خاروندم و برگه ها رو سمت عل یبا سردرگم. بود نوشته negativeسوم هم باز  يبرگه 

مثبت؟ شونیکی هیدو تا برگه ها منف ه؟یچ هیقض -

:تکون داد و گفت يبا لبخند سر یعل

بود؟ یها مالِ ک شیآزما نیا ینیبب ياصال خوند -

:به جانب گفتم حق

. ییرضا یاول نوشته بود عل يمعلومه که خوندم، همون برگه  -

؟يرو هم خوند یو سوم یدوم يبرگه ها یاول آره، ول يبرگه  -

خوندم؟ یم دیبا یچ يبرا گهیدوم و سوم رو د يبرگه ها -

اول و سوم  يبرگه  قایو دق ییرضا رضا. سوم رو هم نگاه کردم يبرگه . مودت ترایم. دوم رو نشونم داد يقسمت مشخصات برگه  یعل

:نگاه کردم و عاجزانه گفتم یبه عل یبا سردرگم. مثبت دوم يبود و برگه  یمنف

؟یبزن یحرف يخوا یشم، نم یم وونهیدارم د! یعل -

:انداخت و گفت نییرو پا سرش

دم که از من  یبهت حق م ،یش یماجرا ازم متنفر م دنِیدونم که بعد از شن یم ست،یهم ن یچندان جالب يماجرا ه،یطوالن یخوام بگم ول یم -

؟يبشنو يخوا یاالن م نیکه هم یمطمئن یبرات بگم ول دیسارا، با. دایبدت ب

:سماجت گفتم با

. خوام بدونم یاالن م نیآره، هم -

:به ساعتش کرد و گفت ینگاه

. یزنه فسنجون پخت یبوش که داد م ؟ياز شام خوشمزت به منم بد يخوا ینم یعنی -

به سمتش . دستم رو گرفت یخواستم بلند شم که عل. بعد ازش بپرسم میشام بخورخواستم اول  یافتاد که م ادمیگفتم و تازه  یآهان

:گفت یعل. برگشتم

. میشامِ خوشمزه بخور هیکنارِ هم  یو خوش یرو برات بگم، بعد از مدت ها با خوب زیکه همه چ نیخوام قبل از ا یسارا، م -

:گفت یانداخت و با ناراحت نییرو پا سرش
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. شامِ دو نفرمون باشه نیه آخرک نیترسم از ا یم -

با بغض . چونه اش بود گرفت رِیاش، مچِ دستم رو که ز گهیبا دست د. چونه اش گذاشتم و سرش رو باال آوردم ریبار دستم رو ز نیاول يبرا

:گفتم

؟یعل ير یم يدار ن؟یچرا آخر -

:تکون داد و گفت نیرو به طرف سرش

. ینیمنو بب ينخوا گهیکه، تو د نیترسم از ا یم! نبود نینه نه، اصال منظورم ا -

:اصرار گفتم با

. دیحرف بزن، جونم به لبم رس یعل -

:گفت هیکه کامال مشخص بود ساختگ یجاش بلند شد، دستش رو دورِ کمرم حلقه کرد و با لحن شوخ از

.یشبانگاه ياول شام، بعد قصه  -

و  ریداشتم، دلم مثلِ س یبیعج يدلشوره  یول. نداخت یو منو هم به خنده م دیخند یگفت و م یم یعل میخورد یکه شام م یمدت تمام

ظرف رو شُستم،  نیکه آخر نیبه محضِ ا. قرن گذشت مین يساعت اندازه  میاون ن. خورم یم یچ دمیفهم یاصال نم د،یجوش یسرکه م

:فتمدستکش هام رو در آوردم و گ

. خب بگو -

:دش گرفته بود، گفتمن خن يهمه عجله  نیکه از ا یعل

. فردا شب يمونه برا یاش م هیاز هر جا خوابت برد، بق. تو اتاق، دراز بکش میبر -

:به بازوش زدم و گفتم یمشت

گرفته؟ تیتو شوخ رمیم یمن دارم از دلشوره م. یقدر خودت رو لوس نکن عل نیا -

:صورتم گرفت و گفت يهاش رو جلو دست

. گم یبرات م نیبش يجا دوست دار هر. نشو یباشه باشه، عصبان -

ام جمع کردم و  نهیس يزانوهام رو تو. هم کنارم نشست یعل. سه نفره نشستم يکاناپه  يسالن و رو يتو دمشیرو گرفتم و کش دستش

:بهم کرد و گفت ینگاه یعل. مبل کز کردم يگوشه 

! ها هیاش طوالن هیقض ؟یجا راحت نیا یمطمئن -

:باال انداخت و گفت ییابرو یعل .چپ چپ نگاش کردم فقط

. یش یجذاب تر م یش یخشن م -

:خنده و گفتم رِیزدم ز یپق

تو . دونم یرو م شییجاها هیالبته تا . يجون به لبم کرد گه،یبگو د. شم یم وونهیهات منم آخرش د يباز وونهیاز دست تو و د! یعل يوا -

... و رضا هم  یو هست يبود ترایعاشقِ م

:گفت يو با دلخور دیم پرحرف وسط
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 تراینگو عاشقِ م گهیپس د. ستیما ن نیب یچیاالن ه یرو دوست داشتم ول ترایدرسته قبال م. حرف رو تکرار نکن نیوقت ا چیه گهید -

. ستیما ن نِیب ینسبت و احساس چیه گهید. نیزنِ پسر عمومه، هم ترایم! یهست

:کردم و گفتم دییحرفش رو تا یشرمندگ با

! یرفت ترایخبر با م یاون جور که تو ب یخوام ول یذرت ممع -

. هم دارم لیدال يسر هی یکه کردم متاسفم، ول يبه خاطر کار -

.گرفت یچشمش جون م يانگار گذشته اش داشت جلو. پامون دوخت ریرو به فرشِ ز نگاهش

ترمِ  یبود ول ترایم يرضا هم رشته . یترمِ سوم کارشناس هم ترایارشد بودم، م یترم اول کارشناس يبود، دانشجو شیشش سال پ بایتقر -

رو  ترایرفتم سراغِ رضا، م یوقت ها م یبا هم بود و من هم که بعض ترایرضا و م يدو تا از درس ها یکی. یهفت بود و سالِ آخر کارشناس

 تراینشستم و م یکالسشون و کنارِ رضا م يتورفتم  یم. کم کم توجهم رو جلب کرد. بود ریساده و سر به ز یلیخ. دمید یکالسشون م يتو

کم . رفت خونه یم کراستی. دنبالش کردم ياز کالس هم چند بار رونیب. حواسش به درس بود يسرِ کالس همه . گرفتم ینظر م رِیرو ز

قبول . رفتیت منو پذراح یلیهمون برخورد اول خ يتو یخوش نشون نده ول يکردم اصال رو یفکر م. کم سرِ صحبت رو باهاش باز کردم

قدر راحت قبولم کرد،  نیا ترایاون موقع کله ام داغ بود و برام مهم نبود که چرا م. شتریب ییآشنا يبرا میمدت با هم دوست باش هیکرد که 

اش  افهیق و پیت میبا هم آشنا شد یاز وقت. نداشت طنتیش يرو برا یبود که کس نیا فقط شیو سادگ يریسر به ز لیدل دمیبعدا فهم یول

 يبود، جور یکارها در حد متوسط نیا يهمه  یمختلف، ول يها شیرنگ و وارنگ و آرا يمانتوها د،یرس یبه خودش م شتریب. عوض شد

 یذاشتم و تازه خوشحال هم م یرو به حسابِ عالقه اش به خودم م شکارها نیخب منم ا. رو از چشمم بندازه تراینبود که زننده باشه و م

 ستیکه معلوم ن ییدختر قرار بذارم و مثلِ دختر و پسرها هیدوست نداشتم تنها با . میاز دانشگاه قرار گذاشت رونیبا هم ب يبارچند . شدم

 انِیدر جر شیرضا کم و ب. خاطر رضا رو هم با خودم بردم نیمبه ه. رمیو دل بدم و قلوه بگ نمیبش ترایکنارِ م هیهدفشون از با هم بودن چ

مهم  زهایچ ي هیخوشگل باشه، بق دیگفت زن فقط با یم شهیهم. دخترها يبود و عاشقِ چشم و ابرو یالیخ یرضا پسرِ ب. دما بو يرابطه 

اول  يکه لحظه  يبود، جور دهیبه خودش رس شهیاز هم شتریب ترایم م،یاز دانشگاه قرار گذاشت رونیب ترایهم که با م يبار نیاول. ستین

بوده و  يا کهیعجب ت ترایم نیگفت ا یمدام م. رضا شروع شد ياز همون روز زمزمه ها. وشش اومده بودخ يرضا بد جور ینشناختمش، ول

 ترایمن و م نیب یبهش بگم، چون نه نسبت يزیتونستم چ ینم یشد، ول یرضا برام گرون تموم م يکه حرف ها نیبا ا! من متوجه نشده بودم

و سر  نیخوب بود، سنگ یلیخ ترایرفتارِ م. بشم ریکرده بود که بخوام باهاش درگ يکار نشون بدم و نه رضا رتیبود که بخوام براش رگ غ

رو  يآزاد ترایم. بود دشیکه داشت و افکار و عقا ینوع پوشش نیداد، هم یکه آزارم م يزیتنها چ. بود، چشمش دنبالِ پسرها نبود ریبه ز

مساله  نیسرِ ا. خواد بره یخواد رفتار کنه و هر جا که دلش م یدلش م خواد لباس بپوشه، هر جور یکه هر جور دلش م دید یم نیدر ا

 یگرفت و هر دوشون با هم، هم صدا م یرو م ترایهم که رضا شاهد بحثمون بود، طرف م يچند بار. شد یوقت ها با هم بحثمون م یلیخ

من قبول نکردم، چون جمعه ها صبح  یباهاش برم کوه، ولازم خواست صبحِ جمعه  ترایبار م هی ادمهی! مالِ عصرِ حجره دمیشدن که من عقا

منم نتونستم در برابرش . نهیخواد مادر بزرگ رو بب یکه اسمِ مادر بزرگ اومد، اصرار کرد که م نیبه محضِ ا ترایم. مختصِ مادر بزرگ بود

که چشمش  نیبه محضِ ا. کرد یم ید و تنها زندگاون موقع مادر بزرگ سالم و سالمت بو. مادر بزرگ دنِیرو بردم د ترایو م مبکن یمقاومت

رو برسونم خونه اش و  ترایحواسش نبود بهم گفت، م ترایموقع که م هینگرفت و  لیرو تحو ترایاصال م. افتاد اخم هاش رفت تو هم ترایبه م
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وند و بعد از ناهار باالخره به رفتن مادر بزرگ م يراحت تا موقعِ ناهار خونه  یلیخ ترایم. باهام صحبت کنه وادخ یکه م ششیبرگردم پ

بار ازش  نیاول يبرا د،یکه مادر بزرگ منو تنها د نیبه محضِ ا. مادر بزرگ شِیرو رسوندم خونه اش و دوباره برگشتم پ ترایم. داد تیرضا

وقت  چیبود که ه یعصبان يمادر بزرگ به حد. نشون بدم یچه عکس العمل دیبا دمیفهم یبودم که نم موندهچنان هاج و واج . خوردم یلیس

دونه چه  یکه نم يخونه ا يره تو یم بهیپسرِ غر هیبا  یراحت نیکه به ا يبود که دختر نیتمام حرفش هم ا. کردم یتصورش رو هم نم

از همون اولِ . موافق نبود ترایبود و اصال با م ومدهیخوشش ن ترایم ي افهیو ق پیاز ت. خوره ینم یممکنه اون جا باشه، به درد زندگ یکس

که کامال  ییها يباشه، با آزاد ترایمثل م يکرد که انتخابِ من دختر یفکرش رو نم یقرار داشت ول انیمادر بزرگ در جر ترا،یبا م مییآشنا

.من بود دیمخالف عقا

نداشت و اتفاقا از  يکار راتیم ي افهیو ق پیبه ت. خواست یم ترایبود که م يزیشد، چون رضا همون چ دهیبه سمت رضا کش ترایکم م کم

خودم رو کنار . حضورِ من نبود يبرا یلیدل گهید! بود و رضا هم که عاشقِ چشم و ابرو یدخترِ خوشگل ترایم. برد یلذت هم م ترایم يکارها

. شوکه شد یلیماجرا خ نیمادر بزرگ به محضِ خبر دار شدن از ا. هم بله رو داد ترایرفت و م ترایم يِزود به خواستگار یلیخ او رض دمیکش

در و اون در زد که نیبه ا یلیخ! از نوه هاش رو گرفته گهید یکیخبر نداشت، دامنِ  یاز سرِ نوه اش کم شده ول ترایکرد شرِ م یفکر م

 نیبا ا! تهکار از کار گذش گهیرابطه داشته و د ترایو گفت که با م ختیدست همه ر يرو، رو یرضا آبِ پاک یوصلت رو به هم بزنه ول نیا

بود که  یشش ماه بایتقر. گناه نکنن و حداقل محرم باشن نیاز ا شتریکرد که ب غشونیعمو هم ص. که رضا زد، همه عقب نشستن یحرف

 یم ادشی یکنجِ قلبم مونده بود و هر از گاه ترا،یشده بودن، هنوز هم حس و عالقه ام به م غهیکرده بودن و در واقع ص دنامز ترایرضا و م

بود  يدختر نیبود، باالخره اول یهر چ یول مینداشت یهر چند با هم تناسب. دمشید یها کنارِ رضا م یمهمون يکه تو یبه خصوص وقت. ادمافت

گفتم و اون فقط صبورانه گوش  یمادر بزرگ م يتمام درد و دل هام رو برا. شد یفراموشم نم یراحت نیو به ا بودکه توجهم رو جلب کرده 

. تونستم فراموشش کنم یراحت تر م. بهتر بود یلیمنم خ يبرا يجور نیا. دیبه گوشم رس کایرفتنشون به امر يم زمزمه هاکم ک. داد یم

باهام تماس گرفتن و دعوتم  ترا،یهم رضا و هم م. گرفته بودن یپارت يدوست هاشون براشون گودبا هدو هفته قبل از رفتنشون بود ک بایتقر

بود که اون اتفاقِ  یتو مهمون. کنم رونیمهرش رو از دلم ب شهیهم يو برا نمشیبار بب نیآخر يتم براخواس یم. کردن و منم رفتم

.وحشتناك افتاد

:گفتم یبا لحن پر خواهش. داشتم یبیمعدم درد گرفته بود و اضطرابِ عج جانیاز شدت ه. ساکت شد و به فکر فرو رفت یعل

افتاد؟ یبگو چه اتفاق ؟یچه اتفاقِ وحشتناک! یعل -

:لحظه نگاهم کرد و گفت چند

هم  هیکنم چند ثان یخواهش م یول یمتنفر بش دیازم دلخور و شا یدونم تو هم بفهم یم. دمیسارا، هنوز خودم رو به خاطر اون اتفاق نبخش -

 یوقت دلم نم چیه. رو ندارم از تو دنیسارا، طاقت زخمِ زبون شن. کنم یعذابِ وجدان سر م نیعمره دارم با ا هی. من بذار يخودت رو جا

. کرده باشن فیهم برات تعر دیشا. دونن یناخواسته چند نفر م ایخواسته  یماجرا با خبر بشه ول نیاز ا یخواست کس

 یگفتنش دل دل م يهم برا یاز گفتنش طفره رفت و حاال عل یکه ضح ییافتادم و ماجرا يچهارشنبه سور ادی. بود یمنظورش ضح دیشا

:فه گفتمکال. کرد

؟يمنو دق بد يخوا یم ای یزن یحرف م یعل -
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:رو گرفت و گفت دستم

.یو زود قضاوت نکن يسارا، قول بده تا آخرش رو بشنو. حرف رو نزن نیا گهیخدا نکنه، د -

.شد رهیخ زیم يبار به گلدونِ رو نیا یکردم و عل دییسر تا با

 گهیهمد يپا يدختر و پسرها رو. گاریس ایمشروب بود  ای یو تو دست هر کنداشت، همه مست بودن  یکس وضعِ درست چیاون شب ه -

رضا هم تا  یحت. خوردم یاون جا بود، تکون نم يکه تنها آدمِ عاد ترایرو نداشتم از کنارِ م يجو نینشسته بودن و من که اصال انتظارِ چن

 یقطعا وقت. سوخت ترایم يدلم برا يبد جور. کرد یقط نگاشون مهم ف ترایبود و م گهیدخترِ د هیخرخره خورده بود و دستش دورِ گردنِ 

هم رفت سمت مشروب و  ترایکم کم م. کنه یخوشگل تر از اون زنش رو فراموش م یکی دنِیزنش باشه با د يعاشقِ چشم و ابرو يمرد

تمام . گفت تا من هم کنجکاو شدم و خوردم اون قدر اصرار کرد و از طعم و مزه اش ترایم یول مخواستم بخور ینم. آورد یالسیمنم گ يبرا

ام مچاله شد،  افهیق یوقت. داشت یبار طعم تلخ نیا. و باز جامم رو پر کرد دیخند ترایم. داشت يچه مزه ا دمیو نفهم دمیجام رو سر کش

به خوردم داد و خودش هم دو  السیمختلف چهار، پنج تا گ يبه بهونه ها. کنه عوضدستم داد که طعم دهنم رو  گهید ينمونه  هی ترایم

برد که  یمنو به اتاق ترایم. تهوع داشتم و معدم آشوب بود. پا بند نبودم يرفت و رو یم جیسرم گ. بد شده بود یلیحالم خ. برابرِ من خورد

.رهنمیپ يدکمه هادست خودش نبود چون شروع کرد به باز کردنِ  فتارشر ارِیانگار اخت. دیاستراحت کنم اما خودش هم کنارم دراز کش

کار کرده بود؟ داشتم از دلشوره  یچ یکار کرده بود؟ عل یچ ترایم. قلبم تو حلقم بود. دهنم رو گرفتم يو با دست جلو دمیکش يبلند نیه

:رو تکون دادم و گفتم یعل يبازو. مردم یو استرس م

!يکرد وونمید یشد؟ زود بگو عل یبعدش چ -

 یاون خاطرات، داشت عذابش م يآور ادی. گرفته و دمغ شده بود يهاش افتاده بود و صورتش بد جورشونه . دستش گرفت يرو تو دستم

.جمله خودش رو خالص کرد هی يشد و تو رهیبهم خ ینیبا نگاه غمگ. داد

!شد، شد یم دیکه نبا يکار -

:گفتم يبا ناباور. سرم رو با دست هام گرفتم و موهام رو چنگ زدم. دمیتمام وجودم آه کش با

؟يکار کرد یچ ترایشد، شد؟ تو با م یم دیکه نبا يکار -

:گفت یو با عجله و نگران دیحرفم پر ونیم

کنه و چند بار خواستم  یکار م یچ ترایم دمیفهم ینداشتم، نم یکار رو کرد، من اصال حالِ خوش نینکردم، خودش ا يکار چیمن ه! نه نه -

آورد، چشم  یخودش رو در م يهم که لباس ها یوقت. نشون بدم یتونستم عکس العمل یکه اصال نماون قدر حالم بد بود  یمانعش بشم ول

که  یتو همون لحظه که چشم هام رو بستم از حال رفته بودم، وقت. چشم هام رو باز کردم هوا روشن شده بود یو وقت نمینبهام رو بستم که 

داشت  ترایافتاد که شبِ قبل م ادمیهمون موقع . تنش نبود یلباس چیکنارم خواب بود و ه ترایم. افتاده یکه چه اتفاق دمیشدم تازه فهم داریب

خودم رو  ينتونستم جلو. افتاد، پوزخند زد تیچشمش به اون وضع یکردم، وقت داریرو ب ترایم. آورد یمن و خودش رو در م يلباس ها

 ترایم. سکوت کرده بود شیشش، هفت ماه پ نیتا هم. کرده بود نگفت، سکوت یچیه ترایم یصورتش زدم ول يتو یمحکم یلیو س رمیبگ

 شونیعروس! گذرونده بود یدونم اون شب رو تا صبح تو آغوش ک یکه نم ییرضا. ضابا ر یکس حرف نزده بود حت چیباره با ه نیدر ا
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از من باشه  ترایم يکه بچه  نیا ترسِ اسال ها ب نیتمام ا. دیبه گوشم رس شیچند وقت بعد هم خبرِ باردار. کایبرگزار شد و رفتن امر

.افتاده سکته کرد ترایمن و م نِیب یچه اتفاق دیفهم یقتو. کردم مادر بزرگ بود یکه براش درد و دل م یتنها کس. کردم یزندگ

:گفت یلرزون يبا صدا. روون شد یعل يچشم ها ياز گوشه  اشک

اون قدر . من و مادر بزرگ هست نیب یدرد مشترک هی دیبود که فهم ژنیگ، فقط بکه هم من داغون بودم، هم مادربزر ییاون روزها يتو -

 یوقت. رو براش گفتم زیعاقبت هم همه چ. بهش نگفته بودم يزیچ ترایم يدرباره  یبودم که حال و روزم رو درك کنه ول یمیصم ژنیبا ب

وقت خودم رو  چیه. مادر بزرگ رو یضیبگم و هم علت مر داشتم که هم از خودم ازیسنگ صبور ن هینداشت به  یوشمادر بزرگ حال خ

 یلعنت یاگه به اون مهمون. اومد یبال سرش نم نیزدم ا یاگر من با مادر بزرگ حرف نم. بخشم که اون بال رو سرِ مادر بزرگ آوردم ینم

.افتاد یاتفاق ها نم نیرفتم ا ینم

و ادامه  دیکش یآه. تونستم سرزنشش کنم یبدم و نه م شیتونستم دلدار ینه م. تونستم بگم ینم یچیمنم ساکت بودم، ه. کرد سکوت

:داد

. يومدین یول يایاز تو هم خواستم باهام ب. دنشیبدر هم رفتم د زدهیبچه باهام حرف زد، شب س يدرباره  ترایبود که م يچهارشنبه سور -

 یو م شیبره آزما یبچه رو م ترا،یخبر از م یرضا هم ب. تراینه به منه به رضا داشته،  یشباهت چیبچه بزرگ تر شده ه یگفت که هر چ ترایم

هم  ترایم. رو طالق بده ترایخواست م یم نیهم يشه و برا یشن و دعواشون م یم ریدرگ يبد جور ترایبا م. ستیفهمه که بچه از خودش ن

که  یتیواقع. شدم یرو به رو م تیبا واقع دیباالخره با. همساله روشن بش نیا شهیهم يبار برا هیکه  کایرفتم امر. بود دهیمنو وسط کش يپا

