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 ...داردیوام ادیانسان را به فر که

 رسند یهم م ادیانسان ها فقط به فر و

 به سکوت هم...! نه

 

 ]فروغ فرخزاد[

 

 یکه با اعتماد به دوست دوران کودک یزند، دختر یمظلوم را رقم م یعاشقانه که سرنوشت دختر ی:داستانخالصه

 شود! یدر رفاقت مواجه م انتیکند اما با خ یاش را فاش م یزندگ یاش تمام راز ها

رو  شیها ایا خشم شهاب مرد روشود ب یدهد باعث م یکه درست هنگام ازدواجش توسط دوست اش رخ م یاتفاق با

 کند! یکه او را از محبت شهاب نسبت به خود محروم م یبه رو شود، اتفاق

کرده  یزندگ گرید یتاب اش بوده او به اجبار با زن یکه ب یمدت یکه در ط دیفهم یبعد از هم خانه شدن با او م اما

 است!

ماند و او را  یاش م ینخواسته شدن ها در کنار تنها مرد زندگ یکه با وجود همه  سمیبنو یخواهم از دختر یم

 شود! یشهاب مواجه م یدوباره  انتیاش با خ یزندگ یجا نیکند اما درست در حساس تر یعاشق خودش م

 نه؟ ایشود  یدارد خسته م یاجبار یکه جز او معشوقه ا یاز بودن در کنار مرد ایآ 

 کنار همسرش تحمل کند؟را  گرید یتواند وجود زن یاو م ایآ

کند و با  یم رانیرا و شیها یقضاوت نا به جا تمام خوش کی میبهتر است بگو ایاشتباه  کیکه با  یدختر داستان

 کند اما... یدر تنش نحفته است همسرش را ترک م یکه به تازگ یوجود کودک

 

 درام_: عاشقانه ژانر
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 زیبه م یهمچون او! ضربه آرام یدختر انتیزد، نگاهش بند دلبرکش بود سخت بود باورخ گارشیبه س یمحکم پک

که  یبه سمت دختر یبلند و عصب یپرت کرد؛ با قدم ها نیزم یرا رو گارشیس لتریرو به رو زد و ف یمیو قد یچوب

 سرد چمباتمه زده بود رفت. یپارکت ها یاتاق رو یگوشه 

 

اندازد، رو  یافکند و باعث شد با ترس نگاه به خون نشسته اش را به شهاب ب هیسا الین فیبدن نح یبلندش رو قامت

نفس هاش باعث تند شدن تپش  یشد گرم کیشده اش نزد سیخ هیزانو نشست و به صورت از گر یرو الین یبه رو

 گفت یدو رگه ا یاعتنا به حال خرابش با صدا یکرد، ب یشد که حال اش را دگرگون م الیقلب ن یها

 ؟یبد حیرو توض یزیچ یخوا ینم -

 یرا برداشت و با فندک گارشیکرد و از او دور شد، پاکت س نیزم یرو یپخش شده  یبه عکس ها یچشم اشاره ا با

 روشن کرد. یگرید گاریبود س الیتولدش از طرف ن هیکه هد

انکار  الیخواست ن ی؛ دلش مهق هق بلندش سکوت مطلق اتاق را شکست یبود که صدا الیجواب از جانب ن منتظر

 داشت! قتیحق زیهمه چ ییکند اما گو

 یقرار تر م یرا ب الیگذاشته بود و ن شیتر به نما شیو تاب عضالت دستش را ب چیمردانه اش پ یشدن پنجه ها مشت

 کرد.

 انداخت الیبه تن ن یفیاش لرزش خف یبلند و ناگهان یصدا

 دروغه! زیبگو، بگو که همه چ یزیچ هی یدِ لعنت -

اش  یشانیپ یرنگش که رو یمشک یبه موها یکرد چنگ یبود که حال خرابش را خراب تر م الیهم سکوت ن باز

  دیلب غر ریبود زد و ز ختهیر

 .نمتیخوام بب یجا برو نم نیاز ا -

 گفت یفیضع یو با صدا دیخشک شده اش کش یلب ها یرو یزبان الین

 ش... هاب! -
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دستش را  یرا از او گرفت، با ناتوان یبود اجازه گفتن هر حرف الینشان سکوت کردن نشدن دست شهاب که به  بلند

 نمدار کنارش گرفت و بلند شد. واریبه د

اتاق  گریباز شدن درب اتاق توجه اش را به سمت د یبود انداخت صدا ستادهیبه شهاب که پشت به اون ا یا نگاه

 ینگاه تاًسف بارش را به خوب ینیانداخت اما سنگ ریو سر به ز دیلب به دندان گز شیفرد رو به رو دنیجلب کرد، با د

گرفته بود اما حاج  شیپ یچند هیبر اثر گر شیصدا ؛سرش را بلند کرد و با تته پته سالم کرد یکرد کم یحس م

 جلو آمد و... یقدم الیتوجه به حرف ن یصادق ب

 

 یشهاب م قیو عم یعصب ینفس ها یاش شد؛ سکوت اتاق را صدا هریخ ظیغل یو با اخم ستادیاش ا یدو قدم در

 زد. یو آشفته در سکوت خفقان آور اتاق دست و پا م ریسربه ز الیشکست ن

 کند. تینگاه اشک بارش را به سمت او هدا الیشد ن باعث《پدر شهاب 》حاج صادق فیضع یصدا

 باور کنم؟! یکارت رو چطور نی! ایکن دمیرو سف یدخترم تو قول داده بود -

قانع کننده بسازد اما  یلیو دل ندیخواست کلمات را کنار هم بچ یرا پاره کرد، دلش م الیغم زده اش بند دل ن یصدا

 !یپوچ بود از هر کلمه ا

مکث کرد حس بد خجالت  یلحظه ا دیبه سمت حاج صادق برداشت؛ کنارش که رس یو با حال زار قدم نیشرمگ

 به سمت درب قدم بردارد. یو بدون گفتن حرف ردیبگ باعث شد نگاه اش را از او

مردم به سرعت  یو همهمه  یتوجه به شلوغ یآمد و ب رونیمتصل بود ب یحاج یکه به حجله فرش فروش یاتاق از

 .دیکش یقیرو گرفت و نفس عم ادهیکنار پ دیبه درخت ب یاز قفس آزاد شده بود، دست ییرساند گو ابانیخود را به خ

 کرد. یالقا م نندهیمظلومش حال خرابش را به هر ب یچشم ها یو قرمز شیگونه ها یاشک رو یخشک شده  رد 

اعصاب  یها رو نیبوق ماش یشلوغ بود و مردم در رفت آمد، صدا ابانیرفت خ یم یکیبود و هوا رو به تار غروب

 .دیکش یخرابش سمباده م

بود از سوار  یراننده که پسر جوان دنیرد شد دست تکان داد، با د که ینیماش نیاول یرفت و برا ابانیرمق کنار خ یب

 به عقب برداشت. یشدن منصرف شد و قدم
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 خوش رو نشست. یرزنیدرب عقب را باز کرد و کنار پ ستاد،یجلو تر ا یکم یزرد رنگ یتاکس یاز گذشت لحظات بعد

ماه در رفت و آمد  ید یکه با صورت سرخ شده از سرما یداد و به مردم هیتک نیسرد ماش ی شهیرا به ش سرش

 شد. رهیبودند خ

زد و در  یدخترک کوچکشان لبخند بر لب داشتند افتاد، لبخند یکار نیریش دنیکه با د یاش به زوج جوان نگاه

 به شهاب داشت را مجسم کرد. یادیکه شباهت ز یذهن دختر بچه ا

 دخترانه اش دست بکشد. یها یالبافیمرد راننده باعث شد از خ یصدا 

 .میدیخانم رس-

که  ییتابلو دنیباعث شده بود گذر زمان را حس نکند با د ایبه اطراف انداخت غرق شدن در رو یو واج نگاه هاج

رنگ و  یچرم مشک یپالتو بیدست در ج ه،یو بعد از پرداخت کرا دیکش یقینفس عم 《هفتم اسی》نوشته بود

اش آن جا گذشته بود قدم  یکودک هک یگذاشته بود کرد و به سمت کوچه ا شینمابلندش که ظرافت بدنش را به 

 برداشت .

عروس صاحب خانه شدن را در دلش داشت، خانه  یکه تمام عمرش آرزو دید یبعد خود را کنار درب خانه ا یقیدقا

 حاج صادق!  یبایبا صفا و ز ی

را  دیکل یشلوغ اش برد و به سخت شهیهم فیدست در ک د،یجوش شیهم داغ دلش تازه شد و اشک در چشم ها باز

 حاج صادق دور شد. یکرد و از درب خانه  دایپ

را  دیشد، کل کیشد نزد یاش محسوب م یپدر یحاج صادق بود و خانه  یکه چند قدم دورتر از خانه  یخانه ا به 

که حال  یمیو قد یو تخت چوب اطیح یانداخت حوض کوچک گوشه  شانیبا صفا اطیبه ح یدر قفل چرخاند و نگاه ا

را بوجود  شنیو دلن بایز یاطیشده بود ح باعثهمه و همه  دیکرد، تک درخت ب یبه او توجه نم یکس ادیز یاز سرما

 .اوردیب

سنگ  یرو شیکفش ها یحوصله به سمت خانه قدم برداشت صدا ینداشت ب یذوق زدگ یبرا یرمق گرید الین اما

 آورد. یبه ارمغان م شیرا برا یفرش ها حس خوب

 .ختیر یزنانه دلش هُر یآشنا یکفش ها دنیبا د د،یخانه رس یکردن چند پله به درب ورود یاز ط بعد
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داشته باشد چه کند! با استرس در را باز کرد و وارد خانه شد که با  قتیگذشت حق یکه در ذهنش م یزیچ اگر

 ...دنهید

 

 الیزباِن ن از

 

آرام شوم،  یزدم باعث شد کم یکه او را مادرجون صدا م 《شهاب مادر》خانم  ایخندان و مهربان ثر ی چهره

 به او نگفته است. یزیراحت شد که شهاب هنوز چ المیخ

 .میایب رونیمادرم باعث شد از فکر ب یصدا

 !؟یسادیشده؟ چرا اونجا وا یزیچ الین-

 یها قطره  دادم و بازهم هیبه سمت اتاقم رفتم، بعد از ورود به اتاق به در بسته شده تک ریکردم و سربه ز یآرام سالم

 کردند. یم میاشک بود که همراه

خواست به  یمادرم که م ینبود که باور کند، صدا یدروغ است اما کس زیهمه چ میبزنم و بگو غیخواست ج یم دلم

رو  دیبه دختر شکست خورده و نا ام یرنگم بروم و نگاه دیفس شیآرا زیم ی نهییجمعشان برم باعث شد به سمت آ

 اندازم. یب میبه رو

رنگ و شلوار  یمشک شرتیبا ت میلباس ها ضیکرد بعد از تعو یرنگم حال بدم را آشکار م یمشک یچشم ها یقرمز

 یم ییرایپذ یرنگ گوشه  یبه سمت مبلمان آب وهیکتان از اتاق خارج شدم و به سمت مادرم که با ظرف م دیسف

 رفت قدم برداشتم

 گفت: یآرام و پچ پچ گونه ا یصدا با

 ؟یخودت درست کرد یبرا یا افهیچه ق نیا-

 از جانبم از کنارم گذشت. یسرخم کرد و بدون منتظر ماندن جواب یبه چشم ها یا اشاره

آن ها باشم اما  یل کننده خواست در جمع کس یخانم نشستم اصال دلم نم ایتفاوت شانه باال انداختم و کنار ثر یب

 کرد به بودن. یبه نام اجبار مرا مجازات م یکلمه ا
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 زده ام گذاشت و گفت: خی یدست ها یرو یگل از گلش شکفته بود دست ییمن گو دنیخانم که با د ایثر

 عروس گلم؟ یخوب-

 زدم و جواب دادم یمصنوع یلبخند

 .یممنون مادر جون خوش اومد-

 و مادرم را مخاطب قرار داد. دیپاش میمهربان به رو یلبخند

 برم. گهیمن د شه،یخبر خوش رو به عروس گلم بگو خوشحال م نیا-

بلند شد مادرم اسرار داشت که شام بماند؛ اما  شیگرفت و از جا دینال یاز دردش م شهیکه هم شیبه زانو ها یدست

صورتم از خانه  دنیباالخره بعد از بوسطاقت فرسا گذشت که  یقیدقا  کاش نماند یکردم که ا یمن دردل دعا م

 داشت! یبیرفت امروز رفتار عج رونیب

اتاق  یگوشه  ی نهیسرخ شده از سرما به داخل آمده بود به سمت شوم یخانم با صورت ایثر یکه بعد از بدرقه  مادرم 

 مقدمه گفت: یب  در سکوت گذشت که یرفت، چند لحظه ا

 رو بگه! یعروس خیاومده بود تار -

 خودم شک کردم و با تته پته گفتم: یبه گوش ها یا حظهل

 ... کار کنه؟یچ-

 .میماه گذاشتن و ما هزارتا کار مونده دار نیرو آخر ا یعروس خینگفتم تار یبیعج زیچ-

 شهاب... یآوردم از کارها یشد؛ سر در نم یگنگ بود و باورم نم سرم

 

مادرم بود، طبق  یحرف ها ریگرفتم اما تمام فکرم درگ شیبلند شدم، راه اتاقم را در پ میاز جا یگفتن حرف بدون

 تخت نشستم. یام در اتاق را قفل کردم و رو یشگیعادت هم

به وجودم رخنه کرده بود، ترس  یبیهم گذاشتم ترس عج یرا رو میسردم گرفتم و چشم ها یدست ها نیرا ب سرم

 مبهم و نامعلوم! یا ندهیاز آ
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عاشق  یشدم از بچگ رهیرنگ اتاق خ یاسیام رها کردم و به سقف  یتخت نرم و دوست داشتن یجانم را رو یب بدن

که  یشد به زمان دهیآرامش بخش بوده و هست فکرم کش میبرا شهیاتاق هم یاسیو  دیسف یبایرنگ بودم، ست ز نیا

 شد. یام محسوب م یلحظات زندگ نیجزوء بهتر

 یاش بودم برگشته بود، سر از پا نم دنیتاب د یب یکه عمر یافتادم که بعد از سال ها انتظار پسر یروز ادی به

 ام را دوست داشتم. یکودک یو همباز هیشناختم سال ها بود عاشقانه همسا

روز  برادر بزرگم بود و هر یمیبه آلمان رفته بود بعد از سال ها برگشته بود دوست صم لیتحص یمغرور که برا یپسر 

 انداخت! یبه من نم ینگاه مین یبود، اما شهاب حت ایحس دن نیتر نیریش میبرا نیو ا دمید یاو را م

جذابش، قد و  یچهره  ش،یخنده ها ینداشت صدا یا دهیکردم اما فا یرا امتحان م یجلب توجه اش هر کار یبرا

 برد. یرا م یشک دل هر دختر یقامت بلندش ب

بردم و از داشتن اش صرف  یبه سر م یدیکه در ناام یزمان قایمن است دق یایپسر تمام رو نیدانست ا یچه م یکس

خلوت کرده بودند از  اطیح یتخت گوشه  یماه که باز هم پدر و مادرم رو وریشهر یاز شب ها ینظر کرده بودم؛ شب

 گذاشته بود! یمتوجه شدم که حاج صادق قرار خاستگار شانیپچ پچ ها

 را در خود پنهان کردم و منتظر ماندم تا خبر را از دهان مادرم بشنوم. رمیناپذوصف  یحال خوش

 گفت:  یبیلرزان کنارش رفتم که با حالت عج یبا پاها دیبعد که مرا صدا زد دلم لرز روز

 ه؟یشهاب نظرت چ یتو، برا یخاستگار ادیحاج صادق قراره امشب ب -

انداختم و بدون گفتن  ریسر به ز دم؛یام را از زبان مادرم شن یجمله در زندگ نیشد گفت لذت بخش تر یم دیشا

 مادرم باعث شد از خجالت سرخ شوم. یخنده  یصدا دم،یبه سمت اتاقم دو یحرف چیه

 

رنگم را به همراه شال  یو خوش دوخت کالباس بایگرفتم کت و دامن ز میبود که مشغول آماده شدن شدم تصم غروب

رنگم که با خط چشم  یمشک یصورتم انداختم چشم ها یبه اجرا ینگاه ستادمیا نهییآ یتن کنم، رو به رو دیسف

به  یخاص ییبایبود ز مینسبتاً قلوه ا یلب ها یکه رو یرنگ یداد و رژ لب کالباس یتر جلوه م بایکه داشت ز ینازک

و نفس حبس  دمیداشت کش دمیبا شال سف یو لختم که تضاد جالب یمشک یبه موها یبود دست دهیصورتم بخش

 فرستادم. رونیشده از استرسم را ب
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که  ییرنگم به استقبال مهمان ها دیسف یصندل ها دنیدل بکنم و بعد از پوش نهییزنگ در باعث شد از آ یصدا 

که قدم به خانه  یکس نیسال ها در انتظار آمدنشان بودم بروم، بعد از لحظات جان فرسا باالخره وارد خانه شدند اول

 و در آخر شهاب بود که آمد. بایز یخانم با سبد گل ایج صادق بود و بعد از آن ثرگذاشت حا

را دو چندان کرده بود تپش قلبم اوج گرفت و نفس در  تشیکه جذاب کیو ش یدر آن کت و شلوار مشک دنشید با 

 ام حبس شد. نهیس

 ..حاج صادق باعث شد به او بنگرم. یانداختم و سالم کردم اما صدا ریبه ز سر

 

 ماهت دخترم. یسالم به رو-

 خانم رفتم دستم را به سمتش دراز کردم و گفتم: ایزدم و به سمت ثر شیبه رو یلبخند

 .دیخوش اومد-

 و گفت: دیپاش میبه رو یلبخند

 !یماشاهلل ماه شد زمیممنون عز-

 یمشک یابرو ها نیکه ب یبه شهاب انداختم اخم کم رنگ رکانهیز یقند در دلم آب کردند نگاه ییاش گو فیتعر با

کرد  یم ییراهنما ییرایجواب گذاشت و به پدرم که همه را به سمت پذ یرنگش بود دلم را لرزاند؛ سالم آرامم را ب

 شد. رهیخ

 

خانه جدا شده بود؛ مبل  گریکوچک از قسمت د یبزرگ بود که سمت راست آن با پله ا باً یتقر یما خانه ا ی خانه 

ها پر بود از تابلو فرش  وارید یبود، رو دهیبخش نتیبود به خانه ز دهیمادرم خر یکه به تازگ ییبایو ز یسلطنت یها

شد گفت خانه  یپدرم پر شده بود در کل م یحجره  فتدست با یکف خانه از فرش ها یجا یو جا متیگران ق یها

 من سازگار نبود! ی قهیبود اما با سل بایو ز کیش یا
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 دهیچ یو مشک دیکه با ست سف یآمدم و به دنبال مادرم به آشپزخانه ا رونیخورد از فکر ب میکه به پهلو یضربه ا با

 مادرم باعث شد افکارم از هم بپاشد. یرفتار شهاب بود که صدا ریشده بود رفتم، هنوز هم فکرم درگ

 هارو ببر. ییچا نیبدو ا یسادیماتم گرفته ها اونجا وا نیچرا مثل ا-

با آرامش به سمت  میرا برداشتم و بعد از مرتب کردن لباس ها ییچا یاستکان ها یحاو ینیتکان دادم و س یسر

 مهمان ها قدم برداشتم.

 رو به پدرم گفت: یمن سکوت کردند و حاج صادق با لحن شوخ دنیمتفرقه بودند که با د یمشغول صحبت ها همه

 خوردن داره آقا محسن. ییچا نیا-

را  ییچا نیرا به حاج صادق تعارف کردم که با تشکر برداشت و آخر ییچا نید، اولز شیبه رو یدر پاسخ لبخند پدرم

 گفت: یرلبیاش خود را سرگرم کرده بود گرفتم با لحن تند اما ز یشهاب که با ور رفتن با گوش یجلو

 خورم. ینم-

 زیم یرا رو ینیس یحرف چیه یب نجاست،یکردم به اجبار ا یاسترس داشتم احساس م دیتپ یبازهم تند م قلبم

 یو مجلس حال و هوا وستیمادر هم به جمع ما پ یکنار پدرم نشستم، بعد از لحظات یمبل تک نفره  یگذاشتم و رو

 گرفت. یخاستگار

 نشسته بود. میتوجه به همه رو به رو یو ب ریبود که سر به ز یدر آن جمع نبودم تمام حواسم سمت شهاب ییگو 

 .حاج بابا به خود آمدم یصدا با

 .میکن نیریکه انشاهلل دهنمون رو ش دیحرف هاتون رو بزن دیدخترم بهتره بر-

 میداشت! از جا یروند تند زیهم فشرد چقدر همه چ یرو دییرا به نشانه تا شیبه پدرم انداختم که چشم ها یا نگاه

بود  یشهاب هم با اکراه بلند شد و دنبالم به سمت اتاق قدم برداشت، در دلم آشوب یبلند شدم که بعد از لحظات

 بودم. دهید میایشب را فقط در رو نیتند شده بود ا مینفس ها یناگفتن
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توجه به وجود من وارد اتاق شد،  یکه شهاب ب ستادمیا یو بعد از باز کردنش کنار دمیدر اتاق را کش ی رهیدستگ 

مانده بود و کنار کمد  ادگاریام به  یکودک  که از ییعروسک ها یتا دور اتاق چرخاند و در آخر رونگاهش را دور 

 زد. یصدا دار یزخندماند و پو رهیبودم خ دهیمخصوص خود چ یدر جا میلباس ها

 مقدمه گفت: یتخت نشست و ب یاش رو ییتمام پررو با

 باشه؟ یکن یگوشت م ی زهیزنم رو آو یکه امشب م ییحرفا نیا نیبب-

! ردیخواست جانم را بگ یم ییبه دلم انداخت گو یاش بود ترس یهم چاشن دیتهد یکه کم شیرایدورگه و گ یصدا

 نفسم بند آمد... یکه به زبان آورد لحظه ا یتکان دادم اما با جمله ا دییبه نشان تا یسر

 

 به نظر خودت داره یالبته بستگ میکن یم یازدواج صور هیما فقط -

 مکث ادامه داد. یچشم به دهانش دوخته بودم، بعد از کم ناباور

که  ستمین یمن اون یرو بزن زایچ یلیخ دیق دیبا یقبول کن یخوا یبه ازدواج شدم اگه م یراض یمن به اجبار حاج-

  ادیمثل تو خوشم نم ییمظلوم نما یبگم که من از دخترا نمیو اما ا یتو ذهن دخترونت دار

 کرد و ادامه داد یمکث

 یستیرک بگم تو انتخاب من ن-

 رانیکه ساخته بودم و ییاهایآمد، تمام رو یبود که بر سرم فرود م یپتک ییشد گو یکلمه که از دهانش خارج م هر

 شد از او دل بکنم یتوانستم حرفش را در ذهنم هضم کنم نه م یشد، نه م

تنها  یرفت و مرا با بهت و ناباور رونیبلند شد و از اتاق ب شیجا است از یکه جوابم منف نیسکوتم با فکر ا دنید با

 گفت: یقیکه حاج صادق با لبخند عم وستمیبه جمع آنها پ دمیگذاشت، با حال زار و ناام

 م؟یکن نیریخب عروس خانم دهنمون رو ش-

 که پدرم گفت: دمیچ ینگفتم در ذهنم کلمات را کنار هم م یزیانداختم و چ ریبه ز سر

 .هیعمر زندگ هیبحث  دیدون یجان فکراش رو بکنه خودتون که م الین دیچند روز مهلت بد یاجح-
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 تکان داد و جواب داد یاش سر یشگیبا آرامش هم یحاج

 . میکه طاقت ندار دیطولش ند ادیمحسن جان فقط ز یگیدرست م-

خودش  یخواست با خواست قلب یسرخ شده بود افتاد دلم م تیکرد، نگاهم به شهاب که از عصبان یآرام ی خنده

 کنج دلم مهمان شود . یشد غم بزرگ یباعث م نیجا باشد و هم نیا

درنگ به سمت  یکار فردا را بهانه کرد و قصد رفتن کردند بعد از بدرقه کردنشان بدون لحظه ا یحاج یاز لحظات بعد

کمک کردن در  یکه برا دمیشن یرا م مادرم یصدا نمیبغض سنگ دنیاتاقم رفتم، ورود به اتاقم مصادف شد با ترک

هق زدنم به   یبالشت نرمم فرو کردم که صدا نیتوجه سرم را ب یزد اما ب یم میصدا ییرایپذ لیوسا یجمع آور

 نرسد. یگوش کس

 

پف کرده و صورت رنگ  یچشم ها دنیشدم با د داریسر کردم، صبح که ب یداند شب را با چه قلب درد یم خدا

 شیصورتم را با آرا یدگیو رنگ پر دیخواب میپف چشم ها یشوکه شدم، بعد از شستن صورتم کم یام لحظه ا دهیپر

 پنهان کردم. یمیمال

 نیتر یمیحوصله تلفن را برداشتم و با صم یدوستانه اش رفته بود، ب یطبق معمول هر پنج شنبه به دورهم مادرم

باشد که با او درد و دل کنم  یخواست کس یصبرانه دلم م یب د،یایما ب یدوستم تماس گرفتم و از او خواستم به خانه 

 کردم! یوقت نم چیکاش ه یکه ا

 ستادم،یبه انتظار آمدنش ا یرا باز کردم و کنار در ورود اطیداد در ح یزنگ در نشان از آمدنش م یبعد صدا یساعت

 گفت: یبه سمت اش رفتم بعد از روبوس دنشیبا د

 نمت؟یبب یایبار ب هیتو دختر؟ شد  ییکجا ییالیسالم ن-

بود با قد  یرنگش دوختم، مهال دختر یشده و عسل شیآرا یزدم و نگاهم را به چشم ها شیبه رو یتلخ لبخند

که به تن  یکرم رنگ یو پوست سبزه اش او را جذاب تر کرده بود، مانتو بایخوش فرم که صورت ز کلیمتوسط و ه

مرا از غرق شدن در  میچشم ها یجلو المه یگذاشته بود؛ تکان دست ها شینماتر به  شیاش را ب فیداشت بدن ظر

 افکارم نجات داد

 زنم ها. یدو ساعته با تو دارم حرف م الین-
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و حرف  ییرایزدم و به داخل دعوتش کردم بعد از پذ یجان یگرفت لبخند ب یگریرا به حالت قهر به سمت د صورتش

 بازگو کردم. شیچند روز افتاده بود را برا نیا یکه ط ییم اتفاق هاتما دیکه پرس یمتفرقه با سوال یها

 چه خبر از شهاب؟-

 یکرد که معن یاخم آشکار یخواستگار یماجرا دنیخواهم، با فهم یدانست چقدر شهاب را م یبود که م یکس تنها

 گفتم! یوقت به مهال نم چیشدم و ه یکاش آن روز الل م یا دم،یآن را بعد ها فهم

 

چند روز را فکر کرده بودم و  نیما آمد، تمام ا یگرفتن جواب باز هم به خانه  یخانم برا ایگذشت که ثر یروز چند

 جواب مثبت بود! دمیکه رس یا جهیمهال که اصرار داشت جواب رد بدهم، به تنها نت یتوجه به حرف ها یب

 یاز خانه  یاب من از دهان مادرم با ذوق خاصجو دنیخانم با شن ایعشق چند ساله ام را بزنم، ثر دیتوانستم ق ینم

 ما رفت.

 نیا یبه درخواست من برگزار شد؛ ط یو عقد ساده ا یبا سرعت گذشت مراسم نامزد زیآن روز به بعد همه چ از

کردم و  یم یروزها را سپر ادیز اقیداد اما من با اشت یم یزد نه نظر یم یبرج زهرمار بود نه حرف ییمدت شهاب گو

 خبر نداشت. باطلم الیاز خ یشود اما کس یشهاب هم عاشق من م یداشتم روز دیام

بود، به اصرار شهاب که کار را  نیریش میاش برا یو سخت یکه با تمام تلخ یآن روز ها دوسال گذشته بود دوسال از

بود،  رفتهیم کم مرا پذکنار آمده بود و ک طیبا شرا یکم ییگو یبرگزار نشده بود ول یکرد هنوز مراسم عروس یبهانه م

 داد. یم اشتازه جوانه زده  یحرکات و رفتارش نشان از عالقه 

کنند،  یبرگزار م یرا به زود یاست و جشن عروس انیانتظارم رو به پا دمیبودم فهم دهیکه از پدرم شن ییحرف ها با

اش به شهاب و طرز  رهیخ یانداخت نگاه ها یرفتار مهال مرا به شک م نیب نیبود و در ا هیزیجه دیخر ریمادرم درگ

 آورد. یبه ارمغان م میرا برا یحرف زدنش حس بد

رفتن به فرحزاد دعوت کرد دو دل بودم که  یحوصله بودم مهال تماس گرفت و مرا برا یکه واقعا ب ییاز روز ها یکی

 به رفتن گرفتم: مینه؟! اما با حرف مهال تصم ایقبول کنم 

 رو خوش بگذرون. یمجرد یروزا نیهمه هستن آخر ایپاشو ب وونهید-

 شم. یبعد آماده م دمیخبر به شهاب م هیپس من -
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 مکث کرد و گفت: یکم

 کنه. یو کوفتمون م دهیکه مثل هر بار اجازه نم ینگ یزینه به اون برج زهرمار چ-

که بارها گفته  نیگفتم با ا یمبه شهاب  شهیهم ر،یاز مردت اجازه بگ ییگفت قبل از رفتن به هرجا یم شهیهم مادرم

دانم چه مرگم بود  یداد، اما آن روز نم یرفتن نم یآزار دادن من اجازه  یوقت ها برا یبعض ایو  ستیمهم ن میبود برا

 اجازه رفتم. یکه ب

رژ کم  کیکردن را نداشتم و فقط با  شیآرا یحوصله  دمیرنگم را به همراه شلوار هم رنگش پوش یمشک یمانتو 

 سر مرتب کردم. یرنگم را رو دیرنگ به کارم خاتمه دادم، شال سف

به  یزیرنگم را برداشتم و بدون گفتن چ یمشک فیرا با عجله بپوشم، ک میها یبوق آژانس باعث شدم کتان یصدا

 مادرم از خانه خارج شدم.

توجه در عقب را  یگذرا به من انداخت که ب یبود نگاه یجوان بایخلوت انداختم، راننده که مرد تقر یبه کوچه  ینگاه

را  میدادم بعد از گفتن آدرس چشم ها هیتک شهیگرفتم، سرم را به ش یجا نیسمت چپ ماش یباز کردم و گوشه 

 .دمیکش یقیهم گذاشتم و نفس عم یرو

 راننده باعث شد چشم باز کنم یساعت بعد صدا مین حدوداً 

 د؟یش یم ادهیپ-

 یباعث شد نفس زیپر درخت و تم یبه اطراف انداختم فضا یشدم، نگاه ادهیپ هینگفتم و بعد از پرداخت کرا یزیچ

گرفته بودند پر بود از خانواده  یدرخت ها جا ریکه ز یچوب یبکشم، طبق معمول شلوغ بود تخت ها یو طوالن قیعم

دلچسب را به  ییگذشت همه و همه فضا یها م رختکه از وسط د یآب یآمده بودند، جو یخوش گذران یکه برا ییها

 وجود آورده بود.

 یشد گفت پاتوق دوستانه  یکه م یماندم تخت رهیکه مهال نشسته بود خ یتخت یرا دور تا دور چرخاندم و رو نگاهم

 کرد. یکه وجودم را گرفته بود کالفه ام م یبد یبه سمتش قدم برداشتم دلشوره  یما بود، به آرام

 .دیآمد و مرا در آغوش کش نییشده بودم از تخت پا کشیمن که نزد دنیبا د مهال 

 ده؟یرنگت چرا پر ؟یجونم خوب الیسالم ن-
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 دلم آشوبه! ییجورا هیدونم  یسالم نم-

 .ارمیبرات آب قند ب نیبش ایب ستین یزیچ-

 که ذهنم را مشغول کرده بود را به زبان آوردم  یتخت نشستم، سوال یتکان دادم و لبه  یسر

 همه هستند! یگفته بود-

 زد و گفت: یلبخند

 .ارمیآب ب وانیل هیمن برم برات  ان،یآره االن م-

اطرافم سرگرم  یبایز عتیطب دنیشمردم و خود را با د متینگفتم و سر تکان دادم با رفتن مهال فرصت را غن یزیچ

 که از پشت سرم اسمم را صدا زد باعث شد با سرعت سر برگردانم. یه اآشنا و مردان ییکردم، صدا

 یچطور گول حرف ها ایخدا دیبر لب داشت دلم لرز یبود و لبخند چندش آور ستادهیا میکه رو به رو یمرد دنید با

شدنش به تخت در خود  کیبا نزد دیشد د یمهال را خوردم تپش قلبم اوج گرفته بود و لرزش دستانم را به وضوح م

 مچاله شدم که...

 

 یخورد نفس نفس م یبه صورتم م شینفس ها یشده بود که گرم کیشد، آنقدر نزد یتر م کیبه لحظه نزد لحظه

 کرد! یم یداند چه فکر یخدا م دید یما را م یزدم اگر کس

اش گذاشتم و  دهیستبر و ورز ی هنیس یرا رو فمیظر یدست ها یناگهان یدهانم را با صدا قورت دادم و با حرکت آب

زشت کرد،  یبه عقب برداشت و خنده ا یبودن ضربه قدم یبا تمام توانم او را به عقب هول دادم که به خاطر ناگهان

 نبود. افآن اطر یحلقه زده بود از شانس بدم کس میاشک در چشم ها

تند و  یشدم، نفس ها رهیخ میکرد با نفرت به مرد رو به رو یکه در ذهنم داشتم را پر رنگ تر م یمهال باور شک نبود

 تر لبخند بزند. شیشد ب یام باعث م یعصب

ام را به مهال دوختم  ینگاه عصب رم،یسنگ فرش ها باعث شد نگاهم را از او بگ یمهال رو یکفش ها یپاشنه  یصدا

خواست  یشد آشکارا مرا م یم یند سالمن و صورت خندان برادر بزرگ اش که چ یسرخ شده  یچهره  دنیکه با د

 کرد و رو به مهرداد گفت: یساختگ یاخم
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 مهرداد؟ یدار کاریچ نجایا-

ممکن بود نقشه باشد؟! قدم  یعنیوقت باور نکنم  چیآن را ه یخواست معن یبا ابرو به مهرداد کرد که دلم م یا اشاره

سر از مهرداد خواست از ما دور  یستم سپرد و با اشاره آب را به د وانیرا تند کرد و خود را به من رساند، ل شیها

 شود.

متعجب اش دوختم که نگاهش را از  یرا به چشم ها رمیمهال را بجوم، نگاه دلگ یخواست خرخره  یلحظه دلم م آن

 چهارنفره نشسته بودند دوخت و گفت: یچشمانم گرفت و به تخت رو به رو که خانواده ا

 جاست. نیدونستم که مهرداد ا یمن واقعا نم الین نیبب-

 مکث کرد و ادامه داد یکم

 خواد. یتورو م یتر از هرکس شیمهرداد عاشقانه تورو دوست داره و ب یالبته بهتره بدون-

 گفتم: یجان یو ب فیضع یاشک بار نگاهش کردم و با صدا یبا چشم ها ناباور

 !؟یمهال، تو مگه از درد دل من خبر ندار شهیباورم نم-

توجه  یبلند شدم و ب میاز جا یخواست افکار شومم را کنار بزنم، بدون گفتن حرف ینگفت و سکوت کرد دلم م یزیچ

 خود را به خانه رساندم. ستادیکه ا یتاکس نیگرفتم، با اول شیمهال راه خانه را در پ یبه صدا زدن ها

 دادم. یدعوت مهال جواب مثبت نم وقت به چیشود ه یم میها یدانستم آن روز باعث تمام بدبخت یاگر م دیشا

 

 بودم. یمنتظر خبر بد ییشدم گو یحوصله تر م یاز آن ماجرا گذشته بود و من هر روز ب یروز چند 

 مادرم باعث شد از اتاقم خارج شوم. یچهارم بود که صدا روز

 توش! هیچ نیتو فرستادن بب یاون پاکت رو برا الین-

 کرد  زیم یرو یبه پاکت کاغذ یا اشاره

 فرستاده؟ یک یدون ینم-
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ننوشته بود و  شیرو یزیرو کردم چ ریپاکت را ز یبه نشانه نه تکان داد و به سمت آشپز خانه رفت، با کنجکاو یسر

 دنی! با دچیه گریپاکت را باز کردم، چند قطعه عکس بود و د یشد به آرام یترم م شیب یباعث کنجکاو نیهم

 شد! یتر م شیب میدست هانامنظم و لرزش  میهرعکس نفس ها

 

نشستم و  نیزم یتحمل وزنم را نداشت و همان جا رو گرید میخود را به اتاق رساندم پاها یدانم با چه توان ینم 

چشمم  یرا تار کرده بود ول دمیکه اشک د نیپخش شود، با ا نیزم یباعث شد پاکت عکس ها رو میلرزش دست ها

 رمیخواست بم یم دلم《آبروت ایرو بزن  بشها دیق ای》از عکس ها افتاد که نوشته بود یکیپشت  یبه نوشته 

تواند باشد، لحظه  یم یدانستم کار چه کس یگرفتند، نم یآمدن از هم سبقت م نییپا یقطرات اشک بودند که برا

 کردم در ذهنم نقش بست... یفکرش را هم نم یکه حت یکس یچهره  یا

 

که من با  یرا با من کند؟! تمام لحظات یکار نیشناختمش چن یکه سال ها بود م یر کنم دوستتوانستم باو یم چطور

 مهال مشغول عکس گرفتن بود! ستمینگر یترس به مهرداد م

از  یرا که بعد از دوسال سخت یتوانستم شهاب یزد، چطور م یام م یشانیرا بر پ ییآبرو یکه ُمهر ب ییها عکس

 کرده بود را فراموش کنم. داینسبت به من عالقه پ دیشد فهم یرفتارش م

شد هنوز هم با همان ژست کنار  یبود که رو به کوچه باز م یبزرگ ینور اتاق پنجره  یشده بود و تنها روزنه  غروب 

بودم که هر کدام  ییبه عکس ها رهیرمق خ ینداشتم و فقط ب ختنیر یبرا یاشک گریدر چمباتمه زده بودم، د

 داد. یتر مهرداد به من را نشان م شیب هیکینزد

کردم؟! آن شب را بدون  یچه م دیبا دیرس یاگر عکس ها به دست شهاب م دم،یچیپ یبه خود م ادیز یدلشوره  از

 گذراندم. هیرفتن از اتاقم با گر رونیب

از مهال نبود که با تماس شهاب استرس وجودم را فرا گرفت تماس را  یعکس ها گذشته بود و خبر یروز از ماجرا دو

 گفت: گرید یوصل کردم و منتظر ماندم که بدون گفتن حرف

 حجره. ایب-
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حاج صادق  یداد، با عجله و استرس آماده شدم و خود را به حجره  یم یاش خبر از اتفاق شوم یتند و عصب لحن

 سمت چپ حجره کرد و گفت: یبه اتاق مخف یشاره اا یمختصر یرساندم، بعد از احوال پرس

 شهاب منتظرته دخترم.-

 کردم و به سمت اتاق قدم برداشتم... یتشکر

 

 یو شهاب، خبر عروس یحاج یصبح در ذهنم نقش بست حرف ها یهم گذاشتم و تمام اتفاق ها یرا رو میها چشم

 و...

شد سمت  دهینگذاشته بود فکرم کش میبرا یینا گریته دمرور خاطرات دوسال گذش دار،یدم بود من در فکر ب دهیسپ

 شود. یبرگزار م یماه مراسم عروس نیخانم که گفته بود آخر ا ایثر یحرف ها

 

نا  یا ندهیبود از فکر آ ییمورد دارند در ذهنم غوغا نیدر ا یخواست بدانم حاج صادق و شهاب چه نظر یم دلم

 را فرا گرفت. میهم گذاشتم و خواب چشم ها یرا رو میافکار چشم ها نیمعلوم، با هم

*** 

 یسرم را از رو یشده بود به سخت رمیگ بانیبود گر شبمید یها هیکه حاصل گر یدیکه باز کردم سردرد شد چشم

 دهیچقدر خواب یداد وا یکنار تختم انداختم دوازده ظهر را نشان م یعسل یبه ساعت رو یبالشت برداشتم و نگاه

 بودم!

کنجکاو بودم بدانم با چه  د،یمادرم با تلفن به گوشم رس یصحبت ها یرفتم صدا رونیلباس از اتاق ب ضیاز تعو بعد

بزرگ  یشدم، کنار پنجره  شیتر مشتاق گوش داد به حرف ها شیجان ب ایکند که با گفتن اسم ثر یصحبت م یکس

 مادرم گوش سپردم. یو به حرفا تادکه عاشقش بودم اف یدیو نگاهم به سمت درخت ب ستادمیا ییرایپذ

 گفت: یکرد و م یم هیخورد گر یکرد، قسم م یآورد مرا خورد تر م یکه مادرم به زبان م یبه جمله ا جمله

 دروغه -

 مادرم را تصور کنم. ی دهیو رنج دیناام یتوانستم چهره  یم 
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قدم  یمکالمه اش صدا انیکرد را نشنوم، بعد از پا یم نیمادرم که مرا نفر یناله ها یاما صدا رمیخواست بم یم دلم

بعد بود که  یمرا به سمت خود چرخاند و لحظه ا یناگهان یبا حرکت دم،یشن یاش را از پشت سر م یتند و عصب یها

گونه ام گذاشتم که  یکردم دستم را رو یآرامش م دیدانم چطور با یگونه ام حس کردم، نم یرا رو یلیسوزش س

 تر کرد. شیزشش را باشک سو یسیخ

 نبود تنم را لرزاند ادیشباهت به فر یمادرم که ب یصدا

 !؟یکارو کن نیچطور دلت اومد با ما ا ال؟ین یبش ییآبرو یب نیباعث ا یچطور تونست-

باز  یگفتن، صدا ینداشتم برا یبودم حرف رهیخ یبه گوشه ا یحرف چیه یزانو زد ب نیزم یزد و کنارم رو یم هق

را  ییآبرو یب نیکمکم کن او تحمل ا ایخدا رد؛یکه آمد باعث شد تپش تند قلبم اوج بگ یشدن در و ورود فرد

 ندارد...

 

داغ دلش تازه  ییاو گو دنیکرد، مادرم که با د یمادرم نگاه م یبود و به زار زدن ها ستادهیهاج و واج کنار در ا پدرم

 بلند گفت: یو صدا هیلباسش را در دست گرفت و با گر ی قهی دیرم دوبلند شد و به سمت پد شیشده بود از جا

 و چند سالت شده. نیچند یباعث آبرو دونتی یکیدختر  ینیکه بب ییمحسن؟ کجا ییکجا-

دست  دمید یتر بود، لحظه ا نیسنگ یاز هر حرف میبرا نیکردم سکوت کرده بود و ا ینگاه پدرم را حس م ینیسنگ

خود را به او رساندم  یدانم با چه سرعت یسرد افتاد نم یسنگ فرش ها یاش شل شد و بر رو قهیمادرم از دور  یها

 افتاد. میپاها یکه سرش رو

 

کردم همان  یزد درخواست آب م یکنار مادرم نشسته بود و او را صدا م دهیپر یزدم و از پدرم که با رنگ یم هق 

به سمت  یزیچ دنیآمده با عجله و بدون پرس شیپ تیشکه از وضعهم وارد خانه شد زبانم بند آمده بود  مایلحظه ن

 که با پدرم داشتند رفت. یمشترک قو به سمت اتا دیحرکت او را در آغوش کش کیمادرم آمد و با 

 

چند قطره آب به صورتش هراسان چشم باز کرد  دنیبرداشتم و به اتاق مادرم رفتم، با پاش یآب وانیجان ل یب یتن با

 برگرداند. یمن رو دنیو با د
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آمده که  شیپ ی هیقض دنیفهم یزد برا یموج م یتاب یآمدن پدر به اتاق جمع خانواده جمع شد، در نگاهشان ب با

 جان مادرم باعث شد نگاهم را به او بدوزم. یو ب فیضع یصدا

 کرد.  انتیخبه پسر مردم  یدخترمون بعد از دوسال نامزد یدیبه سرمون شد، د یچه خاک یدیمحسن، د یدید-

پدر و سرخ  یدگیبود که به سمتم هواله شد، رنگ پر مایو متعجب پدر و ن نیخشمگ یتمام شدن جمله اش نگاه ها با

 جوشاند. میاشک را در چشم ها یچشمه  تیاز عصبان مایشدن صورت ن

به  یلیدست راستش را بلند کرد که س ستاد،یا میتخت را دور زد و رو به رو تیبا عصبان یبدون گفتن حرف ماین

آرام چشم باز کردم  فتادین یرا بستم در خود مچاله شدم اما هرچه منتظر ماندم اتفاق میصورتم بزند با ترس چشم ها

 رنگش بند دلم را پاره کرد. یسلع یچشم ها یهوا مانده بود و سرخ یکه دست مشت شده اش رو

 

به پدرم  یبود؛ نگاه یدرخانه کاف اهویبه وجود آمدن ه یبرا انتیخ یکلمه  افتاده همان یچه اتفاق دندینپرس یحت

 ختیر یصدا اشک م یکه هنوز هم ب یتخت نشسته بود و مادر یگرفته بود و لبه  شیدست ها نیکه سرش را ب

ل خرابم بود را و حا ییروز ها همدم تنها نیکه ا ینگبه مهال فرستادم و به اتاقم پناه بردم آه یانداختم، در دل لعنت

 کردم. یپل

 

 عشق  جنابیعال یآها

 

 عذاب عشق ی فرشته

 

 صاحاب عشق یقلب ب نیا شهیتو نم فیحر

 

 عشق یخوش یجور نیتو ا یخوایم وونهید منو
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 عشق... یکش یم بایبازم دمت گرم چه ز یول

 

 《بند وانیا》

 

 .دیچک یم میگونه ها یاهنگ مورد عالقه ام رو دنیهم قطرات اشک بود که با شن باز

زد، دو روز بود که با سکوت  ینم یحرف یبود کس یما عزادار یدر خانه  ییکه گو یروز از ماجرا گذشت، دو روز دو

که من مرده  یکردند انگار یوانمود م یسراغم را نگرفته بود؛ جور یمطلق خود را در اتاق حبس کرده بودم و کس

 حاج صادق هم نبود! یاز خانواده  یخبر یبودم حت

 

 یرا در دست گرفتم و شروع به خواندن کردم، بعد از چند لحظه صدا یحوصله کتاب شعر یاز ظهر بود که ب بعد

و سرد را به وجود  کیتار ییشدن پرده ها فضا دهیدر خانه نبود و کش یبروم کس رونیزنگ در باعث شد از اتاق ب

 آورده بود.

 که زنگ را زده بود ماندم. یو منتظر آمدن فرد ستادمیا یر ورودکنار د فونیاز زدن دکمه آ بعد

 

به  یبه سر و وضع آشفته ام انداختم و با خجالت دست یچه آمده بود؟! نگاه یبرا یعنیزبانم بند آمد  دنشید با

ا به تنه یرا مهار کنم نگاه میکردم لرزش دست ها یسع دم،یصورتم پخش شده بود کش یرنگم که رو یمشک یموها

لختش  یداشت موها یکه بر م یبا هر قدم لرزاندکه به تن داشت دلم را  یرنگ یمشک شرتیام انداختم ت یمرد زندگ

بار  نیمدت اول نیا یکرد، ط یخودش م ی وانهیرفت و مرا د یسو به آن سو م نیبود از ا ختهیاش ر یشانیپ یکه رو

 .ندیبب ختهیسر و وضع بهم ر نیخواست مرا با ا یوقت دلم نم چیو من ه میما با هم تنها بود یبود که در خانه 

تلخ عطر  یقدم برداشت و از کنارم گذشت که بو ییرایتوجه به من که در افکارم غرق شده بودم به سمت پذ یب

 پشت سرش قدم برداشتم...  یمردانه اش مشامم را پر کرد، همچون کودک
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به  یچشم ریز یاما با نگاه رینشستم و سر به ز شیرد، من هم رو به روخود را رها ک ونیزیتلو یجلو یکاناپه  یرو

 بودم رهیاش خ یدوست داشتن یچهره 

 انداز شد. نیآرامش در خانه طن یول یجد یخانه کالفه ام کرده بود که صدا سکوت

رو که بعد از  یطیپرسم، فقط اومدم شرا یتر نم شیبار ب هیچون من  یکه بگم چرا اون کارو کرد نجایا ومدمین نیبب-

 سرجاشه اگه نه که... یقرار عروس یرو بگم اگه قبول کرد ذارمیاون کارت برات م

 یخواهد، سر بلند کردم که نگاهم با چشم ها یشد حدس زد چه م یگوش سپردم نم شیخراب به حرف ها یحال با

 کرد. یرنگش تالق یمشک

من به تو مربوط  یتو زندگ یزیچ چیوجود نداره، ه یاتاق مشترک ،یمن دخالت کن یتو کارا دیبعد از ازدواج نبا-

 حله؟ بهیغر هی دمیشا یمونیمثل همخونه م شهینم

مال من  یشد با او باشم ول یمگر م رد،یخواست جان مرا بگ یاو م طیشرا نیبودم با ا رهیو مبهوت به دهانش خ مات

 را که نکرده بودم. یانتقام کار ردیخواست انتقام بگ یهم م دینباشد! شا

 طالق. یبرا ریبود وقت محضر بگ یاگه جوابت منف یو چهار ساعت وقت دار ستیب-

راهش شد، ساعت ها بود همان  یمحکم و استوار به سمت در رفت که نگاهم بدرقه  یبلند شد و با قدم ها شیجا از

بدون او را تصور نکرده  یزندگ یلحظه ا یحت د،یبطل یکه همه جوره شهاب را م یطور نشسته بودم و غرق در فکر

 شوم! مانیپش رمیگ یکه م یمیبعد ها از تصم دیبود، شا شنهادشینشان از جواب مثبت به پ نیبودم و ا

که هر از  ییشده بودم؛ تنها صدا رهینا معلوم خ یروح و سرد به نقطه ا یب یبا نگاه کیشده بود و خانه تار شب 

از درز پرده ها به داخل  یشدند و نور کم یبود که از کوچه رد م ییها نیبوق ماش یشد صدا یدر خانه پخش م یگاه

 داد. یدر قفل خبر از آمدن مادرم م دیکل دنیچرخ یانداختند صدا یخانه م

چراغ برق  دیبعد کل یمتوجه نشدم لحظه ا ادیز یگفت که بخاطر فاصله  یزیلب چ ریآن ز یکیورود به خانه و تار با

که خود را  یکاناپه ا یگذرا به خانه انداخت و رو یگرفتم نگاه میچشم ها یرو یرا زد و خانه غرق در نور شد، دست

 ماند. رهیآن رها کرده بودم خ یرو
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آخر برق اشک را در  یچند روز پژمرده شده بود با اخم نگاهش را از نگاه غم زده ام گرفت که لحظه  نیدر ا چقدر

 شهاب. شنهادیپ رفتنیکرد به پذ یتر وادار م شیوضع خراب خانواده مرا ب دم؛یچشمانش د

که  یامیبرادرم... و در آخر با پ رتیپدرم به غ یاز شب فکر کردم، فکر به آبرو یهم به اتاقم پناه بردم و تا پاس بازم

مانده بودم که  یگوش یبه صفحه  رهیخ《کنم یرو قبول م زیچ همه》دمیکش یقیبه شهاب فرستادم و نفس عم

 یفروکش کرد و دوباره رو ذوقم《حله》بود نوشتهآن را باز کردم که  عیشد، با ذوق سر افتیاز شهاب در یامیپ

 خوابم برد. یک دمیکرده بودم که نفهم هیتخت رها شدم آنقدر گر

*** 

 پاشو برات خبر دارم. الین ال،ین-

 یبود که با گفتن جمله  یذوق خاص شیکردم، در چشم ها یو منگ نگاهش م جیچشم باز کردم و گ ماین یصدا با

 زدم... یو لبخند کمرنگ دمیرا فهم لشیاش دل یبعد

 

داشته اون کار  یکه دشمن یکیاون عکس ها فتوشاپ بوده و  دهیشده و فهم ریگیخانم زنگ زد و گفت شهاب پ ایثر-

 کرد. یرو کرده و معذرت خواه

داد  یمثبت را به وجودم انتقال م یانرژ ماین ریوصف ناپذ یداشت، خوشحال قتیخانم حق ایثر یکاش حرف ها یا

 را شروع کنم. یکه روز خوب نیا یبرا

بلند شدم و کش و  میرفت از جا رونیو سوت زنان از اتاقم ب یاز جانب من با سرخوش یمنتظر ماندن جواب بدون

بود و  اطیح یدرخت ها یتاد که مشغول آبپاشاز پنجره چشمم به پدر اف یبه بدن خسته ام دادم لحظه ا یقوس

 تر کرده بود. یچهره اش را دوست داشتن یقیلبخند عم

 ستادم،یا نهییآ یرفتم و روبه رو ییبلند شدم و به سمت دستشو یلبخندشان تنگ شده بود، از جا یدلم برا چقدر

شده بود انداختم چقدر چند روز  رهیخ میبه چشم ها نهییکه در آ یبه دختر ینگاه دمیبه صورتم پاش یمشت آب

 .دیشد فهم یم میهادور چشم  یاهیرا از س نیو افتاده شده بودم! ا دهیگذشته رنگ پر
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زد  یبرق م یزیآمدم، نگاهم را سرتا سر خانه چرخاندم همه جا از تم رونیلباس از اتاق ب ضیاز اتمام کارم و تعو بعد

باالخره دست به کار شده بود، پرده ها را  یحوصلگ یعد از چند روز بکرده بود و ب افتیدر یمضاعف یمادر انرژ ییگو

 کرده بود. یخانه را مملو از حس خوب دیخورش یاز پشت پنجره ها جمع کرده بود و اشعه 

خواند قطع  یخوشحال بود شعر م یکه وقت شهیشعر خواندن مادر که طبق معمول هم یورودم به آشپزخانه صدا با

عقب  یرا کم ینهار خور زیم یمن سربرگرداند، صندل دنید با  بود که یبود و مشغول آشپز ادهستیشد، کنار گاز ا

 آن نشستم که مادرم با لبخند گفت یو رو دمیکش

 دخترم یشد داریباالخره ب-

 بر گونه ام کاشت و گفت: یکردم، به سمتم آمدو بوسه ا یاز تعجب باال انداختم و سالم آرام ییابرو

 کنه. یکارو نم نیوقت ا چیکه من بزرگ کردم ه یدونستم دختر یمن م-

را نداشتم با لبخند از من دور شد چقدر زود  شیشدن به چشم ها رهیانداختم جرات خ رینگفتم و سر به ز یزیچ

 را فراموش کرد! زیهمه چ

 و در افکارم غوطه ور شدم. رهیگذاشت به بخار خارج شده از آن خ زیم یو رو ختیر میبرا یچا یوانیبعد ل یا لحظه 

خانم  ایبردم، ثر یمن همچنان در سکوت به سر م یشد ول یمیخانه بازهم شاد و صم یروز از آن روز گذشت فضا سه

 شود. یبرگزار م یکرده بود که آخر ماه عروس دیباز هم تماس گرفته بود و تاک

شدم که  میحوصله مشغول شانه زدن موها یداشت ب یکردن جهاز بود و شورو شوق خاص لیتکم یدر تکاپو مادرم

 وارد اتاق شد و گفت: مهیمادرم سراس

 لباس عروس. دنیو د دیخر یبرا دیپاشو؛ پاشو شهاب اومده دنبالت بر الین-

خانم آمده بود  ایمطمئن بودم به اصرار ثر د،یبلندم در هوا خشک یشانه زدن موها یرا که بلند کرده بودم برا یدست

 از بهت در آورد مادر مرا یصدا

 در منتظره و عجله داره. یپاشو جلو-

 یرفتم، وا میبلند شدم و به سمت کمد لباس ها میاز جا مهیبه سمت در حرکت کرد بعد از چند لحظه سراس سپس

 بپوشم! یخدا حاال چ
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 یچشم نازک و شال هم رنگش انتخاب کردم و به تن کردم، خط رهیت یرنگم را به همراه شلوار آب یسورمه ا یمانتو

سرم مرتب کردم و بعد از  یرقم زد، شالم را رو میخانومانه را برا یرا انتخاب کردم که چهره ا یا رهیو رژ ت دمیکش

 زد و گفت: نیریش یلبخند دنمیبا د مآمدم مادر رونیرنگم از اتاق ب یسورمه ا فیبرداشتن ک

 هزار ماشاهلل! ،یدورت بگردم مادر چقدر خانم شد یاله-

آمدم در  رونیاز خانه ب کمیساده و ش یکفش ها دنیبعد از پوش یلب ریز یو با خدافظ دمیپاش شیبه رو یلبخند

به  یناگهان یخواند و به سمتم فوت کرد، با باز کردن در شهاب با حرکت ییلب دعا ریکه مادر ز دمیآخر د یلحظه 

 .تشکار نگاهم برگش یو در پ افتیحضورم را در ییگو د،یسمتم چرخ

نگاهم را از آن چشمان همچون شبش  یکرد به سخت دنیوار شروع به تپ وانهیدر هم قفل شد و قلبم د اهماننگ

 آمرانه گفت... یانداختم که با لحن ریگرفتم و سر به ز

 

 ندارم که صرف تو کنم. یادیعجله کن من وقت ز-

که  یاز چند زن یکی یارم را پوچ کرد؛ صداجواب گذاشت و جلو تر از من به راه افتاد جمله اش تمام افک یرا ب سالمم

 .دیدور هم جمع شده بودند به گوشم رس یگوشه ا

 برن! ییبودم باهم جا دهیند ان،یچقدر به هم م-

 

 کرد و من غرق در لذت شدم. دییحرفش را تا یگرید

 یصندل یبا متانت و آرامش رو م،یرنگ شهاب که چند قدم آن طرف تر پارک شده بود رفت یمشک نیسمت ماش به

 گرفتم. یجلو جا

فرستادم با  هیپخش شده بود را به ر نیاش که در ماش یعطر تلخ و دوست داشتن حهیو را دمیکش یقیعم نفس

سر  ییکرد گو یتر م شیبه حرکت در آمد؛ هر لحظه سرعت را ب نیها را آسفالت ماش کیشدن الست دهیکش یصدا

 ارش!لج داشت با وجود من در کن
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شدن  ادهیرا متوقف کرد، بعد از پ نیشهر آنجا قرار داشت ماش یمزون ها نیکه بهتر یبعد کنار پاساژ بزرگ قهیدق ده

 یعروس لیوسا دیمشغول خر یادیز یشلوغ بود و زوج ها میدوشادوش هم به سمت پاساژ قدم برداشت نیاز ماش

 .میهمچون آنها خوش باش ماهم یافتاد در دل آرزو کردم که روز یبودند؛ نگاهم به زوج خندان

دوم که مخصوص لباس عروس بود کرد و جلوتر از من پله ها را باال رفت پشت  یبه طبقه  یبا سر اشاره ا شهاب

کردم  یبودم که فکر م الیلباس با او، چه خوش خ دیاز خر دمیکش یشد گفت خجالت م یسرش قدم برداشتم م

 .دیآ یمن در لباس عروس م دنید یبرا

و سر  یکه مدل پرنسس یچشمم به لباس یمغازه ها بود دوختم؛ لحظه ا نیتریکه پشت و ییرا به لباس ها نگاهم

به سمت مغازه رفت با  یداشت افتاد، چشمم را گرفت که شهاب رد نگاهم را دنبال کرد و بدون حرف یشل یشانه ها

بدون خواستن نظر از او لباسم را  دیبا دمیهمف ستاد،یا یگوشه ا نهیت به سکه جذابترش کرده بود دس یظیاخم غل

 انتخاب کنم.

بود رفتم و از او خواستم که لباس انتخاب شده ام را  عیفج یشیبا لباس نامناسب و آرا یسمت فروشنده که دختر به

 .اوردیب

دختر  یبرگرداند، صدا یتفاوت رو یانداخت و ب یبه شهاب انداختم که به دختر فروشنده نگاه ینگاه یچشم ریز

 .رمیجذابش بگ یباعث شد نگاهم را از چهره 

 .دیپُرو کن دیتونیاونجا م دیبفرما-

 یعنی نیرفت و ا زشیشده اش داد، به سمت م شیآرا یبه چشم ها یبه اتاقک سمت چپ اتاق کرد و ناز یا اشاره

 کند! یلباس نم دنیدر پوش یکمک

لباس را با خود به اتاق بردم و بعد از  یبه شهاب از چشمم دور نماند و از آن ها دور شدم به سختاش  رهیخ نگاه

 پشت لباس بود. پیکه داشتم ز یبود را به تن کردم تنها مشکل یهر دختر یکه آرزو یدیلباسم، لباس سف ضیتعو

اشک در  یفکر باعث شد هاله ا نیلباس را تن کنم که هم نیعروس ها با کمک شوهرم ا یخواست مثل همه  یم دلم

پا و آن  نیا یکرد کم یم ییدر تنم خود نما ییبایانداختم، لباس به ز نهییبه خود در آ یجمع شود نگاه میچشم ها

 شعور! یاز ذره ا غیدر یول دیایدختر فروشنده به کمکم ب دیپا کردم شا
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صحنه  دنیآمدم اما با د رونیخودم از اتاق ب یها و مرتب کردن لباس دنیآوردم و بعد از پوش رونیرا از تن ب لباس

در  رهیبود و دختر خ دنیبود در حال خند ستادهیکه دختر فروشنده ا یزیرو به رو دلم آشوب شد، شهاب کنار م ی

 زد. ینگاهش لبخند م

 دنیبه سمتشان رفتم که دختر با د یتند و عصب یآن ها را خفه کنم با قدم ها یخواست همان لحظه هردو یم دلم

 خود را جمع و جور کرد و گفت یمن کم

 د؟یخب خانم پسند-

تکان دادم و با اخم  یخاطر سر نیگشتن نداشتم و به هم یحوصله  گریاما د امدینه خوشم ن میخواستم بگو یم دلم

 برگرداندم. یرو

 یدر حال انفجار بودم ب تیآن بود، از عصبان یروگذاشت که شماره اش  زیم یرا رو یبعد از حساب کردن کارت شهاب

 داد. یشهاب آمدنش را نشان م یقدم ها یآمدم صدا رونیاز مغازه ب یحرف چیه

گرفتم و چند لحظه بعد با  یجا یصندل یرو نیکنار ماش دنیبا رس م،یبلندش باعث شد باهم هم قدم شو یها قدم

 حرکت کرد. یادیکنده شد و با سرعت ز شیاز جا نیماش یخوفناک یصدا

مقابل کوچه  نیبعد ماش یلحظات م،یکرد یکه تصور کرده بودم ط یزیتر از آن چ عیسر یلیرا خ میکه آمده بود یراه

مرا به سمت خود چرخاند،  یناگهان یشوم اما شهاب با حرکت ادهیبردم که پ رهیتوقف کرد دستم را به سمت دست گ

به  شیُهرم نفس ها ادیز یکیاز نزد دیم باال پریاش انداختم و از تعجب ابرو نیو خشمگ یبه صورت عصب ینگاه

 کرد. یخورد که حالم را دگرگون م یصورتم م

 گفت: دیلرز یم تیکه از عصبان یلحن با

 کوچولو. یتو کار من عادت کن دنیبه سرک نکش دیاالن با نیاز هم -

 میبازو یکرد، فشار دست اش هر لحظه رو یرا آشکار م تشیعصبان شیچشم ها یبه تکاپو افتاده بود قرمز قلبم

 را تار کرده بود... دمید میشد و اشک حلقه زده در چشم ها یتر م شیب

 

رخ جذابش با  میبرگرداند ن یرها کرد و رو یانداخت و دستم را به تند سمیخ یبه چشم ها یسکوتم نگاه دنید با

 زد. یرا رقم م ایدن ریوتص نیبهتر میکه داشت برا یظیاخم غل
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 نیمرا با ا یکاش کس یشدم در دل آرزو کردم که ا ادهیپ نیاشک بار از ماش یبا چشم ها یحرف چیگفتن ه بدون

 یکه مشغول توپ باز یجز چند بچه ا یبود که کس اریشانس با من  ییآن گو دنیبا ورودم به کوچه و د ند،یحال نب

 شدم. اطیچرخاندم و وارد ح قفلرا در  دیشمردم و با عجله کل متیبودند آنجا نبود فرصت را غن

 یخوشحال از خال ستیدر خانه ن یگرفتم که با سکوت آن متوجه شدم کس شیتوجه به اطراف راه خانه را در پ یب

مبل نشستم بغض  نیاول یدر رها کردم و رو یکه هنوز در دستم بود را همان جا جلو یدیو کل فیبودن خانه ک

 گرفته بود را شکستم. یرا به باز میگلو بیکه س ینیسنگ

 یتنها مرد زندگ نمیتوانستم بب یکردم، چطور م یوقت تصورش را نم چیکه ه یطیسخت بود قبول کردن شرا چقدر

 یباز شود و ب یگرید یکه من سال ها در انتظارش بودم برا یآغوش نمیشد بب یخندد، چطور م یم یگریام با د

 تفاوت باشم!

آب  یرفتم و بعد از برداشتن بطر خچالیدهانم مرا مجبور به بلند شدن کرد که به آشپزخانه رفتنم، به سمت  یخشک

 دیپر میچسبانده بود آب در گلو خچالی یکه مادرم رو یاداشتی دنیو مشغول خوردن شدم که با د ختمیر یآب وانیل

 واندم.خ راو به سرفه افتادم با تعجب برگه را برداشتم و دوباره آن 

 《امیم ریمن د ینره شام درست کن ادتیمهمونن  نجایحاج صادق ا یشام خانواده  یبرا امشب》

ام  یبه ساعت مچ یکنم نگاه یآمدن شهاب آشپز یبود که قرار بود برا یبار نیدر دلم افتاد اول عیفج یاسترس

 یبا ت میلباس ها ضیم رفتم و بعد از تعوداشتم با عجله به اتاق یداد، وقت کم یانداختم که چهار بعد ظهر را نشان م

 رنگ به آشپز خانه برگشتم. یو شلوار مشک یاسیشرت 

 هیآوردم و بق رونیب خچالیشده را از  یدرست کنم، مرغ بسته بند یگرفتم زرشک پلو با مرغ و قورمه سبز میتصم

با  ییبعد قابلمه ها قهیدق ستیکردم ب یبا وسواس فراوان شروع به آشپز دم،یچ زیم یکه الزم داشتم را رو یمواد ی

 فیکث یبعد از مرتب کردن و شستن ظرف ها بودند،گاز در حال پخت  یکه با عشق پخته بودم رو ییغذا یمحتوا

درست  بایز یکه به خرج دادم ساالد یا قهیو با تمام سل دمیچ زیم یدرست کردن ساالد رو یشده مواد الزم را برا

 کردم.

کردم که مادرم  یاندازم  که شش غروب را نشان داد؛ گمان م یبه ساعت ب یگریشد نگاه د زنگ در باعث یصدا

 که درست حدس زدم. دمیباشد با ورودش به خانه فهم
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جوابم را داد، به سمت  ییلبخند بر لب  سالم کردم که با خوش رو دنشیبود با د انیدر چهره اش نما یخستگ

و همراه توت  ختمیر یخوش رنگ ییکه کنار در اتاق من بود رفت، به آشپزخانه برگشتم و چا یبهداشت سیسرو

 گذاشتم. زیم یبه آن داشت رو یادیز یکه مادرم عالقه  ییخشک ها

 به سمت اش برگشتم. شیصدا با

 !یراه انداخت یخوش یدخترم چه خانوم شده، عجب بو نیبه به بب-

 دهد منتظر ماندم. یکه م ینظر یبه دهانش بودم و برا رهیخ دیچش یسمت گاز رفت و از هر غذا کم به

 .یاز منم بهتر درست کرد یشده حت یعال-

 سرد شد تییچا نیبش ایممنون مامان، ب-

 که ذهنم را مشغول کرده بود به زبان آوردم  یگرفت، سوال یآن جا یکه رو دمیبه عقب کش یرا کم یصندل

 !نجا؟یا انیبپرسم به چه مناسبت قراره شام ب شهیم-

 را مزه مزه کرد و گفت: وانشیل یاز محتوا یکم

با اصرار من قبول کرد که شام  م،یش یحرفا مزاحم م یسر هی یجون زنگ زد و گفت امشب برا ایدونم واال ثر ینم-

 .انیب

 دمیمادرم آرام پرس یبه بخار چا رهیخ

 !؟یچه حرف یدینپرس-

 داشتند؟! یچه حرف یعنینه تکان داد که ذهنم مشغول شد  یانه به نش یسر

 آماده شدن به اتاقم رفتم... یبلند شدم و برا میجا از

 

وسواس در  یگذراندم، انتخاب سخت بود و بعد از کل دیآن ها را از د یکی یکیو  ستادمیکمد پر از لباسم ا یبه رو رو

 رنگم را انتخاب کردم. یمشک کیکتان و کت تک و ش دیآخر شلوار سف
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 شیآرا زیم یصندل یسرم جمعش کردم؛ رو یخشک کردم و باال یرا به سخت میموها عیاز دوش گرفتن سر بعد

 کردم. شینشستم و شروع به آرا

 یم شیتر به نما شیرنگم را ب یمشک یکه چشم ها یصورتم زدم و خط چشم نسبتًا کلفت یجا یپودر را به جا کرم

رنگم  یمشک یرژ با موها یبه خود انداختم، قرمز یزدم و در آخر نگاه میلب ها یرا رو یقرمزرژ  دم،یگذاشت کش

 به وجود آورده بود. میملوس را برا یداشت و چهره ا یتضاد خاص

نگاه  دنشیبعد از پوش دمیکش رونیتختم ب ریرنگم را از ز یمشک یخم شدم و صندل ها میلباس ها ضیاز تعو بعد

 تفاوت داشتم. شیبود و چقدر با دختر افسرده و ناراحت چند ساعت پ یعال زیانداختم، همه چ نهییبه آ یگرید

 گفت: یمادرم که م یصدا

 .انیاالن م ایب الین-

ها را در ظرف  وهیبروم، مادرم هنوز در آشپزخانه مشغول بود و م رونیو افکارم بکنم و از اتاق ب نهییشد دل از آ باعث

سر بلند کرد و نگاهش را از سر تا  نیزم یرو مینسبتاً بلند کفش ها یبا برخورد پاشنه که  دیچ یمخصوص خود م

 نقش بست  شیلب ها یگذراند و لبخند رو میپا

 .یتو دل برو شد یدورت بگردم مادر، امشب حساب یاله-

مهم  شیشهاب شور و شوقم فروکش کرد، مهم او بود که اصال برا یادآوریاما با  فشیکردند با تعر یدلم قند آب م در

 اندازد. یبه من نم ینگاه مین یو حت ستین

 یبپرم که حرکتم از چشم مادر دور نماند و خنده ا میزنگ در باعث شد از جا یحس و حال بودم که صدا نیهم در

تر به  شیاش را ب فیکه به تن داشت ظرافت بدن نح یکیرنگ و ش یآرام کرد و به سمت در رفت، کت و دامن زرشک

 .داد یرنگ اش قدش را بلندتر نشان م یمشک یگذاشت و کفش ها یم شینما

 یشگینفر حاج صادق بود که با آرامش هم نیاول رم،یبعد با ورود مهمان ها باعث شد نگاهم را از مادرم بگ یلحظات

 و در جواب گفت: دیپاش میبه رو یکردم که لبخند یاش وارد شد سالم

 سالم دخترم کیعل-
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انداختم که پشت  ریاش در دلم قربان صدقه اش رفتم او را همچون پدرم دوست داشتم؛ سر به ز یادیمحبت ز از

کرد وارد شد به سمتش رفتم و او را  یکه نجابت اش را دو چندان م یمهربان و آن چادر یخانوم با چهره  ایسرش ثر

 زن مهربان را دوست داشتم. نیچقدر ا دمیدر آغوش کش

 پیمن بود، ت یایکه دن ینبود جز پسر بداخالق یکه وارد شد کس ینفر نیباز جواب داد و آخر یرا با رو سالمم

برد، مادرم آنها را به داخل دعوت کرد و به خاطر  یتر دلم را م شیقرمزش ب یچهارخانه  راهنیزده بود و پ یاسپرت

 کرد. یخواه آمدن پدر از آنها معذرت رید

و دوباره به جمعشان  ختمیر یخوشرنگ یمادر به سمت آشپزخانه رفتم چا یمبل ها با اشاره  یگرفتن رو یاز جا بعد

جهاز بودند و حاج صادق و شهاب پچ پچ کنان مشغول  لیوسا دیخر یخانم گرم صحبت درباره  ایبرگشتم، مادر و ثر

 بودند.