.هم نباشه دیشا ایممکن بود به ضررم باشه 

با هم  يبد جور م،یرفته بود شیآزما يکارها يبار که با رضا برا هی. میزد ینم یباره حرف نیکدوم در ا چیه ترایخاطرِ حضورِ مادر م به

 الِیفکر و خ. شدم یروم بود که داشتم داغون م یو روح یاون قدر فشارِ عصب. ا هم سرِ منوو من دست رضا رو شکستم و رض میشد ریدرگ

شد بهت زنگ  یروم نم! به تو بگم يکه چه طور نیفکرِ ا. کرد یم وونمیکار کنم، د یچ ییآبرو یب نیکه نکنه بچه از من باشه و با ا نیا

به خاطرِ همون . رفتم کانادا یم دیخارج از کشور بهم داده بودن که با تیرمامو هیهمون موقع هم از طرف کارم . بگم يزیبزنم و چ

با ! رم یچرا دارم م يدینپرس یتو حت یقانع کردم ول تیخانوادم رو با اسمِ مامور. شد یقدر طوالن نیرفتنم ا هموقع هم بود ک یب تیمامور

که ممکنه از من باشه؟ تمام اون دو ماه با مادرم  يبچه ا يدم، برا یم تیهو صیتشخ شیگفتم دارم آزما یزدم و م یزنگ م دیبا ییچه رو

که  دمیفهم. شرمندت شدم یلیزنم، خ یهر روز برات زنگ م یکه تو به همه گفت دمیفهم یوقت. فتمگر یدر تماس بودم و سراغِ تو رو م

عمه ات حالت به  ياون شب که خونه . گرفتم یم که مادرم مشکوك بشه سراغِ تو رو ازش نیمنم بدونِ ا. بفهمن يزیچ هیبق يدوست ندار

نداشتم، اگر اون بچه مالِ  يچاره ا یروز انداختم ول نیاومد که تو رو به ا یم ماز خودم بد. هم خورده بود، من دو روز بعدش با خبر شدم

 شیهر سه تامون آزما. ادیب شیابِ آزمابودم تا جو فیسردرگم و بالتکل. خواستم تو چشمِ تو و خانوادت نگاه کنم یم ییمن بود با چه رو

رفت،  ترایم يوسط آبرو نیا ینمازِ شکر خوندم ول ست،یبچه مالِ منم ن فتاومد و دکتر گ شیکه جوابِ آزما يروز. ترایمن، رضا و م م،یداد

 یفکر م. رضا پنهون کرده بودبشم و از  کایامر یباهاش راه شیآزما يکرد که من برا یفکرش رو نم ترایم. هم در کار بود یچون نفر سوم

 ابونیخ يتو. شدن ریدرگ يبد جور ترایلو رفت، رضا و م هیدادم و قض شیرفتم و آزما یوقت یشه ول یتموم م هیکرد با آوردنِ اسمِ من قض

 یگفت که اون شب لعنت باالخره. سر و صورتش پر از خون شده بود. جداش کردم ترایاز م یبدبخت یبا کل. ترایکه رضا افتاد به جونِ م میبود
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منم که . در واقع بهش تجاوز کرده بودن. که به اجبار انجام شده بود يرابطه ا. رابطه داشته ترایهم با م يا گهیشخص د ،یاون مهمون يتو

ازدواجش با رضا به  بزنه یبود که اگه حرف دهیهم ترس ترایم. افتاده بود ترایم يبعد از اون برا یچه اتفاق دمیشده بودم و اصال نفهم هوشیب

که  یعذاب از گناه بزرگ. ترا نبود، به خاطرِ عذاب وجدان بودیبودم به خاطرِ عالقه ام به م يکه از ازدواج فرار ییتمام اون سال ها. هم بخوره

.ناخواسته مرتکب شده بودم ایخواسته 

.رو با دست هاش پوشوند و سرش رو با تاسف تکون داد صورتش

عمره داره مثل خوره وجودم رو  هیذهنم مونده  يکه تو يصحنه ا نیآورد، هم یام نشسته بود و لباسش رو در م نهیس يرو ترایکه م ادمهی -

ازدواج کردم،  یکه وقت نیاز ا دمیترس یم. امیخواستم با خودم کنار ب یم يمونده بود چه جور ادمیدونم اگه تمام اتفاقات  ینم. خوره یم

 يرو جلو يا گهیزنِ د یول يریکه همسرت رو در آغوش بگ نیچشمم ظاهر بشه، فکرِ ا ياون شب جلو يه و خاطر ترایم ي ههمش چهر

.کرد یم وونمید ینیچشمت بب

! یعل ي هیگر نم،یاش رو بب هیتونستم گر ینم. دیدو تا چشم هاش گذاشت و شونه هاش لرز يانگشت اشاره و شستش رو، رو. کرد سکوت

 یعمر عذابِ روح هیکه  نیپاش بره، چه برسه به ا يخار تو هی نمیتونستم بب یکه عاشقش بودم و نم ی، کسبود میزندگ يکه همه  یکس

. باشه ریعذاب درگ نیا باداشته باشه و هنوز هم 

 یعیکه حالِ طب یعل! شم؟ یکرد ازش متنفر م یفکر م یچرا عل. قضاوت کردم و به دردش اضافه کردم یعل يقدر عجوالنه درباره  چه

هم  چارهیب يترایهمون م دیشا. سوء استفاده کرده بود یعل یِجیاز گ تراینبوده، در واقع م ترایبه خواست خودش هم با م ینداشته، در ثان

!چند نفر رو تباه کرد یزندگ یمشروبِ لعنت. کرد ینم يکار نیهرگز چن داشت یعیاگر حال طب

رو نبخشم، اصال من  ینداشت عل یلیدل. سال هنوز نتونسته بود خودش رو ببخشه اون قدر عذاب وجدان داشت که بعد از شش! یعل طفلک

.کرده بودم تشیهام اذ يبا ندونم کار يجور نیکه ا دیبخش یمنو م دیبا یعل! نه ایکاره بودم که ببخشم  یچ

.که بهش داشتم صداش زدم یشونه اش گذاشتم و با تمام عشق يرو، رو دستم

جونم؟ یعل -

:صورت مرطوبش رو با دستم پاك کردم و گفتم. شد رهیال آورد و به چشم هام خرو با سرش

تو که با ! تو نبود رِیافتاد که تقص ترایتو و م نِیهم که ب یاون اتفاق. خدا رو شکر که اون بچه از تو نبود ،یتموم شده عل یهمه چ گهید -

 یتو چرا خودت رو نم ده،یخدا تو رو بخش یوقت. رهیپذ یهاش رو مبنده  يمطمئن باش خدا توبه . يخواست خودت اون کار رو نکرد

 شیاگر همون شش سال پ. نکن يقدر خود خور نیا ،یعل. زد یلبخند م دمشیامروز که د. بهتره یلیهم که حالش خ زرگمادر ب ؟یبخش

.يرو هم فراموش کرده بود یتا االن اون شبِ لعنت يبود دهیخودت رو بخش

:م گذاشت و گفتصورت يرو، رو دستش

؟یمون یسارا، با من م -

هم  ينمونده بودم؟ فقط پلک هام رو، رو یمگه تا االن با عل! بود؟ یچ یحرف عل یاصال معن! بگم دیبا یدونستم چ ینم. نگاش کردم فقط

شونه اش  يسرم رو. آغوششتو  دیمنو کش یهنوز چشم هام رو باز نکرده بودم که عل. دیچک رونیپلک هام به ب نیفشار دادم و اشک از ب

 یبیحسِ عج. کمرش گذاشتم يدست هام رو، رو. دمیشن یبلندش رو م ينفس ها يصدا. شونه ها و کمرم قفل شد وربود و دست هاش د
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 برداشته شده بود رو یدوش عل يکه از رو يبار ینیانگار سنگ. شد یو رو م ریقلبم ز ،یبا هر نفسِ عل. یحسِ سرخوش ،ییداشتم، حسِ رها

تونستم  ینم یحرکت چیبود که ه ادیز یعل ياون قدر فشارِ دست ها یول رمشیبگ غوشمخواست محکم تو آ یدلم م. کردم یاحساس م

با  فشیتکل. افتادم ترایم ادیدوباره . خواست تموم بشه یدلم نم. رو دوست داشتم ینفس تنگ نیبود که ا بینفسم تنگ شده بود و عج. بکنم

شد؟ یم یرضا چ

؟یعل -

زم؟یجونم عز ؟یجوِن عل -

!برام داشت یچه لذت یحرف ها از زبونِ عل نیا دنِیکه شن آخ

خواد طالقش بده؟ یشد؟ رضا م یچ ترایم -

؟یتو هنوز تو فکرِ اون -

 يرین هم تقصاو. جا رونده و از اون جا مونده نیاز ا. سوزه یدلم براش م ییجورا هی. کرده ریذهنم رو درگ يبد جور ست،یدست خودم ن -

نامشروع تو دامنش گذاشت که گناهش گردنِ  يبچه  هیهم که  ياون نامرد. کرد یرو نم یاشتباه نینداشته وگرنه چن ينداشته، حالت عاد

.ستین ترایم

و ! ایم و لعپرها یو حت ترایم ،یعل يدرباره . رفتم یم یطرفه به قاض هیهمه  يدرباره . کردم یقدر عجوالنه قضاوت م نیا شهیمن هم چرا

اون اتفاق رو از رضا پنهون  ش،یحفظ زندگ يرضا رو دوست داشته و برا ترا،یم. داشته یلیخودش دال يبرا یکه هر کس دمیفهم یحاال م

.که دربارشون نکرده بودم ییرفتن و من چه فکرها یشاپ م یذاشته و کاف یقرار م یبه خاطرِ بچه بوده که با عل. کرده بود

حرف زدم،  یلیبا رضا خ ترایم يدرباره . خطا کردن هیدر واقع هر دو . مرتکب شده بود رو انجام داده ترایکه م یاشتباه رضا خودش هم -

.نگران نباش، رضا قصد طالق دادن نداره، چون هنوزم عاشقِ چشم و ابروشه

. کمرم به حرکت در اومد يرو یعل يها دست. استیحسِ دن نیحسِ آرامش بهتر. بودم دهیبه آرامش رس. دمیمنم خند. دیخند زیر و

چند لحظه مکث کرد و بعد . دستش رفت سمت بازوم و نوازشش کرد. شد یرفتن و تنم مور مور م یم نییکمرم باال و پا يدست هاش رو

:آروم گفت یلیخ

قدر دون دون شده؟ نیچرا پوستت ا -

:انداختم و گفتم نییاومدم و سرم رو پا رونیآغوشش ب از

.کم سردم شد هی ،یچیه -

:گفت طنتیو با ش نهیآورد تا صورتم رو بب نییرو پا صورتش

... ایکه سردت شده؟  یمطمئن -

:با خجالت گفتم. اش و به عقب هلش دادم نهیس يلبم رو گاز گرفتم و دستم رو گذاشتم رو يگوشه . خجالت گُر گرفتم از

.ریشب بخرم بخوابم،  یم گهیتموم شد، من د یشبانگاه يقصه  -

و چشم هام  دمیپتو خز رِیز. تخت يرو دمیاتاقم و پر ينشون بده، با سرعت رفتم تو یعکس العمل ایبزنه  یبتونه حرف یکه عل نیاز ا قبل

هنوز کامل خوابم نبرده . زود چشم هام گرم شد یلیخ. دمیابرها خواب يکردم رو یاون قدر فکر و روحم آرامش داشت که حس م. رو بستم
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 ینفس هاش به صورتم م. صورتم خم شد يرو. نکردم یحرکت چیخواب بودم که ه جِیکنارم احساس کردم، اون قدر گ وه حضورش ربود ک

.و رفت دیلب هام، چونه ام رو بوس يبه جا یلب هام بود ول کیلب هاش نزد. خورد

»هجدهم فصل«

مثل  میحاال شد. آرامش به خونه برگشته. فاهم ها برطرف شدکه سوء ت یگذره، همون شبِ سرنوشت ساز، شب یماه از اون شب م سه

لذت بخشه، هم  یبا عل یزندگ. چنیپ یهم م يزنن و مدام به پر و پا یهم م يدارن و تو سر و کله  یکه با هم شوخ ییخواهر و برادرها

دو بار هم جارو  یکیها  یتازگ. پزه یغذا موقت ها  یبعض. یداره، هم تلخ یهم مهربون. یقهر داره، هم آشت مه. داره، هم آرامش جانیه

 یهنوز مجهوالت. کنه یکار م یچ یدونم عل یو نم ستمیناهار هم که من ن. شام با منه يشوره و ظرف ها یصبحونه رو اون م يظرف ها. زده

. شه بپرسم یکه من روم نماز مجهوالته  یکیشغلش هم  نیهم. شه یم شیشخص یمربوط به زندگ هک یمجهوالت. ذهنمه يتو یعل یِاز زندگ

به من  یدونم که احساسِ عل یخواهرش باشم؟ م دیتا آخرِ عمر با یعنی ه؟یچ یزندگ نیا يمن تو فیکه تکل نهیمجهول ا نیبزرگ تر

اون  وقت ها یهست که منو به عنوانِ همسر قبول داشته باشه؟ بعض يقدراون  ه؟یبودن تا چه حد شتریب نیا یول ه،یاز حسِ برادر شتریب

هر ! جنگ دونِیشه م یکنم و اون وقته که خونه م یخواد دق دلم رو سرش خال یشم و دلم م یم یکنم که عصب یفکر م زهایچ نیقدر به ا

.اتفاقِ جالب افتادم هی ادیاسم پتو اومد . بالش و پتو وگرفته تا کوسن  ییاز صندل و دمپا. میکن یدمِ دستمون برسه واسه هم پرتاب م یچ

من بازم سردم بود و پتو رو محکم  یروشن بود ول يکه بخار نیبا ا. میدید یم لمیو ف میکاناپه نشسته بود يرو ونیزیتلو يپا یب با علش هی

. چهیاز پتو رو هم دورِ خودش بپ یخواست قسمت یم. شروع کرد به باز کردن پتو از دورِ من یبعد عل قهیچند دق. بودم دهیچیدور خودم پ

:گفت یعل میپتو قرار گرفت رِیز ییادوت یوقت

.ریبدر بخ زدهیس ادی -

:در آورد و گفت بشیرو از ج لشیموبا یعل. همون روز افتاده بودم ادی قایخودمم دق. دمیخند

.اس ام اسِ جالب برام اومده، بذار برات بخونمش هی -

.رو دور شونه ام حلقه کرد و شروع کرد به خوندن دستش

.چسبد یلبو م در فصل زمستان که -

:ادامه داد يا انهیشد و با لبخند موذ رهیچشم هام خ تو

.چسبد یآغوش و فشار و گفتگو م -

:کرده بود با خنده ادامه داد فیک يکه از تعجبِ من بد جور یعل. هام گرد شد و ابروهام رفت تو هوا چشم

.کم کن يبخار يباال يپس شعله  -

:گفت یبیگوشم با لحن عج گردنم فرو کرد و کنار يرو تو سرش

.چسبد یپتو م ریچون عشق فقط ز -
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 یزدم، نم یخوردم و دست و پا م یوول م یهر چ. دینشون بدم، محکم بغلم کرد و گردنم رو بوس یکه بتونم عکس العمل نیاز ا قبل

:گفت یو م دیخند یهم سرخوشانه م یعل. بکشم رونیتونستم خودم رو از آغوشش ب

.يدر بر یتون ینزن، تا خودم نخوام نم خودیبقدر زورِ  نیا -

 نیکه اصال انتظارِ چن یعل. یباسنِ عل يکه داشتم زدم رو ییرویبا تمام ن. که پام بود، تو دستم گرفتم ییلنگه از دمپا هیرو باال آوردم و  پام

ز فرصت استفاده کردم و پا گذاشتم به ا. لحظه دست هاش شل شد و با تعجب زل زد تو چشم هام هی يرو نداشت، شوکه شد و برا یکتک

.هم به دنبالم یلفرار، ع

لنگه رو هم در آوردم و گرفتم  یکیکه بتونم هم راحت تر بدوم و هم از خودم دفاع کنم، اون  نیا يدستش بود و برا مییدمپا ي لنگه

که تونستم  يخودش رو به من رسوند و من تنها کار مبل، يپرش از رو هیبا  یعل. میکرد یم گهیو دنبالِ همد میدیدو یدور مبل ها م. دستم

.رو کمتر احساس کنم ییخواستم درد دمپا یم. دمیچیکاناپه چنگ زدم و دور پام پ يبود که پتو رو از رو نیانجام بدم ا

 یحس چیجا بود که ه نیزد و جالب ا یپاهام م يتوش بود، رو ییاش که دمپا گهیکرد و با دست د یدستش پتو رو از دورم باز م هیبا  یعل

!بودم که اون قدر محکم زدمش رحمیاومد محکم بزنه و من چه قدر ب یدلش نم! داد یجز حسِ نوازش بهم دست نم

سه چهار  بایتقر. سرما خورده بود و حالش بد بود یعل. برطرف شد شیچند روز پ نیوجود داشت، هم یعل يکه درباره  یاز مجهوالت یکی

که  ژنیب. هم اومدن یو ضح ژنیو ب ادتشیخانواده هامون همه اومدن ع. گرفته بود یکرد و مرخص ینه استراحت مخو يبود که تو يروز

:و خنده افتاده بود گفت یرو دورِ شوخ یحساب

!شه یقشنگ م یلیشه خ یلخت م یآخه عل. تنگ شده یعل يگن دلمون برا یگرفتن، م یبچه ها همه سراغت رو م -

خش  يو سرفه ها ضشیبا اون حالِ مر یعل. نگاه کردم یزل زده بودم و بعد هم طلبکارانه و اخمو به عل ژنیدهنِ بمن هاج و واج به  و

:خنده و سرفه گفت ونیدارش، به خنده افتاد و م

خب  ،ینجوجه دنبالِ م نِیتو هم که همش ع ارن؟یپشت سرمون حرف در م یگ ینم! چه طرز حرف زدنه؟ نیآخه ا! ژنیخدا مرگت نده ب -

!یسارا چشم هاش شده قد نعلبک نیبب. ناجور بکنن يمردم حق دارن فکرها

:و گفت دیبه بازوم کش یدست

.گه یم ونیرو باور نکن، هذ ژنیب نیا يحرف ها -

:گفت ژنیب

 يریگ یم گوریو ف یش یاستخر لخت م يایبعد هم م یکن یرون و بازوها رو گنده م نیباشگاه ا ير یم یه یوقت. آقا یحرف حق تلخه عل -

شه  یکنن، م یم نتیشکنه نفر یدلشون م ،يد یخوش نشونشون نم يشن، تو هم که رو یمردم از راه به در م يپسرها. گهیشه د یم نیهم

.خونه يگوشه  یافت یم یش یم ضیمر! ینیب یکه االن م ینیهم

. بود یقدر محکم و عضالن نینبود که بدنش ا خودیپس ب. یعل يبرجسته  يشد سمت بازوها دهیو من نگاهم کش میدیغش غش خند همه

.بودن گهیمکملِ همد ییجورا هیکه به نظرم  یدو تا ورزش ،يشنا و بدنساز. پنبه بودم نِیبرخالف من که ع

****
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اضافه  يود درباره معاون کارخونه بود و قرار ب يریام. منو به دفترش احضار کردم يریام يبودم که تلفن زنگ خورد و آقا شگاهیآزما تو

کار رو  نیمختلف، قبول کرد که ا يها يریبه دفترش که رفتم بعد از بهونه گ. میبا هم صحبت کن مونیدیبه محصوالت تول ا،یکردن سو

 نیشه و ابرامون درآمد زا با دیبا يبود که از نظرِ اقتصاد نینظرش ا. کارخونه قبول کنه یامور مال ریکه مد نیبه شرط ا هانجام بده البت

.خودم گذاشت يرو هم به عهده  یمال ریکردنِ مد یراض. داد یم صیتشخ دیبا يا گهیمساله رو هم ظاهرا شخص د

تا اون موقع الزم نشده بود که به دفترِ . کردم یکارخونه مراجعه م يمالقاتش به دفترِ مرکز يبرا دیکارخونه نبود و با يتو یمال ریمد دفترِ

!کار منصرف بشم نیو از ا ارمیمنو با اون طرف کرده تا جلوش کم ب يریکه ام(!)  هیآدم گَند دماغ یمال ریدم مدمطمئن بو. برم يمرکز

زد و  یداشت با تلفن حرف م! نشسته بود زیپشت م یشرکت با وضعِ نه چندان مناسب یمنش. کردم دایرو پ يپرسون دفتر مرکز پرسون

از اتاق ها باز شد و  یکیهمون موقع درِ ! بود دایسرش کرده بود که گردنش پ يلش رو هم طورشا! کرد یم دیهمزمان رژ لبش رو تجد

:گفت يپاش بلند شد و با عشوه گر يتماس رو قطع کرد، جلو عیهم سر یمنش. یاومد و رفت به سمت منش رونیب يساله ا یمرد س

قربان؟ نیداشت يامر -

:گفت یخودمون یلیگردنش رو نوازش کرد و خ ،ید دستش رو برد داخلِ شالِ منشاون مر. حضورِ من نبودن يکدوم متوجه  چیه

!؟يایم گهیامشب که د -

 دمیهر دو سرشون رو بردن به سمت هم و من که د. هم گذاشت ينثارش کرد و پلک هاش رو رو يمچِ دستش رو گرفت، لبخند یمنش

. دمیند يزیو چ دمیزدم و وانمود کردم که تازه رس يا شهیمحکم به درِ ش ي چند ضربه ن،ییشه سرم رو انداختم پا یاوضاع داره افتضاح م

.ارمیکم ب يریام يداد که جلو یدر برگردم اما غرورم اجازه نم يخواستم از همون جلو یخورد و م یحالم داشت به هم م

:تفاوت رفتم جلو و گفتم یب يهربا ظا! رو که باال آوردم از هم فاصله گرفته بودن و چند تا پرونده هم دستشون بود سرم

.داشته باشم یمالقات یامور مال رِیخواستم با مد یمن م. دیسالم، خسته نباش -

:که خودش رو جمع و جور کرده بود، گفت یمنش

ن؟یداشت یشما وقت قبل. االن تو جلسه هستن شونیا -

.صحبت کنم شونیمحصول تازه با ا دیتول يدرباره  دیکارخونه اومدم و با شگاهیمن از آزما. دارم يکار ضرور ینه، ول -

:مرد گفت اون

.من بتونم به شما کمک کنم دیشا -

:دمیپرس اطیراستم باال رفت و با احت يابرو

؟یجناب عال -

.کارخونه يزیهستم، مسئول برنامه ر یبنده بهرام -

.شم یدم منتظر بمونم تا جلسشون تموم بشه، مزاحم شما نم یم حیپس ترج. صحبت کنم یمال رِیبا مد دیبه من گفتن که با يریام يآقا -

 یکه معلوم نبود با چه چشم ییآدم ها نیکردم، اونم چن یباهاش دسته و پنجه نرم م دیکه من با ستین یاون کس یبودم که بهرام خوشحال

وقت  یهنوز هم بعض. کنم رونیدم تا فکرش رو از سرم بکردم و سرم رو تکون دا یپف. افتادم ترایم ادیناخودآگاه ! کنن یبه زن ها نگاه م

.افتادم یم ترایم ادیها 
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 یوقت یباشه ول یاتفاق شاک نیبه خاطرِ ا یخواست از عل یدلم م. سوخت یم یلیرابطه داشته دلم خ یکردم که با عل یفکر م نیبه ا یوقت

چرا به خودش . رو بجوم ترایم يخواد خرخره  یاون وقته که دلم م. بوده ریتقص یب یکه واقعا عل دمیرس یم جهینت نیکردم به ا یفکر م

.رهیکه متعلق به اون نبود، کام بگ يمرداجازه داد از 

 يدفعه چشمم افتاد به حلقه ا هینظر گرفتم و  ریرو ز یمنش يگذر زمان کارها يبرا. هم رفت به اتاقِ خودش یبهرام. یصندل يرو نشستم

:دمیپرس یناگهان یلیکه بخوام، خ نیاز ذهنم گذشت و بدونِ ا يفکر! انگشتش بود يکه تو

!ن؟یدار ینسبت یبهرام يشما با آقا -

:عاشقانه گفت یلیخ یمنش

!میدو ماهه که نامزد کرد -

که اونا  نیبا ا! در موردشون کردم ییچه فکرها ؟یکه زود قضاوت نکن يریبگ ادیو  یآدم بش يخوا یم یک! سارا خانوم ریبگ لیتحو! بفرما

:تکون دادم و گفتم يسر! کردم یم یاحساسِ شرمندگ یکرده بودم ول يدونستن من چه فکر ینم

.مبارك باشه ،یبه سالمت -

:بعد گفتم قهیدق چند

- شه؟ یتموم م یجلسه ک

.گهیساعت د هیفکر کنم  -

.تر تموم کننجلسه رو زود يطور نیا دیشا نمشون؟یخوام بب یکه من م نیشه بهشون اطالع بد یم -

.دیبله، چند لحظه صبر کن -

:چند لحظه بعد گفت. رو گرفت يرو برداشت و شماره ا یگوش

 يکه از طرف آقا نیخوان با شما مالقات کنن، مثلِ ا یاومدن و م شگاهیاز آزما یکه وسط جلسه مزاحم شدم، خانوم دیببخش د،یخسته نباش -

.اومدن يریام

:د هم برگشت سمتم و گفتچند لحظه گوش داد و بع یمنش

شما خانومِ؟ د،یببخش -

.هستم یمیرح -

:گفت یگوش يتو یمنش

.هستن یمیخانوم رح -

- ...