 ا اخم گفت: ها را تعارف کردم و شهاب بازهم ب یچا

 خورم ینم-

 .وستیلباس به جمع ما پ ضینشستم که همان لحظه پدر هم آمد و بعد از خوش و بش و تعو اجانیدر آخر کنار ثر 

 یو شام را آماده کنم سر نمیرا بچ زیو پدر گذشت که مادرم از من خواست م یحاج یها یبا خنده و شوخ یساعت

 تکان دادم و مشغول شدم.

 یغذا ها در ظرف ها دنیبعد از کش دم؛یچ نیو دلنش بایز یزیکه داشتم م یا قهیبعد بود که با تمام سل قهیدق ده

کردند اما شهاب  در سکوت  فیشروع به تعر زیم دنیمخصوص خود همه را به صرف شام دعوت کردم، همه با د

 مشغول غذا خوردن شد.

 کنم و گفت:  یاز شام مادرم اجازه نداد کار بعد

 آخر شب. یبرا میرو بزار زیکردن و مرتب کردن م زیره تمبهت-

که قرار  یتابانه در انتظار حرف یب م؛یباز هم دور هم جمع شد وهیباز از حرفش استقبال کردم و بعد از آوردن م یرو با

 مقدمه گفت... یبود بزنند بودم که حاج صادق مرا منتظر نگذاشت و ب
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 .میباهم حرف نزد زیچ هیما هنوز درباره  یول کهینزد یعروس خیکه تار میدون یهمه م-

 تر کرد، رو به من گفت: شیمکث کرد که تپش قلبم را ب یکم

 برگرده آلمان. یداره بعد از عروس میشهاب تصم-

 ییرا نداشتم گو یانداخته بود نگاه کردم، قدرت گفتن حرف ریتفاوت سر به ز یکه ب یبهت سر چرخاندم و به شهاب با

 حالِ همه مثل من بود که سکوت کرده بودند.

 و گفت: دیاش کش یجوگندم یها شیبه ر یشد که پدرم خود را جمع جور کرد و دست یدر سکوت سپر یقیدقا

 نبود! نیقرار ما ا یحاج یول-

 گفت: یحرف را از جانب پدرم داشت با خونسرد نیانتظار گفتن ا ییصادق که گو حاج

 حرف زده مگه نه دخترم؟ الیکنم شهاب با ن یفکر م گردن،یو بر م رنیم یمدت کم یبرا یدرسته ول-

 گفت: یبه جواب مثبتم برد، مادرم با دلخور یسکوتم پ دنیبه شهاب بود را به سمتش چرخاندم با د رهیکه خ نگاهم

 رو بفرستم به غربت؟ دونمی یکیآخه چطور دختر -

 مخالف است. یدانشگاه به اصفهان رفته بود مطمئن بودم با حرف حاج یشد که برا دهیکش مایبه سمت ن ذهنم

 دیکش رونمیخانم از فکر ب ایآرام ثر یصدا

 بچه هاست. یاکرم جان خودت رو ناراحت نکن مهم خوشبخت ستین یادیمدت ز-

 یحاج یچطور گذشت که با اشاره  یمهمان هیدانم بق یآتش که مادرم را آرام کرد، نم یبود بر رو یآب ییگو حرفش

 بلند شد. یاز قفس آزاد شده بود چون جلوتر از همه از جا ییخانم قصد رفتن کردند، شهاب گو ایبه ثر

 

مادر که انگار  میبه خانه برگشت یخانم بالخره دل کندند و رفتند، همگ ایمدت مادر و ثر یطوالن یاز پچ پچ ها بعد

در آرام کردن  یود شروع به غر زدن کرد که چرا به ما نگفتند، پدر با آرامش سعکرده ب ریگ شیدر گلو شیحرف ها

 که مادر با توپ پر به طرفم آمد و گفت: ودمب زیم یرو لیحرف مشغول جمع کردن وسا یاش داشت و من ب
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 ها؟ ؟یچرا به ما نگفت یدونست یتو که م -

دادم  حیگشت که چرا شهاب به تو نگفته پس ترج یم لیشد و دنبال دل یدانستم اوضاع بدتر م یگفتم نم یم اگر

 میرا نگو قتیحق

 .یدادم از زبون خودشون بشنو حیمامان آروم باش، ترج-

توانستم  یچطور م ایخدا دیانداختم توقع داشتم باز هم غر بزند اما آرام به سمتم آمد و مرا در آغوش کش ریبه ز سر

 فشرد. یرا م میگلو یرا تحمل کنم؟ بغض بد شیدور

را  یآمدم و به اتاقم پناه بردم و بغضم را شکستم ساعت رونیرفتن، از آغوشش ب یدل نگرانم برا ندینداشتم بب تحمل

را برداشتم و  یبه شهاب بفرستم گوش یامیگرفتم پ میکردم و در آخر تصم هینامعلوم گر یبه نقطه ا رهیصدا و خ یب

 نوشتم

رو  زیهمه چ یگفت خودت》جواب داد عیکردم منتظر جواب ماندم که سر ارسال《؟یقبلش به من نگفت چرا》

 《یحق نظر دادن ندار ،یکن یقبول م

 ادیز الیاز فکر و خ یکردم بخوابم که پس از مدت یهم گذاشتم و سع یرا رو میچشم ها شه،یبازهم مثل هم شکستم

 فراوان خواب چشمانم را ربود یو خستگ

*** 

نداشت تماس را قطع  الیبخوابم اما مخاطب سمج خ شتریخواست ب یز کردم دلم مچشم با میزنگ گوش یصدا با

تخت نشستم  یو رو دمیپر یصفحه نقش بسته بود از جا یکه رو ینام دنیرا برداشتم و با د یکند، گوش

 :تمگرفته بود گف یکه بر اثر خواب آلودگ ییتماس را وصل کردم و با صدا 《اجونیثر》

 سالم مادرجون-

 انداز شد نیرامش بخشش در گوشم طنآ یصدا

 ؟یسالم گلم خوب-

 خوبه؟ یحاج یممنون شما خوب-

 .یفقط دو روز مونده تا عروس ل،یوسا هیبق دیخر یبرا میبر یشکر خدا، زنگ زدم که آماده بش میماهم خوب-
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 بدهم. یاز سرم بپرد و پاسخ درست یحس یو ب یهم فشردم تا گنگ یرا رو میها چشم

 شم. یچشم اآلن آماده م-

  زمیمنتظرتم عز-

من  یگرفتم خدا میدست ها نینشان از قطع شدن تماس بود، سرم را ب دیچیمتمد که در گوشم پ یبوق ها یصدا 

 سیبلند شدم و به سمت سرو میندارم! از جا یشور و شوق چیام و من ه یروز زندگ نیفقط دو روز مانده بود به بهتر

 اتاق رفتم...

 

کردم و  یساده ا شیبه تن کردم، آرا یرنگم را به همراه شال و شلوار مشک یریش یمانتو میاز شانه زدن موها بعد

 رفتم. رونیام از اتاق ب یپول و گوش فیبعد از برداشتن ک

خوش گل  یکه بو دمیکش یقینوشتم و از رفتنم خبر دادم و از خانه خارج شدم نفس عم یادداشتیهم مادرم نبود  باز

 مشامم را پر کرد. اطیگوشه ح اسی یها

دوستش داشتم قدم برداشتم، زنگ در را به  یاش بودم و از همان کودک یگیدر همسا یکه عمر یسمت خانه ا به

 .دیبه گوشم رس فونیاز آ اجانیثر یصدا در آوردم که چند لحظه بعد صدا

 زمیتو عز ایب-

که از  یبزرگ و پر درخت چرخاندم راه اطیبه داخل قدم گذاشتم و نگاهم را سر تا سر ح یدر را باز کرد  به آرام 

سر به فلک  یآن پر بود از درخت ها نیادامه داشت توجه ام را جلب کرد طرف یپر بود و تا درب ورود زهیسنگ ر

بود  بایدوبلکس و ز ید که خانه انگاهم به روبه رو افتا خررا به وجود آورده بود و در آ زیدل انگ یکه منظره ا دهیکش

 بود ستادهیآن در انتظارم ا یخانم کنار در سلطنت ایو ثر

  یسادیتو چرا اونجا وا ایب-

به  میرا برا یحس خوب میپا ریز یها زهیشکستن قلنج سنگ ر یو آرام به سمت اش قدم برداشتم، صدا ریبه ز سر

 آورد. یوجود م
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به داخل  یمختصر یبعد از احوال پرس د،یگونه ام را بوس تیمیها را باال رفتم و سالم کردم به سمتم آمد و با صم پله

 دعوتم کرد.

القا  نندهیآراسته شده بود و آرامش را به ب یقهوه ا یبه خانه انداختم که با مبلمان اسپرت کرم رنگ و پرده ها ینگاه

 کرد. یم

 نیریشربت خنک و ش یوانیقبل از رفتنش ل م،یو منتظر ماندم که آماده شود و برو نشستم یمبل تک نفره ا یرو

 دوباره به تنم داد. یآورد که جان میبرا

اما به  نمیباال بود و به شهاب تعلق داشت را بب یکه در طبقه  یخواست اتاق یبودم و دلم م امدهیجا ن نیا ادیز

سمت چپ خانه  یچیو مارپ یچوب یاز پله ها یآمدن کس نییپا یفکر ها بودم که صدا نیدر هم د،یارز ینم سکشیر

از  یو کت تک مشک دیو شلوار سف راهنیشهاب بود که با پ رد،یام اوج بگ وانهیباعث شد سر برگردانم و تپش قلب د

بخواهد با ما  دیام حبس شد شا نهیکه نفس در س دیخوش حالتش کش یبه موها یجذاب تر شده بود، دست شهیهم

توجه به  یرا باطل کرد و ب المینگذشته بود که خ یلبم نقش بست اما لحظه ا یرو ی! از تصورش لبخنددیایب دیبه خر

قرار مالقات داشت که آن  یبا چه کس یعنیحضور من به سمت در رفت و در حال مکالمه با تلفن از خانه خارج شد، 

 بود؟! دهیهمه به خودش رس

 آمد و گفت: رونیاش از اتاق ب یشگیهم ییبایو ز یخانم با سادگ ایثر

 شد. رمونیکه د میبر-

 رونیخانم از کوچه ب ایبلند شدم، بعد از خارج شدنمان از خانه دوشادوش ثر میتکان دادم و از جا یلبخند سر با

بود  یمسائل شوهردار یاره دادن درب حیو ثربا جان مشغول توض میرا داشت ابانیخ گریقصد رفتن به سمت د میآمد

 گریسمت د یصحنه  دنیچرخاندم و با د سرکه  میدادم؛ درست وسط جاده بود یحوصله گوش م یکه من هم ب

تپد  ینم گریشهاب نشسته بود پرت شد احساس کردم قلب د نیکه در ماش یتمام حواسم به آنجا و فرد ابانیخ

به سمت اش  دیکه کش یغیجان و ج ایسست شده بود که با صدا زدن اسمم توسط ثر میپاها ستادم؛یهمان جا ا

 مواجه شدم و... مین رو به رویبرگشتم اما با بوق وحشتناک ماش
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بکشد، هاج  غیخانم دوباره ج ایبا سرعت و بوق بلند درست از کنارم رد شد و باعث شد ثر ینیماش هیاز ثان یکسر در

 دم؛یرا د دمید یم دیکه نبا یزیشهاب نبود اماچ نیماش گریچرخاندم که  د ابانیخ گریدو واج نگاهم را به سمت 

 فرستادم رونینفس حبس شده از ترسم را ب

بودند حالم را خراب کرد شکه بودم و قلبم در حال  دنیبا ظاهر ناجور در حال خند یشهاب که به همراه دختر دنید

 ام بود نهیس یزدن از قفسه  رونیب

 زده ام را در دست گرفت و گفت: خی یانم به سمتم آمد و دست هاخ ایثر

 گذشت. ریدخترم؟ خداروشکر که به خ یخوب-

 یم ییگو میگذشت ابانیداد، دستم را گرفت و از خ یکه تجربه کرده بود را نشان م یصورت اش ترس یدگیپر رنگ

 توان تنها رفتن را ندارند. میدانست که پاها

 توجه به ما رد شد. یآمد دست تکان داد که ب یکه م ینیماش نیاول یخانم برا ایو ثر میستادیا یا گوشه

را بستم،  میدادم و چشم ها هیسرم را به عقب تک میشد ینیکالفه کننده باالخره سوار بر ماش یاز گذشت لحظات بعد

 که... یدختر یکه در ذهنم نقش بست لبخند شهاب بود برا یریتنها تصو

 را باز کردم. میمرد راننده چشم ها یساعت بعد با صدا مین بایرس مقصد را گفت و تقرخانم آد ایثر

 .میدیخانم رس دیبفرما-

به من  هیخانم هم بعد از پرداخت کرا ایشدم، ثر ادهیو پ دمیدر را کش ی رهیخودم را جمع و جور کردم و دستگ یکم

دسته  دیآن روز تا غروب در حال خر م؛یبود رفت یعروس لیکه مخصوص وسا یملحق شد و هردو به سمت فروشگاه

به اتاقم رفتم و با همان لباس ها خود را  یبا کس نکه به خانه برگشتم بدون حرف زد یو هنگام میگل و نقل و... بود

 خوابم برد. یتخت رها کردم که از خستگ یرو

*** 

 نهییرفتن بودم و در آ رونیب یشغول بود آماده که آن دختر که بود؟! فکرم م نیروز گذشت، دو روز تنها با فکر ا دو

شدم و  یکه امشب عروس م نیا یآور ادیداد بودم با  یشد را نشان م یکه امشب عروس م یدختر ریبه تصو رهیخ

 مادرم آرامشم را بهم زد یصداتمام وجودم را فرا گرفت اما  یخاص یدامادم شهاب بود ذوق
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 شد.  رتیعجله کن د الین-

بلند شدم و  میاز جا یجانم نبود، به سخت یدر تن ب یرمق چیبروم اما ه شگاهیجشن امشب به آرا یبود برا قرار

 و مرتبشان کردم. دمیبودم کش دهیکه از قبل پوش ییبه لباس ها یدست

 ینوعلبخند مص دند،یمن کِل کش دنیبود که با د یمشغول کار یآمده بودند و هرکس لیآمدم اکثر فام رونیاتاق ب از

 رفتم. رونیزدم و از خانه ب

 یها سهیاز جوان ها مشغول نصب ر ینشسته و در حال قهقهه زدن بودند و تعداد اطیح یتخت گوشه  یرو مردها

که با  یرفتم که باز شدنش مصادف شد با قفل شدن نگاهم در دو چشم مشک اطیبه سمت درب ح ؛یرنگ یچراغ ها

سرش جواب داد و جلوتر از من به راه  ادنا از من گرفت سالمم را با تکان دکرد و نگاه اش ر یمن اخم آشکار دنید

 افتاد.

آن همه آدم که مشغول کار  دنیبه داخل انداختم و با د رکانهیز یحاج صادق نگاه یرد شدن از کنار خانه  موقع

همان جا جشن را  میگرفت میو تصم میاز گرفتن تاالر صرف نظر کرد اطیزدم به علت بزرگ بودن ح یبودند لبخند

 .میبرگزار کن

 دیجد نیماش دنیسوار شوم؛ با د عیرفت و با اشاره سر از من خواست سر یرنگ دیسف یبه سمت پورشه  شهاب

را دور  نیزد ماش یکه در ذهنم دست و پا م یتوجه به سوال یبود؟! ب یحاج نیهم ماش نیا یعنیباال انداختم  ییابرو

 زدم و سوار شدم.

 خش دارش شکست. یرا صدا نیسکوت ماش  

 رو بگو. تیکوفت شگاهیآرا نیآدرس ا-

آن بود را به سمت اش گرفتم، بدون  یکه آدرس رو یکردم و کارت فمیکوچک ک بیاز حرفش دست در ج دهیرنج

به وجود  میرا برا ینیریدست گرمش با دستم حس ش ینگاه کردن دستش را به سمتم دراز کرد که برخورد ناگهان

 آن انداخت. هب یتفاوت کارت را گرفت و نگاه یآورد که کل تنم را فرا گرفت، اما او ب

خواست من هم مانند تمام دخترها  یچرمم مشغول کرده بودم دلم م فیک یخودم را با ور رفتن با دسته  ریز سربه

 نیبعد ماش یکرد چند یکامم زهر مرا به  زیبگذرانم اما رفتار شهاب همه چ یرا با خوش یروز تکرار نشدن نیا

 شدم... ادهیپ نیتشکر کردم و از ماش یرلبیز شگاهیآرا دنیبه اطراف انداختم و با د یمتوقف شد، نگاه
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 ادیو سرعت ز نیزم یرو نیماش کیشدن الست دهیکش یدور نشده بودم که صدا نیتر از ماش شیچند قدم ب هنوز

 راه مرد بد اخالق و مغرورم شود. یآن باعث شد برگردم و نگاهم بدرقه 

 یینشسته بود افتاد جلو رفتم و سالم کردم که با خوش رو زیکه پشت م ینگاهم به دختر شگاهیورودم به آرا با

 《منتظر بمانم یکه چند لحظه ا 》جواب داد و گفت

که  ییباینداختم دکور زبه اطراف ا یبودند نشستم، نگاه دهیچ واریکنار د یکه با نظم خاص یاز چند صندل یکی یرو

تپل با  یحال و هوا بودم که زن نیکرد در هم یرا جلب م یا نندهیو بنفش بود توجه هر ب دیسف یرنگ ها بیاز ترک

 و گفت: ستادیا میبا نمک روبه رو یچهره ا

 د؟ییسالم عروس خانم امروز شما-

 شردم و جواب دادمبلند شدم و دستش را که به سمتم دراز کرده بود را در دست ف میجا از

 سالم بله-

 ایدنبالم ب زمیعز گمیم کیتبر-

 عروس بود رفتم. شیکه مخصوص آرا یکردم و همراهش به اتاق کوچک یتشکر

ها گذاشتم و نشستم، پس  یاز صندل یکی یو شالم را رو فیک نمیآن بنش یمخصوص کرد که رو یبه صندل یا اشاره

 همراه شد. یادیبود که با درد ز میکار اصالح صورت و ابرو نیاول لشیاز آماده کردن وسا

 یداشتم و لبخند یاز لطافتش حس خوب دمیبه صورتم کش یبعد بود که کار اصالح تمام شد؛ دست قهیده دق بایتقر

 باعث شد آن را باز کنم. شگریزن آرا یرا بستم که صدا مینقش بست، چشم ها میلب ها یناخودآگاه رو

 گل دختر یکرد رییچقدر تغ-

صورتم دست  یمدام رو یکه کس نیکه چقدر کالفه شدم از ا یکردنم کرد وا شیزدم، شروع به آرا شیبه رو یلبخند

 نبود. یبکشد اما چاره ا

 .دمیخواستم شن یرا که م یساعت جمله ا کیگرفت که باالخره بعد از گذشت  یرا فرا م میکم خواب چشم ها کم
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 !یخب تموم شد، ماه شد-

 از کارم صرف نظر کردم. شگریاما با حرف آرا ندازمیبه خود ب ینگاه نهییخواست در آ یم دلم

 .ینیموهات خودت رو بب ونینیو بعد از ش یبهتره صبر کن-

و  ستادیمو بود، پشت سرم ا ونینیاتاق رفتم که مخصوص ش گریبلند شدم و سمت د یصندل یکمک او از رو با

و طرح  دیو لختم شد که به درخواست خودم قرار بود رنگ نشود نگاهم به ساعت سف بلند یمشغول شانه کردن موها

 داد افتاد. یظهر را نشان م کیگل که 

در حال خوش و بش  شگاهیآرا یکه با منش ییکنم صدا زیآمد باعث شد گوش ت یاتاق م رونیکه از ب ییآشنا یصدا 

 گرفت. یچهارچوب در اتاق جا یشد و در آخر جلو یتر م کیبود و هر لحظه نزد

 اش گفت: یپر انرژ یو با صدا دیزدم که ِکل کش یخندانم لبخند شهیهم یدختر خاله  لدای دنید با

 دختر یچقدر ماه شد الیعمت فدات شه ن یاله-

 و گفتم: دمیخند آرام

 حاال خوبه عمه ندارم -

 آمده باشد گفت: ادشی یزیچ ییتکان داد و گو یسر

 کار دارم خدافظ. یلیخ رمیبرات من م ارمیبراتون غذا آوردم، لباستم شهاب گفت ب الین یآها راست-

 رفت. رونیاز جانب من نشد و از اتاق ب یفرستاد و منتظر جواب یدست بوسه ا با

 لبم دور نشد. یطاقت فرسا از رو یبا وجود خستگ یلبم نشست که حت یرو یشهاب به فکرم بود؟ لبخند یعنی 

آماده کردن من که باالخره باکلمه  یو شاگردش در تکاپو بودند برا شگریکه آرا یگذشت، دوساعت دوساعت

 شگریآرا یبلند شدم که با صدا یاز جا نم؛یخواست خودم را بب یدلم م دندیاز کار کش دست《باشه مبارک》ی

 همان طور نشستم.

 .نیلباستم بپوش بعد خودت رو بب ساینه نه وا-
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بعد بود که با کمکشان  یلحظات اورد،ینام داشت کرد و از او خواست که لباس را ب بایدش که فربه شاگر یا اشاره

 یبه اجزا یگرفت تعجب کردم، نگاه یجا نهییکه در قاب آ یدختر دنیرفتم از د نهییآ یلباسم را بر تن کردم و جلو

 شیآرا ینومانه تر کرده بود، چشم هاکه مرتب شده بود و چهره ام را خا ییشده ام انداختم ابرو ها شیصورت آرا

 یداده بود، لب ها میرا به چشم ها یخاص ییبایو خط چشم بلند و دنباله دار ز یو دود ییطال ی هیشده ام که سا

 به وجود آورده بود میبرا نیو دلنش دیجد یصورتم چهره ا دیسرخ رنگ و پوست سف

 میموها یآن گذاشته بودند و جلو یرا رو یکیش یلیپشت سرم جمع کرده و تاج خ یدیبلندم را با مدل جد یموها

 را بافت زده بودند.

که  یلباس در جدال بود، لباس دیبا رنگ سف میموها یاهیزدم س یلباسم را در دست گرفتم و چرخ نییلبخند پا با

 کندم. نهییاز آدل  شگریشاگرد آرا یگذاشته بود، با صدا شیتر به نما شیظرافت تنم را ب

 آقا داماد اومد. -

 و استرس وجودم را فرا گرفت با صدا زدن اسمم توسط شهاب برگشتم که... جانیجمله ه نیگفتن ا با

 

خوش حالتش را  یکرده بود؛ موها یاو را خواستن دشیسف راهنیرنگ و پ یکت و شلوار مشک ختیدلم ر دنشید با

 ساخته بود. ییایرو یکه در دست داشت از او مرد ییبایآراسته بود و در آخر دسته گل رز ز کیش اریبس

به دست به داخل اتاق آمد  نیکه دورب یزن یکرد صدا ینگاهم م ظیغل یبا اخم شهیبه صورتش افتاد مثل هم نگاهم

 د و گفت:رو به شهاب کر ند،یاندازم که نگاه پر از شوقم را نب یب نییباعث شد سرم را پا

 .دیگرد یو هم قدم باهم برم دید یبعد دسته گل رو بهش م یبوس یعروس رو م یشونیجلو و پ یریآقا داماد م-

حرف سرتکان داد و به سمتم قدم برداشت در  یشهاب ب خت،یدر دلم فرو ر یزیکه شهاب مرا ببوسد چ نیتصور ا با

 گرفتن شد. لمیمشغول ف لمبرداریف نیح نیا

 م،یو در همان حالت بمان ستدیخواست زمان با یصورتم دلم م یرو شیشدن شهاب و هُرم داغ نفس ها کینزد با

 عمق وجودم را گرم کرد شیلب ها یام کاشت که  داغ یشانیپ یرو یمصنوع یبوسه ا

 اورمیب ادیباعث شد وجودش را به  لمبرداریزن ف یگل را با اخم به سمتم گرفت که صدا دست
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 ند لطفاً آقا داماد لبخ-

 ریتصو نیباتریشد گفت ز یلباسم را گرفت و به سمت درب اتاق قدم برداشت م یتوجه به حرفش گوشه  یب شهاب

 یخسته کننده  یها هیبا توص شگاهیسرم از آرا یبعد از مرتب کردن شنل لباسم رو م،یلحظه بود برا نیا ایدن

 گرفتم. یآراسته شده بود جا ییبایسرخ به ز رزکه با گل  ینیبا کمک شهاب در ماش م،یآمد رونیباالخره ب لمبرداریف

اما شهاب  میمکث کرد یرا قطع کند لحظه ا لمیگونه ام ف یشهاب بر رو یگفت با بوسه  یم لمبرداریحرکت ف موقع

اخم  رخ جذابش که با میبه ن یتنها گذاشت، نگاه ابانیرا در خ چارهیب لمبرداریرا به حرکت در آورد و ف نیناگهان ماش

 تر کرد. شیزد و سرعتش را ب ینگاهم را حس کرد و با همان ژست پوزخند ینیبود انداختم سنگ یمشغول رانندگ

 که گفت تمام ذوقم فروکش کرد. یو با جمله ا میرا زد یو عکاس هیآتل دیدرخواست شهاب ق به

 هارو ندارم. یمسخره باز نیا یحوصله -

کرده بودم  یدر آن زندگ یکه عمر یکوچه ا یبعد روبه رو قهیدق ستیفت و بگر شینگفتم که راه خانه را در پ یزیچ

بعد همه از آمدنمان باخبر شدند و با شورشوق به  یرا متوقف کرد، لحظه ا نیشده و شلوغ بود ماش یو حال چراغان

زدم و  یتوجه به اخم شهاب لبخند یآنها ب یخوشحال دنیزدند با د یو دست م دندیکش یآمدند کِل م نیسمت ماش

شدم، چشمم به مادر که با اشک مشغول دود کردن اسفند بود افتاد حاج  ادهیپ نیجان و شهاب از ماش ایبا کمک ثر

که زده بود در دل قربان صدقه اش  یجذاب پیبا ت ماین دنیکرد و در آخر با د یقربان مانیپا یرا جلو یصادق گوسفند

 یبرا ییبایز یها زیچرخاندم م اطینگاهم را دورتا دور ح میشد اطیوارد ح یهمهمه و شلوغ در آن یبه سخت ،رفتم

شاد کرد  یبود که با ورود ما شروع به نواختن آهنگ یج ید گاهیجا اطیح یبودند گوشه  دهیاز مهمان ها چ ییرایپذ

 رقص رفتند. ستیمنتظر بودند به پ ییو جوانان که گو

بعد از باز کردن شنلم توسط شهاب  میکه مخصوص عروس و داماد قرار داده بودند رفت ییبایز یها یسمت صندل به

گفتند  یم کیآمدند و تبر یهمه م م،یبود نشست ستادهیهمچون برج زهرمار کنارم ا ظشیکه هنوز هم با آن اخم غل

ر مادرم دعوت شده مجلس باشند اما به اصرا نیخواست در ا یکه دلم نم یشدن کسان کیگذشت که با نزد یلحظات

تند شده بود، بزاق دهانم را قورت دادم و سر چرخاندم؛ نگاهم  مینفس ها تمیر تیبرگرداندم، از عصبان یبودند رو

 زد ثابت ماند. یم دیتفاوت اطراف را د یکه ب یشهاب یرو

 یشیبه مهال انداختم که با لباس قرمز کوتاه و آرا یتمام لبخند زنان به سمتمان آمدند نگاه ییو مهرداد با پرو مهال

رنگ شده اش را دانه  یخواست موها یزد و در آخر دستش را به سمتم دراز کرد دلم م یم یبه شهاب لبخند ظیغل

 فشردم که گفت: یدستش را در دستم به سخت اکراهبه دانه بکنم اما مجبور بودم با متانت رفتار کنم با 
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 آقا شهاب دوباره مشتاق به ازدواج باشه! یکه زد یگند کردم با یفکر نم-

که مهرداد  یبرگرداند اما با حرف یشهاب نازک کرد، شهاب با اخم رو یبرا یتر کرد و پشت چشم ضیرا عر لبخندش

من چقدر گستاخ بود که  یگردنش را از نظر گذراندم خدا یزده  رونیرنگ ب یبه او نگاه کرد لحظه ا تیزد با عصبان

 ...شتتحمل وزنم را ندا گرید میحرف را زد! پاها نیشهاب ا یوجل

 

 《من یجوجو یخوشگل شد چقدر》

شهاب  یبه دست مشت شده  یتر بروند، نگاهم لحظه ا عیخواست هرچه سر یانداختم دلم م ریسر به ز نیشرمگ

 ! یرتیخواست اما پسر حاج صادق بود و غ یافتاد هرچند مرا نم

گفت و دست  یلب ریز کیدهد، تبر یکه شود دودمانش را به باد م یدانست عصب یو م دیکه خشم شهاب را د مهال

 مهرداد را گرفت و از ما دور شدند.

نگذشته بود که سر و  ینشستم که شهاب هم نشست اما لحظه ا یصندل یرا نداشتم، رو ستادنیبودم و توان ا خسته

با شهاب فقط در  دنیتصور رقص میبرقص لمیشدن ف باتریز یشد و اصرار داشت که برا دایسمج پ لمبرداریف یکله 

 اتفاق افتاده بود و بس! میبرا میایرو

داد با اکراه از  یحال بدش را نشان م دیکش یم تیکه از سر عصبان یتند یدزدکانه به شهاب انداختم نفس ها ینگاه

 میاهایرو شیکه با درخواست ها یمبردارلیاز او من هم بلند شدم؛ من بودم و شهاب و ف تیبلند شد و به تبع شیجا

 کرد. یم لیتبد تیرا به واقع

ما دست  دنیبودند، با د یکوبیبود که در حال رقص و پا ییکه هنوز هم پر از جوان ها میرقص رفت ستیسمت پ به

دو نفره و آرام دعوت  یپخش کرد و همه را به رقص یبا ورود ما آهنگ آرام یج یزدند و دورمان را احاطه کردند د

 کرد.

با جفت  یبود افتاد با اشاره از همه خواست که هرکس ستادهیکه کنارش ا ییباینقش و ز زیو دختر ر مایبه ن نگاهم

از کارش زدم و نگاهم را  یبه وجود آورد لبخند یلمبرداریف یبرا بایز یاطراف ما برقصند و جلوه ا بیخودش به ترت

 به شهاب دوختم.
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مردانه اش گذاشتم  یشانه  یزده بودم دستم را رو جانیآمد و با اخم دستش را دور کمرم حلقه کرد هسمتم  به

صورتم  یلبم نقش بسته بود رو یرو ماین دنیکه از د یرا نداشتم  هنوز آثار لبخند شیشدن به چشم ها رهیتحمل خ

 که خشکم زد گفت یکرد و جمله ا کیبود که شهاب سرش را به گوشم نزد انینما

 ؟یزنیبه کدوم پسر لبخند م یباز دار -

که دلم  یکه زد دلم را آشوب کرد طور یکرد اما حرف یخورد حالم را دگرگون م یگرمش که به گوشم م یها نفس

 بود و آهنگ تمام شد. اریشانس با من  ییرقص مسخره تمام شود گو نیتر ا عیخواست هرچه سر یم

خودمان برگشتم و بعد از  گاهیو کمک شهاب به جا یبا لبخند مصنوع انیزدن اطراف رقصمان با دست انیاز پا بعد

جمله بودند که به  نیهمه منتظر ا ایصرف شام به داخل خانه بروند، گو یاعالم کرد که مهمانان برا یج ینشستن ما د

با اخالق شهاب آشنا شده  بایشام ما را همان جا آوردند، تقر لمبرداریف شنهادیشد به پ یخال اطیح هیاز ثان یکسر

گرفت و با رفتنش راحتمان گذاشت بخاطر نخوردن ناهار گرسنه  لمیف یکم دیکن یکار دیکه بگو نیبود که بدون ا

خبر بودم در دست  یآن ب یکه از محتوا یوانیو آرام شروع به خوردن کردم، شهاب ل دمیغذا کش یبودم مقدار

 .دینوش یجرعه م رعهداشت و ج

 مهیبه ن کیرفتند نزد یعروس یها هم بعد از دادن کادو یبرگشتند و بعض اطیشام که تمام شد همه به ح خوردن

رساندن ما به خانه منتظر  ینماند و آن ها هم برا یکس کینزد لیخلوت شد و به جز فام اطیشب بود که کم کم ح

من آماده  هیزیبود و با جه دهیخر میبمان نرایکه قرار بود ا یمدت کم یکه حاج صادق برا یبودند؛ خانه ا ستادهیا

به بودنشان افتخار کردم مادرم به سمتم آمد و مرا در  گریبار د دنشانیکنارم آمدند با د مایشده بود، پدر و مادرم و ن

حال من  دنیزد را شکستم که مادرم با د یچنگ م میکه به گلو یرحم یاز او بغض ب یدور یآور ادیبا  دیآغوش کش

از  یتر دوستش داشتم به سخت شیکه از جان ب یرا رها کرد چقدر سخت بود جدا شدن از کس شیخفته در گلو غضب

مرا  قیحرف و عم یرنگش با بغض مردانه اش سرخ شده بود ب یعسل یبود که چشم ها مایآغوشم جدا شد؛ نفر بعد ن

ام پدرم بود  یفرد زندگ نیزترینفر و عز نیحال بدش از ما دور شد آخر دنیند یدر آغوشش فشرد و با سرعت و برا

را حس کردم بعد از من به  تیو خود را در آغوش امنش غرق کردم و آرامش و امن دمیدستش را بوس دنشیکه با د

 معروف خود را گفت که شهاب... یبا او جمله  یزد رفت و بعد از رو بوس یم دیتفاوت اطراف را د یسمت شهاب که ب

 

 به پدرم نگاه کرد که باعث تعجبم شد! یهربانو تواَم با م قیعم

 《یمون یم مایکه برام مثل ن یدون یجان م شهاب》
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گذاشت،  یبه او احترام م شهیهم نیهم یبه پدرم داشت و برا یعالقه خاص یشهاب از همان کودک دیآ یم ادمی

 تکان داد و گفت: یسر

 .دیزنده باش-

 و ادامه داد دیاش کش یجوگندم یها شیبه ر یاش دست یشگیبا آرامش هم پدرم

 کن پسرم. یامانت دار دمیدخترم رو بهت امانت م-

که شهاب هم او را  دیحلقه زد، به سمت شهاب رفت و او را در آغوش کش میاشک در چشم ها ادشیمحبت ز از

 مردانه در آغوش گرفت.

 مینگاهمان را به او دوخت به وجود آمده را بهم زد همه کیرمانت یفضا میدختر عمو لوفریشاداب ن یصدا

 .نجایا میما خشک شد گهید دیایب-

 یرا با گوشه  شیاشک ها کباریجون در حال حرف زدن بود و چند لحظه  ایحرفش نگاهم به مادرم که کنار ثر با

آن را قورت  میخواست برو یپدرم که از ما م یچنگ زد اما با اشاره  میکرد افتاد؛ بغض به گلو یاش پاک م یروسر

گرفتند در خانه بمانند و محفل را به جوانان  میتصم مانیپدر و مادرها میدادم و همراه شهاب به سمت در قدم برداشت

 بسپارند

لباسم را جمع کردم  یگرفت به سخت یجا نیشهاب بدون کمک کردن به من در ماش میآمد رونیکه ب اطیدرب ح از

کوچه منتظر ما بودند که شهاب با  یخود بوق زنان در ابتدا یها نیهمه در ماشرا باز کردم و سوار شدم  نیو در ماش

 داد به انتظارشان خاتمه داد نیکه به ماش یتک استارت و گاز

کرد اما با اخم  یشاد را فراهم م ییشد فضا یکه پخش م ییکردند، آهنگ ها یبوق زنان پشت سرمان حرکت م همه

 شد. یمعن یب پوچ و میبرا زیو سکوت شهاب همه چ

کردم لحظه  یبار نگاهش م کیاشکبار چند لحظه  یبود و من با چشمان یاش مشغول رانندگ یشگیهمان ژست هم با

لبخندش  یبرا مایکه ن ستیخواست بدانم آن دختر ک یبود افتاد دلم م مانیکنار نیکه در ماش مایچشمم به ن یا

 کند. یذوق م

ما آنجاست بوق زنان از کوچه گذشتند و از همان لحظه شروع  یخانه  دمیخلوت فهم یشهاب درکوچه ا دنیچیپ با

 من و عشق دلم! ییشد تنها

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 44



 عشق جنابیعال

47 
 

 داشت باز شد. دیبا سنگ سف ییکه حدود ده طبقه و نما یآپارتمان نگیپارک یرا زد که درب بزرگ و آهن موتیر

و تنها  امدیشد بازهم به کمکم ن ادهیپ گرید نیکنار چند ماش نگیرا به حرکت در آورد و پس از پارک در پارک نیماش

 شدم ادهیپ یو به سخت

تر کند، به سمت درب  یاُفتد و او را خواستن یب هیرخ جذابش سا میبود باعث شده بود بر ن نگیکه در پارک یکم نور

آسانسور که سمت چپ و کنار پله ها بود قدم برداشت و من هم به دنبالش در را باز کرد و با اخم منتظر ماند که وارد 

و با اخم به  ستادیسمت چپم ا ستادمینسبتًا کوچک ا آسانسور ینگاهش گوشه  ینیو با تحمل سنگ ریشوم، سر به ز

 شد. رهیروبه رو خ

حواله اش  ینگاه یرچشمیاتاقک کوچک را پر کرده بود و ضربان قلب مرا تندتر، ز یاش فضا یسوعطر فران یبو

رو  ی نهییانداختم فراموش کرده بودم که از آ ریکه زد از خجالت سرخ شدم و سر به ز یکردم که با پوزخند صدا دار

در آسانسور پخش شد  یضبط شده ا یکه صداگاز گرفتم  ار نمییفکر از خجالت لب پا نیبا ا ندیتواند مرا بب یبه رو م

 رفت. رونیبعد در باز شد و شهاب طبق معمول جلوتر از من ب یهفتم را اعالم کرد، لحظه ا یو طبقه 

کوچک  یبه راه رو یرنگ روبه رو و ورود شهاب به خانه، نگاه یشدن من مصادف شد با باز کردن در قهوه ا خارج

 ی قهیکه با سل یداد، قدم به خانه ا یبود که خبر از تک واحده بودن آپارتمان م ییآن پله ها نیانداختم که طرف

شهاب که  یاز سرتاسر خانه گذشت و در آخر رو گاهمو ن ستادمیشده بود گذاشتم کنار در ا دهیو مادرم چ لوفرین

 آوردن کتش بود ثابت ماند... رونیمشغول ب

 

 کیسرام یرو میکفش ها یبرخورد پاشنه  یخنده ام گرفت صدا آوردن لباسش داشت رونیب یکه برا یعجله ا از

 شکست یرنگ سکوت خانه را م یقهوه ا یها

آراسته  دیو سف یمشک لیکه با وسا یآشپز خانه ا یکه از درب تا ورود ییلباسم را در دست گرفتم و از راهرو دامن

هم رنگ  ی چهیو قال یآب یو پرده ها یلین اسپرت ینسبتاً کوچک خانه رفتم مبل ها ییرایشده بود گذشتم و به پذ

 آورده بود. جودرا به و نیدلنش ییمبل ها پهن شده بود فضا یپرده که جلو

افکنده بود فضا را آرامش  یآب یاز خانه هاله ا یمیکه از آشپز خانه بر ن یرنگ یبزرگ رو به شهر و نور آب ی پنجره

شده بود خود را رها کرد و ساعد  دهیسمت راست خانه چ یو یت یکه جلو یکاناپه ا یبخش کرده بود، شهاب رو

 .دیکش یقیگذاشت و نفس عم شیچشم ها یدستش را رو
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و آن  دمیرا کش یدرب اول ی رهیسمت دو در که از زمان ورودم توجه ام را جلب کرده بودند قدم برداشتم و دستگ به

رو  یاسی زیر یو گل ها دیسف یواریبا کاغذ د ییها روایست و د شیآرا زیرنگ و م یبا تخت صدف یرا باز کردم اتاق

 شد. انینما میبه رو

بلند  میشد، از جا یم رینظ یداشتم که اگر شهاب کنارم بود ب یآن نشستم حس خوب یسمت تخت رفتم و رو به

که از  ییانداختم و در چشم ها میبزرگ روبه رو ی نهییبه آ ینگاه ستادمیا کمیو ش بایز شیآرا زیم یشدم و روبه رو

 شدم رهیسرخ شده بود خ هیگر

در  یشدم غم آشکار رهیتلخ بازهم به خودم خ یزدم و در آخر با لبخند یو چرخ دمیلباس عروسم کش یرو یدست

 دنیگرفتم چک میدست ها نیبود نشستم و سرم را ب نهییآ یتخت که رو به رو یالنه کرده بود لبه  میچشم ها

 کرد یلباس حالم را بدتر م یدیسف یرو قطرات اشک

فرو  یقیتفاوت به حال خرابم به خواب عم یکه ب یبه شهاب داشته باشم، پسر یکامل دیشد د یباز اتاق باعث م درب

 پسر مغرور را دوست داشتم! نیوار ا وانهیرفته بود و من د

که کنار  یرنگ دیآوردم، به سمت درب سف رونیلباس عروس را از تنم ب یصورتم را پاک کردم و به سخت یرو اشک

 کمد سمت چپ اتاق بود رفتم مطمئن بودم حمام است.

 ی قهیشده بود حسن سل دهیکه دورش چ ییبایو ز یفانتز یکه در وان بزرگ بود و شمع ها یگل رز یها گلبرگ

و چشم  دمیاز آب گرم دراز کشرا باز کردم و بعد از پر شدن وان  میموها یها رهیگ یداد به سخت یرا نشان م لوفرین

 بردم یکار لذت م نیاز ا یرا بستم، از کودک میها

آمدم لباس  رونیکه در رختکن بود را به تن کردم و از حمام ب یآب را بستم و حوله ا ریاز شستن تن خسته ام ش بعد

به  یرا برداشتم و از اتاق خارج شدم به آرام ییپتو میموها دنیرا انتخاب کردم و بعد از سشوار کش یخواب قرمز رنگ

 رهیتر شده بود خ یو نور کم خواستن یکیکه در تار ورتشو به ص ستادمیسرش ا یسمت شهاب قدم برداشتم، باال

 بدنش انداختم و به اتاق برگشتم یداد پتو را رو یم قشیآرام و منظمش نشان از خواب عم یشدم نفس ها

تخت نرم و راحتم دراز  یگذرانم، رو یرا در سر م یمحال یایدانستم رو یرم بود اما مخواست شهاب هم کنا یم دلم

 میرا نداد و خواب چشم ها یزیاز حد اجازه فکر کردن به چ شیب یهم گذاشتم خستگ یرا رو میو چشم ها دمیکش

 را فرا گرفت.

*** 
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بروم؛  یو به سمت در ورود رونیاتاق ب خواب آلود از یزنگ ممتد در باعث شد با همان سر و وضع و چشم ها یصدا

به شهاب که هنوز  یکه پشت در بودند شُکه شدم نگاه یچند نفر دنیانداختم که با د رونیبه ب یدر نگاه یاز چشم

 ...یدر خواب بود انداختم؛ وا

 

با عجله به سمت شهاب رفتم و کنارش  خت،یر یبهم م زیهمه چ میدیکه شب را کنار هم نخواب دندید یم اگر

 زدم شیبدنش خم شدم و صدا یرو ستادمیا

 شهاب، شهاب پاشو -

به بدنش دادم دوباره اسمش را بلندتر از  ینشد دستم را به سمت شکمش دراز کردم و تکان داریب یخورد ول یتکان

 قبل صدا زدم

 شهاب پاشو اَه-

 گفت: یعصب یباز و لحن مهین یشد و با چشم ها زیخ میبار هراسان ن نیا

 ؟یچه مرگته سر صبح-

 را به سمت در جلب کرد مانیزنگ توجه هردو یاز حرفش دهان باز کردم تا جوابش را بدهم که صدا دلخور

 و گفتم: دمیخشک شده ام کش یلب ها یبا اخم به صورت مضطربم انداخت، زبانم را رو ینگاه

 پشت در منتظرن لویمامانم و مامانت و ن ان،یرفته بود که قراره ب ادمی-

 یبا اخم رو دم،یشده بود د انیاش را به بدنم که با لباس خواب قرمز و کوتاهم نما رهیکه بلند کردم نگاه خ سر

 برگرداند و گفت:

 رمیدوش بگ رمیخب من م یلیخ-

با عجله  دم،یپوزخندش را شن یبه مبل زدم که صدا یاش حرصم گرفت و بعد از رفتنش مشت محکم یتفاوت یب از

را شانه زدم و با  میانداخته بود را جمع کردم و به اتاق رفتم موها نیزم یشهاب که رو یمبل و لباس ها یرو یپتو

شده و  یسنگ کار یشمیو کت دامن سبز  مکرد یمیمال شیسرم جمع کردم آرا یآن را باال یساده ا یکش مو

 رنگم را به پا کردم، به سمت در رفتم و آن را باز کردم یمشک یرا به تن کردم و صندل ها کمیش
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و پچ پچ  دیدر آغوش کش قیغر غرشان راهرو را پر کرده بود سالم کردم که اول مادرم به سمتم آمد و مرا عم یصدا

 گوشم گفت:  ریگونه ز

 ؟ یمادر؟ درد ندار یخوب-

 تکان دادم و گفتم: یبود مادرم، سر الیخجالت سرخ شدم چه خوش خ از

 خوبم مامان-

 شد  دنمیبود خودش را به داخل  پرت کرد که باعث خند زتریعز میکه از خواهر برا لوفریکردم  ن یتعارف

بزرگ گذاشته  یکه در ظرف ها یاز او استقبال کردم صبحانه ا ییو با خوش رو دمیجون را هم در آغوش کش ایثر

 کردم! یم یچه کار دیرفتند، سردرگم بودم االن با رونیو از آنجا ب دندیچ یخور نهار زیم یبودند را در آشپزخانه رو

 مبل ها نشسته بودند به طرفشان رفتم یرو د،یکش رونیمرا از عالم هپروت ب اجونیزدن اسمم توسط ثر صدا

 دخترم شهاب کجاست؟! الین-

 کردم و گفتم: یمکث

 رفته حموم  ادیم گهیاالن د-

زدم از فرصت استفاده کرد و  دنبالم به  یم شیصدا لویکه ن لوفریول حرف زدن با مادرم شد، نتکان داد و مشغ یسر

که در  یجانیکه به آشپز خانه گذاشت مرا به سمت خودش چرخاند و با ه یقدم نیسمت آشپز خانه راه افتاد، با اول

 زد گفت: یموج م شیصدا

 شد یخب بگو چ-

 کردم که خنده اش گرفت و گفت: یواج نگاهش م هاج

 نکرد؟! تتیاون برج زهرمار که اذ-

بزنم اما با ورود شهاب آن را  ینداشت، دهان باز کردم حرف دیبود و به آن د ستادهیآشپز خانه ا یبه در ورود پشت

 خبر بود ادامه داد یکه از حضورش ب لویبستم ن

 خونه باهاش هیردن تو ک یترسه چه برسه به زندگ یآدم از نگاه کردن بهش م-
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 کردم که ادامه داد یمصنوع یسرفه ا د،یخند زیر

 خدا صبرت بده -

و با اخم ما را  نهیشهاب که دست به س دم،یخند زیانداختم و ر ریسر به ز نمینداشتم نگاه متعجب شهاب را بب تحمل

 بودم گفت: دهیکه تا به حال از او نشن یکرد با لحن ینگاه م

 عجب-

 ت به عقب برگشت...به سرع لوین

 

 گفت: دهیبر دهیآن را حفظ کرد و بر عیتعادلش را از دست داد اما سر یا لحظه

 س... سالم-

فرستاد و  رونیاش را با صدا ب ینفس حرص ختیاش ر یشانیپ یرو سشیخ یتکان داد که موها یبا اخم سر شهاب

 نگفت متعجب شدم!  لویبه ن یزیکه چ نیرفت؛ از ا رونیاز آشپزخانه ب

 گریآورد اما با خنده به سمت د ورشیکه هنوز شُکه بود به طرفم  لویمصادف شد با قهقهه زدن من، ن رفتنش

  دمیآشپزخانه دو

 بود نجایا یابونیاون غول ب یگیزده چرا نم گریجزج-

 ادامه دادکرد  یکه خنده ام را دو برابر م یبا ژست دیکش یقیقلبش گذاشت و نفس عم یرا رو دستش

 مونه  یم والیمثه ه یوا-

 خنده دستم را بلند کردم و حرفش را قطع کردم با

  ادیبسه االن باز م سیه-

تا  دیایرا پر از آب کردم و منتظر ماندم جوش ب یکه بزور کنترل کرده بود را رها کرد، کتر یتکان داد و خنده ا یسر

شده  دهیچ ییبایبا مدل ز کیش یو... که در ظرف ها ریبه خامه و مربا و پن ینشستم و نگاه زیم یدم کنم رو یچا

 اش مشغول کرده بود به سمتم آمد و گفت: یرا با گوش ودشداده بود و خ هیتک خچالیکه به  لویبودند انداختم ن
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 زم؟یعز یکن یکوفت نم یزیچرا چ-

 زدم و گفتم: یلحن پر از خنده اش لبخند از

 اشتها ندارم-

 و در دهانش چپاند دیآن مال یعسل رو یبرداشت و کم یو نشست تکه نان دیرا کش میروبه رو یصندل

 خورم یخودم م یرینخور تا بم یزیانقدر چ-

 یحاو ینیبعد س یدم کردم و چند یبلند شدم و به سمت گاز رفتم آب جوش آمده چا میو از جا دمیخند آرام

 گفت: دنمیجون با د ایرفتم که ثر رونیمادرم از آشپزخانه ب یبه همراه شکالت و توت خشک برا یفنجان چا

 واقعاً خوش به حال شهابم یماشاءاهلل چقدر خانوم شد-

 زد  یکنار مادرم نشسته بود پوزخند یمبل تک نفره  یکه رو شهاب

 یگفتن حرفبار دستم را پس نزد و بدون  نیرا تعارف کردم که تشکر کرد، شهاب ا یجون زدم و چا ایبه ثر یلبخند

خانم سکوت  ایکه سوال ثر میخوردن بود یفنجان برداشت و در آخر کنار مادرم نشستم در سکوت مشغول چا کی

 را شکست

 د؟یگرفت طیبل یک یشهاب جان برا-

 کرد و گفت: یمکث شهاب

 هفته نیا یجمعه -

را فشرد  میگلو یرفتن از وطنم بغض بد یادآوری! باز هم با گریفقط سه روز د یعنیرا به سمتش حواله کردم  نگاهم

 که مادر لب به سخن گشود 

 آقا شهاب؟! ستیزود ن یلیخ-

 جوابش را داد متیبا مال شهاب

 کار دارم مادر یلیاونجا خ-
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 یمادر من را هم مثل مادر خودش م یعنیرا به قلبم القا کرد و غم رفتن را از دلم ربود؛  ینیریآخرش حس ش ی کلمه

به دست  یهم در دست داشت و گوش یکیبزرگ در دهان و  یکه لقمه ا لوین دنیفکر ها بودم که با د نیداند! در هم

رد نگاهم را دنبال  ینگاه ها به سمتم برگشت و وقت ی همهکه  دمیآمد بلند خند رونیتوجه به ما از آشپزخانه ب یب

و هاج واج نگاهمان  دیایب رونیالم هپروت باز ع لویکردند که باعث شد ن دنیشروع به خند دندیرا د لویکردند و ن

 یدنگاهم به شهاب افتاد که خنده اش را کنترل کرده بود و فقط لبخن یلقمه اش را قورت داد لحظه ا یکند، به سخت

 لرزاند  یلب داشت که دلم را م یرو

 داد رییرد نگاهم را تغ لوین یصدا

 خب گشنم بود هیچ-

 ایبه جمعمان مادرم و ثر لویکه گرفته بود و حالت نگاهش باعث شد همه دوباره بخندند قبل از آمدن ن یمظلوم ژست

 انداخت نیدر خانه طن اخانمیآرام ثر یبلند شدند و صدا شانیخانم از جا

 میش ینم تونییمزاحم تنها گهیخب د-

 لب و آرام گفت: ریز شهاب

 دیخوش اومد-

کردم از مادرش  یکه به ظاهر اتاق مشترکمان بود رفت احساس م یبه سمت اتاق یاز جانب کس یمنتظر جواب بدون

 است! ریدلگ

 و گفتم: دمیام کش دهیخشک یلب ها یرو یسرش مرتب کرد زبان یرنگش را رو یخانم چادر مشک ایثر

  دیناهار رو کنارمون بمون-

 تشکر کردند و به درخواستم جواب رد دادند همه

 و گفت: دیجمع شده بود مرا در آغوش کش شیکه در چشم ها یمادرم با اشک یدر ورود کنار

 دخترم  یخوشبخت بش-
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خانم هم بعد از  ایگلدارش پاک کرد ثر یروسر یسمت آسانسور رو به رو رفت و اشک چشمش را با گوشه  به

کرد و با لحن آرام  کینزدسرش را به گوشم  لویآخر ن ی لحظه  کرد و به مادرم ملحق شد یآرام یخداحافظ دنمیبوس

 گفت: یطنتیو پر از ش

 مواظب خودت باش -

خود را در آسانسور پرت کرد و دکمه اش را زد  باً یگونه ام کاشت و تقر یرو عیسر یکردم که بوسه ا یآرام ی خنده

 محو شدند دمیآسانسور از د یصورتم نقش بست و با بسته شدن در آهن یاز حرکاتش رو ظیغل یلبخند

 باال انداختم... ییشد از تعجب ابرو انینما میکه رو به رو یبرگشتم با صحنه ا یاخل آمدم و در را بستم وقتد به 

 

حالت  بایز یلیکه خ ییآن را نبسته بود و موها یباال یکه دکمه  رهیت یآب راهنیو پ یبا کت و شلوار سورمه ا شهاب

 شیگفت و گو دنیشن یکردم برا زیبه دست درحال مکالمه بود گوش ت یداده بود گوش

 زمیباشه عز-

 کرد و ادامه داد یمکث

 اونجام فعاًل  گهید قهیمن تا ده دق-

توجه به حضورم از کنارم گذشت  یقرار مالقات داشت؟! ب یبا چه کس یعنیرا قطع کرد حرصم گرفته بود  تماس

 داد یبسته شدن در خبر از رفتنش م یصدا

 بود؟! دهیآن همه به خود رس یچه کس یره به جانم افتاده بود براکه در ذهنم بود مثل خو یسوال

شدم، از حرص آنقدر پوست لبم را کندم که خون افتاد  رهیخاموش خ ونیزیکاناپه رها کردم و به تلو یرا رو خود

داد و من هنوز لب به غذا  یبعد ظهر را نشان م کیبه ساعت انداختم که  یرا با افکار پوچم گذراندم و نگاه یساعت

 نزده بودم

که مادرم  یو نشستم؛ از صبحانه ا دمیرا عقب کش یناهار خور زیم یبلند شدم به آشپزخانه رفتم صندل میجا از

 را با ور رفتن با لب تاب گذراندم یبه اتاقم رفتم و ساعت خچالیآن به  ی هیآورده بود خوردم و بعد از انتقال بق
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از اتاق را گرفته بود  یکه قسمت یرفت به سمت پنجره ا یم یکیبود غروب بود و هوا رو به تارام سر رفته  حوصله

آن را باز کردم که  یکه رو به شهر بود مواجه شدم کم بایز یرنگش را کنار زدم و با منظره ا یصدف یرفتم پرده 

 و بستمش. دمیکش یقینفس عم دیبه صورتم وز یخنک مینس

 یدر قفل درب ورود دیچرخاندن کل یخواب چشمانم را فرا گرفت که با صدا یدانم ک ینم دم،یتخت دراز کش یرو 

 مین میشهاب باعث شد در جا یپچ پچ و بعد از آن خنده  یو سکوت بود که صدا یکیچشم باز کردم اتاق غرق در تار

توجه به آن به سمت  یبر اندامم انداخت که ب یکف اتاق لرزه ا یها کیسرام یآمدم سرد نییشوم؛ از تخت پا زیخ

گرفت و در  یدر دلم جا یبود غم بزرگ میکه رو به رو یزیچ دنیبا د دم،یکش نییآن را پا ی رهیدر اتاق رفتم و دستگ

 دیآخر اشک شد و از چشمانم چک

 یباز شدن در هردو یابا صد دیخند یرا در آغوش گرفته بود و آرام م یکاناپه دختر یبود که پشت به من رو شهاب

بود  یزیچ نیعمل شده اش اول ینیبلوند و ب یموها دمیدختر را د یآن ها به سمتم برگشتند آن لحظه بود که چهره 

 ساخته بود بایز یرنگش از او دختر یعسل یکرده بود و چشم ها یحیمل شیکرد آرا یکه جلب توجه م

در گوش دختر گفت و به سمتم آمد،  یزیکرد دوختم چ ینگاهم م یظیرا از او گرفتم و به شهاب که با اخم غل نگاهم

به جانم انداخت که وجودم  یآتش شیدستم را گرفت و مرا به داخل اتاق هول داد، لمس دست ها دیکه رس میروبه رو

 شیکه هُرم نفس ها یجور ستادیا کمیفاصله نزد نیکمتردادم با  هیکه به در تک کیشد انقدر نزد کیرا سوزاند نزد

 دیکش رونیب الیمرا از عالم خ شیصورتم را تب دار کرده بود تکان خوردن لب ها

 یخوام مزاحم خلوتمون بش ینم این رونیاز اتاق ب-

لب  ریز ندیرا نب میانداختم که اشک چشم ها ریام حبس شد سر به ز نهیکه بازدمش در س دمیکش یقیعم نفس

 گفتم:

 !ه؟یاون ک-

 گفت: یلحن تند با

 ستیبه تو مربوط ن-

 میدست ها نینشستم و سرم را ب نیزم یرفت، آرام رو رونیبزنم اما به سمتم آمد از اتاق ب یباز کردم که حرف دهان

 را؟! یگریبا د دنشیاحساس ضعف کردم چطور تحمل کنم خند دیچک یم میامان از چشم ها یگرفتم اشک ب
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او بودم،  یکاش من جا یچقدر در دل آرزو کردم که ا ختیر یتر بهم م شیدختر اعصابم را ب یقهقه زدن ها یصدا

 از او کم تر داشتم؟ یزیمگر من چه چ

نگذشته بود  یتخت نشستم لحظه ا یهق زدم و رو بمیع یصورت ب دنیرساندم و با د نهییآ یحال زار خود را جلو با

 نقش بست... میشهاب رو به رو تیکه در اتاق به شدت باز شد و صورت سرخ شده از عصبان

 

با دو قدم  دمید یم یحد عصب نیبار بود او را تا ا نیبر دلم انداخت، اول بیعج یاش ترس یبلند و عصب یها نفس

 بلند کردم به صورتش چشم دوختم یبلند خود را به من رساند سرم را کم

 دیبا حرص غر شیدندان ها نیب از

 اشتههق زدنت کل خونه رو برد یمگه نگفتم خفه بمون؟ صدا-

چشمم به چهارچوب در افتاد  یدهانم گرفتم، لحظه ا یام جلو هیگر یاز بلند شدن صدا یریجلوگ یرا برا دستم

بودن کل وجودم را گرفت شهاب با  فیکرد احساس ضع یبودم هراسان نگاهمان م دهید شیکه چند لحظه پ یدختر

 موفق شد دیپاش شیرو که به یرا کنترل کند و با لبخند تشیاو در تالش بود عصبان دنید

اشک  یقطره ا یحت گریرفتند، د رونیگونه اش کاشت و دستش را گرفت و از اتاق ب یرو یسمتش رفت و بوسه ا به

خنده  یصدا  شدم رهیگذاشته بود خ شیدلشکسته را به نما یرو به رو که دختر ی نهییصدا به آ یو فقط ب ختمینر

 رنجاند یشهاب قلبم را م یمردانه  یها

بود خانه در سکوت غرق  گانهیاسمش  دمیفهم شانیدختر که از صحبت ها یخداحافظ یگذشت که با صدا یساعت

 یدر را گرفتم صدا ی رهیکه دستگ یشد به گمانم شهاب هم رفته بود به سمت در رفتم و درست لحظه ا

 پس نرفته بود! دیشهاب به گوشم رس یگوش  زنگ

 دیبه گوشم رس شیکردم که صدا کیزدتماسش پاسخ داد سرم را به در ن به

 سالم ممنون-

 کرد و ادامه داد یمکث

 هارو ندارم یمسخره باز نیا یاصالً حوصله -
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 گفت: ستیجواب مخاطب که کنجکاو بودم بدانم ک در

 میایمجبورم نکن نم ادیمامان بهت گفته بودم خوشم نم-

 داد یبه ساعت انداختم که هشت شب را نشان م ینگاه  کرد یشام دعوتمان م یجون بود که برا ایثر حتماً

 میایم یبگ یزیچ یخواد به حاج ینه نم-

 و بلند گفت: یعصب

 اَه گندت بزنن-

رفتن را به من اجبار کرد و با عجله خود را کنار پنجره رساندم  شیشدن قدم ها کینزد یبود صدا افتهی انیپا تماس

برداشت و  یزیرفت چ شیباز کرد و به سمت کمد لباس ها یه آرامبرعکس بار قبل در را ب ستادم،یو پشت به در ا

 رفت رونیاتاق ب

حوصله به سمتش رفتم و با  یب دیکنار تخت بود به گوشم رس یعسل یام که رو یگوش امکیپ یاز رفتنش صدا بعد

 به سرعت بازش کردم دیاسم مخاطب دلم لرز دنید

 《آماده شو زود》

به  یو بوسه ا دیجوش میفرستاد اشک در چشم ها یم امکیزد و پ یحرف نم یکلمه ا یارزش بودم که حت یب انقدر

 ام بود زدم یگوش یصفحه  یاسمش که باال

از قرمز و  یکه مخلوط یو شال یخوش دوخت و بلند به همراه ساپورت مشک یزرشک یاز انتخاب لباس که مانتو بعد

 کرده بودم رییبعد از اصالح صورتم تغ زدم چقدر یو رژ قرمز دمیکش یبود خط چشم کلفت یمشک

رفتم پشت به من  رونیام از اتاق ب ییو طال یمشک یکفش ها دنیرنگم را برداشتم بعد از پوش یمشک یدست فیک

 راهنیکه گرفته بود دلم را برد همان پ یژست قشنگ دیکش یم گاریبسته س یکاناپه نشسته بود و با چشم ها یرو

 زیم یرو یگاریرا در جا س گارشیس  میپا یصدا دنیبود با شن دهیپوش یصبح را به همراه شلوار مشک رهیت یآب

 میرفت رونیبه من به سمت در رفت، پشت سرش راه افتادم و از خانه ب ینگاه میخاموش کرد و بدون ن

 یرو ینسور انداختم که برگه ابه آسا یبا تعحب نگاه دمیرا از راه پله شن شیپاها یاز قفل کردن درب خانه صدا بعد

 《است خراب》آن چسبانده بودند و با خط خوش نوشته بودند
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 نیبه سمت ماش  میدیرس نگیبه پارک میبلند کفش ها یعذاب بخاطر پاشنه  یبه سمت پله ها رفتم بعد از کل کالفه

که در آن باز بود با سرعت  نگیروشن کرد و از پارک یرفت و سوار شد در را باز کردم و نشستم که با تک استارت

 خارج شد.

 باشد! کیخورد که رمانت یشهاب نم ی هیروح به  کم درحال پخش بود یبا صدا یکالم یب آهنگ

 رهیشدم خ یمحروم م دنشیاز د گریکه چند روز د یبه سرعت درحال حرکت بود و من در سکوت به شهر نیماش

ام را آنجا  یکه زندگ یکوچه ا یو در آخر روبه رو میشد یم کیام نزد یکودک یبودم لحظه به لحظه به محله 

 گذرانده بودم توقف کرد.

 یشدن داشتم که با کلمه ا ادهیرا خارج از کوچه پارک کند پس همان جا خاموش کرد قصد پ نیداشت ماش میتصم

 در ثابت ماند یکه گفت دستم رو

 سایوا-

 گفت... یطوالن یو بعد از مکثشده بود  رهیسمت اش برگشتم با اخم به روبه رو خ به

 

 بدونه حله؟ دینبا یرو کس گانهی ی هیقض-

 شدم ادهیحرفش تکان دادم و پ دییتا یبرا یدلم تازه شد چقدر نگرانش بود! سر داغ

 یبعد روبه رو یلحظه ا میحاج صادق قدم برداشت یحرف و دوشادوش هم به سمت خانه  یشدنش ب ادهیاز پ بعد

 درب باز شد عیمنتظر بودند که سر ییشهاب زنگ را فشرد و گو میستادیدرب بزرگشان ا

سنگ  ریبود مس ستادهیاستقبال از ما ا یبرا یخانم کنار در ورود ایاز من وارد شد و من هم پشت سرش ثر جلوتر

 میخانم رساند ایو خود را کنار ثر میکرد یرا ط زهیر

 سالم مادرجون-

 دیذوق به سمتم آمد و در آغوشم کشانداخت و با  پمیبه ت ینگاه یلبخند با

 زمیماهت عز یسالم به رو-
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 دیکرد رفت و صورتش را بوس یمارا نگاه م نهیاز من به سمت شهاب که با اخم دست به س بعد

 دیایهزاراهلل اکبر، چقدر به هم م-

 از حرفش زدم به داخل دعوتمان کرد و خودش جلوتر از ما به سمت آشپزخانه رفت یانداختم و لبخند ریبه ز سر

 میرفت  بود دهیبخش نتیبودند به آن ز دهیخر یکه به تازگ ییبایو ز یسلطنت یکه مبل ها یبزرگ ییرایسمت پذ به

کرده بود با تر  یزد چهره اش را نمک یکه هنگام مطالعه به چشم م ینکیبه دست داشت و ع یحاج صادق کتاب

 بلند شد شیو از جا ترا برداش کنشیبه ما انداخت ع یشدن ما سر بلند کرد و نگاه کینزد

 به سمتش رفتم و سالم کردم دندیرا در آغوش کش گریبه سمتش رفت و مردانه همد شهاب

 دخترم یسالم خوش اومد کیعل-

 ندرا که سمتش دراز کرده بودم پدرانه فشرد و مرا کنار خود نشا دستم

 ادهیشهاب بودن وقت ز شیپ یدخترم برا نیکنار خودم بش ایب-

 اجونیلحظه از نشستنم نگذشته بود که ثر م،یمبل دو نفره نشستم و شهاب روبه رو یکردم و کنارش رو یا خنده

کردم که به سمت شهاب رفت و اسفند را دور  یفرستاد تشکر یلب صلوات م ریهمراه با اسفند کنارمان آمد، ز

 گفت: هخنده ام را کنترل کردم ک یسرش چرخاند اما با حرف حاج صادق به سخت

 آره براش اسفند دود کن که روز به روز اخالقش زهر تر بشه-

 زد و حاج صادق ادامه داد یپوزخند شهاب

 دمیکش یدخترم اخالق شهاب به بابابزرگش رفته بدون من چ-

 که مادرجون گفت: دمیخند

 ال؟یهم خوش اخالقه مگه نه ن یلیپسرم خ-

ام را تکان دادم و  دهیخشک یبا تمسخر به من انداخت، لب ها ینگاه یچشم ریبه سمت من بود شهاب هم ز نگاهش

 گفتم:

 صدرصد مادرجون-
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 کنمکرد به دنبالش بروم و کمک  یزد و به آشپزخانه برگشت، ادب حکم م تیاز رضا یلبخند

 نگاهم کرد و گفت: یبا مهربان دنمیبلند شدم و پشت سرش راه افتادم با د میجا از

 دلش پاکه بچم یول ستیدونم که اخالقش خوب ن یدخترم م-

 گرمش را در دست گرفتم و گفتم: یها دست

 شه ینگران نباش مادرجون درست م-

 غذا بزند ادامه داد یمه هابه قابل یرفت تا سر یکه به سمت گاز م یتکان داد و در حال یسر

 شنیبود کم کم رام م ینجوریحاج صادق خودمونم قباًل ا نیهم-

 یو به همراه پولک ختمیر یکاش بشود به درخواست مادرجون چا یزدم و در دل آرزو کردم که ا یحرفش لبخند از

 بردم یشهاب و حاج یگذاشتم و برا ینیکه درست کرده بود در س ییها

دادم تنها بمانند، کنار مادرجون  حیترج یچا  من سکوت کردند بعد از تعارف دنیحرف زدن بودند که با د مشغول

 آماده کردن شام کمکش کنم یرفتم که برا

 است. یقابل یشد گفت کدبانو یخانه را گرفته بود به جرات م یفضا شیغذا عطر 

صرف شام صدا زد؛ معذب بودم در  یرا برا هیدرجون بقو بعد از اتمام کار ما میدیشام را چ زیو خنده م یشوخ با

را به اتمام  میکردم با آرامش غذا یعوض شد و سع میجون حال و هوا ایحاج صادق و ثر یجمعشان اما با خوش زبان

 برسانم.

 رونیاز آشپز خانه ب وهیپر از م یشستن ظرف ها را نداد و مرا با ظرف یمادرجون اجازه  زیم یاز شام و جمع آور بعد

 .وستیبعد خودش هم به جمع ما پ یفرستاد و لحظات

که  ینگاهم به سمت حاج صادق بود که اتفاقات زمان میحاج صادق گذراند یکردن خاطرات جوان فیرا با تعر یساعت

 یمان مصورتش بود نگاه یاز اعضا یکه جزو ثابت یکرد و شهاب هم با اخم یم فیشده بود را تعر اجونیعاشق ثر

کرد که بعد از خواندنش  افتیدر یامکیبود توجه ام را جلب کرد پ زیم یاش که رو یگوش یکرد، روشن شدن صفحه 

 بلند شد و گفت: یاز جا

 وقته رید گهید میممنون بر یبابت همه چ-
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مخالفت کرد و بعد  دیبمان گرید یگفت ساعت یمادرجون که م یبلند شوم با اصرار ها میکرد که از جا یسر اشاره ا با

با حاج صادق از  یو بعد از خداحافظ دمیجون را بوس ایرفت ثر یآن ها به سمت در ورود یاز دست دادن با هردو

 آمدم رونیخانه ب

توقف کرد  نگیدر پارک یبعد جلو قهیو شهاب با سرعت از آنجا دور شد ده دق میگرفت یجا نیبعد در ماش یقیدقا

 برد نگاهش کردم که گفت: یا داخل نمر نیتعجب کردم که چرا ماش

 شو ادهیپ-

 دمیبودم، آرام پرس گنگ

 پس تو...-

 و با حرص گفت: دیحرفم پر وسط

 

 شو  ادهیپ گمیدِ م-

از  یرفتم که با سرعت نور از کنارم گذشت؛ برگشتم که در چشم بر هم زدن نگیشدم و به سمت پارک ادهیحرف پ یب

 دور شد. دمید

که  ینیبسته شدن درب ماش یرا فراهم کرده بود، صدا یخوفناک یپخش شده بود فضا نگیکه در پارک یکم نور

 حواله اش کنم یبود باعث شد سر برگردانم و نگاه نگیسمت راست پارک

 دنیبر یداشت برا یدیبور و پوست سف یکه موها یپسر یمصادف شد با گره خوردن نگاهم در چشم ها برگشتنم

 یرساند، برگشتم و به راهم ادامه دادم که صدا کمیانداختم که با چند قدم کوتاه خود را نزد ریرد نگاهش سر به ز

 دیچیپ نگیپارک یبسته  یدر فضا شیرایگ

 سوال دارم هیخانم  دیببخش-

 رهیباال انداختم که نگاه خ ییمشامم را پر کرد، ابرو مشیادکلن مال یشدنش به من بو کیسمتش برگشتم با نزد به

 دیگرفت و آرام تر از لحن قبلش پرس میاز چشم هااش را 

 درسته؟ دیخانومِ آقا شهاب باش دیشما با-
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حرفش تکان دادم که  دییتا یبه نشانه  یشناخت! سر یباشد مرا م یرانیخورد ا یکه به چهره اش نم یجوان پس

 ادامه داد

 گمیم کیتبر-

 خشک شده بود بزاق دهانم را قورت دادم و گفتم: میگلو

 ممنون-

 که دستش را به سمتم گرفت گفت: یزد و در حال میبه رو یلبخند

 رادمان پارسا هستم و شما؟-

خشکم  یلب ها یرو یتوجه به دستش که به سمتم دراز کرده بود زبان یدست و دهانش در نوسان بود، ب نیب نگاهم

آمد توجهم را به  نگیسرعت به پارک که با ینیماش یهنگام صدا نیو دهان باز کردم جوابش را بدهم؛ در ا دمیکش

صورت  دمیکه د یزیبا خاموش شدن آن تنها چ نمیداد راننده را بب یاجازه نم نیماش یآن سمت جلب کرد نور باال

 شده بود. رهیرادمان خ یشهاب بود که به دست خشک شده در هوا تیسرخ شده از عصبان

د با چند قدم بلند خودش را به ما رساند، رادمان که شُکه شده ش ادهیدر رها کرد و از آن پ یرا همان جا جلو نیماش

 داد و با تته پته سالم کرد رییدستش را به سمت شهاب تغ ریبود خودش را جمع و جور کرد و مس

 دستش را با حرص فشرد و جوابش را داد و رو به من گفت: شهاب

 سابقم هستند کیپارسا شر یآقا-

 لب گفتم: ریتکان دادم و ز یخنده ام گرفت؛ سر شیحرص خفته در صدا از

 خوشبختم -

 رفت گفت: یتکان داد و همانطور که به سمت پله ها م یکه از خشم شهاب مطلع شده بود سر رادمان

 ریخوشبختم شب بخ تونییاز آشنا-

ه سمت کردم دوخت؛ ب ینگاهش م یرچشمیتکان داد و نگاهش را به من که با استرس ز یدر جوابش سر شهاب

 بودم برگشت: ستادهیرفت و بعد از پارک کردنش کنار من که هنوز در همان حالت ا نیماش
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 گمشو برو باال-

 دانستم! یرا نم لشیبود که دل نیاست و جالب ا یام حبس شد معلوم بود عصب نهیحرفش نفس در س با

 شیله کرده بودم که پا به پارفت قدم برداشتم آنقدر عج یگرفت پشت سرش که به سرعت به سمت خانه م بغضم

به  یآوردم با خشم چنگ رونیام ب یدست فیرا از ک دیکل میدیبروم نفسم بند آمده بود، باالخره به واحد خودمان رس

 باز کرد. ارا ربود به سرعت آن را در قفل چرخاند و در ر دیدستم زد و کل

شدن در  دهیکه به داخل گذاشتم مصادف شد با کوب یقدم نیاول ستادیبرداشت و وارد شد کنار در ا یبلند قدم

 نیحرف و با کمتر یکرد ب قیتوسط شهاب به سمتش برگشتم که نگاه به خون نشسته اش اضطراب را به وجودم تزر

 زدن بلند کرده بود... یلیس یکه برا یدستاش لرزه به جانم انداخت  یو عصب قیعم ینفس ها ستادیفاصله کنارم ا

 

را تار کرده بود  دمیسوخت گذاشتم اشک د یاش که م یلیس یجا یفرود آورد، ناباور دستم را رو چپ صورتم سمت

 دینشود غر ادیبه فر لیداشت تبد یکه سع ییآمد و با صدا کمینزد

 ...هیدونستم تو  یاز اولم م -

 بود؟! نیبرداشتش از من و رفتارم ا یعنیشد  یرفت باورم نم یم یاهیس میها چشم

 کالف افکارم را پاره کرد شیصدا

 ستیبکن برام مهم ن یخواست یبعد از رفتن هرغلط ،یکن یباز یحاج یبا آبرو یحق ندار میرانیتو ا یتا وقت-

 گفتم:  دهیبر دهیخواست از خودم دفاع کنم لب گشودم و بر یتند شده بود دلم م نفسم

 م...من-

 و با تمسخر گفت: دیحرفم پر نیب

 ستمیارزش قائل ن یتو ذره ا یبرا یامثال تو خوب کارشون رو بلدن من حت-

 کرد و ادامه داد یمکث

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 61



 عشق جنابیعال

64 
 

 یرو بهم ثابت کرده، تورو فقط برا شیکه پاک یدارم با کس یخودم زندگ یاآلن بهت بگم من اونجا برا نیبذار از هم-

 ومدهیبدت ن یخانواده ام قبول کردم که تو هم انگار یسرگرم

حواله ام کرد و به سمت اتاق  رانهیحق ینبودند، نگاه شیحرف ها دنیقادر به شن گرید میبود گوش هاگنگ  سرم

 اش بود؟ یدر زندگ یکس یعنیسست شده بود  میرفت پاها

که عضالت  یلخت یتنه  میتوجه به سوزش صورتم به سمت اتاق رفتم، در باز بود با ن یچشمم را پاک کردم و ب اشک

 دیکش یم گاریگذاشته بود پشت به من کنار پنجره س شیاش را به نما دهیورز

روشن کرد؛ سکوت  یگرید گاریتخت نشستم حضورم را در اتاق حس کرد اما توجه نکرد و س یصدا لبه  یو ب آرام

 شهاب شکست یگوش یاتاق را صدا

 را متصل کرد  تماس

 شده آلما؟ یچ-

کرد باعث شد به سمتش برگردم؛ هنوز هم با همان ژست  یم هیگر ییکه گو یدختر فیضع یکردم که صدا زیت گوش

 دختر چه گفت که شهاب پاسخ داد دمیبود نفهم ستادهیا

 شهیبخوابه حالش بهتر م کمی ستین یزیخب آروم باش چ یلیخ-

 واضح گفت: ییشهاب آرام شده بود با صدا یحرف ها دنیبا شن ییکه گو دختر

 ؟یگردیبرم یک-

 داد  یحرف زدن شهاب نشان از کالفه شدنش م طرز

 هفته اونجام برو بخواب نیآخر ا-

بلند شدم و بعد از  میرفت، از جا رونیتوجه به من از اتاق ب یاز آلما قطع کرد و ب یجواب دنیرا بدون شن تماس

 دمیتخت دراز کش یلباس رو ضیتعو

 گفت؟ یکه مبود  یآلما همان دختر یعنیام کرده بود  وانهید یکنجکاو
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که در مغزم بوجود  یگرفته بود؛ غلغله ا یشهاب روانم را به باز یو حرف ها بیغر یدر کشور یرفتن و زندگ فکر

 زود هم خوابم برد یلیهم بگذارم که خ یام را رو هیخسته از گر یآمده که باعث شد چشم ها

*** 

 یرو ینقش بسته بود لبخند میکه روبه رو یچهره ا دنیزد چشم باز کردم، با د یکه نامم را صدا م ییآشنا یصدا با

 شدم... زیخ مین میخوش کرد و در جا یلبم جا

 

آن را داشتم؛نفس  گریروز د کیکه فقط  یلبخندم به سمتم آمد و مرا در آغوشش غرق کرد آغوش دنیبا د مادرم

 شد. قیدوباره در تنم تزر یکه جان دمیتنش کش یاز بو یقیعم

 انداز شد نیام در گوشم طن یفرد زندگ نیزتریآرامش بخش عز یو صدا میجدا شد بعد از هم یلحظات

 میرو باهم باش یدخترم؟ دلتنگت بودم گفتم روز آخر یخوب-

موفق  ایکردم که گو یبود تالش م میکه در گلو یفرو بردن بغض یجمله، برا نیا دنیسخت بود شن میگرفت برا بغضم

 هم شدم

 منم دلم برات تنگ شده بود یکرد یخوبم مامان، خوب کار-

چه  دهیباشد شهاب جدا از من خواب دهیجان را به لبم رساند اگر مادر د یکه در ذهنم به وجود آمد لحظه ا یسوال

 سوالم را بپرسم یکردم با آرامش ساختگ یکنم؟ سع

 مامان شهاب در رو برات باز کرد؟-

 سر چرخاند و جواب داد میصدا دنیزدن اطراف بود با شن دیکه مشغول د مادر

 میکه باهم روبه رو شد رونیرفت ب یها! آره شهاب داشت م-

 و گفتم: دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 ره؟ینگفت کجا م-

 تکان داد و ادامه داد دییتا یبه نشانه  یسر
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 .ینگران نش ادیپرواز فردا گفت بگم ناهار نم یپاسپورت و... برا یدنبال کارا رهیگفت م-

 دمیتعجب باال انداختم و پرس از ییابرو

 گفت؟! نارویا یمامان مطمئن-

 گرمش گرفت  یرا در دست ها میو دست ها دیپاش میبه رو یلبخند

 یخواد نگران ش یآره دخترم خداروشکر شوهرت دوست داره نم-

 کند  یمادرم زدم، شهاب چقدر خوب بلد بود نقش باز یبه سادگ یدل پوزخند در

 درخواست مادرم که گفت: به

 به صورت ماه نشستت بزن و صبحانه بخور یآب هیپاشو -

 رونیکردم از اتاق ب یرا با او خشک م سمیکه صورت خ یاتاق رفتم و بعد از انجام کارم با حوله ا سیسمت سرو به

 یبود مکث کردم وقت آن به خواب رفته یکه شب گذشته شهاب رو یکاناپه ا یآمدم نگاهم را در خانه چرخاندم و رو

 راحت شد المینبود خ شیرو یاز پتو یخبر دمید

رنگم  یتاب و شلوارک آب یرو یکرد دست یآمد حضور مادرم را در آنجا اعالم م یکه از آشپزخانه م یتق تق یصدا

 و بعد از مرتب کردنش خود را کنار مادرم که مشغول آماده کردن صبحانه بود رساندم دمیکش

در دلم  یزیجدا شدن از او چ ادیشدم، با  رهیبود خ ستادهیتم و به مادرم که پشت به من کنار گاز انشس یصندل یرو

 .ختیفرو ر

 یمان؛سعیاجبار ییبود از جدا ریدلگ من مانند هم او  پس دمید شیسمتم برگشت که برق اشک را در چشم ها به

 نشست یصندل یحرف کنارم رو یگذاشت و ب میبود را جلو ختهیکه ر یخوشرنگ یتفاوت باشد چا یکرد ب

صبحانه را جمع کردم و هردو با  لیصرف شد، وسا یخانه دار یمادر درباره  یها حتیاز صرف صبحانه که با نص بعد

داد  یظهر را نشان م کینگاهم به ساعت که  یلحظه ا میمشغول حرف زدن بود میبرگشت ییرایبه پذ وهیظرف م

 دیکه مادرم پرسبلند شدم  میافتاد از جا

 ؟یریکجا م-
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 به ساعت کردم و گفتم: یا اشاره

 نجایا انیهم ب نایبرم ناهار درست کنم بگو بابا ا-

 شد گفت: یبلند م شیکه از جا یسکوت کردنم بلند کرد و درحال یبه نشانه  یدست

 هم امروز اومده و دلتنگت شده مایاونجا ن میریقبل از اومدن ناهار رو آماده کردم م-

 نگفتم که مادرم سکوت را شکست یزیپر زد چ مانیها طنتیش یدلم برا مایاسم ن دنیشن با

 میبرو آماده شو که بر-

هم نگذشته بود اما  یهفته ا یآغوش پدر هرچند هنوز حت یتاب بودم برا یتکان دادم و به سمت اتاقم رفتم؛ ب یسر

 شوم. رابیوجودش س یخواست قبل از رفتنم از چشمه  یدلم م

را  میکه چشم ها یدود یا هیو سا دمیکش یسرم جمع کردم، خط چشم نازک یزدم و آن را باال میبه موها یا شانه

 کندم نهیآمد زدم و دل از آ یم دمیکه به پوست سف یتر کرد و رژ کم رنگ دهیکش

 ییمویل فیهم رنگ شلوارم به تن کردم و بعد از برداشتن ک یرنگم را به همراه روسر ییمویل یو مانتو یتونیز شلوار

 رفتم رونیرنگم از اتاق ب

خواند و به سمتم فوت کرد و من در دلم قربان صدقه اش رفتم، بعد از چک کردن خانه  ییلب دعا ریز دنمیبا د مادرم

ز کردنش سرم را که به سمت در بردم و بعد از با ی رهیرا به پا کردم دستم را به سمت دستگ فمیست ک یکفش ها

 دنمانیرا به وجودم القا کرد رادمان با د یحس بد هگره خورد ک یرنگ یتونیز یراهرو چرخاندم نگاهم به چشم ها

 به سمتم آمد و گفت... یقدم

 

 ریخانم ظهرتون بخ الیسالم ن-

 سرد جوابش را بدهم یکردم با لحن یهم فشردم و سع یرا رو میحرص چشم ها از

 سالم ممنون-
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داد  یما گوش م یبود و به مکالمه  ستادهیسر به مادرم که پشت سرم ا یاعصاب خوردکن زد و با اشاره  یلبخند

 دیپرس

 خواهرتون هستند؟-

 گفت: یکرد و با لحن تند یباز کردم جواب سوالش را بدهم که مادرم تک سرفه ا دهان

 مادرشون هستم و شما؟-

 مادرم گفت:زد و رو به  یلبخند رادمان

 خوشبختم خانم؛ رادمان پارسا هستم همکار سابق شهاب -

از دوستان شهاب است  دیفهم یطور هم شد و مادرم وقت نیزد که خود را در دل مادر جا کند که هم یحرف م یجور

 مهربان سر تکان داد یبا لبخند

 پارسا یبا شما خوشبختم آقا ییاز آشنا-

  دمیط حرف مادرم پربودم از وجود رادمان و وس کالفه

 نشه رمونید میمامان بر گهیخب د-

توجه به رادمان  یگفت و به سمت پله ها قدم برداشت؛ ب یحس کرد و خدافظ آرام میرا از لحن صدا یکالفگ مادرم

 پشت سرش به راه افتادم

 شکست یبود که سکوت آپارتمان را م ییپله ها تنها صدا یرو مانیبرخورد کفش ها یصدا 

 یبرا دیرس یشک رادمان بود از پله ها به گوش م یکه ب یآمدن کس نییپا یصدا میدیرس نگیبه پارک هباالخر

 دیدوباره برخورد نکردنمان با عجله خود را به کوچه رساندم که مادرم از رفتارم متعجب شد و پرس

 ؟یدار یتو با رادمان مشکل الین-

 نه چطور مگه؟-

 کرد  یمکث
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 !یازش فرار کن یخوا یآخه انگار م-

 یرنگ یمشک یکه از پشت سر آمد مرا از جواب دادن به مادرم غافل کرد، برگشتم و به پورشه  ینیبوق ماش یصدا

 رونینگذشت که درب سمت راننده باز شد و رادمان ب یشدم، لحظه ا رهیکه درست پشت سرم توقف کرده بود خ

 قرار داد و مادرم را مخاطب  دیمن و مادرم چرخ نیآمد نگاهش ب

 برسونمتون دیش ینم تیمادر اگه اذ-

 دهد  یدانستم مادر جواب رد نم یکه م دیپرس یرا جور سوالش

 میریخودمون م میش یممنون پسرم مزاحم نم-

تا نظرم را  دید یمرا نم یکس ایگو انیم نیقبول کردن درخواستش، در ا یکرد برا یباز هم رادمان بود که اصرار م و

 بپرسد

 فکرها بودم که مادرم گفت: نیهم در

 سوار شو ایپارسا لطف دارن به ما ب یآقا الجانین-

 تیکرد انداختم و با عصبان ینگاهم م یبه رادمان که با لبخند چندش آور یحرف مادرم حرصم گرفته بود نگاه از

را به  نیادمان ماشگرفت و با بسته شدن در ر ینشستم مادرم کنارم جا یصندل یرا باز کردم و رو نیدرب عقب ماش

 بکشم یقیبود مرا وادار کرد نفس عم دهیچیپ نیکه در ماش یخوب یحرکت در آورد، بو

کرده بود و نگاهش  میصورتم تنظ یرا رو نهییگفتم که با سوالش سرم را بلند کردم آ یم راهیدلم به رادمان بد و ب در

 نگاهم را گرفتم عیدر نگاهم گره خورد سر

 کجا برم؟-

شدم  یاز قفس آزاد م ییکوچه متوقف کرد و من گو یرا روبه رو نیبعد ماش قهیآدرس را گفتم که ده دق حوصله یب

 دیایشدن اصرار داشت که رادمان ناهار را به خانه ب ادهیشدم، مادرم بعد از پ ادهیکردم و پ یلب ریز یتشکر عیکه سر

 زد مادرم با لبخند گفت: یوقکرد و با سرعت از کنارمان گذشت و ب یکه رادمان تشکر

 هیخدا حفظش کنه پسر خوب-
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ام را ببلعم نگاهم را از  یخانه پدر یخواست هوا یدلم م اطیبا ورودم به ح م،یکردم و باهم به سمت خانه رفت سکوت

 را صدا زدم مایبه سمت خانه رفتم و از همان جا ن دنیگذراندم و به حالت دو اطیح یجا یجا

 اومده زدلتیزکه ع ایب ییکجا ماین-

 دنشید یرا دو چندان کرد برا اقمیآمد اشت یکه از اتاقش م ماین یکرد، صدا یبا لبخند حرکاتم را نگاه م مادرم

 باز زلزله اومد یوا-

تخت  یشده بود شدم رو دهیچ دیو سف یکه با ست مشک مایبدون در زدن وارد اتاق ن ییرایاز گذشتن از پذ بعد

 تخت انداختم که آخش بلند شد. یهوا خود را رو یرنگش خود را به خواب زده بود به سمتش رفتم و ب یمشک

بلند  شیاز جا انیگو یاعلیپدرم که مشغول خواندن حافظ بود  میرفت رونیباهم از اتاق ب مایاز خوش و بش با ن بعد

 را بستم میو چشم ها دمیکش یباز کرد در آغوش امنش نفس بلند میرا به رو شیشد و دست ها

 بود که جو به وجود آمده را بهم زد ماین یصدا

 آخه هیکارا چ نیخوبه حاال همش دو روزه نبوده ا-

که با  مایدعوت کرد ن وهیمادرم همه را به خوردن م میخانواده خورد یمیکردم؛ ناهار را در جو صم یکوتاه ی خنده

 اش مشغول بود گفت: یگوش

 جا نیا ادیشهاب داره م-

بلند  شیاز جا مایزنگ در سکوت را شکست و ن یدر سکوت گذشت که صدا یزدم لحظات یحرفش لبخند دنیشن با

 پینگاهم به شهاب که ت دیاو را در آغوش کش قیشهاب عم دنیشد، درب را باز کرد و منتظر ورود شهاب شد با د

 ماند رهیبود خ انیدر چهره اش نما یزده بود و خستگ یمشک

 مادرم را مخاطب قرار داد و گفت: دیدرم رفت و با او مردانه دست داد و حالش را پرسسمت پ به

 د؟ینشد تیاومدن که اذ یبرا ؟یسالم مادر خوب-

 جوابش را داد ییبا خوش رو مادرم

 خداحفظش کنه میپسرم، نه با رادمان دوستت اومد یخوش اومد-
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صورتش نقش  یرو ظیغل یبه شهاب که اخم یشد نگاه تپش قلبم تند دیکه گفت رنگ از رخسارم پر یجمله ا با

 بسته بود انداختم

 یرو یسطل آب سرد ییکه به زبان آورد گو یمن و مادرم در نوسان بود و در آخر جمله ا یچشم ها نیب نگاهش

 و نفسم به شماره افتاد ختندیسرم ر

 

 با رادمان ندارم یرفاقت چیمن ه ال،یدوست ن دیبهتره بگ-

و پدرم رد و بدل شد از چشمم دور نماند و سر  ماین نیکه ب یخانه را در بر گرفت نگاه متعجب یفضا نیسنگ یسکوت

 انداختم. ریبه ز

عوض شدن  ینشستند برا شانیرها کرد همه سر جا مایکنار ن یمبل دونفره  یزد و خود را رو یپوزخند شهاب

 تم:و گف دمیام کش دهیخشک یلب ها یرو یبه وجود آمده زبان یفضا

 کنه یم یشهاب جان شوخ-

حرف هاست،  نیاوضاع خراب تر از ا دمیهم نزد و فهم یخند شین یحت یکردم که کس یمصنوع یادامه خنده ا در

کردم دوختم که حالم را  یآشکار نگاهم م یکه با اخم مایرا نداشتم و نگاه ملتمسم را به ن نیسکوت سنگ نیتحمل ا

 و رو به شهاب گفت: دیفهم

 ؟یخبر ندار اشاریچه خبر شهاب؟ از -

روانه  مایبود را به سمت ن رهینامعلوم خ یو نگاهش که به نقطه ا دیکش یقینفس عم تشیکنترل عصبان یبرا شهاب

 بم شده گفت: ییکرد و با صدا

 دیبودم حالت رو پرس ششیپ روزید نیاتفاقاً هم-

بلند شدم و به سمت آشپزخانه پشت سرش به راه  میز جامادرم ا یبود با اشاره  مایدوست مشترک شهاب و ن اشاری

 کرد. ینگاه م اطیآخر نگاهم به پدرم افتاد که از پنجره به ح یافتادم لحظه 

زد دست به  یرنگش را تا م یلباس مشک نیکه آست یکه به داخل آشپزخانه گذاشتم مادرم در حال یقدم نیاول با

 به سمتم برگشت و گفت: یکمر و عصب
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 بود؟ یمنظور شهاب از اون حرف چ-

 فرستادم و پاسخش را دادم رونیمادرم را نداشتم نفسم را کالفه ب یکردن ها میج نیس ی حوصله

 نیبود هم یگفتم که شوخ-

 رسمیبعداً حسابت رو م دمیاالن کشش نم یداشت از حرفش ول یمنظور هیدونم  یمن که م-

 و گفت: ختیر ینگفتم که چا یزیچ

 ببر ییاس براش چاه خستهمعلومه ک-

را به  شیجا ماین یها یقبل با شوخ نیاز آنجا خارج شدم، جو سنگ یچا ینیکردم و بعد از برداشتن س یتشکر

 داده بود یمیصم ییفضا

کرد نشستم و  یپدرم که با لبخند نگاهم م یبرداشت، رو به رو ینگاه میها را تعارف کردم که شهاب بدون ن یچا

 کردم دلخور است! یانداختم احساس م شیبه چشم ها ینگاه

مقدمه از  یبه کل وجودم نفوذ کرد شهاب ب شیکه گرما دمینوش یکردم و جرعه ا کیرا به دهانم نزد یچا استکان 

 را وادار کرد تا بپرسد مایبلند شد و ن شیجا

 کجا شهاب؟-

 بود زد و گفت: ختهیاش ر یشانیپ یکه رو شیبه موها یچنگ شهاب

 وقت کمه میفرودگاه باش دیفردا صبح اول وقت با میجمع کن لمونویوسا دیکم کم با میبهتره بر-

 یکرد و ب یرا برداشتم، شهاب از همه خدافظ فمیسرم مرتب کردم و ک یام را رو یبلند شدم روسر میحرف از جا یب

 اش کرد. یهمراه مایرفت که ن یتوجه به من به سمت در ورود

 یسرسر یاما شهاب تشکر میآمده بود اصرار کرد شام را دور هم بخور رونیکه با حرف شهاب از آشپزخانه ب مادرم

 مایزد و ن یشد گفت او حرف م یم باً یخانه مشغول گفت و گو شدند تقر یهمگام شد، کنار در ورود مایکرد و با ن

 یو طوالن قیکه دلهره گرفتم، پدر و مادرم را عم نداختبه من ا یناباور نگاه مایدانم چه گفت که ن یداد نم یگوش م

 یزیو شهاب قدم برداشتم که شهاب چ مایبابت ناهار کردم و از آنها جدا شدم به سمت ن یو تشکر دمیدر آغوش کش
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باز کرد با بغض خود  میکه در صورتش بود آغوش مردانه اش را به رو یبا اخم مایرفت ن رونیلب گفت و از خانه ب ریز

 کرد و پچ پچ گونه گفت: کیرا بست و مرا به خود فشرد، سرش را به گوشم نزد شیآغوشش سپردم که چشم ها به را

 رو بهم گفت اصالً ازت توقع نداشتم زیشهاب همه چ-

اش جدا کردم و نگاهم را به شهاب که در  یعضالن ی نهیسرم را از س یفکر از ذهنم عبور کرد با بهت و ناباور هزاران 

 گرفته بود حواله کردم یرا به باز یسنگ شیرنگش کرده بود و با کفش ها یشلوار مشک بیدر ج دست اطیح

کرد  یتکان داد و از کنارم گذشت و به سمت اتاقش رفت، مادرم که فکر م یسر ماین دیدر چشمانم جوش اشک

تکان دادم و از خانه خارج  یخداحافظ یبه معنا یکه سر دیپاش میبه رو یرفتنم است لبخند یاز دلخور مایحرکات ن

 شیکه آغشته به بغض بود صدا ییو صدا تیرفتم و با عصبان نییکه در وجودم بود از پله ها پا یشدم و با تمام حرص

 زدم

 شهاب-

اشک بارم کرد و در  یبه چشم ها ینامش با آن لحن به سمتم برگشت و نگاه دنیبود که با شن ستادهیبه من ا پشت

 اب داد جو یآخر با خونسرد

 ه؟یچ-

نگاهم به پدرم افتاد که از پشت پنجره نگاهمان  یخواست خفه اش کنم با حرص به سمتش رفتم اما لحظه ا یم دلم

 خارج شدم اطیحرف و جلوتر از شهاب از ح یپس ب ندیخواست بحث کردنمان را بب یکرد، دلم نم یم

که  دمیشهاب را د نینگاهم را در کوچه چرخاندم و ماش دیآ یدنبالم م دمیفهم اطیح یبسته شدن در آهن یصدا با

حاج صادق پارک شده بود با چند قدم بلند خود را به آن رساندم و منتظر آمدن شهاب شدم که از  یکنار خانه 

 کرد. یتر م شیرفت و حرصم را ب یآرام تر راه م شهیهم

آن  یصندل یگرفتن رو یرا باز کردم و بعد از جا نیماش در  گرفت یجا نیو بدون نگاه به من در ماش دیرس باالخره

 یقیبا تعجب باال انداخت؛ نفس عم ییاش مشغول بود به سمتم برگشت و ابرو یرا محکم بستم، شهاب که با گوش

 که در دلم بود را به زبان آوردم... یو باالخره حرف دمیکش

 

 خت؟یکه به هم ر یگفت یچ مایاحمق به ن-
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 تفاوت گفت: یدوخت و برا به رو به رو  نگاهش

 کردم فیخواهرش تعر ینگفتم فقط از شاهکارها یزیچ-

زد و باعث شد نگاهم را به  ینگاهش کردم که پوزخند رهیرا به حرکت در آورد؛ با حرص خ نیزد و ماش یاستارت

 بدوزم. ابانیخ

 ستیام را مرتب کنم، ب ختهیداشتم ذهن به هم ر یهم گذاشتم سع یرا رو میدادم و چشم ها هیتک یرا به صندل سرم

توجه به  یبار من بودم که ب نیشدم و ا ادهیپ دمید نگیچشم باز کردم و خود را در پارک نیبعد با توقف ماش قهیدق

 شهاب از پله ها باال رفتم و وارد خانه شدم

درب اتاق را  تیصبانکرد با ع یآرامم نم یزیبودم و چ یورود شهاب باز گذاشتم و به سمت اتاق رفتم عصب یرا برا در

 را در قفل چرخاندم. دیبستم و کل

شد توجه ام را جلب  یم کیشهاب که به اتاق نزد یقدم ها یشدم صدا رهیتخت خود را رها کردم و به سقف خ یرو

 داد گفت: یرا نشان م تشیکه عصبان ییکرد و با صدا یکه باز نشد، مکث دیدر را کش ی رهیکرد دستگ

 وامونده رو کار واجب دارم نیباز کن ا-

 الیخیبردم سکوتم باعث شد از آنجا دور شود گمان کردم ب یکردنش لذت م تیتفاوت جوابش را ندادم، از اذ یب

شوم با شدت درب را  زیخ مین میدر قفل باعث شد در جا دیچرخش کل ینگذشته بود که صدا یقیشده اما هنوز دقا

 بدهد. یناهنجار یو صدابخورد  واریباز کرد که باعث شد به د

داد با دو قدم بلند خود را به من رساند  یرا نشان م تشیسرخ شهاب عصبان یبلند شدم چشم ها میاز جا شُکه

آورد آنقدر به عقب رفتم که  کمیسرش را نزد ستاد،یا میرو به رو قاًیبه عقب برداشتم که جبرانش کرد و دق یقدم

 تخت افتادم. یرو

شد ُهرم  رهیخ میمکث کرد و در آخر به چشم ها میلب ها یصورتم چرخاند رو یرا رو شنیشد و نگاه خشمگ خم

 گفت: یدورگه ا یخورد کالفه ام کرده بود، با صدا یکه به صورتم م شینفس ها

 ؟یدیفهم یبند یخودم م یمن رو به رو یبار آخرت باشه در اتاق خونه -

از  یرفت پاکت شیعقب گرد کرد و به سمت کمد لباس ها یطوالن یرا با ترس چندبار تکان دادم که بعد از مکث سرم

 رفت رونیکشو برداشت و با سرعت از اتاق ب
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 اش! یعصب یشدن در چشم ها رهیفرستادم، واقعًا سخت بود خ رونیحبس شده ام را ب نفس

که الزم  یلیو وسا دمیرا مرتب داخلش چ میآوردم لباس ها نییپا یکمد را به سخت یبلند شدم و چمدان باال میجا از

 داشتم را برداشتم.

 لمیوسا یدلم جوانه زد، بعد از جمع آور یرفتن غم گوشه  یادآوریاست اما با  لیتکم زیدانستم آنجا همه چ یم

 داد. یانداختم که هفت شب را نشان م یعسل یبه ساعت رو ینگاه

بود  یکیآمدم؛ خانه غرق در سکوت و تار رونیگذر زمان در شتاب بودند از اتاق ب یعقربه ها برا ییکردم! گو تعجب

بود را زدم و نگاهم را در خانه چرخاندم مطمئنًا شهاب در خانه نبود به سمت آشپزخانه رفتم  کمیبرق که نزد دیکل

 یبعد از آماده ساز درست کنم، ایگرفتم الزان میتصمرا خوش بگذرانم پس  رانیشب در ا نیخواست آخر یدلم م

کردم و بعد از گذاشتنش در ظرف مخصوص منتظر ماندم که آماده  میفر را تنظ یمواد الزم و درست کردن آن درجه 

 گرفته بودم. ادیرا کامل  یشود به لطف مادرم آشپز

بلند شوم؛ بعد  میبوق متمد فر باعث شد از جا یبودم که صدا یافتنیدست ن ییاینامعلوم غرق در رو یبه نقطه ا رهیخ

جمع  ی فهیدانستم وظ یاز خوردن شام و مرتب کردن آشپزخانه از آن خارج شدم و به اتاق بازگشتم دو دل بودم نم

 نه؟! ایمن است  یشهاب به عهده  یکردن لباس ها

ث باع یساعت از ده گذشته بود و شهاب هنوز برنگشته بود خستگ دمیتخت دراز کش یباال انداختم و رو یا شانه

 هم بگذارم و خواب را بطلبم یخسته ام را رو یشد چشم ها

*** 

 شد ریپاشو د الین-

خواست چشم باز کنم و  یبود که دلم نم نیریزد آنقدر ش یرا رقم م ایدن یسمفون نیباتریزدن اسمم توسط او ز صدا

در  زیخ میافکارم را پوچ کرد، ن شیدور شدن قدم ها یبزند اما صدا میکاش بازهم صدا یدر دلم آرزو کردم که ا

به وجود  دمیبا پوست سف ییبایز یرنگم هارمون یشرت صورت یافتاد ت میرو به رو ی نهیینشستم که نگاهم به آ میجا

 یدر آوردم اما لحظه ا نهییدر آ یخودم شکلک یو برا دمیبه آن ها کش یام دست دهیژول یموها دنیآورده بود؛ با د

 ینگاه دم،یام را گز ینییانداختم و لب پا ریرچوب در ظاهر شد را حس کردم خجل سر به زحضور شهاب که در چها

 یکه او را جذاب تر کرده بود؛ در آخر رو یقرمز به همراه شلوار مشک یچهارخانه  راهنیپش انداختم که پیبه ت
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 یکرد جد ینگاهم سع دنیلبش نقش بسته بود با د ینامحسوس از حرکت من رو یماندم که لبخند رهیصورتش خ

 از تاسف تکان داد و با اخم گفت: یباشد سر

 عجله کن-

آن نشست و  یدسته  یوسط حال رفت و رو یکودکان سر کج کردم و نگاهش کردم، به سمت کاناپه  همچون

 !گاریروشن کرد، اول صبح و س یگاریس

 اتاق رفتم... یبهداشت سیآمدم و به سمت سرو نییتخت پا از

 

و شال و  یخوش دوخت مشک یکه از شب قبل کنار گذاشته بودم را به تن کردم مانتو ییاز انجام کارم لباس ها بعد

انداختم،  نهییبه آ ینگاه دمیسف یصندل ها دنیصورتم نشاندم و بعد از پوش یرو یمیمال شیشلوار هم رنگش؛ آرا

 کرد یم دادیب میغم در چشم ها

به  ینگاه  رفتم شهاب به طرفم برگشت رونیرا برداشتم و از اتاق ب دمیسف یدست فیچمدانم را گرفتم و ک ی دسته

به خانه انداختم و پشت  یاجماع یحرف آن را برداشت و به طرف در رفت نگاه یچمدان انداخت و به سمتم آمد، ب

 یمله شدنم با گفتن ج کیکه با نزد ددر حال مکالمه با تلفن بو نیرفتم؛ شهاب کنار ماش رونیسرش ب

 میوفتیاالن راه م-

که  نگیرا دور زدم و در را باز کردم و نشستم از پارک نیحوصله ماش یگرفت، ب یجا نیتماس خاتمه داد و در ماش به

 نشست میدر گلو ینیدادم و بغض سنگ هیتک شهیسرم را به ش میرفت رونیب

را بستم  میچشم ها نم،یخانواده ام را بب گریخواست قبل از رفتن بار د یشهاب به سمت فرودگاه بود اما دلم م ریمس

 که قطره اشک مزاحم حال خرابم را آشکار نکند

بعد چمدان به دست  یشدم و منتظر شهاب ماندم لحظه ا ادهیپ نیکالفه از ماش میدیساعت بعد به فرودگاه رس مین

را بوجود آورده بود که باعث شد  یخنک یسرسبز اطراف هوا یکنارم آمد و جلوتر از من به راه افتاد شلوغ بود و فضا

 ام بفرستم. هیبا ولع به ر

 تیبه جمع ینگاه م،یو وارد شد میکرد یشد را ط یو بزرگ متصل م یا شهیکه در آخر به درب ش یپله ا چند

لحظه  نیکردند از هم یرا بدرقه م زانشانیهم عز یبودند و تعداد ستادهیا یباجه ا یروبه رو یانداختم تعداد

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 74



 عشق جنابیعال

77 
 

رفت که با نگاه اشکبارم  یسمت بهکردم شهاب چمدان را کنارم رها کرد و پاسپورت بدست  یم یبیغراحساس 

زدم و  یلبخند مایاسم ن دنیام مرا وادار به چک کردنش انداخت که با د یزنگ گوش یرفتنش را نظاره کردم؛ صدا

 تماس را وصل کردم

 سالم-

 نیسالم پشت سرت رو بب-

و پدر مادرم به همراه خانواده  مایباال انداختم ن ییحرف به عقب برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم، متعجب ابرو یب

جلوتر از همه به  دنمیکردند چمدان را برداشتم و به سمتشان قدم برداشتم مادرم با د یشهاب با لبخند نگاهم م ی

داد عطر تنش را به جان  یم ادشیز ی هیخبر از گر شیچشم ها یباز کرد قرمز میسمتم آمد و آغوشش را به رو

 !اورم؟یاش را تاب ب یتوانستم دور یکه در وجودم رخنه کرده بود را شکستم؛ چطور م یو بغض دمیکش

خود را  دیدلم را به آتش کش شیرنجاند غم چشم ها یوقت مرا نم چیرفتم که ه یاز مادر به سمت پدر ییاز جدا بعد

 و گفت: دیسرم کش یرو یکه دستبه آغوش امنش سپردم 

 حرف هاست مگه نه؟ نیتر از ا یدختر من قو-

به  ینمدارش کردم و سر یچشم ها یحواله  یبار هم موفق شد لبخند نیکرد و ا یآرامم م شیبا حرف ها شهیهم

کرد  یبود و نگاهم م ستادهیدور تر از همه ا یکم نهیکه دست به س مایبه ن یحرفش تکان دادم؛ نگاه دیینشانه تا

 یچشم ها دنیتوانستم بگذرم او هم با د یدانستم دلخور است اما از آغوشش نم یانداختم به سمت اش رفتم م

جدا  یکردم و به سخت هیحرف گر یب یقیکرد دقا بمیتنش را نص یبه سمتم آمد و گرما یو قدم اوردیتاب ن سمیخ

کردند رفتم و با  یبودند و با اندوه به ما نگاه م ستادهیا یه گوشه اجون ک ایبه سمت حاج صادق و ثر ریشدم؛ سربه ز

 یبزند اما با آمدن شهاب منصرف شد شهاب سالم آرام یکردم حاج صادق دهان بازکرد که حرف یفظآنها هم خداحا

 خوش جوابش را دادند... یکرد که همه با رو

 

 به من گفت: رو 

 کننیم مپروازمون رو اعال گهیاالن د میبر دیبا-
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 ریپدر ز د؛یکرد پدرم را هم مردانه در آغوش کش یتکان دادم که به سمت پدر مادرش رفت و با آنها رو بوس یسر

 گفت که شهاب سر تکان داد و آرام گفت: یزیگوشش چ

 یچشم حاج-

 گرفته گفت: ییمادرم دست داد که با صدا با

  بهیشهاب جان مواظب دخترم باش اونجا غر-

 برگرداند یحالش از ما رو دنیند یو برا دیجمله اش بغضش ترک انیپا با

کرد رفاقتشان  شیشد ستا یم دیحرف در آغوش کش یو ب یرا طوالن مایتکان داد و در آخر ن یشهاب سر  

 یبزنم پس بدون نگاه کردن به کس یتوانستم حرف یگفت و چمدان را برداشت و به راه افتاد نم یلب ریرا؛خداحافظ ز

 شدم. یرش راهپشت س

را به وجود  یکه در چشمانم جمع شده بود فرصت خوب یسقوط اشک یبرا مایمادرم در آغوش ن یهق زدن ها یصدا

 ستادمیحال مادرم را نداشتم پس پشت به آنها ا دنیتحمل د میستادیا یپله برق یآورد، رو

 پسر! نیشده بود چقدر سنگ دل بود ا رهیتفاوت و با غرور به رو به رو خ یب شهاب

 یخوش آمد گفت و صندل ییکه مهمان دار با خوش رو میوارد شد میرفت مایداد و به سمت هواپ لیرا تحو چمدان

 یشدم و قطرات اشک بودند که برا رهیخ رونیرا نشانمان داد کنار پنجره نشستم و شهاب هم کنارم، به ب مانیها

 دند.کر یرا تار م دمیگرفتند و د یآمدن از هم سبقت م نییپا

سوخت بستم، حالم بد بود و فقط با  یم هیرا که از گر میمحو شد و چشم ها دمیاز د زیهمه چ مایبلند شدن هواپ با

 شدم یبهتر م دنیخواب

*** 

 توسط شهاب چشم باز کردم که با اخم گفت: میبازو یتکان ها با

  میدیپاشو رس-
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به  یگرفتم و دست جهیسرگ یبلند شدم که به خاطر خواب آلودگ میبودم گنگ از جا دهیدانم چند ساعت خواب ینم 

بود رفتم و با کمکش  ستادهیمنتظرم ا نهیگرفتم؛ بعد از مرتب کردن لباسم کنار شهاب که دست به س ییجلو یصندل

 شدم. ادهیپ

اب دست در کرد؛ شه یتر م شیگفت سردرد مضخرفم را ب یکه از بلند گو خوش آمد م ییبود و صدا یشلوغ فرودگاه

 نیتماس گرفت متاسفانه به زبان ا یآورد و با کس رونیبودم را ب دهیکه تا به حال ند یدیجد یکرد و گوش بیج

 .دیگو یدانستم چه م یکشور تسلط نداشتم و نم

گشت که در آخر  یم یبا چشم دنبال فرد م،یآمد رونیگرفت و باهم از فرودگاه ب لیبعد چمدان را تحو یقیدقا

 به تن داشت ثابت ماند یرنگ دیتنه و شلوار سف میرنگ و بلند که ن یبلوط یقد بلند با موها یدختر ینگاهش رو

توجه به من خود را در آغوش  یکنارمان ب دنشیشهاب با ذوق دست تکان داد و به سمت ما آمد، با رس دنیبا د دختر

را  شانیخواست هردو یصحنه دلم م نیا دنیشهاب رها کرد که شهاب هم او را به خود فشرد حالم خراب بود و با د

بردم  یصورتش پ بیبه من انداخت تازه به ترک تعجبم یبعد باالخره از شهاب جدا شد و نگاه قهیخفه کنم چند دق

 یکه از اون دختر یبرجسته ا یو لب ها یقلم ینیفردار و بلند داشت و ب یو مژه ها یگرد با چشمان عسل یصورت

 ستش را به سمتم دراز کرد و گفت...افسونگر ساخته بود د

 

 هستم ایسالم من سون-

ناخداگاه در وجوم جوانه زد! با اکراه دستم را به سمتش  یجمله اش را گفت که تعجب کردم؛تنفر ظیغل یلحجه ا با

 لب گفتم:  ریگرفتم و ز

 خوشبختم-

بودم که شهاب رو  رهیخ ایبه سون یبا لبخند نگاهش کرد حس حسادت کل وجودم را فرا گرفته بود با نگاه بد شهاب

 گفت و من از دانستنش عاجز بودم. یزیبه او چ

درحال رفت و  یکم یبه شهر انداختم عده  یراه افتادند؛ نگاه یجلوتر از من به سمت ایگرفته بود همراه سون حرصم

تفاوت شانه باال انداختم و به  یب باشم، آرام  کردم ینشانده بود اما سع میدر گلو نیآمد بودند حس غربت بغض سنگ

 بود رفتم دنیخند الدر ح ایبا سون یرنگ یمشک نیدنبال شهاب که کنار ماش
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 گفت: یمن سکوت کردند که شهاب به فارس دنید با

 دیسوار ش-

 نیتکان داد و پشت رل نشست و شهاب کنارش به ناچار درب عقب را باز کردم و با اخم خود را در ماش یسر ایسون

 ادمد یجا

شدم و به  رهیخ رونیکرد، به ب یم یبا روح و روانم باز یبیشکست که به طرز عج یخارج یرا آهنگ نیماش سکوت

بود که احساس  ییها بهیکه پر از غر یشدم، شهر رهیدانستم خ یاسمش را نم یکه حت یشهر ی بهیمردمان غر

 کرد یام را دو چندان م یبیغر

دوان دوان از  یمرد میکه شد ادهیداشت متوقف شد پ یکه درب بزرگ آهن ییالیو یکنار خانه ا نیبعد ماش قهیدق ده

را به سمتش گرفت و  چیبه سمتش رفت و سو یقدم ایسرش را خم کرد و سالم کرد سون یآمد و کم رونیب اطیح

 را داخل ببرد نیکه ماش تتکان داد، به گمانم از او خواس یپوش سر کیش رمردیگفت که پ یزیچ

پر  اطیبه ح یگذراندم، نگاه یام را در آن م یگذاشتم که از آن پس زندگ یاطیاب به راه افتادم و قدم به حشه کنار

و سنگ فرش شده تا  کیبار یبود انداختم، راه یسمت چپش استخر نسبتًا کوچک و پر آب یدار و درخت که گوشه 

 بود یکار چمن اطیح ی هیدوبلکس و بزرگ رو به رو وجود داشت و بق یدرب خانه 

 برداشتم  اطیکردن ح زیشهاب دست از آنال یصدا با

 ؟یبزن دیرو د اطیو ح یتا شب اونجا بمون یقصد دار-

کردم  یبود رفتم، جلوتر از من وارد شد سع ستادهیدوم ا یپله  یانداختم و به سمتش که رو نییاز خجالت پا یسر

 شده بود پنهان کنم دهیلوکس چ لیبا وسا ییبایکه به ز یخانه ا دنید یذوقم را برا

 دیدانستم االن با یشده بودم و نم جیخود را رها کرد گ ونیزیتلو یرنگ جلو یال مانند مشک یمبل ها یرو شهاب

بودم با لهجه  ستادهیا یمن که گوشه ا دنیآمد و با د رونیشربت از آشپزخانه ب وانیپر از ل ینیبا س ایچه کنم که سون

 گفت: دیگو یشد چه م یداده م صیتشخ یکه به سخت یا

 نیکنار شهاب بش ایب-

 مانیجلو یعسل یشربت را رو ینینشست و س گرمیهم سمت د ایکردم و با فاصله کنار شهاب نشستم سون اخم

 گذاشت و با لبخند گفت:
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 دیینجایخوشحالم که ا-

و  دیحرکت سر کش کیو با  شربتش را برداشت وانیکردم که شهاب ل یلب ریآوردم تشکر ز یحرکاتش سر در نم از

 گفت:  ایبلند شد؛ رو به سون شیاز جا

 اتاقم آمادست؟-

از غرق  ایسون ینامعلوم بودم که صدا یبه نقطه ا رهیتکان داد که شهاب از کنارمان رد شد و رفت؛ خ یسر ایسون

 شدن در افکارم نجاتم داد

 خوشحالم یلیانتخاب کرده من خ ییبایشهاب همسر ز-

 خوشحال شد؟! دنمیبودم اگر او دوست دختر شهاب است پس چطور از د گنگ

 که ذهنم را مشغول کرده بود به زبان آوردم یسوال

 ؟یحرف بزن یفارس یتون یچطور م-

 زد و گفت: یلبخند

 داد ادیشهاب به من -

 ؟یچند وقته با شهاب-

 ینم دایرا پ دنشیخند لیکردم دل یر مبلند سر داد، هرچه فک یبعد خنده ا یرنگ تعجب گرفت و لحظه ا نگاهش

 زد گفت: یکه خنده در آن موج م ییکردم با صدا

 میکن یم یهشت ساله که باهم زندگ-

 خوش بود! ایدادم او با سون یشهاب جان م دنید یکه من برا یآن زمان یعنیداشتم  یبد احساس

 ختنیر یکه در آن جمع شده بود اجازه  یهم فشردم تا به اشک یرا رو میفرستادم و چشم ها ایبه سون یدلم لعنت در

 ندهم

 دیپرس یسرش را کج کرد و با لحن مهربان یحالم کم دنیبا د ایسون
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 ؟یشده؟ خوب یزیچ-

زد  یو حرف دیکش یقیسکوتم نفس عم دنیبرگرداندم با د یاو بغضم بشکند رو یخواست جلو ینگفتم دلم نم یزیچ

 در دلم روشن شد... یدینور ام ییبرگردانم و با ُشک نگاهش کنم؛ گوکه باعث شد به سرعت سر

 

 من نامزد دارم-

 زدم و گفتم: یاشک لبخند کم رنگ انیم

 شهاب گفته بود که...-

  دیحرفم پر وسط

 !ستمیکه ازش گفته من ن یکنم، اون دختر یم یزندگ نجایبه خاطر نبودِ خانوادم ا-

را  شیپ یحس ساعت گریبلند شد، د شیاز جا ایبود کالفه بودم سون انیرمد یکی یپا یعنیفروکش کرد پس  ذوقم

از او و طرز حرف زدنش خوشم آمده بود! سربلند کردم و نگاهش کردم که اشاره  دیدانم شا ینسبت به او نداشتم نم

 بلند شوم میکرد و از من خواست از جا

 کرد و گفت: یمکث ستادمیا کنارش

 یبرم که استراحت کن یمن تورو به اتاقت م-

خانه بود  یخوابم بعد از برداشتن چمدانم که گوشه  یدانست من کنار شهاب نم یتکان دادم پس او هم م یسر

 یبه سخت میباال راه داشت قدم برداشت یکه به طبقه  یو چوب چیدر پ چیپ یدنبالش به راه افتادم به سمت پله ها

 دهیوسط آن چ رهیدا میبه صورت ن ییبایز یبود که مبل ها یالن کوچکباال شامل س یچمدان را باال بردم؛ طبقه 

از شهر را  ینیدلنش یبود و فضا شهیمبل ها تمامًا ش یرو به رو واریشده و پنج درب اتاق دور تا دورش بودند د

 داد یم شینما

 رونیاز عالم هپروت ب ایسون یبودم با صدا دهیبود که تا به حال د ییجاها نیباتریاز ز یکیتوان به جرات گفت  یم

 آمدم

 یش یم نجایدونم توهم مثل من عاشق ا یم-
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 حرفش تکان دادم که ادامه داد دییبه نشانه تا یسر

 شده یرُزا طراح ی قهیبه سل نجایا-

 دنینگاهم را حس کرد و به سمتم برگشت با د ینیبود دوختم سنگ یا شهیش واریبه د رهیمتعجبم را به او که خ نگاه

 نگاهم سوال ذهنم را خواند

 گم! یدوست دختر شهاب رو م-

 گفتم: یفیضع یو نابود شدم با صدا ختمیانداخت، در خود فرو ر ریبه ز سر

 اتاق من کدومه؟-

اتاق حس آرامش را به وجودم  ییو طال دیسف یرنگ بیاتاق سمت چپ رفت و در آن را باز کرد ترک نیسمت اول به

 یو بعد از ورود به اتاق درب را بستم و رو دمیگذاشت چمدان را کش میحرف از کنارم گذشت و تنها یالقا کرد، ب

کوچک و  شیآرا زیرا در اتاق چرخاندم که م مداده شده بود نشستم نگاه نتیرنگ ز ییطال یکه با رو تخت یتخت

بزرگ اتاق  یپنجره  یکه روبرو یو بزرگ بایو تک مبل ز شیرنگ روبه رو دیاتاق و کمد لباس سف یگوشه  یبایز

 داد را از نظر گذراندم یم لیاتاق را تشک لیخوش کرده بود وسا یجا

در  یکه حت یام اوج گرفته بود و اما فکر دختر یتخت رها کردم و چشم به سقف دوختم حس دلتنگ یرا رو خود 

 نییدرم حرف بزنم از تخت پاخواست با ما یکرد، دلم م یشهاب هم نقش داشت حالم را خراب م یساخت خانه 

حوصله از اتاق  یجا گذاشته ام ب نییپا قهمبل طب یآوردم آن را رو ادیام گشتم که به  یدست فیآمدم و به دنبال ک

 یناخودآگاه نگاهم به سمت یدختر یخنده  یانداخته بودم که با صدا ریرفتم سر به ز نییآمدم و از پله ها پا رونیب

 زیر ینشست؛ شهاب بود که پشت به من نشسته بود و دختر میبغض در گلو دمید میکه رو به رو یبا صحنه ا دیچرخ

شد دختر از  یگوشش باعث م ریشهاب ز یرنگ در آغوشش غرق در خنده بود پچ پچ ها یشراب یاندام با موها

 برود. سهیخنده ر

به اتاقم برگشتم چقدر زود  ییو صداسر  چیه یرا حس کردم ب میگونه ها یخودم که آمدم اشک روان شده رو به

بود پخش  یکیغرق در تار دیکه به خاطر غروب خورش یام دست به کار شده بودند! هق هقم در اتاق ینابود یبرا

 شد.

به در خورد و  ینامعلوم ماندم ضربه ا یبه نقطه ا رهیاشک خ ختنیگذشت که باالخره آرام شدم و بدون ر یقیدقا

 بود در چهارچوب در نقش بست. ایشک سون یکه ب یبعد قامت زن یلحظه ا
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کوتاه چراغ اتاق را روشن کرد  ینکرد بعد از مکث افتیدر یجواب یبود اسمم را صدا زد و وقت شیکه در صدا یتعجب با

 گرفتم میچشم ها یرو یدست ادیکه بخاطر نور ز

 مبل آمد و با استرس گفت: یطرفم رو به

 ال؟یشده ن یچ-

 گرفته بود جواب دادم هیکه از گر ییبا صداتکان دادم و  یسر

 ستین یزیچ-

 گرمش گرفت:  یقانع نشده بود دستم را در دست ها ییکه گو ایسون

 راز دار باشم دمیبهم بگو قول م یدون یاگه من رو دوست م-

دوست  کیغربت به  نیدانستم در ا یزد؛ م یکرد و در نگاهش حس آرامش موج م یکلمات را تلفظ م یسخت به

 گفتم: ریدارم پس سر به ز ازیخوب ن

 اون دختره تو بغل شهاب...-

 آغشته بود گفت: یکه به دلسوز یو با لحن دیرا بر حرفم

 خوب فکر کن یزایشهابه به چ یشناسنامه  یکه اسمت تو ییتو نیاونا زود گذرن ا-

که به سمت  یبلند شد و درحال شیزدم، از جا شیبه رو یو لبخند دمیکش یقیکرد نفس عم یآرامم م شیها حرف

 رفت گفت: یدر م

 میشام بخور ایپاشو صورتت رو بشور ب-

و شلوار  دیخوش دوخت سف راهنیاتاق چمدانم را باز کردم و پ سیتکان دادم و بعد از شستن صورتم در سرو یسر

 آمدم رونیبرداشتم و به تن کردم، از اتاق ب یرنگ یآب نیج

در خانه نبود احتمال دادم که در آشپزخانه باشند آرام و با وقار به آن سمت قدم  یآمدم کس نییپله ها که پا از

نگاهم  یکف خانه باعث شد همه به سمتم برگردند لحظه ا یسنگ فرش ها یرو دمیسف یصندل ها یبرداشتم صدا
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هم  یا رور میدر خشکم زد؛ چشم ها چوبکنار چهار میگره خورد در جا یشده ا شیرنگ آرا یمشک یدر چشم ها

 بلند شد و... شیفشردم که از جا

 

سرخش را تکان داد و باعث شد نگاهم را از لباس  یلب ها ستادیا میبا عشوه به سمتم برداشت و روبه رو یقدم

 رمیبنفش رنگش بگ یدکلته 

 سالم من رزام -

 زد و ادامه داد یکرد چشمک یمکث کرد و به شهاب که با لبخند نگاهش م یکم

 درسته؟ ییالیعشق شهاب و تو ن-

زد که از  میبه رو یکرد لبخند ژکوند یمتعجبم م نیزد و ا یحرف م یفارس یلهجه ا چیتکان دادم، بدون ه یسر

 سرگرم کرده بود نشستم شیکه خود را با غذا ایکنارش گذشتم و کنار سون

غذا  یآب فرو دادم کم یرا با خوردن جرعه ا میکنار شهاب نشست؛ بغض خفته در گلو شیحرف سرجا یب رزا

بلند  میاز جا کبارهیتحمل نداشتم و  گریشهاب و رزا غذا را زهر کرد بر جانم، د یو مشغول شدم پچ پچ ها دمیکش

 دیپرس ایشدم که سون

 ال؟یکجا ن-

 بخوابم رمیممنون بابت غذا م-

 وارد بحث شد و با پوزخند گفت:  رزا

 ها! یریمیم یبخور از گشنگ-

ام را  یدست فیاز جمعشان فرار کردم، قبل از باال رفتن ک میبگو است بهتر  آمدم رونیتوجه به حرفش از آنجا ب یب

به صورتم خورد که  یخنک میبرداشتم و با سرعت خود را به اتاق رساندم به سمت پنجره رفتم و آن را باز کردم نس

 را به وجود آورده بود ینیدلنش یفضا درشتو  زیر یشد شهر با نور المپ ها قمینفس عم دنیمسبب کش

که هنوز به  نیا یآور ادیاما با  رمیرا برداشتم که با مادرم تماس بگ یتهران تنگ شد گوش یدود یهوا یبرا دلم

 تخت انداختم یتوانستم مکالمه کنم کالفه آن را رو یوصل بودم و نم رانیاپراتور ا
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 یاز شهاب هرکار یدلبر یبود که برا یدختر مو قرمز ریگذشت و تمام فکر و ذکرم درگ یسخت م میشب برا نیاول

 خنک صورتم را نوازش کند میدادم و چشم بستم و اجازه دادم نس هیبه پنجره تک نهیکرد، دست به س یم

 گفت: یپر از انرژ یشد با لحن انیدر نما یاز ال ایسون یتنه  میآرام به در خورد و ن یا ضربه

 اجازه هست مزاحم خلوتت بشم؟-

 زدم و جوابش رو دادم یلبخند

 البته -

 یگذشت که صدا یقیشد؛ دقا رهیشهر خ یحرف به شلوغ یب ستادیداخل آمد و به سمتم قدم برداشت و کنارم ا به

 سکوت را شکست نشیدلنش

 ؟یکش یاز بودن رزا عذاب م-

 رخش نگاه کردم و گفتم: میسمتش برگشتم و به ن به

  یخبر ندار یچیتو از ه-

 و چشم در چشمم شد و گفت: برگشت

  ؟یبهم بگ یدون یقابل م-

 جواب دادم دیزدم و با ترد یلبخند

 ؟یحوصلش رو دار هیطوالن-

 ذوق گفت: با

 بعد بگو ارمیمن برم قهوه ب نیپس بش ل،یبا کمال م-

بود که با او  یشب نیدور شد درست بود اول دمیاز جانب من بماند به سمت در رفت و از د یمنتظر جواب نکهیا بدون

هم باعث شد که  نیکرد و هم یرا به وجودم القا م یبود که حس خوب یگذراندم اما آنقدر دختر خونگرم و مهربان یم

گذاشت و  یعسل یرا رو ینیبه دست به اتاق بازگشت از سرعتش تعجب کردم س ینیبعد س یقیکنم؛ دقا نانیاطم

 دیبه گوشم رس شیکه صدا ستادمیمبل نشست، فنجان قهوه را برداشتم و پشت به او رو به پنجره ا یرو
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 من مشتاق هستم-

که در دلم تلمبار شده بود تجربه  ییگفتن حرف ها یداشتم برا دیلبم آورد، ترد یجمله لبخند را رو نیاش در ا لهجه

 کرد یزنده م میرا برا یتلخ یرفاقت با مهال خاطره  ی

 کرد یکه عشق را در دلم زنده م ییزدم و به انتظارش خاتمه دادم شروع کردم به گفتن حرف ها ایبه در دل

 و گفتم دمیاز قهوه ام نوش یا جرعه

که عاشق  دمیفهم میبهش داشتم؛ بزرگتر که شد یبیحس عج هیبرام فرق داشت  هیکه با بق ادیم ادمی میاز بچگ-

نبود! عاشق  رانیشناخت چون ا یبه من توجه نداشت و بهتره بگم اصال من رو نم یذره ا یکه حت یشدم، عاشق مرد

رو سرم خراب  ایدن نجایا ادیقراره ب دمیکه فهم یکردم روز یم یلحظه شمار دنشیلحظه د هی یکه برا ییبودم تا جا

 شد...

که به سمتم برگشته بود و با غم  ایبه سون یبود را پاک کردم و نگاه دهیگونه ام چک یکه رو یکردم و اشک یمکث

به سمت در  مانیباز شد؛ نگاه هردو یکرد انداختم لب باز کردم ادامه بدهم که درب اتاق به صورت ناگهان ینگاهم م

باال انداختم و کامل به  ییماند؛ ابرو رهیبود خ ستادهیبه دست در چهارچوب در ا یشهاب که گوش یو رو دیچرخ

 .سمت اش برگشتم که گفت..

 

 مامانته-

که فرسنگ ها از من دور  یمادر یصدا دنیشن یبه سمتش پرواز کردم برا باً یرا به سمتم گرفت تقر یگوش

 بود سالم کردم میکه در صدا یکردم و با بغض کیرا به گوشم نزد یبود،گوش

 مادر دورت بگرده  یسالم دختر قشنگم اله-

از او خواست همراهش برود، در دل از او تشکر کردم که  ایشهاب با اشاره به سون دیاشکم چک شیصدا دنیشن با

 گذاشت میتنها

 دمیکرده بودم که اسمم را از زبان مادرم شن سکوت

 الین-
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 که بغضم را ببلعم تا راه نفسم باز شود، جواب دادم دمیکش یقیعم نفس

 قربونت برم آقاجون خوبه؟ یجانم مامان؟خوب-

 داد ینشان از بغضش م شیصدا لرزش

 کنه؟ ینم تتیاذ م،یمادر فقط دلتنگت میخوب ما-

 و گفتم: اوردمین میاما به رو دمیحرفش را فهم منظور

 کنه آخه! تمیخداروشکر نه مامان چرا اذ-

 کردم یخداحافظ یزد گذراندم و در آخر به سخت یحرف م یفیضع یمکالمه ام را با پدرم که با صدا ی هیبق

آمدم شهاب  رونیو از اتاق ب دمیگونه ام کش یرو یدست د،یچک شیرو یاشکام گرفتم که قطره  نهیس یرا رو یگوش

با لبخند نگاهم کرد؛ به سمتشان رفتم  ایوسط سالن نشسته بودند که با بازشدن درب سون یمبل ها یرو ایو سون

را به  یو گوش ستادمیبود کنارش ا رهیخ رونینشسته بود و به ب یا شهیش واریکنار د یمبل تک نفره  یشهاب رو

 لب گفتم: ریرا از دستم ربود ز یگوش ینگاه میسمت اش گرفتم با ن

 ممنون-

دادم امشب را تنها  حیبود اما ترج یدختر خونگرم ایکردم هرچند سون یم یبیاحساس غر نشانیتکان داد؛ ب یسر

 جوابم را داد و وارد اتاقم شدم. ییبا خوش رو ایگفتم که سون یآرام ریباشم پس شب بخ

برق اتاق را خاموش کردم و  ختمیزدم و آنها را بهم ر میبه موها یرا باز کردم چنگ میخت نشستم و کش موت یرو

و  دمیبالشت نرمم کش یرو یبه وجود آمد دست یآرامش بخش یداشت را روشن کردم فضا یرنگ یآباژور که نور آب

 خسته ام شد یباالخره خواب مهمان چشم ها گذراندم که ندهیآ الیرا در فکر و خ یگذاشتم، ساعت شیسرم را رو

 

*** 

برده  ادیکه شب قبل از  یچشم باز کردم و چشمم به پنجره ا دیخورش یو اشعه  دیصورتم وز یکه رو یباد سرد با

در عضالتم مواجه  یبروم اما با درد بد نییشدم که از تخت پا زیخ میفرستادم و ن یلب لعنت ریبودم ببندم افتاد، ز

 شدم
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داد، نفس  یانداختم که هشت صبح را نشان م یعسل یبه ساعت رو یحس شود نگاه یباعث شده بود بدنم ب اسرم

گرفتم دوش  میبلند شدم و بعد از بستن پنجره تصم میاز جا یفرستادم و به سخت رونیحبس شده ام را کالفه ب

 شیپ یماندم آب گرم نشد احتمااًل مشکل اتاق رفتم اما هرچه منتظر سیحوله ام را برداشتم و به سمت سرو رمیبگ

 آمده بود

الزم را برداشتم و از  لیبروم حوله و وسا نییپا یگرفتم به طبقه  میپس تصم دیطلب یبدن خسته ام حمام را م واقعا

 بود. یآمدم، خانه غرق در سکوت آرامش بخش صبحگاه رونیاتاق ب

رنگ رو به  یپله انداختم دو درب قهوه ا ریکوچک سمت چپ ز یبه راهرو یآمدم و نگاه نییپا یپله ها به آرام از

حمام  دنیدرب را که باز کردم با د نیاز آنها حمام بود به آن سمت پا تند کردم و اول یکیهم بودند که احتماال  یرو

 که در آن بود با ذوق وارد شدم یو وان بزرگ بایز

گذشت که  یساعت یاز هر فکر یهم گذاشتم، آرام بودم و خال یآب خود را در وان رها کردم و چشم رو میاز تنظ بعد

گرفتم به اتاقم بروم و بعد از  میرفتم تصم رونیباالخره دل کندم و بعد از ششستن تنم حوله به تن از حمام ب

خودم  یسمت آشپزخانه عوض شد، قصد داشتم برا هب رمیدر سالن مس یبرگردم که با نبود کس میلباس ها دنیپوش

مشغول محکم کردن کمربند حوله ام بودم و به سمت آشپزخانه قدم  ریصبحانه بردارم و در سالن باال بخورم سر به ز

 یبودن ضربه تعادلم را از دست دادم و درست لحظه  یبرخورد کردم، بخاطر ناگهان یداشتم که با جسم سخت یبرم

 دورم کمرم حلقه شد. یبودم دست تادنکه درحال اف

بردم و آن را کنار زدم  یشد دست یم دمیشده بود مانع د ختهیصورتم ر یکه رو سمیخ یزدم و موها ینفس م نفس

با صورتم داشت؛  یکم یمتعجبش انداختم فاصله  یبه چشم ها یکه با صورت خواب آلود شهاب مواجه شدم نگاه

کمرم حالم را دگرگون کرده  یرو شیدست ها یام حبس شده بود و تپش قلبم اوج گرفته بود گرم نهینفس در س

تر شدن سرش باعث شد چشم  کیآب سرخ شده بود انداخت نزد یکه بر اثر گرم میبه لب ها یبود، شهاب نگاه

 هم بگذارم و... یرو

 

 چشم باز کردم  ایسون یپر از خنده  یصدا با

 بود! یبه به عجب صحنه ا-
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و به  دیخند زیر ایبرگرداند؛ سون یرعت فاصله گرفت و رواش زد و به س ختهیبه هم ر یبه موها یکالفه چنگ شهاب

 بلندش را بِکِشم! یخواست موها یسمت آشپزخانه رفت دلم م

بود  دهیچیعطر تلخش که در فضا پ یرفت، بو سیحرف از کنارم گذشت و به سمت سرو یکرد و ب یظیاخم غل شهاب

در ذهنم  شیچند لحظه پ یدادم و صحنه  هیفرستادم و به اتاقم پناه بردم با ورودم به اتاق به درب بسته تک هیرا به ر

 برسد که شهاب با عشق مرا ببوسد یزدم و در دل آرزو کردم روز یقیجان گرفت لبخند عم

 نییشود؛ از پله ها پا را شانه زدم و اجازه دادم خودش خشک میو موها دمیلبم بود لباس پوش یکه رو یلبخند با

 یرا در حال مکالمه با تلفن و مشغول صرف صبحانه  ایآمدم و بدون نگاه به اطراف به سمت آشپزخانه رفتم که سون

 دمیبود د دهیچ زیم یکه رو یمفصل

 زد؛ کنارش نشستم که تماس را خاتمه داد و گفت: میبه رو یسمت اش رفتم که لبخند به

 طونیش یآ-

 بلند سر داد، آرام گفتم: یانداختم که خنده ا ریز سربه

 اتفاق بود هیفقط -

 دستم گذاشت و گفت: یاش قطع شد و دستش را رو خنده

 دیشد د یرو م یا گهید زیشهاب چ یتو چشم ها یول-

 شد ینم دهیشهاب د یجز نفرت در چشم ها یزیدانستم چ یم زدم پوزخند افکارش به دل در و  کردم نگاهش

برداشتم  یبلند شدم که به اتاقم بروم قدم میصبحانه ام از جا انیبعد از پا م،یغول خوردن صبحانه شدحرف مش یب

 ستادمیا ایسون یکه با صدا

 رون؟یب میبر یدوست دار-

 تکان دادم و گفتم: یباشد پس سر یسرگرم شدن فکر خوب یشد برا یم

 میباشه بر-
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 نیو اتاق من آخر نیاول ایاتاق سون م؛یباال رفت یو به طبقه  میآمد رونیزد و کنارم آمد با هم از آشپزخانه ب یلبخند

 رفت گفت:  یکه به سمت اتاقش م یدر حال ایاتاق سالن باال بود سون

 صدام کن یآماده شد-

رنگ  یرژ کالباس دنیکردم کارم را با کش شیو شروع به آرا ستادمیا نهییآ ینگفتم و وارد اتاقم شدم، جلو یزیچ

سمت  رهیلختم را با گ یاز موها یزدم و دسته ا دیرس یکه تا کمرم م میبه موها یخاتمه دادم شانه ا میهالب  یرو

 دیبه صورتم بخش یخاص ییبایچپ نگه داشتم که ز

را به  یساده ا یمشک راهنیبه همراه پ یمشک نیبودم رفتم و شلوار ج دهیرا در آن چ میکه لباس ها یسمت کمد به

رنگم را به پا کردم و  یمشک یبایز یباز باشد صندل ها یادیبار لباسم ز نیاول یخواست برا یتن کردم؛ دلم نم

آمدم که  رونیام از اتاق ب یپول و گوش فیک اشتنزدم و بعد از برد تیاز رضا یانداختم لبخند نهییبه آ ینگاه

زدم و  یبه تن داشت لبخند یدیو شلوارک سف یصورت یتنه  میآمد ن رونیهم باز شد و ب ایهمزمان درب اتاق سون

 میرفت رونیباهم از خانه ب

تر شده  شیب اقمیداد اشت یم ایکه سون یحاتیبا توض نمیخواست همه جا را بب یدلم م میکه گذاشت ابانیبه خ قدم

 .یتازه بود و دوست داشتن زیمرا به وجد آورده بود همه چ دیبود، چهره ها و شهر جد

خوردن ناهار  یکه به کل میغروب شده بود و ما هم آنقدر مشغول گشت و گذار بود کیکه نزد میرا گشت یساعت چند

و منتظر گارسون  میکنار پنجره انتخاب کرد یزیو به خواست من م میشد ی! قدم زنان وارد کافه امیبرده بود ادیرا از 

دند با آمدن گارسون انتخاب را فراهم کرده بو ینیدلنش یکه درحال بخش بود فضا یمیو آهنگ مال ینور آب مینشست

در  یدانستم سفارش داد ساعت یکه اسمش را نم یخوش طعم یدنیگذاشتم؛ او هم نوش ایرا به عهده سون یدنینوش

 رو به من کرد و گفت: ایشدن هوا سون کیکه با تار میکافه نشست

 م؟یبخور رونیشام رو ب یموافق-

 یو مجلل یکیبه رستوران ش ادهیرا قبول کردم به و همراهش پ شنهادشیخواست به خانه برگردم پس پ ینم دلم

 میخوردم؛ حدود ساعت ده شب بود که باالخره به خانه برگشت یرفتم و شام خوش پخت

اش بود نماندم و  یکه مشغول باز کردن بند کتان ایمنتظر سون ادیز یو سکوت بود بخاطر خستگ یکیغرق در تار خانه

را گذرانده بودم  یهم گذاشتم روز خوب یو چشم رو دمیکش یقیتخت رها کردم نفس عم یوبه اتاقم رفتم؛ خود را ر

 یم نییپا یکه از طبقه  یادیفر ینقش بست اما با صدا ملب یرو یصبح ناخودآگاه لبخند نیریاتفاق ش یآور ادیو با 
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تپش قلبم در  یشدم صدا زیخ مین میبه تنم افتاد و در جا یلبم محو شد؛ لرزه ا یزد از رو یآمد و اسمم را صدا م

 دیشهاب بود که به گوشم رس ادیفر یداد چند لحظه بعد باز هم صدا یاتاق اکو م

 باال ومدمیتا ن نییپا ایب_

! با ترس از اتاق افتمی ینم یلیکردم دل یاست اما هرچه فکر م یدانستم عصب یدهانم را با صدا قورت دادم م آب

و در آخر نگاه  دمیگوشه د ریسربه ز یرا گوشه ا ایآمدم نگاهم را در سالن چرخاندم که سون نییو از پله ها پا رونیب

اش  یعصب یآمد و صدا یکه به سمتم م شیشدن قدم ها کینزد یکرد، صدا ینگاهم م رهیشهاب که خ نیخشمگ

 ...رمیسرخش بگ یباعث شد نگاهم را از چشم ها دیچیساکت سالن پ یکه در فضا

 

 د؟یرفته بود یکدوم گور-

هفته  کیکه درست  یهم گذاشتم و حرف یو چشم رو دمیکش یقیرفتن ما بود! نفس عم رونیب تشیعصبان لیدل پس

 آوردم ادیزده بود را به  شیپ

 《ستیبکن برام مهم ن یخواست یهرکار میکه رفت نجایا از》

 م:داشتم لرزش آن را پنهان کنم گفت یکه سع ییکردم و با صدا یمصنوع یا سرفه

 رمیکجا م ستیبرات مهم ن میایکه ب نجایا یفکر کنم خودت گفته بود-

و گره خوردن عضالت دستش حرص  شیشدم مشت شدن پنجه ها رهیخ شیباال انداختم و به چشم ها ییابرو

نگاهمان  یکه با سردرگم ایبه من و سون نیخشمگ یو مات شده بود نگاه شیبا حرفم ک ییداد گو یرا نشان م ادشیز

 که در سالن و متعلق به او بود قدم برداشت یبلند به سمت تک اتاق ییکرد انداخت و با قدم ها یم

 آرام و پچ پچ گونه گفت: دیخند یم زیکه ر یبه سمتم آمد و در حال ایرفتنش سون با

 خوشم اومد روش کم شد دراکوال نیآفر-

و با هم باال  دیدستم را گرفت و به سمت پله ها کش دم،یخند زیمهار کردم و ر یآخرش خنده ام را به سخت یکلمه  با

بمب  گریکدی یو با نگاه به چشم ها میمکث کرد یکم مینشست یا شهیش واریکنار د یمبل ها یو رو میرفت

 مان منفجر شد.خنده
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انداختم که  وارید یرو یبایبه ساعت ز یتر شد و بعد از چند لحظه نگاه شیشهاب خنده ام ب ی افهیق یادآوری با

بلند شدم که نگاه  میاز جا دمیخواب یکه زود م یپدر یام در خانه  یشگیداد طبق عادت هم یدوازده را نشان م

 به سمتم برگشت ایسون

 بخوابم رمیمن م-

 مهربان زد و گفت: یلبخند

 ریشب بخ یخوب بخواب-

 رفتم جوابش را دادم یکه به سمت اتاقم م یتکان دادم و در حال سر

 ریبخشب -

 ادیگرفتم و بازهم مثل چند سال گذشته با  یرنگم در رختخواب جا یلباسم به لباس خواب صورت ضیاز تعو بعد

 شهاب چشم بستم و به خواب رفتم.