.بله چشم -

:رو گذاشت و گفت یگوش یمنش

.نیمنتظر بمون گهیساعت د میگفتن اگر ممکنه ن -

.ستین يباشه، مساله ا -
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:دمیخاطر پرس نیبه هم. داشته باشم يشتریب یبرخورد باهاش آمادگ يتا برا مریدربارش بگ یبد نباشه اطالعات دیخودم گفتم شا با

ن؟یکن یجا کار م نیشما چند وقته ا -

شه، چه طور مگه؟ یم یسال کهی -

نه؟ ای فاتنیتابع تشر یلیباهاش برخورد کرد؟ خ دیداره؟ چه طور با یچه طور اخالق ریمد يآقا نیخواستم بدونم ا یم -

:بهش داره گفت یگار ارادت خاصکه ان یلحن با

خواد  یدلشون نم. که دارن، حساسن یتیکم نسبت به مسئول هیفقط . هم ساده و خوش برخوردن یلیبرعکس، خ. ستنیطور ن نینه، اصال ا -

.شناسن فهیوظ یلیدر واقع خ. به کارخونه وارد کنن يفشار هوده،یب يو خرج ها يبا سهل انگار

 یاونا که رفتن، تلفنِ منش. اومدن رونیکردن ب یم یکه خداحافظ یخندون، در حال ياز شد و سه تا مرد با چهره هاساعت بعد درِ اتاق ب مین

:بعد از جواب دادن، به من گفت یزنگ خورد و منش

.مهندس منتظرِ شما هستن يداخل، آقا دییبفرما -

 يکه تو یپشتش به من بود و داشت به گلدون. رفتم داخل» .دییمابفر«: گفت یچند ضربه به در زدم و وقت. و بلند شدم دمیکش یقیعم نفس

!وِلو شدم نیزم يمنم همون جا پشت در، رو. صورتش رو برگردوند و جوابم رو داد. سالم کردم و در رو بستم. داد یدفترش بود، آب م

سال  کیباشه و من بعد از حدود  یکنم عل یکه توش کار م يکارخونه ا یمال ریشد مد یباورم نم! زدم یزده بودم بهش و پلک نم زل

!باشم دهینفهم نویهنوز ا ،یبا عل یزندگ

:لبم و گفت يرو گذاشت رو وانیل. آب برداشت و اومد سراغم وانیل هی عیسر. انگار وضعش بهتر از من بود یعل

.یرو گفت، حدس زدم خودت باش تیلیکه فام یمنش. شه یبخور حالت بهتر م -

:دادخنده ادامه  با

.میدیبر یپاتون سر م يجلو يزیچ ،يگوسفند ،يگاو نیگفت یم. نیافتخار داد ن،یمنور فرمود ؟يراه گم کرد! طرف ها دخترك نیاز ا -

:گفتم ینگاهش کردم و با سردرگم. دمیاز آب رو خوردم و سرم رو عقب کش یکم

که منم توش کار  یکن یکار م ياون کارخونه ا يتو واسه  یعنی ؟یسته یمال رِیتو مد یعنی ؟یکن یکار م یجا چ نیجا چه خبره؟ تو ا نیا -

؟یدونست یکنم؟ تو م یم

:سرش رو تکون داد و گفت یعل

...ازدواج  لِیمن همون اوا. درست بود یکه گفت یبله، هر چ -

:لحظه مکث کرد و بعد گفت چند

.یهمخونگ لِیهمون اوا -

:زد و ادامه داد یچشمک

.یدون یکردم تو هم م یاتفاقا من هم مثلِ تو شوکه شدم، فکر م. دمیهمموضوع رو ف نیا -

:به کمرم زدم و گفتم یاز جام بلند شدم و دست طلبکارانه

؟يدیدونستم؟ تو از کجا فهم یم دیمن از کجا با -
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:رو باال انداخت و گفت ابروهاش

.شه گفت یجزء اسراره، نم نایا -

 شگونِیاومد، منم مجبور بودم ن یبازوهاش سفت بود و تو دست نم. از بازوش گرفتم یشگونین. دیارب یم یگوشیچشم هاش خنده و باز از

:گفتم یبا بدجنس. آخش بلند شد! رمیبا ناخنم بگ زیر

.بگو تا ول کنم -

!انصاف یب يریگ یچه قدر بد م. اَمون بده قهیدق هی. گم یباشه باشه م -

.ادمستیا نهیرو ول کردم و دست به س بازوش

.میکرد بتیتعق... راستش ... خب  -

:تعجب گفتم با

؟"میکرد" بتیتعق یگ یکه م نیحاال مگه چند نفر بود! چشمم روشن ب؟یتعق -

ژن؟یتونسته همراهم باشه جز ب یم یخب معلومه، ک -

:ادامه داد. نگاش کردم یحرف چیه بدون

کار رو  نیخب من ا یسرك بکشم ول تیدرسته، حق نداشتم تو زندگ. کنجکاو شدم تیتو و زندگ يدرباره  لیراستش من همون اوا -

.کردم

:گفت جانیراحت شد و با ه الشیخ دیلبخندم رو که د. خندم گرفته بود. نگام کرد یچشم ریانداخت و ز نییبچه ها سرش رو پا مثل

بعدش  ياز دفعه  نیواسه هم میگمت کرد کیتراف يوبار ت هی. دنبالت میافتاده بود یسیپل يها لمیف نیع! شده بود یچه وضع یدون ینم -

.میشد یآورد، از خنده روده بر م یدر م ییها يهم چه دلقک باز ژنیب نیکه ا يوا. میکرد یبا موتور دنبالت م

:ابروهاش رو باال انداخت و گفت يحالت خنده دار با

واقعا . جالب بود یلیخ. میهمکار باش ییجورا هیشد که  یباورم نم. دل تو دلم نبود ،ير یکارخونه رو م رِیمس يدار دمیاون روز که د -

.بود یتصادف جالب

:سکوت کرد و چند لحظه بعد گفت یعل. بود دهیمنو د يجور نیهم ا ژنیب. کرده بودن بمیتعق ژنیو ب یدرست گفته بود که عل یضح پس

جا؟ نیا يشد که اومد یچ یراست -

سرِ  به،یرفت و مثلِ دو تا همکارِ غر ادمونینسبتمون  گهید. موضوع رو براش گفتم و بحثمون شروع شد. کار داشتم یافتاد چ ادمی تازه

 یاضاف ي نهیو هز هودهیکار خرج ب نیکردم که ا یبهش ثابت م دیخواست و با یانجام کار م يبرا یمحکم لیدال. میکرد یموضوع بحث م

 یکنم، چهار روز بهم مرخص یرو راض یشد بتونم عل یکه باورش نم يریام. ه برگشتمبه کارخون روزمندانهیشدم و پ فقباالخره مو. ستین

!داد

کرده  چیرو سوال پ یاون قدر عل. داده، بهش زنگ زده بود تیرضا یکه بفهمه چرا عل نیا يبرا يریاز سرِ کار اومد گفت ام یکه عل عصر

 یبود، به اون هم چهار روز مرخص قیرف یهم چون با عل يریام! میشوهر هستبود که ما زن و  دهیفهم یعل يحرف ها نیبود تا باالخره از ب

!داده بود
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به خاطرِ نبودن محمود  یمن ول يبابا يخونه  میکرد بر شنهادیپ یعل. باباش يخونه  میرفت مون،یشروعِ استفاده از مرخص يشب برا همون

.میکه زنگ رو زدساعت نُه بود . اونا مهم تر بود شِیو فاطمه و زهرا، رفتن پ

:گفتم. چشماش جمع شده بود يخانوم هم اشک تو مهیسل. گُل از گُلش شکُفت د،یدر رو باز کرد و تا ما رو د یعل يبابا

ن؟یکن یم هیچرا گر -

شما جوونا؟ یمعرفت یاز ب -

:گفت یعل

م؟یکرد يا یمعرفت یچه ب -

 یکینزد نیاز شما که راه به ا نمیزنه، ا یبار هم به زور زنگ م هی یشمال ماه رفته یاون از فاطمه که از وقت ن؟یدون یخودتون نم یعنی -

.طرف ها نیا نیایبار م هی یقاف و سال يبراتون شده قله 

وقت سر خاروندن  يکار و گرفتار گهید یول میبهتون سر بزن نیاز ا شتریب دیدونم با یالبته م م،یجا بود نیا شیپ يمامان، ما که دو هفته  -

.ذاره یم برامون نمه

:حرف هاش هم گفت يآخر همه . خودشون گفتن یپر بود، شروع کرد از جوون یلیخانوم که انگار دلش خ مهیسل

!میقد يجوون هم، جوونا -

:گفت یعل يبابا

!کنن ها یپشت سرشون رو هم نگاه نم گهیرن و د ینکن خانوم، م تشونیقدر اذ نیا -

. اومد شیپ یکه موضوعِ مرخص نیو باباش هم شروع به صحبت راجع به کار کردن تا ا یعل. نزد یحرف گهیخانوم د مهیکه گفت، سل نویا

:گفت جانیبا ه م،یدار یهر دومون مرخص دیخانوم تا فهم مهیسل

نا؟یفاطمه ا شِیشمال پ میچه طوره بر -

:گفت یعل يبابا

زن؟ میبر میوقت سال، کجا پاش نیآخه ا -

.بزن تو ذوقمون م،یزد یحرف هیهر وقت ما  شما هم که یحاج -

:گفت انهیدلجو یعل يو بابا میدیسه تا خند ما

 یو پس م میزن یم خی میجم بخور يبخار يما حاال اگه از پا م؟یکجا بر یزمستون نیا يتو م،یشد ریپ گهیآخه خانوم جون، من و تو د -

.برن مسافرت دیجوونا با نیا. میافت

.همش کار رو بهونه کرده. جا نبرده چیدخترِ مردم رو ه شون،یهم که بعد از عروس یعل نیا! یحاج یگ یراست م -

:نگاه کرد و ادامه داد یعل به

.نیبکن یحیتفر هیهم خودتون  ن،یبه فاطمه بزن يسر هیهم . هم فاله، هم تماشا. شمال نیسفر بر هی ن،یندار يبهونه ا گهیحاال د -

تا  يا گهید يجا چیاز سفرِ مشهد، ه ریبه غ! غلط يدرسته، چه کار يدونستم چه کار ینم. دو دل بودم يجوربد . میساکت بود یو عل من

.دوست نداشته باشه و مجبور بشه یعل دمیترس یم یبرم مسافرت ول یدوست داشتم با عل. مینرفته بود يحاال دو نفر
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:باالخره گفتم ه؟یکه جوابم چ دیپرس یهم کرد و با نگاهش ازم منگا یعل. و مادرش به ما زل زده بودن و منتظرِ جواب بودن پدر

!موافق باشه، چرا که نه یاگه عل -

خانوم که ذوق کرده بود به تکاپو افتاده  مهیسل. نبود لیم یهم ب یپس عل. دمیکش ینفس راحت. نگاه کردم، صورتش پر از لبخند بود یعل به

:گفت یبود و مدام م

خُب شما  یول م،یایب میتونست یکاش ما هم م! که چه قدر دلم براشون تنگ شده يوا. ت دارم که براشون بفرستمعالمه خرت و پر هی -

.بهشون بزنه يسر هیبره  یکی. دیپوس ییبچه ام اون جا از تنها. میانگار ما رفت نیبر

:گفت جانیبا ه یعل میبه خونه که برگشت. میکرد یم شیزد و ما هم با لبخند همراه یخانوم حرف م مهیسل

.شه بردار یالزم م یدون یم یهر چ ،يخونه ا رِیرو چک کنم، شما هم که مد نیرم ماش یمن م -

.رفت با حرف هاش یم یلیو یلیدلم ق. دونه یخونه م نیمنو زنِ ا یکه عل یعنی نیا! خونه ریمد. دیحرفش به دلم چسب. زدم لبخند

اومد و  اطیاز ح یعل. بعد از اون هم مشغولِ بستن چمدونم شدم. سفر رو جور کنم لِیتا وسا آشپزخونه يو منم رفتم تو اطیرفت تو ح یعل

:گفت میدیبه هم که رس. ستادمیرفتم دم در اتاق ا. صدام زد

؟یشه کمکم کن یچمدون ببندم، م ستمیمن بلد ن -

:با تعجب گفتم. رو به دندون گرفتم و چند لحظه نگاهش کردم انگشتم

برات چمدون بست؟ یک کایآمر یباور کنم؟ پس اون دو ماه که رفت یعنی ؟یگ یم يجد -

:تکون داد و گفت يسر

. که جا گذاشته بودم رو بخرم ییزهایو چ دیصد بار مجبور شدم برم خر یاون مسافرت لعنت يتو -

:نگام کرد و گفت عاجزانه

؟يارین ادمیاون سفر رو  گهیشه خواهش کنم د یسارا، م -

:ت اتاقش و گفتمسم رفتم

. میچمدون ببند میبر ایحاال ب. نداشتم يخوام، منظور یمعذرت م -

دستش . کرد ینگاهم م يداشت با دلخور. داده بود هیبود و به چهارچوبِ در اتاقِ من تک ستادهیهمون طور ا. برگشتم سمتش. ومدین دنبالم

از دست  یکیبه جونِ  یدو دست. جا به جاش کنم یقدم یتونستم حت ینمبود که  نیاون قدر سنگ. سمت اتاقِ خودش دمشیرو گرفتم و کش

و دست هام رو به بازو و کمرش گذاشتم و هلش دادم،  ستادمیرفتم پشت سرش ا. خورد یاز جاش جم نم یول دمشیکش یهاش افتادم و م

منو سرِ کار  وونهید يپسره . دیخند یم يور هیشده بود و  طونیچشم هاش ش. ستادمیدوباره رو به روش ا. باز هم انگار نه انگار یول

:گفتم یعصب! گذاشته بود

ارمت؟یبه زور ب ای يایم -

:باال انداخت و با پوزخند گفت يا شونه

م؟یبر یبه زور م يچه جور نمیدوست دارم بب -
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تونستم از جاش  یقطعا نم. دن شدمشدم و مشغولِ فکر کر رهیتو چشم هاش خ. قالب کردم نهیس يدادم و دست هام رو رو رونیرو ب نفسم

!جانانه بتونم شکستش بدم شِینما هیبا  دیشا. ادیکردم که خودش ب یم يکار هی دیتکونش بدم، پس با

:کردم و گفتم نگاش

. امیجا باش االن م نیچند لحظه هم -

بود رو  دهیبرام خر یکه عل یرنگ یاپ و دامنِ آبلباس هام رو باز کردم و ت ياز کشوها یکیکردم،  یرو احساس م ینگاه عل. تو اتاقم رفتم

 یزانوم بود و کم يبود، دامنش هم تا باال یقیاش قا قهیبازوش داشت و  يباال یکیکوچ يها نیآست. دمشیحموم و پوش يرفتم تو. برداشتم

دم درِ اتاق که . سمت اتاقشکه نگاهش کنم رفتم  نیبه دست از کنارش رد شدم و بدونِ ا یکمرم رو برداشتم و گوش ي قهحل. کلوش

کردم که  یرفتم احساس م یراه م یوقت. شده بود رهیچشم هاش درشت تر شده بود و به پاهام خ. کردم و برگشتم سمتش یمکث دمیرس

. شه یمعلوم م ماز رون یلغزه و کم یبدنم م يدامن رو

هر . نهیکه خوب بب ستادمیعمدا دم در اتاقش هم ا. م تاب دادمگذاشتم و حلقه رو دور بدن يآهنگ شاد. اتاقش يزدم و رفتم تو يپوزخند

هم  ییجورا هی. کردم از جاش تکون بخوره یهر جور شده مجبورش م دیبا ارم،یعمرا حاضر نبودم کم ب یمردم ول یچند داشتم از خجالت م

اگه دوستم داشته باشه ! ده؟ یکردنم نشون م ينسبت به دلبر یکه چه عکس العمل نیباشه، ا یامتحان کردن عل يبرا یراهتونست  یم نیا

. بغلم کنه دیحداقل با

. دادم یبردم و پاهامم تکون م یم نییام تا باسنم باال و پا نهیس يحلقه رو از رو. دمیچرخ یدادم و م یبا آهنگ بدنم رو تکون م هماهنگ

!ده بودمش يحرفه ا یتو حلقه زدن حساب گهید. دیرقص یدامنم با هر حرکتم تو هوا م

 يدلم هر. شونه ام قرار گرفت يدست هاش از پشت دورم حلقه شد و سرش رو. کرد و افتاد ریگ ییکه حلقه به جا دمیچرخ یم داشتم

.دمیصداش رو کنارِ گوشم شن. نییپا ختیر

. خودت يشد پا یوگرنه هر چ ،یبعد شلوار بپوش يبه نفعته دفعه  یسارا، ول يتو برد -

! دوستم داره یعنیحرفش  نیا! دوستم داره یپس عل. چشم هام رو بستم و لبم رو گاز گرفتم. حرف ها داغ شدن نیا دنِیهام از شن گوش

 رونیخودم رو از آغوشش ب! وا بدم يجور نیا یعل يدرست نبود جلو یآوردم، ول یداشتم بال در م! نهیب یمنو به چشمِ همسر م یعنی

:فتمزدم و گ یچشمک. دمیکش

. میرو جمع کن لتیتا وسا اریودم، حاال برو چمدونت رو ببه خ ولیا -

 یتخت گذاشته بودم، عل يکرده بودم و رو هیداشتم ته یبر م دیکه با یلیاز وسا یستیل. سراغِ چمدونِ من میرفت ،یاز بستنِ چمدون عل بعد

. زد یخطش م ستیاز ل یشتم و علدا یخوند بر م یهر کدوم رو که م. گرفت دستش و شروع کردن به خوندن د،یرو که د ستیل

 یمشک يشال سبز که گل ها ،یمشک یشلوار ل ،یسبز و مشک يحوله، شال و کاله، پالتو، مانتو ف،یدندون، شامپو، صابون، ل ریمسواك، خم -

. داره

:رو گذاشت کنار و گفت ستیل. دیخند

 ینوشت قیچمدون؟ چه قدر هم دق يتو یدستت اومد گذاشت دمِ یاون وقت واسه من هر چ! ها یخودت رو ست کن يلباس ها يخوب بلد -

. يکه مبادا جا به جا بردار
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. يکه کدوم رو بردار يکرد یتو خودت انتخاب م ،يرو بردار یگفتم چ یکاره ام؟ من فقط م یمن چ! وا -

:تکون داد و گفت يسر

 .میکم بخواب هی مینصفه شب شد بر. رو بردار لیوسا ي هیباشه، حاال بق -

مونده؟ یچ گهید نمیخب بخون بب -

. یصورت ورِیپل -

. زد یم شخندیخوند ن یطور که م همون

. داره يخاکستر یکه توپ توپ دیجورابِ سف ،یمشک یدامنِ ماکس -

.خوند یو م دیخند یم زیر زیر

... دو تا شورت، دو تا سوتـ  سه،یپل يدامن شلوار -

 یعل. دیچیتو اتاق پ یعل يقهقهه  يو صدا دمیکش رونیاش رو بخونه و برگه رو از دستش ب هیبقنذاشتم . سرش يرو دمیو پر دمیکش یغیج

. شدم یو من از خجالت آب م دیخند یم

.میدیچمدونِ منم بسته شد و خواب باالخره

و  مایاز س یتلفن. نتلف يصندوق شد و من هم نشستم پا يتو لیوسا دنیمشغولِ چ یبعد از خوردنِ صبحونه، عل م،یشد داریکه ب صبح

:گفت یشمال با بدجنس میر یم میدار دیفهم یهم زنگ زدم و وقت نیریش يبرا. کردم یبرادرهام خداحافظ

. نیدست به کار شد يآره نامرد؟ نگفته بود! ماه عسل ير یم يپدر سوخته، دار -

. يکه دست بهم بزنه تو خبر دار شد نیخنگول خانوم، مطمئن باش به محضِ ا! زنه یواسه خودش توهم م. فکت رو ببند -