*** 

کردم بازهم بخوابم اما تالشم  یداد سع یرا نگاه کردم که هشت صبح را نشان م یعسل یباز ساعت رو مهیچشم ن با 

که خواب را از سرم پراند تاب و  یبلند شدم، بعد از شستن صورتم با آب سرد میآخر از جاجواب ماند و در  یب

 آمدم رونیاز اتاق ب وآمد را به تن کردم  یم دمیکه به پوست سف یشلوارک قرمز رنگ

به صبحانه  ینبود، به آشپزخانه قدم برداشتم و نگاه یآمدم و نگاهم را در خانه چرخاندم ظاهرًا کس نییپله ها پا از

 کجا رفته بود؟! ایو نشستم پس سون ختمیر یخودم چا یشده بود انداختم برا دهیچ زیم یکه رو یا

 دمیاو را د یگرفتم وقت میکند تصم یم یخواست بدانم خانواده اش کجا هستند و چرا با شهاب زندگ یم دلم

 کرده بود بپرسم ریکه ذهنم را درگ یسواالت

 یکه لباس ورزش ایو چند لحظه بعد از آن سون دمیرا شن یباز شدن درب ورود یصداشدم که  یخوردن چا مشغول

 شد انینما میبه تن داشت روبه رو یرنگ یمشک

  ریصبح بخ ایسالم سون-

 کرد گفت: یم ریرا پر از ش وانشیکه ل یرفت و در حال خچالیسمت  به
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 بانو الین ریصبح توام بخ-

شد،  دنیبزنم، کنارم نشست و در سکوت مشغول نوش قیعم یانداخت و باعث شد لبخند ماین ادیاش مرا به  جمله

 و گفتم: دمیکش یقینفس عم

 سوال بپرسم؟ هیشه  یم ایسون-

 تکان داد که ادامه دادم دییتا یبه نشانه  یسر

 تو و خانوادت بدونم یتر درباره  شیخوام ب یم-

 گفت یفیضع یبلند شد، با صدا شیرها کرد و از جا زیم یرا رو وانیحس کردم ل یحالت صورتش را به خوب رییتغ

 میاتاقم حرف بزن ایکه صبحانت تموم شد ب نیبعد از ا-

خواست تا قبل از رفتن من به اتاق  یرفت، حتمًا م رونیاز جانب من بماند از آشپزخانه ب یکه منتظر جواب نیا بدون

اش حالش دگرگون  یآور ادیدختر مهربان بود که با  نیا یدر گذشته  یزیدانم چه چ یذهنش را جمع و جور کند! نم

 شد.

خواست هرچه  یبه سالن باال رفتم دلم م اقیبا اشت زیصبحانه شدم و بعد از جمع کردن م یخوردن ادامه  الیخیب

 یه صدابه درب نواختم و منتظر ماندم ک یگوش دهم، به سمت اتاقش رفتم و ضربه ا ایسون یتر به حرفها عیسر

 دیبه گوشم رس ایسون

 تو ایب-

که گل  یطوس یواریبا کاغذ د ییها وارید د،یو وارد اتاق شدم نگاهم سرتا سر اتاق چرخ دمیدر را کش ی رهیدستگ

دخترانه و جذاب را به  ییبودند فضا یو طوس یرنگ صورت بیکه با ترک یلیداشت و وسا ییبایرنگ ز یصورت یها

 نشسته بود انداختم و گفتم: نگشر یتخت صورت یکه لبه  ایبه سون ینگاه ذوق با  وجود آورده بود

 دختر هیعال قتیمعرکس سل نجایا یوا-

 لبخند گفت: با

 نیبش ایب زمیممنون عز-
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 یکه زن وارید یرو به عکس بزرگ رهیخ ایدر سکوت گذشت و سون یقینشستم، دقا کشیکنارش رفتم و نزد آرام

هم منتظرم نگذاشت و  ادیخواست خودش شروع به حرف زدن کند که ز یگذاشت بود، دلم م یم شیرا به نما بایز

 ...مبه سمت اش برگشت دیچیاتاق پ یآرامش که در فضا یصدا دنیبعد با شن یچند

 

بود و اصالتش به  بایزن ز هیباعثش پدرم بوده، مادرم که  دمیتصادف که بعد ها فهم هیفقط ده سالم بود که به خاطر -

 !نشیگشت رو از دست دادم، بب یبرم رانیا

 را  زد یدر نگاهش موج م یرنگ که مهربان یمشک ییو موها رایگ یبا چشم ها یکرد زن وارید یبه عکس رو یا اشاره

 ادامه داد یبعد از مکث کوتاه ایسون دمید

هفته بعد از  کیشده بود و قصد داشت که با اون ازدواج کنه و البته موفق هم شد و  یرزن سنگاپو هیپدرم عاشق -

رو به  یرحم یکه من بخاطر نبودن مادرم نابود شده بودم زن ب یمرگ مادرم اون رو به خونه آورد درست همون زمان

 داد یخونه آورد که آزارم م

 شد رهیبه عکس مادرش خ سیکرد و با چشمان خ یمکث

که از من تنفر داشت  یزن یپدرم و کتک ها یها یتوجه یکردم و از ب یکنارشون زندگ یسال رو با سختدو -

و  دیکردم به ذهنم رس یکه مدتها بود بهش فکر م یمیرفتن تصم یشب که تنهام گذاشتند و به مهمون هیگذشتم اما 

شب  هیکه  دمیپارک خواب یرو تو یچند شب مرو نداشتم که بر ییاز اون خونه فرار کردم؛ جا شهیهم یاون شب برا

 کرد نشیو با اصرار منو سوار ماش دید ابونیشهاب مست بود و من رو تو خ یوقت

 و ادامه داد دیکش یقیخاطراتش بود نفس عم یادآوریاز  یلبش نقش بست که حاک یرو یتلخ لبخند

مبل نشست و همون  یرو لیست و پاتشهاب بعد از ورود به خونه م نجایا میدیرس یوقت دمیترس یلیاولش خ-

رفته بود  ادشیانگار من رو  دیمنو د یشد و وقت داریخوابش برد، تا صبح خواب به چشم هام نرفت تا شهاب ب یجور

 یهفته برا کیرو براش گفتم که  زیچ مهبودم؛ ه رونیکه چرا اون وقت شب ب نیا دنیو شروع کرد به سوال پرس

 کردنم اقدام نکرد! دایپ یوقت برا چیبمونم پدرم ه نجایکرد و در آخر قبول کرد که ا قیاثبات حرفم تحق

 که از غم پر بود نگاهم کرد و دستم را در دست گرفت: یسمتم برگشت و با نگاه به

 آشنا شدم یرانیشد که من با آقا شهاب ا ینجوریا-
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 یدختر معصوم لبخند نیبود ا دهیکشصورتم را حس کردم؛ چقدر عذاب  یاشک رو یسیخودم که آمدم خ به

 زدم و گفتم: یزورک

  یناراحت شد شیادآوریخوام که با  یمعذرت م-

 بشیاش بود منصرف شد و آن را از ج یلباس ورزش بیاش که در ج یبزند اما با زنگ گوش یباز کرد که حرف دهان

 یرا رو یداده شد تماس را متصل کرد و گوش شینما《دوروک  》به صفحه اش انداخت اسم یو نگاه دیکش رونیب

 گوشش گذاشت

فکر ها بودم که  نیزبانشان به کالس مخصوص بروم در هم یریگ ادی یداشتم برا میتصم د،یگو یدانستم چه م ینم

که فرسنگ ها با لحن قبل از تماس  یلبش بود و با لحن یکه رو یظیو با لبخند غل دیرس انیبه پا ایسون یمکالمه 

 داشت گفت:فرق 

ازم خواست  یینجایتوام ا دیفهم یمن رو هم دعوت کرد که وقت هیدوستش مهمون ینامزدم بود گفت امشب خونه -

 دعوتت کنم

 جواب دادم دیتصورش هم سخت بود بدون ترد یآن هم مختلط! حت ینگاهش کردم مهمان متعجب

 آم ینه من نم-

   باال انداخت ییابرو

  ؟یتنها خونه بمون یخوا یم یعنی-

 تفاوت گفتم: یب

 شهاب خونست -

 یایکه با من ب یو تو مجبور ست؛یشک نکن که شهاب خونه ن-

 یبد نبود ُمردد بودم اما بعد از کم میبرا یخوش گذران یماه غم و غصه کم کی نیکردم بعد از ا یکه فکرش را م حاال

 سکوت جواب دادم

  امیحله م-
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 بلند شدم و ادامه دادم میجا از

  رمیدوش بگ رمیمن م-

باشد درباره  ادمیرفتم  رونیحمام از اتاق ب لینگفت به اتاقم رفتم و بعد از برداشتن وسا یزیزد و چ میبه رو یلبخند

 درست کردن حمام با شهاب صحبت کنم.  ی

*** 

ساعت خوابم  کیشب سرحال باشم،  یمهمان یرا بخوابم که برا یگرفتم ساعت میاز دوش گرفتن مختصرم تصم بعد

بلند شدم و شروع به  میرفت با عجله از جا یم یکیچشم باز کردم هوا رو به تار یشد به سه ساعت و وقت لیتبد

لختم را شانه زدم  یرنگ و رژ لب سرخم چهره ام را جذاب کرده بود موها ییطال ی هیکردم، خط چشم و سا شیآرا

 یم شیتر به نما شیرا ب کمیداشت و کمر بار یکه مدل عروسک یداشتم لباس مشک میو دورم رها کردم تصم

 بزنند. دیخواست تنم را همه د یرنگ بپوشم دلم نم یگذاشت به همراه ساپورت مشک

را  فمیکرم رنگم را به تن کنم؛ ک یگرفتم پالتو میداشت پس تصم یرفتن شدم هوا سوز سرد یبعد آماده  قهیدق ده

آمدم،  نییدر سالن نبود از پله ها پا یآمدم کس رونیرنگم از اتاق ب یمشک یکفش ها دنیعد از پوشبرداشتم و ب

به سمتم برگشت و نگاه  میقدم ها یبا صدا دمیرنگ د یکوتاه و عسل یبود با لباس ستادهیرا که پشت به من ا ایسون

ماند با ذوق به سمتم آمد و  رهیخانومانه تر شده بود و نگاه او به من و لباسم خ میمال یشیمن به صورتش که با آرا

 گفت:

  یشد بایچقدر ز یوا-

 زدم و گفتم: یلبخند

 طور  نیتوام هم-

 پر از ذوق جواب داد یزد و با لحن یلبخند 

 منتظرمونه. رونیدوروک ب میبر-

به راه افتاد و من هم پشت سرش،  یمن به سمت درب ورودگرفتم جلوتر از  یآمدم و کنارش جا نییپله را پا نیآخر

 رفتم. یمضخرف نم یوقت به آن مهمان چیکاش ه یاما ا
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پارک شده بود روشن شد و چند لحظه بعد  ابانیکه آن سمت خ ینیکه همان لحظه چراغ ماش میخارج شد اطیح از

 و به سمت ما آمد... شد ادهیاز آن پ دیشد صورتش را د یم یشب به سخت یکیکه در تار یپسر

 

با  یکه در ذهنم از او داشتم اشتباه از آب در آمد! پسر یچهره اش تمام تصور دنیشدن دوروک و د کینزد با

که زده بود  یلش پینگاهم را از صورتش گرفتم و به ت ؛یعمل یکه برنزه شده بود و دماغ یو پوست یقهوه ا یموها

 ایآمدند  یاصاًل به هم نم ستاد،یاز او کنارش ا دنو بعد از جدا ش دیرفت و او را در آغوش کش ایدوختم به سمت سون

 گفت: ایگفت نگاهش کردم که سون یزیحرف ها بود رو به من چ نیتر از ا شیب ایسون اقتیکه ل میبهتر بود بگو

 دنتیگه خوشحالم از د یدوروک م-

 زدم و جواب دادم یمصنوع یلبخند

 طور نیمنم هم-

 یو دوروک بعد از مکالمه ا ایبود! سون یپسر نیچن دنیاز د یخودم هم قبولش نداشتم خوشحال یکه حت یدروغ

 یپسر نیچن ایهمچون سون یکوتاه به راه افتادند و من هم پشت سرشان قدم برداشتم، توقع نداشتم نامزد دختر

 باشد!

که  یکالم یب کیبه حرکت در آمد، همه در سکوت به موز  نیگرفتن در آن ماش یو بعد از جا میدیرس نیماش کنار

 رونیبه ب ینگاه میکرده بود یرا ط یمتوقف شد مسافت کم نیبعد ماش قهیو ده دق میشد گوش سپرد یپخش م

 شوم ادهیپ دیداد با ینشان م دیرس یم شبه گو کیبلند موز یکه از آن صدا ییالیو یانداختم که درب باز خانه ا

رفت،  نیپارک کردن ماش یگرفت و دوروک هم برا یکنارم جا ایبعد سون یشدم لحظه ا ادهیشتم و پرا بردا فمیک

 خورد یبه چشم م یو اشراف کیش یبه اطراف انداختم خانه ها ینگاه

زد،  شیبه رو یشدن دوروک سربلند کرد و لبخند کیاش مشغول بود با نزد یکه به ور رفتن با گوش ایسون

 کی یبدون حت دمیکه د ییکه تمام سنگ فرش بود و برعکس تمام خانه ها میشد یبزرگ اطیدوشادوش هم وارد ح

 درخت!
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کرده بود،  نیآن را دلنش دیتاب یم اطیکه از پنجره به ح یدر آن پارک شده بود نور رنگارنگ یمتیگران ق یها نیماش

با لباس فرم مخصوص جلو آمد  یمهماندار میشد را باال رفت یم یلوکس منته یکه به خانه ا یدو پله ا هیهم قدم با بق

 دعوت کرد. لمن و کت دوروک را گرفت و ما را به داخ یو پالتو

مختلف بود که به صورتم هجوم آورد چشمم به  یو ادکلن ها گاریدود س ییکه به داخل گذاشتم بو یقدم نیاول با

 ینور رقص نور بود و به سخت یکه وسط سالن بزرگ خانه درحال رقص بودند افتاد، تنها روزنه  یدختر پسر تیجمع

بار  زیزدن برداشتم و همراهش به سمت م دید زدست ا ایشدن دستم توسط سون دهیبا کش دیخانه را د یشد فضا یم

نگاه  ختیر یخودش مشروب م یکه برا ایبودند قدم برداشتم، با تعجب به سون دهیچ یادیز یدنیآن نوش یکه رو

 را به سمت من گرفت تعجبم دوچندان شد! وانیل یکردم که وقت

 یج یانداخت، د یو به اطراف نگاه دینوش یتکان دادم که شانه باال انداخت و خودش جرعه ا ینف یبه نشانه  یسر

 دنیرحال رقص و بوسد یاز سالن زوج یشد و هر گوشه ا یپخش م یسمت چپ سالن کنار پنجره بود آهنگ آرام

فرستادم  ایسون شنهادیقبول کردن پ یرابه خودم ب یچندش آور گرفتم و لعنت یهم بودند نگاهم را از صحنه ها

 بود.  یکسل کننده ا یچقدر مهمان

آن  یبود رفتم و رو واریکه کنار د یتوجه به او به سمت مبل یکه کنارش بود هم صحبت شده بود ب یبا دختر ایسون

که با  یفرد دنیکنارم سر برگرداندم و با د یکس ستادنیزدم که با احساس ا یم دیحوصله اطراف را د ینشستم ب

 بلند شدم... میکرد آرام از جا یلبخند نگاهم م

 

 یسبز رنگش ب یباعث شد نگاهم را به چشم ها شی!صدانجایرا داشتم جز رادمان آن هم ا یهرکس دنید توقع

 اندازم

 جا کجا! نیما کجا اش ،یبه به چه سعادت-

 سکوتم ادامه داد دنیفرستادم که با د رونیرا کالفه ب نفسم

 !نمشیب یشهاب کجاست؟ نم-

 کردم جواب دادم ینگاه م ایکه به سون یرا از نگاهش گرفتم و درحال نگاهم

  ومدمیبا شهاب ن-
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 آورد و گفت: کیرا به وجودم القا کرد سرش را نزد یکه حس بد یکرد و با لحن یمکث

 یمثل تورو تنها فرستاده مهمون یشهاب متاسفم که دختر یبرا-

فاصله کنارم نشست سر برگردانم و با اخم نگاهش  نینشستم که با وقاحت تمام با کمتر میتوجه به حرفش سر جا یب

 مستانه سر داد و گفت: یکردم، خنده ا

  ریسخت نگ ادیز-

 یاحساس م دم؛یرقص همراه دوروک د ستیگشتم که او را وسط پ ایدنبال سونهمان اخم سر برگرداندم و با نگاه  با

 خورد. یندارد و تلو تلو م یکردم حال مساعد

توجه به  یکردم اما ب یبود را حس م رهیرخ صورتم خ مینگاه رادمان که به ن ینیآمدم، سنگ یکاش همراهش نم یا

 همان حالت ماندم

به دوروک  ینشسته بود رفتم؛ نگاه یصندل یکه رو ایبلند شدم و به سمت سون میساعت بعد بود که از جا مین حدود

 بود انداختم سر خم کردم و کنار گوشش گفتم: ایبه سون رهیکه با نگاه نگرانش خ

 خونه؟ میشه برگرد یم-

 یم دیافتاد چه با یم شیبرا یهم گذاشت، دلهره داشتم اگر اتفاق یکه چشم رو دیحرفم را نشن ییگو ایسون اما

که کنار  یدهانش گرفت و با عجله به سمت در یدستش را رو ایزدم که سون یافکار دست و پا م نیکردم؟ در هم

کرده بود نگاهم به  یرو ادهیمشروب ز دنبود قدم برداشت و دوروک هم پشت سرش؛ به گمانم در خور یدرب ورود

به  وانیعقب برگشتم و رادمان را که با لبخند و ل را کنارم حس کردم به یثابت ماند که حضور فرد ایسون یخال یجا

 گفت: یدو رگه ا یو با صدا دینوش وانشیل یاز محتوا یجرعه ا دم،یکرد د یدست نگاهم م

 هیدختر خوب ایسون-

 که گفت متعجب نگاهش کردم  یاما با جمله ا دیشد حرفش را شن یم یبه سخت کیبلند موز یصدا با

کرد و  کیرا به دهانش نزد وانیل یرنگش کرد و با ژست خاص یشلوار مشک بیکوتاه دستش را در ج یاز خنده ا بعد

 انداخت و گفت: یآمدند نگاه یبه سمت ما م یکه همراه دوروک به سخت ایبه سون

 بشناسمش؟ یتوقع نداشت هیچ-
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 نه تکان دادم که ادامه داد یبه نشانه  یسر

 یبشنو یتوقع ندار یو حت یدون یهست که نم زایچ یلیخ-

شدم و با  کینزد ایو دوروک کنارمان وقت فکر کردن به حرف رادمان را از دست دادم، به سون ایسون دنیرس با

 دمیپرس ینگران

  یخوب-

 دییگفت که دوروک هم به نشان تا یزیرادمان به سمت دوروک رفت و چ ست،یحالش خوب ن دمینداد که فهم یجواب

 حرفش را بدانم که رادمان به سمتم برگشت و گفت: یحرفش سر تکان داد کنجکاو بودم معن

 دوروک یو از اون جاهم برن خونه  مارستانیرو ببره ب ایدوروک قراره سون-

 

 که در ذهنم بود را داد یرادمان پاسخ سوال یشود؟!صدا یمن چه م فیشده بودم پس تکل جیکرد، گ یمکث

 برسونم و تورو قراره من-

که  یکرد با استرس یم یداند چه فکر یخدا م دید ینه! اگر شهاب مرا با رادمان م یداد وا یدر سرم اکو م حرفش

 گذاشته بود گفتم: ریتاث میصدا یرو

 رمیممنون من خودم م-

 کرد و گفت: یبه درب ورود یرادمان از چشمم دور نماند، اشاره ا پوزخند

 برو یتونیاگه م-

رفتند که متوجه نشدم! به سمت رادمان که  یآن ها مواجه شدم ک یخال یو دوروک برگشتم که با جا ایسمت سون به

برگرداندم  یجز رفتن با او نداشتم پس با حرص رو یکرد برگشتم به گمانم راه یو با تمسخر نگاهم م نهیدست به س

و همهمه  یآن همه شلوغ انیتر شد، م شیو حرصم ب دیبه گوشم رس دنشیخند یو جلوتر از اون به راه افتادم صدا

 نیماش دنیرنگش رفت از د دیسف ینیکه رادمان به سمت المبورگ میمن از خانه خارج شد لیبعد از برداشتن وسا

منتظر آمدن رادمان شدم که  یرفتم، کنار درب بزرگ آهن رونیب اطیآرام از ح یباال انداختم و با قدم ها ییابرو
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 تیبا عصبان یصندل یگرفتن رو یمتوقف شد، با اخم درب جلو را باز کردم و بعد از جا میپا کنار نیبعد ماش یلحظه ا

 را به حرکت در آورد... نیکوتاه کرد و ماش یحرکاتم خنده ا دنیآن را بستم که رادمان با د

 

  

 

قصد  ییشدم، رادمان گو رهیخ دیرس یبه نظر م باتریکه شب ها ز یبه شهر نیبرگشت را در سکوت ماش ریمس

 راند ینداشت مرا به خانه برساند که آنقدر آرام م

  میدیشهاب در آن بود رس یکه خانه  یبه کوچه ا باالخره

 نیا به لعنت کردم حس را قلبم تپش شدن تند من و شد متوقف  خانه یبا سرعت از کنارمان گذشت و جلو ینیماش

با اخم به رادمان  یترمز کرد شهاب نگاه نشیماش ید و درست رو به روشهاب است گاز دا دیشانس؛ رادمان که فهم

 را خاموش کرد نیانداخت و ماش

به رادمان که با  یو آب دهانم را قورت دادم و نگاه دمینگاهش به سمت من افتاد سرخ شدن صورتش را د یا لحظه

ه رادمان از حرص خوردن شهاب لذت داشتند ک یدانم چه باهم مشکل یکرد انداختم نم یتمسخر به شهاب نگاه م

 برد یم

زد و از کنارم گذشت جرات نگاه کردن به شهاب  یشدم که رادمان بوق ادهیپ نیاز ماش یتشکر ایگفتن حرف  بدون

شدم شهاب مشغول پارک کردن  اطیسست وارد ح یرا به داخل برد با پاها نیدرب را زد و ماش موتیرا نداشتم؛ ر

وارد خانه شدم و با عجله پله ها را باال  سرعتفرار از عکس العملش به  یشمردم و برا متیبود فرصت را غن نیماش

 یقدم ها یدرب اتاقم بردم که صدا ی رهیزد؛ دستم را به سمت دستگ یبه قلبم چنگ م یبیعج یرفتم دلشوره 

دادم و  هیبود وارد اتاق شدم و بعد از بستن در به آن تک دهیقلبم امانم را بر یتکاپو دمیشن نییشهاب را در سالن پا

 یبه تنم انداخت نم یشک شهاب بود لرزه ا یاز پله ها که ب یباال آمدن فرد یهم گذاشتم صدا یرو را میچشم ها

 کرد یتر م شیاسترسم را ب نیدهد و هم ینشان م یدانستم چه عکس العمل

 یا دهیدانستم مقاومت در برابرش فا یم د،یکش نییرا پا رهیگ دستگدرن یو بدون لحظه ا دیپشت در رس باالخره

 ندارد پس کنار رفتم تا وارد شود
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نگاهش را دور تا دور اتاق  د،یبودم در نگاه اول مرا ند ستادهیا واریاول را که داخل اتاق گذاشت چون کنار د قدم

را پر  نمانیب یفاصله  یبود که فوران کرد با قدم یآتشفشان ییمن گو دنیماند با د رهیمن خ یچرخاند و در آخر رو

 دیداد غر یم نهم فشارشا یکه از حرص رو شیدندان ها نیکرد و از ب

 ؟یبود یکدوم گور یتو با اون عوض-

 یعصب یانداختم که چانه ام را در دست گرفت و مجبورم کرد به چشم ها ریترس به سکسکه افتاده بودم؛ سر به ز از

 زد ادیفر یبلند یبا صدا دیوتم را که دشوم سک رهیاش خ

 ...یدختره  یزنیدِ چرا حرف نم-

اشک را به چشمانم ندادم و سرم را به شدت چرخاندم که چانه ام از دستش خارج  دنیچک یگرفت اما اجازه  بغضم

 گفتم: دیلرز یکه از شدت بغض م ییدوختم و با صدا شیشد؛ نگاهم را به چشم ها

 یحرف بزن یطور نیبا من ا یحق ندار گهید-

 کمیشد باز هم نزد یعصب یبه خنده ا لیزد پوزخندش تبد شیبه موها یاز من دور شد و چنگ یزد و قدم یپوزخند

 آمد و گفت: 

 یدختر حاج یکن یم یچه کار ستیمعلوم ن ،ینفر هیهر روز با -

اش شدم و  رهیو با حرص خ دمیفرو بردن بغضم کش یبرا یقیکرده نفس عم نیپدرم توه رتیکردم به غ یم احساس

 گفتم:

 دمیرادمان رو اونجا د یکه اونجا حالش بد شد و با دوروک همراه شد، به طور اتفاق یرفتم مهمون ایمن به اصرار سون-

 امیو مجبور شدم باهاش ب

کنم و ادامه  دایپ یتر شیبود، سکوتش باعث شد جرات ب انیدر چهره اش نما تیتر شده بود اما هنوز عصبان آرام

 دادم

 مجبورم فتیبدم اما به خاطر پاک کردن افکار کث حینداره برات توض یلیکه دل نیبا ا-

بار من بودم که  نیا دمید میلب ها یاش را رو رهینگاهش کردم و نگاه خ ینبود وقت نجایحواسش اصال ا ییگو

 دیرفت و درب را محکم کوب رونیحرف و به سرعت از اتاق ب یپوزخندم ب دنیپوزخند زدم، با د
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و  دمیداد کش یشهاب را م یکه بو ییاز هوا یقیماند نفس عم رهیاش خ یخال یو واج از حرکاتش نگاهم به جا هاج

 ییدر تنم خودنما ییبایکه به ز یرنگ دیسف ریلباسم با لباس خواب حر ضیرفتم بعد از تعو میبه سمت کمد لباس ها

 آن رها کردم یخود را رو میکردن موها ازکرد چراغ را خاموش کردم و به سمت تخت رفتم و بعد از ب یم

توانستم انکار کنم در  یام را نم یبودم اما نگران ریکه از او بخاطر رفتار امشبش دلگ نیرفت با ا ایبه سمت سون فکرم

 شهاب خواب چشمانم را ربود قیآخر با فکر نگاه عم

*** 

بود بردم و آن را برداشتم  یعسل یکه رو یوانیچشم باز کردم و دستم را به سمت ل یبه سخت میگلو یحس خشک با

 نییاز تخت پا یموفق نشدم و با کالفگ یام شوم و بخوابم ول یتشنگ الیخیکردم ب یآب! سع یاز قطره ا غیاما در

 بود یکیغرق در تار نرفتم، سال رونیداد از اتاق ب یم نشان را صبح سه ساعت  آمدم

که در سالن پخش  یبود وتنها نور کیآمدم همه جا تار نییاز پله ها پا یقینفس عم دنیاما بعد از کش دمیترس یکم

 گرفت یسرچشمه م اطیشده بود از چراغ روشن در ح

آب قصد رفتن  یرفتم و بعد از برداشتن بطر خچالیآشپزخانه قدم برداشتم و بدون روشن کردن المپ به سمت  به

پرت کردم که  نیزم یرا رو یو بطر دمیکش یبلند غیکه در سالن افتاد ج یمردانه ا ی هیبه اتاقم را کردم اما باسا

و دست  هیشدن سا کیبلند تر بکشم، با نزد رادومم  غیو ج دیایبه وجود ب یناهنجار یشکستنش باعث شد صدا

 د...دهانم گذاشته شد نفسم بند آم یکه رو یمردانه ا

 

 شهیم دارینزن رزا ب غیج سیه-

که در قلبم  یکه گفت تمام ترس یخورد و با جمله ا یبه گردنم م ادیز یکیشهاب بود که به علت نزد ینفس ها هُرم

 بود! نجایرا به غم داد پس رزا ا شیبود جا

به  یدهانم گذاشته بود پس زدم و قدم یرو میصدا دنیبر یرا که برا یخواست خفه اش کنم با حرص دست یم دلم

شکسته  یها شهیهم فشردم ش یرا رو میزدم و چشم ها یبلند غیج دیچیپ میکف پا یدیجلو برداشتم که درد شد

که شهاب به سرعت  دیگونه ام چک یرو یاشک هآنها قدم گذاشته بودم از درد قطر یبرده بودم و رو ادیرا از  یبطر ی

تر کرده بود محو  ییایصورتش هاله انداخته بود و چهره اش را رو یرو ینور کم ستادیا میبه سمتم آمد و رو به رو

 خواستم! یپسر خودخواه را م نیرا فراموش کرده بودم چقدر ا میپا دیبودم و سوزش شد شیتماشا
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 دیکش رونیکه در آن غرق بودم ب ینیریمرا از عالم ش شیلب ها تکان

 شده  یچ نمیبب نیبرو بش ایب-

به مبل مانده بود  یآمد قدم یزد م یکه غر م یمبل رفتم پشت سرم در حال نیتر کیحرف و لنگان به سمت نزد یب

به کف  یسرد نشستم و با روشن شدن برق توسط شهاب نگاه یها کیسرام یو همان جا رو دیکه درد امانم را بر

 انداختم. میپا

انداخت و  میپا قیبه زخم عم یبردم؛ نگاه یاش پ یودگزانو نشست تازه به خواب آل یبه سمتم آمد و رو شهاب

 یپ ایرا از چنگ زدن پ نیحرف به سمت اتاقش قدم برداشت کالفه بود و ا یشد ب انیدر چهره اش نما ظیغل یاخم

 دمیفهم شیموها

آمد و با سرعت به سمت  رونیاش کم شود، شهاب از اتاق ب یزیسوزش و خونر دیرا با دستم فشردم تا شا میپا مچ

فرستاد و دستش را به  رونیبعد پالتو به دست به سمتم آمد نفسش را با حرص ب یطبقه باال رفت لحظه ا یپله ها

بلند شدم با کمکش  میاز جا یو به سخت شتمگرمش گذا یبرگرداند، دستم را در دست ها یسمتم دراز کرد و رو

خانه قدم  یبه سمت درب ورود میپا دیدست اش انداختم، با درد شد یرو وزنم را ینیرا به تن کردم و سنگ میپالتو

 میرو یم مارستانیزخمم به ب ی هیبخ یدانستم برا یچون م دمینپرس یسوال میبرداشت

 یشهاب و بو یدست ها یباشد، گرم مارستانیاگر مقصد ب یبود حت ایکار دن نیلذت بخش تر میشهاب بودن برا با

پله نشستم و  نیآخر یآمدم و رو نییو با کمک شهاب پا یبرده بود پله ها را به سخت ادمیعطر تلخش درد را از 

و  دیکش یقیهمه توجه ام را جلب کرد نفس عم زروشن تر ا یبه آسمان انداختم که ستاره ا یمنتظرش ماندم، نگاه

 در دل گفتم:

 《بود! یشب خوب امشب》

بلند شوم، شهاب با اخم پشت رل نشسته بود  میو از جا رمیسمان بگباعث شد نگاه از آ میکنار پا نیکردن ماش ترمز

گفتم که  یرا حس کردم و آخ ناخواسته ا ینشستم درد بد یصندل یگرفتم و رو نیدستم را به کاپوت ماش یبه سخت

 خارج شد. اطیرا به حرکت در آورد و از ح نیشهاب ماش

رفته  میکه از پا یادیگذشت به خاطر خون ز یعت از آنها مها در آن ساعت از شب خلوت بود و شهاب با سر ابانیخ

شد و به سمتم آمد در  ادهیچشم باز کردم که شهاب پ یبه سخت نیناخواسته بسته شد با توقف ماش میبود چشم ها

شهاب به  یبود انداختم اشاره  میکه رو به رو یبزرگ مارستانیبه ب یشوم، نگاه ادهیرا باز کرد و کمک کرد پ نیماش
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از دختر ها به  یکیبعد  یبه تن داشتند توجه ام را جلب کرد که لحظه ا یچند دختر که لباس مخصوص پرستار

که آنجا  یتکان داد و کمک کرد از چند پله ا یسر حیمل یدانم شهاب چه گفت که دختر با لبخند یسمتم آمد؛ نم

 یکرد انداختم، بغض بد یداده بود و ما را نگاه م هیتک نیبه ماش نهیبه شهاب که دست به س ینگاه مبود باال برو

 سپرد؟! بهیدختر غر نیاو مرا به ا یعنیفشرد  یرا م میگلو بیس

 یآن به سمت اتاق یکه همان اطراف بود برد و بعد از نشاندن من رو یدختر مرا به سمت تخت مارستانیورود به ب با

 دکتر بخش است به سمتم آمدند. دمیلباسش فهم یرو یبا نوشته  که یپانسمان و زن لیرفت و چند لحظه بعد با وسا

 داشت دستش را به سمتم دراز کرد و گفت: یشرق یا افهیزن که ق دندیکه رس کنارم

 سالم من آلما هستم -

آوردم دستش را در دست  ینم ادیبه  یزیآشنا بود اما چ میباال انداختم نامش برا ییحرف زدنش ابرو یفارس از

 گرفتم و گفتم:

 الین-

 زخمم بود گفت: یکه مشغول شستشو یزد و در حال یلبخند

 یشناسمت زن شهاب یم-

به صورت متعجبم انداخت و  یسرسر یاسم شهاب باز کردم که نگاه دنیرا که از درد بسته بودم با شن میها چشم

 ادامه داد

 شهاب  یمیمن زن آرادم دوست صم-

 و آرام گفتم: دمیپاش شیبه رو یآوردم و لبخند ادیبه  رانیش تماس آن شب شهاب را در احرف با

 د؟یهست یرانیخوشبختم، ا-

توجه ام را جلب کرد و نگاهم را از آلما که  یفرد یشدن قدم ها کینزد یحرفم تکان داد، صدا دییبه نشان تا یسر

 شدم. رهیآمد خ یتوجه به نگاهم به سمتمان م یبود گرفتم و به شهاب که ب میزدن پا هیمشغول بخ

 آمده بود گفت: شیلب ها یشهاب لبخند رو دنیکه با د آلما
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 ورا نیبه به شهاب خان از ا-

 لبم آورد... یحرفش لبخند را رو یلب سالم کرد که آلما با ادامه  ریزد و ز یمصنوع یلبخند شهاب

 

 بشه بشینص ییبایز نیبه ا یتو دختر یبه بد اخالق یکردم پسر یوقت فکرش رو نم چیه-

شده بود انداختم؛سکوت سالن  رهیبه آلما به رو به رو خ یتفاوت و بدون دادن جواب یبه شهاب که ب ینگاه یرچشمیز

 کردنِ آلما از بلندگو شکست جیرا پ

 زد و گفت: مانیبه هردو یلبخند لشیرا زد و بعد از جمع کردن وسا هیبخ نیآخر آلما

 دیکنم خوشبخت بش یآرزو م-

 به من کرد و ادامه داد رو

 خوشحالم بال بدور خداحافظ یلیباهات خ ییاز آشنا-

 لبخند نگاهش کردم و جواب دادم با

 زمیطور ممنون عز نیمنم هم-

 یب میکرده بود پا قیزدن تزر هیبخ یکه برا یکه از آن آمده بود رفت؛بخاطر آمپول یتکان داد و به سمت اتاق یسر

کردم  یمصنوع یبود افتاد حرصم گرفته بود سرفه ا ستادهیا نهی، نگاهم به شهاب که هنوز هم دست به سحس بود

سالن بود برگشت و  یکه گوشه  یلچریبا و بعدرفت و چند لحظه  یحرف به سمت حسابدار یکه به سمتم برگشت ب

و آن را به سمت درب  ادستیگرفتم که شهاب پشت سرم ا یجا لچریو یرو ینشستن کمکم کرد به سخت یبرا

حواله اش  یکه با اخم نگاه دمیشهاب د یدختر صندوق دار را رو ی رهیآخر نگاه خ یکرد لحظه  تیهدا یخروج

 کردم

بار من بودم که دستم را به ستمش دراز  نیشهاب درب را باز کرد ا نیکنار ماش دنیبود که با رس شیگرگ و م هوا

درب را محکم بست  یصندل یشدنم رو ریفرستاد و به سمتم آمد بعد از جاگ رونیاش را کالفه ب یکردم، نفس حرص

 اُفتد یبه تنم ب یفیکه باعث شد لرزش خف
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 ینگاهش کردم که با ژست خاص یواشکیرا به حرکت در آورد،  نیماش یرا دور زد و سوار شد با تک استارت نیماش

 کرد یود و با اخم به جلو نگاه مداده ب هیتک شهیش یرا به لبه  یگریدستش به فرمان و د کی

 دورگه و پر از حرص گفت: ییو با صدا دیاش کش دهیخشک یلب ها یرو ینگاهم را حس کرد که زبان ینیسنگ ییگو

 یوبال گردنم شد یباعث دردسر شهیهم-

گفت و اگر من نبودم االن رزا را در آغوش گرفته و در خواب  یراست م دیحقارت کل وجودم را فرا گرفت شا احساس

 از صورتم شده بود مرا به خود آورد یروزها جزئ نیکه ا یاشک دنیبودم و چک یمن اضاف دیبود، شا قیعم

نقش بست، هوا کاماًل  میشده بود رو به رو میها یعبور از آن از روزمرگ یکه به تازگ یکه بلند کردم کوچه ا سر

که توجهم را جلب  یزیچ نیشد اول اطیرا زد و وارد ح موتیکه شهاب ر میبود اطیدرب ح یروشن شده بود رو به رو

 که به تن داشت یو نامناسب یآمدن رزا از خانه بود، آن هم با لباس خواب مشک رونیکرد ب

درنگ  یشد که رزا ب ادهیپ نیبود آمد شهاب از ماشکه حال توقف کرده  نیبه شهاب به سمت ماش رهیلبخند و خ با

شهاب نشست دلم آتش گرفت  یدر گوش شهاب گفت که خنده بر لب ها یزیخود را در آغوشش انداخت و آرام چ

در را  ی رهیهم فشردم و دستگ یبود را رو ستنیگر یکه آماده  میچشم ها ؛یگریعشقم در آغوش د دنیاز د

و تمسخر  ریبود و متوجه رفتنم نشد اما نگاه سرشار از تحق ستادهیشدم شهاب پشت به من ا ادهیو با درد پ دمیکش

خود را به  یداند با چه زجر یبرگرداندم خدا م یو رو دمیزد را د یبود و حرف م ستادهیشهاب ا یرزا که رو به رو

 سوخت. یخودم م ییتنها یدلم برا میبهتر است بگو دیشا ایتنگ شده بود  مادرم یخانه رساندم؛ دلم برا

که  یآن نشستم و چشمانم را بستم؛ تنها صحنه ا یرو یبه خود را به کاناپه رساندم به آرام واریدست گرفتن به د با

 دیخند یکه در آغوشش م ییدر ذهنم نقش بست لبخند شهاب بود و رزا

توجه به من به سمت  یرزا باعث شد چشم باز کنم و با نگاهم از ورودشان استقبال کنم ب یشهاب و قهقهه  یصدا

 زند. یکردم شهاب قبل از رفتن به اتاقش به من سر م یبودم که فکر م الیاتاق شهاب رفتند چقدر خوش خ

از اتاق شهاب  ییصدا چیرا با اشک گذراندم ه یبود ساعت دهیامانم را بر میفشردم سوزش پا میدست ها نیرا ب سرم

 داد یانداختم که هشت صبح را نشان م وارید یبه ساعت رو یآمد گمانم خواب بودند، نگاه ینم

بود که  یغربت او تنها کس نیدر ا دینشاند شا میلب ها یلبخند را رو ایو ورود سون یباز شدن درب ورود یصدا

 دنیماند و با د رهیکف سالن و بعد به من خ یهابعد نگاهش به خون  یکم دیاول مرا ند یکرد، لحظه  یدرکم م

 گرفت با عجله به سمتم آمد ینگاهش رنگ نگران میپانسمان پا
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 ه؟یچه سر و وضع نیشده؟ ا یمن! چ یخدا یوا-

حالم رها  نیو شهاب مرا با ا نجاستیرزا ا دیفهم یکردم، وقت فیتعر شیرا برا شبید یزدم و ماجرا یجان یب لبخند

 ریبلند شد ز شیداد و با حرص از جا تیرا به عصبان شینگذشت که جا یکرده چشمانش رنگ غم گرفت اما لحظه ا

 لب گفت:

 احمق یپسره -

 من بدون در زدن با حرص درب اتاق را به شدت باز کرد که... یتوجه به صدا زدن ها یسمت اتاق شهاب رفت و ب به

 

 یینقش بست؛جا میکه رزا را در آغوش گرفته بود رو به رو یلخت در حال یتنه  میا نشهاب ب ریباز شدن در تصو با

 ینگاه ایخواب آلود به سون یداشت شهاب سر بلند کرد و با چشم ها دینشسته بودم که به داخل اتاق کاماًل د

که با  ایمنو و سون نینشست و نگاهش ب شیاشد که رزا هم هاج و واج در ج زیخ مین شیانداخت متعجب در جا

 کرد در رفت و آمد بود ینگاهشان م تیعصبان

 یکرد و به شهاب چشم دوخت؛دلم م یگفت که رزا اخم یزیاش چ یعصب یبه رزا انداخت و با صدا ینگاه ایسون

 زد. یخند شینداد و ن یشهاب هم جواب یخواست بدانم چه گفت که حت

بار رزا با اخم جوابش را داد و  نیگفت که ا یگریه کمرش زد و جمله ددستش را ب کی ایبلند شد اما سون شیاز جا رزا

قصد  ایحرف سون کیبا  یعنیو خز دارش رفت و آن را به تن کرد، متعجب نگاهش کردم  یمشک یبه سمت پالتو

 رفتن کرد؟!

 

 یه بود و لحظه رفتن شد یکردم؛ رزا آماده  یدرحال پخش بود که با ذوق نگاه م میرو به رو یجانیه یلمیف ییگو

 یبه من انداخت که با پوزخند رو ینگاه یچشم ریگونه اش نشاند و ز یرو یآخر به سمت شهاب رفت و بوسه ا

 برگرداندم

خانه رفت، هرچه فکر  یرزا تا کنار در ورود یبدرقه  یدر گوش شهاب گفت که شهاب هم جوابش را داد و برا یزیچ

 وجود نداشت! یاقیاشت چیشهاب و رزا ه یکردم در رابطه  یم
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بزنم که با آمدن شهاب آن را  شیتخت شهاب نشسته بود انداختم و دهان باز کردم صدا یکه رو ایبه سون ینگاه

 و به اتاقش رفت نداختیبه من ن ینگاه مین یبستم، حت

 زیگوش ت شیصدا دنیحواله اش کنم اما با شن ییرا کم کرد و باعث شد در دل ناسزا دمیبست که د مهیرا تا ن درب

 کردم

 ایبود سون یچه حرف نیا-

 دیبه گوشم رس شیصدا ینداشتم ول دید ایسون به

 بمونه نجاینداره شب رو ا یلیحقش بود به نظرم دل-

 اش زد و گفت: دهیژول یبه موها یکه چنگ دمیرا د شهاب

 پس گند نزن امیکه مجبورم باهاش کنار ب یدون یخودت م-

که بلندتر از  ایسون یسکوت کردند و صدا یباعث اجبارش بود! لحظات یزیچه چ یعنیشُکه ام کرد  یلحظه ا حرفش

 حد معمول بود سکوت را شکست

 ؟یدیکنار رزا خواب یو اومد یحالش ول کرد نیرو با ا چارهیدختر ب نیا یاصالً تو به چه حق نمیبب-

به  یچنگ ایکرد و بدون جواب دادن به سونروشن  یگاریگفت کالفه س ینم یزیسکوت کرده بود و چ شهاب

 حرکت آن را به تن کرد و از اتاق خارج شد و خانه را ترک کرد کیکه کنار تخت افتاده بود زد، با  شرتشیت

 زانو زد میآمد و کنار پا رونیاز اتاق ب ایبعد سون یقیفرستادم، دقا رونیحبس شده ام را همراه با آه ب نفس

در چشم  رهیگرمش گرفت و خ یدست سردم را در دست ها ایسون د،یشهاب به گوشم رس نیاستارت ماش یصدا

 شد و گفت: میها

 یها، تو منو دار یاصالً ناراحت نش-

حرف را زد جواب لبخندم را با لبخند  نیبرده بود که ا یام پ یکس یزدم حتماً به حس ب شیپر از درد به رو یلبخند

در آن  یمفصل یکه صبحانه  ینیبعد با س قهیو به سمت آشپزخانه رفت؛ چند دقبلند شد  شیمهربانش داد و از جا

 زدم و گفتم: شیرو هب یکاناپه نشست لبخند قدر شناسانه ا یبود کنارم رو دهیچ
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  ایممنونم سون زیبه خاطر همه چ-

 جواب داد یپر از انرژ ینان تست زد و به سمتم گرفت و با لحن یعسل رو یکم

 بخور حرف نزن ریبگ-

 یپا و آن پا م نیگفتنش ا یکه برا یبلند شد و من حرف شیبعد از تمام شدن صبحانه از جا دمیو کوتاه خند آرام

 کردم را به زبان آوردم

  ایسون-

 رفت که به سمتم برگشت و منتظر نگاهم کرد؛ ادامه دادم یسمت آشپزخانه م به

 تماس گرفت شهیوصلم و نم رانیز به اپراطور ابا تلفنت به مامانم زنگ بزنم آخه هنو شهیم-

و آن را به سمتم گرفت که تشکر  دیکش رونیب نشیشلوار ج بیاش را از ج یزد و بدون حرف گوش قیعم یلبخند

پر  شیصدا دنیشن یدلم برا دیچیمادرم در گوشم پ یخانه را گرفتم که بعد از چند بوق صدا یکردم، با شوق شماره 

 زد  یم

را با  ینیریش یوانمود کردم که زندگ ینگفتم و جور یزیچ میپا یدگیمادرم حالم را خوب کرد که از بربا  مکالمه

 گذرانم یشهاب م

را به سمت اش گرفتم که همان لحظه زنگ تماسش به صدا در آمد؛  یرا صدا زدم و گوش ایتماس سون انیاز پا بعد

 یدانم چه م یشهاب را شناختم نم یهم صدا میکه داشت یاز فاصله ا یرا گرفت و تماس را وصل کرد حت یگوش

 گفت یبار م کیچند لحظه  ایگفت که سون

 باشه-

 دنیبه آن نداشتم به سمتم برگشت که منتظر نگاهش کردم با د یکه حس خوب یتماس اش با چهره ا انیاز پا بعد

 و گفتم: دمیخشکم کش یلب ها یرو یسکوتش زبان

 شده؟ یچ-

 و گفت: دیکش یکالفه ا پوف
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 شهاب بود -

 تکان دادم و جواب دادم یسر

  یشد یشکل نیگفت که ا یدونم خب چ یم-

 را به چشمانم دوخت و گفت... نگاهش

 

  رهیجشن بگ نجایقراره امشب ا-

 نگاه کردم و گفتم: ایباال انداختم چه خوب! با ذوق به سون ییابرو

 ؟یتو چرا پکر یول هیکه عال نیا-

 را از من گرفت: نگاهش

 جشن فرق داره  نیآخه ا-

 کرد و کالفه ادامه داد یمکث دمیقاپ یهوا م یشد را رو یکه از دهانش خارج م یکلمات

 آماده کنن نجارویاتفاق افتاد و نشد ا نیبود که ا نجایا شبیرزا د نمیهم یرزا و شهابه، برا یجشن نامزد-

شُکه بودم و مات و مبهوت  دند،یکوب یبود که بر سرم م یگفت همچون پتک یکه م یکرد هر کلمه ا میبه پا یا اشاره

در دل به افکار چند  یزدم پوزخند یپلک هم نم یبودم و حت رهیخ ستینگر ینگران مرا م یکه حاال با نگاه ایبه سون

که عشق  دمید یامشب با چشمان خودم م یعنیزدم،  ستیشان ندر رابطه یاقیکردم اشت یکه فکر م شمیساعت پ

 کند؟ یم یگریام حلقه در دست دختر د یدوران کودک

لرزان  ییو با صدا دمیتند و پشت سرهم کش قیرا تار کرد چند نفس عم دمیکه در چشمانم جمع شده بود د یاشک

 گفتم:

 برم باال یکمکم کن شهیم-
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پله ها را باال آمدم  یکش و به سختتکان داد و به سمتم آمد، با کم یکرد سر یدلسوزانه نگاهم م یکه با نگاه ایسون

 یکه جلو یتک مبل راحت میرفت یا شهیش واریرا عوض کرد و به سمت د ریمس یکه با قدم میرفت یبه سمت اتاقم م

 دیگوشم رس بهآرامش  یصدا نم،یبود را مرتب کرد و کمک کرد بنش وارید

 ؟یالزم ندار یزیچ-

او هم  دیگذاشت شا میبه سمت پله ها رفت و تنها یگریدادم که بدون گفتن حرف د تکان《نه》یبه نشانه  یسر

 دارم ییبه تنها ازین شیهضم حرف ها یدانست برا یم

رو به رو هم حال  یفضا ییبایز یخانه فوق العاده بود! اما حت نیا یانداختم واقعًا نما بایو ز اهویپر ه ابانیبه خ ینگاه

دوخته بود  میکه مهال برا یاثبات پاپوش یاگر برا دیدانستم شا یم زیم را مقصر همه چنداد خود نیخرابم را تسک

اگر به اجبار حاج صادق  دیاش باشد شا یمثل رزا در زندگ یدختر هدادم ک یحق را به شهاب نم نیکردم ا یتالش م

 شد یاز من متنفر نم نگونهیا رفتیپذ یمرا نم

همچون اه  یگرفتم و کالفه و پر از بغض نفس میدست ها نیزد که سرم را ب یدر ذهنم دست و پا م دیشا هزاران

آمد  یکه از پله باال م ییقدم ها یآمد صدا یاز دستم بر نم یکار اما  قبول کردم که مقصر خودم هستم دم،یکش

 بود مردانه ییقدم ها یصدا نیا ستین ایدانستم سون یباعث شد سربلند کنم م

وجودم را در سالن حس نکرد و با اخم به  دم،یو شهاب را د دیبودم که انتظارم به درازا نکشبه پله ها دوخته  چشم

در دلم بود  شیکه چند لحظه پ یو در دل قربان صدقه اش رفتم، تمام حس بد دیدلم لرز دنشیسمت اتاقم رفت با د

 ستادیبه درب اتاق زد و منتظر ا یرفت ضربه ا نیاز ب

که  میباال انداخت و به طرفم قدم برداشت روبه رو ییابرو دنمیبه سمتم برگشت با دکردم که  یمصنوع یا سرفه

و در ذهنش دنبال  دیبگو یزیخواهد چ یکردم م یدوخت سکوت کرده بود احساس م رونینگاهش را به ب دیرس

 و گفت: دیکرده بود کش رشکه جذابت ششیته ر یرو یدست قیعم یگردد، بعد از نفس یمناسب م یکلمه ا

 ؟یاز جشن امشب که خبر دار-

 اش غم به قلبم هجوم آورد و سر تکان دادم یادآوری با

 ادامه داد که 

 یبگو خواهرم یاگه اومد اینباش  ایما باخبر بشه؛  یاز رابطه  یخوام کس ینم-
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 سخت بود؛ میدرک حرفش برا دیآخرش اشک در چشمانم جوش یکردم که با کلمه  ینگاهش م رهیخ

 تظاهر کنم خواهرش هستم؟ ایاشم؟ نب من

برگرداندم،  یرو دیکه از چشمم چک یاشک دنیند ینگفتم و برا یزیپسر چقدر خود خواه بود چ نیمن! ا یخدا

 گذاشت میحرف تنها ینگاهش را حس کردم که پس از چند لحظه ب زیدل انگ ینیسنگ

در سرم  یاز دوست داشتن، تنفر و غم بود... افکار مختلف یبیکرده بودم؛ احساسم ترک ریهزاران حس مختلف گ نیب

او  یبرا یگفتم وقت یبا خودم م یکردم و گاه ینسبت به شهاب فکر م قمیبه احساس عم یدادند گاه یجوالن م

و مثل خودش  رمیگ یم دهیکه دارم را ناد یحس سدهد، پ یم حیرزا را به من ترج یدارم، وقت یندارد چه حال تیاهم

 کنم. یم رفتار

گرفتم در جشن امشب به عنوان خواهرش حضور داشته باشم با  میو کلنجار رفتن با خودم تصم یطوالن قیاز دقا پس

کنم! با حرص اما  کیمردانه اش را تحر رتیخواست غ یانجام دهم اما دلم م یکار اشتباه دمیترس یم نکهیوجود ا

 شدن در جشن به سمت اتاقم قدم برداشتم... هآماد یبلند شدم و لنگان برا میاز جا ممیاز تصم یمصمم و راض

 

و  شانیپر یو موها دهیشدم، صورت رنگ پر رهیبه خودم خ نهییرنگم نشستم و در آ دیسف شیآرا زیم یصندل یرو

 یرو یو به آرامساخته بود؛ از حال زارم بدم آمد دست بردم و کرم پودر را برداشتم  ماریب یاز من دختر ختهیبهم ر

زدم با  میبنفش را با دقت پشت پلک ها هیو سا دادمحالت  ملیو فردارم با ر یمشک یصورتم پخش کردم؛ به مژه ها

 ام کارم را به اتمام رساندم. هیو با رژ لب هم رنگ سا دمیبرجسته ام رنگ بخش یبه گونه ها یآجر یرژگونه 

نقش  میلب ها یرو تیام لبخند رضا ییبایز دنیبه صورتم انداختم که با د یو با دقت نگاه دمیاز کار کش دست

را صدا  ایبلند سون یفکر با صدا نیآنها را فر کنم و با هم یگرفتم کم میو تصم دمیلختم کش یموها نیب یبست، دست

 زدم

 ت در چرخاندبه سمت اتاق نگاهم را به سم شیو قدم ها ایبسته شدن درب اتاق سون یگذشت که صدا یقیدقا

 دیکش یقیمن نفس عم دنیدر بود که با د ی رهیدستگ  یوارد شد هنوز دستش رو مهیرا باشدت باز کرد و سراس در

 و با حرص گفت:

  دمیاز دست تو دختر ترس-
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 به صورتم انداخت و با ذوق گفت: قیدق یشد نگاه کمیبرد و نزد یصورتم پ شیزدم که تازه به آرا یلبخند

 !یدختر معرکه شد یوا-

 به خود انداختم و جواب دادم نهییدر آ یگرید ینگاه

 ها ستین یگیکه تو م میاون جور-

 و ادامه دادم دمیکش میموها نیب یکردم دست ینگاه م نهییطور که به آ همان

 موهام رو فر کنم؟ یکم یکن یکمکم م-

 یخال یبه جا یرفت، نگاه رونین داد و از اتاق بتکا یحرف سر یچهره و رفتارم شکه بود ب دنیکه هنوز از د ایسون

در دست داشت  سیبابل یکه جعبه  یاش انداختم و از رفتنش متعجب شدم که سوال ذهنم را با برگشتنش در حال

 پاسخ داد

 داشتم جانیو تاب دار کنم و ه چیلختم را پ یگرفته بودم موها میبار بود که تصم نیاول

بلند و پرم کرد  یو شروع به فر کردن موها ستادیبرگردم و پشت سرم ا واریگفت به سمت د ایگذشت که سون یقیدقا

 تخت رها کرد و گفت: یخود را رو ایو در آخر سون دیطول کش یکه دو ساعت

 نیباالخره تموم شد؛ خودت رو بب-

 و گفتم: دمیکش یفیخف غیحالت گرفته بود با ذوق ج ییبایکه به ز ییموها دنیبرگشتم و با د نهییسمت آ به

 شده  یعال-

 یم نییکه از سالن پا ییرفت سرو صدا رونیاز اتاق ب لشیو بعد از جمع کردن وسا دیبه حرکاتم کوتاه خند ایسون

 جشن آمده بودند لیوسا یآماده ساز یبود که برا ییآمد نشان از آمدن کارگر ها

رفتم و به  میکردم، به سمت کمد لباس ها یشهاب را عاشق خود م دیشدم من با ینم ریس دمیجد یچهره  دنید از

 یاز جنس لباس بود و رو یبزرگ ونیکه پشت کمرش پاپ یبلند و دنباله دار یاسی راهنیآن همه لباس پ نیب یسخت

 شده بود را انتخاب کردم یاش سنگ کار نهیسرشانه و س

 رفت تعجب کردم چقدر زود گذشت! یم یکیرو به تارکه  ییهوا دنیناخودآگاه به پنجره افتاد و از د نگاهم
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باال  یکمرش بود را به سخت یکه رو یپیخوش دوختم عوض کردم ز راهنیرا با پ میتخت نشستم و لباس ها یرو

 رفتم نهییو به سمت آ دمیکش

نداشتم و  یشباهت چیه شیچند ساعت پ یاحوال و افسرده  ضیخودم سرشار از ذوق شدم به دختر مر دنید با

 کرد یم ییدر تنم خودنما ییبایلباس به ز

 توجه ام را جلب کرد ایشده بود که صدا زدن اسمم توسط سون کیبه پنجره انداختم هوا کاماًل تار ینگاه

 همه اومدن میبر ایب یاگه آماده ا الین-

رفتم با  رونیو از اتاق ب لباسم را در دست گرفتم یکفش عاجز بودم پس دنباله  دنیاز پوش میپانسمان پا بخاطر

 دنیلبم نقش بست او هم با د یرو یکه داشت لبخند ییبایز شیرنگ و آرا یمشک یدر لباس عروسک ایسون دنید

 برداشتمکرد، جلوتر از او به سمت پله ها قدم  دیو تمج فیمن شروع به تعر

که در  یتیبه جمع یاجماع یدم و نگاهآم نییکردم آرام شوم پله ها را پا یسع قیداشتم اما با چند نفس عم استرس

 یکه لحظه ا ستادمیکه نگاه ها به سمتمان برگشت همان جا ا میسالن بود انداختم چند پله مانده بود به سالن برس

گرفت که باعث شد سر  یبیماند رنگ نگاهش حالت عج رهیکرد خ یم ییکه دلربا اهیناخداگاه نگاهم در دو چشم س

 گوشم گفت: ریآرام ز ایاندازم، سون یب ریبه ز

 کنه ینگات م یچطور نیبب-

 و سر بلند کردم که... دمیخند زیر

 

سالن رفت، نفس حبس شده  گریبه تن داشت را گرفت و به سمت د یرنگ دیسف یماکس راهنیدست رزا که پ شهاب

 آمدم نییمانده را پا یباق یفرستادم و چند پله  رونیام را ب

 یجا یرا جا یو مخصوص بایز یها یو صندل زیآن را جمع کرده بودند و م لیتمام وسابه سالن انداختم که  ینگاه 

به همراه  یبزرگ سالن بود و دو صندل یکنار پنجره  یج یشده بود و د یرقص خال یبودند، وسط سالن برا دهیآن چ

 یو در نور کم تیافتاد که دور از جمع یشهاب و رزا قرار داده بودند نگاهم به کاناپه ا یرا به گمانم برا ییبایز زیم

 دوروک رفته بود انداختم دنید یکه برا ایسون یخال یبه جا یقرار داشت افتاد آرام به سمتش قدم برداشتم و نگاه
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داشتم  میکه تصم نیکردم با ا دایزدن شهاب پ دید یکمتر شد و تازه وقت برا میکاناپه سوزش پا یگرفتنم رو یجا با

کندم، با چشم دنبالش گشتم که باالخره همراه رزا و کنار چند مرد  ینم دنشیتار کنم اما دل از دهمچون خودش رف

کرد و ته  یم ییدر تنش خودنما ییبایرنگش به ز یآب راهنیو پ یکت و شلوار سرمه ا دمشیدر حال خوش و بش د

رد نگاهم را  دمیکه از کنارم شن ییبودم اما با صدا شیتر کرده بود محو تماشا یکه داشت او را خواستن یکم شیر

 دادم و سر چرخاندم رییتغ

 ؟یدوستش دار-

بور رنگش وقت  یدرست کردن موها یزده بود و معلوم بود برا یاسپرت پیکرد ت رمیباز هم رادمان بود که غافل گ و

 دست از کنکاش کردن برداشتم شیصرف کرده است با صدا یادیز

 نشده؟ یجمع برات عاد یمن تو دنیانگار که هنوز د-

 از چند لحظه سکوت گفتم: بعد

 !نمتیشهاب بب یتوقع نداشتم تو خونه -

 زد و گفت: یشخندین

 نجامیمن با دعوت رزا ا یاگه بدون شهیجالب م-

 سوال ذهنم را در چشمانم خواند که گفت: ییکاناپه نشست، بحث جالب شد و با تعجب نگاهش کردم گو ی لبه

 رزام یمن پسرعمه -

 دمیزد پرس یکه تعجب در آن موج م یبود؟! سوالم را با لحن یرانیرزا ا یعنیباور بود  رقابلیغ میحرفش برا هضم

 !ه؟یرانیرزا ا-

 کرد گرفت و جواب داد یم یدلبر ییکه کنار مرد سن باال یاش را از دختر رهینگاه خ رادمان

 ینرفته و فارس رانیوقت ا چیرزا ه یشد و ُمرد؛ ول ضیمر شیبود که چند سال پ یرانیا شهیمن م ییپدرش که دا-

 کنه یصحبت م یرو هم به سخت
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 یکه به گفته  یازدواج لیخواست دل یکه از رادمان گرفته بودم، دلم م یزیناچ یدلم خوشحال بودم از اطالعات در

رادمان  ییگو یول دمینپرس یزیبس است پس چ یبار اول کنجکاو یبود را بدانم اما احساس کردم برا یشهاب اجبار

 دیگفتگو مشتاق بود که پرس یادامه  یبرا

 ه؟یپانسمان پات چ انیتونم بپرسم جر یم-

 گفت: یکردم که بعد از سکوت کوتاه فیرا تعر انیجر مختصر

 یجمع خوشگل تر شد یدختر ها یمواظب خودت باش، مخصوصاً امشب که از همه  شتریب-

صدا زد که با خجالت سر بلند کردم اما  یانداختم هجوم خون به صورتم را حس کردم، اسمم را با لحن آرام ریبه ز سر

دست در  تیبود خشکم زد! شهاب بود که با صورت سرخ شده از عصبان ستادهیکه پشت سر رادمان ا یفرد دنیبا د

من رد نگاهم را گرفت و سر  ی دهیرنگ پر رتصو دنیرادمان گوش سپرده بود، رادمان با د یبه حرف ها بیج

 بلند شد شیاز جا عیچرخاند و سر

انجام دهم توجه اش  یکه کار خاص نیکه شهاب بدون ا نیدر دلم نشست از ا یحس خوب یداشتم اما از طرف اضطراب

 شهاب مرا به زمان حال برگرداند یبه من جلب شد غرق در افکار دخترانه ام بودم که صدا

 یزن یحرف م الیا نبار آخرت باشه ب-

در  یکرد رادمان دست قیرا به اعماق وجودم تزر ینیریبا لحن پر از حرصش حس ش یاسمم از زبانش حت دنیشن

 سر به رزا که با چند دختر مشغول گفت و گو بود گفت: یرنگش کرد و با اشاره  یشلوار مشک بیج

 هم حق انتخاب داره الین یعنی نیکه اون زنته و ا فهمنیامشب همه م-

که از  یگرفت نداشتم؛ شهاب با صورت یصورت م نشانیکه ب یبه مکالمه ا یکردم حس خوب یو واج نگاهشان م هاج

بودن ضربه  یبه خاطر ناگهان دیبه صورتش کوب یرفت به سمت رادمان رفت و مشت محکم یم یرو به کبود تیعصبان

بلند شدم با ترس به سمت  میاز جا یبه سخت وزدم  یکوتاه غیتاد جاف نیزم یرادمان تعادلش را از دست داد و رو

 شهاب رفتم که ادامه داد

  یاریم فتیزدم که بار آخرت بشه اسمش رو به دهن کث نویا-

شهاب ترس  یبلند و عصب ینفس ها یکردند، سکوت خانه را در بر گرفت صدا یجمع شده بودند و نگاهمان م همه

زد اما  یرا کنار زد و به سمت شهاب آمد تعجب در چشمانش موج م تیرا به وجود همه انتقال داده بود رزا جمع
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 یدر سکوت به رادمان و شهاب نگاه م عجبانداختم همه با ت تیبه جمع ینگاه یرا نداشت دزدک یجرعت گفتن حرف

شده بود  یخون یو انگشت شصتش را کنار لبش که کمبلند شد و به سمت شهاب آمد  شیجا از  کردند؛ رادمان

 و آرام کنار گوشش گفت: دیکش

  ذارمیجواب نم یکارت رو ب نیا-

 یرفت، رزا با تنفر نگاه رونیبا حرص از خانه ب یگفت که رادمان بدون گفتن حرف یزیبه سمت اش رفت و چ رزا

توجه به رزا به سمتم آمد و  یاخت اما شهاب ببود اند یشهاب که هنوز هم عصب یحواله ام کرد و دست در بازو

 دیایبه وجود ب یشدنش باعث شد در قلبم تالطم کینزد

 گفت... یبلند باًیتقر یو صدا تیانداختم که با عصبان ریبه ز سر

 

 ؟یدیفهم یشیم کیتو ج کیالدنگ ج نیبار آخرت باشه با ا-

که  یبیبه عقب رفته بودند اما من با حس عج یکه زده بود همه قدم یادیاش به دلم نشست از فر یکوچه بازار لحن

 یحرفش سر تکان دادم اما دلم م دییشدم و آرام به نشان از تا رهیخ اهشیس یداشتم سر بلند کردم و در چشم ها

رد ک ینگاهم م دمید یرا م یدیکه در آن حس جد یبا نگاه یبدون گفتن حرف ستد،یلحظه با نیخواست زمان در هم

 گفت: یدورگه ا یرزا به خودش آمد و با صدا یقدم ها یبا صدا یبود ناگفتن یو در قبلم غلغله ا

 یبمون نجایخوام ا یبرو باال نم-

 یحت یعنیجا خوش کرده بود  میراهشان کردم بغض در گلو یدر دست رزا از کنارم گذشتند؛ نگاهم را بدرقه  دست

 من تنفر داشت؟! دنیاز د

 یزیخود را با چ یبود و هرکس دهیاز هم پاش تیبرداشت کنم جمع یگرید زیتوانستم چ ینم نیحرفش به جز ا از

 شد ینبودنم نم یمتوجه  یدانستم با رفتنم کس یسرگرم کرده بود، به سمت پله ها قدم برداشتم و م

 

 نیاز ب یره رفتم و بعد از باز کردن آن براپله ها را باال رفتم و به اتاقم پناه بردم با بستن در به سمت پنج یآرام به

 فشرد یرا م میحرف ها بود و گلو نیسمج تر از ا ییگو یفرستادم ول هیخنک به ر یاز هوا یقیبردن بغضم نفس عم
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هم گذاشتم در  یتک مبل کنار پنجره نشستم، چشم رو یو درشت روشن شهر گرفتم و رو زیر یاز چراغ ها چشم

از  یکرد را تصور کردم که باعث شد بغضم بشکند و قطره اشک یدر دست رزا انگشت م که شهاب یذهنم لحظه ا

 بسته ام بچکد یچشم ها یگوشه 

کردم و  یکه وصف حالم بود را پل یبرگشتم آهنگ میرا برداشتم و سر جا یعسل یرو یبلند شدم و گوش میجا از

 کرد یآهنگ حال خرابم را خرابتر م یشدم کلمه به کلمه  رهیخ رونیدادم و به ب هیسرم را به مبل تک

 

 بهت نگفتم از خودم چرا

 نگفتم عاشقت شدم چرا

 نذارم خراب شه رابطمون که

 

  میکه برات بغض خال حاال

 میکه تو چه حال ینیبب یستین

 خودتو بهم برسون... شهیم اگه

 

 《نگفته هام_ یاتیب ایپو》

 

 گرفته بود گفتم: هیکه از فرط گر ییاکه به در خورد با صد یضربه ا با

 تو ایب-
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به  ایرا پاک کردم سون میو اشک ها دمیگونه ام کش یرو یشد دست انیدر چهار چوب نما ایباز شد و قامت سون در

 دیصورتم کش یرو یمبل نشست و دست یدسته  یسمتم آمد و رو

 ؟یکن یم شیبارون یکه الک ستیچشات ن فیح-

 دمیبرگرداندم و پرس یدر دل دارم، رو یو غم بزرگ ستین یدانست که الک یهم م خودش

 تموم شد؟-

 سکوت کرد و در آخر گفت: یا لحظه

 رنیاعالم شد کم کم همه دارن م شونیآره نامزد-

 و بغضم را فرو دادم دمیکش یقیبود نفس عم نیسنگ میبرا《ینامزد》ی کلمه

 رهیبلند شد و به سمت در رفت دستش که به دستگ شیندارم بدون حرف از جا یدانست حال خوب یکه م ایسون

 گفتم: دیرس

 م؟یحرف بزن شهیم-

 شوق به سمتم برگشت و جواب داد با

 البته-

 دمیمقدمه پرس یتخت نشست در سکوت منتظر بود شروع به حرف زدن کنم، ب یرفته را برگشت و لبه  راه

 !ه؟یو چرا اون روز گفت که بودنش با رزا اجبار هیمشکل شهاب و رادمان چ-

بعد نگاهش رنگ اضطراب گرفت و با لحن پر از  یام شد لحظه ا رهیمتعجب خ یسوالم سر بلند کرد و با نگاه با

 گفت: یاسترس

 بهتره یسوال رو از خود شهاب بپرس نیخب به نظرم ا-

 گفتم:با اصرار  هیدانستن قض یکه داد کنجکاوترم کرد برا یجواب

 کنم بگو یاز اون برج زهرمار بپرسم خواهش م تونمیکه نم یدون یم-
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همه  یروش رو نیا شهیشود هم یم میطرز نگاهم تسل نیدانستم با ا یکج کردم و مظلومانه نگاهش کردم م سر

 بعد گفت: ی! کممایجواب داده بود مخصوصا ن

 یقول بده ناراحت نش یول گمینگام نکن م یخب اونجور یلیخ-

شد  رهیکه با وزش باد به رقص در آمده بود خ یو به پرده ا دیزدم و سر تکان دادم نگاهش را از چشمانم دزد یلبخند

 کرد که قلبم را به درد آورد... ییو شروع به گفتن حرف ها

 

 چشم تو چشم یامتحان رو داده بودم به خونه برگشتم که به محض ورودم با پسر نیروز که آخر هی شیدوسال پ-

 نبود جز رادمان یشد و اون کس امیدن یهمه  یشدم که روز

 ادامه داد دیرس یبه گوش م یکه به سخت ییغرق بود، با صدا گرید ییدر حال و هوا یینگاهش کردم گو متعجب

مختلف  یشد به بهونه ها ادیدوست شهاب بود و مثل برادرش اون روز باهاش آشنا شدم و کم کم رفت آمدهامون ز-

 کردم اونم دوستم داره یعاشقش شدم و حس م دمیگذشت که فهم یدو ماه میو باهم خوش بود میذاشت یقرار م

 شیاما لبخندش محو شد و جا دیکش یقیکردم نفس عم ینقش بست حس خوبش را درک م شیلب ها یرو یلبخند

 را به اخم داد و گفت:

شب رادمان من رو  هیاز رادمان مطمئن شدم بهش بگم،  یخواست وقت یشهاب از رابطمون خبر نداشت و من دلم م-

 بود ییایرو یلیخ زیشد و همه چ میشب زندگ نیبه رستوران دعوت کرد و بهم درخواست ازدواج داد اون شب بهتر

 گوش سپردم شیبه حرف ها اقیرزا و شهاب برسد پس با اشت ی هیتر به قض عیخواست سر یم دلم

 یاصرار م یشد اما هرچ قهیبا رادمان دست به  یبه پا کرد حت یچه قشقرق یدون یمچند روز بعد به شهاب گفتم ن-

موقع از حرفاش  اون《خوره یبه درد تو نم رادمان》گفت یجمله م هیمخالفتش رو بدونم اون فقط  لیکردم که دل

 گفت! یکه درست م دمیبعد ها فهم یگرفت ول یحرصم م

 در برابر حس بدش مقاومت کرد و دوباره شروع کرد یداد ول یحرف ها آزارش م نیگفتن ا ییکرد گو یمکث
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رفتار رادمان عوض شده بود سرد شده بود اما من عاشقش  میرو با مخالفت شهاب به رابطمون ادامه داد یماه کی-

ازم خواست به  امکیپ هیشب با  کیداد اما  یتاب به تماس هام جواب نم یخبر بودم و ب یازش ب یبودم چند روز

 که گرفته بود برم یپارت

تمام تالشم رو کرده بودم که  دهیرفتن نم یدونستم اجازه  یرفتن شدم به شهاب خبر ندادم چون م یشوق آماده  با

 یکاش نم یکه داده بود رسوندم اما ا یبود که خودم رو به آدرس کیبشه و موفق هم شدم. هوا تار ریچشم گ مییبایز

شدم  اطیتوجه وارد ح یب یترس به دلم رخنه کرد ول یا حظهکه از شهر دور بود ل ییالیو یبه خونه  دنیرفتم! با رس

 تیداد با ورودم به خونه جمع یکه اونجا بود مهم بودن جشن رو نشون م ییمدل باال ییها نیآهنگ و ماش یصدا

که به صورتم هجوم آورد  یگاریعطر و دود س یدر حال خوردن مشروب، بو یدر حال رقص بودند و تعداد یادیز

 نبود  یخبر یدنبال رادمان گشتم ول تیجمع نیحالم رو بد کرد با چشم ب

جواب نداد، کم کم  یبود نشستم و با رادمان تماس گرفتم در کمال ناباور یدرب ورود کیکه نزد یصندل یرو

زدم و تماس رو وصل  یدمان لبخنداسم را دنیو د یاسترس وجودم رو در بر گرفت اما چند لحظه بعد با لرزش گوش

 دیشد صداش رو شن یم یکردم به سخت

 باال منتظرتم یطبقه  ایب-

 یکه به طبقه  ییبا افکار احمقانه ام از پله ها ندیخواست مرا تنها بب یکه دلش م نیرا قطع کرد ذوق کردم از ا تماس

باز بود توجه ام را جلب کرد،  مهیازاون ها که ن یکیشد که  انیرو به روم نما دیدوم متصل بود باال رفتم چند درب سف

باز رفتم و اسمش رو صدا  مهیدر ن کیشب برسه؛ نزد نیبود که به ا هتل هیکه تمام حرکات رادمان  دمیبعد ها فهم

 گفت: یدو رگه ا یزدم که با صدا

 زمیعز نجامیمن ا-

به اتاق  یاجماع یانداخته بود؛ نگاه هیرنگ در اتاق سا یبه دلم ننشست وارد اتاق شدم نور کم آباژور آب لحنش

 هیکه به اون تک یبروم اما با در بسته و رادمان رونی! به سمت در برگشتم که از اتاق بدمیرادمان رو ند یانداختم ول

 داده بود رو به رو شدم

شانه  یم سرش را روبلند شدم و کنارش نشست میاز جا د؛یچک یم سشیاشک از چشمان خ یکرد قطره ها سکوت

 ام گذاشت و گفت:

 اون مست بود الین-
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 ادامه داد دهیبر دهیزد بر یم هق 

 خواست به من... یاون... اون م-

 لب گفتم: ریسردش را در دست گرفتم و ز یها دست

 آروم باش-

 شد و ادامه داد رهینامعلوم خ یباشد! به نقطه ا یآدم نیرادمان چن دیگنج یدر باورم نم یحت

تخت پرتم کرد و  یبرم؛ رو رونیخواستم اجازه بده از اتاق ب یمن که م یتوجه به خواهش ها یتم رو گرفت و بدس-

کرد  دنیخورد با دو قدم بلند به سمتم اومد بدنم شروع به لرز یشد تلو تلو م راهنشیپ یمشغول باز کردن دکمه ها

تخت پناه گرفته  یدستش رو به سمت من که گوشه  تخت نشست و یرو دیکوب یام م نهیوار به س وانهیو قبلم د

 درب اتاق به شدت باز شد و... یکه در کمال ناباور دمیکش یبلند غیبودم دراز کرد ج

 

صحنه  دنیگونه ام رو پاک کردم اما شهاب با د یو اشک رو دمیکش یاز سر آسودگ یوارد شد نفس مهیسراس شهاب

کرد قدم برداشت با  یخمار نگاهم م یسمت رادمان که حاال با چشم ها به یخود شد و عصب یروبه روش از خود ب ی

بود که  شیحرص یاش نشست و مشت ها نهیس یافتاد رو نیزم یرو یبه رادمان زد که بخاطر مست یمشت ضربه ا

 دمیوارد اتاق شد که بعد ها فهم یشده بودم که دختر رهیخ یاومد شُکه به نقطه ا یصورت رادمان فرود م یرو

هوش  یب یکه با صورت خون یشهاب رزا بود؛ شهاب رو به زور از رادمان دیرادمان و دوست دختر جد یدختر عمه 

دستم رو گرفت و  یبودم به سمتم اومد و با حرکت ناگهان دهیند یرو انقدر عصب هابوقت ش چیشده بود جدا کرد ه

 که رزا هم همراهمان اومد میگرفت یجا نیر ماشو د میخارج شد زینفرت انگ یبرد، از اون خونه  رونیاز اتاق ب

 شک داشت اما در آخر گفت: یگفتن حرف یبرا ییسکوت کرد گو یا لحظه

 مست بود و رزا... یلیشهاب خ-

 انداخت منتظر نگاهش کردم که گفت: رینداد و سربه ز ادامه

 رابطه با رزا کرد یگذشت که شهاب رو مجبور به ادامه  نشونیب یزیاون شب چ-

 بزنم؛ چطور ممکن بود؟! دنیخواست خودم را به نشن یدلم م یعنی دمیشن یرا نم شیحرف ها ییگو
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 که گفت: دیدانم چه د یبه صورتم انداخت نم ینگاه

 ؟یخوب الین-

وجدانش هم که  یشود و برا یکس یآبرو الیخینبود که ب یندادم؛ شهاب آدم یگرفتم و جواب میدست ها نیرا ب سرم

 ...یرابطه اش با شهاب بوده ول نیبود و شک داشتم اول یبندو بار یکه رزا دختر ب نیکرد با ا یشده با رزا ازدواج م

بود از  یبا هر جان کندن یجانم را تکان دهم ول یتوانستم جسم ب یم یرفتم به سخت رونیاز اتاق ب ایتوجه به سون یب

 یخواست به آرام یتازه م یآمدم دلم هوا رونیدر سالن نمانده بود از خانه ب یکس رفتم بجز چند زوج نییپله ها پا

آمدن از خانه داشتم فراموش کردم کفش  رونیب یکه برا یبه سمت پشت خانه که پر از درخت بود رفتم با عجله ا

 را بپوشم میها

 دمیرس یکه شهاب در گذشته با رزا داشت به جنون م یاز تصور رابطه ا یبود نشستم حت یکیکه آن نزد یدرخت ریز

 یخانه خاموش شد و از خال یچراغ ها یرا در سکوت نشستم و رفتن مهمان ها را از دور نظاره کردم وقت یساعت

بود بدون  یکیبلند شدم و پله ها را باال رفتم؛ وارد خانه که شدم همه جا غرق در تار میشدن آن مطمئن شدم از جا

 یکردم که صدا زیو گوش ت ستادمیا میسرجا یا نهپچ پچ گو یچند پله را باال رفتم اما با صدا ییصداسرو چیه

 دیشهاب به گوشم رس

 تموم بشه هیقض نیا دیتر با عیتونم باهاش ادامه بدم هرچه سر ینم گهیمن د-

 کرد یبه گمانم با تلفن صحبت م دمیبود که از شهاب شن یجمله ا ریبود؟ ذهنم درگ یمنظورش چه کس یعنی

 به تماسش خاتمه داد گرید یجمله ا با

 من زن دارم بفهم -

 باال رفتم و وارد اتاق شدم ییسرو صدا چیمانده را بدون ه یباق یپله  چند

اش تا  یکه بلند یرنگ یآوردم و لباس خواب مشک رونیاز تنم ب یرفتم و لباسم را به سخت میسمت کمد لباس ها به

شدم اما تمام فکرم  رهیشده ام خ شیبه صورت آرا نهیتخت نشستم در آ یو رو دمیرا پوش دیرس یم میزانو یرو

 میاز جا یناگهان یمیرا پر کرده بود با تصم دمسر تا سر وجو یشهاب بود، کنجکاو شیچند لحظه پ یمکالمه  ریدرگ

انداختم و نفس حبس شده ام را  یبه سالن خال ینگاهآمدم؛  نییاز پله ها پا نیرفتم پاورچ رونیبلند شدم و از اتاق ب

لرزان به سمت اتاق شهاب قدم برداشتم از شانس خوبم در را کامل نبسته بود در دل دعا  یفرستادم و با پاها رونیب
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 یکه ساعدش را رو یتخت در حال یدر به داخل انداختم که شهاب را رو یاز ال ینباشد نگاه نجایکه رزا ا ردمک

 یشتریبسته اش جرات ب یچشم ها دنیبا د دم؛یاش گذاشته بود و با همان لباس ها به خواب رفته بود د یشانیپ

که از پنجره وارد اتاق شده  یشد با نور یم یبه اتاق انداختم اما به سخت یسرسر یکردم و آرام وارد شدم نگاه دایپ

 مهیکردم ن یمن داشتم چه م ایداد خدا یل مرا به وجودم انتقا یبیحس عج لیوسا یست مشک د؛یبود اطراف را د

کردم! از افکار خودم خنده ام  یشهاب وارد اتاقش شده بود و ست اتاقش را نگاه م یچک کردن گوش یشب برا

تپش تند  یداد صدا یم قشینشان از خواب عم نیمنظم شده بود و ا شیکردم که نفس ها هگرفت؛ به شهاب نگا

 یرا رو یکنار تخت انداختم و گوش یبه عسل یکرده بود نگاه خیاز استرس  میو دست ها دیرس یقلبم به گوشم م

 یبود انداختم و گوش لتبه شهاب که هنوز در همان حا گرید یلرزان به سمتش رفتم نگاه یآرام و با پاها دم،یآن د

را گرفت  یستم نشست و گوشد یمردانه رو یذوق کردم و به سمت در رفتم که دست تمیرا برداشتم در دلم از موفق

به شانسم  یهم فشردم و لعنت یشهاب را نداشتم چشم رو دنینفسم حبس شد جرات برگشت و د یلحظه ا

 فرستادم

خواب  یبه اندامم افتاد با صدا یکه داشتم لرزش یاز حدش و ترس شیب یکیبه سمت خودش چرخاند از نزد مرا

 گفت: یآلود

 ؟یکن یم کاریاتاق من چ یتو-

 یبلندتر یانداختم و آب دهانم را با صدا قورت دادم که با صدا ریسر به ز میدانستم چه بگو یبند آمده بود نم مزبان

 گفت:

 ستم؟یمگه با تو ن-

 به عقب برداشتم که به سمتم آمد و... یترس قدم از

 

 ؟یبد حیتوض یخوا ینم-

 و با تته پته جواب دادم دمیکش یقیعم نفس

 زهیمن... چ-

 تر شد کیگرفت و نزد طنتیرنگ ش نگاهش
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 ؟یهوم تو چ-

 جواب دادم عیدرنگ و سر یدر ذهنم جرقه زد و ب یفکر یا لحظه

 خواستم به مامانم زنگ بزنم یمن م-

 که زد ذوقم فروکش کرد یخالص شدم اما با حرف شیکردم که از شر سوال ها ذوق

 وقت شب؟! اونجا اآلن دم صبحه نیا-

و  ستادمیپشت به او ا یرفتم با حرکت ناگهان یآمد و من عقب م یش گرفتم؛ به سمتم مرا از چشمان جسور نگاهم

آمدم بدون نگاه کردن به پشت سرم از پله ها باال رفتم دو پله مانده بود به سالن باال برسم که  رونیاز اتاق ب عیسر

کرد،  یبه شدت درد م میخم پازدم و ز ینفس نفس م ودمکه کرده ب یانداختم از عجله ا نییبه پا ینگاه یدزدک

 تکان داد و وارد اتاق شد یکه سر دمیشهاب را د

افتادن در  ریدادم و خنده ام را رها کردم؛ گ هیام گرفته بود خود را به اتاق رساندم و بعد از بستن در به آن تک خنده

 طنتشینشست و با فکر به نگاه پر از ش میلب ها یرو یبود لبخند یشب آن هم توسط شهاب دوست داشتن مهین

 چشم بستم و به خواب رفتم.

*** 

خواست به خوابم ادامه دهم پس  یدلم م دم،یسرم د یچشم باز کردم که او را باال ایصدا زدن اسمم توسط سون با

 آخر گفت: یندادم به سمت در رفت و لحظه  یباز هم اسمم را صدا زد که جواب دمیسرم کش یپشت کردم و پتو را رو

 !این یخوا ینم رونیب میقراره با شهاب بر یباشه بخواب ول-

که  ایرفت، به لطف سون رونیو ب دیام خند دهیژول ی افهیق دنیبلند شدم که با د میاز جا عیاسم شهاب سر دنیشن با

و تاپ  یشلوارک مشک دنیگرفتم و بعد از پوش یا قهیبه شهاب گفته بود حمام اتاقم درست شده بود دوش پنج دق

گل  میآب لپ ها یبه خود انداختم باز هم بخاطر گرم یهنگا نهیدورم رها کردم در آ سیبلندم را خ یقرمز رنگم موها

 رفتم رونیبه خودم زدم و از اتاق ب یسرخ شده بود چشمک میانداخته و لب ها

 دمیکش یخجالت م شبمیه خاطر کار دکاش شهاب در خانه نباشد از رو به رو شدن با او ب یدل دعا کردم ا در
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به شانسم فرستادم و سالم  یدر دل لعنت دمیآشپزخانه رفتم و برعکس هر روز شهاب را در حال خوردن صبحانه د به

انداختم تا  ریشهاب نشستم سر به ز یرو به رو یصندل یو رو ختمیر یخودم چا یکردم که سر تکان داد، برا یآرام

 سکوت را شکست شین باشم که صدااش در اما رهیاز نگاه خ

 !یکه جواب سوالم رو نداد ومدیخوابت م شبیانگار د-

از سر  ینفس ایبا ورود سون یکنم ول دایپ یتا جواب دمیچ یبدهم در ذهنم کلمات را کنار هم م یحاال چه جواب ایخدا

 گفت: یپر از شوخ یکنارمان نشست و با لحن ایزد سون یشخندیکه از چشم شهاب دور نماند و ن دمیکش یآسودگ

 ها دیخوب با هم خلوت کرد-

 کرد ایبلند شد رو به سون شیقهوه اش را خورد و از جا یجرعه  نیآخر شهاب

 آماده شو  عیسر یایب یخوا یاگه م-

 رفت رونیتکان داد که شهاب از کنارم گذشت و ب یسر ایسون

 خامه در دهان گذاشت و گفت: یلقمه ا ایسون

 ایآماده شو توام ب-

 باال انداختم و جواب دادم ییابرو

 کجا؟!-

 یمجبورش م یایکردم، اگه ب یشهاب رو به زور راض ایب یتولد دوستم توام اگه دوست دار یبرا دیخوام برم خر یم

 ؟یموافق میکنم ناهار رو با هم بخور

 شد یم یفکر کردم از خانه ماندن که بهتر بود! و البته با وجود شهاب عال یکم

 بلند شد و گفت: شیبه نشانه موافقت تکان دادم که از جا یسر

 ادیاآلن صداش در م میآماده ش میپس پاشو بر-

را  یابجذ پیت یدکلته و کت مشک شرتیبراق و ت یزدم و پشت سرش به راه افتادم شلوار مشک شیبه رو یلبخند

رنگم را  یمشک یدست فیصورتم نشاندم ک یرو یمیمال شیلختم را شانه زدم و آرا یبه وجود آورد موها میبرا
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 یمشک پیکه پشت به من با ت دمیام از خانه خارج شدم شهاب را د یمشک یکفش ها دنیبرداشتم و بعد از پوش

داشت در حال گفت و  یظیغل شیبود و آرا دهیپوش شیزانو یتا رو یآب راهنیکه پ ایبود و با سون ستادهیا نیکنار ماش

 گو بود

  دیمرا د ایشدنم سون کیرفتم که با نزد نییپله را پا چند

 

 ؟یکن یدلبر یخوایم طونیش یکرد پیخوشت-

 

 یم نیکه سوار ماش یانداخت و در حال پمیبه ت یکه شهاب هم به سمتم برگشت و نگاه دمیانداختم و خند ریبه ز سر

 آرام گفت:شد 

 موفق هم شد-

درب عقب را  ایسون میرفت نیکرد انداختم؛ به سمت ماش یکه با لبخند نگاهم م ایبه سون یدلم قند آب شد نگاه در

 شهاب زنگ خورد و تماس را وصل کرد یکه همان لحظه گوش میرفت رونیب اطیباز کرد و من هم جلو نشستم از ح

 شد یتر م ظیغل ایگفت اما با هر کلمه اش اخم سون یم یزیدانستم چه چ ینم

 منفجر شد  یهمچون بمب ایتماسش سون انیاز پا بعد

 امیجا نم چیما رو برگردون خونه؛ اون باشه من ه ادیاگه اون م-

 شهاب به سمت اش برگشتم یزد نگاه کردم و با جمله  یکه تند تند حرف م ایو واج به سون هاج

 یار من عادت کنبه بودن رزا کن دیبا-

 دانم منظورش بامن بود یبر سرم فرود آمد م یهمچون پتک حرفش

 دوختم و بغضم را فرو دادم... رونیرا به ب نگاهم
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که پر  یرا به کوچه ا نیکه شهاب ماش میدیاز شهر رس ییبایز ییو باالخره به جا میکرد یرا در سکوت ط یساعت مین

آورد و  رونیب بشیاش را از ج یتوقف کرد، گوش یا دهیکرد و کنار آپارتمان سر به فلک کش تیاز آپارتمان بود هدا

بعد درب بزرگ آپارتمان  قهیو چند دق دیچیپ نیرزا در ماش یو پر عشوه  فیظر یگفت که صدا یزیتماس گرفت چ

 باز شد و رزا خارج شد

 رزا بود! یخانه  نجایا پس

به ارمغان آورده بود پوزخند زدم و نگاهم را از او  شیرا برا یمسخره ا پیت دشیقرمز رنگ و شلوار سف یتنه  مین

 میشوم و جا ادهیتمام درب جلو را باز کرد و منتظر ماند که من پ ییشدم اما او با پررو رهیگرفتم و به رو به رو خ

 حیمل یکه در نگاهش بود لبخند یگرفت از حرص یجا اینلب گفت و کنار سو ریز یزیسکوتم چ دنیبا د ند؛یبنش

 لبم نقش بست یرو

که رزا با  میشد ادهیپ یتوقف کرد، همگ یبزرگ دیبعد کنار مرکز خر یرا به حرکت در آورد و لحظات نیماش شهاب

رد شدند  ایبه گونه اش زد و دست در دست شهاب گذاشت، از کنار من و سون یعشوه به سمت شهاب رفت و بوسه ا

نگاه پر از نفرتم را حواله اش کردم و پشت  دیآنها را بلوند کرده بود کش یکه به تازگ ییبه موها یو با عشوه دست

 سرشان به راه افتادم

پر از اجناس  یداشت با نشان دادن مغازه ها یو دستم را گرفت سع ستادیکه از حال خرابم خبر داشت کنارم ا ایسون

 یبود، با ضربه ا دنیبود که جلوتر از ما همراه رزا در حال خند یمن تمام حواسم سمت شهاب یسرگرمم کند ول بایز

 :تبرگشتم که با حرص گف ایخورد به سمت سون میکه به پهلو

 معلوم هست حواست کجاست؟ چیه-

 و جواب دادم دمیکش یقیعم نفس

 ؟یگفت یزیچ -

 دلسوزانه جواب داد یبود را کنار زد و با نگاه ختهیاش ر یشانیپ یکه رو ییموها

 ستیشهاب مهم ن یحالت برا نیکه اونا خوشن و ا ینیبیم ،یدیکارت فقط خودت رو عذاب م نیبا ا-

 کیبه شهاب که وارد بوت یشدم، نگاه یخودم م یگفت من فقط باعث ناراحت یدرست م یحرفش ناراحت شدم ول از

 تم:گف ایهم فشردم و رو به سون یشد انداختم چشم رو یلباس فروش
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 تفاوت، چطوره؟ یمثل خودش ب شمیمنم م-

 زد و جواب داد یلبخند

 هیعال یحرفت بمون یرو یاگه بتون-

 گفت: ایبعد از چند لحظه سون میتکان دادم و کنار هم قدم زد یسر

 ؟یندار ندتیآ یبرا یبرنامه ا-

 جواب دادم یو بعد از مکث کوتاه ستادمیا میبودن حرفش در جا یخاطر ناگهان به

  رمیبگ ادیرو  نجایخوام برم کالس و زبان ا یاگه بشه م-

دنباله  راهنیکه چشمم به پ میکرد یمغازه ها نگاه م نیتریکرد، در سکوت به و اکتفا《هیعال》زد و به گفتن یلبخند

 یکه پول نیخواست لباس را به تن کنم با ا یهم پشت سرم آمد، دلم م ایرفتم که سون کیخورد نزد یرنگ یریدار ش

آمد، به سمت فروشنده رفتم  یکه تنها به سمت ما م دمیدشدم قبل از ورود شهاب را  کیوارد بوت یهمراه نداشتم ول

 یزیو رو به مرد فروشنده چ دیانداختم که منظورم را فهم ایعاجزانه به سون یفهمد نگاه یکالفه بودم که حرفم را نم

 آورد؛ لباس را برداشتم و وارد اتاق پُرو شدم میگفت که لباس را برا

را در بر گرفته  کلمیکه داشت ه یبه خودم نگاه کردم، لباس با ظرافت خاص نهییآن را به تن کردم و در آ یسخت به

که  ستادمیا نهییآ یرا صدا زدم جلو ایلباس را دو چندان کرده بود در را باز کردم و سون ییبایز دمیبود و پوست سف

 بود گفتم: ایکه سون المینداشتم و به خ دیبه درب د نهییباز شد از آدر 

 مگه نه؟ ادیبهم م-

 تند شدن تپش قلبم شد و به سرعت سر برگرداندم و... باعث《معرکس》که گفت یمردانه ا یصدا

 

  

 

اهش موج زد، در نگ طنتیباز لباسم سر خورد و ش ی قهیصورتم به  یشهاب گره خورد که از رو صیبه نگاه حر نگاهم

 ینیریکه زده بود حس ش یحرف دنیشن یشهاب را نداشتم و از طرف دنیانتظار د میدانستم چه بگو یشُکه بودم و نم
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مرا از  شیصدا دنیآمد اما شن یبه حساب م میبرا ایحس دن نیشدن از طرف شهاب بهتر نیرا در قلبم نشاند تحس

 دیکش رونیافکار دخترانه ام ب انیم

  یکن یها باهاش دلبر یتو مهمون یتونیالبته م-

 دیزد گنگ و نامفهوم نگاهش کردم، چند لحظه طول کش یرنگش کرد و پوزخند یشلوار مشک بیدر ج دست

 در آرام بودنش داشتم گفتم: یکه سع ییکردم و با صدا یظیغل اخم بفهمم را منظورش  تا

 رونینداره برو ب یبه تو ربط-

لختم انداخت و دور شد، با رفتنش به سمت  یبه سرشانه ها گرید یرزا نگاه یداکرد که با ص یجور نگاهم م همان

 دیاشکم چک یشدم که کم کم سرخ شدند و قطره ها میدر چشم ها رهیبرگشتم و خ نهییآ

لباس  دنیآوردم بعد از پوش رونیو لباس را از تنم ب دمیکش سمیخ یگونه ها یرو یخودم بدم آمد دست یسادگ از

ظهر  کیرفتم و نگاهم را در پاساژ که نزد رونیگذاشتم و از مغازه ب شخوانیپ یرفتم و لباس را رو رونیخودم ب یها

به سمتم آمد  دنمیرزا و شهاب در حال گفتگو بود با د اهکه به همر دمیرا د ایسون یخلوت شده بود چرخاندم، گوشه ا

 قدم برداشتند ایرزا هم دست در دست شهاب گذاشت و پشت سر سون

به  شیاش ناخداگاه لبخند زدم که صدا یصورت پر انرژ دنیاز د ستادیا کمیزدم که نزد ایبه سون یمصنوع یبخندل

  دیگوشم رس

 ؟یدیشد نپسند یچ-

 نگاهش کردم و گفتم: کالفه

 ؟یچرا صدات زدم نبود-

 زد و جواب داد ینیریش لبخند

 ادیاون موقع دوروک زنگ زد مجبور شدم به شهاب بگم ب دیببخش-

 سر تکان دادم که ادامه داد آرام

 زده؟ یشده؟ شهاب حرف یزیچ-
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 چشمان غم زده نگاهش کردم و گفتم: با

 خواد برگردم خونه یفقط دلم م ستین یمهم زینه چ-

 آمد که با شوق گفت: ادشی یزیچ ییحرفم گو انیپا با

 ا و ما رو هم دعوت کردرز یخونه  رهیرفت بگم شهاب اومده بود بگه که امروز ناهار رو م ادمیآها -

که شهاب زده بود  یرا ندهم چون با حرف شیحرف ها یگفتن ادامه  یرا ببندم و اجازه  ایخواست دهن سون یم دلم

هم تعجب کردم که  یو از طرف نمیرزا را بب یدوست داشتم خانه  یشدم، ول یآرام م هیداشتم که فقط با گر یحال بد

که در حال بحث با رزا  دمیانداختم و شهاب را د رافنامحسوس به اط یدم نگاهما را دعوت کرده بود! سر تکان دا

 بود ستادهیا یورود یا شهیکنار درب ش

بار رزا  نیا میرفت نیبه سمت ماش دیما سکوت کردند و بعد از خارج شدن از مرکز خر دنیکه با د میسمتشان رفت به

 نشستم ایکنار شهاب و من کنار سون

 کردم و گفتم: ایرو به سون نیبه حرکت در آمدن ماش با

 ؟یدینخر یزیتو چرا چ-

 انداخت و جواب داد رونیبه ب ینگاه

 کنم یم دیتو برو کالس ثبت نام کن منم خر میایعصر باهم م-

 زدینم یرزا هم حرف یحت میحواله اش کردم راه رفته را در سکوت برگشت یکه به فکرم بود نگاه قدرشناسانه ا نیا از

 .دیرس یبه نظر م بیعج نیو ا

نفر و با  نیباز بود و شهاب با سرعت وارد شد رزا اول نگیدرب پارک م،یرزا آنجا بود شد یکه خانه  یکوچه ا وارد

 آرام گفت: شدیم ادهیکه پ یدرحال ایحرکاتش باال انداختم، سون دنیاز د ییشد ابرو ادهیحرص پ

 بازم عنترخانوم قهر کرد-

 زدن به و کردم جمع را  حواله ام کرد خنده ام ینگاه نهییکه شهاب با اخم از آ دمیحرفش بلند خند دنیشن با

به رزا که چند قدم آن طرفتر با اخم  ثیخب یکه با نگاه ستادمیا ایشدم و کنار سون ادهیاکتفا کردم پ یلبخند

 تر شد. ظیکرد و لبخندم غل یبود نگاه م ستادهیا
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بود قدم برداشت، پشت سرش  نگیتوجه به ما به سمت آسانسور که سمت چپ پارک ید و بش ادهیشهاب پ باالخره

و رزا  میوارد آسانسور شد میرفت یخنده ام گرفت همچون جوجه اردک پشت سر شهاب م تمانیاز وضع میراه افتاد

بود و من  ستادهیا یگوشه ا بیاش دست در ج یشگیطبقه هفتم را زد و در بسته شد، شهاب با غرور هم یدکمه 

 کردم  ینگاهش م یرچشمیز

 پخش و درب آسانسور باز شد یدر اتاقک فلز یزن یضبط شده  یصدا

 دشیکوچک سف یدست فیرا از ک دیتفاوت قدم برداشت، رزا کل ینفر شهاب بود که ب نیو آخر میرفت رونیب همه

 یوارد شد و پشت سرش ما، با ورودم نگاه نفر خودش نیرنگ اول یآورد و بعد از باز کردن درب بزرگ قهوه ا رونیب

 به اطراف انداختم...

 

به  یاجماع یبود و بعد از آن نگاه وارید یاز شهاب رو یاش شد عکس قاب شده و بزرگ رهیکه نگاهم خ یزیچ نیاول

 یبود ول یکوچک یبه راه افتادم خانه  ایداشت انداختم و پشت سر سون ییبایاسپرت و ز ونیخانه اش که دکوراس

 داد یآن را بزرگتر نشان م لشیوسا دمانیچ

در صورت  یاخم م،یشهاب و رزا که کنار هم لم داده بودند نشست یرنگ رو به رو یاسپرت آب یمبل ها یرو

کرد و کالفه ام کرده  یذوق ذوق م ادیاز راه رفتن ز میپا هیبود که باعث سکوت کردن همه شده بود بخ شانیهردو

 بود

اندام که به گمانم خدمتکار بود با  زیر یگفت که چند لحظه بعد دختر یزیرا صدا زد و چ نیبلند سل یبا صدا رزا

داشت به سمتمان آمد و شربت ها را تعارف  یآمد، نگاهش رنگ مهربان رونیشربت از آشپزخانه ب وانیپر از ل ینیس

جرات  یه را در بر گرفته بود که کسخان یفضا ینیبرگرداند و برنداشت، سکوت سنگ یکرد که شهاب با اخم رو

 شکستن آن را نداشت

 شانیگفت که همه از جا یزیآمد و چ رونیرزا گذراندم که همان دختر از آشپزخانه ب یزدن خانه  دیرا به د قهیدق ده

 گفت: ایکردم که سون یمن همان طور نشسته بودم و نگاهشان م یبلند شدند ول

 پاشو ناهار آمادست-

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 132



 عشق جنابیعال

135 
 

از آن  یرنگ و شلوار طوس دیسف شرتیبلند شدم که همزمان درب اتاق سمت چپ خانه باز شد و رادمان با ت میجا از

انداز  نیدر خانه طن شیرایگ یماند صدا رهیصورتم خ یمن رو دنیبه جمع انداخت و با د یسرسر یآمد نگاه رونیب

 شد

  یخوش اومد نجاستیا یک نیبه به بب-

 کند؟! یم یرادمان با رزا زندگ یعنیانداختم؛  ریلت سرخ شدم و سر به زحرفش با من بود از خجا یرو

 آمد که گفت: ایسون فیضع یصدا

  گهید میبر میهست یمنتظر چ-

 رادمان  شود یدست پاچه م دنشینفر خودش راه افتاد احساس کردم هنوز هم رادمان را دوست دارد که از د نیاول و

 شد و آرام گفت: کمینزد

 پرنسس؟ یخوب-

شده بود که  دهیمختلف چ یبا غذا ها ییبایز زیشهاب نشستم م یرو به رو یصندل یرو و《خوبم》لب گفتم ریز

در فکر  یبیهمه به طرز عج ختمیغذا در بشقابم ر یکرد کم یم کیخوردن غذا تحر یرا برا یا نندهیهر ب یاشتها

کردم و از  یبلند شدم؛ تشکر کوتاه میدن ندارم از جاخور یبرا یاقیاشت دمید یور رفتم و وقت میبا غذا یبودند کم

 راهم شد نگاه رادمان بود! یکه بدرقه  یرفتم تنها نگاه رونیآشپزخانه ب

 یقیداد کنارم نشست و نفس عم یخانه عذابش م نیکردم بودن در ا یهم کنارم آمد احساس م ایبعد سون یقیدقا

 هم گذاشت یو چشم رو دیکش

 

 شده؟ یزیا؟چیسون یخوب-

 چشم باز کرد و جواب داد میصدا دنیشن با

 ستیحالم خوش ن کمی-

 مکث کردم و ادامه دادم یکم دمینپرس یزیچ نیهم یدانستم و برا یرا م لشیدل
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 چشونه؟ نایا-

 که پاسخ داد میگو یشهاب و رزا را م دیفهم

 خواد بره شهاب اجازه نداده بحثشون شده یم یرزا کدوم مهمون سیباز معلوم ن-

 من بود و بس... یفقط برا رتشیکاش غ یتلخ زدم ا یشهاب لبخند رتیغ از

گذشت که  یرفت و شهاب و رزا هم به درخواست رزا به اتاقش رفتند دو ساعت رونیبعد از غذا از خانه ب رادمان 

بلند  میگفت و با اشاره از من خواست از جا یزیبلند شد و رو به رزا چ شیاز جا ایآمدند و سون رونیباالخره از اتاق ب

 شوم نگاه متعجبم را حواله اش کردم که گفت:

 یامروز شروع کن نیخواد از هم یدلم م شهیاآلن کالس برگزار م میپاشو بر-

 بلند شدم که شهاب گفت: میذوق از جا با

  امیاآلن منم م نییپا دیبر-

 نیآخر نگاه خشمگ یبه راه افتادم که لحظه  ایشدم پشت سر سون آمدن با ما مشتاق بود خوشحال یکه برا نیا از

با لحن  ایکه سون میستادیشهاب ا نیکنار ماش میرساند نگیو خود را به پارک میرفت رونیاز خانه ب دمیرزا را د

 گفت: یمتعجب

 از شر رزا باشه! یخالص یبرا دیشا ستیاومدن ن رونیآخه اصالً اهل ب ادیجالبه که شهاب گفت باهامون م-

آمد و پشت رل  نیاش به سمت ماش یشگیآمد، با اخم هم رونیلحظه درب آسانسور باز شد و شهاب از آن ب همان 

 گفت: یعصب یکه شهاب با صدا نمیقصد داشتم کنارش بنش ندیدر عقب را باز کرد تا بنش اینشست سون

 ستمیرانندتون که ن-

 نیماش یرا دور زدم و کنار شهاب نشستم که با تک استارت نیصرف نظر کردم و ماش ایحرفش از نشستن کنار سون با

 نگیپارک یها در فضا کیشدن الست دهیاز کش یخوفناک یحرکت کرد که صدا یادیرا روشن کرد و با سرعت ز

 بودم... دهیچسب یبود که از ترس به صندل ادیپخش شد، از کوچه خارج شد آنقدر سرعتش ز
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 دیانداخت و پرس ایبه سون ینگاه نهییآ از

 کجا برم؟-

متوقف شد نگاهم را به اطراف چرخاندم  نیبعد ماش یقیراند و دقا یتر شیآدرس را که گفت شهاب با سرعت ب ایسون

هم کنارم آمد و شهاب با سرعت از  ایشدم که سون ادهیپ یماندم بدون گفتن حرف رهیآموزشگاه خ یتابلو یو رو

 ور شدکنارمان گذشت و د

 گفتم: ایبه سون رو

 چش بود! نیا-

 باال انداخت و به ساختمان اشاره کرد و گفت: یا شانه

 ثبت نامت کنم میبر ایب کهیروزشه؛ به خونه هم نزد نیرو شروع کنه امروز اول سیمرکز تازه قراره تدر نیا-

 همان حال گفت: رفت و در یبه سمت اتاق میوارد ساختمان شد ایتکان دادم و هم قدم با سون یسر

 امیبمون اآلن م نجایتو ا-

 :گفت  آمد و رونیبعد که چند برگه هم در دست داشت ب قهیبه در وارد شد و ده دق ینگفتم که بعد از ضربه ا یزیچ

 سر کالس یبر ییآشنا یبرا یتون یحله م-

 کوچک را نشان داد و ادامه داد یته راهرو دیدست درب سف با

 سر بلند کردم و جواب دادم ریبعد کالس باهام تماس بگ دیاونجاست تو برو منم برم خر-

 ...میآخه گوش-

 و گفت: دیحرفم پر وسط

 خرم  یبرات م دمیجد مکارتیرسونم، س یو خودم رو م پرسمیکالس رو م انینبود من ساعت پا ادمیآها -

به کالس انداختم و  یگذاشت، نگاه میام کاشت و تنهاگونه  یرو یزدم و تشکر کردم که بوسه ا شیبه رو یلبخند

 و به سمتش قدم برداشتم. دمیبرا باال رفتن اعتماد بنفسم کش یقینفس عم
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 مردانه گفت: ییبه در زدم که صدا یبسم اهلل گفتم و ضربه ا دمیدر که رس پشت

 دییبفرما-

آن ها هشت دختر و حدود ده پسر  یکه رو کیش یها یبا صندل یو در را باز کردم، اتاق کوچک دمیرا کش رهیدستگ

 شد. انینما میهمه نشسته بود رو به رو یجلو یو صندل زیم یکه رو ینشسته بودند و در آخر مرد جوان

 و هول شده بودم آب دهانم را قورت دادم و گفتم: میدانستم چه بگو ینگاه ها به سمتم برگشت نم ی همه

 سالم-

 گفت: ییبلند شد و با خوش رو شیاز جا میکردم؛ مرد رو به رو افتیدر یهر گوشه کالس جواب از

 میآشنا بش دیکن یخانوم خودتون رو معرف دیخوش اومد-

 داشتم لرزشش را پنهان کنم جواب دادم یکه سع ییبه داخل برداشتم و با صدا یقدم

 راد هستم الیممنون، ن-

 کرد و گفت: یسمت کنار پنجره اشاره م یکه به صندل یتکان داد و در حال یلبخند سر با

 کنن یهم خودشون رو معرف هیکه بق دینیبش دیتونیم-

ام انداختم  یبه دختر بغل دست ینشستم و نگاه یصندل یام کاست، رو هیگرم و دلچسب کالس از استرس اول یفضا

 زیآن ر یرو ینوشته  دنیداد که دختر با د یاش برگه ا یبه دختر کنار زیم ریشده بود و از ز رهیکه به استاد خ

 دیخند

و در آخر با گفتن روز  میآشنا شد سشیزد، چون روز اول بود با استاد و روش تدر یموج م طنتیصورتش ش در

 رفت رونیخوش از کالس ب

ده و خن یهمه باهم آشنا بودند به جز من که در سکوت به شوخ ییدر کالس بوجود آمد گو یرفتنش همهمه ا با

 شیکه تا چند لحظه پ یآمدم و متعجب به دختر رونیخورد از فکر ب زیم یکه رو یکردم؛ با ضربه ا ینگاه م شانیها

 گفت: یو شاد یپر انرژ یشدم که با صدا رهیخ کرد ینگاهم م طنتیو با ش ظیغل یکنارم نشسته بود و حاال با لبخند

 زننیصدا م یالبته همه فر ماهمیسالم من فر-
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 زدم و دستش را در دست گرفتم و جواب دادم یرا به سمتم دراز کرد، لبخند دستش

  المیمنم ن-

 رفت گفت:  یرها کرده بود م زیم یکه آن را شلخته رو فشیکه به سمت ک یحال در

 زنمیصدات م یلیالبته من ن-

که نگاهش نفسم را  یردبه درب کالس خورد، همه به سمت در برگشتند و با باز شدنش ف یکه ضربه ا دمیخند آرام

 انداخت وارد کالس شد... یبه شماره م

 

سر خواست که دنبالش بروم همه  یماند، با اشاره  رهیبلند شده بودم خ میمن که از جا یانداخت و رو هیبه بق ینگاه

 بود گفتم: رهیشهاب خ یخال یکه به جا یماهیام را برداشتم و رو به فر یدست فیکردند ک یدر سکوت به ما نگاه م

 یباهات خوشحالم خانوم فر ییاز آشنا-

 و گفت: دیبلند خند انمیلحن ب از

 یلیطور ن نیمنم هم-

 ادامه داد یثیشد و با لحن خب کینزد یکم

 بود؟ یک نیا طونیش-

 دانم چه فکر کردم که در جوابش گفتم: یشده بود خوشم آمد نم یمیکه زود صم نیبه در کرد، از ا یا اشاره 

 مهداداش-

 گرفت طنتیرنگ ش چشمانش

 یعجب داداش ولیا-
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 بیرفتم شهاب دست در ج رونیکردم و از کالس ب یخداحافظ یکه ناخواسته داده بودم شکه ماندم، سرسر یجواب از

جلوتر از من به راه افتاد و من هم  دنمیبه سمتم برگشت و با د میقدم ها یصدا دنیشده بود که با شن رهیخ رونیبه ب

 پشت سرش قدم برداشتم

 یرفت و سوار شد با حرص در را باز کردم و کنارش نشستم از ب نشیبه سمت ماش میرفت رونیآموزشگاه که ب از

 اخمم گفت: دنیاش کالفه بودم، به سمتم برگشت و با د یتوجه

 ؟یبا پسرا آشنا ش یزود اومدم وقت نکرد هیچ-

 حرصم گرفت و جواب دادمحرفش  از

 چرت نگو گمینم یچیه یه گه،یبسه د-

 دمیمکث کردم و پرس یرا به حرکت در آورد، کم نیزد و ماش یپوزخند

 ؟یکجاست؟ تو چرا اومد ایاصلًا سون-

 جواب داد ینگاه مین بدون

 کار داشت-

 یبا حرف ها شهیهم نکهیشدم؛ از شهاب ناراحت بودم اما با ا رهیخ رونیگفتم و با اخم به ب ایبه سون ییدلم ناسزا در

 دوستش داشتم شتریب شهیزد همچنان از هم یربطش زخم زبان م یب

از کنارم رد و از کوچه  یشود ول ادهیشدم توقع داشتم پ ادهیمتوقف کرد پ اطیح یرا رو به رو نیبعد ماش یلحظات

 خارج شد

کاناپه در  یکه رو دمیرا د ایگذشتم و وارد خانه شدم با ورودم سون اطیبعد باز شد از ح هیدر را زدم که چند ثان زنگ

 بودم ریگذاشته بود دلگ میکه باز هم تنها نیحال خوردن عصرانه بود از ا

رنگ و شلوارک  یصورت شرتیلباسم با ت ضیکردم و از پله ها باال رفتم، وارد اتاقم شدم و بعد از تعو یآرام سالم

هم گذاشتم و نفس حبس شده ام را  یرا گذرانده بودم چشم رو یتخت رها شدم روز خسته کننده ا یرو یا سرمه

 که به در خورد چشم باز کردم یهکوتا یرا در سکوت گذراندم که با ضربه  یقیفرستادم دقا رونیب

 و گفت:به من انداخت  یوارد اتاق شد نگاه ایباز کردم تعارف کنم که در باز شد و سون دهان
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 انگار کوه کنده نمیپاشو بب-

 زدم که به سمتم آمد و گفت: یخند شیبودم ن دهیتخت دراز کش یرو هنوز

 ؟یاز من ناراحت-

 نه، چون واقعا ناراحت بودم پس سکوت کردم که ادامه داد میتوانستم بگو ینم

 رو پنهون کردم یزیچ هیراستش من ازت  نیبب-

 یم یباز شینگاهش کردم همان طور که با انگشت ها یبه سمتش چرخاندم و سوال یحرفش سرم را کم دنیشن با

 کرد ادامه داد

 دنبالت ازم ناراحت نشو امیکم حالم بد شد نتونستم ب هیمن آسم دارم؛ امروزم -

عوض  یشدم و برا کشینشستم از خودم شرمنده شدم که زود قضاوت کرده بودم، نزد میحرفش کامل در جا انیپا با

 ردن جو به وجود آمده گفتم:ک

 من از اون شهاب گراز ناراحتم نه از تو-

 ام ادامه دادم یآرام تر از لحن قبل و

 دونستم یواقعًا متاسفم، نم تمیماریبابت ب-

 و دستم را گرفت  دیپاش میمهربانش را به رو لبخند

 شهاب دوستت داره-

 حرفش خنده ام گرفت و گفتم: از

 بود ینیریش یشوخ-

 زد یدر آن موج م تیبه چشمانش انداختم که جد ینگاه

 و جواب داد دیکش یکالفه ا پوف

 رو از چشاش خوندم نیبا شهاب، ا یهمه سال همخونگ نیمن بعد از ا یول-
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 شیهرچه بود حرفش به دلم نشست؛ از جا لشیزد اما دل یم یحرف نیمن چن یدلخوش یبرا دیانداختم شا ریبه ز سر

 ستمیکه مجبور شدم کنارش با دیبلند شد و دست مرا کش

 میعصرونه رو تنها بخورم آوردم سالن باال که باهم بخور ومدیدلم ن-

 رونیو به سمت در رفت از اتاق ب دیگونه اش زدم که خند یرو عیسر یاش به وجد آمدم و بوسه ا یهمه مهربان نیا از

 میپخته بود شد ایکه سون یا یخانگ کیو مشغول خوردن قهوه و ک مینشست یا شهیش واریو کنار د میرفت

 شده بود کردم و گفتم: رهیخ رونیکه به ب ایبه سون یقهوه ام را خوردم و نگاه یجرعه  نیآخر

 برم کالس؟ یفردا صبح من چجور یراست-

 شدم که گفت: رهیخ شیمظلوم به چشم ها ینگاه با

 یریبگ ادیتا  برمتینکن، خودم چند روز م یباز چشات رو اون جور-

 شوق جواب دادم با

 ممنونم  یوا-

 ییبابت عصرانه کردم که با خوش رو یکردم؛ تشکر یغربت دق م نیبودنش خدا را شکر کردم اگر او نبود در ا از

 رفت که به سمت اتاقم قدم برداشتم، اسمم را صدا زد... یم یکیجوابم را داد هوا رو به تار

 

 را به سمتم گرفت و گفت: یکوچک پاکت

 رفت ادتی نویا-

گونه اش گذاشتم و  یرو یطوالن یدستم را دور گردنش انداختم و بوسه ا مکارتیپاکت س دنیشدم و با د کینزد

 گفتم:

 آخه دختر یچقدر تو خوب-
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 عتریخواست هرچه سر یکردم و به سمت اتاق رفتم؛ دلم م یگریشد تشکر د بمیبود که نص شیبایباز هم لبخند ز و

 دیچیمادر در گوشم پ یشماره خانه را گرفتم که بعد از چند بوق صدا مکارتیس ضیبعد از تعو رمیبا مادرم تماس بگ

 دوباره به تنم داد یو جان

تخت  یتماس گرفته بودم حالم را خوب کرد؛ رو ریکه د نیاز ا شیها یمکالمه با مادرم با فاکتور گرفتن گلگ قهیدق ده

 دادم بخوابم حیترج کردم و یریرها شدم با خوردن عصرانه احساس س

 خوابم برد عیسر ادیز یخستگ از

** 

 ینشستم خدا میبه سرعت در جا دنشیانداختم و با د یعسل یبه ساعت رو ینگاه یچشم ریکه باز کردم ز چشم

 خودم حرصم گرفت یاتاق رفتم از پرخواب سیبلند شدم و به سمت سرو میشده بود؛ شُکه و گنگ از جا رمیمن د

سرم جمع کردم که به  یرا باال میکردم موها یمختصر شیرفتم و با عجله آرا شیآرا زیآمدن به سمت م رونیاز ب بعد

 یطوس یتنه  میو ن یرفتم و شلوار مشک میتر جلوه داد، به سمت کمد لباس ها بایاش چشمانم را ز یدگیخاطر کش

 آمدم نییتم و به سرعت از پله ها پارف رونیب تاقام از ا یو گوش فیرا به تن کردم و بعد از برداشتن ک یرنگ

 و گفتم: دمیبا عجله به سمتش دو دمید اطیرا در ح ایسالن سون یپنجره  از

 شده رمید یسالم سون یوا-

 از حرکات عجولم زد و گفت: یلبخند

 میرس یسالم خانوم پر خواب آروم باش م کیعل-

 ریروز را د نیخواست اول یاصالً دلم نم م،یرفت رونیب اطیکه داشت مرا هم به آرامش دعوت کرد از ح یآرامش با

 داشتم  یبرسم پس با عجله قدم بر م

 گفت: ایسون میدیتا باالخره به آموزشگاه رس میرفت ادهیرا پ یساعت مین

 مواظب خودت باش، بعد کالس زنگ بزن-

به سمت کالس رفتم  دم،یرا از پشت سر شن ایسون یخنده  یوارد آموزشگاه شدم که صدا عیتکان دادم و سر یسر

 لب سالم کردم ریبود آرام تر وارد کالس شدم و ز امدهیداد هنوز استاد ن یبازش نشان م مهیدر ن
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از بچه ها که در حال گفت و گو  یبه تعداد یگرفتم نگاه یآن جا یبود رفتم و رو یکه خال روزید یسمت صندل به

باعث شد سر  ماهیشاداب فر یخلوت آموزشگاه نگاه کردم که صدا اطیکنارم به ح یبودند انداختم و از پنجره 

 برگردانم

 خوشگله؟ یسالم چطور-

 از بچه ها به سمتمان برگشتند یبلندش تعداد یصدا با

 خنده جواب دادم  با

 ماهیفر یخوبم ممنون تو خوب-

 کنارم ولو شد و پکر گفت: یصندل یرو

 نه االن یبودم ول یعال یاوردیاگه داداشت رو م-

 لبم ماند و گفتم: یرو یقیشهاب لبخند عم یآور ادیبلند سر دادم و با  یناراحت به خود گرفت که خنده ا یا افهیق

 اتفاقاً داداشمم دلش برات تنگ شده بود-

 ذوق زده گفت: یا افهیق با

 لما؟ینگاه عاشقم شده؟ مثل ف هیبا  یعنی ؟یبگو جون فر-

که به خود گرفته بود خنده ام را دوچندان کرد اما  یا افهیو ق یدر پ یپ یبه قهقهه شده بود سوال ها لیام تبد خنده

 لب گفت ریز ماهینشستم، فر میدر جا نیبا ورود استاد جوان خنده ام را جمع کردم و مت

 عشقم اومد ایدِ ب-

باال رفته به  ییش فرهاد ستوده بود با ابرواستاد که اسم دم؛یخند یبلند یخنده ام را نگه دارم و با صدا نتوانستم

 سمتم برگشت و گفت...

 

 میهست بگو ما هم بخند یخنده دار زِیچ-
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 گفت: یگشتم که فر یخالص شدن از نگاهش م یبرا یاش باعث شد هول شوم در ذهنم دنبال جمله ا یجد لحن

 ُشکه شد خندش گرفت دیشما رو د هویکم خب چطور بگم  هی نیا زه،یچ-

به نشان تاسف  یباعث شد باز بخندم که استاد سر دیکالس به گوشم رس یکه از گوشه گوشه  ییخنده ها یصدا

 نشست شیتکان داد و سر جا

 یتواند دوست خوب یکردم م یته دلم از اخالقش خوشم آمد احساس م یرا خفه کنم ول ماهیخواست فر یم دلم

 شدند رهیهمه ساکت و به تخته خ سیاستاد وشروع تدر یباشد؛ با صدا میبرا

روز اول خوب شروع کرده  یرا آموزش دهد و برا یدو ماه قرار بود به طور فشرده اما کامل زبان آلمان یط

 خسته》و من به خاطر نخوردن صبحانه به شدت گرسنه بودم استاد با گفتن میبود؛دوساعت در کالس بود

 رفت رونیاز کالس ب یکوتاه《دینباش

اش مشغول بود من  یبا گوش ماهیو فر میاز بچه ها مانده بود گریو چند نفر د یرفتند؛ من و فر رونیس باز کال همه

 کنار گوشم باعث شد به سمتش برگردم ماهیآرام فر یاما صدا رمیتماس بگ ایبه دست گرفتم که با سون یهم گوش

 اد؟یداداشت ب یبگ یخوا یم-

 و جواب دادم  دمیخند

 منو ببره خونه  ادیب یکینه قراره -

 دیرنگ تعجب گرفت و پرس نگاهش

 ؟یبر یتونیمگه نم-

 انداختم و گفتم: ریبه ز سر

 شناسم یرو نم ییو جا نجایراستش من تازه اومدم ا-

 گفت: یمهربان با

 میبگو آدرس خونه رو بفرستن با هم بر-
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زدم که آدرس را  امکیپ ایتکان دادم و به سون یسر ینه ول ایکنم  یم یدانستم کار درست یمکث کردم نم یکم

ام شده بود و چند قدم که رفتم  جهیباعث سر گ ادیز یگرسنگ میرفت رونیاز کالس ب ماهیبفرستد، دوشادوش فر

 به سمتم آمد ماهیگرفتم فر واریدستم را به د

 حالت خوبه؟ ؟یلیشد ن یچ-

نثارم کرد و دستم را گرفت از  یا《وونهید》لب رینخوردن صبحانه ام را گفتم ز یتکان دادم و ماجرا یسر

 کشاند یآموزشگاه بود م کیکه نزد یشد گفت مرا به دنبال خود به سمت کافه ا یم م؛یرفت رونیآموزشگاه ب

پاک صبح به  یاز هوا ینفس م،یهمان جا نشست ماهیفر شنهادیبودند به پ دهیچ ییبایز یها یو صندل زیکافه م یجلو

 کامل برگشت  یصبحانه ا یمحتوا ینیبه سمت کافه رفت و چند لحظه بعد با س ماهیفرستادم که فر هیر

 اش گفت: یپر انرژ یصدا با  و نشست دیعقب کش یرا کم میرو به رو یصندل

 دهیرنگت پر یریبخور جون بگ-

 دیبه اطراف کرد و پرس ینگاه ماهیفر دمینوش ینسکافه ام جرعه ا وانیکردم و از ل یتشکر

 تر بشناسمت شیخواد ب یاز خودت بگو دلم م یاگه دوست دار-

 که در دهانم بود را قورت دادم و گفتم: یکیک تکه

 کنم یم یبا داداشم و همخونش زندگ نجایاومدم ا شهیکه م یده روز-

 دیکردم که با تعجب پرس مکث

 پس پدر و مادرت کجان؟-

 به سراغم آمد یاز آنها دلتنگ یدور یورادآیانداختم با  ریبه ز سر

 کنن یم یزندگ رانیاونا ا-

 دیاش را پرس یداد و سوال بعد هیتک یصندل یپشت به

 !؟یومدیخوب چرا با اونا ن-
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دانستم چه  یکه بابت شهاب گفته بودم نم یهم به خاطر دروغ یخواست حال خوشم خراب شود و از طرف ینم دلم

 شدم و گفتم: رهیزد خ یدر آن موج م طنتیم و به چشمانش که شبدهم پس سر بلند کرد یجواب

 ؟یبگ یخوا یتو نم-

 بودم؛ نگاهم کرد و گفت: دهیسوال را پرس نیخواهم ادامه دهم که ا ینم گرید دیفهم ییگو

 یکن فیکامل برام تعر دیبعداً با یندارم ول تیاآلن کار-

 زدم و جواب دادم قیعم یلبخند

 حتماً -

 گفت: یکرد و با ژست جالب یمصنوع ینشست سرفه ا یدختر خوش زبان به دلم م نیرفتار ا چقدر

 از مهرنوش و محمد هستم یمحصول نیزر ماهیکنم من فر یاهم؛ خوب بزار خودم رو کامل معرف-

 خنده ام گرفت که ادامه داد... انشیطرز ب از

 

که از  شهیم یکنه، حدود دو سال یم یزندگ ریخواهر بزرگتر از خودم که تو ازم هیدونه داداش خل و چل دارم و  هی-

  نجایا میاومد هیترک

 دادم که ادامه داد یگوش م شیبه حرف ها اقیکرد با اشت یمکث

 تا اآلن رمیبگ ادیرو  نجایمدت وقت نکردم زبان ا نیتو ا-

 کرده بود را به زبان آوردم ریکه ذهنم را درگ یسوال

 د؟ینموند رانیچرا تو ا-

 زد گفت: یکه در آن غم موج م ییو با صدا دیکش یآه
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 گهیبه شهر د حیتفر یاون موقع ما برا م؛یرو تو زلزله از دست داد میو مادر یکه من بچه بودم تمام اقوام پدر یوقت-

ونجا بمونه و از نتونست ا گهیشده بود، پدرم د کسانیبا خاک  زیهمه چ میبرگشت یاما وقت میرفته بود یا

 نجایا میکه اومد سالهو به خاطر کارش دو  میمهاجرت کرد هیمن به ترک یِچهارسالگ

خاطرات تلخ گذشته عذاب  یآور ادیبا  ییانداخته بود و گو ریاز دست دادن اقوامش ناراحت شدم؛ سربه ز یبرا واقعاً 

 گذاشته بود بردم و آرام نوازش کردم زیم یدستم را به سمت دستش که رو دیکش یم

 روزت رو خراب کردم  شیادآوریکه با  دیببخش-

 قبلش گفت: یپر انرژ یهم فشرد و چند لحظه بعد با صدا یرا رو شیها چشم

 رو خراب کنه  یفر یبایروز ز تونهینم یزیچ چیه-

است اما  نیبعد غمگ یکردم تا ساعت یم فکر  بردم یکه داشت لذت م یمضاعف یدادم از انرژ هیتک یصندل یپشت به

 داد رییخوب موضعش را تغ

 یبلند شدم بهتر بود زودتر به خانه برگردم نم میداد، از جا یرا نشان م ازدهیام انداختم که  یبه ساعت مچ ینگاه

بلند شد و به سمت  شیبا بلند شدن من از جا ماهیچندش آورش را تکرار کند فر یخواستم شهاب باز هم حرف ها

 حساب رفت هیتصف یبوفه برا

مورد با شهاب حرف بزنم هرچه باشد او  نیگرفتم در ا میو تصم دمیهمراهم نداشتم خجالت کش یکه پول نیا از

 لبم نقش بست یرو یکه حاال شهاب شوهرم بود لبخند نیا یادآوریشوهرم بود؛ از به 

 زد گفت: یکه خنده در آن موج م یآمدم با لحن زد به خودم میبه بازو ماهیکه فر یضربه ا با

 !؟یزنیلبخند م یبه صندل ؟یخل شد یلیوا ن-

 ام وانهیکرد که د یگمان م دید یبودم خنده ام گرفت هرکس مرا م رهیخ یبه صندل حیمل یبا لبخند نکهیتصور ا از

 تکان دادم و با خنده گفتم: یسر

 مامانم افتادم ادینه -

از  یامکیام انداختم پ یگوش یبه صفحه  یحرفم تکان داد و جلوتر از من به راه افتاد نگاه دنیفهم یبه نشانه  یسر

 نشان دادم که با ذوق گفت: ماهیکه فرستاده بود را به فر یداشتم، آدرس ایسون
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 ماست! یخونه  کیکه نزد نیاِ ا-

 است شهاب یخانه  کینزد ماهیفر یبود که خانه  نیا میخبرها برا نیاز بهتر یکی

 زدم و گفتم: یقیعم لبخند

 هیعال نیا-

 ماهیبودم اخالقش همچون فر دهیو چهارساله اش که حال فهم ستیاز برادر ب فیبرگشت به خانه را با تعر ریمس تمام

 خوشبخت بودند یلیشک خ یب نمیرا بب ماهیفر یخواست خانواده  یدلم م م،یاست گذراند

 ماهیفر م،یبود ستادهیخانه ا یبه خود آمدم رو به رو یو وقت دمیکه گذر زمان را نفهم میو خنده بود فیگرم تعر آنقدر

 دستش را به سمتم گرفت و گفت:

 میدنبالت باهم بر امیمن فردا قبل رفتن م م،یدیرس گهیخب د-

 فشردم و جواب دادم یرا به گرم دستش

 قهوه رو مهمون من باش هی میبر ایب یدون یاگه قابل م ت،ییخوشحالم از آشنا یلیخ-

 جواب داد یمهربان با

 مثل تورو به مادرم گزارش بدم  یکردن دوست خوب دایمزاحم شدن؛ بهتره قبلش پ یبرا ادهیوقت ز-

 داشت خوشم آمد و گفتم: یخوب یکه با مادرش رابطه  نیا از

  یایب شمیخوشحال م-

 تکان داد  یسر

 کنه یشد پارسا پوستم رو م رمیبرم د من

 گفت یرا م درشبرا

 ممنونم؛ به سالمت زیبابت همه چ-
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شدم و بعد از  رهیاش خ یخال یرفت به جا رونیتکان داد و از کوچه ب یشد با لبخند دست یکه دور م یحال در

 شدم اطیبعد باز شد و وارد ح هیچندلحظه به سمت در رفتم، زنگ در را به صدا در آوردم که چند ثان

به چشمم خورد  اطیدرخت سمت چپ ح ریکه ز یچرخاندم و با صحنه ا اطیهم را در حرا پشت سرم بستم و نگا در

 نگاهم را گرفتم... عیسر

 

به سمتشان انداختم رزا  گرید یکرد نگاه یم یشهاب نشسته بود و دلبر یپا یو رزا هم رو یصندل یرو شهاب

 یتوانستم تحمل کنم پس با قدم ها ینم گریکرد و قلبم را به درد آمد د یم کیشهاب نزد یصورتش را به لب ها

 و متعجب نگاهم کرد دیخود را عقب کش یمن کم دنیبه سمتشان رفتم که شهاب با د یبلند و عصب

صورت شهاب مکث کردم؛  یکالفه شده بود انداختم و در آخر رو دنمیاز د ییام را به رزا که گو یو عصب یحرص نگاه

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 !؟یبگ یاخو یم یزیچ-

 آن همه اخم و حرص نداشتم! هول شده بودم ناخواسته گفتم:  یبرا یهیو توج میدانستم چه بگو ینم

 م؟یتنها با هم حرف بزن شهیم-

 به آنها به سمت خانه رفتم  گرید ینگاه بدون

 !م؟یزده بود، حاال چه بگو خیاز استرس  میها را باال رفتم و وارد خانه شدم دست ها پله

که  یتک مبل یرفتم و رو ونیزیتلو یجلو یهم فشردم به سمت مبل ها یرا رو میو چشم ها دمیکش یقیعم نفس

زدم شروع کردم به  یبود نشستم طبق معمول که موقع استرس داشتن با خودم بلند حرف م یپشت به درب ورود

 که با خودم گفتم: یلحظه ا قاً یبود زدم و دق یچه حرف نیغر زدن که ا

 بگم اَه یچ لیبه اون گور حاال ایخدا-

 لب گفتم: ریبود ز دهیشک حرفم را شن یبود و ب ستادهیآنجا ا یبه کنارم انداختم که حاال فرد یچشم ریز ینگاه

 !مونهیجن م نیبسم اهلل ع-
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به چشمانش شدم و آب دهانم را قورت دادم  رهیخ ستادمیا شیرو به رو دم؛یبلند شدم و به سمت اش چرخ میجا از

صورتش نقش بست  یکه معلوم بود پشت آن خنده پنهان شده بود رو یلبخند دیدر صورتم د یزیدانم چه چ ینم

چشمانش زبانم بند آمد قدرت  لتحا دنیبا د د؛یخند یچشمانش م یکه لبخندش محو شد ول دیکش یقینفس عم

 کردم ینگاهش م رهیرا نداشتم و فقط خ یگفتن حرف

 دوختم شینگاهم را از چشمانش گرفتم و به لب ها دیکش رونیت بمرا از عالم هپرو شیرایگ یصدا

 برم یزنیاگه حرف نم-

 یفکر چیفرستادم و بدون ه رونینفس حبس شده ام را ب میدانستم چه بگو یگرفته بود و نم تینگاهش رنگ جد باز

 گفتم:

 خوامیپول م-

 تکان داد و گفت: یسر نهیبه س دست

 ؟یبگ نویا یخوا یم بتیغر بیدوساعته با نگاه عج-

 را چند بار تکان دادم و همچون کودکان تُخس گفتم سرم

 آره آره -

 کردم و ادامه دادم  مکث

 یعنی... یپول بد فتهیوظ یخب... خب تو شوهرم-

کردن خنده اش سرش را  یمخف یهرچه بود باعث شد شهاب برا یگفتم ول یدانستم چه م یخودم هم نم واقعاً 

 کج کردم و نگاهش کردم و منگ سر جیبرگرداند گ

زد رمزش را گفت و از خانه  یکه خنده در آن موج م ییوسط مبل ها گذاشت و با صدا زیم یرو یلحظه بعد کارت چند

 رفت رونیب

خودم با  یخنگ باز یادآوریآوردم از  ادیرا به  شیچند لحظه پ یشدم چشم بستم و صحنه  رهیاش خ یخال یجا به

 ن گرفتمرا به دندا نمییحرص لب پا
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خنده  یبعد صدا یفکر کردم و لحظه ا یکم دیچیکه به شهاب گفتم در گوشم پ یجمله ا نیمبل نشستم و آخر یرو

لب  یاسم شهاب در دلم قربان صدقه اش رفتم و لبخند رو دنیدست بردم و کارت را برداشتم با د د،یچیام در خانه پ

ام گذاشتم و سرم را به آن سمت چرخاندم که  یتدس فیکارت را در ک یباز شدن در ورود ینقش بست؛ با صدا میها

 ...دنیبا د

 

بلند شدم و با سرعت به سمتش  میاز اشک بود شُکه از جا سیداشت و صورتش خ یقدم بر م یکه به سخت ایسون

 دمیآرام پرس ستادمیرا تند کردم و کنارش ا میزد قدم ها یگرفته بود و هق م واریقدم برداشتم، دستش را به د

 !ه؟یچه حال و روز نیشده؟ ا یچ ایسون-

 گفت: دهیبر دهیبر

 من... منو ببر... اتاقم-

کمکش کردم تا پله ها را  یتنم انداخت؛ به سخت یجانش را رو یبدن ب یِنیتکان دادم و دستش را گرفتم سنگ یسر

اش بلند  هیهق هق گر یتخت نشست و با دست صورتش را پنهان کرد و صدا یلبه  میو وارد اتاقش شد میباال رفت

 رفتم رونیآمده را برگشتم و از اتاق ب راهبگذارم  شیکه بهتر است تنها نیبا فکر ا یجلو رفتم ول یشد قدم

حال  نیافتاده که باعث شده بود به ا شیبرا یچه اتفاق ایسون یبا صبور یسوال داشت که دختر یجا میبرا واقعاً 

 برسد!