. تره ياز من حرفه ا نیریش دمیکه زد فهم یبا حرف یول میدار یکیزیخبر نداشت چه قدر با هم تماس ف. دمیدلم خند تو

 که هوا کرد، حاال یچونه ات رو کبود م رِیز نیزد یم ریرو با ت گهیهمد ي هیو سا نیبود ریاون موقع که با هم درگ! آره جونِ عمه ات -

. نباشم اقتیل یب يِخبر نذار که نگرانِ تو یمنو ب یول نیبکن ن،یگم نکن ینم! نیکن یخدا عالمه چه کارها م گهید هیآفتاب

:گفت دادیداغ کرد و با داد و ب دیخندم رو که شن يصدا. با حال بود یلیبودم، خ نیریعاشقِ ش. دمیغش خند غش

کارت رو ساخت، آره؟. يخودت رو لو ند يجور نیخاك تو مخت که ا! زهر مار -

با . شد از گوشم دور کردم یکه م ییرو تا جا یاون قدر بلند بود که گوش غشیج يصدا! از خندم کرده بود یعجب برداشت! اوه اوه

:گفتم یدستپاچگ

. شد ریمن قطع کنم، د يندار يکار گهیاگه د م،یدیهم نخواب شِیبار هم پ هیما تا حاال ! هیحرف ها چ نیخجالت بکش ا ن،یرینه بابا ش -

. اریچرا کارت دارم، برام کلوچه ب -

.که تو راهه، نه به خاطرِ تو يآوردم، البته به خاطرِ اون بچه ا یهم م یگفت ینم -

. از دست تو شب و روز نداره چارهیب یِدونم اون عل یشناسم، م یمن که تو رو م! یبدجنس یلیخ -

. آره خب -

:با ناز و عشوه گفتم دمیکش یپام انداختم و همون طور که به پاهام دست م يرو رو پام
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. هم شب و روز داشته باشه دینبا رون،یخونه با تاپ و شلوارك بگرده و پر و پاش رو بندازه ب يدخترِ هلو تو هی یوقت -

! یالغر مردن ،يهم پر و پا دار یلینه که خ -

. لنگه نداره لیفام يکه اندامِ من تو یدون یوگرنه خودت خوب م ،یبگ نویا دمیبا ياالن که ورم دار -

کاناپه گذاشته بود، آرنجش رو  يراستش رو هم رو يکاناپه نشسته بود و پا يرو. یدفعه چشمم افتاد به عل هیبه سر و گردنم دادم که  يقر

شده بود و فقط  دهیاز صورتش با ساعدش پوش یمینخم کرده بود و  یشونه اش بود، سرش رو کم يزانوش گذاشته بود و دستش رو يرو

. بود دایچشم هاش پ

:از اون طرف خط بگه نیریکه باعث شد ش دمیکش يبلند نیه

شه؟ یبچه ام سقط م یگ ینم! دمیترس! ؟یچه مرگت شد روان -

:کردم گفتم ینگاه م یزدم و به عل یطور که نفس نفس م همون

؟يندار يکار گه،یمن برم د ن،یریش -

:بود گفت زیت شهیکه هم نیریش

ده؟یاون جاست؟ زرت و پرت هات رو شن یعل! خاك بر سرِ االغت -

:گفتم فقط

. آره -

:و گفت دیغش خند غش

. يمن کالس نذار يواسه  یحقته، تا تو باش. دلم خنک شد! ــشیآخ -

:شد و گفت انهیصداش موذ لحن

. یکن یجذبش م یجسم يشه و حداقل از راه ها یداغونت جلب م کلِیون هتوجهش به ا يجور نیخره به نفعت شد، ا یول -

:گفتم یگوش يآروم تو یلیخ

.خداحافظ! نیریش يریبم -

:و گفت دیخند

.نیخداحافظ، مواظب خودتون باش -

شده بودن و  دهیو کش کیچشم هاش بار. نگاهش کردم فتادهین یاتفاق چیکه انگار ه يتفاوت، جور یب یلیرو سرِ جاش گذاشتم و خ یگوش

با تک . تا بناگوش بازه ششیخندونش معلوم بود که ن ياز چشم ها یکه لب هاش معلوم نبود ول نیبا ا. افتاده بود نیچشمش چ يگوشه 

:و گفتم کردمگلوم رو صاف  يسرفه ا

؟یخواست یم يزیچ -

:گفت يپر از خنده ا يصدا با

؟یاستخو یم يزیچ هیفکر کنم تو  یمن که نه، ول -

:کردم و گفتم یاخم
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خواستم؟ یم یمثال چ! من؟ نه -

:گفت اطیرفت سمت ح یهمون طور که م. صورتش برداشت و بلند شد يرو از جلو دستش

. یمن بخواب شِیکه شب ها پ نیمثال ا -

داد و کوسن  یکه جا خال و پرت کردنِ کوسن بود دنیکش غیج دیکه به ذهنم رس يتنها کار. خندونش نگام کرد يو با چشم ها برگشت

مامان برامون قرآن گرفت و پشت سرمون آب . میکن یمامانم که ازشون خداحافظ يخونه  میو رفت میشد نیسوارِ ماش. واریخورد تو د

. میو حرکت کرد ختیر

»نوزدهم فصل«

تمام . ضبط هم خاموش بود م،یزد ینم یدوم حرفک چیه. میبود که راه افتاده بود یساعت کی. بود قهیو ده دق ازدهیساعتم نگاه کردم،  به

نداشت، مسافرت  دهیفا يجور نیا یول دم،یکش یکردم و خجالت م یفکر م میزده بود نیریکه با ش ياحمقانه ا يمدت داشتم به حرف ها

نگاهش . نیسمت پخشِ ماش دستم رو بردم. گهیبد هم نشده بود، باالخره اون مرده و احساس داره د دیشا نیریش قولِبه . شد یکوفتم م

:کردم و گفتم

. اجازه هست؟ حوصله ام سر رفت -

:گفت ییبا خوشرو یعل

. يکنم، صاحب اجازه ا یخواهش م -

و رو  دمیچرخ یصندل يرو. که گذشت از آهنگ گوش کردن هم خسته شدم يا قهیچند دق. رو روشن کردم و به آهنگ گوش کردم ضبط

:تمگف یبا کالفگ. نشستم یبه عل

حوصله ام سر رفت؟ ؟یبگ يزیچ يخوا ینم -

بگم دخترك؟ یچ -

. من عادت دارم تو مسافرت مدام حرف بزنم. سکوت رو بشکنه نیکه ا يزیچ هیدونم،  ینم -

:زد و گفت يلبخند

کنم، خوبه؟ یم یخانوم، هر وقت الزم شد منم همراه طونیخُب حرف بزن ش -

. ه دربارش حرف بزنمرسه ک یبه ذهنم نم یآخه من موضوع -

:با خنده گفت یعل

. یکن یم دایحرف زدن پ يکه خوب سوژه واسه  یش یجفت م نیریبا ش -

:بازوش کردم و گفتم يحواله  یشدم و مشت یعصب اره،ینداشتم به روم ب دوست

!دیزن یم ییخان چه حرف ها ژنیجنابِ ب نیخدا عالمه با ا! دیزن یحرف ها نم نیاز ا نیش یبا هم جفت م ینه که شما پسرها وقت -
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هم به  یعل. کردم ینشسته بودم و نگاهش م یهمون طور رو به عل. میباز هر دومون ساکت شد. نگفت يزیکرد و چ يبلند يخنده  یعل

دم، اما حاال ب صشیتشخ هیتو ذهنم بود که فقط بتونم از بق ياز چهرش اون قدر. نشده بودم قیتا اون موقع به چهرش دق. کرد یجاده نگاه م

 ،یطونیق يمتوسط، لب ها ینیکوتاه اما پر پشت، ب يمژه ها ده،یکش يبلند، ابروها یشونیپ. کردم یم یرو وارس ورتشداشتم جز به جز ص

. نیمن فراتر از دلنش يبود و البته برا نیمرد دلنش هیچهرش به عنوانِ . در کل خوب بود ره،یت يقهوه ا يصورت گندمگون و موها

:فتگ یعل

؟يپسند یم -

:به خودم اومد، نگاهم رو برگردوندم و گفتم تازه

رو؟ یچ -

:خنده گفت با

!منو؟ -

:شدم و گفتم دستپاچه

ه؟یمنظورت چ! وا -

قدر سبک و  نیخواست بگه که ا یم یدونم چ ینم. چند بار دهنش رو باز و بسته کرد. بهم انداخت یو نگاه کوتاه دیکش یقیعم نفس

:باالخره گفت. دکر یم نیسنگ

. ازت دارم یسوال هیسارا،  -

. بپرس -

. یقول بده راستش رو بگ -

مگه قراره دروغ بگم؟ -

. یکه تو دلته بگ يزیکه اون چ نهینه، منظورم ا -

:تکون دادم و گفتم يسر

! یبپرس يخوا یم یدونم چ یمن که نم. کنم یرو م میسع یدم ول یخب، قول نم -

:رمق گفت یب یلید خمکث کرد و بع یکم

؟یکن یفکر م... گم  یپرهام رو م... به پسر عمه ات ... هنوزم  -

 یقبال براش مهم نبود که بهش فکر م. مهمه یعل يکه احساسم برا یعنی نیا. سوال بود نیحرف پشت ا ایدن هی! دیپرس یعجب سوال! يوا

. ه نسبت به احساسم کنجکاوهدارم ک تیاالن مهم شده، پس حتما من براش اهم ینه ول ایکنم 

؟يسوال رو اول خودت جواب بد نیشه ا یم -

 ست،یندازه عالقه ن یم ترایم ادیکه منو  يزیرفت، چ نیاز ب شیوقت پ یلیخ ترایمن به م يعالقه . شیوقت پ یلیمن قبال جواب دادم، خ -

. عذابِ وجدانه

:که حواسش رو پرت کنم گفتم نیا يبرا. فتهیب یاون اتفاقِ لعنت ادیزدم که  یحرف هیناراحت شدم، باز دوباره . شد ساکت
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؟يتو حرفم رو قبول دار -

:شد و گفت رهیبهم انداخت و دوباره به جاده خ ینگاه میتعجب ن با

. معلومه که قبولت دارم ه؟یحرف چ نیمنظورت از ا -

کنن تا تو باورت بشه؟ دییرو تا حرفم دیصد نفر با ای هیتو کاف يکه صرف گفتن من برا نهیمنظورم ا -

. دمیپرس یسارا، اگر قرار بود حرف خودت رو باور نداشته باشم اصال از خودت نم -

:و گفتم دمیکش یراحت نفس

 یول دمید یشب ها خوابش رو م یبودم، حت ادشیقبال هر روز و هر لحظه به . فتادمین ادشی گهیوقته د یلیبگم که، خ دیخب با. ممنونم -

. دمیکه پرهام توش باشه ند یخواب گهین ماه هاست که داال

:لحظه فکر کردم و گفتم چند

 گهیاز اون شب د دم،ید یداشتم کابوس م. یبود که تو برگشت یهمون شب دم،یکه خوابِ پرهام رو د يبار نیآخر قایدق. اومد ادمی! آهان -

 یکاف لِیدل نایکنم ا یفکر م. که به پرهام فکر کردم چه موقع بوده يبار نیآخر ادینم ادممی. پنج ماهه بایتقر یعنی دم،یند ییخواب ها نیچن

 یخودم و پرهام با برادرهام فرق يبا زن داداش ها ایندارن، لع یبرام فرق هیبا بق نمشونیب یم یکه وقت نیهم. فراموش کردنش باشن يبرا

... که  نیتونن داشته باشن جز ا یم يا یهمه چه معن نایبرام نداره، ا

:گفتم طنتیش با

. زباله تو سطلِ آشغال انداخته باشم هیکه عشقِ پرهام رو مثل  نیجز ا -

:رو خاروند و گفت شیشونیپ. هاش رفت تو هم اخم

بود؟ یآخر چ يجمله  نیمنظورت از ا -

:و گفتم دمیخند

. رو برام گفته یپرهام همه چ ،يدیدرست فهم -

؟یچ یعنی یهمه چ -

:گفتم یبدجنس با

. حرف ها نیو دعوا با پرهام و ا يکتک کار ي هیقض یعنی -

:گفت يدلخور با

تو زد؟ شِیحرف ها رو پ نیا یچ يپرهام برا -

:زدم و گفتم يلبخند

!زدم، در نیریتلفن با ش يکه پا ییتو و پرهام به حرف ها ي هیقض نیا. نکن تیاشکال نداره خودت رو اذ -

. باشه، موافقم! آهان -

.کنه سکوت رو شکست یم ریس ایرو يکه انگار تو یبا لحن یعل. میبود که هر دومون سکوت کرده بود يا قهیدق چند

. من يو آرام بخواب رو ایب -
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دهنم باز مونده بود و چشمام اون قدر ! گه یداره م یچ نمیشد و با سرعت سرم رو به طرفش چرخوندم که بب خیمو به تنم س دم،یشن نویا تا

.رونیافتن ب یکردم االن از جاشون م یتعجب گشاد شده بود که احساس ماز 

. دارد تنِ من ازین تیبه گرما -

. ام حبس شده بود نهینفس تو س! یونیاونم چه هذ. گفت یم ونیبد بود و داشت هذ یلیخ حالش

!نهینرم يخواب با پتو نه،یدردم هم يچاره  -

تا حاال . خنده ریمن هم زدم ز. گفت یداشت جک م دمیتازه فهم. خنده ریزد ز دیام رو که د افهیق برگشت نگاهم کرد و یعل. برده بود ماتم

خنده . هم به گوشِ من قشنگ بود دیشا. بلندش واقعا قشنگ بود يخنده  يصدا. شده بود ریاشک از چشمام سراز. بودم دهیاون قدر نخند

:شد گفتم ومهامون که تم

. سرِ کار نذاشته بود يجور نیکس منو ا چیتا حاال ه ؟یهست یک گهیبابا، تو د -

بودم دلم درد  دهیاز بس که خند. من یکیگفت و  یاون م یکی. به جک گفتن میشد که شروع کرد يطور نیا. میدیهر دومون خند باز

اون قدر سرگرمِ حرف زدن و . شد یم شتریب میرفت یجلوتر م یاومد و هر چ یم زیر زیبرف ر. به جاده چالوس میبود دهیرس. گرفته بود

:داد زد یدفعه عل هیحرف هام  نیب. میکرد یکه سرما رو احساس نم میبود تجا وهیخوردنِ تنقالت و م

!ابوالفضل ای -

به سمت دره رفت، حصارِ کنار جاده رو  نیماش. منحرف شد نیتو جاده و ماش ختیعالمه برف از کوه ر هی. وحشت به جلو نگاه کردم با

.تو دره میو پرت شد شکست

 ،يچهارشنبه سور شِیمثل آت ییصدا د،یچیپ یتو گوشم م یبیعج يصداها. از مه غوطه ور بودم یمیبود، انگار تو حجمِ عظ دیجا سف همه

 آشنا، انگار يصدا هیدوباره صدا، . شدن، سکوت برقرار شد یصداها کم و کمتر م. گن یم یچ دمیفهم ینم یاومد ول یحرف زدن م يصدا

.زد یصدام م یکس

سارا رو به  ا،یخدا. نهیسنگ یلیمن خ يامتحان رو ندارم، برا نیمن تحمل ا ایخدا. بشه يطور نیا دیسارا، بلند شو، تو رو خدا تنهام نذار، نبا -

 نومگه م ؟یا من بمونب يمگه قول نداد. چشمات رو باز کن دخترکم. شو داریسارا، تو رو خدا ب. شیببر دیزوده، نبا یلیمن برگردون، حاال خ

 ؟یترکم کن يخوا یچرا م ؟يبود دهینبخش

.دیچیتو گوشم پ ادشیفر يصدا

. من، دخترك من، ِ من يسـارا، سارا. تونم یبدون تو نم! نـــه -

.صداش زدم. از لباس هاش شناختمش دم،ید یتار م. چشمام رو باز کردم یکم

. یعل -

 يتو. بود فیضع یلیصدام خ. دیباز نشن یدوباره صداش کردم ول. امیداد که بهوش ب ی، تکونم مکرد یهنوز داشت صدام م. دیرو نشن صدام

 یوقت. کرد یدستش رو کنار صورتم گذاشته بود و صدام م یعل. بودم یتو آغوشِ عل. بدنم داغ بود ي هیکردم، اما بق یپاهام احساسِ سرما م

دستم جمع کردم و بازوش رو  يتمام توانم رو تو. کنه یم هیگر دمیش بدنش فهماش فشرد و از لرز نهیسرم رو به س د،ینصدام رو نش
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بار بلندتر اسمش رو  نیا. نمشیتونستم بب یو م دید یچشمام تار نم گهید. اش جدا کرد و نگام کرد نهیسرم رو از س جانیبا ه یعل. گرفتم

:و گفت گونه هاش افتاد ياشک هاش با سرعت رو د،یکه صدام رو شن نیهم. گفتم

... سارا ... سارا . شکرت، شکرت، ممنونم ایخدا -

دونم چه مدت  ینم. نشست یسر و صورتم م يگرمش بود که رو يحرفش، بوسه ها يادامه  يبزنه و به جا یحرف گهیاجازه نداد د بغضش

:گفتم یبا خستگ. ا بفهمم چه خبر شدهشدم ت یبلند م دیبا یول امیب رونیکه دوست نداشتم از آغوشش ب نیبا ا. بود که تو آغوشش بودم

. کمکم کن بلند شم ،یعل -

گفتم و پام رو از  يآخ بلند. پام احساس کردم يتو یبیگذاشتم سوزش عج نیراستم رو که زم يپا. بازوهام رو گرفت و بلندم کرد ریز

:با ترس گفت یعل. کردم هیتک یبه عل فتمیکه ن نیا يبرا. جدا کردم نیزم

شد؟ یچ -

. سوزه یپام، پام م -

کنه؟ یدرد م ایسوزه  یم -

. سوزه یم -

پات؟ يکجا -

 هیو  دمیخون ترس دنیاز د. شده یبود و معلوم نبود چ یپام خون. شلوارم رو باال زد يپاچه . برف ها و ساق پام رو نشون دادم يرو نشستم

:شونه هام و گفت يرد، انداخت روکاپشنش رو در آو یعل. دنیشروع کردم به لرز. دفعه احساسِ سرما کردم

. شده یپات چ مینیبب میرو تحمل کن تا بتون شیکم سرد هی ست،یخون ها ن نیپاك کردنِ ا يجز برف برا يزیجا چ نیا -

:که حواسِ منو پرت کنه گفت نیا يبرا. مشغولِ پاك کردن خون ها با برف شد یکردم و عل موافقت

. اومد یبه سرمون م یوگرنه معلوم نبود چ میبسته بود خدا رحم کرد که هر دومون کمربند -

شد؟ یچ نیماش -

. و باکش سوراخ شد نیاز طرف باك افتاد زم نیماش. گرفت شیآت -

 نییپا میاز دره افتاد یوقت. ادینم ادمی یچیکجاست؟ من ه میجا که ما هست نیکجاست؟ ا نیماش رون؟یب میاومد نیاز ماش يما چه طور -

افتاد؟ یچه اتفاق

 ن،یگرفتنِ ماش شیقبل از آت دیشد و شا یتر م قیدره عم میرفته بود یلیاگه خ. نبود، تازه اولِ راه بود ادیکه ارتفاعِ دره ز میشانس آورد -

االن  نیمه ياز طرف تو افتاد و برا نیماش. يتا قبل از اون بهوش بود. يشد هوشیکه افتاد، سرت خورد به بدنه اش و ب نیماش. میمرده بود

و تو رو هم آوردم  رونیب دمیکش نیمن هم که بهوش بودم خودم رو از ماش. شده دهیکم خراش هیمن فقط دستم  یول دهیپات صدمه د

. درخت ها نِیجا ب نینزنه ازش دور شدم و اومدم ا يبهمون صدمه ا نیکه انفجارِ ماش نیا يبعد هم برا. رونیب

:دستش رو گرفتم و گفتم. م شدپا ینگفت و مشغولِ بررس يزیچ گهید

. یعل -

. یجانِ عل -
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. تو چشم هام جمع شده بود اشک

!میشه زنده ا یباورم نم -

چشم هاش براق شد و اشک توشون جمع شد. دستم گذاشت ياش رو رو گهید دست .