 ادیز یبه خاطر خستگ دیرا بخوابم، سرم که به بالشت رس یداشتم تا وقت ناهار ساعت میاتاق خودم شدم تصم وارد

 خوابم برد

*** 

که بعد  یبلند شوم؛ با حالت منگ میمجبور شدم از جا یبا احساس گرسنگ یخواست به خوابم ادامه دهم ول یم دلم

 آمدم نییرفتم و پله ها را پا رونیود از اتاق ببه وجود آمده ب میاز خواب برا

 یغذا یمشامم را پر کرد متعجب از بو یخوش قورمه سبز یدر سالن نبود به سمت آشپزخانه رفتم که بو یکس

 یبود سرفه ا ستادهیکه پشت به من ا دمیساده را د یبا لباس ها یوارد آشپزخانه شدم و زن نسبتاً تپل یرانیا

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 150



 عشق جنابیعال

153 
 

صورتش بودم  دنیمن محو د یچرخاند ول میکردم که به سمتم برگشت و نگاه کنجکاوش را از سر تا نوک پا یمصنوع

 مادرم انداخت ادیرنگش مرا  یآسمان یمهربان و آن چشم ها یچهره 

همان جور نگاهش کردم که  دمیفهم یحرفش را نم یگفت اما چون معن یزیتازه به خودش آمده بود که چ ییگو

 رفتم گفتم: یبود م دهینهار را چ قهیآن با سل یکه رو زیکه به سمت م یفش را تکرار کرد درحالدوباره حر

 رمیگ یم ادیزبان مسخره رو  نیمن آخرش ا-

 سمتم برگشت و با ذوق گفت: به

 !؟یهست یرانیتو ا-

 که در دستم بود را رها کردم و گفتم: یحرفش قاشق با

 یزنیحرف م یتو فارس شهیباورم نم یوا-

 کرده بود به زبان آوردم ریکه ذهنم را درگ ینشست سوال میو رو به رو دیرا عقب کش یصندل

 د؟یکن یکار م نجایشما ا-

 انداخت و جواب داد ریو تپلش سرخ شد سر به ز دیسف یکه لپ ها دیخجالت کش ییگو

 پزم یم یرانیا یو غذا نجایا امیمن سه روز در هفته رو به درخواست آقا شهاب م-

و  دمیخودم غذا کش یکردم چقدر خوب بود که شهاب اصالتش را فراموش نکرده بود در سکوت برا یخوشحال رازاب

 قاشق را به دهان گذاشتم و گفتم: نیشروع به خوردن کردم آخر

 صدا بزنم؟ یمن شمارو چ-

 حال شستن ظرف ها گفت: در

 صدا بزن دخترم یخوا یم یاسمم رعناس، تو هرچ-

 زدم یلبخند

 المیه رعنا منم نخال-
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 لبخند به سمتم برگشت و گفت: با

 یینجایخوشحالم که ا-

خواست  یدلم م میرا جمع کن زینبود خوشم آمد کمک کردم که م یکه زن فضول نیو از ا دینپرس یگرید سوال

 یشوم، بعد از کارها قصد رفتن کرد که بدرقه اش کردم نم رهیو ساعت ها به صورت مهربانش خ نمیکنارش بنش

 ونیزیتلو یرا با عوض کردن شبکه ها یکنم بعد از رفتن اش ساعت یکارگر رفتار م کیخواستم حس کند با او مثل 

 آوردم ادیرا به  ایمشغول شدم که سون

نداد حتماًخواب بود؛ غروب بود و هوا رو به  یبلند شدم و به سمت اتاقش رفتم چند ضربه به در زدم که جواب میجا از

 را تماشا کردم رونیب نهیو دست به س ستادمیا یا شهیش واریکنار درفت  یم یکیتار

 نکهیبا وجود ا دمیتخت دراز کش یکردم و رو یرا پل یآرام کیخاطر به اتاقم رفتم و موز نیگرفته بود و به هم دلم

 مرا به خواب دعوت کرد. کیآرام و آرامش بخش موز تمیبودم اما ر دهیخواب

به  یبه سمت آپاژور بردم و روشنش کردم و نگاه یمطلق فرو رفته بود دست یکیکه باز کردم اتاق در تار چشم

 دم،یباال انداختم و به پهلو چرخ ییبودم ابرو دهیهمه خواب نیکه ا نیداد از ا یساعت انداختم که سه صبح را نشان م

 برد یداشتم دوباره بخواب اما خوابم نم یسع

 یزد از طبقه  یحرف م یکه باکس یدر حال یآرام زن ی هیگر یرفتم که صدا رونیبلند شدم و از اتاق ب میاز جا کالفه

 به سمت پله ها قدم برداشتم... نیو پاورچ دیخواب از سرم پر د،یبه گوشم رس نییپا

 

که  دمیرا د ایبه سالن انداختم سون ینگاه یشدم و دزدک نند؛خمیخواستم مرا بب یآمدم نم نییپا یپله را به آرام دو

رفتم که  نییپا یگرید یکرد پله  ینشسته بود صحبت م شیکه رو به رو یو با فرد ختیر یصورت اشک م یبه پهنا

آن حرفش را قطع  دنیبا شن ایبه وجود آمد که سون ییبه پله صدا میکردن پا ریبا گ یداشته باشم ول یواضح دید

 !دیرس یتپش قلبم به گوشم م یپله ها رساندم صدا یخود را به باال نندیمرا بب نکهیاز اکرد و به سمتم برگشت قبل 

در دستش  یکینشسته بود و پ شیرو به رو یام دوباره به سمت شهاب برگشت که با حالت مست یخال یجا دنید با

 بود و ادامه داد

 خوردم؛ بازم من شکستم بیبازم من بودم که فر یدیشهاب د-
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اما چشمان خمارش  نمیشد صورتش را بب یم یدر حال خود نبود به سخت ییگو دیرس یاز شهاب به گوش نم ییصدا

 بود به حرفش ادامه داد یشهاب راض تیهم که از موقع ایداد سون یحالش را نشان م

 رحمه یمن چطور تونست اون کارو با من کنه؟ چقدر ب یخدا-

پله ها  یبلند شد، من هم که گوشه  شیبه شهاب انداخت و از جا ینگاه به او مجال کامل کردن حرفش را نداد هیگر

 صدا وارد اتاقم شدم یبه سمت پله ها با سرعت و ب ایبلند شدم و با قدم برداشتن سون میچمباتمه زده بودم از جا

 را آزرده بود؟ ایسون یافتاده بود؟ چه کس یپر از سوال بود؛ چه اتفاق مغزم

 چشم بستم و خوابم برد ایا فکر به شهاب و سونتخت رها شدم و ب یرو

*** 

 کیش راهنیکردم و پ یمیمال شیداشتم پس آرا یآماده شدن وقت کاف یبرا روزیکه چشم باز کردم برعکس د صبح

 میلباس ها شتریلباس اقدام کنم چون ب دیخر یبرا دیداد، با لیرا تشک پمیبه همراه تل همرنگش ت یو ساده ا

 نبودند نجایمناسب ا

از  یانداختم و خود را به آشپزخانه رساندم؛ آشپزخانه خال ایاتاق سون یبه درب بسته  یرفتم نگاه رونیاتاق که ب از

ام انداختم،  یبه ساعت مچ یشد نبود نگاه یم دهیچ ایکه هر روز توسط سون یاز صبحانه ا یبود و خبر یهرکس

صبحانه را به  لیرفتم و وسا خچالیو به سمت  شتمگذا نتیبکا یرا رو فمیصبحانه داشتم پس ک دنیچ یوقت برا

 رونیصبحانه ام از آشپزخانه ب انیقهوه درست کردم و مشغول خوردن صبحانه شدم بعد از پا دمیچ زیم یرو ییبایز

 ییآخر قبل از خروج درب اتاق شهاب باز شد و شهاب با موها یقدم برداشتم که لحظه  یآمدم و به سمت درب ورود

 پر از عشق حواله اش کردم یآمد نگاه رونیخواب آلود ب یها شمو چ دهیژول

شاداب  ی افهیزنگ باعث شد به سمت در بروم و بعد از باز کردنش با ق یگذراندم که صدا اطیرا در ح قهیدق چند

 قبول نکرد یول دیایزدم و بعد از دست دادن تعارف کردم به خانه ب یروبه رو شدم لبخند ماهیفر

وارد  م؛یآشنا شد شتریاش گفت و ب یاخالق اتیاز خصوص ماهیراه فر نیو ب میبه سمت آموزشگاه قدم برداشت اهمب

که کنار  یگاه پسر یگاه و ب یکرد نگاه ها سیکه چند لحظه بعد از ما استاد وارد شد و شروع به تدر میکالس شد

 برگرداندم یتفاوت رو یب ینشسته بود را حس کردم ول ماهیفر

 که گفتم: میاواسط کوچه بود میبه خانه برگشت ماهیکالس همراه فر انیاز پا عدب
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 آشنات کنم ایخوام با سون یخونه م یایب دیبا گهیامروز د-

 فکر کرد و گفت: یکم

 آخه...-

 و گفتم: دمیحرفش پر وسط

 یایب دیها با میآخه ندار-

هنوز  نکهیبهتر شود با ا ایحال سون ماهیفر یو حرف ها یخواست با شوخ یم دلم《باشه》زد و آرام گفت یلبخند

 طنتیبا ش ماهیکه فر ستادمیو زنگ را فشردم و منتظر ا میستادیا اطیدارد؛ کنار درب ح یدانستم چه مشکل ینم

 گفت:

 داداش جذابتم خونست؟ نمیبب-

 آمد... رونیباز شد و شهاب ب اطیسمتش برگشتم که همان لحظه درب ح به

 

باال  یینبود، شهاب ابرو اریشانس با من  ییگو یباشد ول دهیرا نشن ماهیفر یکردم که جمله  یدل خدا خدا م در

 با ذوق گفت: ماهیبزند که فر یانداخت و خواست حرف

 سالم شهاب-

 زد و جواب داد یپوزخند شهاب

 بزرگمهر هستم-

که آن سمت  نشیماشبه سمت  یگریدست پاچه شد، شهاب بدون حرف د ماهیبود فر شیکه در صدا یتیجد با

 زده بود. یکیو ش یرسم پیپارک شده بود رفت ت ابانیخ

 که گفته بودم فرستادم. یدروغ یبه خودم برا ییو در دلم ناسزا دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

که درب را پشت  نیشدم قبل از ا اطیو پشست سرش من وارد ح ماهیباز را به جلو هول دادم و اول فر مهین درب

 که از جواب دادن به آن عاجز بودم دیپرس یبه سمتم برگشت و سوال ماهیفرسرم ببندم 
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 شهاب برادرته؟ یمگه نگفت-

 حرفش سر تکان دادم که ادامه داد  دیینگفتم و به نشان تا یزیچ

 هاتون فرق داره؟! یلیپس چرا فام-

نگاه  ینیسنگ یول گرفتم؛ چشمانش از را نگاهم  بدهم یمانده بودم چه جواب ختندیبر سرم ر یسطل آب سرد ییگو

 شیعوض کردن بحث برا یبود افتاد و برا ستادهیکه پشت پنجره ا ایچشمم به سون یکردم لحظه ا یرا حس م ماهیفر

 بلند گفتم: یدست تکان دادم و با صدا

  میمهمون دار ایب یسون-

بود جلوتر از او به سمت خانه قدم  دهیکه پرس یواب سوالاز ج یخالص یرد نگاهم را دنبال کرد و من برا ماهیفر

 برداشتم و گفتم:

 اشنا شو ایتو با سون میبر ایب-

و وارد خانه  میگذرد پله ها را باال رفت ینم هیقض نیاست و از ا یدانستم دختر کنجکاو یسرم به راه افتاد، م پشت

 یکه به تن داشت از او دختر یا رهیو لباس ت دهیصورت رنگ پر دمید میرا رو به رو ایبا باز کردن درب سون میشد

 زد  میجان به رو یب یافسرده ساخته بود به سمتش رفتم که لبخند

  ؟یبهتر شد ایسون یخوب-

 از بودنش معذب بود که آرام گفت: ییبود انداخت گو ستادهیکه در چهارچوب در ا ماهیبه فر ینگاه

 خوبم -

 دراز کرد ماهیسمت فرکرد و دستش را به  یمکث

  یخوش اومد-

 دستش را فشرد تیمیجلو آمد و با صم یقدم ماهیفر

 نمتیب یممنون خوشحالم که م-

 بدهد؛ به خود آمدم و گفتم: یخواست به او انرژ یندارد و با لحن شادابش م یحال خوب ایدانست سون یم ییگو
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 تو  دیایب میسادیوا نجایچرا ا-

کالفه ام کرده بود  نمانیهم کنار من نشست سکوت ب ماهیفر و مبل  تک یرو ایجلو تر از آنها خودم راه افتادم سون و

 را مخاطب قرار داد و گفت ایسون ماهیکه فر

 د؟یهست یرانیشما ا-

آماده  یبلند شدم و برا میاش کرد از جا یزندگ یماجرا فیو شروع به تعر دیخشکش کش یلب ها یرو یزبان ایسون

را کنارم حس کردم با  ایبه آشپزخانه رفتم مشغول درست کردن قهوه بودم که وجود سون ییرایپذ لیکردن وسا

 تعجب به سمتش برگشتم که گفت:

 اتاقم  رمیمن م-

 کردم و جواب دادم یفیظر اخم

 رو دعوت کردم به خونه ماهیتو عوض شه فر یکه حال و هوا نیاما من بخاطر ا-

 که ادامه دادم دیکش شیموها نیب یدست کالفه

 و مهربون افتاده؟ یاون دختر پر انرژ یبرا یشده؟ چه اتفاق یچ یبگ یخوا ینم-

پشت  نتیگرفته بود و به کاب شیدست ها نیبودم سرش را ب ستادمیا شیبه کمر و با حالت طلبکارانه رو به رو دست

 یبه چشم ها رهیبا نگاِه منتظر خ میآن نشست یو رو میرفت یداده، دستش را گرفتم و به سمت صندل هیسرش تک

 یمهمتر بود که صدا میبرا ایحال سون یآوردم ول ادیکه مهمانم بود را به  ماهیوجود فر یسرخش شدم لحظه ا

 توجه ام را جلب کرد فشیضع

 رمیچقدر حق ینیبیکرد؛ م انتیاون بهم خ الین-

 چرا؟! به حرفش ادامه داد یول دیگو یدوروک را م دمینگاهش کردم فهم گنگ

رو  مونیهمونجا انگشتر نامزد تیبا عصبان دمش،ید یدرحال خوش گذران دیدختر تو مرکز خر هیبا  یاتفاق روزید-

 نگفت. یزیپس دادم اما انگار منتظر بود چون چ

  دیگونه اش چک یرو یدختر، قطره اشک نیدلشکسته بود ا چقدر
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 کرد! یول ینکن انتیکه خ نهیمن بهش گفته بودم تنها شرطم ا-

آمد حال  ینم خوشم او  به دوروک فرستادم از همان اول از یگرفتم و لعنت میدست ها نیسردش را ب یها دست

 گفت: دیلرز یکه م ییآشپزخانه را پر کرده بود با صدا یهق هقش فضا یخراب بود و صدا ایسون

 میما... ما جدا شد-

 ...دمیکرد را د یرا که هراسان نگاهم م ماهیکه داشت بغضم گرفته بود، نگاهم به چهارچوب در افتاد و فر یحال زار از

 

 کرد انداخت و رو به من گفت: یم هیکه حاال صورتش را با دست پوشانده بود و گر ایبه سون ینگاه

 زدم؟! یشده؟ من حرف بد یچ-

به نشانه نه تکان دادم  یکند! سر هیگر نیچن نیبچه بود که با حرف او ا ایخنده ام گرفت، مگر سون یتفکرات فر از

را حس کرد آرامتر شد و چند  ماهیکه وجود فر ایو نشست سون دیعقب کش یرا کم ایمن و سون نیب یصندل ماهیکه فر

 دیه اش کشگون یرو یکند دست هیگر بهیغر یدهد جلو یدانستم غرورش اجازه نم یاش بند آمد؛ م هیلحظه بعد گر

 و گفت:

 گرفت میشد گر یچ دمیاصاًل نفهم ماهیببخش فر-

 زد و جواب داد یحیلبخند مل ماهیفر

 افتاده؟ یاتفاق-

از  یشدن به گلدانِ خال رهیآخر با خگفتن و در  یمردد بود برا ییدر رفت و آمد بود؛ گو ماهیمن و فر نیب ایسون نگاه

 که باعث حال بدش شده بود کرد یشروع به گفتن اتفاق زیم ی رو ِگل

 دارد ازیرا گفت اما احساس کردم به درد و دل کردن ن زیکردم که همه چ تعجب

 د،یکش یاشتباهش عذاب م یبا انتخاب ها شهیبه محبت داشت و هم ازیبود که ن یمن دختر حساس دیاز د ایسون

 شد گفت: یناراحت نم یزیکه داشت و از چ یطبق عادت ماهیفر
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 حیترج یگریکه تو رو به د یبه خاطر پسر ستین فیآخه ح ؛یکه فکر کردم ورشکست شد یکرد هیگر نیهمچ-

 مثل تو ناراحت باشه ییبایبا از دست دادن دختر ز دی! اون با؟یکن هیداده گر

تر از  شیب یبود ول یطبع یکه دختر شوخ نیبا ا ماهیفر  داد یگوش م شیاشکبار به حرف ها یبا چشم ها ایسون

 را به آرامش دعوت کرد ایسون شیو با حرف ها دیفهم یسنش م

 ادامه داد یکرد و با لحن شوخ یمکث

 ندازه یبه من نم ینگاه مین یاون حت یکنم که عاشق استادمون شدم ول هیگر نمیبش دیمن با-

 دیخشک میلب ها یخنده رو ماهیفر یبعد یکه با جمله  دمیاستاد خند یجد یچهره  یادآوری با

 مونه یخب مثل برج زهرمار م یشدم ول مونمیم نیعاشق داداش ا ،یچیحاال اون ه-

نپرسد و  یسوال ایکه سون نیا ینقش بست؛ هول شدم و برا ایسون یلب ها یمن باال انداخت و خنده رو یبرا ییابرو

 برمال شود گفتم: زیهمه چ

 تا منم به کارام برسم دیبر دیپاش گهیخب د-

 بلند شد و گفت: شیکنم با خنده از جا یتالش م یزیپنهان کردن چ یحس کرده بود براکه  ماهیفر

 فهمم یآخرش که م-

که  یخوش عطر یفرستادم و قهوه  رونیرفت؛ نفس حبس شده ام را با حرص ب رونیب ایزد و پشت سر سون یچشمک

 رفتم. رونیو با برداشتن ظرف پر از شکالت تلخ از آشپزخانه ب ختمیدرست کرده بودم را در فنجان ر

اش انداخت، از  یبه ساعت مچ یکه نگاه میگذراند ماهیفر یها یو شوخ یاز خاطرات کودک فیرا با تعر یساعت دو

شد اما خوشش آمده بود از او خواست ناهار را مهمان ما با ماهیکه از اخالق فر ایبلند شد و قصد رفتن کرد سون شیجا

 گفت: یبا مهربان ماهیفر

 حتمًا االن نگران شده نجامیبعد، به مامانم خبر ندادم که ا یبمونه برا-

 ادامه داد ماهیتکان داد که فر یسر ایسون

 دیایما ب یبا خانوادم به خونه  ییآشنا یکه فرداشب رو برا دیقول بد دیبا یول-
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 برگشتم و گفتم  ماهیشد، به سمت فر یم دهید ماهیاز دعوت فر یتیانداختم در چشمانش نارضا ایبه سون ینگاه

 میزن یفردا درموردش حرف م-

سر به  یبدرقه کردن همراهش شدم که به سمتم برگشت و با اشاره  یزد و به سمت درب رفت من هم برا یلبخند

 گفت:  ایسون

 مواظبش باش شتریب-

داشت که  یرفت هوا سوز سرد رونیگونه ام کاشت و از خانه ب یرو یبوسه ا طنتیتکان دادم، با ش یلبخند سر با

  ًمطمئنا دیبه گوشم رس اطیبه ح ینیورود ماش یجلو رفتم که صدا یوادارم کرد به سرعت وارد خانه شوم؛ قدم

 ناهار برگشته بود یشهاب بود که برا

 و گفت: دیکش یقیعمنفس  دنمیاش نشسته بود قدم برداشتم که با د یقبل یکه سر جا ایسمت سون به

 سوال ذهنم رو مشغول کرده هی-

 جواب دادم ییخوش رو با

 بپرس-

 نگاهم کرد و ادامه داد یکنجکاو با

 !ده؟یمگه برادرت رو د ماهیفر-

 دهانم را قورت دادم که همان لحظه شهاب وارد خانه شد... آب

 

 دهیبه سمتش کش ایکه رد نگاه سون ستادیچند قدم دورتر از من ا دیبه گوشم رس شیشدن قدم ها کینزد یصدا

 بم شهاب شکست یرا صدا نمانیشد، سکوت ب

 کرده یمن رو داداش خودش معرف دیشا-

شده بودم اما سر به  یاست عصب دهیرا شن ماهیبود که حرف صبح فر نیحرفش نشان از ا نیزد ا یپوزخند صدا دار و

 آمد و گفت:بلند شد و آرام به سمتم  شیاز جا ایانداختم که سون ریز

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 159



 عشق جنابیعال

162 
 

 ال؟ین گهیشهاب درست م-

رها کرد جو به  میرو به رو یکاناپه  یگفتن نداشتم سکوت کردم که شهاب از کنارم رد شد و خود را رو یبرا یحرف

انداخت،  یبودم م دهیها د لمیکه فقط در ف یبازپرس یاتاق ها ادیمرا به  ایسون یدر پ یپ یوجود آمده و سوال ها

 شدم رهیگرفتم و به او خ ایشهاب باز هم سکوت را شکست نگاهم را از چشمان سون یصدا

 کرده یبزنه که خودش رو مجرد معرف یقراره چه گند ستیباز معلوم ن-

فرستادم و نگاهم را  رونیکردم؛ نفسم را کالفه ب یحرصم گرفته بود اما همچنان در سکوت نگاهش م شیحرف ها از

 را مخاطب قرار داد و گفت: ایکه سوناز چشمان جسورش گرفتم 

 دختره عادتشه... نیا ،یسون یدون یآخه تو که نم-

 یگذشتم و رو به رو ایبلند از کنار سون یبا قدم ها عیو سر اوردمیتاب ن گریام را حواله اش کردم؛ د یحرص نگاه

 گفتم: ینسبتاً بلند یشد، با صدا رهیباال انداخت و به چشمانم خ ییابرو ستادمیشهاب ا

 ؟یچرا نگفتم تو شوهرم یدون یم-

 بلندتر از قبل ادامه دادم ییکردم و با صدا یسکوتش مکث دنید با

 مثل تو شوهرمه یرتیغ یکشم بگم مرد ب یچون خجالت م-

توقع داشت مثل  دیشا دیشد تعجب را در نگاهش د یم ستاد؛یا میرو به رو یکم یبلند شد و با فاصله  شیجا از

 زد گفت: یکه تمسخر در آن موج م یمضخرفش سکوت کنم با لحن یحرف ها دنیاز شن شهیهم

 یگرونیدنبال نگاه د یکه شوهر دار نیهمه بدونن با وجود ا یکش یخجالت م دمیشا-

 جلو آمد و گفت:  یقدم ایسون

 دیبسه تمومش کن-

 یچشم ها دنیداد با د یزارم مآ شهیبرد و هم یدانم چرا از عذاب دادنم لذت م یدر چشمانم حلقه زده بود نم اشک

 جواب دادم دیلرز یکه م ییزد و آشفته ترم کرد، آب دهانم را به همراه بغضم فرو دادم و با صدا یاشکبارم پوزخند

 یزن یبار آخرت باشه به من تهمت م-
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 آمد و کنار گوشم گفت کترینزد

 !دمیمن با چشم خودم د یول-

سرخ  میاش حالم را دگرگون کرده بود؛ مطمئن بودم لپ ها یشگیعطر تلخ هم یبه همراه بو شیگرم نفس ها هُرم

 در آرام بودن آن داشتم گفتم یکه سع یهم فشردم و با لحن یرا رو میفاصله گرفتم و چشم ها یشده کم

 یزنیبه زن خودت م یحرف ها رو دار نیکه ا یقبول کن دی! بادهیبع یرتیغ یهمه ب نیاز پسر حاج صادق ا-

 داد یحرفم را نشان م ریتاث دیکه کش یقیو نفس عم شیشدن پنجه ها مشت

به عقب  یقدم دم؛یزدن به صورتم را د یلیس یباال آمدن دستش برا یهم فشرد و لحظه ا یرا رو شیها دندان

 هم فشردم... یرا رو میبرداشتم و چشم ها

 

باز  مهین یرا باز کردم و با چشم ها میپلک ها یبا چشمان بسته و در همان حالت ماندم؛ اما در آخر ال هیثان چند

که داشت ترس در  یرا کامل گشودم از حالت میکه در هوا ثابت مانده بود چشم ها دمیشهاب را د یدست مشت شده 

 شوم رهیسر بلند کنم و به چشمانش خ یوجودم رخنه کرد به خاطر قد بلندش مجبور شدم کم

 در کنترل آن داشت گفت: یکه سع ییکرد و با صدا یگاهم مسرخ شده اش ن تیاز عصبان یچشم ها با

 یتنها بمون شهیهم دیتو با ؛یرو پس بد یکه کرد یتاوان کار دیبا ییها نیبدتر از ا قیتو ال-

 یشدن کفش ها دهیکوب یفکرها بودم که صدا نینکرده ام در هم یدانستم چطور به او بفهمانم که من کار ینم

 سنگ فرش ها باعث شد سر برگردانم و رفتنش را نظاره کنم یشهاب رو

که کنارم برسد به  نیبه سمتم آمد اما قبل از ا ایرا با دست کنار زدم، سون دیگونه ام چک یکه رو یاشک مزاحم قطره

 دانستم یبحث را سوال او م نیعلت ا دیدانم چرا از او دلخور بودم شا یسمت پله ها قدم برداشتم نم

در همان  یقیدادم دقا هیخواست تنها باشم وارد اتاقم شدم و درب را پشت سرم بستم و به آن تک یود دلم مب هرچه

 دیبه گوشم رس ایآرام به در خورد و صدا زدن اسمم توسط سون یحال ماندم که ضربه ا

حرف  یلمه به کلمه تخت، ک یرو به رو ی نهیبه آ رهیدادم و خ هیآن تک یندادم و به سمت تخت رفتم به پشت یجواب

 دیچک یگونه ام م یرو یدر پ یبود که پ یاشک یآن قطره ها یآور ادی ی جهیشهاب را در ذهنم مرور کردم و نت یها
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 یرحمانه قضاوت کردن را ندهم ول یب یخواست که به شهاب اجازه  یم یسوخت؛ دلم قدرت یام م ییتنها یبرا دلم

 آدمم نیتر فیدانستم در برابر شهاب ضع یخودم هم خوب م

کردم خودم را با افکار مثبت آرام  یبه ارمغان آورد؛ سع میرا برا یآن حس خوب یبالشت گذاشتم سرد یرا رو سرم

 افکار خود را به دست خواب سپردم... نیکنم و با هم

*** 

غروب را  شیپنجره انداختم که هوا به یخورد هراسان چشم باز کردم و نگاه یکه به درب م یمتمد یضربه ها با

گرفتم؛ به درب  واریرفت و دستم را به د جیسرم گ ستادنمیا یبلند شدم که به خاطر ناگهان میداد از جا ینشان م

 دیاد آوردم که قبل از خواب آن را قفل کرده بودم کلیباز نشد به  یوقت یول دمیکش نییرا پا رهیشدم و دستگ کینزد

 را در قفل چرخاندم و درب را باز کردم

به شهاب  ینگاه دمیام کش ختهیبه هم ر یبه موها یو دست دیکه پشت درب بود خواب از سرم پر یفرد دنید با

 نگاهم کرد و گفت: انداختم که با اخم

 نییپا ایبده ب یحال سون-

 میها هیعطر تلخش را به ر حهیشدم و را رهیاش خ یخال یبه سمت پله ها رفت هاج و واج به جا یگریحرف د بدون

با عجله پله ها  ستیخوب ن ایکه حال سون نیا یآور ادیتا حرفش را کنکاش کردم و با  دیطول کش یقیفرستادم دقا

بود و به  دهیکاناپه دراز کش یکه رو ایسون یرفتم و از همان جا نگاهم را دور تا سالن چرخاندم، در آخر رو نییرا پا

کاناپه  یکنارش رو دمیکه داشت شُکه شدم و به سمتش دو یوضع دنیماندم از د رهیخ دیکش ینفس م یسخت

 نشستم و گفتم:

 دکتر؟ میبر ؟یشده سون یچ-

 جواب داد یفیضع یرا باال آورد و با صدا دستش

  شمیاآلن خوب م ستین یزیچ-

که با اخم و  دمید میکه شهاب را رو به روبه اطراف انداختم  ینگاه یچشم ریکه داشت ناراحت بودم، ز یاز حال واقعاً 

بلند شد و من هم  شیاز جا یبهتر شده بود به آرام ایگذشت و حال سون یکرد؛ ساعت یبه ما نگاه م نهیدست به س

 که گفت: ستادمیکنارش ا
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 به تو بگه ستین یازیببخش که نگرانت کردم من به شهاب گفتم که ن-

 زدم و گفتم: شیبه رو یلبخند

  یخوشحالم که بهتر شد-

 فشرد و به سمت آشپزخانه اشاره کرد و گفت: یرا در دست گرفت و به آرام دستم

 که غذا سرد شد  میبر-

داده بود،  هیآن تک یمبل نشسته بود و سرش را به پشت یبه شهاب انداختم که حاال رو یتکان دادم و نگاه یسر

 که رد نگاهم را گرفت پچ پچ گونه گفت: ایداد سون یم قشیمنظمش خبر از خواب عم ینفس ها

 گشنمه  یلیکه خ میبخور میما بر ایخوره ب یاون بعداً م-

که به  یزیم دنیبه راه افتادم با د ایداشت گرفتم و پشت سر سون یمظلوم یرا از شهاب که در خواب چهره  نگاهم

 قهیبا سل ایکه سون ییایاز الزان یتکه ا دمیرا عقب کش یصندل اقیکردم و با اشت یگرسنگ یبود احسا دهیچ ییبایز

هم مشغول خوردن ساالد  ایخوردن شدم سون ولگذاشتم و مشغ میبود را در بشقاب جلو دهیدر ظرف مخصوص چ

 گفت: ایکه سون میخورد یشد؛ در سکوت غذا م

 تو برو امیب تونمیفردا شب رو من نم یرفت بگم مهمون ادمی یآها راست-

 که در دهانم بود را قورت دادم ییغذا

 یایب دیگفت که تو هم با ماهیفر یول-

 ...میشهاب هر دو به سمت درب آشپزخانه برگشت یبدهد اما با صدا یبلند کرد جواب سر

 

 بره ییاجازه نداره جا الین-

کنار من را عقب  یآمد و صندل زیکرد و به سمت م یظیبار من بودم که پوزخند زدم که شهاب در جوابم اخم غل نیا

 به حرکت دست شهاب آرام گفت: رهیکه سکوت کرده بود خ ایو نشست سون دیکش

 شهیم یاحترام یدعوت شده و اگه نره ب الیاما ن-
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 جواب داد یجد یبرد با لحن یرا به سمت دهانش م ایاز الزان یکه تکه ا یدر حال شهاب

 اما من شوهرشم -

 کردم انداخت و با حرص گفت: یبه من که متعجب نگاهش م ینگاه

 ؟یمگه نه عروِس حاج-

سکوت  دنینگاه کردم که او هم متعجب به شهاب زل زده بود؛ شهاب که با د ایرا نداشتم به سون یگفتن حرف قدرت

 نگاه ما را حس کرد که سر بلند کرد و گفت: ینیسنگ ییما مشغول خوردن غذا شده بود گو

 گمیمن م یو هرچ یریاجازه بگ دیبا یهرکار یبه بعد برا نیاز ا ؛یرتیتم و غکه من شوهر یقبول کن دیبا ه؟یچ-

 وگرنه... شهیهمون م

 کردم که ادامه داد یاش شُکه بودم و بدون پلک زدن نگاهش م یحالت ناگهان رییکرد از تغ یمکث

 حاج محسن بفرستم یشاهکارت رو برا شمیوگرنه مجبور م-

بابت غذا تشکر کرد و از آشپزخانه  یلب ریبلند شد و ز شیبدهم اما او هم متنظر نماند، از جا یدانستم چه جواب ینم

 گفت: ایماندم که سون رهیکاره اش خ مهین یرفت به غذا رونیب

 ؟یریاجازه بگ دیکه با یچ یعنیبود؟  یمنظورش چ نیا-

 جواب دادم دمینوش یم ام را یدنیاز نوش یکه جرعه ا یحبس شده ام را رها کردم و در حال نفس

 کنم یم کاریو چ رمیمن کجا م ستیبحث صبح قراره گرفته وگرنه اون براش مهم ن ریتحت تاث-

رقم  میرا برا ایحس دن نیتر بایشهاب ز ینداشته باشد مهم بودنم آن هم برا قتیکردم که حرفم حق یدل دعا م در

 زد یم

امروزم خواب از  یگفت و به اتاقش رفت، به خاطر پرخواب یریشب بخ ایسون زیاز خوردن شام و جمع کردن م بعد

که پشت به  ونیزیتلو یرو به رو یمبل ها یرفتم رو رونیبرداشتم و از آشپزخانه ب یا وهیبود ظرف م دهیسرم پر

سکوت آرامش بخش خانه  شیبا صدا خواست یدرب اتاق شهاب بود نشستم و کنترل به دست روشنش کردم دلم نم

خودم  یکه با معشوقه اش در حال مکالمه بود نگاه کردم و در همان حال برا یدختر ریصدا به تصو یب را بشکنم پس
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آمد با همان ژست  یکه از اتاق شهاب م یبلند یتکه را که به سمت دهانم بردم با صدا نیپوست گرفتم اول بیس

 ردم که گفت:ک زیکرد؛ گوش ت یبا تلفن صحبت م ییانداختم گو قشبه درب بسته اتا ینگاه

 کنم یرو تموم م یبه اون مادرتم بگو همه چ نویا زنمیشراکت رو به هم م نیرزا من ا-

 یشدم شهاب از کدام شراکت حرف م رهینامعلوم خ یمتعجب به نقطه ا امدین یگرید یدقت گوش کردم اما صدا با

 حرف زده بود! ایبود که از آن با سون یهمان اجبار نیزد؟ نکند ا

تفاوت باشم پس  یکردم ب یخوردم سع یفیباز شدن درب اتاق از ترس تکان خف یفکر ها بودم که با صدا نیهم در

را  شیشدن قدم ها کینزد یکه در دست داشتم را در دهان گذاشتم صدا یبیدوختم و تکه س ونیزینگاهم را به تلو

برداشت و  میپا یشده را از بشقاب رو کنده ستپو بیاز س یتکه ا ندیکه بنش نیو قبل از ا ستادیکنارم ا دم؛یشن

 ام نشست یتک مبل کنار یرو

که به رزا زده بود  ییهم به خاطر حرف ها یآوردم از طرف یشده بود که از حرکاتش سر در نم بیعج یبه قدر امشب

 گفت: یبم یخوشحال بودم و در افکارم غوطه ور بودم که با صدا

 ؟یاریب وهیشوهرت م یبرا یخوا ینم-

کردم آرام باشم به سمت اش سر  یخواست قهقهه بزنم اما سع یشدم که دلم م فیسرک یجور شیلحن صدا از

 گفتم: یآرام یبردم و با صدا کیسرم را نزد یزد؛ کم یموج م طنتیباال انداختم در نگاهش ش ییچرخاندم و ابرو

 ریبگ وهیبرو از رزا جونت م نم،یب یبه اسم شوهر نم یمرد نجایمن ا-

آخر  یکه داده بودم خنده ام گرفت و پله ها را باال رفتم؛ لحظه  یبلند شدم و به سمت پله ها رفتم از جواب میاج از

داشتم با  یاز طرف من را نداشت حس خوب یمطمئن بودم توقع حاضر جواب دمیام د یخال ینگاه ماتش را به جا

 کردم که در آخر خوابم برد یباف ایشهاب رو فتارلبم وارد اتاق شدم و شب را آنقدر با فکر به ر یلبخند رو

*** 

 یمفصل ینبود و صبحانه  یرفتم کس نییپا یچند روز بعد از آماده شدن به طبقه  نیکه باز کردم طبق عادت ا چشم

 یرفتم به سمت درب ورود رونیرا جمع کردم و از آشپزخانه ب زیم  شده بود؛ بعد از خوردن صبحانه دهیچ زیم یرو

 اما... دمیرا کش رهیرفتم و دستگ
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با حرص نگاهم را در سالن  دمیرا ند دیکل یانداختم و وقت یدیبه جاکل یدرب قفل شده مواجه شدم متعجب نگاه با

به در زدم  یلگد تیاز عصبان دم؛ینشن یجواب یرا صدا زدم ول ایشهاب و سون ینسبتًا بلند یچرخاندم و با صدا یخال

بلند  یکندم با صدا یکه با حرص پوست لبم را م یشهاب کردم و به سمت مبل ها رفتم و در حال نثار یُفحش رلبیو ز

 با خودم مشغول حرف زدن شدم

 کنه یکارا رو م نیپوکشه که ا یتو اون کله  یچ ستیاحمق معلوم ن یپسره -

 کردم و ادامه دادم یمکث

 ...یشدم، پسره  نیمثل ا یدونم چطور چند سال از عمرم رو عاشق پسر یمن نم-

که شهاب حرف  نیجرات برگشتن را نداشتم؛ از تصور ا یکه از پشت سرم آمد حرفم را خوردم حت یسرفه ا یصدا با

 ستادیا میباشد نفسم به شماره افتاد در همان حال مانده بودم که شهاب مبل را دور زد و رو به رو دهیرا شن میها

 ریانداختم که دستش را ز ریداد سر به ز یم انتش را روشن تر نشرنگش پوست صور یو شلوار مشک دیسف شرتیت

 کرد  رییرد نگاهم تغ شیچشمانش شدم که با تکان خوردن لب ها یاهیچانه ام آورد و سرم را بلند کرد غرق در س

 ! ادامه بدهیگفت یم یداشت-

را به صورتم حس کردم و  اعتراف چند سال عشقم را! هجوم خون یبود حت دهیرا شن میمن تمام حرف ها یخدا

گشتم که  یم نمانیب نیعوض کردن جو سنگ یبرا یدنبال جمله ا میدانستم چه بگو یدوختم نم نینگاهم را به زم

که دست شهاب در هوا معلق ماند  اشتمبه عقب برد یکرم رنگم حس کردم قدم نیشلوار ج بیام را در ج یلرز گوش

 دیچیدر گوشم پ ماهیشاد فر یناشناس بود تماس را وصل کردم که صدا یام انداختم شماره ا یبه صفحه گوش ینگاه

 کالس به در خشک شد یمرده چشم پسرا لیذل ییکجا- 

 به شهاب انداختم و گفتم: ینگاه یچشم ریز

 امیب تونمیامروز نم-

 جواب داد یبا لحن طلبکارانه ا ماهیفر

 ما  یخونه  یایامروز قراره ب یول-

 گفت: یبلندتر یکرد و با صدا یمکث
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 شدن مخصوصًا داداشم  دنتیرو کردم که همه منتظر د فتیانقدر تعر-

کرد انداختم و  ینگاهم م نهیبه شهاب که حاال با اخم و دست به س یسر داد نگاه یبلند یحرفش خنده  انیاز پا بعد

 لبم را به دندان گرفتم و گفتم:

 میزن یبعدًا با هم حرف م-

را پر  نمانیب یکرده بود! شهاب فاصله  دایشماره ام را از کجا پ ماهیفر نکهیرا خاتمه دادم متعجب بودم از ا تماس 

 گفت: تیکرد و با عصبان

 یرینم ییجا-

 گفتم شیدر چشم ها رهیکردم و خ زیرا ر میها چشم

  رمیم-

 کردم و ادامه دادم یمکث

 !؟یدر رو قفل کرد یاصالً تو به چه حق-

 را از صورتم گرفت و با تمسخر گفت: نگاهش

 بشم و درو قفل کنم داریکه از خوابم ب یهنوز انقدر واسم مهم نشد-

 شدم اما حق به جانب جواب دادم  ریکه از حرفش دلگ نیا با

 کنه یکارو نم نیهم جز تو ا یاما در قفله و کس-

که باز شد؛ شهاب در همان حال دست در  دمیدر را به شدت کش ی رهیاثبات حرفم دستگ یسمت در رفتم و برا به

 در که قفل بود! نیا یشدم ول رهیکرد با تعجب به در باز شده خ ینگاهم م بیج

 رفت با تمسخر گفت: یکه به سمت اتاقش م یدرحال

 داره خرابه ریاون در گ-
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له ها را باال رفتم و وارد به حال دلم برده بود، با حرص پ یدر شهاب پ یکه با خراب نیخنگ بودنم حرصم گرفت از ا از

 آماده》بود ماهیاز فر یامیبه صفحه اش انداختم پ یتوجه ام را جلب کرد نگاه یگوش امکیپ یاتاقم شدم که صدا

 ینم یبروم و از طرف یمهمان نیخواست به ا یدلم م امابدهم  یدانستم چه جواب ینم《دنبالت امیشو بعد کالس م

هم  ییگو《باشه》را دادم امشیشوم؛ جواب پ یم میدهم و تسل یگوش م شیخواستم شهاب فکر کند به حرف ها

 با خودم و هم شهاب سر لج داشتم!

تنه و کت  میزانو ام بود به همراه ن ریاش تا ز یکه بلند یرنگ یو مشک کیرفتم دامن ش میسمت کمد لباس ها به

 تخت گذاشتم؛ حوله ام را برداشتم و به سمت حمام رفتم یرنگم را رو یریش

دور  ییبایرا خشک کردم و با مدل ز سمیخ یظهر بود؛ موها کیآمدم نزد رونیب یدوش گرفتم وقت یا قهیدق ده

مدل  یرنگم کم یمشک یصورتم شدم به ابرو ها شیرا به تن کردم و مشغول آرا میرها کردم لباس ها میشانه ها

رژگونه  یبه وجود آورد و در آخر با کم ار یدلچسب بیرنگ ترک یکه با رژ لب کالباس دمیکش یم پهندادم و خط چش

 به کارم خاتمه دادم

انداختم و از اتاق  نهیو خانومانه ام در آ کیش پیبه ت یست آن برداشتم نگاه فیرنگم را به همراه ک یریش کفش

آمدم سکوت  نییپا یکردم پله ها را به آرام یرا درک نم ماهیفر یشب بود و عجله  یبرا یرفتم قرار مهمان رونیب

 شد. شکستهپارکت ها  یبلند کفشم رو یبرخورد پاشنه ها یخانه با صدا

بلند  میاز جا اطیگذشت که با زنگ درب ح یساعت میشدم ن ماهیکنار پنجره نشستم و منتظر فر یتک کاناپه  یرو

 میشد نگاهش را از سر تا پا انینما میرو به رو یاسپرت پیاب با تشدم همان لحظه درب اتاق شهاب باز شد و شه

 شد... رهیگذراند و در آخر به چشمانم خ

 

 کرد و گفت: پمیبه ت یباال انداخت و اشاره ا ییابرو

 ؟یکجا به سالمت-

 رفتم جواب دادم یکه به سمت در م یبرگرداندم و در حال ینگاه کردن به چشمانش را نداشتم، رو تحمل

  یمهمون رمیگفته بودم که م-
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درب را  اطیو بعد از گذشتن از ح میرفت رونیو بعد پشت سرم به راه افتاد از خانه ب دمیگفت که نشن یزیلب چ ریز

 با ذوق به سمتم آمد و گفت: ماهیباز کردم که فر

 سالم خوشگله-

لب  ریو ز ستادیشهاب آرام کنارم ا دنیزدم و سالم کردم که با د یاطالع بود لبخند یوجود شهاب پشت سرم ب از

 گفت

 از کجا دراومد نیا-

 گفت: ماهیفر ستادیا میشهاب قدم زنان رو به رو نیح نیکنترل کردم و در ا یام را به سخت خنده

 شهاب بزرگمهر  یسالم آقا-

 م کنترل کرده بود انداخت یبه صورت شهاب که خنده اش را به سخت یخنده ام گرفت نگاه انشیطرز ب از

 سالم -

 رو به من گفت: ماهیفر

  میما بر گهیخب د-

 کرد و گفت: یانینداده بودم که شهاب پا در م یپاسخ هنوز

 رسونمتون  یمن م-

 نیباال انداخت و به سمت ماش ییجمله را از شهاب نداشتم به سمتش برگشتم، نگاهش کردم که ابرو نیا توقع

 در گوشم گفت: ماهیکردم که فر یحرکت کرد رفتنش را نظاره م

 خدا چقدر جذابه  یوا-

هم که همانطور  ماهیحرف پشت سر شهاب به راه افتادم و فر یرا بکشم اما ب ماهیفر یخواست تک تک موها یم دلم

 یصندل یهم رو ماهیدر حال حرف زدن بود دوشادوشم قدم برداشت درب جلو را باز کردم و کنار شهاب نشستم فر

 گفت:  ماهیکردم که فر ینگاه م ار رونیرعت از کوچه خارج شد در سکوت بگرفت و شهاب با س یعقب جا

 خونمونه یکوچه بغل نیگاز نده بزرگمهر هم ادیز-
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اما  ییالیو یبعد بود که کنار خانه ا یقیو دقا دیو نام کوچه را پرس دیکش یقیشهاب کالفه نفس عم دمیخند زیر

اما برخالف  ردیکردم شهاب نپذ یکرد که در دل دعا م یتعارف ماهیو فر میشد ادهیپ نیکوچک توقف کرد از ماش

به من انداخت و  طنتیپر از ش ینگاه ماهیفر تدرنگ قبول کرد و به سمت خانه قدم برداش یمن شهاب ب یخواسته 

ا داشتم ب یبیکه شهاب همراهم بود حس عج نیاز ا میتا من و شهاب وارد شو ستادیرا در قفل چرخاند و کنار ا دیکل

کاشته شده بود در سمت  ییبایکه به ز ییو گل ها وهینسبتاً کوچکشان انداختم چند درخت م اطیبه ح یورودم نگاه

با  یخورد؛ رو به رو هم خانه ا یکه توجه ام را جلب کرد به چشم م بایو ز یچوب یراست آن کلبه ا سمتو  اطیچپ ح

به راه افتادم  هینشست پشت سر بق یبه دل م اطیح نیا در زیهمه چ شدیم دهیخوش رنگ د یبزرگ و نرده ها وانیا

 بلند گفت: یبا صدا ماهیکه فر

 که مهمونام اومدن  رونیب دیایب-

 کرد و ادامه داد یمکث

 مامان، بابا، پارسا خله-

شباهت به  یبا اندام تو پر و صورت گرد که ب یکه چند لحظه بعد زن میشده بود رهیو شهاب هاج و واج به او خ من

استقبال کردند زن  یما به گرم دنیآمدند با د رونیاز خانه ب یجوگندم یقدبلند با موها ینبود به همراه مرد ماهیفر

 و گفت: دیبود جلو آمد و مرا در آغوش کش ماهیگمان مادر فر یکه ب

 دخترم یخوش اومد-

 فت:کرد و گ یمصنوع یبه شهاب انداخت شهاب سرفه ا یکردم که نگاه یتشکر

 سالم -

 جلو آمد و گفت: ماهیجواب داد که فر یکه در حال کنکاش شهاب بود به آرام ماهیفر مادر

 هستن الیبزرگمهر برادر ن یآقا شونیا-

 یبه چشم م شیلب ها یرو یبود انداختم لبخند ستادهیتفاوت ا یبه شهاب که ب ینفسم بند آمد و نگاه یا لحظه

 خورد و با همان لبخند گفت:

 هستم الیکنه من شوهر ن یجان اشتباه م ماهیالبته فر-
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 شُکه نگاهم کرد و گفت... ماهیقلبم اوج گرفت همه سکوت کرده بودند فر تپش

 

 به من گفته بود که... الیاما ن-

 و گفت: دیحرفش پر انیم پدرش

 پسرم یخوش اومد-

 اما  کردم یخودم حس م یرا رو ماهیور فرنگاه دلخ میزد و تعارف کردند که به داخل برو شیبه رو یلبخند شهاب

 یاجماع ینگاه میهم باعث شد از استرسم کاسته شود؛ قدم که به داخل گذاشت نیداشت و هم یخونگرم ی خانواده

 یکه وسط مبل ها بود و تابلو فرش ها یدست بافت ی چهیشده بودند قال دهیچ ییبایخانه انداختم که به ز لیبه وسا

و رو به  مینگو یزیبوجود آورده بود تحمل نکردم چ یآرامش بخش یفضا لیوسا ی هیبق یورمه او رنگ س وارید یرو

 گفتم: ماهیمادر فر

 معرکس چقدر آرامش بخشه نجای! ایوا-

 زد و گفت: میبه رو یلبخند

 جان  الینظر لطفته ن-

شده بودند و  دهیچ ییبایکه با مدل ز ییبه سمت مبل ها ماهیبه خانه انداخت و با تعارف پدر فر یهم نگاه شهاب

به من و  یبینشست و با نگاه عج میرو به رو ماهیفر م؛یو نشست میدادند رفت یزن خانه را نشان م ی قهیحسن سل

 که پدرش رو به شهاب گفت: میشد همه در سکوت بود رهیشهاب خ

 د؟یهست یآقا شهاب مشغول چه کار-

 دیهم رو به من کرد و پرس ماهیزا کرد و گرم صحبت شدند و مادر فرشراکتش با مادر ر حیشروع به توض شهاب

 نگفته بود! یزیچ ماهیفر د؟یچند وقته ازدواج کرد-

 کردم و گفتم: نگاهش

 خاله...-
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 و گفت: دیکش شیلب ها یرو یزبان

 مهرنوش هستم-

 دوختم و جواب دادم ماهیرا به فر نگاهم

  نجایا میو اومد میهست که ازدواج کرد یخاله مهرنوش ما دو ماه-

 برگرداند که خاله مهرنوش ادامه داد یزد رو یدر چشمانش موج م یدلخور

  ارمیب وهیمن برم م ،یخوشبخت بش یاله-

بلند شد و به سمتم آمد خم شد و کنار  شیاز جا ماهیانداختم با رفتن خاله مهرنوش فر ریزدم و سر به ز یلبخند

 گوشم گفت:

 ایم بدنبال-

 ماهیبلند شدم و پشت سر فر میبود انداختم و از جا ماهیپدر فر یبه شهاب که درحال گوش دادن به حرف ها ینگاه

جلو نرفته بودم  شتریهم در آن بود قدم برداشتم؛ هنوز چند قدم ب یکه دو درب رو به رو یکوچک یبه سمت راهرو

که به  یبرگشت و کالفه نگاهم کرد و در حال ماهیرف ستمیتوسط خاله مهرنوش باعث شد با ماهیکه صدا زدن اسم فر

 رفت گفت یسمت آشپزخانه م

 امیاتاق منم اآلن م یتو برو تو-

از در ها  یکیدانستم کدام در را باز کنم دستم را به سمت  یتکان دادم و به سمت راهرو رفتم مردد بودم و نم یسر

 شد ینم دهیدر آن د یبه اتاق انداختم که کس یدم؛ نگاهو به جلو هُل دا دمیکش نییرا پا رهیبردم و دستگ

که پر  یشیآرا زیو م یآب یرنگ به همراه رو تخت یبود تخت سورمه ا یو سورمه ا یاز رنگ آب یبیاتاق ترک دمانیچ

 !ماستیشک اتاق برادر فر یخورد ب یآن به چشم م یرو یکه لب تاپ یوتریکامپ زیبود از ادکلن و م

 به عقب برگشتم یمردانه ا یبه سمت تخت برداشتم که با صدا یاتاق شدم اما در را پشت سرم نبستم و قدم وارد 

 !دیخانوم باش الین دیشما با-
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اش  یشانیپ یرو سشیرنگ خ یقهوه ا یاز شهاب کوتاه تر بود و موها یکه قدش کم یعقب برگشتم و با پسر به

 و آرام سالم کردم  ریرنگش انداختم و سر به ز یعسل به چشمان یبود رو به رو شدم؛ نگاه ختهیر

 جلو آمد و گفت: یقدم

  دیهست بایگفت شما واقعاً ز یدرست م ماهیفر-

که در  یکس دنیاما با د میبگو یزینقش بست سر بلند کردم چ میلب ها یرو یناگهان یاش لبخند فیتعر از

 ...دیچیپر از حرصش در اتاق پ یشانسم فرستادم، صدا بر یبردم و لعنت ادیشد حرفم را از  انیچهارچوب در نما

 

 رونیب ایعاشقانت تموم شده ب یاگه حرفا-

من و شهاب در رفت و  نیدانستم ب یکه فقط اسمش را هم م یسر خواست که همراهش بروم نگاه پسر یاشاره  با 

را خفه کنم؛ با ورود ما به سالن  ماهیخواست فر یتکان دادم و پشت سر شهاب به راه افتادم دلم م یآمد، بود سر

صورتش نشسته بود  یرو یمتعجب به من و شهاب که اخم یآمد و نگاه رونیاز آشپزخانه ب یچا ینیهم با س ماهیفر

 انداخت

 یرا رو یخال ینیس یبعد از تعارف کردن چا ماهیبار من هم کنارش نشستم فر نیقبلش نشست و ا یسر جا شهاب

 دییحوصله فقط در تا یبود باز هم با شهاب که ب یام نشست پدر که مرد پر حرف یمبل کنار یوسط گذاشت و رو زیم

 داد مشغول شد یسر تکان م شیحرف ها

 داد که سر جلو بردم و اسمش را صدا زدم به سمتم برگشت و گفت: یدر سکوت به بحث آن دو گوش م ماهیفر

 بگو-

 زد یموج م یلحنش دلخور در

 بود؟ یاون پسره ک-

 گنگ نگاهم کرد و در آخر با خنده گفت: یکم

 تو اتاق پارسا؟ ینکنه رفت-
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 لب گفتم: ریحرص ز با

 مد دنبال من؟آره آبروم جلو شهاب رفت اصالً شهاب چرا او-

 داشت خنده اش را کنترل کند گفت: یکه سع ماهیفر

 یحاال مگه چ میبعدًا با هم حرف بزنعالفم کرده از شهاب خواستم صدات بزنه و  ییچا ختنیمامانم با ر دمیمن که د-

 شده؟

 نگاهش کردم و جواب دادم کالفه

 بهت  گمیداستانش مفصله بعداً م-

تکه تکه شده بود از آشپزخانه  ییبایکه به ز یخانگ کیبزند که خاله مهرنوش با ک یکرد و خواست حرف نگاهم 

در بشقاب گذاشت و با  کیک یداممان تکه اهرک یبود! کنارمان آمد و برا قهیزن خوش سل نیآمد چقدر ا رونیب

 بلند گفت: یصدا

 عصرونه ایپارسا پسرم ب-

پارسا با  د؛یبه گوشم رس ییشدن قدم ها کیباز شدن درب اتاق و نزد یبعد صدا یقینکرد اما دقا افتیدر یجواب

به من کرد و با شهاب دست داد که  یحفظ ظاهر سالم یظاهر شد برا مانیرنگ جلو یو شلوار مشک یآب شرتیت

 شهاب هم با اخم دستش را فشرد

که  میکردم در سکوت مشغول خوردن عصرانه شد یخودم حس م ینگاهش را رو ینیپدرش نشست اما سنگ کنار

 اش گفت: یچا یجرعه  نیبا خوردن اخر ماهیفر

 میکن یشام درست م الیمامان امشب منو ن-

خجل زد و  یتر شد؛ خاله مهرنوش لبخند ظیهاب آمد که با نگاه به آن اخمش غلش یگوش امکیپ یلحظه صدا همان

 گفت:

 یبهتره معذبش نکن نجایا ادیبارشه م نیجان اول الیاما ن-

 گفت: یبم یبدم که شهاب با صدا یلبم نقش بست دهان باز کردم جواب یرو یشعور خاله مهرنوش لبخند از
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  میمون یاما ما شام نم خوامیعذر م-

 که عمو محمود گفت: دیها به سمتش چرخ نگاه

  یشهاب جان قراره شام رو با ما باش-

 زد و جواب داد یمصنوع یلبخند شهاب

 ستیمناسب ن طیواقعاً امشب شرا میش یفرصت بهتر مزاحم م هیتو -

 لب گفت: ریز ماهیطرز حرف زدنش دلم رفت؛ فر از

 به نقشه هام زنهیبرج زهرمار داره گند م نیا-

 زدم و جواب دادم یلبخند

  امیبعدًا م-

 ییخاله مهرنوش و عمو محمد جلوتر از همه به سمت درب رفت گو یتوجه به اصرار ها یبلند شد و ب شیاز جا شهاب

 یبود؟ با همه به جز پارسا که ب یکرد از طرف چه کس افتیکه در یامیرفتن عجله داشت کنجکاو بودم بدانم پ یبرا

 گفت: یبه سمت در رفتم که خاله مهرنوش با مهربان یکرد دست دادم و بعد از خداحافظ یاه محرف به حرکاتمان نگ

 بهمون سر بزن ایب شتریدخترم ب-

رفتم  نییچند پله را پا دمیانداختم اما شهاب را ند اطیبه ح یرفتم؛ نگاه رونیب خانه از  زدم و سر تکان دادم لبخند

 دست تکان دادم و درب را بستم شیبرا دمید وانیا یرا کنار نرده ها ماهیآخر فر یآمدم که لحظه  رونیب اطیو از ح

را  نیو درب ماش دمیخودم د یقدم برداشتم که نگاه اخم آلود شهاب که پشت رل نشسته بود را رو نیسمت ماش به

 رفت ونریاز جا کنده شد و از کوچه ب یخوفناک یبا صدا نیماش یصندل یگرفتنم رو یباز کردم، با جا

ام را  رهیگذرا به سمتم انداخت و نگاه خ یرا نداشتم نگاه یسوال چیه دنیبود و من هم جرات پرس یعصب شهاب

 گفت: یبلند یو با صدا اوردیطاقت ن دید

 دختره نیا یخونه  یبر یحق ندار گهید-

 کرد گفتم: یم شتریرا ب تشیکه عصبان یباال انداختم و با تمسخر ییابرو
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 ؟یگفت یالک ایهم داشت  لیحرفت دل نیا-

  دیلب غر ریز

 یبر یگفتم حق ندار-

 شده بودم یحرکاتش من هم عصب از

 میرفته قرار بود تو کار هم دخالت نکن ادتیفکر کنم  ست؛یبرات مهم ن یتو که گفته بود-

از  شده  سرخ یجلو آورد و با چشم ها یگرفت و به سمتم برگشت سرش را کم یترمز وحشتناک ابانیخ وسط

 گفت: تیعصبان

 تو به من مربوطه چون من... زِ یهمه چ-

 شدم که ادامه داد... رهیخ شیحرفش به لب ها یادامه  دنیشن یصبرانه برا یکرد ب مکث

 

 چون من شوهرتم -

را به  نیفرستادم در سکوت ماش رونیداد نفس حبس شده ام را کالفه ب هیتک یرا به روبرو دوخت و به صندل نگاهش

 شوم و بعد با سرعت از کوچه خارج شد. ادهیدرب خانه متوقف شد منتظر ماند تا پ یبعد جلو یقیحرکت درآورد، دقا

 یشدم و پله ها را باال رفتم درب ورود اطیسمت در رفتم و زنگ را به صدا در آوردم، چند لحظه بعد باز شد وارد ح به

کرد رو به  یم یکه با او همخوان ییایسون ونیزیآهنگ پخش شده از تلو یرا به جلو ُهل دادم و وارد خانه شدم صدا

چشم باز  ایسون یبا صدا دمیکش یقیچشم بستم و نفس عم دعطر زرشک پلو مشامم را پر کر یشد بو انینما میرو

 کردم

 گهیتو د ایب یسادیسالم چرا اونجا وا-

 رفتم گفتم: یکه به سمتش م یحال در

 سالم خاله رعنا اومده؟-
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زد کنار چهارچوب  یرنگش را به باال تا م یاسی راهنیپ نیکه آست یحرفم تمام نشده بود که خاله رعنا در حال هنوز

 صورتش کاشتم و گفتم: یرو یزدم و به سمتش رفتم بوسه ا شیبه رو یلبخند دنشیدر آشپزخانه آمد با د

 یسالم خاله خوش اومد-

 انداخت جواب داد یمادرم م ادیکه مرا به  یمهربان با

 ماهت دخترم ممنونم  یسالم به رو-

 کرد انداختم و با خنده گفتم: یکه متعجب از حرکات من نگاهمان م ایبه سون ینگاه

 ؟یدید یبیعج زیچ-

 خورد و جواب داد یفیآمد که بدنش تکان خف رونیاز عالم هپروت ب ییگو

 دمیرو د یرانیا لیدختر اص هی ینه مهربون-

 یزدم و به سمتش رفتم؛ خود را رو ایاز حرف سون یرا بهانه کرد و به سرکارش برگشت لبخند یرعنا آشپز خاله

 آمده بود که گفت: ادشیحرفش را تازه  ییرها کردم و او هم کنارم نشست گو یمبل

 یپس چرا برگشت یمگه قرار نبود شام رو اونجا باش یراست-

 دیکه شهاب با آن قصد رفتن کرده بود هم تاک یامکیپ یدادم و رو حیتوض شیکه افتاده بود را برا یاتفاقات تمام

 در فکر فرو رفت و در آخر گفت: یکردم کم

 شهیم یرتیکنم شهاب دوستت داره که روت غ یمن احساس م-

 کرد و ادامه داد یمکث

 تونه باشه یجز رزا نم یهم کس امکیاون پ-

شدم که  رهینامعلوم خ یصورتم نقش بست و به نقطه ا یآشکار رو یکه شهاب اآلن کنار رزا باشد اخم نیفکر ا از

بعد همراه با دو آلبوم عکس که در بغل داشت به سمتم قدم  قهیبلند شد و به اتاقش رفت ده دق شیاز جا ایسون

ن پر از ا برق ها را روشن کرد و کنارم نشست و با لحیدر سالن بود سون یرفت و نور کم یم یکیبرداشت هوا رو به تار

 گفت: یانرژ

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 177



 عشق جنابیعال

180 
 

 تا اآلنم یاز خاطرات بچگ میکن یباهم مرور ایب-

 شیاش پ یهم کهنه شده بود را برداشت و بازش کرد عکس کودک یآلبوم که کم نیتکان دادم؛ اول یلبخند سر با

 بود گفت:  شیکه در صدا یبا بغض ایکه در آغوش مادرش بود سون دیبا پوست سف بایز یچشمم نقش بست دختر

 بود شیدوران زندگ نیتر نیریش نیبشه گفت ا دیمادرمه؛ شا نیا-

 دهیکه به گمانم پدرش بود د یروشن و چشمان آب یبا موها یهمراه با مرد ایسون یرا عوض کرد و عکس بعد صفحه

 شد یم

 گفت: یآرام یگونه اش را با دست ربود و با صدا یاشک رو قطره

 بابامه  نیا-

 حاتیآلبوم اول را با توض نمیعکس ها را بب ی هیدهد اما کنجکاو بودم که بق یذابش مدانستم مرور خاطرات ع یم

شهاب ضعف  تیجذاب یمختلف با شهاب داشت دلم برا یاز جاها ییو بعد آلبوم دوم را باز کرد عکس ها دمید ایسون

بود  انیکه در عکس نما یزیرا جلب کرد چ جهمکه به همراه چند دختر و پسر بود تو شانیاز عکس ها یکیرفت 

حرفش  یباز شدن درب ورود یبود که با صدا زشیاز آن روز خاطره انگ فیبا ذوق در حال تعر ایبود، سون ایتولد سون

 میرا نصفه رها کرد و به سمت در برگشت

 

نگاهش  رهیخ دیرس یبود و صورتش خسته بنظر م ختهیاش ر یشانیپ یرنگش رو یمشک یکه موها دمیرا د شهاب

به سمتم  رمیکه در چشمان سرخش بود باعث شد دلهره بگ یغم افتیکردم که سر بلند کرد و رد نگاهم را در یم

 قدم برداشت...

 

 گفت: یدورگه ا یو با صدا دیرا از چشمانم دزد نگاهش

 ؟یشناسیمهال رو م یتو از ک-

 یو به آرام دمیخشک شده ام کش یلب ها یرو یاش شُکه شدم در جواب دادن مردد بودم اما زبان یسوال ناگهان از

 جواب دادم
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 یاز بچگ-

 شیکه متعجب رو به رو ایبه من و سون یشد نگاه رهیخ میبلند کرد و به لب ها سر《یلعنت》گفت  یلب به آرام ریز

ز حال و رو نیدهم چون تا به حال او را با ا صیتوانستم تشخ یرا نم یزیانداخت، از حالت نگاهش چ میبود ستادهیا

 بودم! دهیند

در حال خود نبود وارد اتاقش شد و به شدت درب را به هم  ییخورد و گو یحرف به سمت اتاقش رفت تلو تلو م یب 

 دیکوب

باز آلبوم شدم  یبه صفحه  رهیام نشستم و خ یقبل یاز من نداشت سرجا یانداختم او هم دست کم ایبه سون ینگاه

زدم و  میبه موها یحال از مهال بپرسد؟! کالفه بودم و چنگ نیباعث شده بود بعد از چند ماه شهاب با ا یزیچه چ

 نشیدلنش یها مشغول بود که خاله رعنا با صدا آلبومورق زدن  یهم با الک ایفرستادم سون رونینفسم را با صدا ب

 زد مانیصرف شام صدا یبرا

 افتیهم در یهم بعد از صدا زدن شهاب که البته جواب ایبلند شدم و به سمت آشپزخانه قدم برداشتم سون میجا از

و خاله رعنا  میو دستپخت خاله رعنا درست شده بود در سکوت خورد قهینکرد پشت سرم راه افتاد شام را که با سل

 یدرام را برا یلمیرا روشن کرد و ف ونیزیتلو ایونس گشتم؛به سالن بر ایرا نداد همراه سون زیجمع کردن م یکه اجازه 

به صفحه  ینگاه یچشم ریکنارم بود به صدا در آمد ز یعسل یام که رو یبود و گوش لمیف لیانتخاب کرد اوا دنید

 با ذوق تماس را وصل کردم  مایاسم ن دنیاش انداختم و با د

 سالم داداش خلم-

 که جواب داد دیچیآرامش در گوشم پ ینفس ها یصدا

 ها یریاز ما نگ یوقت احوال هی ؟یسالم عشق داداش خوب-

 فرو دادم و گفتم: یبود را به سخت میکه در گلو یزد بغض مزاحم یصدا و آغوش امنش پر م دنیشن یبرا دلم

 خوبم فقط دلتنگتونم -

 که گفت: دیرا فهم میخفته در صدا بغض

 ...شتهیداداشت پ یدلتنگ باش گهید یکم-
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 دمیپرس عیو سر دمیحرفش پر وسط

 نجا؟یا یایم ؟یگیم یجد-

 و ادامه داد دیخند آرام

 اونجا  امیدختر؛ آره قراره ب یهنوزم عجول-

تنها  دنیتوانست د یم میبرا زیچ نیغربت بهتر نیوجودم را فرا گرفته بود در ا یشناختم و خوشحال یاز پا نم سر

 دیکش رونیمرا از عالم هپروت ب دیچیکه در گوشم پ ماین یبرادرم باشد صدا

 مهال رو بهت نگفت؟ ی هیشهاب قض یراست-

 گفتم: یفیضع یو با صدا دیلبم خشک یرو خنده

 نشد رمیدستگ یزیکه چ دیشده؟ فقط ازم چند تا سوال پرس یزیچ-

 جواب داد یدو دل بود که بعد از مکث طوالن یگفتن حرف یبرا یینگفت و گو یزیچ

که  یپول بهش دادم اونم تمام نقشه ا یتم دنبال داداش مهال و اونم که لنگ پول بود؛ کمبه درخواست شهاب رف-

 شهاب فرستادم یضبط شدش رو برا یبودن رو لو داد منم صدا دهیکش

که تا  ایتماس را قطع کرد سون دینشن یجواب یزد و وقت میچندبار صدا ماینامعلوم شده بودم، ن یبه نقطه ا رهیخ شُکه

را از  یکه خوش یشد و اسمم را صدا زد اما من غرق بودم در خاطره ا کمیحالم نزد دنیآن لحظه ساکت بود با د

 ام ربوده بود  یزندگ

 

ناخواسته از  دیگونه ام چک یرو یقطره اشک مزاحم دمیرا فهم دمید یکه در چشمان شهاب م یشرمندگ یمعن تازه

 ستادهیهم چند قدم دورتر ا ایدرب اتاق شهاب رساندم سون یخودم را رو به رو بلند شدم و با چند قدم بلند میجا

 و درب را باز کردم که شهاب... دمیرا کش رهیکرد بدون در زدن دستگ یبود و به حرکاتم نگاه م
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در دست داشت، به سمتم  یرنگ یآب راهنیبود و پ ستادهیا شیکمد لباس ها یلخت رو به رو یتنه  میکه با ن یحال در

 برگشت و متعجب نگاهم کرد

 ینگاهم را گرفتم و به عکس بزرگ شده اش رو یبه سخت دیاش افتاد و دلم لرز دهیورز ینگاهم به عضله ها یا لحظه

را به تن کرد دوباره نگاهش  راهنشیحرکت پ کیسرم را چرخاندم که شهاب با  هیشدم بعد از چند ثان رهیخ وارید

 :مگفت دیلرز یکه از بغض م ییجلو رفتم و با صدا یدمکردم و ق

 حاال بهت ثابت شد؟-

 کرد که ادامه دادم ینگاهم م جیگ

 رو بهم گفت یهمه چ ماین -

بودم؛ نگاهش را از صورتم  دهیکه تا به حال ند یحس دمید یرا م یدیجد زیباال انداخت امشب در نگاهش چ ییابرو

 گفتم: دمیسکوتش را که د یزد کالفه بود و وقت شیبه موها یو چنگ دیچرخ یگرفت کم

  رهینم ادمیوقت حرفات رو  چیه-

به سمتم برگشت و با چشمان سرخ  میصدا دنیحرفم را نداد با شن یگفتن ادامه  یبود اجازه  میکه در صدا یبغض

 گفت: یفیضع یرا تار کرده بود با صدا دمیکه در چشمانم بود د یجلو آمد که عقب آمدم اشک ینگاهم کرد قدم

 من...-

 دمیحرفش پر وسط

 !؟یمونده که به خاطر اون دروغ مسخره بهم نگفته باش یزیچ گهیها؟ د ؟یتو چ-

که به چهارچوب در  ایتوجه سون یتوجه به سمت درب رفتم اسمم را صدا زد، اما ب یبزند اما ب یباز کرد که حرف دهان

دانستم  یداشتم نم یبیزدم و به سرعت پله ها را باال رفتم و وارد اتاقم شدم، حس عجداده بود را کنار  هیتک

 شدم. ریکه ماه ها بخاطرش حق ییناراحت از حرف ها ای دندیرا فهم قتیکه حق نیخوشحال باشم از ا

داشتم اعصابم را با حمام آرام کنم وان را پر و خود را در آن رها کردم و چشمانم را بستم  میام را برداشتم تصم حوله

 ماند یباق میشد و در آخر چشمان شهاب برا یدر ذهنم مرور م لمیمثل ف ریبه آرامش داشتم؛ تمام اتفاقات اخ ازین
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را در وان  یساعت میوستش دارم؛ نهرچه که باشد از جان و دل د یرسد ول یما به کجا م یدانستم آخر قصه  ینم

 آمدم رونیاستراحت کردم و در آخر با شستن بدنم حوله به تن از حمام ب

چشمم  یرفتم که لحظه ا یم شیآرا زیکردم و به سمت م یکه از صبح ورد زبانم شده بود را زمزمه م یلب شعر ریز

که ساعد دستش  یسر شهاب یکردم باال یمحکم مکه کمربند حوله ام را  یتختم بود افتاد، در حال یکه رو یبه فرد

 دنیو بعد از پوش مینگو یزیباعث شد چ دیکش یکه م یمنظم ینفس ها ستادم؛یاش گذاشته بود ا یشانیپ یرا رو

 ستیبودنش چ نجایا لیدانستم دل یصورتم نشاندم به سمت اش رفتم هنوز نم یکه رو یمیمال شیو آرا میلباس ها

 کردم یرا در وجودم احساس م ینیریبار بود و به خواست خودش به اتاق آمده بود حس ش نیاما چون اول

به تنش دادم؛  یکاسته شود و بعد دستم را به سمتش بردم و تکان جانمیاز ه یرا چند لحظه بستم تا کم میها چشم

 نشان نداد که اسمش را صدا زدم یعکس العمل

 شهاب، شهاب-

که در تن داشتم  یدیسف راهنیبه پ یاجماع یشد، نگاه زیخ مین شیدر جا دنمیو با دباز کرد  مهیرا ن شیها چشم

کوتاهش که او را جذاب  شیته ر یرو یبرده بود دست ادیزمان را از  ییگو دیدانست چه بگو یانداخت گنگ بود و نم

 گفت... ودمب دهیکه تا به حال از او ند یو با حالت دیتر کرده بود کش

 میبا هم حرف بزن دیبا-

 کردم و گفتم: یکوچک ینشست سرفه  شیو او هم در جا ستادمیا شیرو به رو نهیبه س دست

 در مورد؟-

مناسب  یشروع بحث دنبال جمله ا یتفاوت باشم سکوت کرده بود و برا یکردم ب یم یسع یقلبم تالطم بود ول در

 گشت یم

 که گفت: دمیکش یقیعم نفس

 نکردم  قیو حرفاش تحق قتیشتباه کردم که زودتر درباره رفدرسته من ا ال،ین نیبب-

حرفش سخت بود کالفه نگاهش را دور تا دور اتاق  یادامه  یِنیب شیپ دیتپ یام م نهیوار در س وانهیکرد قلبم د مکث

 چرخاند و ادامه داد
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 میرو فراموش کن هیاون قض میتون یما م یعنیمن...  نیبب-

 هم فشردم چند لحظه گذشت که گفتم: یرا رو چشمانم

 ادته؟یرو  یکه بهم زد ییحرفا-

به چشمانم شد و  رهیهمچون شبش چنگ زد و خ یشد به موها یکه کالفه م یاش در مواقع یشگیعادت هم طبق

 گفت:

 بهت نگم... گهید دمیمنم قول م یدرست رفتار کن یکن یاگه سع-

حرف ها بود از  نیاو مغرور تر از ا یکند ول یخواست معذرت خواه یمرا نصفه رها کرد حرصم گرفته بود دلم  حرفش

 گفت: یام حبس شد با لحن آرام نهیآمد نفس در س کمیبلند شد و نزد شیجا

 ادیلباستم بهت م-

داد و هرلحظه  یآخرش بودم که در سرم اکو م یحرف به سمت در رفت و از اتاق خارج شد اما من مات جمله  یب

تخت نشستم و نگاهم را در  یبه قهقه شد رو لیو در آخر تبد ظیلبم بود غل یکه رو یلبخند دیلرز یدلم م شتریب

 دندیخند یهم م میچشم ها یبه خودم انداختم حت نهیآ

کرده  یبود که بارها معذرت خواه یهمچون کس میدر چشمانش برا یو شرمندگ دیبودم که نجابتم را فهم خوشحال

مرد  ادیگذشته بود و فکر من غرق در  مهیبالشت گذاشتم ساعت از ن یرم را روتخت رها شدم و س یاست رو

کرد لبخند هنوز  یام م وانهید بودآن به خواب رفته  یرو شیپ یکه چند یبالشت یعطرش رو یبود که بو یمغرور

 بود که چشم بستم و خواب چشمانم را ربود میلب ها یرو

*** 

را بردارم تماس را وصل کردم و  یبکشم و گوش یعسل یام باعث شد با چشمان بسته دستم را رو یزنگ گوش یصدا

 را به سرعت گشودم میچشم ها ماهیفر غیج یگوشم گذاشتم که با صدا یرا رو یگوش

 !؟یریبگ ادی یخوایم ینجوریا ؟یایتنه لش چرا کالس نم-
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بلند شدم؛ بدون جواب دادن به صدا زدن  میاز جا عیسر دمیزمان را فهم یو وقت دمیصورتم کش یرو یدست گنگ

و بلوز خوش دوخت  دیسف نیشلوار ج میرفتم و بعد از شانه زدن موها سیبه سمت سرو یدر گوش ماهیفر یها

 داد یرا درشت نشان م مکردم که چشمان یشیبستم و آرا یرا دم اسب میهمرنگش را به تن کردم، موها

 دنیرا که مشغول سوهان کش ایرفتم و سون نییرفتم پله ها را با عجله پا رونیام را برداشتم و از اتاق ب یو گوش فیک

 به من انداخت که گفتم: ینگاه دمیبود د شیبه ناخن ها

 شده پاشو منو ببر  رمید یسون-

 پیکه ت ینار درب در حالبه آشپزخانه انداختم که شهاب را ک ینگاه  کردم و یبلند شد به حرکاتش نگاه م شیجا از

 یبافت اش بود انداخت سرفه ا دنیکه در حال پوش ایبه سون گرید ینگاهم کرد و نگاه دم؛یزده بود د یمشک

 کرد و گفت: یمصنوع

 رسونمش یمن سر راه م ایتو بمون سون-

آن را جمع کردم  دنیشهاب بب نکهیلبم نقش بست اما قبل از ا یرو ظیغل یشدم لبخند یکه با شهاب همراه م نیا از

حرف به سمت در رفت و من هم پشت سرش به راه  ینشست و شهاب ب شیباال انداخت و سر جا یشانه ا ایسون

 افتادم...

 

داشتم؛ از  یرفت من هم آرام پشت سرش قدم برم نشیدر را زد و به سمت ماش موتیر میآمد رونیخانه که ب از

لرزه  یصبحگاه یشد از سرما یآرامش محسوب م مینبود و بودن با شهاب برا یخبر گرید شمیچند لحظه پ یعجله 

 به جانم افتاد که با عجله در  یا

داشت و من در دل خوشحال  یسرعت کم م؛یرفت رونیب اطیرا به حرکت درآورد و از ح نیگرفتم، ماش یجا نیماش 

فرستادم و  هیعطر تلخش را به ر یو بو مدیکش یو طوالن قیعم یناخواسته نفس رسمیبه مقصد م رتریبودم که د

  دیچیپ نیخنده در ماش یچاشن یبا کم شیهم گذاشتم که صدا یچشمانم را رو

 اد؟یاز بوش خوشت م-

 را به سمتش چرخاندم و متعجب نگاهش کردم که ادامه داد سرم

 گمیعطر رو م-
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 یزیشد چ یم یزیباعث آبرو ر شهیگفتم که خنگ بودنم هم ییانداختم و در دل به خودم ناسزا ریخجالت سر به ز از

 و گفت: دیآموزشگاه توقف کرد و به سمتم چرخ یرو به رو میبه مقصد در سکوت گذراند دنیرا تا رس رینگفت و مس

 !یخونشون نر یول ایدنبالت با دوستت ب امیب تونمیمن نم-

 شدم ادهیتکان دادم و پ یجمله اش را با حرص گفت، سر آخر

دور نشده بودم که با سرعت از کنارم گذشت قدم تند کردم و وارد آموزشگاه شدم نگاهم به درب کالس  یقدم هنوز

 باعث شد با عجله خودم را به درب برسانم. دیاستاد که به گوشم رس یافتاد و صدا

 استاد قطع شد و گفت: یآرام به در زدم که صدا یا ضربه

 دییبفرما-

 تیماندم که با جد رهیاستاد خ یبه جمع انداختم و در آخر رو یو در را باز کردم نگاه دمیکش نییرا پا رهیدستگ

 گفت:

 دمیبه کالس راه نم ریرو با تاخ یگفته بودم کس-

 انداختم ریبه ز سر

 استاد...-

 دیحرفم پر وسط

 بشن تیرعا دیکالس با نیقوان دیتا بدون دیمونیاز کالس م رونیجلسه رو ب نیخانم محترم ا-

خواست خفه اش کنم  یآمدم دلم م رونیحرف از کالس ب یانداختم و ب ماهیام را اول به او و بعد به فر یحرص نگاه

 دیایب ماهیکه در سالن بود نشستم و منتظر ماندم فر ییها یاز صندل یکی یانگار که استاد دانشگاهم بود! با حرص رو

بود که  ماهیآمد و پشت سرش فر رونیساعت بعد درب کالس باز شد و استاد ب میسرگرم کردم و ن یرا با گوش خودم

 با خنده گفت: دیکنارم رس یآمد وقت یبا لبخند به سمتم م

 یاین رید گهید یتا تو باش-
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تا  میرفت ادهیراه برگشت را پ یفر شنهادیو به پ میآمد رونیزدم که آخش بلند شد از آموزشگاه ب شیبه بازو یمشت

گفتم اولش ناراحت شد که چرا پنهان  شیشده بود را برا نجایکه باعث آمدنم به ا ییبه خانه تمام اتفاق ها دنیرس

 که داشتم متقاعدش کردم. یلیکردم اما با دال

با سرعت از  ینیکه ماش رفتمیکرد و رفت قدم زنان به سمت خانه م یخداحافظ ماهیفر میدیما که رس یکوچه  به

 نیکه در ماش یفرد دنید یرا تند کردم کنجکاو بودم برا میشهاب متوقف شد قدم ها یانه خ یکنارم گذشت و جلو

 باز شد و... نیبود که همان لحظه درب ماش

 

و با عشوه به سمتم  دیبلوندش کش یو به موها یشد دست ادهیبود پ دهیپوش یزرد رنگ یکه دکلته  رزا

توجه  یبرداشتم و ب شیزد که نگاهم را از رو یداشت پوزخند یظیغل شیانداخت آرا میبه سر تا پا ینگاه  دیچرخ

به من  یکه وارد شوم اما رزا تنه ا داشتمبعد در باز شد و قدم بر یرفتم، زنگ را فشردم و لحظات اطیبه سمت درب ح

 نثارش کردم و پشت سرش راه افتادم یا《یوحش》لب  ریز افتاد راه به  زد و جلوتر

 یم ییکه بر فضا حکمفرما یریسکوت دلپذ اطیح یسنگ فرش ها یرنگش رو یمشک پاشنه بلند یکفش ها یصدا

 دنیرس یبرا یداشتم و عجله ا یشکست پله ها را باال رفت و وارد خانه شد و در را بست؛ آرام قدم بر م یکرد را م

رزا در حال گفت و گو  یکه رو به رو دمیرا د ایسون دموارد خانه ش یبه خانه نداشتم با متانت پله هارا باال رفتم و وقت

 دیزد و پرس یلبخند دنمیبود با د

 د؟یبا هم اومد-

که  یکنارم نشست و رزا هم در حال ایمبل نشستم؛ سون یبه نشانه نه تکان دادم و به سمت اش رفتم و رو یسر

را متوجه  شیرف هااز ح یگرفت، به لطف کالس آموزش زبان کم یما جا یمبل روبه رو یمشغول حرف زدن بود رو

 زد یتولد حرف م یدرباره  ییشدم، گو یم

داد که درب خانه باز شد و  یهم کالفه در جوابش سر تکان م ایزد و سون یگذشت و همچنان رزا حرف م قهیدق ده

 ایبه سون یکرد نگاه رییماند و حالت صورتش تغ رهیرزا خ یچرخاند و رو نمانیشهاب وارد خانه شد نگاهش را ب

 خت و گفت:اندا

 نجا؟یا گهیم یچ نیا-

 داد و گفت: هیمبل تک یفرستاد و به پشت رونینفس حبس شده اش را ب ایسون
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  رهیجشن بگ دیفردا تولدمه شهابم با گهیم-

شهاب کنارمان برسد، خود را به او  نکهیبلند شد و قبل از ا شیزد و به سمتمان آمد اما رزا از جا یپوزخند شهاب

 گونه اش کاشت شهاب با اخم گفت: یرو یرساند و بوسه ا

 ...؟این نجایمگه نگفتم ا-

زد که شهاب با حرص به سمت اتاقش رفت و رزا هم پشت سرش، وارد اتاق  یحرفش را متوجه نشدم؛ رزا حرف آخر

 شدند و در را بستند

 گفت: ایاز رفتنشان سون بعد

 دیریبرام تولد بگ گهیم ادیکشه م یخرس گنده خجالت نم-

 دادم که ادامه داد یرف گوش مح یب

 ان! یپارت ،یدیتولد هاش رو ند-

 شتریرا برداشتم و به سمت پله ها رفتم هنوز دو پله ب فمیرزا را بکشم ک یخواست تمام موها یبودم و دلم م کالفه

 رفت. رونیبه من انداخت و از خانه ب یحرص یآمد؛ نگاه رونیباال نرفته بودم که درب اتاق شهاب باز شد و رزا ب

که به پوست روشنم  یرنگ یبا تاپ و شلوارک قهوه ا میلباس ها ضیها را باال رفتم و وارد اتاقم شدم و بعد از تعو پله

تهران تنگ  یدود یهوا یشدم؛ دلم برا رهیروبه رو خ یپنجره نشستم و به منظره  یتک مبل جلو یآمد رو یم

 شده بود

آوردم که ناهار نخورده ام؛ به سمت درب اتاق قدم  ادیاس ضعف کردم و به را در همان حالت گذراندم که احس یساعت

آوردم و مشغول گرم  رونیرا ب شبید یمانده غذا یباق خچالینبود، از  یبرداشتم و خود را به آشپزخانه رساندم کس

بود و  هستادیا نهینگاهش کردم دست به س یوقت وکردن آن شدم که حضور شهاب را در چهارچوب در حس کردم 

 ام بود رهیخ

 :گفت و آمد  جلو یبه سمتش برگشتم که قدم کامالً 

  دیخر دیبر ایامروز با سون-

 باال انداختم و جواب دادم ییابرو
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 به چه مناسبت؟-

 یظرف ساالد را به دهان م یاز کاهو یکه تکه ا یداد و در حال هیآن نشست، تک یو رو دیرا عقب کش یصندل

 گذاشت گفت:

 رمیبگ یقراره مهمون-

 به گرفتن جشن تولد کرده است اما خودم را به ندانستن زدم و جواب دادم یدانستم باالخره رزا او را راض یم

  امینم ییمن جا-

 که تازه به آشپزخانه قدم گذاشته بود مانع حرف زدنش شد که گفت... ایسون یبزند اما صدا یباز کرد که حرف دهان

 

 دیخر میموافقم امروز بر-

و نشست  دیکنار شهاب را عقب کش یدانستم به سمتمان آمد و صندل یرا نم لشیبه من رفت که دل یغره ا چشم 

 رونیب یرنگش کرد و کارت یشلوار مشک بیبلند شد دست در ج شیتکان داد و از جا یحرفش سر دییشهاب در تا

 رفت گفت:  یم رونیکه ب یگذاشت، در حال زیم یآورد و رو

 دیالزمه بخر دیدون یکه م یزیهرچ-

کرد و دلم را  یکه دروغ مهال برمال شده بود مردانه تر رفتار م یرفتنش را نظاره کردم چقدر از وقت قیعم یلبخند با

 گفت: ایمانده بودم که سون رهیاش با لبخند خ یخال یبرد؛ به جا یتر م شیب

 ؟یکن رونیب تونیرزا رو از زندگ نیا یخوا یخنگ تو نم یدختره -

 متعجبم را به چشمان مهربانش دوختم و جواب دادم نگاه

 کار کنم نیمن حاضرم کل عمرم رو صرف ا رهیکردن م دیاگه با خر-

 تکان داد و گفت: یو سر دیخند زیر

  نهیرو نب یکه چشم شهاب جز تو کس یکن ییخودنما یجور دیبا-
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تنفرش  ییام شهاب را به سمت خودم بکشانم حاال که گو یتوانستم با زنانگ یگفت! من م یفکر رفتم درست م به

 شد با لبخند سر بلند کردم و گفتم: یراحت تر م میرفته بود کار برا نینسبت به من از ب

 عاشقتم دختر -

 دیو باهم به خر میرا هم دعوت کن ماهیفر میگرفت میتصم لیزد و بعد از خوردن ناهار و جمع کردن وسا یلبخند

 داشتن شهاب به وجود آمده بود یدر دلم برا یدیام ییشناختم گو یپا نمسر از  میبرو

و  کیگرفتم بافت ش میسوز داشت تصم یاسفند ماه کم یساعت پنج عصر بود و هوا میرفت مانیبه اتاق ها ایسون با

 یکتان دمیبه صورتم بخش یمیمال شیزدم و آرا ییبایرا بافت ز میموها یرا به تن کنم جلو دمیسف نیشلوار ج

اسپرت و  پیانتظار با ت یقیرا صدا زدم که بعد از دقا ایرفتم سون رونیاسپرت هم رنگ لباسم را به پا کردم و از اتاق ب

که زنگ در به صدا در  میرفت نییو همگام با هم پله ها را پا میهم زد یبه رو یآمد لبخند رونیدخترانه اش از اتاق ب

 آمد

که در  یزنگ برنداشت تا وقت یاش دست از رو یشگیهم طنتیبود که با ش ماهیمطمئناً فر م،یرفت رونیخانه ب از

آمد فرق داشت؛ بعد از سالم  یکه با آن به کالس م یپیکه زده بود فرسنگها با ت یخانومانه ا پیباز شد ت ایتوسط سون

 کرد. دییهم تا ماهیرا گفت و فر یاسم پاساژ ایکه سون میبه راه افتاد یو احوال پرس

 یپاساژ یبعد جلو قهیده دق میسرگرم شد ایسون نیریبه مقصد با خاطرات ش دنیو تا رس میشد یتاکس سوار 

 میبه سمت پاساژ رفت ایتوسط سون هیمتوقف شد و بعد از پرداخت کرا نیماش

 گفت: ایکردم که سون یکردن ذوق داشتم و با شوق به اطراف نگاه م دیخر یبرا شهیهم

 دیکن یآبرو دار شناسنیشهاب رو م نجایا یصاحب مغازه ها-

وارد پاساژ  دم؛یخودم د یرا رو ماهیفر یتکان دادم که نگاه پر معن یاسمش تپش قلبم تند شد و سر دنیشن با

به  هیتوجه به بق یتوجه ام را جلب کرد ب یرنگ یریکه لباس ش میکرد یها نگاه م نیتریهمه در سکوت به و میشد

و به  دمید شهیبود را در ش ستادهیسرم ا شتکه پ یعکس مرد یلحظه ا ستادمیا نیتریو یرفتم و رو به روسمتش 

 عقب برگشتم که...
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بود خودم را کنار  میرو به رو یکم یبا فاصله  یو آب دهیکش یو چشم ها یقهوه ا ینسبتًا قد بلند با موها یپسر

 ایبودند، سون یرنگ یاسیلباس  یرفتم که مشغول نظر دادن درباره  یو فر ایبلند به سمت سون یو با قدم ها دمیکش

 گفت: دنمیبا د

 ؟یکجا رفت-

 مکث کرد و با دقت به صورتم نگاه کرد و ادامه داد یکم

 ال؟ین یخوب-

 با ذوق گفت: ماهیتکان دادم و نگاهم را از چشمانش گرفتم که فر یسر

 نگاه نویا یلین-

 یانداختم و زبان ینگاه کرد؛ اشاره  کار شده بود ییطال یها نیاش با نگ نهیس یکه رو یلباس کوتاه و عروسک به

 و جواب دادم دمیام کش دهیخشک یلب ها یرو

  نمیبپوش تو تنت بب-

گره خورد و با  یرنگ یبه اطراف انداختم که نگاهم به چشمان آب یوارد مغازه شدند نگاه ایزد و همراه سون یلبخند

 وارد مغازه شدم ایونصدا زدن اسمم توسط س

در  ییبایکه لباس به ز ماهیفر دنیبود قدم برداشتم و با د ستادهیدر چهارچوب آن ا ایکه سون یسمت اتاق ُپرو به

 کرد با ذوق گفتم: یم ییتنش خودنما

 دختر محشره، بچرخ یوا-

تا لباسش را  میدر را بسترا به وجود آوردند؛  ییبایز ریدامن لباس از هم باز شدند و تصو یها نیزد که چ یچرخ

 یادآوریکه با  میآمد رونیرفت، بعد از حساب کردن از مغازه ب شخوانیآمد به سمت پ رونیب یعوض کند و وقت

 پسرک مرموز حالم دگرگون شد

 یبه سمت مغازه  ماهیکه فر میزد یم دیها بود را د کیبوت نیتریکه در و ییبایز یو لباس ها میداشت یقدم بر م آرام

 رفت و با خنده گفت: یکفش فروش

 همه عجله دارم نیو من ا دیدار یخوبه حاال شماها مهمون-
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که  یکه پشت سرم بود برگشتم که رد نگاهم به پشت سرش و پسرک سمج ایبه سمت سون میدیحرفش هردو خند از

ر بود که با چند قدم خودش را و اسمم را صدا زد اما من حواسم به آن پس ستادیا ایبود افتاد؛ سون ستادهیا کمانینزد

با اخم جوابش را داد و دست من را  ایگفت که سون یزیلب داشت رو به من چ یکه رو یبه ما رساند و با لبخند زشت

 گرفت و پشت سر خود کشاند

 و گفتم: ستادمیا میدر جا متعجب

 گفت؟! یشد؟ چ یچ-

 کالفه جواب داد ایسون

 منم گفتم نه یدوست یباهاش حرف بزنم برا تونمیگفت م-

چند مدل  دنیرا در حال پوش ماهیشدم فر یکفش فروش یحرف وارد مغازه  یصورتم جا خوش کرد و ب یرو یاخم

بود  نیکه پر از نگ یرنگ پاشنه بلند یریکه آنجا بود انداختم که کفش ش یکیش یبه کفش ها ینگاه دم،یکفش د

 اوردیب میکفش را برا دیخواستم به فروشنده بگو ایچشمم را گرفت؛ از سون

جلوه  میدر پا ییبایکردم که به ز یرو به رو نگاه م ی نهیبود به آ میبه پا دیجد یکه کفش ها یلحظه بعد در حال چند

 داد یم

 میکل پاساژ را گشت دمیخر یلباس م دیحاال با میرفت رونیو از مغازه ب دیهم کفش هم رنگ لباسش را خر ماهیفر

داشت به  یشل یکوتاه و سرشانه ها یکه دنباله  یباالخره لباس د؛یپلک یکه آن پسر عالف هم اطرافمان م یدرحال

بودند وارد  ستادهیهم پشت سرم ا ماهیو فر ایسون اوردیدلم نشست وارد مغازه شدم و از فروشنده خواستم لباس را ب

را  ایو سون ماهیم زدم و درب را باز کردم تا نظر فربه خود یلبخند نهیاتاق پُرو شدم و لباس را به تن کردم، در آ

 بپرسم

 یقدم ایکرد، سون یکه پشت به من به چهارچوب درب مغازه نگاه م ماهیزدن فر غیکردن درب مصادف شد با ج باز

شباهت به شهاب  یاز آنها ب یکیکه  دمیدو مرد را د یریآمدم، درگ رونیجلو رفت که کنجکاو شدم و از اتاق ُپرو ب

زدن پسرچشم  یکه دستش را برا یرا درحال شهابلباس را در دست گرفتم و جلو رفتم که  ینبود! شُکه دنباله 

 با ترس اسمش را صدا زدم که به سمتم برگشت... دمیمشت کرده بود د یرنگ
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هم کرد و در آخر حرف در همان حالت نگا یرا ب یقیسرخ شده بود شدم که دقا تیچشمانش که از عصبان محو

 نیزم یفرود آورد که تعادلش را از دست داد و رو دیبلع یبا نگاهش مرا م ییصورت پسرک که گو یمشتش را رو

 یکه خشم در آن موج م یبلند یو با صدا ردک میبه سر تا پا یافتاد؛ با چند قدم بلند خودش را به من رساند و نگاه

 زد ادیزد فر

 ؟یدیپوش هیچ نیا-

 دیبا حرص غر شیدندان ها یتند شده بود که از ال شیها نفس

 نیعوض کن و برو تو ماش عیسر-

رفت و  رونیاز مغازه ب یگریحرف د یبه هم انداختند؛ شهاب ب یبودند نگاه ستادهیکه از ترس عقب ا یو فر ایسون

که درحال پچ پچ کردن  یو فر ایبه سون یآمدم، نگاه رونیب میلباس ها ضیمن به سمت اتاق پرو رفتم و بعد از تعو

 رفتم رونیگذاشتم و ب شخوانیپ یبودند انداختم و لباس شوم را رو

 نیکه بوق ماش میآمد رونیاز پاساژ ب ندیآ یپشت سرم م دمیها فهم کیسرام یرو شانیبرخورد کفش ها یصدا از

را باز کردم که  نیرو به رو توجه ام را جلب کرد و متوجه شدم شهاب است؛ به سمت اش رفتم و درب عقب ماش

 گرفتند یهم کنارم جا یو فر یسون

 لب گفت: ریزد و ز یپوخند شهاب

 انگار من رانندشونم-

شهاب را در آنجا  دنیشدم، توقع د رهیخ رونیرا احساس کردم اما با اخم به ب دیخند یکه م ماهیبدن فر لرزش

 یکه شهاب لباس نیجواب بود؛ مثالً ا یب یشد ذهنم پر از سوال ها ریکه با آن پسر هم درگ نینداشتم به خصوص ا

 .دیجوش انمفکر چشمه اشک در چشم نی! با ادیکه به تن کرده بودم را نپسند

پدال گاز  یحرصش را رو ییراند و گو یسرسام آور م یبه مقصد در سکوت گذشت و شهاب با سرعت دنیرس تا

را زد تا باز شود و  موتیوحشتناک توقف کرد و ر یبا ترمز اطیدرب ح یبعد جلو قهیکرد چند دق یم یخال نیماش

 بود و پشت سرش ما ماهیشد فر ادهیکه پ یکس نیشد، اول اطیوارد ح

خوردم جلوتر از ما به  یفیتکان خف شیکه از صدا دیرا محکم کوب نیشد و درب ماش ادهیبعد پ قهیهم چند دق شهاب

 لب گفت: ریز ماهیسمت خانه رفت و ما هم پشت سرش؛ فر
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 کنه ریخدا بخ-

 بلند گفت: یو با صدا دیکه به داخل برداشتم به سمتم چرخ یقدم نیو با اول میخانه شد وارد

 گفته بودم درست رفتار کن و با وقار باش!-

 زد و ادامه داد شیبه موها یشت و چنگبه عقب بردا ینگفتم قدم یزیانداختم و چ ریبه ز سر

 ا؟یجمع کن؟! آره سون ایالدنگ زنگ بزنه بگه خواهرت و دوستاش رو ب هی دیبا-

 میشناختند؛ همه سکوت کرده بود یرا به اسم خواهر او م ایحواله کرد، پس دوستانش سون ایرا به سمت سون نگاهش

 کرد و گفت: یمصنوع یسرفه ا ماهیکه فر میرا نداشت یجرات گفتن حرف یعنی

 درست حرف بزن  یلیبزرگمهر با ن-

به گوشم  ایسون یخنده  یبعد صدا یبه چشمان متعجب شهاب انداختم؛ لحظه ا یحرفش سر بلند کردم و نگاه با

 و گفت... دیکش ششیته ر یرو یرا به خنده داد دست شیو تعجِب نگاهِ شهاب جا دیرس

 

 !گهیم یچ گهید نیا -

با ژست  ماهیقهقهه زدن من فراهم کرد فر یرا برا طیتکان داد و با خنده به سمت اتاقش قدم برداشت و شرا یسر

 به سمت مبل ها رفت و گفت: یخنده دار

 دیگرخ دیحال کرد-

نازک کرد  یپشت چشم میگرفت یجا ماهیو کنار فر میدیبلند خند یهم با من همراه شد و هردو با صدا ایبار سون نیا

 که لباسش در آن بود اشاره کرد و گفت: یلونینا و به

 داد یجواب م دیبا یکردم وگرنه ک دیخوبه حاال من خر-

 بلند شد و قصد رفتن کرد که گفتم: شیاز جا ماهیرفت که فر یم یکیهوا رو به تار د؛یهم خند خودش

 بمون  نجایامشب رو ا-
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 تکان داد و جواب داد یسر

 عمراً اگه مهرنوش بذاره بمونم-

 زدم و گفتم: یلبخند

 نیاون با من؛ بش-

نشست و من هم با خاله مهرنوش تماس گرفتم و با اصرار و خواهش از او  شیحرف سر جا یخدا خواسته و ب از

آنها بروم  یقبول کرد و از من قول گرفت حتماً به خانه  یشب را کنار ما بماند؛ به سخت ماهیخواستم اجازه دهد فر

 بعد از تشکر کردن از خاله مهرنوش تماس را قطع کردم

 گفتم: ماهیاش مشغول بود و رو به فر یانداختم که با گوش ایبه سون ینگاه

 حله گفت بمون-

 گفت: یتکان داد و با لحن خنده دار یناز سر با

 شده  بتونیافتخار نص نیخوش به حالتون که ا-

 تمام گفت: ییبا پررو نمیبنش شیکه قصد داشتم رو به رو یو در حال دمیخند

  ؟یاِ چرا نشست-

 کردم که ادامه داد نگاهش

 کن  ییرایپاشو ازم پذ-

که منظورمان را از چشمانمان خواند و از  میانداخت ایبه سون یسر بلند کرد و قهقهه زد، هردو نگاه ایحرفش سون با

 بلند شد و گفت: شیجا

 رمیاآلن م دینگام نکن یخب اون جور یلیخ-

عوض کردم که  ماهیفر یدختر مهربان را دوست داشتم؛ رد نگاهم را با صدا نینگاهم رفتنش را بدرقه کردم چقدر ا با

 گفت:
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  شتهیخوبه که مثل خواهر پ یلیخ-

 فرستادم و جواب دادم رونیشد نفسم را با صدا ب یحس نم یتمسخر شیبود و در صدا یجد حرفش

 همهربون یلیخ-

آن  یوسط گذاشت؛ محتوا زیم یبه دست به سمتمان آمد و آن را رو ینیس ایکه سون میرا در سکوت گذراند یقیدقا

 با ذوق گفت: ماهیقهوه و شکالت بود فر

 دستت طال -

 از شکالت را به دهان گذاشت و گفت: یا تکه

 شکالتم  یهوم من عاشق تلخ-

 بلند شد و گفت: شیاز جا کبارهیکردم که  یحرف نگاهش م یب

 ادیمن برم به اون برج زهرمار بگم ب-

 بلند شدم و گفتم: میکردم نکند منظورش شهاب باشد! از جا ینگاهش م شُکه

 ادینه نگو اون نم-

 ساکت شدنم دستش را بلند کرد و به سمت اتاق شهاب قدم برداشت... یتوجه به حرفم برا یب اما

 

زد که  یه چند ضربه به در زد و منتظر ماند؛ به سمتمان برگشت و لبخندهمراهش بود ک ایمتعجب من و سون نگاه

کرد برگشت، شهاب  ینگاهش م بیخورد به سمت شهاب که دست در ج یفیهمان لحظه در باز شد و تکان خف

 هول کرده بود با تته پته گفت: ییکه گو ماهیباال انداخت و فر ییابرو

  دمیترس ؟یدر رو آروم باز کن یتونی... نمزهیچ-

 کرد و گفت: ماهیبه فر یاما پوزخند شهاب باعث شد خنده ام را ببلعم نگاه دمیخند زیر

 ؟یخوایم یچ-
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 انداخت و جواب داد شیبه سر تا پا ینگاه ماهیفر

 یبخور یایعصرونه آوردن گفتم توام ب نایا-

 گفت: یجد یلیشهاب خ م،یگرفته بود یمبل جا یکرد که حاال رو ایبه من و سون یاشاره ا و

 خورم  ینم-

توقع نداشت  دیکرد شا یبود و به در بسته شده نگاه م ستادهیهمان طور ا یداخل رفت و در را محکم بست؛ فر به 

گذشت که درب  یقیام رها کرد دقا یمبل کنار یحرف به سمتمان آمد و خود را رو یب ند؛یرفتار را از شهاب بب نیا

 رفت. رونیاش بود از خانه ب رهیکه خ یسه جفت چشم هتوجه ب یآمد و ب رونیب یدیجد پیاتاق شهاب باز شد و با ت

 و گفت: دیکش ینفس کالفه ا ماهیفر

 وونستیطرف د-

 که با اخم نگاهم کرد و گفت: دمیکه شهاب در را بست بلند خند یچهره اش وقت یادآوری با

 خدا در و تخته رو خوب با هم جور کرده-

سرد شده  یقهوه ها ضیتعو یرا برداشت و برا ینیبلند شد و س شیاز جا ایحرفش خنده ام شدت گرفت که سون با

 بلند شد و گفت: شیاز جا یخوش قهوه مشاممان را پر کرد فر یبعد برگشت و بو یبه آشپزخانه رفت؛ لحظه ا

 نمیکنجکاو شدم اتاقش رو بب م،یاتاق برج زهرمار بخور میبر-

همه توجه  نیبه ا یهم پشت سرش رفت؛ حس خوب ایاز ما به راه افتاد و سون ینظر دنیشن یر ماندن برامنتظ بدون 

 وستمیبلند شدم و بعد از برداشتن ظرف شکالت به جمعشان پ میاش به شهاب نداشتم! از جا

از  یرعه اتخت نشستم، در سکوت ج یاز فنجان ها را برداشت و لبه  یکیگذاشت و  یعسل یرا رو ینیس ایسون

 سکوت را شکست ایکه سون دمیقهوه ام را نوش

 ؟یپوشیم یجشن فردا چ یبرا-

 باال انداختم که ادامه داد یسمت من بود شانه ا نگاهش

 نظرت رو جلب کرد یزیچ دیبه کمد من بنداز شا ینگاه هی-
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 تکان دادم و گفت: یلبخند سر با

 توام بمون  ماهیفر-

 و گفت: دیآخر قهوه اش را سر کش یجرعه  ماهیفر

  ستمیمن که دعوت ن-

 است پس گفتم: یدانستم به آمدن راض یم

 بمون  ،یتو از طرف من دعوت-

 زد و گفت: یذوق لبخند با

 ها دمیچه خوبه که من لباس خر یوا-

 گفت: ایکه سون میگذراند یفر یها یمتفرقه و مزه پران یرا با حرف ها یا قهیدق ده 

  میفکر شام باش بهتره به-

 رفت گفت: یکه به سمت در م یبلند شد و درحال شیاز جا ماهیحرفش فر با

 کنم ییخوام براتون هنرنما یکمک که م دیایب تونیکی-

بالشت گذاشتم که  یتخت رها کردم و سرم را رو یبود با او همراه شد و من هم خودم را رو یکه عاشق آشپز ایسون

 عطر شهاب مشامم را پر کرد و غرق در لذت شدم. یبو

شده بود  دهیچ ییبایکه به ز یزیبه م یبه آشپزخانه رفتم نگاه ماهیفر یگذشت که با صدا زدن ها یساعت مین

 انداختم و گفتم:

 کردن  ییچه هنرنما نیبه به بب-

 یبه قصد خواب به طبقه  وهیم خوردن از بعد  و مینقش بست شام را با خنده صرف کرد شانیلب ها یرو یلبخند

و  میگفت ایبه سون یریشب را در اتاق من بخوابد؛ شب بخ ماهیداد و قرار بود فر یرا نشان م ازدهیساعت  م،یباال رفت

 چشمانش را ربود. قیعم یخواب دیتخت دراز کش یرواز حد خسته بود تا  شیب ییکه گو ماهیفر میوارد اتاق شد
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 زیم یام که رو یگوش امکیپ یشده بودم که صدا رهیشهر خ یداشتم، کنار پنجره به چراغ ها یبیعج یخواب یب

آن نقش بسته  یبه صفحه اش انداختم که اسم شهاب رو یبود توجهم را جلب کرد؛ به سمت اش رفتم و نگاه شیآرا

 را باز کردم که نوشته بود... امکیبود تپش قلبم تند شد و پ

 

به سر و وضعم انداختم و بعد آرام به سمت در رفتم و از اتاق خارج  ینگاه نهیدر آ خت؛یر یُهر دلم《نییپا ایب》

 شدم

آمدم، نگاهم را در سالن چرخاندم و شهاب را که پشت به من کنار پنجره  نییپله ها را پا یدانم با چه سرعت ینم

 یتر که شدم جعبه ا کیاما برنگشت نزد دیرا شن میپا یآرام به سمتش رفتم که صدا یبا قدم ها دمیبود د ستادهیا

 شیبایرخ ز میشب به ن نیباال انداختم و در سکوت دلنش ییوسط به چشمم خورد ابرو زیم یبزرگ و قرمز رنگ رو

 شدم؛ به سمتم برگشت و رد نگاهم را ربود رهیبود خ شیلب ها نیب یگاریکه س

 گفت؛ یدورگه ا یبه جعبه کرد و با صدا یا اشاره

 مال تواِ -

 یسر در نم شیحرف به سمت اتاقش قدم برداشت از کارها ینداد و ب یکه البته او هم فرصت میدانستم چه بگو ینم

 یبه سمتش رفتم کم یقرمز رنگ انداختم و قدم یبه جعبه  یآوردم وارد اتاقش شد و در را پشت سرش بست، نگاه

 رساندم. قمتانگاهش کردم و بدون باز کردنش آن را برداشتم و خودم را به ا

وسط اتاق گذاشتم و خودم هم کنارش نشستم، بعد از چند لحظه باالخره بازش کردم  یبا ارزش ءیرا همچون ش جعبه

 که در آن بود غرق در لذت شدم. یزیچ دنیو با د

و  رونیرا از جعبه ب راهنیگرفته بودند؛ پ یدر جعبه جا ییبایهم رنگش به ز یقرمز رنگ و کفش ها یدکلته  راهنیپ

 ستادمیا نهییآ یبلند شدم و جلو میکردم و از جا نیشهاب را در دل تحس ی قهیصورتم باال آوردم، سل یتا جلو

دانستم چه کنم! لباس را  یزدم، از ذوق نم یچرخ لدر همان حا دیرس یزانو م یگرفتم قدش تا رو میلباس را جلو

چقدر طول  دمیزد و نفهم یشهاب پرسه م یم فکرم حوالگرفتم، تما یتخت جا یرو ماهیدر جعبه گذاشتم و کنار فر

 که خوابم برد دیکش

*** 
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 یکلفت یکه با صدا دمیصورتم د یمتر یرا چند سانت ماهیچشم باز کردم و صورت فر میپهلو یرو یحس دست با

 گفت:

 خانومم ریصبح بخ-

 گرفته بود جواب دادم یکه بر اثر خواب آلودگ ییزدم و با صدا شیبه بازو یمشت

 خفه آقامون-

 گفتم: ماهیآمد که رو به فر یم نییاز پا یادیز یسر و صدا مینشست مانیو در جا میدیخند هردو

 چه خبره؟-

 و جواب داد دیاش کش دهیژول یموها یرو یدست

 گهی!؟ تولد رزاست دستین ادتیخنگ -

 مکث کرد و ادامه داد یکم

 نمیون اعجوبه رو ببخواد زودتر شب بشه و ا یدلم م-

 اتاق رفتم سیو به سمت سرو دمیکرد خند یکه رزا را با آن خطاب م یکلمه ا دنیشن از

مشغول آماده شدن  میگرفت میصرف شد تصم یا شهیش واریکنار د ایاز خوردن صبحانه که به درخواست سون بعد

 ...میشد ایوارد اتاق سون م،ینداشت یادیشد و ماهم وقت ز یچون جشن از ساعت شش غروب شروع م میشو

 

کرد؛ هنوز  یکمکش م ایکار سون نیداشت آن ها را فر کند و در ا میو تصم دیرس یتا کمرش م ماهیفر یموها یبلند

 شدم یاش ذوق زده م یآور ادینگفته بودم و با  یزیشهاب چ ی هیکدامشان از هد چیبه ه

صورتم نشاندم که چهره  یرو یمیمال شیمدت من هم آرا نیو در ا دیطول کش یدو ساعت ماهیو فر ایشدن سون آماده

سرم جمع  یساده باال یلیرا خ میآمد پس موها یتر م شیبسته به مدل لباسم ب یداد، مو یام را جذاب تر نشان م

 به چشمانم داد ییبایاش حالت ز یدگیکردم که به خاطر کش
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که سرشانه  یرنگ بلند یبود انداختم، دست دراز کرد و لباس آب ستادهیا شیکه کنار کمد لباس ها ایبه سون ینگاه

 یشد نگاهم را از رو یآورد او را در آن لباس تصور کردم که همچون فرشته ها م رونیداشت ب فیدو بند ظر شیها

او از  شیو مدل موها شیاش مشغول بود دوختم آرا یشتخت با گو یکه آماده بود و رو ماهیبرداشتم و به فر ایسون

 به وجود آورده بود طنتیو پرش ییبایدختر ز

که از خوردن ناهار غافل  میداد، آنقدر مشغول بود یانداختم که پنج غروب را نشان م وارید یبه ساعت رو ینگاه

 توجه ام را جلب کرد ایسون یصدا میشد

 منو انتخاب کن و بپوش یاز لباس ها یکی ایپاشو ب ؟یآماده بش یخوا یتو نم-

 بلند شدم و جواب دادم میلبخند از جا با

 خودم رو انتخاب کردم یاز لباس ها یکی زمیممنون عز-

شهاب باخبر شود وارد اتاقم  ی هیاز هد یخواست کس یدانم چرا دلم نم یآمدم نم رونیاز اتاق ب یگریحرف د یب و

 رامش لباس را به تن کردمآوردم و با آ نییکمد گذاشته بودم رفتم آن را پا یشدم و به سمت جعبه که رو

زدم و دوباره به  یکرد چرخ یم ییخودنما ییبایبه لباس انداختم که در تنم به ز یو نگاه ستادمیا نهییآ یجلو

که  یکیش یدانست کفش ها یمن را هم م زیسا یکه شهاب حت نینگاه کردم ذوق داشتم از ا نهیخودم در آ ریتصو

را به گوش انداختم ساعت شش غروب بود و وقت رفتن،  فمیظر یکنارش و در جعبه بود را به پا کردم و گوشواره ها

 گفتم: عیبه در و اسمم را صدا زد که سر یضربه ا ایسون

  امیمنم م دیشما بر-

و در آخر به  دمیکش یقیتخت نشستم و نفس عم یرو د؛ید یبار بود که شهاب مرا م نیاول ییداشتم گو استرس

پله ها را  یداد به آرام یخبر م تیاز آمدن جمع دیرس یکه به گوش م یو همهمه ا یج ید یسمت در رفتم صدا

 .داختمان تیبه جمع یرفتم، چند پله مانده بود که سر بلند کردم و نگاه نییپا

در  دمینفر بود و باالخره شهاب را د کی یشدند اما نگاه من در جستجو رهیبودند به من خ یکیکه آن نزد ینفر چند

مانده را  یباق یگرفتم و چند پله  اهشیزده بود نگاهم را از چشمان س یرسم پیکرد ت یکه او هم به من نگاه م یحال

 خلوت دست تکان داد. یاز گوشه ا ایآمدم که سون نییپا

 بود! یعروس ییبود گو شیهرلحظه در حال افزا تیجمع
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 با ذوق گفت: ماهیفر دمیکنارشان رس یها قدم برداشتم و وقت متانت به سمت بچه با

  یشد یدختر عال یوا-

 اش گفت:  یشگیهم با آرامش هم ایکه سون دمیپاش شیبه رو یلبخند

 ییمجلس تو یامشب ستاره  یشد یعال گهیدرست م-

 به جمع انداخت و گفت:  یاجماع ینگاه ماهیدر دلم قند آب شد و فر فشیتعر از

 اعجوبتون نیپس کجاست ا-

 یمتعجب به عقب برگشتم که رزا در حال دیدست زدن همه به گوشمان رس یجمله اش تمام نشده بود که صدا هنوز

همه گذشت و خودش را به  نیداشت وارد شد با لبخند از ب یظیغل شیلَخت و آرا یرنگ و موها دیکه لباس سف

که ناگهان  میگذراند ماهیفر ینظر دادن ها بارا  قهیبوسد، ده دق یا مشوهرم ر نمیبرگرداندم تا نب یشهاب رساند رو

 حرفش قطع شد سر بلند کردم و نگاهش کردم

 باال انداختم و گفتم: ییشده بود ابرو رهینامعلوم خ ینقطه ا به

 شد یچ-

 لب آرام گفت: ریز

 شهاب اومد -

ام  نهیه با صدا زدن اسمم توسط شهاب نفس در سنزده بودم ک یدوباره گرفتم هنوز حرف یجان ییگفتن اسمش گو با

 حبس شد و به عقب برگشتم...

 

که باالخره  میحرف گذراند یرا ب یقیدقت کردم؛ دقا شیموها یبایبود و تازه به حالت ز ستادهیام ا یچند قدم در

 فرستادم و جواب دادم رونینفس حبس شده ام را ب

 جانم -

 انداختم که گفت: ریشد با خجالت سر به ز رهیخ میسر بلند کرد و اول به چشمانم بعد به لب ها میصدا با
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 م؟یچند لحظه حرف بزن شهیم-

خلوت رفت و من هم پشت سرش قدم  یلحن آقامنشانه اش دلم رفت، در جوابش سر تکان دادم که به گوشه ا از

 یکم ستادمیدورتر از او ا یو من هم قدم ستادیباالخره ا دیخواهد بگو یدانستم چه م یبرداشتم؛ دلهره داشتم و نم

 مقدمه گفت: یجلو آمد و ب

 ها یبش کیتو ج کیبا رادمان ج نمینب-

شدم در  رهیدلخور سر بلند کردم و به چشمانش خ یکه داشتم فروکش کرد و با نگاه یحرفش تمام ذوق دنیشن از

 مصمم گفت: یو با لحن دیصورتش کش یرو یزد دست یموج م یچشمانش کالفگ

 باشه؟-

 هم فشردم و گفتم: یرا رو میحرفش چشم ها دییتا در

 برم؟-

و به سمت اش  ستادمیا میو در جا دیبه عقب برداشتم اما باز هم اسمم را صدا زد دلم لرز یتکان داد که قدم یسر

 گفتم دمیسکوتش را د ینگاهش کردم و وقت یبرگشتم، سوال

 ؟یبگ یخواست یم یزیچ-

 کالفه جواب داد یشد با لحن رهیخ نیرا از صورتم گرفت به زم نگاهش

 نه-

آرام کنار  ینگفتم و با قدم ها یزیبود! چ دیاز شهاب بع نیو ا دیدزد یآوردم نگاهش را از من م یحالتش سر در نم از

 دیدستانم را در دست گرفت و با شوق پرس دنمیبا د ماهیبرگشتم فر یو فر ایسون

 داشت ها؟ کارتیگفت؟ چ یچ-

 زدم و جواب دادم یلبخند

 نمتیاطراف اون نب گهیرادمان رو، م یشناسیتو نم-

 را از چشمان شادابش گرفتم و ادامه دادم نگاهم
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 دیتهد شهیمثل هم -

 که تا آن لحظه سکوت کرده بود گفت: ایسون

 از دوست داشتنه دمیشا-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 نیآره از دوست داشتنه، بب-

 ید ینزد؛ با صدا یحرف گرید ایبرگرداندم که سون یداد و رو یبه رزا کردم که در آغوش شهاب جوالن م یا اشاره

که سمت راست خانه قرار گرفته بود و  یزیکرد هرسه با متانت به سمت م یکه همه را به صرف شام دعوت م یج

نداشتم و به خوردن  یینخورده بودم اما اشتها یزیکه ظهر هم چ نیبا ا م؛یبودند رفت دهیآن چ یانواع غذاها را رو

 ساالد اکتفا کردم یکم

بودند نگاهم را در  زیهنوز کنار م یو فر ایبود نشستم سون یمبل کنار پنجره که خال یساالدم را برداشتم و رو بشقاب

ماندم حسادت  رهیآمدند، خ رونیاتاق شهاب که رزا و شهاب از آن ب یدرب باز شده  یخانه چرخاندم و در آخر رو

 ییبار رفت گو زیبه من انداخت و به سمت م ینگاهم را حس کرد و گذرا نگاه ینیسرتاسر وجودم را فرا گرفت سنگ

 و من محو نگاهش بودم دینوش یرا م یدر پ یپ یها کیخوردن مشروب عجله داشت که پ یبرا

کردند، نوبت به کادو  میو تقس دیارسون آورد را رزا برکه گ ییبایبزرگ و ز کیاز خوردن شام همه جمع شدند ک بعد

 یکادو شده  یبود، چشمم به شهاب بود که جعبه  دهیکادو خر یبه رسم دوست ایما سه نفر فقط سون نیب دیها رس

 و تشکر کرد دیاما رزا فقط گونه اش را بوس دهیخرگذاشت کنجکاو بودم که بدانم چه  زیم یرا رو ینسبتًا کوچک

 گوشم آورد و گفت: کیزد سرش را نزد یکه دست م یدر حال ماهیفر

 نگاه عنتر خانوم رو-

دور شدند  ستیاز پ یو فر ایرقص دو نفره؛ سون یپخش شد برا یکه همان لحظه آهنگ آرام دمیحرفش خند از

 کمرم حس کردم و به عقب برگشتم یمردانه را از پشت رو یبه جلو برداشتم که دست یقدم

 

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 203



 عشق جنابیعال

206 
 

 دیرس یکه به گوش م ییبود و تنها صدا ستادهیزمان ا ییکرد؛ گو یخمار نگاهم م یکه با چشم ها دمیرا د شهاب

 وار قلب من بود وانهیتپش د

 اش بود گفت: یکه حاصل مست یشهاب با لحن آرام دمیرا چرخاندم و رزا را در حال رقص با رادمان د نگاهم

 ؟یدیافتخار رقص رو م-

شانه اش گذاشتم؛ چراغ ها خاموش  یمرم گذاشت و من هم ناخودآگاه دستم را روک ینگفتم که دستش را رو یزیچ

 یبود که بر صورت مردانه  یرنگ یکه در سالن بود رقص نور آب یبه وجود آمد و تنها نور یکیرمانت یشدند و فضا

 بلند کردم که نگاهمان به هم گره خورد یافکنده بود سرم را کم هیشهاب سا

 میحال بمان نیوقت آهنگ تمام نشود و در ا چیخواست ه یکردم، دلم م یصورتم حس م یرا رو شینفس ها یگرم

فرستاد نگاهم را از صورتش گرفتم و از فرصت به وجود  رونیبزند نفسش را کالفه ب یخواست حرف یم ییشهاب گو

 دمیآمده استفاده کردم آرام پرس

 ه؟یشهاب حست به من چ-

 آورد زمزمه وار گفت: یتر م کیکه صورتش را نزد یحال در

 !ادیازت خوشم م-

را از دور کمرم باز کرد و دور شد مات رفتنش  شیام کاشت و دست ها یشانیپ یرو یاش بودم که بوسه ا رهیخ شُکه

تخت نشستم  یدانم چطور خودم را به اتاقم رساندم و رو یکردم نم یبودم و اما هجوم خون به صورتم را حس م

 گل انداخته بود میسرخ شده و لپ ها صورتمبه خودم انداختم  ینگاه نهییو در آ دمیام کش یشانیپ یرو یدست

افتادم که گفته بود  ماهیفر ادیتخت رها کردم به  یرا عوض کردم و خودم را رو میقلبم در تکاپو بود لباس ها هنوز

 رود  یآخر شب با برادرش به خانه م

شهاب  نیریش یایجشن نداشتم و غرق در رو یادامه  یبرا یرمق گریآمد اما من د یم کیموز یصدا نییاز پا هنوز

 شهاب در ذهنم نقش بست. یهم گذاشتم که جمله  یرا رو میبودم، چشم ها

*** 

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 204



 عشق جنابیعال

207 
 

 د،یاین شیپ میبرا شیدادم زودتر به کالس بروم تا اتفاق چند روز پ حیام چشم باز کردم ترج یزود با آالرم گوش صبح

 رونیلبم نقش بست و بعد از شستن دست و صورتم آماده شدم و از اتاق ب یرو یلبخند شبیجشن د یآور ادیبا 

ُافتد اما تعادلم را حفظ کردم و دستم را به نرده  یبود ب کینزد یآمدم که لحظه ا یم نییرفتم؛ پله ها را با سرعت پا

 باعث شد سر بلند کنم یمردانه ا یگرفتم که صدا یچوب ی

 مواظب باش -

 ادیمرا به  پشیت دمید یقرمز و شلوار مشک یچهارخانه  راهنیبه سمت چپ سالن انداختم که شهاب را با پ ینگاه

تُخس ساخته  یبود و از او پسر ختهیاش ر یشانیپ یرنگش رو یمشک یانداخت! موها میکه در تهران بود یآن روز

عوض شده بود و من از  یرون رفت رفتارش به تازگیو از خانه بزدم و سالم کردم که جواب داد  یمصنوع یبود لبخند

 بودم یراض رییتغ نیا

به کالس بروم اما مردد  ییآمدم قصد داشتم تنها رونینبود، از خانه ب ایاز سون یخوردم خبر ریش یوانیصبحانه ل یبرا

رفتم و به سمت  نییهنوز نرفته بود پله ها را پا یعنی نیا دم،یشهاب را د نیچرخاندم که ماش اطیدر ح یبودم نگاه

 قدم برداشتم... نیماش

 

ضربه زدم که  شهیرا دور زدم و با پشت دستم آرام به ش نیکه در حال مکالمه با تلفن بود؛ ماش دمیرخش را د مین

 توجه اش به سمتم جلب شد.

 اش گفتم: رهیاز نگاه خ یخالص یدادم و برانگاهم کرد آب دهانم را قورت  یآورد و با حالت سوال نییرا پا شهیش

 ؟یمنو برسون شهیم-

لبم نقش بسته بود درب  یکه رو یسر تکان داد با لبخند دییحرف به نشان تا یرا به رو به رو دوخت و ب نگاهش

 را به حرکت در آورد. نیگرفتم و او هم بعد از چند لحظه ماش یجا یصندل یرا باز کردم و رو نیماش

 نبود! یخبر شیانداختن ها کهیاز ت گرید راًیکرد تعجب کردم که اخ یم یبه آموزشگاه در سکوت رانندگ دنیرس تا

ام انداختم هنوز  یبه ساعت مچ یشدم نگاه ادهیکردم و پ یلب ریز یآموزشگاه توقف کرد تشکر یدرب ورود یجلو

 وقت داشتم پس با متانت وارد آموزشگاه شدم.
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نبود  ماهیاز فر یعجله کرده بودم خبر یادیاز بچه ها آمده بودند به گمانم ز یسمت کالس قدم برداشتم تعداد کم به

ام سر  یلیشدم که با صدا زدن فام رهیخلوت آموزشگاه خ اطیگرفتم و از پنجره به ح یجا یصندل یو کالفه رو

 باال انداختم که گفت: ییبود؛ ابرو ستادهیکنارم ا مردخودم حس ک یاش را رو رهیکه روز اول نگاه خ یچرخاندم، پسر

 رم؟یچند لحظه وقتتون رو بگ شهیم-

 تکان دادم و جواب دادم یاش را نداشتم سر حوصله

 شنوم  یم-

 ریبود سر به ز یخجالت یآراسته به نظر کم شهیهم یبا ظاهر یچشم و ابرو مشک ینگاهش کردم، پسر یچشم ریز و

 انداخت و گفت:

 م؟یتر با هم آشنا بش شیب شهیم-

 ادامه داد یکه سکوت کرد و بعد از مکث کوتاه دمیحرفش به سمتش چرخ دنیشن با

 راستش من از شما خوشم اومده-

 که گفت: دیاز پشت سر پسر به گوشم رس ییگشتم که صدا یجواب حرفش م یبرا یذهنم دنبال جمله ا در

 دیکرد خودیشما ب-

 گذراند و گفت: ماهیفر یاز سر تا پا یدانستم نگاه یاسمش را نم یپسر که حت دمیپر از حرص د یرا با صورت ماهیفر 

 کنم به شما مربوط باشه! یفکر نم-

 که باعث خنده ام شد گفت: یام نشست با لحن کوچه بازار یکنار یصندل یاز کنارش گذاشت و رو ماهیفر

 به من ربط داره مفهومه؟ شیهمه چ نیا-

حرف دور شد با رفتنش خنده ام را رها و شروع به قهقهه زدن  یبرگرداندم که پسر ب یکردن خنده ام روپنهان  یبرا

 گفت: ماهیکردم که فر

 یدست و پا چلفت یدختره  یرو آب بخند-
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 اکتفا کرد. یهم خنده اش گرفته بود اما با آمدن استاد به زدن لبخند خودش

 که گفت: میآمد رونیاز آموزشگاه ب ماهیکالس همراه فر انیپس از پا میبود و همه خسته شد یطوالن کالس

 ما یخونه  یایشب رو ب هیکن؛ مامانم اصرار داره  یشب وقتت رو خال هی-

 زدم و جواب دادم یلبخند

 خوام مزاحم بشم  ینم-

کردم و زنگ در را زدم که  یخداحافظ ماهینثارم کرد وارد کوچه که شدم با فر یا وانهیلب د ریزد و ز میبه بازو یمشت

 گفت: یمردانه ا یآشنا یصدا

 بله؟-

 جواب دادم دیترد با

 منم بازکن-

باال  یکیباز کرده بود، پله هارا دوتا  میکه در را به رو یفرد دنید یشدم کنجکاو بودم برا اطیباز شد و وارد ح در

که رو  یمرد دنیکردم و با د یراه رو را ط دیآشنا مشامم را پر کرد با ترد یعطر یرفتم و در را باز کردم با ورودم بو

 شدم که... رهیرنگش خ یو به چشمان عسل ستادمیا میبود شُکه در جا ستادهیا میبه رو

 

و غرق  دمیشد به سمتش دو یکه از قفس آزاد م یلبخند و آغوش باز به سمتم آمد به خود آمدم و همچون پرنده ا با

 میخواست یم ییگو میرا در آغوش گرفت گریکدیتر دوستش داشتم؛ محکم  شیشدم که از جانم ب یش برادردر آغو

 دوباره به من داد یاش جان یو عطر دوست داشتن دمیکش یقینفس عم میرا همان لحظه جبران کن یمدت دور نیا

 میفاصله گرفت یشهاب کم یکه با صدا میرا در همان حالت ماند یقیدقا

 ها دیدیماهه همو ند کیخوبه همش -

 ام کاشت و به سمت شهاب برگشت یشانیپ یرو یبوسه ا ماین

 یچ یعنیخواهر  یدون یآخه تو که نم-
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 اش بودم کرد و گفت: رهیبه من که با لبخند خ ینگاه

 دورت بگردم؟ یخوب-

 اش غرق در لذت شدم و جواب دادم یمهربان از

  میعال دمیتورو که د-

حواله  یناگهان یمشت م،ینشست شیو رو به رو میهم به سمت مبل ها و شهاب که نشسته بود قدم برداشتقدم با  هم

 گفتم: یکردم که متعجب به سمتم برگشت با لحن حرص ماین یبازو ی

 ؟یایامروز م یچرا بهم نگفت ؛یبد یلیخ-

 و گفت: دیخند مردانه

 بهت گهیبه شهاب گفتم، گفت م-

 حفظ ظاهر گفت: یبه شهاب انداختم که برا یآشکار نگاه یاخم با

 شه زیدادم سوپرا حیترج-

که احساس ضعف کردم گرسنه بودم و  میگذراند مایرا با حرف زدن با ن یزد که از چشمم دور نماند ساعت یپوزخند 

 دیمتوجه حالتم شد که پرس ییآوردم! گو یسر در نم یزیچ ماین یاز حرف ها گرید

 ؟یلین یخوب-

 جواب دادممقدمه  یب

 گشنمه-

 شد و گفت: شیمهمان لب ها خنده

 !یشیغافل م یاز همه چ شهیگشنت م یهنوزم وقت-

 گفت: مایشد رو به ن یبلند م شیکه از جا یدر حال شهاب

 نکرده رییماه گذشته و تغ کیفراموش نکن همش -
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 تر شیتر شد و اخم من ب ظیغل ماین ی خنده

تر  شیام ب یاسمش گرسنگ دنیبود که با شن تزایسفارش پ دمیکه من از تماسش فهم یزیسمت تلفن رفت و چ به

 کجا رفته بود؟! یعنیشد؛  یباعث تعجبم م نینبود و ا یخبر ایشد از سون

بلند شدند متعجب نگاهشان کردم که بر خالف  یو شهاب از جا مایبعد غذا را آوردند و بعد از صرف آن ن قهیدق ده

 تصورم شهاب گفت:

  رونیب میریشب م دیآماده باش-

ماندم  رهیخ شانیخال یرفتند، به جا رونیهم فشرد و بعد از آشپزخانه ب یرو نانیرا به نشانه اطم شیچشم ها ماین

 شدم. میغذا یلبم نقش بست و مشغول خوردن ادامه  یرو یاش لبخند یآور ادیدلگرم شدم؛ با  مایچقدر از بودن ن

*** 

 کوتاه کرد که به سمتش رفتم و گفتم: یبه خانه برگشت سالم ایرفت که سون یم یکیرو به تار هوا

 آماده شو رونیب میداداشم اومده قراره امشب بر یسون-

 گرفته جواب داد ییبا صدا دیرس یبلند کرد صورتش خسته به نظر م سر

 خوش بگذره دیچشمت روشن، اما من خسته ام شما بر-

 شد پس گفتم: یم ریماند فکرم درگ یر در خانه ماگ یخواست دخالت کنم ول ینم دلم

 گفته باشم رمیمنم نم یایاگه ن-

 رفتم گفتم: یکه به سمت اتاقم م یخسته زد و سر تکان داد درحال یداشت اما لبخند دیترد

 انیزود اماده شو اآلن م-

و در آخر  دیبودم چرخ دهیکه مرتب در آن چ ییلباس ها یبه سمت کمدم رفتم؛ نگاهم رو میاتاق شدم و مستق وارد

 نهیتنم گرفتم و به آ یماند دستم را به سمتش بردم و آن را برداشتم و جلو رهیرنگ و ساده خ یشمی یلباس یرو

 دکر یپدرم بود و مرا دلتنگ تر م ی هیلباس هد نینگاه کردم، ا
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را آزادانه دورم رها کردم تا  میساده، موها یشیلباس و آرا ضیرا انتخاب کردم و بعد از تعو یرنگ یمشک یها کفش

 نهییبه آ گرید یباعث شد نگاه نییپا یو شهاب از طبقه  ماین یها یشوخ یشده بود و صدا کیآماده شدنم هوا تار

 آمدم... نییپله ها را پا یرا صدا زدم و به آرام ایرفتن سون نییقبل از پا م،یایب رونیو از اتاق ب ندازمیب

 

بود و  یآمدم نگاهم را به مبل رو به رو دوختم که شهاب پشت به من در حال گفتن حرف نییپله را که پا نیآخر

 نگاهم را از او برداشتم. مایبلند ن یخنده  یبودم که با صدا شیزد؛ محو تماشا یدر لحن گفتارش موج م جانیه

 

و  ستادمیر همان حال آنجا اداشت و متوجه حضورم نشده بودند، د تیجذاب شانیگفتند که انقدر برا یدانم چه م ینم

از پله ها باعث شد به عقب برگردم،  ایآمدن سون نییپا یشدم که صدا رهیام خ یزندگ یبه دو مرد دوست داشتن

 ینیانداخته بود که با سنگ ریآراسته بود؛ سر به ز میمال یشیرا با آرا نشیزده بود و صورت دلنش یخانومانه ا پیت

 زد ینگاهم سر بلند کرد و لبخند

 یخوشگل شد-

 و جواب داد دیخند طنتیش با

 تو ینه به اندازه -

شدنمان شهاب حرفش را قطع کرد  کیبا نزد م،یکه پسر ها نشسته بودند قدم برداشت یلبمان به سمت یلبخند رو با

 یبا رو مایسالم کرد که ن ریسر به ز ایانداخت سون ایبه سون یخواستن یشد نگاه یبلند م شیکه از جا یدر حال مایو ن

 کرد و گفت: یمصنوع یپرسشگرانه به شهاب انداخت که شهاب سرفه ا یباز جوابش را داد و نگاه

 جان از آشناها و البته همخونه ما هستن ایسون-

 داد که شهاب ادامه داد هیبه شهاب هد یسر بلند کرد و لبخند ایسون

  الستیپسر خنگم داداش ن نیا-

 گفت: مایرفت که نکردنش خنده ام گ یطرز معرف از

 یخوشبختم سون تییاز آشنا-
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 خنده اش را مهار کرد و جواب داد یبه سخت ایباال انداختم که سون ییابرو

  مایآقا ن نیهمچن-

 زد و رو به شهاب گفت: ییلبخند دندان نما ماین

 گهیشب تموم شد د ؟یمارو ببر یقصد ندار-

 زد و با خنده گفت: یعسل یرو چیبه سو یشد چنگ یبلند م شیکه از جا یدر حال شهاب

 عجله نکن پسر -

 انداختم و با خنده گفتم: ایبه سون یقدم برداشتند نگاه یجلوتر از ما به سمت درب ورود ماین همراه 

 خله یببخش که کم-

ان گرفتنم یبعد از جا میرفت رونیو از خانه ب میهمراه هم پشت سرشان به راه افتاد د؛یخند زیو ر دیرا فهم منظورم

 یشب آرامش یاهیکرد که با س یرا پل یرا در برگرفت؛ شهاب آهنگ آرام نیبرخالف تصور سکوت ماش نیدر ماش

 به روحم انتقال داد نیریش

همه با  نیبعد از پارک کردن ماش م؛یشد ادهیمتوقف شد و پ نیماش یرستوران لوکس یگذشت که جلو یساعت مین

 یو خوش و بش کرد به گمانم آشنا یجلو آمد و با شهاب گرم احوالپرس یکه گارسون میرفت یهم به سمت درب ورود

 شهاب بود.

شده بود و  دهیچ ییبایکه به ز یخوش رنگ یزهایچشم چرخاندم، م شیبایز یدر فضا میرستوران که شد وارد

 ینجره اکه کنار پ یزیگارسون به سمت م ییشد مرا به وجد آورد با راهنما یکه پخش م ینیزنده و دلنش کیموز

 بود! ییایرو زیچقدر همه چ میگرفت یآن جا یو رو میبزرگ قرار داشت رفت

را سفارش داد و بعد از  یزیچ یگرفتن سفارش آمد؛ هرکس ینگذشته بود که گارسون برا شتریب یقیدقا هنوز

 کردم و گفتم: ایمردانه شدند و من هم رو به سون یگرم صحبت ها مایرفتنش شهاب و ن

 یرسیامروز خسته به نظر م-

 زد و جواب داد میجان به رو یب یلبخند
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 گمیبعداً برات م ستین یاآلن وقت مناسب-

قاشق اول را به سمت دهانم بردم که نگاهم به درب  دند،یچ زیم یرو ییبایتکان دادم که غذا را آوردند و به ز یسر

 به شانسم فرستادم که... یکه وارد شد قاشق را در بشقابم رها کردم و لعنت یفرد دنیافتاد و با د یورود

 

 یصورتش جا یرو یرزا و دوستانش اخم دنیسر بلند کرد و متوجه حالتم شد، رد نگاهم را دنبال کرد و با د شهاب

 فرستاد. رونیبرگرداند و نفسش را کالفه ب یگرفت رو

 دنیبه رزا که در حال خند یباال انداخت و با چشم اشاره ا ییکرد و ابروحرکات ما متعجب نگاهمان  دنیبا د ایسون

 بود. دهیهنوز ما را ند ییبود کردم گو

مشغول خوردن  زیتوجه به همه چ یانداختم که ب مایبه ن ینگاه یچشم ریشد ز شیکرد و مشغول خوردن غذا یاخم

خودم احساس کردم سر بلند کردم و  یرا رو ینگاه ینیسنگ یغذا خوردن نداشتم، لحظه ا یبرا ییاشتها گریبود د

 با نگاه پر تمسخر رزا مواجه شدم.

 لب گفتم: ریبلند شد و به سمتمان آمد آرام و ز شیجا از

 شهاب-

که تازه متوجه شده  مایاو به سمتش رفت ن دنیبلند شد و قبل از رس شیبه رزا کردم که از جا یبلند کرد اشاره ا سر

 دیبود با تعجب پرس

 ه؟یاون ک-

 مقدمه گفت: یب اینگفتم که سون یزیچ

 نامزد شهاب-

نگفت و به تکان دادن سرش اکتفا کرد، شهاب در حال بحث  یزیداد اما چ تیرا به عصبان شیجا مایچشمان ن تعجب

 گفت: دیکش یرا عقب م یکه صندل یآمد و درحال زیبعد تنها به سمت م قهیبا رزا بود و چند دق

  خوامیعذر م-
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را به وجود آورد و باعث شد همه  یناهنجار یکه در دست داشت را در بشقابش رها کرد که صدا یچنگال ماین

 دیغر شیدندان ها یبه شهاب از ال رهیخ میمخصوصًا شهاب نگاهش کن

 تموم شده! یگفته بود-

 دوخت و آرام گفت: ماین یکاره  مهین یبه رزا کرد پس از وجودش باخبر بود! شهاب نگاهش را به غذا یا اشاره

  شهیتموم م-

که  مایکرد! ن یشهاب به نبود رزا فکر م یعنیگونه آرام گرفت  نیکه قلبم ا ختندیآتش ر یبر رو یآب سرد ییگو

 قانع نشده بود ادامه داد ییگو

 یاما تو دروغ گفت-

 مقدمه گفتم: یو ب دمیادامه ندادن بحثشان وسط حرفش پر یبرا

 !؟یریزن بگ یخوا یتو نم ماین-

 گفت: یگذراند و با لحن آرام ایمن و سون نیب ینگاه یبیبا حالت عج مایربطم خودم هم شُکه شدم! ن یسوال ب از

 رمیگ یقسمت بشه م-

از  ینداشتم، لحظه ا ییاشتها گریبحث ادامه خواهد داشت د نیدانستم ا یمشغول شدم، م مینگفتم و با غذا یزیچ

شهاب باعث  یکردم که صدا یم یباز میمادرش دلم غنج رفت؛ با غذا ایسون که من عمه اش باشم و یتصور بچه ا

 شد سر بلند کنم

 اد؟یخوشت نم-

 گرفت و جواب دادم یلبم جا یناخواسته رو یکه حواسش به من بود قلبم ماالمال لذت شد و لبخند نیا از

 شدم ریس-

اش را نشان  یدلخور نیزد و ا ینم یبا شهاب حرف ماین م،ینگفت و بعد از خوردن غذا و دسر قصد رفتن کرد یزیچ

 داد. یم
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با  میکه شد اطیوارد ح م،یخانه بود یدرب ورود یبعد جلو قهیو ده دق میآمد رونیحساب از رستوران ب هیاز تصف بعد

من هم  ایشدن سون ادهیزد و با پ شیبه موها یبود شهاب کالفه چنگ مایشد ن ادهیکه پ یکس نیاول نیتوقف ماش

 همراهش شدم.

 ستادهیکه پشت به من ا یرا در حال ماینبود پله ها را باال رفتم و وارد اتاقم شدم ن یخبر مایاز ن میخانه که شد وارد

تک مبل اتاق  یلبم نقش بست و به سمت اش رفتم که نگاه دلخورش را حواله ام کرد و رو یرو یلبخند دمیبود د

 نشست.

 که نگاهم کند گفت: نیتخت نشستم بدون ا ی لبه

 ؟یچرا نگفت-

 و جواب دادم دمیکش میموها یرو یدست

 رو؟ یچ-

 حرص گفت: با

 یرو ندار یا گهیحرف د چیو حق ه یکن یم یزندگ گهیزن د هیکه با وجود  نیا-

 گفتم: یانداختم و بعد از مکث کوتاه ریز سربه

 خبر ندارم یا هگید زیخوادش از چ یو شهاب نم هیدونم وجودش اجبار یمن فقط م-

 شمردم و ادامه دادم متینگفت، فرصت را غن یزیکردم که چ یمکث

 بگه و رزا رو تحمل کنه؟ یزیباعث شده که شهاب نتونه چ یچ یدون یتو م ماین-

 خوش کرده بود ملتمسانه نگاهش کردم و گفتم: یدر کنج چشمانش جا یکرد غم نگاهم

 لطفاً -

را نسبت به  دمیکرد که د ییشب شروع به گفتن حرف ها یاهیبه س رهیخ ستاد؛یبلند شد و پشت به من ا شیجا از

 شهاب عوض کرد...

 

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 214



 عشق جنابیعال

217 
 

به شهاب  یپول گهیحاج صادق گفت که د طیشرا نیاومد و تو بدتر شیشهاب و حاج صادق مشکل پ نیمدت ب هی -

 بود یشرکت داشت که تو مرز ورشکستگ هیاون موقع  ده؛ینم

 مکث کرد و ادامه داد یکم

 ینبود جز مادر رزا! اگه چک ها رو به اجرا م یطرف حسابش کس د؛ینرس ییزد و به جا یپول به هر در یشهاب برا-

از شهاب  یخبر یب یکه بعد از مدت نیخورد، تا ا یدونست شهاب چند سال رو تو زندان آب خنک م یذاشت خدا م

کردن دست نگه داشته و شهاب هنوزم بعد  تیکه به درخواست رزا که عاشق شهاب شده بود مادرش از شکا دمیفهم

 گهینم یزیدونه و چ یاونا م ونیگذشت چندسال خودش رو مد

حاج  یبود حقا که دست پرورده  یمرد دوست داشتن نیکه به شهاب در دلم داشتم چند برابر شد! چقدر ا یعشق

 به سمتم برگشت و ادامه داد دیکه سکوتم را د مایصادق است؛ ن

که قبل از  نهیمنم از ا یخواد، دلخور یبگه که رزا رو نم تونهیکه اون پول رو پرداخت کرده اما هنوز نم نیبا ا-

 ازدواجتون بهم گفت رزا تموم شده اما...

 یب مایبودم که ن رهینامعلوم خ یبه نقطه ا دمیرا فهم قتیاما در دلم خوشحال بودم که حق میدانستم چه بگو ینم

من بهتر  یاز شر رزا زندگ ییبا رها یعنیشدم  رهیتخت رها کردم و به سقف خ ی، خود را روحرف اتاق را ترک کرد

 شد؟! یم

 در افکارم بودم که چشمانم ناخواسته بسته شد و خوابم برد. غرق

*** 

 را دوباره میمواجه شدم و چشم ها مایباز کردم که با صورت خندان ن مهیرا ن میچشم ها یتوسط کس مینوازش موها با

 چشم گشودم شیدر رقص باشند؛ با صدا میموها ینوازشگرش رو یخواست دست ها یهم گذاشتم، دلم م یرو ی

 یایب یبخوا دیخوام برم شرکت شهاب فکر کردم شا یامروز م-

 حرفش با ذوق سر بلند کردم و گفتم: دنیشن با

  ریصبح بخ-

 زد و جواب داد میبه رو یلبخند
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 پرنسس داداش ریصبح بخ-

 رفت گفت: یکه به سمت در م یبلند شد و در حال شیدندان نما زدم، از جا یحرفش غرق در لذت شدم و لبخند از

  نییپا ایزود آماده شو ب یایاگه م-

را انتخاب کردم  یرنگ دیچهارخانه و شلوار سف راهنیتکان دادم و با رفتنش به سمت کمدم رفتم، پ یجوابش سر در

و بعد از  دمیبه صورتم بخش یمیمال شیاسپرتم انداختم آرا پیبه ت ینگاه نهیدر آبستم و  یرا دم اسب میموها

که نسکافه اش  یرا در حال مایآشپزخانه رساندم و ن بهآمدم و خودم را  رونیرنگم از اتاق ب دیسف یها یکتان دنیپوش

 بود که به سمتش رفتم و گفتم: دهیچ زیم یرو یمفصل یصبحانه  دمیزد د یرا هم م

 کجان؟ هیپس بق-

 و جواب داد دیرا نوش وانشیل یاز محتوا یا جرعه

  رونیشهاب که رفت شرکت اون دختره هم رفت ب-

 یرو یبه سمت برگه  ماین م؛یرفت رونیصبحانه از آشپزخانه ب لیتکان دادم و بعد از خوردن و جمع کردن وسا یسر

 تماس وصل شد شروع به حرف زدن کرد. ید و وقتش یریرفت و بعد از برداشتنش با تلفن مشغول شماره گ یعسل

 ییتماسش ابرو انیکردم که بعد از پا یمتوجه شدم که با آژانس تماس گرفته بود متعجب نگاهش م شیحرف ها از

 باال انداخت و گفت:

 شده؟! یچ-

 شدم و جواب دادم رهیچشمانش خ به

 ؟یگرفت ادیرو  نجایتا حاال زبان ا یتو از ک-

 گرفت و جواب داد یمغرورانه ا ژست

 ؟یخواهر ما رو باش، منو دست کم گرفت-

 کرد و ادامه داد یمکث

 به فکرش بودم و کالسش رو رفتم نجایا امیکه ب نیقبل ا-
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 رونیکه همان لحظه زنگ در به صدا درآمد و از آمدن آژانس خبر داد هر دو از خانه ب دمیپاش شیبه رو یلبخند

 شد. انینما مانیرو به رو یجوان یزرد رنگ با راننده  نیکه ماش میدر را باز کرد اطیردن حک یو بعد از ط میرفت

به ساختمان  ینگاه م،یشد ادهیمتوقف شد و پ یساختمان بزرگ یکه باالخره جلو میگذراند نیرا در ماش یساعت مین

رفت قدم  یجلوتر از من م هیکه بعد از حساب کردن کرا مایشباهت به برج نبود انداختم و پشت سر ن یکه ب

 برداشتم...