. شده بودم وونهید يبهوش اومده بود رتریکم د هیاگه  م،یترسوند يسارا، بدجور -

 ... یعل -

 یلیکردم و خ یم هیبلند گر يبا صدا. کنم هیگر دیبودم با دهیانگار تازه از شوك در اومده بودم و فهم. افتادم هیبزنم و به گر یحرف نتونستم

چه قدر دلم . دیکرد، سرم رو بوس هیمن گر يبغلم کرد و پا به پا د،یچک یعل ياشک از چشم ها يقطره ا. شد سیزود صورتم از اشک خ

دلم هزار  يبه خاطر زنده و سالم بودنش، تو. کردم هیاش تخل نهیس يفرو کردنِ سرم تو شتریاما تمام احساسم رو با ب ببوسمشت خواس یم

. بار خدا رو شکر کردم

. کرد که آخم در اومد یداشت خون ها رو پاك م. دوباره رفت سراغِ پام میکه آروم شد یکم

شد؟ یچ -

. درد گرفت يبهش که دست زد ده،ید بیجا آس نیفکر کنم هم -

خون  گهیزخم دلَمه بسته بود و د يدورش کبود شده بود و خون رو. دیرس یخشک شده رو پاك کرد و به زخمِ اصل يتمام خون ها یعل

:گفت یعل. اومد ینم

نخورده باشه و  يبد يش ضربه به استخوون دوارمیفقط ام. میباش شیزینگرانِ خونر ستیالزم ن. هم خودش حل شد یکی نیکه، ا نیمثلِ ا -

. نشکسته باشه

م؟یکار کن یحاال چ -

:فکر کرد و گفت یکم

تو  میبر میتون یشه و م یدره تموم م میطرف تهران، به اول جاده که برس میبرگرد ادهیپ دیفکر کنم با. میباال بر میتون یاز دره که نم -

. میریگ یم نیجاده، بعدش هم ماش

م؟یور شدچه قدر از تهران د -

. میبا تهران فاصله دار يلومتریصد و پنجاه ک بایفکر کنم تقر میهم که داشت یبا سرعت م،یبود که راه افتاده بود یدو ساعت -

:وحشت گفتم با

. سرما نیا يچالقِ من، تو يپا نیاونم با ا! م؟یبرگرد ادهیپ يهمه راه رو چه طور نیا لومتر؟یصد و پنجاه ک -

بدم؟ یکول دیبا ای يراه بر یتون یم نمیحاال بلند شو بب. میکن یم شیکار هیخدا بزرگه،  -

کم کم بازوم رو رها کرد و تونستم خودم راه . رفتم یبازوم رو گرفته بود و من هم سالنه سالنه راه م ریز. بلند شدم یو با کمک عل دمیخند

:دمیپرس. بود یچیبه هر حال بهتر از ه دم،یشل یبرم اما م

چنده؟ ساعت -

:گفت. مچ دستش نگاه کرد، اما ساعت روش نبود به
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شد؟ یبابا ساعتم چ يا -

:کرد و گفت يفکر

. کنم سالم باشه یکاپشن بود، فکر م بِیتو ج ن،یبب یگوش ياز رو -

:میو بعد با هم داد زد میلحظه هر دومون ساکت شد هی

. کاپشنه بِیتو ج یگوش -

شماره  یو عل یدادم دست عل. کردم داشیگشتن و پ یکاپشن که تنِ من بود شروع کردم دنبالِ گوش يها بیج يخنده و من تو ریز میزد

:رو از گوشش جدا کرد و گفت یگوش دیچند لحظه بعد ناام. افتاده یباباش رو گرفت که بگه چه اتفاق ي

. ده یآنتن نم -

آخه چرا؟ -

. هم آنتن بده دینبا م،یکه از شهر دار يفاصله ا نیا ادرخت ها و ب نیا نیو مه گرفته ب یبرف يهوا نیتو ا -

:و گفتم نییرو انداختم پا سرم

ساعت چنده؟ یحاال نگفت -

. میدو و ن -

 يوا. شه یشب هم که بشه هوا سردتر م م؟یبمون يجنگل چه طور نیا يشه، تو یم کیهوا تار گهیسه ساعت د! شه یکه نم يجور نیا -

م؟یکار کن یبهمون حمله کنه چ يزیچ ،یاگه گرگ! ترسم یمن م

. نگران نباش م،یکن یم دایپ یسرپناه هی میگرد ینترس بابا، گرگ کجا بود؟ حاال هم م -

هم کنارِ  یساعت میمن ن شنهادیبه پ. دیبار یسرد شده بود و برف آروم آروم م یهوا حساب. میکرد یم يرو ادهیپ میبود که داشت یساعت دو

 يمتر هیبود که  دیاون قدر مه شد. فتادین یاتفاق چیکمک خواستنمون رو بشنوه، اما ه يصدا یکس دیشا میزد یو داد م میبود ستادهیدره ا

با خنده  دم،یدمق شدم و ترس یلیمن خ دیکه د یعل. نهیدره ما رو بب يبخواد از باال یکه کس نیچه برسه به ا میدید یهم نم روخودمون 

:گفت

نه؟ ایکنم  یم دایرو پ یکس نمیز درخت ها باال برم و ببچه طوره مثل تارزان ا -

:و گفتم دمیخند

. چه برسه به ما نهیب یپاش رو نم يمه تارزان هم جلو نیا يتو -

رو گرفتم و با  یدست عل. باشه تیشد واقع یکه باورم نم دمید يزیچ هیدفعه  هی. میشده بود دینا ام یشد، حساب یم کیداشت تار گهید هوا

:شت جلوتر رو بهش نشون دادم و گفتمانگ

ه؟یاون چ! یعل -

:گفتم دیبا شک و ترد. هم به اون سمت نگاه کرد یعل

کلبه ست؟ هی -

.آره، کلبه ست -
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و کوتاه رد  یحصار چوب ياز رو. دمیدو یرفت و با تمام سرعتم م ادمیدرد پام . طرف کلبه میدیدو ییو دو تا میبه هم نگاه کرد يشاد با

:گفت یخواستم در رو باز کنم که عل. میزد یهر دومون نفس نفس م. میستادیدم درش ا. به کلبه میدیو رس میشد

. میداخلش باشه، بذار در بزن یکس دیصبر کن، شا -

وقته  یلیخ میدیتازه فهم میداخل که رفت. هم در رو باز کرد یعل. جواب نداد یسه بار در زد و کس. در زد یو عل دمیرو عقب کش دستم

هو  يکلبه، صدا يدرزها ياز ال. توش نبود يا گهید زیو درب و داغون چ یمیکلبه متروکه بود و جز چند تا ظرف قد. اون جا نبوده یکس

. میگوشه نشست هیداخل و  میرفت. بود یسرپناه یبهتر از ب یبود ول یداغون يدرسته کلبه ! ترسناك افتادم يها لمیف ادی. اومد یباد م يهو

مشکالت  ي هیهم به بق یوگرنه گرسنگ میخورده بود ادیراه ز يخوب شد تو. شروع کردم به ماساژ دادنشون. حس شده بودن یهام بپا

و رو کردنِ  ریشروع کرد به ز یعل. دادم و زانوهام رو بغل کردم که سرما رو کمتر احساس کنم هیکلبه تک یچوب واریکنارِ د. شد یاضافه م

. پاره و درب و داغون که روش پر از گرد و خاك بود يلویز هیاون جا نبود جز  يبه درد بخور زیچ چیه. داخل کلبه لِیوسا

رو درآورد و مشغولِ  لشیموبا یعل. میکنارِ هم روش نشست ییدو تا. پهنش کرد واریتکوندش و بعد هم کنجِ د یاز کلبه کم رونیب یعل

. خوابم برد واریداده به د هیا تکاون قدر خسته بودم که همون ج. شماره گرفتن شد

صورتش از سرما . مچاله شده بود و خوابش برده بود واریکنار د یعل. دور و برم رو نگاه کردم. دمیگرگ از خواب پر يزوزه  يصدا با

اما خودم شروع  کاپشن رو درآوردم که بندازم روش،. شد شیدلم ر. تنش بود وریپل هیفقط . قرمز شده بود، کاپشنش هم که تنِ من بود

چند بار سرفه کرد ممکن . انجامش بدم دمیکش یاما خجالت م دیبه ذهنم رس يفکر. کمک کنم یبه عل يمونده بودم چه طور. دنیکردم لرز

 رشیقرمز ز وریپل هی. خودم رو از تنم درآوردم يو پالتو یکاپشن عل. شدم کیبهش نزد. کردم یم یفکرم رو عمل دیبود سرما بخوره با

کاپشن  رِیکه ز نیا يبرا. باال تنمون يکاپشن رو هم رو. پاهامون انداختم يپالتو رو رو. دمیدراز کش یآروم کنار عل یلیخ. بودم دهیپوش

افتادم که  ياون لحظه ا ادی. به صورت آروم و قرمز شده اش نگاه کردم. دمیشن ینفس هاش رو م يبودم و صدا دهیچسب یباشم کامال به عل

دوستم داره؟ یمونده بود که عل یباق یچه شک گهید. سارا رو به من برگردون ایگفت خدا ید من مردم، همش مفکر کرده بو

که خودم سردم نشه، موهام رو باز کردم و دور  نیا يبرا. آوردم شینیب يو تا باال دمیچیرو درآوردم و مثل شال گردن، دور گردنش پ شالم

لحظه  هیبستم  یداشتم شال رو دور گردنش م یوقت. گذاشته بودم که بتونم نگاش کنم رونیم رو بفقط چشما. صورتم انداختم يگردن و رو

. چشماش رو باز کرد و دوباره خوابش برد

 میرو دوست داشت گهیهر دومون همد یوقت. میاز هم دور باش يجور نیقرار بود ا یتا ک. کنم و باهاش حرف بزنم دارشیخواست ب یم دلم

 یتو سرم م یافتاده بود من چه خاک یعل يبرا یتصادف، اتفاق نیا ياگر تو م؟یاز دست بد میکنارِ هم باش میتونست یو که مر ییچرا روزها

ختم؟یر

 یزدم که عل یبا انگشتم موهاش رو کنار م. بود دهیچسب شیشونیشده بودن و به پ سیکه روشون نشسته بود خ یبه خاطر برف موهاش

 يشال رو از رو. شده بود داریب گهیدوباره خوابش ببره، اما د دیمنتظر بودم شا. مون طور خشک شده بوددستم ه. چشماش رو باز کرد

. دیبود، گرفت و بوس شیشونیپ يکه هنوز رو وآورد، دستم ر نییصورتش پا

دستش رو . م کنار زدصورت ياش موهام رو از رو گهیبا دست د. دستم همچنان تو دستش بود. دمینگاهم رو ازش دزد. داغ شد صورتم

! هیچ دمیفهم ینم ینگاهش بود ول يتو يزیچ هی. نگاهم به چشماش افتاد. چونه ام و سرم رو باال آورد ریگذاشت ز
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.گردنم گذاشت يچونه ام برداشت و رو ریرو از ز دستش

. سارا -

:خجالت گفتم با

. بله -

. دخترك -

بله؟ -

من؟ زِیعز -

:فتمنگاهش کردم و گ پرسشگرانه

شده؟  يزیچ -

:نگام کرد و گفت يدلخور با

اد؟یجانِ سارا ؟ هنوز هم از من بدت م ایجانم  یگ یوقت نم چیچرا ه -

:گفتم یام مچاله شد و با ناراحت افهیق

. ادیمعلومه که ازت بدم نم ؟یکن یکه تو م هیچه فکر نیا -

:و با خجالت گفتم دمیرو دزد نگاهم

. ادیخوشمم م... تازه ازت  -

:لحظه سکوت کرد و دوباره گفت چند

. سارا -

:زدم و گفتم یقیلبخند عم. منتظره بگم جانِ سارا دمیفهم

.جانِ سارا -

:فشرد گفت یهمون طور که منو به خودش م. بغلش يتو دیگفتم منو کش نویا تا

خواستم  یاما فقط م نمت،یکنجکاو بودم که بب یلیخ رم،یبگ يرادیتونم از تو ا یداد و گفت نم شنهادیسارا، اون روز که مادرم تو رو بهم پ -

! بودم يکه چرا از ازدواج فرار یدون یرو م لشیدل. ستیدر کار ن یدونستم ازدواج یچون م. کنم دایرو پ رادتیتا بتونم ا نمتیبب

:ادامه داد. تکون دادم دییتا يرو به نشونه  سرم

که به  یازم خواست یوقت. یکردم تو هم زنبق دوست داشته باش یاصال فکرش رو نم. دمیخر اومدم، گل زنبق تیکه به خواستگار یشب -

خواستم که بگن منو  یخودم از دخترها م شهیهم. جلوت کم آورده بودم ییجورا هی. شوکه شدم يبد جور دمیخانوادم بگم تو رو نپسند

. دیبه ذهنم رس يفکر ازدواجِ صور م،یهست يهر دومون از ازدواج فرار دمیفهم یوقت. یخواست یاز من م نویا یتو حاال تو داش دنینپسند

 یم. نگرانم بود یلیخ ترایم يبه خاطرِ ماجرا. خواست ازدواج کنم یبود، مدام ازم م میبود و حالش وخ ضیهمون موقع مادر بزرگ هم مر

مادر بزرگ به . شدم یکه گرفته بودم مطمئن م یمیتصم از شتریب دمید یمادر بزرگ رو م تیوضع یوقت. تا آخرِ عمرم مجرد بمونم دیترس

 نیو از ا يکرد یم یبهم کم محل دایشد. يکرد یاصال به من نگاه نم. جالب بود یلیرفتارِ تو برام خ. خبر ازدواجم قانع شد دنیمحض شن
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اون . بودم دهید ترایکه از م يا رفتاربه خصوص ب. باشه بندیبه عشقش پا ين جوریدختر ا هیبرام جالب بود که . اومد یکارهات خوشم م

به  ییجورا هیراستش . يبود بندیهمچنان به عشقش پا یکه بهش عالقه داشت یبعد از ازدواجِ کس یتو حت یمن شد ول الِیخ یراحت ب یلیخ

. شد یم میحسود ،یکه بهش عالقه داشت یکس

:ادامه داد. میدیحرفش هر دو خند نیا با

بهت نداشتم  يعالقه ا چیکه ه نیاز دستت بدم، با ا دمیترس یدونم چرا م ینم. دیدلم لرز يبد جور يخوا یطالق محقِ  یاون روز که گفت -

 یرو م زیهمه چ دیکردم تو ق یکه از حقِ طالقت داشتم قبول کردم، چون اگه قبول نم یترس يبا همه . یخواست مالِ من بش یدلم م یول

. يزد

با  دمیفهم. ياز من متنفر دایکه شد نیا گهید. ره ینم نیاز ب یقلبته به راحت يکه تو یکه عشق نیاول ا دم،یرو فهم زهایچ یلیعقد خ روزِ

. مطمئن شدم گهید میکه گرفت ییو با عکس ها دمیاز عسل خوردنت فهم نویا. یهست یطونیو ش نیریدخترِ ش ،يکه دار ییها یتلخ يهمه 

بزنه پسِ کله ات و از خوابِ چند ساله  یکیانگار . یزده شد که انگشتم رو گاز گرفت یقعذهنم همون مو يتو یاصل ي رقهکنم ج یفکر م

. دمتیدفعه چشم هام باز شد و بهتر د هیحس کردم . کنه دارتیب

. کرده بودم و خودم خبر نداشتم يعجب کار. دمیو من هم با خجالت خند دیخند

تو با رفتارت بد  یو بهتر بشناسمت ول نمتیبب شتریدوست داشتم ب. سخت گذشت یلیعقد تا رفتنمون به مشهد برام خ نیب يفاصله  -

. زنگ بهت بزنم هی یکردم حت یو من جرات نم يگربه رو دمِ حجله کُشته بود يجور

اشتم دوست د. بردم یم یگفت و من چه لذت یداشت از عالقه اش م یعل. بود یتو دلم عروس. زد و منم به خنده افتادم يبلند ي قهقهه

. گوش بدم یعل يساکت بمونم و فقط به حرف ها و صدا

و من بهت  يبهم اعتماد کرده بود ینامردم، گفت یلیخ یو گفت يجوابم رو داد ياون جور یکردم، وقت دارتینماز ب يروز که برا نیاول -

 یم شتریزمان ب یهر چ. بشم دواریام شتریتو باعث شد ب یِعذر خواه یشدم ول مونیکردم، واقعا از خودم بدم اومد، از کارم پش انتیخ

 یحلقه زدنت، باغبون دنت،یلباس پوش دنت،یگاهت، خند یگاه و ب يها طنتیشناختمت، ش یم شتریشدم، ب یآشنا م اتباه شتریگذشت، ب

. تو بغلم دنتیپر ،يعروسک سر مداد يگردش رفتنت، ذوق کردنت برا ت،یبچه دار ت،یخونه دار ت،یکردن، آشپز

:تو آغوشش فشردم و آروم گفت رشتیب

. سارا -

. بله -

:گفت يدلخور با

. سارا -

:افتاد و گفتم میدوزار

. جانم -

:گفت یمیلحن مال با

. سارا، دخترك، دخترك من. جانت سالمت -
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؟یبگ يخوا یم یچ ،یبگو عل -

. يقول بده نخند -

:با اعتراض گفت یخنده افتادم و عل به

- يخند یم ياالن دار نیتو که هم! ا .

. رهیگ یآدم ناخودآگاه خندش م ،یگ یکه تو م يجور نیکار کنم، ا یخب چ -

. خب حداقل بذار اول بگم بعد بخند -

:زحمت خندم رو خوردم و گفتم به

. باشه، بگو -

حس  هیدم، انگار تو نگاهش کر یعسل چشم هاش رو حس م ینیریش. چشم هام يصورتش قرار داد، زل زد تو يرو باال آورد و جلو سرم

:و آروم گفت دیگونه ام کش يبا انگشت اشارش رو. بود یو دوست داشتن نیریش

؟یدخترکم نباش گهیشه د یسارا، م -

:و گفت دیبه چشم هام کش یخواست منو زجر بده؟ دست یحرف خنده داشت؟ م نیا يکجا. خندم زهر شد! رفتم وا

. یهمسرم بش ،یخانومم بش ،یدون یخوام اگه منو قابل م یفقط م ،یدخترك من شهیتو همدخترکم؟  يشد رونیقدر ح نیچرا ا -

:لباش نشست و گفت يرو یقشنگ يخنده . به دلم نشسته بود يشد، حرفاش بد جور يهام جار اشک

م؟یبش یهمخونه بودن، هم اتاق يبه بعد به جا نیشه از ا یسارا، م -

دلم . کردم یم هیوقفه گر یکرد و من ب یبا آرامش و حوصله اشک هام رو پاك م یعل. شد دتریام شد هیگر دنیخند يدونم چرا به جا ینم

که ماه  يا هیکردم، گر یم هیگر دیهمه مدت تحمل کرده بودم خالص بشم، با نیکه ا ییها و اضطراب ها یخواست از تموم اون نگران یم

. از سرِ عشق يا هیگر بود،دلم مونده  يها تو

:گفت شونشیبا نگاه پر. شد رهیسرم گذاشت و به چشم هام خ رِیرو ز بازوش

خوام بشنوم که مطمئن بشم،  یم یول ه،یدونم تو دلت چ یم ه،یدونم حرفت چ یم ره،یگ یسارا، دخترکم، به خدا تا نشنوم دلم آروم نم -

؟يخوا یخوامت تو هم منو م یسارا اون قدر که من م

:گفتم هیگر ونیم

. یعل -

. زمیجونم دخترکم، جونم عز ،یجونِ عل -

:از بغضم برطرف بشه و بتونم بگم یدهنم رو قورت دادم تا کم آب

. دوست دارم...  یعل -

:اش فشرد و گفت نهیو سرم رو به س دیکش یقینفس عم. ختیصورتش ر ياشک رو يقطره ها. هاش رو بست چشم

. شکرت ایخدا -
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متقابال موهام رو . موهاش فرو کردم ياراده دستم رو تو یاش جدا کرد، نگاهمون به هم قفل شده بود، ب نهیو سرم رو از س دیرو بوس موهام

:موهام فرو کرد و گفت يصورتش رو تو. بو کرد قیدستش گرفت و عم يتو

ازم  شهیهم ،نمشونیبب یوقت نشد درست و حساب چیخواست لمسشون کنم، ه یچه قدر دلم م یدون ینم! دخترك يدار ییعجب موها -

. يکرد یم مشونیقا

:گفت طنتیو با ش دیخند

درآورد، منم که  لیبرم که باالخره تو رو از اون بقچه بند يو دامنِ شصت متر یقربون اون خونه تکون! ایکرد یم میالبته خودت رو هم قا -

. کردم یخوب براندازت م! فرصت طلب

:و گفتم دمیاش کوب نهیبه س یاعتراض مشت با

. رِ پر روپس -

از خجالت . دو تا پاهام گذاشت يچپش رو بلند کرد و رو يپا. حصارِ دست هاش بود يباال تنه ام تو. و دوباره بغلم کرد دیخند سرخوشانه

چه قدر . فرار کنم دیترس یبغلم کرده بود که انگار م يجور. سرما و برف و جنگل رو فراموش کرده بودم یبه کل. تمام تنم داغ شده بود

اش  نهیس يآغوشش بودم، سرم رو از رو يچند لحظه همون طور تو. گاهه هیتک نیکردم بهتر یاحساس م. آغوشش گرم و امن بود

چشمام رو بسته بودم و . لبم رو به دندون گرفته بودم. دیو لبام کش ینیابروهام، چشمام، ب يانگشت هاش رو رو. برداشتم و نگاهش کردم

:چند لحظه بعد گفت. سپرده بودم صورتم رو به نوازش انگشتاش

! سارا -

. هام رو باز کردم چشم

. ایکن یم وونمینکن، د يجور نیا -

:گفتم یجیگ با

؟يچه جور -

:رفت سمت لب هام و گفت نگاهش

. ریلبت رو گاز نگ -

:گفتم هیکه بفهمم منظورش چ نیا بدونِ

شه؟ یم یچرا؟ مگه چ! وا -

:و گفت دیخند طونیش

شه؟ یم یچ یبدون يداردوست  -

:ابروش باال رفت و گفت يتا هی. سرم رو تکون دادم "آره" ينشونه  به

. کار رو تکرار کن نیا گهیبار د هی ،یبدون يخوا یم یاگه مطمئن -
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باز لبم افتاد و از خجالت و تعجب چشم هام گرد شد و ناخودآگاه  میدفعه دوزار هی. زد یمشکوك حرف م يبد جور. لحظه شک کردم هی

بگم که  يزیلبم رو از حصار دندون هام خارج کردم و خواستم چ! زدم يچه گند دمیزد و من تازه فهم یبرق یعل يچشم ها. رو گاز گرفتم

. شده بود رید گهیمانعش بشم اما د

 یوکه بودم که اصال نماون قدر ش. شد يدور ياز لبام گرفت که جبران تمام اون روزها يسرم رو برد سمت خودش و چنان بوسه ا یعل

صورتم  ينفس هاش رو رو. زدم یچشم هام رو بسته بودم و نفس نفس م. دمیکش یهم خجالت م ییجورا هیکنم،  شیتونستم همراه

 دمیرو تو دهنم کش نمییسرش رو که عقب برد، لب پا. کردم یرو تجربه م يزیچ نیبار بود که چن نیلخشکم زده بود، او. کردم یاحساس م

:با خنده گفت یعل. گازش گرفتمو باز 

؟یباز لبت رو گاز گرفت -

نگاهم به نگاهش . تر یتر و طوالن میبار مال نیلب هام نشست، ا يرو یعل يبگم که دوباره لب ها يزیهام رو باز کردم و خواستم چ چشم

 یپر محبت يازم فاصله گرفت و با صدا .خندون شد یعل يچشم ها. کردم شیکوتاه همراه یلیدادم و خ یبه خودم جرات. گره خورده بود

:گفت

. يخوا یمنو م يکه تو هم نشون بد يلحظه ا. لحظه رو داشتم نیا يچه قدر آرزو یدون یممنونم سارا، نم -

. سرش رو آورد جلوتر دیکش یصورتم دست م يکرد و رو یطور که موهام رو نوازش م همون

 نیلعنت به ا. شد یروم نم یخواست ببوسمش ول یدلم م. زد یقلبم مثل گنجشک م. هیقصدش چ دمیکرد، فهم یبه لب هام نگاه م داشت

 نهیمنو محکم به س یعل. رو تجربه کردم دنشیبوس نیریچشم هام رو بستم و دوباره حس ش. ابراز وجود يآورده بود برا ریوقت گ! خجالت

و رو  ریوجودم رو، ز يکردم اون طور یوقت فکر نم چیکردم که ه یرو تجربه م يزیچ. حالم منقلب شده بود. دیوسب یداد و م یاش فشار م

:نگاهش که کردم گفت. شد رهیبهم خ یازم فاصله گرفت و با نگران یحالم خرابه کم دیکه فهم یعل. کنه

؟يشد تیسارا جونم، اذ -

:گفتم به زحمت! بود که داشتم؟ آهان یچه احساس نیپس ا! شده بودم؟ نه تیاذ. بگم یدونستم چ ینم

. شدم ریغافلگ... راستش  -

:گفت یشرمندگ با

. کردم يرو ادهیدونم ز یخوام سارا، م یمعذرت م -

:شد و ادامه داد طونیش لحنش

. یهست یو خوردن یقدر خواستن نیخودته که ا رِیتقص -

 یماه يدفعه لب هام رو مثل لب ها هیه، بکن یفکر اشتباه یکه عل نیاز ترسِ ا. رمیبود لبم رو دوباره گاز بگ کیو نزد دمیکش خجالت

انجام  ينتونه کار گهیشدم که د میاش فرو کردم و قا نهیس يسرم رو تو. زد و خودمم به خنده افتادم يبلند يقهقهه  یدادم و عل رونیب

. گرمِ گرم بود و کم کم خوابم برد یعل غوشآ يجام تو. بده

 يخودم رو تو یکم. باز خجالت همه وجودم رو پر کرد. شبِ قبل افتادم ادی. کرد یم مبود و داشت نگا داریب یشدم، عل داریکه ب صبح

:زد و گفت يهم نشست، لبخند یعل. نمیدست هاش رو از دورِ شونه هام برداشت و تونستم بش. آغوشش جا به جا کردم
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.ریسالم دخترکم، صبحت بخ -

:لبخند جواب دادم با

.ریسالم، صبح تو هم بخ -

؟يدیخواب خوب -

حواله ام کرد و با خنده  یچونه ام برد و سرم رو باال آورد، چشمک ریدستش رو ز. کردم دییانداختم و با تکون دادن سرم تا نییرو پا سرم

:گفت

.شه یکه آرزوشون زود برآورده م یباش ییفکر کنم از اون آدم ها -

:تعجب گفتم با

چه طور مگه؟ -

.روز نشده دعات مستجاب شد هیبخوابم، هنوز  ششیخوام پ یم یگفت یم نیریشبه  یصبح داشت روزید نیهم -

:از بازوش گرفتم و گفتم یشگونین. دیبلند بلند خند و

.بخوابم شتیخوام پ ینگفتم م م،یخواب یهم نم شِیمن فقط گفتم پ. حرف هم تو دهنِ من نذار! جناب رینگ لیقدر خودت رو تحو نیا -

:اش، اخم هام رو از هم باز کرد و گفت انگشت شست و اشاره با

.میفتیحاال بخند و بلند شو راه ب. میباشه دخترك، تسل -

عوض  یانگار رنگ زندگ. یهات حبس کن هیر يداد هوا رو تو یبود و جون م زیهوا پاك و تم. برف بند اومده بود م،یزد رونیکلبه که ب از

کجا بود که  نیریش. لرزوند یدلم رو م شم،یزندگ ينفر هست که دوستم داره و من همه  هیکه  نیحسِ ا. رفتم یابرها راه م يشده بود، رو

 يشماره  دیشا م،یگرفت یهمه رو م يشماره  لیبا موبا یهر از گاه. میدیخند یو م میگفت یو با هم م میرفت یکنارِ هم راه م. نهیحالم رو بب

گلوله برف برداشتم و محکم زدم به کمرِ  هی. شده بود دیو دشت، کامل از برف سف نبود یقسمت که درخت هیبه  میدیرس. رهیرو بگ شونیکی

هر دومون قرمز  يکه دست ها میپرتاب کرد یگوله برف گهیاون قدر به همد. يبه برف باز میکار شد و شروع کرد بههم دست  یعل. یعل

و به راهمون ادامه  میزود بلند بش یلیبرف مجبورمون کرد خ يسرما یول میاستراحت کرد یو کم میولو شد نیزم يرو. حس شده بود یو ب

. میبد

:دمیپرس. شد یداشت تموم م یشارژ گوش. گرفت یشماره م یباز داشت با گوش یعل. میهم راه رفت گهیساعت د دو

ساعت چنده؟ ،یعل -

.دوازده -

امروز چندمِ ماهه؟ -

.ستمیب -

.مونده یباق گهیدو ماه د یعنی ،يد ستمیب -

؟یبه چ -

.گم یگم، وقتش که شد بهت م ینم ؟یا زرنگ -
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- هست؟ یوقتش ک

!گهیدو ماه د -

!ها يبال شد یلیخ -

!يدیحاال کجاش رو د -

.گرفت... گرفت  -

گرفت؟ یچ -

:اشاره کرد و گفت یگوش به

؟يشنو یمحمود صدام رو م... محمود ... الو  -

- ...

.میفتادا ریما حالمون خوبه، تو جنگل گ -

- ...

!الو... الو ... تو بهش زنگ بزن  ره،یگ یزنم نم یبه بابا زنگ م ینشده، من هر چ يزینه چ -

شد؟ یچ -

.خاموش شد یگوش -

.میدونن ما سالم یو م ستنینگران ن گهیحداقل د یشد، ول فیح -

از فرصت استفاده کرد و  یعل یه بتونم نگاهش کنم ولصورتم رو برگردوندم ک. از پشت سر دستش رو دورِ کمرم حلقه کرد یناگهان یلیخ

:گفت یبا خوشحال. دیمنو بوس

.بود میمسافرت زندگ نیبهتر نیا -

. بلندم کرد نیرسه، از زم یقدم بهش نم دیکه د یعل. پام بلند شدم تا بتونم ببوسمش يپنجه  يرو. و بغلش کردم دمیآغوشش چرخ تو

دفعه فکرِ خنده  هی. قدم بشم شیپ دنیبوس يشد برا یباز خجالت اومد سراغم و روم نم. رار گرفتباالتر از سرش ق یکه سرم کم يجور

:کرد و گفت يبلند يخنده  یعل! زدم و لبم رو گاز گرفتم یمکچش. دیبه ذهنم رس يدار

.ایگرفت ادیخوب رمزش رو ! طونیش يا -

.میدیزنونه شن يصدا هیدفعه  هیکه  میدیبوس یرو م گهیهمد میداشت

!گهیبسه د یعل -

باز . میو به اطراف نگاه کرد میاز هم فاصله گرفت. زد یرو صدا م یبود که داشت عل یک. میدومون با ترس و تعجب به هم نگاه کرد هر

:کرد و گفت يبلند يخنده . میدیصداش رو شن

.سرده گه،یکردم، نپاش د خی یعل -

:اومد و گفت يمردونه ا يخنده  يصدا

.کنم یغلط ها نم نیاز ا هگیبگو د -
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.باشه باشه، غلط کردم -

:گفتم یبه عل. هر دوشون بلند شد يخنده  يهم صدا بعد

.رونیب میجا بر نیاز ا دیبا يدونن چه طور یم نایحتما ا م،یکن داشونیپ میبر ایب یعل -

.میرو صدا بزن یعل ایب! هیآقائه هم عل نیباشه، اسم ا -

:میهم دو تامون با هم داد زد بعد. تعجب نگاهش کردم با

.یعلــــ -

:باالخره اون آقا جواب داد. میبود دهیکه صدا رو شن یبه سمت میرفت یو همون طور م میباز صداش کرد. ومدیصداشون ن گهیشدن، د ساکت

اون جاست؟ یک -

:گفت یعل

ن؟یشه بهمون کمک کن یم م،یجا گم شد نیما ا -

 دنیترس یشد، م یانگار باورشون نم یکرد ول فیکه برامون افتاده بود تعر یاتفاقات یعل. وون تر از ما بودنزن و مرد ج هی. بهشون میدیرس

 یاونا م. میشد نشونیسوار ماش. و زخمِ پام رو نشونش دادم، باالخره کم کم باورشون شد نیمن با اون خانوم رفتم پشت ماش. میدزد باش

برامون  یچه اتفاق دیصاحبِ قهوه خونه که فهم. قهوه خونه ما رو رسوندن و رفتن هیتا کنارِ . میگردبر میخواست یخواستن برن شمال و ما م

 م،یغذا رو که خورد. میگرسنه و تشنه بود یهر دومون حساب. و آب آورد يبرامون ناهار و چا ره،یکه ازمون پول بگ نیافتاده، بدونِ ا

.رانته میدربست هم گرفت و برگشت نِیماش هیبرامون 

 یمهم زِیکرد که چ دییتا نهیدکتر بعد از معا. من راحت بشه يِاز بابت پا الشیخواست خ یم یعل. بود مارستانیب میکه رفت ییجا نیاول

که منتظرمون  نیهم با همون ماش مارستانیاز ب. پانسمانش کنم يبرام پماد نوشت و گفت که چند روز. قهیعم یو فقط زخمش کم ستین

.رو داد نیماش ي هیاز خونه پول برداشت و کرا یو عل خونه میشتمونده بود برگ

شب بود که به خونه رس ساعت بعد هم رفتم . خونه میدیبه همه خبر دادم که رس. تلفن يو من نشستم پا رهیرفت دوش بگ یعل. میدیهفت

و  دمیلباس پوش. دادم تیاومدن رضا رونیاقبت به بتو حموم بودم تا ع یساعت کی. شده بود فیکث یبدنم حساب. تو حموم دمیبه اتاقم و چپ

دستش رو دورِ . زد و اومد طرفم یچشماش برق دیمنو که د رون،یهم از اتاقش اومد ب یدر اتاق رو که باز کردم، عل. رفتم رونیاز اتاق ب

:دستش گرفت و گفت يرو تو شونمیو پر سیخ ياز موها يکمرم حلقه کرد، دسته ا

!ها یکن یم يدلبر یحساب يدار -

.بلدن ياز خودم دلبر شتریموهام ب -

:گفت. خواست بوسم کنه که زنگ در رو زدن یم

.رم در رو باز کنم یاومدن مالقات، م -

 يعجوالنه ا يکار داره، بوسه  یچ نمیتا برگشتم بب. کنارم رد شد که بره در رو باز کنه، منم رفتم لباسِ مناسب بپوشم که دستم رو گرفت از

.خندم گرفت، رفتم به اتاقم! سمت در دیلبام گرفت و دو از
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 یباق يمهمون ها که رفتن با کمک هم ظرف ها. میغذا گرفت و همه با هم خورد رونیاز ب یشام، عل يبرا. آخرِ شب همه اومدن خونمون تا

:گفتم یبه عل. خواستم زودتر برم بخوابم یخسته بودم و م یلیخ. میمونده رو شُست

.من برم بخوابم يندار ياگه کارخُب  -

:گفت يچند لحظه نگام کرد و بعد با دلخور! شده بود جیگ

.بدونِ من -

:گفتم! شدم یموضوع آماده م نیا يبرا دیبا. بخوابم، هنوز زمان الزم داشتم ششیزود بود که بخوام پ یلیخ. نگفت يزیچ گهید

.زوده یلیبهم فرصت بده، االن خ ،یکنم عل یخواهش م -

:و گفت دیام رو بوس گونه

.ریشب بخ م،یهست یهم راض نیما به هم ،یهر طور که راحت -

.جلو اومده بود یچهار ماهش شده بود و شکمش کم. نیریبخره و من هم رفتم سراغِ ش نیرفت ماش یعصر، عل فردا

حرف هام که . شد یداشت ذوق مرگ م یحالاز خوش. کردم فیبراش تعر(!)  شیخصوص يکه افتاده بود با حذف قسمت ها یاتفاقات تمام

:عجوالنه گفت یلیتموم شد خ

ده؟یرابطتون به کجاها رس -

:و گفتم دمیخجالت کش! دمیرو فهم منظورش

.یکن یفکر م زهایچ نیکه فقط به هم نیریخدا مرگت نده ش -

.نهیاصال ازدواج معناش هم ،یکن یفکر نم زهایچ نیکه اصال به ا یخنگ یلیتو خ -

:من من کردم و گفتم یکم

.موضوع اومدم سراغت نیراستش به خاطرِ هم -

:گفت کنجکاوانه

!خُـــب؟ -

:و گفتم دمیکش ینفس

!ترسم یم -

:تو هم شد و با چندش گفت نیریش ي افهیق

 نِین که به خاطرِ عدم تمکبرو خدا رو شکر ک! و شش سالته ستیب گهیچهارده ساله رفتار نکن، تو د يمثل دخترها! مرده شورت رو ببرن -

.زن نگرفته یواشکی شیسال پ کیهمون  ،یجناب عال

!دادنته؟ يعوضِ دلدار -

.سرت باشه يزور باال دیبا ست،ین تیآخه تو زبونِ خوش حال -

.میسینو یم يادگاری یک وارِید يما رو باش رو -

.داد یبود دو ماه هم امونت نم يا گهیهر مرد د. کارت نداشته به يکه تا حاال کار هیمرد با شرف و صبور... آخه دخترِ خوب، وا -
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.شه ینگو بدتر چندشم م يجور نیا ن،یریش -

.اقتیل یزدم، ب یفصل کتکت م هیبودم  یعل يبه خدا من اگه جا! زهرِ مار -

.ترسم یدرکم کن، خُب م نیریش -

کم  هی ؟يایقدر ناز و عشوه م نیکه ا نیدار هیبا بق یمگه شما چه فرق ست،ایهمه زن و شوهر تو دن نیا. خواد بکُشتت یترس نداره، مگه م -

.اون رفتار کن لِیشب هم تو به م هیساله به دلِ تو رفتار کرده،  کی. اون فکر کن یِهم به خوشحال

...آخه  -

:حرفم رو بزنم و با حرص گفت نذاشت

رو مرور کن، اگه تو هر  تیکم زندگ هی. فهمم یتو رو بهتر از خودت م و صالحِ ریخ شهیکه من هم یبفهم يخوا یم یک! آخه و کوفت -

!رفت یاالن بچه ات مدرسه م ،يکم به حرف من گوش داده بود هی تیاتفاق زندگ

:فکر کردم و بعد گفتم یکم. من غلط يدرست بود و کارها نیریش يها ییراهنما شهیهم. با اون بود حق

دختر  يهمه ! تازه دو سه روزه که رفتارمون مثلِ زن و شوهرها شده یکنم ول یم یزندگ یله من با علسا کیمن،  يتو خودت رو بذار جا -

هفته نشده  هیسرِ  يحاال از من توقع دار ؟يخودت مگه چند ماه عقد نبود. ادیکنار ب هیمونن که دختر بتونه با قض یعقد م یو پسرها چند ماه

...

:گفت هیبود دردم چ دهیکه فهم نیریادامه ندادم، ش گهید

تو رو  يدونه چه طور یمطمئن باش اون م ،یدست عل يبعد هم خودت رو بسپر ،يبذار ونیدر م یکه مشکلت رو با عل نهیچاره اش ا -

.آماده کنه

؟یچ یعنی -

خودت رو  زه،یخجالتت بر کن تا يدلبر. تموم شد يخواهر و برادر گهیبا شوهرت برخورد کن، د یزنِ واقع هیخونه، مثلِ  یاالن که رفت -

.باز بپوش يکن و لباس ها شیبراش خوشگل کن، آرا

.پوشم یوقته جلوش تاپ و شلوارك م یلیمن که خ -

.باشه یباال ناف دیبا ،يدو بند تایدکلته باشه، نها دیتاپ با! خوره یبه درد خودت م یپوش یکه تو م یاون تاپ و شلوارک -

:و ادامه داد دیخند زیر زیر

 نیکلوش باشه و هم یلیکه خ نیا ایکوتاه و تنگ باشه  دیدامن هم با ره،یکه فقط باسنت رو بگ يقدر نیباشه، ا یباال رون دیشلوارك با -

.رونیب زهیبر ونتیقل ین ياون پر و پا ير یجور که راه م

:زدم پسِ کله اش و گفتم یکی

.يبشکه شد گهیاالن د ،يالبته بود! یخودت ونیقل ین -

 یتا برگشتنش سه، چهار ساعت. گرده یتماس گرفتم و گفت که نُه و ده شب بر م یبا عل. حرف زدم و برگشتم خونه یدو ساعت نیریش با

!عمل کنم نیریش حِیخواستم به نصا یم. وقت داشتم
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تو  یتاپِ بافتن هیوش گرفتم، د. دمیبعد هم به سر و وضعِ خودم رس! دیطول کش یپلو درست کردم که دو ساعت یشام باقال ياز همه برا اول

 نیب يزیچ هیهم پام کردم،  يقرمز یِجوراب روفرش. یتاپ قرمز بود و شلوارکم مشک. که تا وسط رونم بود یبا شلوارک دم،یپوش یگردن

!بود ییجوراب و دمپا

هم رژ  یکم. دوست نداشتم یصورتاز  شتریرو ب یرنگ چیه. یو فرمژه زدم و رژ لبِ صورت ملیر دم،یسورمه کش یکم. نشستم نهیآ يجلو

بود که  دهیرس يباالخره نوبت به روز. ختمیموهام رو ساده دورم ر! کردم یم فیخودم ک دنِیکرده بودم و خودم از د رییتغ یلیخ. گونه زدم

.نهیمنو بب يبتونه راحت موها یعل

که  دمیشن یپاهاش رو از پشت در م يصدا. ستادمیا اطیرِ حد ياومدم و جلو رونیاز اتاق ب دم،یشد رو شن یم اطیکه وارد ح ینیماش يصدا

فقط تا . فحش دادم نیریانداختم و تو دلم به ش نییاز خجالت سرم رو پا. و چند لحظه بعد در باز شد ستادیا. اومد یداشت از پله ها باال م

و  نیزم يها رو ول کرد رو لونیود، چند لحظه بعد ناب ستادهیدر ا يدستش بود، همون طور تو وهیم لونِیچند تا نا. دمید یرو م اشزانوه

.اومد سمتم

دست هام رو دور  فتمیکه ن نیاز ترسِ ا. دمیکش یکوتاه غیشدم و ناخواسته ج ریغافلگ. هاش رو دور رونم گذاشت و بلندم کرد دست

:و گفت دیخند. فته بودکه نگاهم کنه سرش رو باال گر نیا يبرا یسرم باالتر از سرش بود و عل. گردنش حلقه کردم

.کردم یرسونه، صد بار تصادف م یمنو به تو م يجور نیتصادف ا هیدونستم  یاگه م! دخترك خوشگلِ من -

:گفتم یلبش گذاشتم و با ناراحت يانگشتم رو، رو. و ناراحت شدم دیحرفش دلم لرز از

.خدا نکنه ه؟یچه حرف نیا -

 یاش خجالت م رهیاز نگاه خ. شد رهیو بهم خ دیرو بوس میشونیپ. پاش نشوند ينشست و منو روو رفت به سمت کاناپه،  دیرو بوس انگشتم

افتادم که گفته بود مشکلم  نیریش ادی. رو نداشته باشم شیازم بکنه که من آمادگ یکنه و درخواست يرو ادهیبخواد ز دمیترس یم. دمیکش

:انجام بده بهش بگم، با خجالت گفتم یبخواد حرکت یه علک نیگرفتم قبل از ا میتصم. بذارم ونیدر م یرو با عل

.یعل -

جانِ دلم سارا جونم؟ -

:بهش کردم گفتم ینگاه

... یمن، تو رو دوست دارم ول -

:قشنگش نگران شد و گفت يها چشم

؟یچ یول -

:زحمت گفتم به

.ندارم... رو نَـ  شیآمادگ... االن ...  یول -

:شد و گفت لیجب تبدچشم هاش به تع يتو یِنگران

؟يرو ندار یچ یآمادگ -

:لبم رو گاز گرفتم و گفتم. توش مونده بودم يبد جور! ه؟یکردم دردم چ یم شیحال دیبا يچه طور! منظورم نشه يکردم متوجه  ینم فکر
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!انجام بشه...  دیاون که با... اون که  یآمادگ... که  نیا یآمادگ -

:ه گفتازم گرفت و با خند یمحکم ي بوسه

بود؟ یانجام بشه چ دیکه با يزیحاال منظورت از چ ،یکه از لبت گرفت ياون گاز يبه جا نیا -

:گفتم یانداختم و با کالفگ نییحرصم گرفته بود، سرم رو پا د؟یفهم یچرا نم! بابا يا

!گهید ییزناشو يهمون رابطه  -

:و گفت دیگفتم غش غش خند نویا تا

!زهیخجالتت بر نیکم از ا هیکه  یخواستم خودت بگ یم ه،یورت چمنظ دمیاز همون اول فهم -

:و ادامه داد دیتو موهام کش یدست

.ازت ندارم يانتظار چیمن ه يتا تو نخوا ،يقدر نگران شد نینخواستم که ا يزیمن که از تو چ -

:و باال آورد و گفتدستش رو دو طرف صورتم گذاشت، سرم ر! خجالتم داد شتریهاش هم خوشحالم کرد، هم ب حرف

!شرط داره هی یول -

:دمیخواد بذاره، با ترس سرم رو تکون دادم و پرس یم یدونستم چه شرط ینم! ختیر دلم

؟یچه شرط -

.میهم بخواب شِیشب ها پ دیبه بعد با نیاز ا -

:با دلهره گفتم. بذاره یشرط نیگشاد شد، انتظارش رو نداشتم چن چشمام

...خوام تا من ن یتو که گفت -

:ادامه بدم و گفت نذاشت

.نیهم ،یباش شمیخوام پ یمن م. دیکنارِ هم خواب دیگم، مگه فقط به خاطرِ رابطه با یهنوز هم م -

:و گفت دمیآروم بوس. کردم و شرطش رو قبول کردم دییحرف ها رو زد که ناخواسته با سر حرفش رو تا نیقدر مظلومانه و معصومانه ا اون

.ممنونم -

:به کمرم زد و گفت یدست. لبخند جواب دادم اب

؟یشام رو بکش يخوا یغذات هوش از سرم برد، نم يبو -

:و گفتم دمیخند

.نمیچ یرو م زیم یتا لباس هات رو عوض کن -

ومد تو ا یگذاشتم عل زیم يپلو رو که رو سِید. گذاشتم خچالیدر برداشتم و تو  يها رو از جلو وهیرفت به اتاقش و من هم م یعل

همون طور  قایدق. یهاش رو باال زده بود با شلوارِ مشک نیقرمز رنگ که آست وریپل! بود تعجب کردم دهیکه پوش ییاز لباس ها. آشپزخونه

:و گفت ستادیرو به روم ا! ها و پاچه هاش بلند بود نیفقط اون آست. بودم دهیکه من لباس پوش

!مایخوب با هم ست شد -
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هم تعجب کرده بودم، هم . نکرده بود يکار نیهمچ گهیعقدمون د لمِیف يبه جز تو. دهن من گرفت يغذا رو جلو قاشق نیشام اول سر

:قاشق رو که از دهنم در آورد، گفت. خوشحال بودم

.حاال نوبت توئه -

اشق ها رو عوض کنم که غذا دهنش گذاشتم و خواستم ق یقاشق. هم دهنش رو باز کرد که من مجبور بشم غذا رو تو دهنش بذارم بعد

:گفت

.که دخترکم باهاش غذا خورده، غذا بخورم یخوام با همون قاشق یمن م -

:برداشت، گرفت طرفم و گفت زیم يرو یاز داخل جا قاشق یهم قاشق بعد

.قاشقت رو عوض کن ادیتو اگه بدت م یول -

:نگاهش کردم و گفتم. شرمندم کرد يبد جور کارش

.ورمخ یقاشق م نیبا هم -

 یخواست بخوره اول دهنِ من م یم یاز هر چ. یچ یعنیغذا خوردن با شوهر  دمیفهم یحاال م. دیبه من رس یغذا خوردنمون حساب انِیپا تا

.خورد یداد بعد خودش م یدوغ و همه رو اول به من م گ،یذاشت، ساالد، ماست، ته د

:که تموم شد گفت غذا

 هیبذار که با هم از  مونییدوتا يکوچولو برا سِید هی يبذار یبزرگ نیبه ا سیکه دو تا بشقاب و د نیا يشه از فردا به جا یسارا، اگه م -

.میظرف غذا بخور

منو لحظه به  کیکوچ يکارها نیبا هم! بود یمنظورش چ» !تو رو آماده کنه يدونه چه طور یاون م«: گفت نیریش یوقت دمیفهم یم حاال

.ردک یم کیبه خودش نزد شتریلحظه ب

فته،یاتفاق ب دیاون که نبا دمیترس یهمش م. نگران بودم و دلشوره داشتم یلیخ د،یجوش یو سرکه م ریدلم مثلِ س. بود دهیخواب رس وقت 

:زد و گفت يبه درِ بازِ اتاق ضربه ا دیدم در که رس. بودم دهیپاهام کش يوسط تخت نشسته بودم و پتو رو رو! فتهیاتفاق ب

اجازه هست؟ -

اومد داخل و در رو پشت سرش . ذاشت حرف بزنم یگلوم نشسته بود و نم يتو یبیبغضِ عج. نگفتم يزیانداختم و چ نییسرم رو پا فقط

.شد یم دتریداشت تپشِ قلبم شد یکه به سمت تخت بر م یهر قدم. رو خاموش کرد و به جاش، چراغ خواب رو روشن کرد یمهتاب. بست

:ت چپش رو دور شونه ام گذاشت و گفتدس. تخت نشست يراستم رو سمت

.تونه صبر کنه یکه تا االن صبر کرده باز هم م ینگران نباش، کس -

بودم و زل زده بودم به سقف، اما  دهیبه پشت خواب. بازوش خوابوندم يام گذاشت، آروم به عقب هلم داد و رو نهیس يراستش رو رو دست

 دمیترس یم. نفس بکشم یکردم حت یجرات نم. کرد یبغض داشت خفه ام م. شده بود رهیخبود و به من  دهیراستش خواب يبه پهلو یعل

.بغضم بترکه

:کنارِ گوشم آروم گفت. سرم گذاشت يموهام رو از دور گردنم جمع کرد و باال یعل

.من برم ،یقدر از بودنِ من ناراحت نیاگه ا ؟يبغض کرد یچ يبرا -
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اش رو چنگ زدم و با  قهی. خواد بلند شه و بره یاحساس کردم م. اشک شد سِیزود صورتم خ یلیباعث شد بغضم رو رها کنم، خ حرفش

:هق هق گفتم

.تنهام نذار...  یعل -

:به سمت خودش چرخوند، بغلم کرد و گفت منو

.ياریاشک منم در ب يخوا یآروم باش دخترکم، م. یمن یزندگ يتو همه . من غلط بکنم تنهات بذارم -

!شد يشب سپر نیاول یراحت نیبه هم. خوابم برد یک دمیکردم که نفهم هیاون قدر گر. کرد یبزنه، موهام رو نوازش م یکه حرف نیا بدون

****

اون اتاق،  گهیرو از اتاق خوابش، به اتاقِ من آورد و به قولِ خودش د لشیتمامِ وسا یعل. میدیخواب یهم م شِیپ گهیاون شب به بعد د از

.میدیخواب یبعد م میزد یبا هم حرف م یشب ها کل یبعض. بود "ما"اتاقِ 

:ناجور به ذهنم هجوم آورد و با ترس بهش گفتم يکه لباسش رو در آورد فکرها یشب نیاول. عادت داشت بدونِ بلوز بخوابه یعل

؟یکن یکار م یچ يدار -

:گفت يجد یلیخ

.صبر کنم نیاز ا شتریتونم ب ینم گهید -

! اش در رو قفل کرد گهیدستش رو دور کمرم حلقه کرد و با دست د هی دمیدم در که رس. تخت که پا گذاشتم به فرار اومد سمت یم داشت

 يتمامِ وزنش رو رو. تخت خوابوندم يبلندم کرد و رو. نداشت يا دهیکردم خودم رو از دستش خالص کنم اما فا یم یبا تمام وجود سع

 نهیس يرو يو دو دست هام رو ضربدر دمیکش یغیج. دیکش رونیلحظه لباسم رو از سرم ب کیدر . ومدا یبدنم انداخت، نفسم به زور باال م

و آروم  میمال یلیکش دامنم و خ ياش رو گذاشت رو گهیسرم برد، دست د يدستش گرفت و باال هیدو تا دست هام رو با . ام گذاشتم

:گفت

عمر ازم متنفر باشه،  هیخوام زنم  یمن نم. نترس خودیقدر ب نیپس ا يریجلوم رو بگ یونت یبکنم تو نم يکه اگه بخوام کار ینیب یسارا، م -

.سمتم يایم يسال صبر کردن تازه دار کیاونم حاال که بعد از 

:تو گف دیبه موهام کش یدست. نهیپتو رو گرفتم جلوم که بدنم رو نب. از روم بلند شد و منو هم نشوند. شده بودم جیبرده بود، گ ماتم

؟یترس یقدر از من م نیچرا ا. سارا، من دوستت دارم. دتیجد یسابقت، هم اتاق يهمخونه  ،یمنم، عل نیسارا، ا -

کمکم  دیتو با ام،یموضوع کنار ب نیکنم که با ا یمن دارم تمامِ تالشم رو م. هم صبر کن گهیچند وقت د ،يتو که تا حاال صبر کرد ،یعل -

.یکن

.يذار یتو نم یول خوام کمکت کنم یمن م -

!من که شرط تو رو قبول کردم ه؟یمنظورت چ -

.من بهت دست بزنم يذار ینم یتو حت. يفقط در حد همون شرط من موند یول يآره، قبول کرد -

:گفتم یدرموندگ با

کار کنم؟ یتو بگو من چ -
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.یخوام به من اعتماد کن یفقط ازت م ،یچیه -

مچِ دستم رو  یعل. دستم رو بردم سمت بلوزم که بپوشم. گفتن نداشتم يبرا یحرف. سپردم یم یه دست علخودم رو ب ن،یریبه قول ش دیبا

:گرفت و گفت

!نه -

. شد یو رو م ریتو وجودم ز يزیچ. ام حبس شد نهیتنِ داغش که به کمرم خورد نفس تو س. رو از دورم باز کرد و از پشت بغلم کرد پتو

:و گفت دیهر دومون کش يپتو رو رو. ودش خوابوندو منو هم با خ دیخواب یعل

.خجالت خوبه اما نه در برابرِ شوهرت -

با  گهید. عمل کردم و بهش اعتماد کردم یعل يبه خواسته . مونهیخجالت مزاحمِ زندگ نیبهم بگه که ا يدونست چه طور ینم گهید چارهیب

.شد یم ياولش برام پر از خجالت بود اما کم کم برام عاد يهر چند که هر خواسته ا. کردم یمخالفت نم شیخواسته ا چیه

****

. میهاشون رفتن و خودمون موند هیغروب که شد، همسا. انداخته بود ينذر ياون تصادف، سفره  يبه خاطرِ سالم موندنمون تو یعل مادرِ

:گفت یخانوم مدام م مهیبود و سل ید و زهرا خالفاطمه و محمو يجا. میقرار بود شام رو دور هم باش. دنیکم کم مردها هم از راه رس

.هیبچه هام خال يجا -

:کرد و گفت یباهام روبوس لیدست دادم و سه لیبا سه. رفتم دم در استقبالشون دن،یبا هم رس لیو سه یعل

.که نشد فیح! مایبود از شرت راحت ش کینزد -

:و بغلم کرد و گفت دیکش رونیب لیمنو از آغوشِ سه یعل

؟یحرف بزن يجور نیبا دخترکم ا ادیدلت م ل؟یآقا سه میداشت -

:و گفت دیخند لیسه

خر ما ! یکن یکردن، حاال هم که شما لوسش م یبودنش لوسش م يخدا شانس بده، مجرد که بود به خاطر ته تغار! يچه قدر لوسش کرد -

.دم نداشت یهم که از کره گ

 هی. کارها رو نکنه نیا هیبق يو گاز گرفتم و چشم هام رو درشت کردم که مثال بهش بگم جلولبم ر. دیمنو بوس یشونیپ یو عل دنیخند همه

:باال و با تعجب گفت دیچشم هاش گرد شد و ابروهاش پر یدفعه عل

؟یجا؟ مطمئن نیا! سارا -

:وحشت سر تکون دادم و گفتم با

.نبود نینه نه، منظورم ا -

:با خنده گفت یعل. کردن یهمه داشتن ما رو نگاه م بایتقر. و دنبال کردمکرد و منم نگاهش ر هیبه بق ینگاه یعل

.میگرد یاالن بر م دیببخش -

 ستادهیا ژنیکنارِ ب نهیکه دست به س یرفتم چشمم افتاد به ضح یهمون طور که دنبالش م. اتاقِ سابقِ خودش يرو گرفت و برد تو دستم

!اومد یچشم و ابرو م یعل يبود و برا یهم نگاهش به عل ژنیب! نداخت یبود و با خنده برام ابرو باال م
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شد و  یقلقلکم م. گردنم فرو کرد يدستش گرفت و سرش رو تو يبازوهام رو تو وار،یدر رو قفل کرد و چسبوندم به د میدیاتاق که رس به

نفس هاش که به گوشم . شد یمور مور م تمام تنم. و لب هاش رفت سمت گوشم دیشالم رو از سرم کش. چسبوندم یسرم رو به شونه ام م

افتاده بودم و  ریگ واریو د یعل نیب. دست هاش گرفت نیسرم رو محکم ب یخواستم سرم رو عقب بکشم ول یم. دمش یم وونهیخورد د یم

.رملحظه گ هیشد،  یلحظه سردم م هی. بردم یشد، هم لذت م یهم قلقلکم م. داشتم یبیحال عج. هم نداشتم يراه فرار چیه

در رو که باز کرد . ازم فاصله گرفت و شالم رو دستم داد یعل! خواست ادامه بده یم یدونم اگه چند ضربه به درِ اتاق نخورده بود تا ک ینم

نامردها اومده . هم دعوت باشه نیریکردم ش یفکر نم. پشت در بودن نیریو ش یضح! با تعجب به در نگاه کردم. خنده بلند شد يصدا

تو اتاق و شروع کردن به  دنیو سر و صدا پر غیبا ج نیریو ش یضح. رفت رونیتکون داد و از اتاق ب يبا خنده سر یعل. يزیرم ربودن کـ

:شکمم گذاشت و گفت يدستش رو رو يبا حالت مسخره ا نیریش. و شلوغ کردن دنیخند

.مثلِ مالِ خودم قلمبه بشه يکه قراره به زود نمیب یم -

:با چندش گفتم رو پس زدم و دستش

.که حرف هات همش چندشه نیریش يرینم! اَه -

:به پشتم زد و گفت یدست یضح

.تلخه قتیخُب حق ؟یش یسارا جون، چرا دلخور م -

:چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

؟يو از راه به در شد ینشست و برخاست داشت نیریش نینکنه با ا! یضح -

:با خنده سرش رو تکون داد و گفت یضح

.يپاك موند نیریهمه سال در کنارِ ش نیگفت که ا نیبهت آفر دیواقعا با. نهیهم قایقد -

.وسط سالن بود و همه دورش نشسته بودن یبزرگ یِفوتبال دست. رونیب میمردها باعث شد از اتاق بر يسر و صدا يصدا

و قرمز راه  یجنگ آب. یو سبحان هم آب نایقرمز بودن و س میت ژنیو ب یعل. میجالبشون رو تماشا کرد يو باز مینشست هیکنار بق میهم رفت ما

!هیواقع يخوندن که انگار باز یم يهم کُر يچنان برا. افتاده بود

و  یعل یهر چ! چرخوندش، اصال هم کار نداشت که توپ کجاست یفرفره تند و تند م نیخورد ع یکه م يا رهیدستش به هر دستگ نایس

و سبحان  دمیخند یما همه م. گل به خودشون زد هیکارش  نیعاقبت هم با ا. رفت یطاست به گوشش نمکار خ نیزدن که ا یغر م ژنیب

.خورد یحرص م

بلندش کرد، به  نیو از زم یفوتبال دست ریبود توپ بره تو دروازه دستش رو گذاشت ز کیبار که نزد هیکرد و  یاز دروازه مراقبت م ژنیب

رو اخراج  ژنیب دیگفت با یسبحان دادش در اومده بود و م. سبحان يت عقب و صاف افتاد تو دروازه کرد، توپ برگش دایکه پ یبیخاطرِ ش

!کرد

:خوند یکرد و مدام شعر م یم تیخط حمله رو هدا یعل

پور در نود یچه خوش گفت فردوس -

برنده بود یقرمز به آب که
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:داد یجوابش رو م يجور نیاز اون طرف ا نایس

کوه وارند یطرف داران آب -

دوست دارند ایرنگ در شهیهم

:خنده و گفت ریزد ز یپق ژنیب

توانا بود هر که قرمز بود -

غران بود ریشش تا دل ش زِ

:چرخوند گفت یم جانیهمون طور که دسته ها رو با ه سبحان

طرفداران قرمز در زوالند -

الندیخ یب یز قوم یدان یم که

و  نیریو ش میبود ژنیو ب یطرفدار عل یمن و ضح. دنیکش یم غیکردن و ج یم قشی، طرفدارهاش تشوزد یگل م نیاز طرف یکیبار که  هر

نشسته  يپدر و مادرهامون هم گوشه ا. دمیخند یو م میآورد یهم ادا و اصول در م يما چهار تا هم مدام برا. و سبحان نایطرف س مایس

.کردن یم امونبودن و با خنده تماش

 فیق هی لیسه د،یکوب یبا قاشق ته کاسه م اریماز. کردن یدستشون گرفته بودن و سر و صدا م زیچ هیرمان هر کدوم و آ لیو سه اریماز

 يداشت، دستش گرفته بود و به جا یو صورت یآب يکه گل ها دیسف یرو بالش هیآرمان هم ! زد یم پوریدهنش گذاشته بود و مثال ش يتو

و داد دنبالِ هم  غیبچه ها هم با ج. رفتن یم یکیرو گرفته بودن و موج مکز گهیهمد يه هم دست هاو ژاله و آمن هنازم! داد یپرچم تاب م

باالخره . شده بود مثل ورزشگاه قایدق. دیرس یخونه بود که صدا به صدا نم ياون قدر سر و صدا تو. شلوغ کرده بودن یو حساب دنیدو یم

!کس حواسش نبود که تعداد گل ها رو بشماره چیه! نده شدنکدوم بر میدینفهم(!)  رینفس گ ي مهیبعد از دو ن

:با خنده گفت یداشتم عل یبر م گیداشتم ته د یشام خوردن وقت موقعِ

؟يدست و پا له نشد رِیز گیسرِ ته د گهیدفعه که د نیا -

:و گفتم دمیخند

.مادر شوهرم نگاه چپ بهم بکنه يت نداشت جلوجرا یپدر شوهرمه و من همه کاره ام، کس يخونه  گهیجا د نینه خدا رو شکر، ا -

:با تعجب گفتم. کرد ینگاهم م یمیمال يمهربون و خنده  يبا چشم ها یعل

؟یکن ینگاه م يجور نیچرا ا -

.پدر شوهر و مادر شوهر يچون تا حاال به پدر و مادرم نگفته بود -

!دادم هیرو رِییقدر تغ نیدفعه ا هیالب بود که چه طور خودمم ج يبرا. که ناخودآگاه زده بودم شدم یحرف يمتوجه  تازه

 یمیاخم مال یعل. رو به دندون گرفتم نمییکه دورِ لبم چرب نمونه، لبم رو با زبونم پاك کردم و لبِ پا نیا يزدم و برا يرو گاز گید ته

:کرد و گفت

خاره؟ بخارونم برات؟ یلبت م -

:با التماس نگاهش کردم و گفتم! ببره تو اتاق رهیره دستم رو بگنبود سرِ سف دیازش بع. شده بود طونیش باز
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.خونه يحواسم نبود، بذار واسه ! یعل يوا -

:تکون داد و گفت يسر یعل

!خونه میمونده تا بر گهید ي قهیخوره، حاال حساب کن چند دق یسود بهش م قهیدق کیهر  ياز االن به ازا -

:گرد نگاهش کردم و گفتم يچشم ها با

قه؟یچند دق یعنی یدون یم! خونه دوازده شده میتا برس! مهیتازه ساعت نُه و ن! یعل يوا -

:گفت یآروم يباال انداخت و با صدا ییابرو یعل

.شه صد و پنجاه تا بوسه یم! نه، بوسه قهیدق -

:با خنده گفتم! ختیر يهر دلم

؟یکن شیشه قسط بند ینم -

.خوام یامشب م نیهمش رو هم. شه ینوچ، نم -

:سرم رو کنارِ گوشش بردم و گفتم. هام داغ شده بود لپ

.مونه برام یلب نم گهیکه د يجور نیا -

:و گفت دیخند انهیموذ یعل

صد و پنجاه تا سهم لب هاته؟ يگفته همه  یحاال ک -

:و گفت دیخند یعل. کردم صورتم سرخِ سرخ شده یم احساس

.يشد يلُپ قرمز. ز حموم در اومدنمثلِ دختر بچه ها که تازه ا يباز شد -

:ده بار ساعت رو کنارِ گوشم اعالم کرد یخونه عل میکه بر یموقع تا

...نود تا  یعنیشده،  ازدهیدخترك ساعت ... ده و ربع، شده چهل و پنج تا ... تا  ستیتا االن شده ب قه،ینُه و پنجاه دق -

خواست  یکه م یهر کس! کنه یقدر دم گوشم ساعت رو اعالم م نیچرا ا یفهمن علمردن که ب یم یداشتن از فضول مایو س یو ضح نیریش

:گفت یداشت و م یبا اصرار نگهش م یبلند شه و بره خونش، عل

ن؟یبر نیخوا یقدر زود م نیچرا ا م،یشب دورِ هم هی -

. بشه شتریخونه و تعدادش ب میبرس رتریبده که دخواست لفتش  یم! دیخند یاومد و م یچشم و ابرو م طنتیکرد و با ش یمدام منو نگاه م و

و  دمیکش یغیاز ترس ج. سالن، تو هوا معلق شدم يکه پام رو گذاشتم تو نیبه محضِ ا. خونه میدیباالخره ساعت دوازده و ربع بود که رس

:و گفت دیخند. دست بلندم کرده بود يرو. اش رو چنگ زدم قهی

.خوام یاالن م نیطلبم رو هم. يصد و شصت و پنج تا بوسه بدهکار. ساعت بندازنگاه به  هی. آوردم رتیباالخره گ -

 یدونه دونه لباس هام رو در م. بردم سمت اتاق خواب دمیبوس یهمون طور که م. مانع شد یعل يبزنم که لب ها یو خواستم حرف دمیخند

بعد از  گهیکه نگاهم به ساعت افتاد، حدود دو صبح بود و د يبار نیآخر. کرد یشد بوسه بارونش م یاز بدنم که معلوم م یآورد و هر قسمت

.میدیخواب یک دمیاون نفهم
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خورد و  یموهام تاب م يدستش تو. بدنش بخش شده بود يبود و موهام رو یعل يبرهنه  ي نهیس يشدم، سرم رو داریکه از خواب ب صبح

.کرد یبا لبخند نگام م

:مو با وحشت گفت دمیدفعه از جا پر هی

ساعت چنده؟. سرِ کار میبر دیشد، با رمونید! یعل يوا -

:اش گذاشت و گفت نهیس يو دوباره سرم رو رو دیرو کش دستم

.بخواب دخترك حواس پرت، امروز جمعه ست ریبگ -

:اش گذاشتم و گفتم نهیس يو سرم رو رو دمیکش یاز سرِ آسودگ ینفس

؟ير یمادر بزرگ نم دنِید -

؟يایب يست داردو. رم یچرا م -

.آره حتما -

:کرد و گفت یاخم یعل. دمیچیبعد سرِ جام نشستم و پتو رو دورم پ یکم

.نمیلحظه صبر کن بب هی -

:تعجب نگاهش کردم و گفتم با

شده؟ یچ -

:گفت یرو از دور گردنم جمع کرد و با ناراحت موهام

گردنت چرا کبود شده؟ -

:تر شد و گفت قیاخمش عم. به سر شونه هام انداخت ینگاه آورد و نییشونه هام پا يرو از رو پتو

؟يشد يجور نیتو چرا ا -

:به خودم انداختم و گفتم ینگاه

شدم؟ يمگه چه جور -

:انداخت و گفت نییسرش رو پا یشرمندگ با

.قدر حساس باشه نیکردم پوستت ا یفکر نم. شرمندم سارا، اصال حواسم نبود -

تا چشمم به خودم افتاد . نهیآ ياومدم و رفتم جلو نییهمون طور که پتو رو دورم نگه داشته بودم از تخت پا. بودحرف هاش نگرانم کرده  با

. نمیبدنم رو بب يقسمت ها ي هیکردم و پتو رو باز کردم تا بق یپشت به عل! گردنم و شونه هام کبود شده بود يچند جا. دمیکش يبلند نِیه

شد و غش غش  دتریکم کم خندم شد. خندم گرفته بود! با گُل گُلِ بنفش شده بودم دیسف يمثل پارچه . هم کبود شده بود گهید ياچند ج

.بود سرش رو باال آورد و کم کم اون هم به خنده افتاد نییسرش پا یهم که با شرمندگ یعل. خنده ریزدم ز

:گفتم دمیپوش یتخت نشستم و همون طور که لباس م يرو

.کن شیمن که گفتم قسط بند -

.قدر زود کبود بشه نیکردم ا یباور کن فکرش رو نم -
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.گرسنمه يکه بد جور میصبحونه بخور میبر. نهیبب یوقت کس هیکه تو چشم باشه و  ستین ییجا نهیبه ا شیخوب. الیخ یاشکال نداره، ب -

ما دو تا، با هم، تعجب کرد و با خنده  دنِیاز د ییزن داو  میرفت یبار بود که با هم م نیاول. مادر بزرگ دنِید میرفت ییاز صبحونه دو تا بعد

:گفت

ده؟یرس یعموم يحاال نوبت به مالقات ها. نیگرفت یم یقبال هر کدومتون وقت مالقات خصوص! نیچه عجب شما دو تا با هم اومد -

:و گفت دیخند یعل

.میلسه حضور داشته باشج يبا هم تو دیبه بعد هر دومون با نیمشاورمون گفته از ا گه،یآره د -

:و گفتم دمیخند

اره؟یمادر بزرگ هنوز اسمِ منو م -

زد و گفت یکج لبخند:

.بذاره یخصوص يراحله جلسه  يخواد واسه  یگه شوهرِ راحله کجاست؟ فکر کنم م یفقط م دایجد! بگم یچ... وا -

:خم شد، بغلش کرد و گفت یعل. رفت یکلنجار م شیمیقد يوینشسته بود و با راد لچرشیو يرو. به اتاقِ مادر بزرگ میرفت

.سوراخ جورابِ مورچه شده بود يحالت چه طوره؟ دلم برات اندازه  ،یبرف سیسالم گ -

:و گفت دیبزرگ غش غش خند مادر

طون؟یش یهست یتو ک -

:که ناراحت بشه گفت نیبدونِ ا یعل

؟يخوند یکوچولو رو برام م یشعرِ عل مایقد ادتهی. اال بزرگ شدهکوچولو که ح یعل. ده یحرصت م یلیکه خ یخب معلومه، همون -

:و گفت دیکش یبه سرِ عل یبزرگ دست مادر

سارا خوبه؟ -

:و گفتم دمیرفتم جلو و دستش رو بوس. از گُلم شکفت گُل

ادتونه؟یمن سارام، منو . سالم مادر بزرگ -

:بعد گفت قهیچند دق. نگفت يزیلبخند زد و چ فقط

ن؟یداربچه ن -

:با خنده گفت یعل

.عجله نکن ادیز یرسه ول یراحت مادر بزرگ، نوبت به بچه هم م التیخ -

چند لحظه . دیمنو بوس یناگهان یلیخ. دستم رو گرفت و منو کشوند پشت سر مادر بزرگ یدفعه عل هی. و لبم رو گاز گرفتم دمیکش خجالت

:بعد سرش رو عقب برد و آروم درِ گوشم گفت ي

بهت رحم کردم سرِ  یلیهم خ شبید. گهید يچه هر جا م،یچه تو خونه باش. نهیجوابش هم یکار رو تکرار کن نیباشه هر وقت ا تادی -

!باهات نداشتم يسفره کار

.با خنده رفت سراغِ مادر بزرگ یو واج مونده بودم و عل هاج



کاربر انجمن نودهشتیا اسماء کرمی پور  – زمستان داغ                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٧٢

****

خانواده . گرفته بودم که براش سنگ تموم بذارم یمرخص. بود یون روز تولد علا. و منتظرش بودم، افتاد فتهیکه قرار بود دو ماه بعد ب یاتفاق

.کردم زیگل تم يخونه رو مثلِ دسته . هامون رو هم دعوت کرده بودم

 نییساالدها رو تز. هم درست کرده بودم يعالوه بر فسنجون، قورمه سبز. دوست داره ادیبودم که فسنجون با ربِ انارِ ز دهیفاطمه شن از

زنبق ها رو گذاشتم . دمیرز و زنبق هم خر يگل ها. ها گذاشتم وهیم يکردم و رو نییو پرتقال ها رو به شکلِ گل تز بیچند تا از س. کردم

!کردم میداخلِ کمد قا یظرف يبودم، پر پر کردم و تو دهیکه خر ییرزها. گذاشتم زیم يو رو نگلدو يتو

 یم. بود که مهمونا اومدن میساعت سه و ن. ارهیبا خودش ب نایقرار بود س. هم سفارش داده بودم کیبراش ک. لپ تاپ بود هیتولدش  يکادو

.زیم يرو میدیبودن و کادوها رو چ دهیهمه براش کادو خر. همه باشن یخواستم موقعِ اومدنِ عل

تولدم بهم  يبرا یکه عل يردنبند طال و کوارتزبودم و گ دهیپوش یشالِ مشک. بودم دهیبرام آورده بود پوش یکه عل یرنگ يریو شلوارِ ش کت

. رو هم پام کردم یمشک يصندل ها. کرده بود دایجلوه پ یلیخ یشالِ مشک يو بنفشش رو يرنگ نقره ا. دمیشال پوش يداده بود، رو

. هم کردم یمیمال شِیآرا

شروع کرد به صدا  اطیح يپارك کرد و از تو اطیح يرو تو نشیماش یعل. باالخره ساعت چهار و ربع شد. میبود یمنتظرِ اومدنِ عل همه

:زدنم

دخترکم؟ ییسارا جونم، کجا -

. جا خورد دیما رو د يکه همه  نیدر رو باز کرد و هم یعل. نییو سرم رو انداختم پا دمیخجالت کش. به من نگاه کردن و لبخند زدن همه

:میهمه با هم گفت

.تولدت مبارك -

همه چشم شده بودن . رفتم جلو و سالم کردم. گشت یبا نگاهش دنبالِ من م. بود، با تمامِ وجودش لبخند زد ذوق زده شده یکه حساب یعل

:فشرد و گفت مانهیدستم رو صم. دستش رو گرفتم. دستش رو به طرفم دراز کرد یعل. کردن یو ما رو نگاه م

.ممنونم -

!کرد یو بوسه بارونم م کرد یبغلم م یحساب مینگاهش معلوم بود که اگر تنها بود از

:با خنده گفت ژنیآهنگ بلند شد و ب يصدا

.وسط نیبپر. در خدمت شماست یج يد ژنیب -

فصل تولد تو زمستون

خونم فقط به خاطرِ تو یم

آروم نداره گهیمن د دلِ

نداره یراه گهیرو خواسته د تو

تولدت باز مثل پارسال شبِ

مثل هر سال میقرار یقرارم ب یب
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اریبه تو  هیگل سرخ هد نهزارو

بار نیستاره بارون شده ا آسمون

. دیو کادوها رس کیباالخره نوبت به ک یکوبیرقص و پا یبعد از کل. دنیرقص یو مردها هم م میزد یو دست م میخوند یبا آهنگ م همه

با . من باز شد يشد و آخر از همه کادو کادوها باز يهمه . مینداخت یبا هم عکس م یگرفت و خانوادگ یموقعِ دادن کادوها عکس م مایس

:محبت نگاهش کردم و گفتم

.مونده گهیجنگل بهت گفتم دو ماه د يتو ادتهی -

.ادمهیآره  -

.تولدت مبارك. روز بودم، نوزدهم اسفند روزِ تولدت نیامروز دو ماه تموم شد، منتظرِ ا -

ر محبت نگاهیکادو باز شد و ک. بهم کرد یپنتونست خودش رو  گهید یعل. لپ تاپ رو در آورد و همه دست زدند یعل. وم شدلپ تاپ معل ف

:کنارِ گوشش گفتم. دست زدن اضافه شد يو سوت هم به صدا غیج يصدا. همه بغلم کرد يکنترل کنه و جلو

.هم برات دارم گهید ي هیهد هی -

؟يا هیچه هد -

.گم یبه وقتش بهت م -

چشم هاش که گرد شد و ابروهاش رفت تو هوا، غش غش ! ثارش کردم و عمدا لب هام رو گاز گرفتمن یچشمک. اومدم رونیآغوشش ب از

.دمیخند

خوشحال  شتریب د،ید یغذاها رو که م ناتییهر کدوم از تز. خوشحال بود یحساب یسرِ شام، عل. میشام شد يشده بود و مشغولِ کارها شب

.شد و نگاه هاش مدام به من بود یم

سپرده بودم که  نیریبه ش. بود نیرینفر ش نیآخر. کم کم مهمون ها رفتن. پاش بند نبود يرو یعل. ما بودن يوازده همه خونه ساعت د تا

 ينشستم پا. در راهرو رو بستم و با سرعت رفتم طرف اتاقمون. ام رو آماده کنم هیرو دمِ در معطل کنن تا من بتونم هد یبا شوهرش، عل

 يبرام آورده بود تنم کردم، باال تنه  یکه عل یرنگ یاسیلباسِ . دورم ختمیموهام رو شونه کردم و ر. کردم دیو تمدر شمیآرا و شیآرا زیم

.دکلته و دامنِ کوتاه و کلوش

اتاق خوابمون رو با گلبرگ  ياز دم در تا تو. کرده بودم برداشتم و رفتم پشت در میکمد قا يکه شدم، ظرف گلبرگ ها رو که تو آماده

. تک زنگ زدم نیریش یِطبقِ قرارمون به گوش. آماده بود زیهمه چ گهید! تخت يرو ختمیگلبرگ ها رو ر ي هیبعد هم بق. رز پر کردم ياه

.کرد و رفت یبعد خداحافظ يهم چند لحظه  نیریش

که رو به  یتم تو اتاقِ سابقِ علرف. چراغِ اتاق رو خاموش کردم و به جاش، چراغ خواب رو روشن کردم دمیبسته شدن در رو که شن يصدا

بعد هم با سرعت اومد . چند قدم آروم در طولِ گلبرگ ها جلو اومد. چشمش به گلبرگ ها که افتاد، ماتش برد. ستادمیاتاقمون بود، ا يرو

:آروم گفت ستمیتو اتاق ن دید یوقت. ستادمیرفتم پشت سرش ا. ستادیا بموندمِ اتاق خوا

؟ییدخترکم کجادل من،  زِیسارا، عز -
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دستش  هی. چند بار سر تا پام رو برانداز کرد. کرد یباور نم دید یرو که م يزیچ. برگشت و نگاهم کرد. شونه اش يرو گذاشتم رو دستم

به  ینگاه مشتاق یعل. دمشیصورتم رو جلوتر بردم و با تمام وجود بوس! اش گردنم رو لمس کرد گهیشونه ام گذاشت و با دست د يرو رو

:دست بلندم کرد و با خنده گفت يرو ت،ر تا پام انداخس

!؟يات رو، قراره تو رختخواب بهم بد گهید ي هینکنه اون هد -

:انداختم و گفتم نییرو پا سرم

.وونهید -

:سر داد و گفت يبلند ي قهقهه

.پس باالخره انتظار تموم شد -

.تخت خوابوند يبه اتاق خواب و رو بردم

****

 یعل. خواستم غلت بزنم که آخم در اومد. شد یتنم پخش م يو درد تو دیکش یم ریخوردم کمرم ت یکه م یهر تکون. کرد ید متنم در تمام

:گفت یو با نگران دیاز خواب پر

دکتر؟ میبر يخوا یم ؟يدلم؟ درد دار زِیشده عز یچ -

چرخوندم  یحال سرم رو سمت عل یب. تم، چهارِ صبح بودبه ساعت انداخ یصورتم رو برگردوندم و نگاه. دمیکش یازش خجالت م يجور بد

:گفت یمحکم بغلم کرد و با ناراحت. دمیآغوشش خز يو تو

؟يشد تیسارا، اذ -

 یکوفتش م شیخوش یزدم قطعا عل یاگه حرف نم یکلمه حرف بزنم ول کی یشد حت یاش فرو کردم، روم نم نهیس يتو شتریرو ب سرم

:و دست هاش بود گفتم نهیس نیهمون طور که سرم ب. شد

.کنه یکم کمرم درد م هی... نه، فقط  -

:و گفت دیلباسش رو پوش. بعد از جاش بلند شد یکم. رفت سمت کمرم و ماساژش داد دستش

.امیاالن م -

 یادوم و پسته و بشقابکاسه پر از گردو و ب هی يقرصِ مسکن توش بود، به اضافه  هیآب و  وانیل هی. برگشت ینیس هیبعد با  ي قهیدق چند

!از خرما

:گفتم یبا خجالت به عل. نمیتخت بش يکرد رو کمکم

رم؟یشه اول برم دوش بگ یم -

:گفت متیو مال یمهربون با

.لحظه صبر کن هی. زمیباشه عز -

:با تعجب گفتم. بودراهرو  يکه تو یبردم به حموم. و بغلم کرد دیچیمالفه رو دورم پ. برگشت يرفت و با مالفه ا رونیاتاق ب از

جا؟ نیچرا ا -
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:زد و گفت يلبخند

.ارمیو صابونتم برات م فینگران نباش، شامپو و ل. يطرف راحت تر نیا ،یش یم تیاون طرف وان هست اذ -

 چپ چپ. حمامِ من و خودش برگشت يحمومم و حوله  لِیزود با وسا یلیخ. حموم بود نشوند و رفت يکه تو يا هیچهار پا يرو منو

:نگاهش کردم و گفتم

؟يخودت رو چرا آورد يحوله  -

:گفت طنتیباال انداخت و با ش ییابرو

.میبا هم بر دیبا گهیاز االن د ؟يحموم بر ییذارم تنها یم يفکر کرد -

:نگاهش کردم و گفتم یدرموندگ با

.شه یروم نم... آخه من ...  یعل -

:و گفت دیرو کش لپم

.دمتیشه انگار تا حاال ند یروم نم یگ یم يجور هی -

.بوده، پس حداقل المپ رو خاموش کن یکیتو تار شهیخب، هم -

:و گفت دمیبوس یعل

.جا رو روشن کنه نیذره نورش ا هیچراغ برق هست  رِیت نیخوبه ا. دلم زیچشم عز -

. کرد میو باز کرد و گرم و سردش رو تنظآب ر رِیش. سبد لباس انداخت يو تو دیکش رونیرو خاموش کرد و لباس هاش رو از تنش ب المپ

مالفه رو از دورم باز کرد و کمکم کرد برم سمت . و اخم هام رفت تو هم دیچیتنم پ يدرد تو. اومد سمتم، دستم رو گرفت و بلندم کرد

.داد یرو ماساژ م مرمدوش ک رِیز. دوش

 یآورد و به جاش گردو و بادوم و پسته م یخرما رو در م يه هست. ها رو جلوم گذاشت یخوردن ینیس یعل. میاومد رونیحموم که ب از

.میدیچند تا که خوردم، قرص مسکن رو با آب خوردم و خواب. ذاشت یذاشت و دونه دونه دهنم م

:دمیشن یمهربونش رو م يصدا. شدم داریب یدست عل يتکون ها با

.رد کرده یجفتمون مرخص يده کرده هم براهم برات صبحونه آما! شوهرت چه کرده نیپاشو بب گه،یبلند شو د -

:گفتم يخواب آلود يبا صدا. شدم اریکه اومد هوش یمرخص اسمِ

ساعت چنده؟ -

.ده و ربع -

لبخند زدم و . نمشیتا بهتر بب دمیچشم هام رو مال. دستش رو پشت کمرم گذاشت و کمکم کرد تا بلند شم یعل. نمیرو بلند کردم تا بش سرم

:گفتم

.ریصبح به خ سالم، -

:گفت یکرد و با خوشحال یقشنگ ي خنده

."همسرکم" ریماه نشُسته ات، صبحِ تو هم بخ يسالم به رو -
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!دخترك نبودم گهیهمسرش شده بودم، د گهیحاال د! یقشنگ يچه واژه . شل شد شمین

:زدم و گفتم شینیبه ب یانگشت

.وونهید -

. آب پز شده يصبحونه دلم ضعف رفت و اول از همه افتادم به جونِ تخم مرغ ها دنِیبا د. دتوش بو یهمه چ. صبحونه افتاد ینیبه س نگاهم

:گفت یبا ولع صبحونه رو خوردم و بعد از صبحونه عل. کرد یم میهم همراه یعل

.دکتر میآماده شو بر -

؟یچ يدکتر برا -

:رو خاروند و گفت گردنش

م؟یبر دیمگه نبا -

.فعال که حالم خوبه. میر ینرفت اون وقت م نیدردم از ب گهیرم، اگه تا دو، سه روز دبهت. خواد ینه بابا، نم -

:گونه ام گذاشت و گفت يرو يبوسه ا. رو پشت گوشم زد موهام

.دوستت دارم همسرکم یلیخ -

»ستمیب فصل«

پدر و  يکنم باز یپاك م يمون طور که سبزنشستم و ه زیتو آشپزخونه پشت م. تمام خونه رو پر کرده یمحمد و عل يخنده و باز يصدا

 هیمحمد رو بهم هد ،یکه عل یوقت شب چیه. با اومدنِ محمد دو برابر شده مونیزندگ ینیریش. محمد دو سالش شده. کنم یپسر رو تماشا م

!ره ینم ادمیکرد 

ظرف ها رو که شُستم . زود خوابش برد یلیو خ دیدراز کش ونیزیتلو يجلو يکاناپه  يخسته بود رو یلیکه خ یعل م،یرو که خورد شام

 الیو سر لمیف یکم ازدهیتا ساعت . بشه داریب یخواستم عل ینم. روشن کردم یکم يرو با صدا ونیزینشستم و تلو یعل يمبلِ کنار يرو

حتما بدنش  دیخواب یتا صبح م ياگه همون طور. چشماش گذاشته بود يکاناپه خواب بود و دستش رو رو يرو نانهمچ ینگاه کردم و عل

. کردم یکنارِ کاناپه نشسته بودم و نگاهش م. نشه تیکنم که اذ دارشیب يدونستم چه طور ینم. موند یتو تنش م یشد و خستگ یکوفته م

!کنم دارشیجالب ب یبود که به روش تین موقعیبهتر. کرد هیکاناپه تک یغلت زد و به پشت

موهاش فرو  نیدستم رو ب. فتمیجام کم بود و به زحمت خودم رو نگه داشته بودم که ن. دمیشکاناپه دراز ک يشدم و آروم کنارش رو بلند

غلت زد و خواست سرش رو . میتخت خودمون ينشده بود و فکر کرد رو اریباز کرد، هنوز کامال هوش یچشماش رو کم. دمشیکردم و بوس

 یکمر و پشتم حساب. من يهم افتاد رو یوزنِ عل. نیزم يرو میکاناپه افتاد تعادلم به هم خورد و هر دومون با هم از هام بذاره ک نهیس يرو

.چشمام جمع شد يدرد گرفت و اشک تو

:گفت یاز روم بلند شد و با دستپاچگ یعل

مرد؟ -
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مرد؟ یک -

!بچه -

کدوم بچه؟ -

!همون که تو شکمته -

مگه من حامله ام؟ -

؟یستین -

!معلومه که نه -

:و گفت دیخند د،یکشبه موهاش  یدست

.نمیب یم یخواب نیباره که همچ نیسوم نیا! يتو حامله ا دمیخواب د! دماید یعجب خواب -

 يگذاشتم رو نیزم ياز رو. دفعه حواسش جمع شد هیبعد . کرد یانگار داشت به خوابش فکر م. نگاهم کرد رهیلحظه همون طور خ چند

:کاناپه و گفت

.دکتر میکنه بر یدرد م تییجا نشد؟ اگر تیزیحالت خوبه؟ چ -

.شه یخودش خوب م د،یکم ضرب د هیپشتم  ست،ینه مهم ن -

.نمیبذار بب -

:دمیپرس. نه ایشده  يزیچ نهیلباسم رو باال زد که بب یو عل برگشتم

قرمز شده؟ -

.کم هی -

:بود گذاشت و گفت دهیکه ضرب د ییجا يرو رو دستش

ره؟یگ یدرد م -

.نه -

.ستین یخاص زِیا رو شکر چخُب پس خد -

به اتاق خواب برد و  دمیبوس یو بغلم کرد و همون طور که م دیکش رونیلباسم رو از تنم ب! نذاشت یاما عل ارمیب نییلباسم رو پا خواستم

:گفت

.بشه ریقراره خوابم تعب گهیامشب د -

خودم رو به دست  گهیاون شب د یکردم ول یم مدام امروز و فردا مکه داشت یو من به خاطرِ ترس میبود دهیسرِ بچه به توافق رس یبا عل قبال

!کرد هیهم محمد رو بهم هد یسپردم و عل یعل

.شده یچشم هاش هم مثلِ هر دومون عسل. رفته یبه عل شتریچهرش ب. کنم یآرامش و لبخند به محمد نگاه م با

هفت  يدونه بچه واسه  هی نیگه هم یم نیریش. اسمش آرشه ن،یریش يوپسر کوچول. یالیو ل الیل. حاال دو تا دختر دارن ایو لع پرهام

.پشتش بسه
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!دختر و پسر ياون هم دو قلو. جاست که بچه هاش دو قلوان نیهشت ماهه بارداره و جالب ا یکردن و حاال ضح یهم عروس ژنیو ب یضح

ها  يچهارشنبه سور يمادر بزرگ تو يجا. افسرده کرده بودرو  یغمِ از دست دادنش تا ماه ها عل. رفت ایاز دن شیبزرگ سه سال پ مادر

!بشه ییخبرها هیراحله  يانگار به مادر بزرگ الهام شده بود که قراره برا. قبل از فوت مادر بزرگ، راحله هم ازدواج کرد. هیخال يبد جور

بود  یدو ماه بعد از تولد عل بایتقر. دهیبه آرامش رس یلاز اصلِ ماجرا با خبر شد، ع یاون شب رو برام گفت و عل تیواقع ترایکه م يروز از

عاقبت هم منو گوشه . کرد یانداخت و از نگاهمون فرار م نییسرش رو پا دیرو د یمن و عل یوقت. اومد رانیبا رضا و بچه هاش به ا ترایکه م

.رو از عذابِ وجدان شش سالش رها کرد یکه عل یتیواقع. رو گفت تیو واقع دیکش يا

که  يا بهیاون مرد غر یشه ول یخواست انجام بده منصرف م یکه م يهم از کار ترایشده بود، م هوشیاز اثرِ مشروب ب یعل یشب وقت ونا

.از کارش منصرف نشده بود ترایم يگذاشت، با وجود التماس ها ترایاون بچه رو تو دامنِ م

وقت  چیکه ه شیاز پدرِ واقع يزیچ ترایپسر م. کنن یم یو با آرامش زندگ دنیق رسو رضا با هم به تواف ترایم. کنار اومده هیقض نیبا ا رضا

.دونه یدونه و رضا رو پدرِ خودش م یبوده، نم یمعلوم نشد ک

.خنده یم يبلند و کودکانه ا ينشسته و با صدا یعل يشونه ها يرو. رهیگ یم یکول یداره از عل محمد

گرفته  لیموقعِ سال تحو شیکه پنج سال پ ياون استخاره ا یمعن م،یدار ینیآروم و دلنش یو زندگ میها رو پشت سر گذاشت یکه سخت حاال

:فهمم یبودم رو م

»سرایمع العسر  انَّ«

انیپا

1388/ مهر/ 13: هیاول نوشته

  1392/نیفرورد/ 17: یینها یسیبازنو

  92 آبان: انتشار
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