 

و بعد از  میرفت یا شهیو قرمز در حال رفت و آمد بودند، به سمت آسانسور ش یشرکت با لباس فرم مشک کارکنان

شهر  یبایز یدر بسته شد؛ با باال رفتن آسانسور نما مایطبقه دهم توسط ن یبا زدن دکمه مانیگرفتن هردو یجا

دهم را اعالم  یکه طبقه  یزن یضبط شده  یدابودم که با ص ییبایو من محو آن همه ز خورد یتر به چشم م شیب

 .میرفت رونیکرد درب باز شد و ب یم

نوشته شده  یرنگ ییکوچک طال یتابلو یاز آن ها رو یکیبود که کنار  مانیرنگ رو به رو یدرب بزرگ و قهوه ا دو

که  دینکش یدورتر منتظر ماند، طول یبه در زد و قدم یضربه ا مایلبم نقش بست و ن یرو یلبخند《بزرگمهر》بود

 اندام باز شد. زیخوش رو و ر یدرب توسط دختر

 گفت: مایباال انداخت که ن ییو ابرو دیما چرخ نیب نگاهش

 میبزرگمهر قرار دار یبا آقا-

اطراف آن  زیخاندم چند مدر کنار رفت و بعد از ورود ما خوش آمد گفت، نگاهم را در سالن چر یحرف از جلو یب

به  مایشک اتاق شهاب بود همراه ن یقرار داشت که ب میرو به رو یشده بود و کارمندان مشغول کار بودند، در دهیچ

 .میو بعد از نواختن چند ضربه به در وارد شد میسمتش رفت

کرد با لبخند  یرا نظاره م ریو دلگ یبود و آسمان ابر ستادهیبزرگ اتاقش ا یپنجره  یکه پشت به ما روبه رو شهاب

 به سمتمان برگشت. یتلخ

 یبه دست ها یکرده بود نگاه بیبرازنده اش بود، دست در ج اریکه به تن داشت بس ینیرنگ و شلوار ج یآب وریپل

 یکردم که سر یلب ریز یخوش و بش کرد سالم مایجلو آمد و با ن یبود انداختم؛ قدم انیاش که تا آرنج نما دهیورز

 دهیچ زشیم یکه جلو یرنگ یچرم مشک یها مبلبه  یرفت اشاره ا یم زشیکه به سمت م یتکان داد و در حال

 شده بود اشاره کرد و گفت:
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  دینیبش-

نشست و با شهاب  میهم روبرو مایاش نشستم که ن ییتک مبل جلو یرا برداشت و سفارش قهوه داد، رو تلفن

 واریزدن اتاق به دست آوردم و نگاهم را دور تا دورم اتاق چرخاندم د دید یبرا یمشغول گفت و گو شد، تازه فرصت

 را به وجود آورده بود. یدنج یفضاخورد  یکه اطراف پنجره به چشم م یکیش یرنگ و گلدان ها یریش یها

 اتاق حکمفرما شد نگاهم را از پنجره گرفتم و شهاب رو به من گفت: یکه بر فضا سکوت

 ؟یخبر ندار ایاز سون-

قهوه  ینیاندام با س زیبه درب خورد و بعد همان دختر ر یرا به چشمان نافذش دوختم که همان لحظه ضربه ا نگاهم

 یم ییگو ستادیشهاب ا یگذاشت و رو به رو زیم یحرف قهوه ها را رو یگذراندم، ب شیاز سر تا پا یوارد شد نگاه

 بزند اما از گفتنش مردد بود! یخواست حرف

 و گفت: دیکش یقیحس کردم که نفس عم شیشهاب را رومنتظر  نگاه

 خوام استعفا بدم یبزرگمهر م یآقا-

 باال انداخت و گفت: ییابرو شهاب

 افتاده؟ یاتفاق-

 انداخت و من من کنان جواب داد ریبه ز سر

 رانیخوام برگردم ا یم-

 دیموفق باش د،یبا خانوم زند هماهنگ کن ستین یمشکل-

 یبه موها یرفت شهاب چنگ رونیبه نشانه احترام تکان داد و از اتاق ب یبودن دختر تعجب کردم؛ سر یرانیا از

 گفت: مایرنگش زد و رو به ن یمشک

 کرد دایپ یرانیو البته ا نانیقابل اطم یمنش شهیسخت م-

 با خنده گفت: ماین

 زنت هست-
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بلند  شیاز جا مایبعد از خوردن قهوه ن د،یه خندمستان مایقنج رفت و ن دلم《زنت》یانداختم از کلمه  ریبه ز سر

 شد و گفت:

 یتوام به کارت برس میبهتره ما بر-

 کرد جواب داد یرا مرتب م زشیم یرو لیکه وسا یدرحال شهاب

 ندارم تو شرکت یکار امیمنم م-

*** 

شده بودم و در  رهیخ اهویدر سکوت به شهر پر ه میو به سمت خانه حرکت کرد میگرفت یجا نیبعد در ماش قهیدق ده

جلوتر از همه وارد خانه شدم و پله ها  میخانه هست اطیدر ح دمیفهم نیهم گذاشتم که با توقف ماش یآخر چشم رو

 میباعث شد در جا دیرس یبه گوش م ایکه از اتاق سون ینیغمگ کیموز یرفتم که صدا یرا باال رفتم به سمت اتاقم م

 قدم بردارم. اتاقش یو به سمت درب بسته  ستمیبا

که درب باز شد و با  دمیکش نییدر را پا ی رهینکردم استرس داشتم دستگ افتیدر یبه در زدم اما جواب یا ضربه

 ...ایمن سون یدهانم گذاشتم؛ خدا یو دستم را رو دمیکش یبلند غیشد ناخواسته ج انینما میکه روبرو یتصور

 

در  یام حبس شده بود، لحظات نهیشده بودم و نفس در س رهیافتاده بود خ نیزم یهوش رو یکه ب ییایبه سون شُکه

هم پشت سرش رد نگاهم را دنبال کردند که شهاب با  مایاز پله ها باال آمد و ن مهیهمان حالت ماندم که شهاب سراس

را در  ریتصو نید، اافتاده بود به سمت خودش برگردان نیمز یرا که کنار تخت خوابش رو ایعجله وارد اتاق شد و سون

 دهیرنگ پر یصورتم گرفتم که شهاب با صورت یبودم و حاال قدرت تکان خوردن را نداشتم دستم را رو دهید یکودک

 گفت: مایزد رو به ن یکه در آن اضطراب موج م ییبه پشت سرم انداخت و با صدا ینگاه

  اریآب ب وانیل هی-

 یرا برا ایسون شرتیکرد سو یت، نگاهم به شهاب بود که تالش مرف نییو پا دیحرف به سمت پله ها دو یب ماین

 آب را به شهاب رساند وانیبا عجله ل ماین اورد؛یب رونیاش از تنش ب یراحت

آرام به صورتش  یخورد و بعد چند ضربه  یفیکه تکان خف دیپاش ایصورت سون یدرنگ چند قطره آب رو یب شهاب

 یگونه ام م یرو یگریپس از د یکیگرفتند و  یآمدن از هم سبقت م نییپا یزد که چشم باز کرد قطرات اشکم برا
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اش  یآور ادیوقت چشم باز نکرد و اکنون با  چیه گریمادربزرگم افتاد اما او د یبرا یاتفاق نیچن یدر کودک دند؛یغلت

 تر شد شیام ب هیشدت گر

به من انداخت  یو نگاه دیکش یاز سر اسودگ یداد و شهاب هم نفس هیتخت تک یو به پشت دیکش یقینفس عم ایسون

نگاهش را از صورت رنگ  مایبلند شد و به سمتم قدم برداشت اما ن شیکه از جا دیدر صورتم د یزیدانم چه چ ینم

 برنداشت ایسون ی دهیپر

هاب دارم، ش یقیدرد عم ییکردم که گو یم هیگر یتر شد جور شیام ب هیآمد که ناخودآگاه شدت گر کمینزد شهاب

 میموها یاش چسباند رو نهیرا پر کرد و تپش قلبم اوج گرفت دستش را پشتم آورد و سرم را به س نمانیب یفاصله 

 لب گفت: ریکرد و آرام ز یرا نوازش م

 نشده یزی! آروم باش چسیه-

ام بند  هیلوس کنم گر شیخواست خودم را برا یشده بود دلم م ستنمیکه باعث گر یندیحاال به جز حس ناخوشا اما

 نیاز ا ییفشردم، شهاب گو یستبر و مردانه اش م ی نهیمظلوم سرم را به س یآمد و همچون دختر بچه ها ینم

 زد و ادامه داد یم جخنده مو شیصدا ی هیکه ته ما یرفتارم خنده اش گرفته بود و درحال

 شد! یمن انقدر نگران م یهم بود برا یکی یکاشک-

 مایدر سکوت گذشت که ن یقیدقا رم،یمیشک م یُافتد من ب یب یاتفاق شیبرا یروزدلم اعتراف کردم که اگر  در

 کرد و گفت: یمصنوع یسرفه ا

 خراب شد و خودش رو لوس کرد  یلیحال ن ایتر از سون شیانگار ب -

در آرام بودن آن  یکه سع یانداختم و با حال ری، از خجالت سر به ز دیشد آرام خند یکه از من جدا م یدر حال شهاب

 کرد قدم برداشتم ینگاهمان م یجان یکه حاال با لبخند ب ایداشتم به سمت سون

 روز افتاده؟ نیمن به ا قیشده که رف یچ-

و شهاب انداختم که  مایبه ن یدانستن موضوع، نگاه یبود برا ینداشت و اآلن فرصت یبود که حال خوش یروز چند

 رفتند رونیتاق بحرف از ا یو ب دندیمنظورم را فهم

اش کرد،  یکنار یبه برگه  ینشستم و دستان سردش را در دست گرفتم که با چشم اشاره ا نیزم یرو ایسون کنار

بود؛ کنجکاو بودم  شیصفحه انداختم آزما یبه باال یحرف دستم را به سمت برگه بردم و آن را برداشتم و نگاه یب
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بردم و  یآن پ یخواندمش که تازه به معن یچند بار مبرگه انداخت نییابه پ ینگاه ایحال بد سون لیدانستن دل یبرا

 ...یعنیدوختم؛  ایاشک بار سون یشُکه نگاهم را به چشم ها

 

 بود؟! یپرورشگاه او

رفتم و سرش  کشیاست انداختم انداختم، نزد گرید یداد پدرش کس یکه نشان م DNA شیرا بازهم به آزما نگاهم

داشت که بغضش شکست و هق هق زد اشک در چشمانم  ازیآغوش خواهرانه ام ن تیبه امن ییرا در آغوش گرفتم گو

 حالت گفت: مانو در ه دیکش یقیدانستم چگونه آرامش کنم نفس عم یحلقه زده بود و نم

 رو ندارم  یکس چیمن... من ه-

 گفتم: ننایپر اطم یحرفش قلبم به درد آمد و او را همچون خواهر به خود فشردم و با لحن از

 منتظرت باشن! تیواقع یدور از تو خانواده  ییجا هیبزرگ  یایدن نیا یتو دیشا-

 آرام شد که ادامه دادم یکم

 شانس دوبارست برات هی نیا-

 را از آغوشم جدا کرد و با شَک گفت: سرش

 اگه نباشن...-

 دمیحرفش پر وسط

 به بودنشون فکر کن-

بود، دستم  رهینامعلوم خ یحرف به نقطه ا یاش بند آمده بود و ب هیگر گریحاال د دیکش سشیصورت خ یرو یدست

 دستش گذاشتم و ادامه دادم یرا رو

 میکن یفکر هیتا  نییپا ایبه سر و صورتت بزن ب یآب هیحاال هم پاشو -

 در چشمانش روشن شده بود آرام گفت: یدینور ام ییکرد گو نگاهم
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 یخوبه که هست-

هم  یرا رو میآمدم در را که پشت سرم بستم چشم ها رونیبلند شدم و ب میجا و از دمیپاش شیبه رو یلبخند

 یشهاب را رو میکه با باز کردن چشم ها دمیصورتم کش یرو یفرستادم، دست رونیفشردم و نفس حبس شده ام را ب

 گفت: یدو رگه ا یکرد که با صدا یمنتظر نگاهم م دمید واریکنار د یکاناپه 

 شد؟ یچ-

دادم، برعکس تصورم که  حیتوض شیرا به صورت مفصل برا انیبودم جر رونیبه ب رهیکه خ یسمتش رفتم و درحال به

 داد آرام گفت: یم هیمبل تک یکه به پشت یزد و در حال شیبه موها یشود کالفه چنگ یکردم ناراحت م یفکر م

 دونم؛ حالش چطوره؟ یکه م نارویا-

 م پس از ماجرا خبر داشت!را از صورت آشفته اش گرفت نگاهم

 میکن دایرو پ شیواقع یخانواده  دیبد، با-

شدم؛  رهیرساندم و پشت به شهاب به شهر خ یا شهیش وارید یدر سکوت گذشت که با متانت خودم را جلو یلحظات

 دمیرا شن شیشدن قدم ها کینزد یبلند شد و صدا شیاز جا

 دختر رو خوب کنم  نیشهر رو بگردم و حال ا نیا یآخه کجا-

 بشن، البته اگه زنده باشن! دایپ دیبا-

 نمانیب یکم یحرف مرا به سمت خودش چرخاند، فاصله  یب ستادهیا کمیگفت نزد یعطر خاص و مردانه اش م یبو

تراوش  یو مرموز بیگره خورد از نگاهش حس عج شیرایسرم را بلند کردم که نگاهم به چشمان نافذ و گ یبود کم

به  ینگاهم را از چشمانش گرفتم و قدم یمصنوع یو با خونسرد دمیکش یقیآورد نفس عم یمرا به وجد م شد و یم

لب  یآراسته و لبخند رو یبا ظاهر شیپ یقیباز شد و برخالف دقا ایعقب برداشتم که همان لحظه درب اتاق سون

 داد ینشان م نیبه سمتمان آمد اما غم نگاهش هنوز چهره اش را غمگ شیها

 گفت: یفیضع یشهاب با صدا دیکه رس مانیبه رو رو

 ؟یبهتر-

 به من انداخت و جواب داد یقدرشناسانه ا یاش نگاه یمصنوع یبا لبخند ایسون
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 آره یلیبه لطف ن-

 ادامه داد ایبه من انداخت که سون ینگاه شهاب

 بشم دیجد یخانواده  هیممکنه زنده باشن و من صاحب  گهیم یلیشهاب ن-

 حرف به سمت پله ها قدم برداشت... یگرفت و ب یدیزد اما نگاه شهاب رنگ ناام یف مذوق حر با

 

 لب گفت: ریشد و ز رهیاش خ یخال یبه جا ایسون

 اونم با من هم فکره! یدید-

شدن خانواده اش  دایبه پ یدیکه خودم هم ام نیبدهم با وجود ا دیداشتم به او ام یاما سع دمیرا فهم منظورش

 کشاندمش جواب دادم یکه دنبال خودم م ینداشتم، دستش را در دست گرفتم و در حال

 رو خورد کهیکه روده بزرگه کوچ میبر ایفکر جفتتون اشتباهه؛ ب-

کردند به  ینگاهمان م رهیو شهاب که خ مایتوجه به ن یو ب میآمد نییو پشت سرم قدم برداشت، از پله ها پا دیخند 

 گفت: مایکه به ن دمیشهاب را شن یآخر صدا یلحظه  م؛یآشپزخانه رفت سمت

 !؟دنیاصالً مارو ند-

 بایز یزیو در آخر م میمشغول آماده کردن ناهار بود ایرا به همراه سون یساعت میلبم نقش بست ن یرو یلبخند

 زد یشدن خانواده اش حرف م دایشد که هنگام پخت غذا با ذوق از پ دهیچ ایتوسط سون

به  یمواجه شدم؛ نگاه شانیخال یسرو غذا صدا کنم اما با جا یرا برا مایسمت درب آشپزخانه رفتم که شهاب و ن به

 افتیدر یماندم، چندبار اسمشان را صدا زدم اما جواب رهیدرب باز اتاق شهاب خ یانداختم و در آخر رو یسالن خال

 برگشتم و متعجب نگاهش کردم اینکردم به سمت سون

 رفتن!-

 کجا؟-
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 کبارهیآن را برداشتم اما  مایبود رفتم و به قصد تماس با ن زیام که سمت چپ م یباال انداختم و به سمت گوش شانه

 یاوج گرفت بعد از چند بوق صدا شیصدا دنیشن یشهاب را گرفتم، تپش قلبم برا ینظرم عوض شد و شماره 

 دیچیدر گوشم پ نشیدلنش

 جانم-

 تماسم را فراموش کردم! با سکوت من آرام گفت: لیبند آمد و دل نفسم

 ال؟ین-

 گفتم: یکند! آب دهانم را قورت دادم و به سخت وانهید انیلحن ب نیخواست مرا با ا یمن او م یخدا

 قرار بود ناهار... دیکجا رفت-

 و گفت: دیحرفم پر وسط

 میایتا شبم نم میخورد رونیما ب-

 با تعجب گفت: ایسون دیچیبوق ممتد در گوشم پ ینگفتم که صدا یزیچ

 گفت که لپ هات گل انداخت؟ یچ-

 دمیصورتم کش یرو یدست

 خوردن رونیگفت ناهار رو ب یچیه-

 زیو بعد از جمع کردن م میمتفرقه خورد ینشست ناهار را با حرف ها میرو به رو یصندل یو رو دیخند طنتیش با

کرد که آخرشب حتمًا شهاب به  دیشود و تاک یدوستش آماده م ین به خانه رفت یبه اتاقش رفت و گفت برا ایسون

 دنبالش برود

دراز  یکاناپه  یشد؛ رو یحالش بهتر م دیاستقبال کردم شا مشیاز تصم یزدم و با خوشحال شیبه رو یلبخند

 شد و خوابم برد نیچشمانم سنگ یکسل کننده بودم و متوجه نشدم ک یمسابقه ا یو مشغول تماشا دمیکش

*** 
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بودم که  دهیبه اطرافم انداختم چقدر خواب ینگاه جیمطلق خانه مواجه شدم؛ گنگ و گ یکیکه باز کردم با تار چشم

و  دمیصورتم کش یرو ینشستم تمام بدنم کوفته شده و عضالتم گرفته بود، دست میشده بود! در جا کیهوا تار

داد؛  یساعت انداختم که نُه شب را نشان م به یروشن شد نگاه یه کمرا روشن کردم که با نور اش خان ونیزیتلو

را صدا زدم اما با  هیو بق ایبه تنم افتاد چند بار اسم سون یلرزه ا ییمن در خانه تنها مانده ام؟ از فکر تنها یعنی

 به خانه برنگشته. یسکوت خانه متوجه شدم که هنوز کس

 دمیکش یقیحفظ آرامشم نفس عم یهم فشردم و برا یرا رو میچشم ها واهمه داشتم؛ ییاز تنها یهمان کودک از

در دل  ییشهاب را گرفتم اما جواب نداد؛ ناسزا یلرزانم شماره  یبرداشتم و با دست ها یعسل یام را از رو یگوش

 قورت دادم. یتر شد و آب دهانم را به سخت شیرا گرفتم که او هم جواب نداد استرسم ب ماینثارش کردم و شماره ن

آن  یکیبلند شدم و با ترس به تار میاز جا دم؛یباز شدن در را شن یرا با جان کندن از ترس گذراندم که صدا یساعت

اما در  دیآ یمتوجه شدم به سمتم م دیطول کش یوارد شد اما آمدنش کم یکس ییشدم گو رهیقسمت از خانه خ

 با حرص جلو رفتم و گفتم: دمیشد صورت شهاب را د کترینزد یوقت د؛یشد صورتش را د یخانه نم یکیتار

 که منو تنها... ینامرد یلیخ-

 حال و روزش ناخودآگاه سکوت کردم و با ترس جلو رفتم و اسمش را صدا زدم دنیبا د اما

 شَ... شهاب!-

 

مست  نیخورد و ا یآمد تلو تلو م کینزد یتابم شد؛ قدم یدر نگاه ب رهیبلند کرد و با چشمان خمار خ یرا کم سرش

گرمش را  یتعادلش را از دست داد که با عجله خودم را کنارش رساندم و دست ها یداد لحظه ا یبودنش را نشان م

 زده بود گرفتم خیکه از استرس  میدر دست ها

اما دستم را گرفت و به  اورمیام را ب یبه عقب برگشتم که گوش ند،یمبل بنش نیتر کینزد یکردم که رو کمکش

وار قلبم  وانهیدر آغوشش پرت شدم؛ تپش د بایتعادلم را از دست دادم و تقر دیبه سمت خودش کش یرت ناگهانصو

 بود یگریدر عالم د ییکرد اما شهاب گو یآشکار کردن حالم تالش م یبرا

 گوشم آورد و پچ پچ گونه گفت: کیرا نزد سرش

 شده؟ یچ یدون یم-
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 ادامه داد نگاهش کردم که منتظرم نگذاشت و کنجکاو

 خوشم اومده صیحر یچشما نیمن از ا-

 دم،یشب عطر تنش را به جان کش یکیام حبس شد و در سکوت و تار نهیبه چشمانم کرد که نفس در س یا اشاره

هم  یرا رو شیاجازه را نداد چشم ها نیشهاب دور کمرم ا یقفل شده  یبلند شوم اما دست ها میکردم از جا یسع

 لب گفت: ریگذاشت و ز

 مگه نه؟ ادیتوام از من خوشت م-

 شهاب...-

 گذاشت و ادامه داد میلب ها یرا باز کرد و انگشت اشاره اش را رو شیها چشم

 نه؟ ای! جواب من رو بده آره سیه-

که سوالش را دوباره تکرار کرد؛ هول کرده  رمیزد باعث شد نگاهم را از چشمانش بگ یموج م شیکه در صدا یتحکم

ابراز عالقه کرده  یمست یهم شهاب مست بود و امکان داشت از رو یبدهم از طرف یدانستم چه جواب یبودم و نم

بلند کردم که جواب سوالش را بدهم و  رذهنم نقش بست، س در《یو راست یمست》یفکر جمله  نیباشد اما با ا

دست شهاب  یو حلقه  دیباز شدن درب خانه حرفم در دهانم ماس یصدا دنیمش اما با شنخواه یوار م وانهید میبگو

چشمم  یجلو مایو ن ایمتعجب سون یسالن روشن شد و چهره ها یبعد برق ها یا هیبلند شدم؛ ثان میشل شد و از جا

 کردند! یها با هم چه م نینقش بست ا

 بلند گفت: یبا صدا مایمانده بود که ن یسمتمان آمدند و هنوز چند قدم به

  میخلوت عاشقانتون رو به هم زد دیاوه ببخش-

 جان بود گفت: یب یکه از فرط مست ییانداختم که شهاب با صدا ریو من با خجالت سر به ز دیخند ایسون

 ببند دهنت رو ماین-

داشتند که لحظه  یمبلند شود؛ آرام به سمت اتاق شهاب قدم بر شیبا خنده به سمتش رفت و کمک کرد از جا ماین

  دیشهاب به گوشم رس یآخر صدا ی

 ماین ادیمن ازش خوشم م-
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حواله ام کرد و با خنده سرتکان داد، وارد اتاق شدند که با بسته شدن  یپر معن یبه سمتم سر چرخاند و نگاه ماین

 ستادیا میبا ذوق به سمتم آمد و رو به رو ایدرب سون

 گفت؟ یشهاب چ یدیشن-

 ایحرف همراه سون ینباشد ب یبر اثر مست شیکاش حرف ها یشدم و در دل آرزو کردم که ا رهینامعلوم خ ینقطه ا به

کردم  یخواب عجله داشتم که بدون خوردن شام به تخت رفتم و زودتر از آنچه که فکر م یبرا ییگو میبه باال رفت

 خوابم برد.

*** 

کالس  یگرفتم قبل از آماده شدن برا میشوم تصم دارید بزو یلیبودم باعث شد صبح خ دهیعصر خواب روزید نکهیا

 یرفتم و خودم را به آشپزخانه رساندم و صبحانه  رونیبود از اتاق ب دهیامانم را بر یصبحانه بخورم چون گشنگ

را در همان حالت گذراندم و  یقیستاده بودم و دقایکنار قهوه ساز پشت به درب آشپزخانه ا دم؛یچ زیم یرو یمفصل

 نهیشهاب که دست به س دنیبرگشتم اما با د زیو به سمت م ختمیخودم ر یبرا ید از درست شدن قهوه فنجانبع

 .ختیلباس شهاب ر یو فنجان از دستم رها شد و قهوه رو دمیکش یبلند نیبود ه ستادهیپشت سرم ا

رنگش را در  دیسف راهنیهم فشرد و پ یرا رو شیقهوه چشم ها یبودم که شهاب از داغ رهیبه شاهکارم خ شُکه

را  راهنشیپ یلرزان دکمه ها یکه با دست ها یرا پر کردم و در حال نمانیب یدست گرفت و از تنش دور کرد؛ فاصله 

 کردم گفتم: یباز م

 تو؟ یایتو چرا مثل جن م-

د حرف شد، هول شده بودم و تند تن انیچشمم نما یو ستبرش جلو یعضالن ی نهیدکمه را باز کردم که س نیآخر

 زدم  یم

 شد، قرمز شده  یچ نیبب-

 حبس شده ام را رها کردم و ادامه دادم  نفس

 اصالً من...-

که در آن  یچانه ام گذاشت و سرم را به سمت صورتش بلند کرد حرفم را نصفه رها کردم و به چشمان ریرا ز دستش

 توجه ام را جلب کرد شیشدم و تکان خوردن لب ها رهیزد خ یخنده موج م
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 ها یجواب نداد شبید-

 یانداختم که صدا ریبدهم نفسم به شماره افتاده بود و سر به ز یبود؟! حاال چه جواب ادشی زیهمه چ یعنیمن  یخدا

  دیبه گوشم رس شیرایگ

 به من نگاه کن -

و با حبس کرده ام؛ سر بلند کردم  نهیسالهاست عشقش را در س میکه اعتراف کنم و بگو نیا یکردم برا یدل م دل

 گفتم... دیلرز یم جانیکه از شدت ه ییصدا

 

 !یرو دارم که تو دار یمنم همون حس-

داشتم  یانداختم، سع ریصورتم نگاه کرد سر به ز یرا دور صورتم قاب گرفت و با شوق به جزء جزءِ اجزا شیها دست

 که در وجودم بود را سرکوب کنم که آرام و پر از حس اسمم را صدا زد یاسترس

 الین-

 و با شوق گفتم: دیاز دهانم پر ناخواسته

 جانم-

تشنه که با هر  یزالل بود و من دختر یترم کرد، شهاب همچون چشمه ا وانهیلبش نقش بست که د یرو یلبخند

 یخواست حرف مهم یم ییشوم؛ گو ینم رابیوقت س چیکردم ه یگرفتم و احساس م یجان دوباره م ییحرفش گو

اش باعث شد نفسش را با حرص  یشزنگ گو یگفتن که صدا یداد دهان باز کرد برا رییبزند که حالت صورتش را تغ

 بکشد رونیرنگش ب یمشک نیشلوار ج بیرا از ج یبفرستد و گوش رونیب

که به زبان آورد  یبود؛ تماس را وصل کرد و با گفتن اسم ییرفتن به جا یشک آماده  یدقت کردم ب پشیبه ت تازه

 حال خوشم را خراب کرد

 یرزا سر صبح هیچ-

به چشمان  یو تماس را قطع کرد، نگاه گفت《باشه》کردم که چند بار پشت سر هم ینگاهش م یکنجکاو با

 رفت گفت: یم یکه به سمت درب خروج یمنتظرم انداخت و در حال
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 زمیبرم عز دیزنم، اآلن عجله دارم با یمن بعداً باهات حرف م-

 یشود! لبخند کینزد تیبودن با شهاب به واقع یایشد رو یبار در مغزم اکو شد؛ باورم نم چند《زمیعز》ی کلمه

 .میکن یخوشبخت با شهاب زندگ یکه همچون خانواده ا دمید یرا م یلبم نقش بست و در ذهنم روز یرو ظیغل

کردن آنجا و  زیبعد از تمجمع کردم و  نیزم یبرداشتم، فنجان شکسته را از رو یپرداز ایخودم آمدم و دست از رو به

 خوردن صبحانه به اتاقم برگشتم

تصور  نیبود اما ا میبرا یکه مناسب کالس بود را به تن کردم؛ امروز روز خوب یلباس نیکردم و بهتر شیوسواس آرا با

 رونیرا از خودم دور کنم ب یکردم افکار منف یداشت مثل خوره به جانم افتاده بود، سع یکه رزا با شهاب چه کار

 به کالس بروم ییبار تنها نیاول یبرا اشتمآمدم امروز قصد د نییرفتم و پله ها را با آرامش پا

 لب با خود گفتم: ریفرستادم و آرام ز هیرا به ر یصبحگاه نیدلنش یرفتم و هوا رونیخانه ب از

 !هیچه روز خوب-

آمدم نگاهم را در اطراف چرخاندم که نگاه  رونیرفتم و قدم زنان به راه افتادم، از کوچه که ب رونیخانه ب اطیح از

او  یحواله اش کردم و قدم تند کردم که در کمال ناباور یخودم حس کردم اخم یهمسن و سال شهاب را رو یپسر

 شدم ینم وجهزد که مت یم یحرف یهم پشت سرم به راه افتاد و هر از گاه

پسر  ییکوچه مانده بود و گو کیکه کرده بودم تنها  یجله اداشتم که زودتر به آموزشگاه برسم، با ع یقدم برم تند

گفت و با لبخند  یزیبه عقب قدم برداشتم که چ یو سد راهم شد؛ با اخم قدم دیچیپ میخبر داشت که جلو رمیاز مس

 یا دهیدستم را بلند کردم و کش یکرد که لحظه ا رازجلو آمد و دستش را به سمتم د ینگاهم کرد کم یچندش آور

 صورتش نشاندم که از شدتش خودم هم شُکه شدم! یرو

 نفس  وارد که شدم دم،یکج شد از فرصت استفاده کردم و به سمت آموزشگاه دو ینداشت و سرش به سمت توقع

 دمیکش میبه لباس ها یکه حالم بهتر شد دست یگرفتم جرات برگشتن به عقب را نداشتم وکم وارید به را دستم زنان

 ماهیفر یبودند نگاهم را به جا امدهیها ن بچهو بعد از مرتب کردنشان وارد کالس شدم هنوز استاد و چند نفر از 

 رفتم و کنارش نشستم کشیکرد نزد یانداختم که با لبخند نگاهم م

 ده؟یسالم چرا رنگت پر-
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قهقهه زدنش بود که در  یدابعد ص یدادم، چند حیتوض شیفرستادم و ماجرا را برا رونیحبس شده ام را ب نفس

 و گفت: دیچیکالس پ

 !یدختر تو رسماً پسره رو کتک زد-

 باال انداختم  یا شانه

 حقش بود -

کالس  میبودم تا یریادگیدر حال  شیکم و ب م،یرا مشغول بود یو حدود دو ساعت میورود استاد هردو ساکت شد با

انداخته بود از  ییرا جا یزیکه هرچ ماهیفر لیجمع کردن وسا رفتند و ما هم بعد از رونیکه تمام شد همه از کالس ب

 .میو قدم زنان آموزشگاه را ترک کرد میرفت رونیکالس ب

او را  یپسرک واهمه داشتم که نگاهم را نامحسوس به اطراف چرخاندم و در کمال ناباور یدوباره  دنیاز د ییگو

کرد، ترس در دلم رخنه کرد و  ینگاهم م ابانیکه همراه دوستش با همان لبخند چندش آورش آن طرف خ دمید

 گفت: منزد را قطع کرد و رو به  یکه م یزدم، حرف ماهیفر یبه بازو یضربه ا

 دستم درد گرفت یچته وحش-

 ود ادامه دادکه در چهره ام ب یترس دنیداد نگاهم کرد و با د یکه دستش را ماساژ م یحال در

 ؟یبه خودت گرفت هیا افهیچه ق نیشده؟ ا یچ-

 دهانم را قورت دادم و گفتم: آب

 اون پسره یفر-

 اشاره کردم که... ابانیخ گریچشم به سمت د با 

 

 لب گفت: ریز ماهیبه سمتمان قدم برداشت و فر پسر

 !؟یرو زد یابونیغول ب نیشده ا لیذل-
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 دمیلحظه د نیرا گرفتم و قدم برداشتم اما در آخر ماهیحرف دست فر یب م؛یدانستم چه بگو یشده بودم و نم هول

 که حاال مضطرب شده بود گفت: ماهیآمدند فر یکه با سرعت به سمتمان م

 شنینم الیخیب نایدنبالمون ا ادیزنگ به شهاب بزن ب هی-

که بعد از چند بوق  رمیبگ شهاب را یلرزان شماره  یترس موفق شد و باعث شد با دست ها یبه شک بودم ول دو

 دیچیخسته اش در گوشم پ یصدا

 الیجانم ن-

 که در آن نهفته بود جواب دادم یتوجه به حرفش و حس یب

 دنبالمونن نایشَ... شهاب ا-

 تعجب گرفت  یرنگ و بو شیصدا

 تو؟! ییکجا ؟یک-

 من... من...-

 یدانم شهاب چه گفت که گوش یداد نم حیشهاب توض یرا از دستم ربود و ماجرا را برا یگوش دیکه حالم را د ماهیفر

 نگاه کردم که گفت: ماهیرا قطع کرد، منتظر به فر

 رسونه یبود گفت اآلن خودش رو م کمونینزد-

 داشتند. یآن ها هم پشت سرمان قدم بر م میرفت یبه پشت سرم انداختم همانطور که ما آرام م ینگاه

 گفتم: یشد رو به فر یو تپش قلب من تند تر م میشد یم کیخلوت نزد یکم به کوچه ا کم

 مینداره از اونجا بر یا گهیراه د-

بعد در  یهم فشردم و قدم برداشتم لحظه ا یلب خدا را صدا زدم و چشم رو رینه تکان داد، ز یبه نشانه  یسر

و در  دیگوشم رس به شانیشدن قدم ها کینزد یزده بود که صدا خیاز استرس  میدست ها میخلوت تر بود یکوچه ا

 یبود آن پسر قدم دهیرنگ از رخسارش پر هانداختم ک ماهیبه فر ینگاه یچشم ریز ستادندیا مانیآخر رو به رو

 میکه سرم را چرخاندم، اشک در چشم ها دیصورتم کش یانگشت اشاره اش را رو میشد و ما به عقب رفت کینزد
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 دند،یگفت که هردو بلند خند یزیچ قشیپشت سرم پناه گرفته بود پسر با تمسخر رو به رف ماهیجمع شده بود و فر

که به صورتم  شیرا پر کرد هرم نفس ها نمانیب یقدم فاصله  کیشهاب زودتر برسد  هکردم ک یدر دل خدا خدا م

 کرد یخورد حالم را بدتر م یم

هم فشردم که  یرا رو میحاصره شده بودم چشم هام ییعقب رفتم اما گو یصورتم آورد که کم کیرا نزد سرش

که با  دمیشهاب را د ندازم،یبه پشت سرم ب یباعث شد با شوق چشم باز کنم و نگاه ینیترمز وحشتناک ماش یصدا

 با حرص گفت: ماهیکه آمد رو به من و فر مانبلند خودش را به ما رساند کنار یشد و با قدم ها ادهیپ نیخشم از ماش

 عقب دیشما بر-

که  قشیافتاد اما رف نیزم یصورت پسر فرود آمد و رو یمشت شده اش رو یحرفش تمام نشده بود که پنجه  هنوز

دهانم گرفتم،  یو دستم را رو دمیکش غیبه صورتش زد ج یتازه به خودش آمده بود به سمت شهاب آمد و ضربه ا

 یمشت م یاو پرت کرد جور یرا رو خودشفت و بود ر جیکه خورده بود گ یشهاب به سمت پسر که هنوز از ضربه ا

گفت اما متوجه  یم یزیزد و چ یاش داد م یحرص یشود؛ با صدا یخورد م شیکردم استخوان ها یزد که حس م

 شدم ینم

 زدم ادیو با ترس فر دمیکش غیافتاد که در دست دوست پسر بود، ج ییچشمم به برق چاقو یا لحظه

 شهاب، چاقو!-

بلند شد و به سمت  شیجان افتاده بود برداشت و به سمتم برگشت از جا یکه ب یدست از کتک زدن پسر یا لحظه

 یکه لحظه ا دمیکند او به سمت شهاب حمله کرد، به طرف شهاب دو یکه شهاب کار نیرفت اما قبل از ا گریپسر د

خودم را به  یسست شد به سخت میاپاه دمیفرو رفته بود را د شیکه در پهلو ییو چاقو دمیرا شن ادشیفر یصدا

 شیپهلو یرفتند شهاب دستش را رو رونیچطور از کوچه ب قشیشهاب رساندم، اصاًل متوجه نشدم که پسر و رف

و با  ستادمیا شیرا تار کرده بود که رو به رو دمیاشک د دیچک یم شیانگشت ها یگرفته بود و قطرات خون از ال

 گفتم: نیپرسوز و غمگ ییصدا

  رمیبم یاله-

 را بلند کرد و گفت: دستش

 نترس -
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 هم فشرد و ادامه داد یرا از درد رو شیکرد و چشم ها یمکث

  ستین یزیچ-

 گفتم: ماهیزدم و رو به فر یم هق

 زنگ بزن مایتوروخدا به ن-

بود و من  ختهیر نیزم یرفت، خون رو نیقدم برداشت و به سمت ماش یتکان داد که شهاب به سخت یسر شُکه

در تنش  یجان گریگرفت اما د نیماش ی رهیو دستش را به دستگ دیرس نیداشتم کنار ماش یپشت سرش قدم بر م

 داد خودم را کنارش رساندم هیتکنشست و به آن  نیزم یرو نیماش یشل شد و کنار بدنه  شینمانده بود و پاها

رفت آرام کنارش نشستم  یم یدیداد رو به سف یت مکه از دس یاز خون شیهم فشرد اما لب ها یرا رو شیها چشم 

 نداد، با ترس و بغض گفتم: یو اسمش را صدا زدم اما جواب دمیکش سمیصورت خ یرو یو دست

 شهاب تورو خدا چشمات رو باز کن-

 ...اما

 

 کنارم آمد و آرام گفت: ماهیفر ختم؛یر یصورتم اشک م یهوش شده بود و من به پهنا یب شهاب

 ادیاآلن داداشت م یلیآروم باش ن-

را حس کردم و دست  ختیر یوقفه م یکه ب یخون یزخم شهاب گذاشتم، گرم یتکان دادم و دستم را رو یسر

 دمیشهاب کش ی دهیصورت رنگ پر یرا رو گرمید

 شهابم، پاشو تورو خدا-

ون شهاب سرخ رنگ شده رنگم با خ یشلوار آب د،یچک یم شیحال و روزم اشک از چشم ها دنیبا د ماهیفر

صبرانه چشم به  ینگاه اشکبارم را در اطراف چرخاندم ب دمید یجانش را م یبدن ب یگرفت وقت یم آتش قلبم  بود

به  عیاما سر ستاد،یا شیشد و در جا شُکه دید یکه م یاز صحنه ا دمشیبعد اول کوچه د قهیبودم که ده دق مایراه ن

 دیخودش آمد و به سمتمان دو
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 کارو کرده؟! نیا یشده؟ ک یچ-

خودم را  یبلند شدم و با سر و وضع خون میاش بود انداخت از جا رهیکه خ ماهیگذرا به فر یزد، نگاه ینفس م نفس

 کنارش رساندم

 کن یکار هیتورو خدا  ماین-

من هم  داد و یعقب جا یشهاب را در صندل ی دهیجسم ورز ینداد و با عجله به سمت شهاب رفت و به سخت یجواب

را روشن کرد او هم حال  نیبا عجله ماش مایجلو نشست و ن ماهیگذاشتم، فر میپا یکنارش نشستم و سرش را رو

 راند سرعتو به  دیرا پرس مارستانیب نیکتریآدرس نزد ماهینداشت و از فر یخوش

 ایکردم که خدا یو در دل نجوا م ختمیر یصدا اشک م یکردم و ب یشهاب را نوازش م یموها یخون یدست ها با

داشت پنج  مایکه ن یخودت دوباره اونو بهم برگردون با سرعت سرسام آور ایسپارم، خدا یشهابم رو به خودت م

 مارستانیدرب ب یچند پرستار که جلو متشد و به س ادهیپ مایو ن میتوقف کرد مارستانیدرب ب یبعد جلو قهیدق

برانکارد به سمت  کیبعد همراه دو مرد و  یو لحظات دمید دست و حرف زدنش را یبودند رفت، اشاره  ستادهیا

 آمدند نیماش

 یخواستم لحظه ا ینم دمیدو یشدند پشت سرشان م مارستانیتخت گذاشتند و با عجله وارد ب یرا رو شهاب

را  میدادم و قطرات اشک گونه ها هیتاب سرم را به در تک یشهاب را تنها بگذارم اما با بسته شدن درب اتاق عمل ب

خشک شده بود  شانیکه خون رو میها ستبه د یکنارم آمد و سرم را در آغوش گرفت نگاه ماهینوازش کرد؛ فر

 انداختم و با هق هق گفتم:

 خونه شهابمه نیا ماهیفر نی... ببنیبب-

 گفت: یبا ناراحت ماهیخون مشامم را پر کرد و فر یدست صورتم را پوشاندم که بو با

 شتهیشهاب پ گهیساعت د هیه نشد یزیآروم باش، چ-

 و جواب داد دیفهم ماهیگشتم که فر یم مایدلم گرم شد و با نگاهم دنبال ن یحرفش کم با

 رشیرفت پذ-

گفتم، باعث  یگذاشتم در دل به خودم ناسزا م میزانوها یپشت درب اتاق عمل چمباتمه زدم و سرم را رو نیزم یرو

هم  یرا رو میها پلک《ستین میزیباش، چ آروم》نم نقش بستحال و روز شهاب من بودم! حرف آخرش در ذه
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حال و روز افتاده  نیپس چرا اآلن به ا نبود یزیاگر چ د،یبار میمثل باران از چشم ها میفشار دادم و باز هم اشک ها

 بود!

بود در  رهیداده بود و به سقف خ هیرو به رو تک واریبه د ماهیشد فر یباز نم میکرده بودم چشم ها هیبس گر از

تاب بودم و دلم  یداد، ب یمرا عذاب م نیلحظات وجود نداشت و هم نیا یبرا ییوقت جا چیبافتم ه یکه م ییاهایرو

 را باز کنم و خودم را کنار شهاب برسانم اما... یدرب لعنت نیخواست ا یم

 

وقفه  یمواجه شوم، ب مایباعث شد سر بلند کنم و با صورت خسته و مضطرب ن یفرد عیمحکم و سر یقدم ها یصدا

 چانه ام گذاشت و گفت: ریزانو نشست دستش را ز یبه سمتم آمد و کنارم رو

 نمیبب ایپاشو ب ه؟یچه حال نیا-

 تکان دادم که ادامه داد یبه نشان نف یسر

  نیمنتظرش بش یرو صندل ایپاشو ب شش،یپ یبر یتونیو م شهیتموم م گهیساعت د مین کهیعمل کوچ هی-

بود  یبار نیشد گفت اول یخواندم م یلب دعا م ریه بودم که دستم راگرفت و مجبور شدم بلند شوم، زآرام شد یکم

 گرفت. یداشت جانم را م یکردم و نگران یحس را تجربه م نیکه ا

نفر من به سمت  نیآمد اول رونیرنگ ب یبا روپوش آب یگذشت، باالخره درب اتاق باز شد و مرد یم یبه سخت زمان

نگاه  مایتاب به ن یگفت و رفت ب یزیو دکتر در جوابش با لبخند چ دیپرس یبود که سوال مایاش رفتم و پشت سرم ن

 کردم که حرفم را از چشمانم خواند و گفت

 دشینیبب دیتون یم ادیبه هوش م گهیساعت د میازش رفته اما حالش خوبه و ن یادیکه خون ز نیبا ا گهیم-

 بلند گفتم: یفرستادم و با صدا رونیشده ام را ب حبس نفس

 خداروشکر-

 و گفت: دیپاش میبه رو یپر معن یلبخند ماین

  شهیهوش م یباز ب نتتیبب ینجوریبه صورتت بزن که اگه شهاب ا یآب هی ایحاال ب-
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 سیکرد به سمت سرو یبود و به ما نگاه م ستادهیا یحرف گوشه ا یکه ب ماهیانداختم و همراه فر ریسر به ز نیشرمگ

 یرا به ترس وا م یا نندهیصورتم بود هر ب یکه رو یو رد خون دهیجا خوردم، رنگ پر نهییخودم در آ دنیبا د میرفت

 یجانم را رو یتن ب میدرب اتاق عمل قدم برداشت متداشت! صورتم را شستم و بعد از مرتب کردن لباسم به س

با  مایتوجه ام را جلب کرد و باالخره ن ماهینبود و نگاه منتظر فر مایاز ن یخشک و سرد رها کردم اما خبر یها یصندل

 که دستش بود به سمتمان آمد  ینیدر س کیگرم و ک یدنیسه نوش

 

بود؛ کنارمان که  زیانداخت که همه جا حواسش به همه چ یآقاجان م ادیاخالقش مرا  نیزدم ا شیبه رو یلبخند

 و خجالت؟! ماهیکرد، تعجب کردم فر یبرداشت و باخجالت تشکر آرام یوانیتعارف کرد که ل ماهیاول به فر دیرس

که  یتر نخورده بودم که درب اتاق باز شد و تخت شیهنوز چند جرعه ب د،یدوباره به تنم بخش ینسکافه جان یگرم

چشمم گذشتند قصد  یه از جلوبلند شدم ک میآوردند، از جا رونیبود را ب دهیآن خواب یبسته رو یشهاب با چشم ها

 اجازه نداد و گفت: مایداشتم دنبالش بروم اما ن

  میریبشه بعد همه با هم م ریتو اتاقش جا گ سایوا-

 نشستم و گفتم: میحوصله سر جا یب

 باشم ششیپ ادیبه هوش م یخوام وقت یم-

 زد و گفت: یلبخند

  میبخور بر-

** 

بود، به درخواست  هوشیبسته و همچنان ب شیبودم که چشم ها ستادهیاشهاب  یساعت بعد داخل اتاق رو به رو مین

کنار تخت نشستم و شروع  یصندل یاش بودم آرام رو رهیرا در همان حالت خ یقیماندند دقا رونیب ماهیو فر مایمن ن

 لب گفتم: ریز ختمیر یصدا اشک م یکه ب یبه نوازش دستش کردم و درحال

 شدم وونهیمثل شبت رو باز کن که د یاون چشما-

 هم فشردم که باالخره... یرو  را میکردم و چشم ها سکوت
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 زدم که آرام لب زد یو منگ بود، نگاهش را در اتاق چرخاند لبخند تلخ جیگ ییباز کرد گو یرا به سخت شیها چشم

 الین-

 جانش قلبم به درد آمد یلحن ب از

 جانم-

 تاب در چشمانم نگاه کرد و گفت: یب

 آب-

 خورد یآب م دیدکتر نبا ی هیبود اما به توص تشنه

  یآب بخور دینبا-

 انداخت میبه چشم ها یو نگاه دیاش کش دهیخشک یلب ها یرو یزبان

 ؟یکرد هیگر -

 در داخل آورد و گفت: یسرش را از ال مایبه در خورد و ن یانداختم که همان لحظه ضربه ا ریبه ز سر

 نمیاعصابم رو بب یب قیرف نیا امیاگه حرفاتون تموم شده منم ب-

به سمت  مایساکت شده بود! ن یبیکه امروز به طرز عج ماهیوارد شد و پشت سرش هم فر مایزدم که اول ن یلبخند

 شهاب آمد

 رو  یپلنگ زخم نیبب-

دستش گذاشت و ادامه  یرو یدست مایش در هم رفت، ناما به زخمش فشار آمد و چهره ا دیحرفش شهاب خند از

 داد

 !؟یخند یاآلن م یمثل برج زهرمار یتو حالت عاد-
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دکتر  م،یستادیو عقب ا میکه درب اتاق باز شد و دکتر وارد شد سکوت کرد میگذراند ماین یها یرا با شوخ یساعت

 .میاو را به خانه ببر میتوان یبعد از چک کردن زخم شهاب گفت که مرخص است و م

 بود انداختم و گفتم: ستادهیکه در سکوت ا ماهیبه فر یرفت نگاه رونیهم از اتاق ب مایسر دکتر ن پشت

 دهیحجم از آروم بودن ازت بع نیا_

 رفت و جواب داد یغره ا چشم

 آرومم! شهیمن هم-

را بسته بود  شیه شهاب که چشم هاکه چند برگه در دست داشت وارد اتاق شد و رو ب مایو ن دمیتمسخر خند با

 گفت:

 ستیتو ن یجا گهید نجایا میپاشو بر-

 لچریو ماین د،یکش ییبود و از درد نفس بلند باال دهیفا یبلند شود اما تالشش ب یکرد کم یو سع دیآرام خند شهاب

خارج  مارستانیکرد، از ب تشیآن نشاند و به سمت در هدا یشهاب را رو یاتاق را کنار تخت آورد و به سخت یگوشه 

 مایو ن میهم عقب نشست ماهیجلو من و فر یصندل یگرفتن شهاب رو یبعد از جا میرفت نیو به سمت ماش میشد

 را به حرکت در آورد نیماش

 را مخاطب قرار داد و گفت: شهاب

 ؟یشد که دعوا کرد یچ-

 را شکست نیماش نیشهاب سکوت سنگ یاصد نمینب نهییرا در آ ماین ی رهیبرگرداندم که نگاه خ یرو نیشرمگ

 کردم دعوامون شد داشونیاز قبل باهاشون مشکل داشتم و اونجا که پ-

 گفت: ماهیبعد بود که فر قهیشدم ده دق رهیخ رونیرا نگفته بود به ب قتیکه حق نیاز ا متعجب

  شمیم ادهیجا پ نیمن هم مایآقا ن-

 کرد و جواب داد میتنط یفر یرا رو نهییآ ماین

 برسونمتون دیاسم کوچه رو بگ-
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 شدن رو به شهاب گفت: ادهیرا متوقف کند قبل از پ نیخواست که همان جا ماش مایآرام تشکر کرد و از ن ماهیفر

 بال دور باشه آقا شهاب -

شدم؛ رفتارش فرسنگ ها با قبل تفاوت  رهیاش خ یخال یشد مات و مبهوت به جا ادهیگفت و پ یلب ریز خداحافظ

 داشت!

 یو رو میشهاب را به اتاقش برد مایپارک کرد به کمک ن اطیح یرا گوشه  نیبا سرعت وارد کوچه شد و ماش ماین

 کردم گفتم: یرا مرتب م یکه رو تخت یدر حال م،یداد یتخت جا

  ارمیبگو ب یخوا یم یزیاگه چ-

 داد  هیتخت تک یپشت به

 خوام ینم یزیچ-

لباسم با شلوارک  ضیو به آمدم؛ بعد از تعو رونیاز اتاق ب یهم گذاشت که بعد از مکث کوتاه یرا رو شیها چشم 

آب پرتقال بازهم به اتاق شهاب  یوانیشرت خوش دوخت همرنگش به آشپزخانه رفتم و بعد از برداشتن ل یو ت دیسف

 رفته بود رونیشهاب ب یداروها دیخر یبرا اناًینبود اح یخبر مایبرگشتم از ن

را سمت اش گرفتم که دستش را به سمتم دراز کرد  وانیل دیخود را باال کش یدر چشم باز کرد و کم یصدا دنیشن با

 انداختم  ریو سر به ز دمیدستم را عقب کش عیو برخورد دستم با دست گرمش وجودم را پر از حس ناب کرد سر

 کرد و ادامه داد یتشکر د؛ینفس سر کش کیرا به سمت لبش برد و  وانیل

 نمتیبب-

 شدم که ادامه داد رهیخ شیبلند کردم و به چشم ها سر

 ؟یدیفهم یبر ییتنها جا یحق ندار گهید-

لبش نقش بست  یمحو رو یبه تنم افتاد و چند بار پشت سر هم سر تکان دادم، لبخند یفیلرز خف شیتحکم صدا از

 یراحت کرد و دست چپم را در دست گرفت و با صدا میها گرفتن دست یاز حدم به تخت کارش را برا شیب یکینزد

 گفت... یدورگه و آرام
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 کنه تتیاذ یخوام کس ینم-

 و ادامه داد دیبه سمت خودش کش یحرفش دلم ماالمال لذت شد؛ دستم را کم دنیشن با

 ؟ینیکنارم بش شهیم-

گذشت که  یقیآوردم؛ دقا یهم گذاشت از حاالتش سر در نم یرا رو شیتخت نشستم که چشم ها یلبه  ریبه ز سر

سروصدا از اتاق  یرفت که ب یم یکیداد خوابش برده، هوا رو به تار ینشان م دیکش یکه م یمنظم ینفس ها یصدا

 رفتم. رونیب

اقو و ظرف آوردم و همراه چ رونیب خچالیسوپ بپزم به سمت آشپزخانه رفتم و مواد الزم را از  شیداشتم برا میتصم

ها شدم که با صدا زدن اسمم توسط  جیو با وسواس مشغول ُخرد کردن هو دمیرا عقب کش یگذاشتم، صندل زیم یرو

 سر بلند کردم به سمتم آمد و گفت: ماین

 الین یآج-

 زد شدم و جواب دادم یدر آنها موج م طنتیبه چشمانش که ش رهیخ

 ما؟ین یخوا یم یباز چ -

 کارم ادامه دادم که کنارم نشست و گفت: به

 زهیخب چ-

 هوم؟-

 دختره  نیا-

 کرد که منتظر نگاهش کردم و گفتم: یمکث

 کدوم دختره؟-

  یفر قتیرف نیهم-
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 شده؟ یخب چ-

 و جواب داد دیکوتاهش کش شیته ر یرو یدست کالفه

 ش؟یشناس یم ه؟یچجور دختر-

 را کنار گذاشتم و جواب دادم یپس شوخ دم؛ید یحال م نیرا با ا مایبار بود ن نیاول

 طونهیمثل خودت ش ه،یدختره خوب-

 شد ادامه دادم رهینامعلوم خ یتکان داد و به نقطه ا یحرف سر یب

 شده؟ یزیچ-

 باال انداختم و به کارم ادامه دادم یرفت شانه ا رونیاز آشپزخانه ب یرلبیز《نه》بلند شد و بعد از گفتن شیجا از

* 

 نیآمدم، تمام تالشم را کرده بودم تا بهتر رونیآب از اشپزخانه ب وانیظرف سوپ و ل یحاو ینیساعت بعد با س مین

بود چراغ را زدم که صورت خواب آلود  یکیبپزم چند ضربه به در نواختم و وارد شدم اتاق غرق در تار شیسوپ را برا

 زدم  شیبه رو حیمل یو لبخند دمیشهاب را د

 تم برات سوپ پخ-

 داد هیتخت تک یو به پشت دیخودش را باال کش یکم

 !یانداخت رانیا ادیبشم من رو  داریخوبش باعث شد از خواب ب یبو-

کنارش گذاشتم قصد  یعسل یرا رو ینیحرف به سمت اش رفتم و س یقند در دلم آب شد، ب ییحرفش گو از

 گفت: عیبروم اما شهاب سر رونیب اتاق از  داشتم

 ؟ینر شهیم-

که  یخودش هم تعجب آور بود قدم یبرا یحت رشیباال انداختم، خودش هم از حرفش متعجب شد رفتار اخ ییبروا

فرو داد درد  یاز سوپ را به دهان گذاشت و به سخت یمبل کنار تختش نشستم قاشق یبرداشته بودم را برگشتم و رو
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بود را به  دهیخر مایکه ن ییاز مسکن ها یکی وآمدم  رونیاز اتاق ب شیکرد؛ بعد از خوردن غذا یم تشیاذ شیپهلو

 حرف خورد و گفت: یبرداشتم و به اتاق برگشتم، قرص را به سمتش گرفتم که ب ریش یوانیهمراه ل

 چرا انقد برات مهم شدم؟-

 و جواب دادم دمیکش قیعم یاما نفس یام بود یفرد زندگ نیمهم تر یاز کودک یتو حت میخواست بگو یم دلم

 !یخاطر من چاقو خورد چون تو به-

اش نشستم دلم  یمبل کنار ینگفت رو یزیچ گریداشت که حالت صورتش عوض شد و د گرید یتوقع جواب ییگو

 یصورتش نقش بست و گوش یرو یاش آمد که بعد از خواندنش اخم یبه گوش یامکیبگذارم پ شیخواست تنها ینم

 دیبعد مسکن اثر کرد و خواب یرا کنار گذاشت، چند

 چطور خوابم برد دمیشدم و نفهم رهیشب به صورتش که حاال در خواب معصوم شده بود خ زیسکوت دل انگ در

* 

تازه از  ییبه شهاب انداختم که او هم گو یو شُکه نگاه دمیدرب اتاق از خواب پر یناهنجار باز شدن ناگهان یصدا با

بلند شدم  میچشمم نقش بست از جا شیرزا پ زیانگنفرت  یشده بود؛ به درب اتاق نگاه کردم که چهره  داریخواب ب

 یبلند به سمتم آمد و با صدا یحس کردم رزا با قدم ها مدر عضالت بدن یدیشد یشب گذشته درد یاما بر اثر سرما

 داد زد  یبلند

 تو...-

 

 وفتهیحال ب نیشهاب به ا یتو باعث شد-

در  یشده بود اشاره کرد چند زیخ میزد و همزمان به شهاب که در تخت ن یحرف م ظیغل یرا با لهجه ا یفارس

 یرو یکرد که االخره به خودم آمدم و اخم یمملو از نفرت نگاهم م یو با نگاه نهیسکوت گذشت و رزا دست به س

 خوش کرد یصورتم جا

 گفت: رو به رزا نیخشمگ یینگفتم اما شهاب آب دهانش را با درد فرو داد و با صدا یزیچ

 !نمت؟یخوام بب ینم گهیمگه نگفتم د-
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 یرنگ یمشک یدکلته  راهنیگرفت و به سمت شهاب رفت، پ تیاش رنگ مظلوم یبه سمتش برگشت و نگاه عصب رزا

که  یتخت نشست و با لحن یرنگش پوشانده بود کنار شهاب لبه  دیلختش را با شنل سف یبه تن داشت و سرشانه 

 زد گفت: یتمنا در آن موج م

 دختر... نیشهاب ا-

 برگرداند و با حرص جواب داد یرو شهاب

 !یدربارش حرف بزن یحق ندار گهید-

 زیصبرش لبر ییبلند شد گو شیبه من انداخت و از جا یدادم که رزا نگاه یآمده گوش م شیبه بحث پ جانیه با

 که انگشت اشاره اش به سمت من بود گفت: یاز تخت دور شد و درحال یشده بود قدم

 تو رو از من گرفت طانیش نیا-

 داد زد ینسبتاً بلند یو در آخر با صدا دیکنترل کردن خشمش کش یبرا یقینفس عم شهاب

 رونیبرو ب میمن عاشقشم، از زندگ-

شب چشمانش حس که در  دمیباال کش شیشده بودم، نگاهم را تا چشم ها رهیشهاب خ یو مبهوت به لب ها مات

رفت و من سربه  رونیبلند از اتاق ب یحرف با قدم ها یجمله اش هزار بار از ذهنم عبور کرد، رزا ب دمیرا د یدیجد

 انداختم که شهاب گفت: ریز

 ؟یاریآب برام ب وانیل هی شهیم-

صورتم را پوشاندم و  میسرخ شده بود که با دست ها جانیخدا خواسته خود را به آشپزخانه رساندم صورتم از ه از

  دمیکش قیوار قلبم چند نفس عم وانهیآرام شدن تپش د یبرا

آرام  یلبم نقش بست و کم کم به خنده ا یاش لبخند رو یادآوریحرف را زده باشد؛ با  نیشد شهاب ا ینم باورم

 شد. لیتبد

شهاب به اتاقش  یبرا یمقو یآب هم به همراه صبحانه ا یوانیو ل دمیآب سرد سر کش یوانیکه آرام شدم ل یکم

را کنار تخت گذاشتم و به سمتش رفتم دستم را جلو بردم که  ینیبلند شود که س شیداشت از جا یبردم؛ سع
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اتاق برود  سیمردانه اش قلبم را لرزاند و کمک کردم به سمت سرو یدست ها یدستش را در دستم گذاشت گرم

 دمیآراسته در چهارچوب د یبا ظاهررا  ایاتاق انداختم که سون یبه درب ورود ینگاه

همان  قاًیشهاب مطمئن شدم با شوق شروع به گفتن ماجرا کردم، دق امدنیاز ن یکه به سمتش رفتم و وقت دیخند 

آمد از خجالت  رونیباز شد و شهاب ب ییدستشو درب《المیبهش گفت من عاشق ن شهیم باورت》لحظه که گفتم

 تخت نشست و گفت: یرو یانداختم به سخت ریسر به ز

 نکن یباف ایرو یلیخ-

 و رو به شهاب گفت: دیباز هم خند ایسون

 خدا بد نده پهلوون -

 کرد و ادامه داد یمکث

 یدرآورد یباز نیها فرد یرانیبه قول شما ا-

 ایتکان داد و مشغول خوردن صبحانه اش شد و من هم همراه سون یشهاب با لبخند سر م،یدیحرفش هردو خند از

 میرا ترک کرد اتاق

*** 

 نیرفت اما من در ا یبه شرکت م شیگذشت؛ حال شهاب کامالً خوب شده بود و کم و ب یهفته از آن ماجرا م کی

 مایبودم که از ن دهیفهم شیآمد، از رفتار و حرف ها یم دنمیبه د یهر از گاه ماهیکالس شده بودم و فر الیخیمدت ب

 نگفته بود. یزیاما هنوز به وضوح چ دیآ یخوشش م

هم  ایدر شرکت شهاب مشغول کار بود و سون ماینشسته بودم، ن اطیح یپله ها یحوصله رو یده صبح بود و ب ساعت

 گشت. یاز خانواده اش م یبود که در پرورشگاه ها دنبال نشان یچند روز

باز شد و شهاب وارد شد  اطینرفته بودم که درب ح یبلند شدم که به خانه بروم اما هنوز چند قدم میاز جا کالفه

داشت از  یقدم بر م ریتر شده بود! سر به ز یمیاز آن روز رفتارش با من صم ستادم،یهمان جا ا دنشیمتعجب از د

 دنمیبا د د،یپله ها سر بلند کرد و مرا د کیره اش بودم که نزدیباال انداختم خ ییبود ابرو امدهین نیکه چرا با ماش نیا

 در چشمانش خانه کرده بود یغم ییا گوام دیکش یپوف کالفه ا
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 گرفتم، جلو رفتم و گفتم: دلشوره

 شده؟ یزیشهاب؟ چ-

 جمله گفت که حالم را خراب تر کرد کیتر کرد و فقط  شیرا از چشمانم گرفت که دلهره ام را ب نگاهش

 رانیا میریآماده شو م-

 رفت که دنبالش رفتم و گفتم: یام حبس شد با عجله به سمت خانه م نهیدر س نفس

 شده؟ یچ-

 به سمتم برگشت و آرام گفت... ناراحت

 

 یچیه-

 :گفتم و افتادم راه  سمت درب خانه رفت، دنبالش به 

 افتاده؟ یاتفاق-

 را به سمت اتاقش تند کرد و آرام جواب داد شیکرد که قدم ها یاز من فرار م ییگو

 نه فقط زود باش-

بود؛ با عجله به سمت اتاقش قدم برداشتم و بدون در زدن  دهیبودم دلشوره امانم را بر ستادهیو واج وسط خانه ا هاج

 لرزان گفتم: ییکنارش رفتم و با صدا دمش،ید شیوارد شدم که درحال جمع کردن لباس ها

 شده  یشهاب توروخدا بگو چ-

 گفت: یالنتر شد و بعد از مکث طو نیگذرا به صورتم انداخت و حالت صورتش غمگ ینگاه

 با خودت اریهات رو ب یلباس مشک-

 تخت نشستم که ادامه داد یسست شد و رو میپاها ختیر یهُر دلم
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 بابابزرگم فوت کرده-

انداختم  ریافکنده بود خالص شدم؛ سر به ز هیدر ذهنم سا یکه لحظات یهم فشردم و از کابوس یرا رو میها چشم

 لب گفتم: ریرفتم ز یکه به سمت درب م یو در حال دمیکش یقینفس عم

 امرزهیخدا ب-

که الزم داشتم را  یلیسمت پله ها رفتم و خودم را به اتاق رساندم، چمدانم را وسط اتاق گذاشتم و تمام وسا به

چمدان را بستم و  پیکه ز دیطول کش یساعت دمیبود را مرتب در آن چ رانیکه مناسب ا ییبرداشتم و لباس ها

ام  یکرم رنگم را به همراه شال مشک یبه تن کردم پالتو یکرم رنگ راهنیو پ یکردم، شلوار مشک یمیمال شیآرا

 به سر کنم. رانیبرداشتم که در ا

 یرو یدست یزد و هر از گاه یآمدم که شهاب کالفه و با استرس در سالن قدم م رونیبه دست از اتاق ب چمدان

من به سمتم آمد و چمدان را از  دنیام باز به سراغم آمد شهاب با د یوصف ناشدن یدلشوره  د،یکش یصورتش م

به خانه انداختم و در را پشت  یاجماع ینگاه م؛یآمد رونیحرف پشت سرش رفتم و از خانه ب یدستم گرفت که ب

 داد. یجا نینداشتم، شهاب چمدان را در صندوق عقب ماش یسرم بستم حس خوب

و اضطراب  یبه صورتش که خستگ یرفت نگاه رونیب اطینشست و با سرعت از حگرفتم که کنارم  یجا یصندل یرو

 زد انداختم و گفتم: یدر آن موج م

 !شن؟یم یچ ایو سون ماین-

 فرستاد و جواب داد رونیحبس شده اش را ب نفس

 مونهیهم خونه دوستش م ایسون ران،یبا پرواز صبح رفت ا ماین-

 زد گفتم: یکه در آن التماس موج م ییدر تکاپو بود با بغض نگاهش کردم و با صدا قلبم

 شده یکنم راستش رو بگو چ یشهاب خواهش م-

را  نیبرگردد؟! ترمز کرد و ماش رانیجلوتر از شهاب به ا مایداشت ن یلیدانستم دروغ گفته بود وگرنه چه دل یم

به تنم افتاد و خودم را به  فیخف یبه فرمان زد لرزه ا یمشت کبارهیو به  دیکش ششیته ر یرو یمتوقف کرد، دست

کردم که  یاشکبار و ترس خفته در آنها نگاهش م یدادم که کامالً به سمتم برگشت، با چشم ها هیتک نیدرب ماش

 گفت: یدورگه ا یلرزانم را در دست گرفت و با صدا یدست ها
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 داشتن کیتصادف کوچ هیراستش خانوادت -

 را نداشتم که ادامه داد یبود توان گفتن حرف یقطرات اشکم کاف دنیچک یحرفش برا نیهم

 میریم یو رفع دلتنگ نانیاطم ینشده همه سالمن فقط برا یزیآروم باش چ-

 بغض آلود گفتم: یبالحن

 !ارم؟یب یلباس مشک یپس چرا گفت-

که به جانم افتاده بود  یداشتم دلهره ا ی؛ سعرا به حرکت در آورد نینداد و ماش یرا از چشمانم گرفت و جواب نگاهش

 یزده شماره  خیاز استرس  یو با دست ها دمیکش رونیام ب یدست فیک بیام را از ج یحرف گوش یرا مهار کنم ب

اما در خانه همهمه بود؛ دهان باز کردم که  دیبه گوشم رس یزن فیضع یمان را گرفتم که بعد از چند بوق صداخانه

 به شهاب انداختم و گفتم: یاز دستم ربوده شد نگاه یگوش یبزنم ول یحرف

 رو بده میگوش ؟یکن یم کاریچ-

 بود اما جواب داد کالفه 

 ستیبه حرف زدن ن یازین ششونیپ میریم یچند ساعت صبر کن-

بدل  رد و نمانیب یبه فرودگاه حرف دنیتاب است؛ تا رس یب نگونهیرخ داده که شهاب ا یدانستم اتفاق ناگوار یم 

تماس  یآمدم در ذهنم نقش گرفت، شهاب با کس نجایکه به ا یروز نیفرودگاه اول یجلو نینشد و با توقف ماش

 را به خانه برگرداند. نیگرفت و از او خواست ماش

 یناتوان بود و دلم نم میپاها م؛یبه نگهبان وارد فرودگاه شد چیو بعد از دادن سو میخارج کرد نیها را از ماش چمدان

 قهیرفت و بعد از چند دق یبروم شهاب چمدان ها را کنارم رها کرد و به سمت باجه ا رانیحال به ا نیخواست با ا

 حرف زدن به سمتم برگشت و گفت:

  میبد لیچمدون ها رو تحو ایپروازه ب گهید قهیده دق-

زودتر  میرفت مایبه سمت هواپ مربوطه یداشتم که بعد از انجام کارها یمتحرک به دنبالش قدم برم یمرده ا همچون

 گذشت در فرودگاه مهرآباد فرود آمد یاز تصورم پرواز کرد و حدود پنج ساعت بعد که با دلهره و نگران
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 یجا یتاکس  گرفتن چمدان ها در لیرنگم را به همراه پالتو ام به تن کردم و همراه شهاب بعد از تحو یمشک شال

ساعت بعد در محله  میشد، ن یتر م شیاضطرابم ب میشد یم کیهرچه نزد م؛یو به سمت خانه حرکت کرد میگرفت

افتاد که اطراف  یاهیس یبه پرچم ها چشممبه اطراف انداختم که  ینگاه یتوقف کرد با دلتنگ نیام ماش یکودک

 ..سست شد و. میجلو رفتم که پاها یقدم یشدم و با ناباور ادهیپ نیخورد؛ از ماش یآقاجان به چشم م یخانه 

 

بود مانع افتادنم شد؛ شُکه  ستادهیشهاب که پشت سرم ا یرا از دست دادم در حال افتادن بودم اما دست ها تعادلم

را از دور کمرم باز کرد و صورتم را قاب گرفت  شیکه دست ها دیدانم چه در صورتم د یبه سمت اش برگشتم نم

 اش بود گفت: یچاشن یکه دلسوز ییبا صدا دمید یم را نشیغمگ یچشم ها یرا تار کرده بود و به سخت دمیاشک د

 !یباش یقو شهیخوام مثل هم یازت م یرو به رو بش زیچ نیممکنه با بدتر الین نیبب-

 یصحنه  دنیرا داشتم جز د یزیتوقع هرچ یبود ناگفتن یخودش هم حرفش را قبول نداشت، در قلبم آشوب ییگو

اش گذاشت قطرات  نهیس یو سرم را رو دیدانست چه کند مرا به سمت خودش کش یو شهاب که نم شیچند لحظه پ

خودمان  یو آمد بودند را رو رفتکه در  یو نگاه متعجب مردم ختیر یرنگش م یمشک راهنیپ یاشکم به سرعت رو

 زمخت مرد راننده از شهاب فاصله گرفتم یبا صدا دم،ید یم

 مونیدنبال بدبخت میداداش حساب کن ما بر-

به سمت اش گرفت و بعد از برداشتن چمدان ها دست لرزانم را گرفت و به  یپولش را باز کرد و اسکناس فیک شهاب

بود واهمه  میکه رو به رو یتلخ قتیحق دنیکرد و از فهم یام نم یاریجلو رفتن  یبرا میدنبال خودش کشاند، پاها

 داشتم.

 واریکه به د یانداختم و چشمم به برگه ا واریبه در و د یآقاجان تپش قلبم اوج گرفت نگاه یشدن به خانه  کینزد با

که  یمیترح یو به آگه ستادمیاش ا یچسبانده بودند افتاد؛ دست شهاب را رها کردم و به سمت اش رفتم چند قدم

 شدم رهیشده بود خ یبا عکس آقاجان نوران

 هوش شدم  یشدن چشمانم ب اهیسرا تار کرد و با  دمیرفته اشک د رفته

*** 
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به اطرافم نگاه  رانیوجود ندارد ح یپدر گریکه د نیا یادآوریام بودم و با  یپدر یکه باز کردم در خانه  چشم

بازم با  یچشم ها دنیبا د میزدند زن عمو یدر اطرافم پرسه م یمشک یانداختم؛ همه حضور داشتند و با لباس ها

 زنان گفت: غیبه سمتم آمد و ج هیگر

  الیبه سرمون اومد ن یچ یدید-

 ادامه داد دیرا که د سکوتم

 مینشست اهیبه خاک س یدید-

کردند، با  یم هیکه دورم جمع شده بودند هق زنان گر یچند نفر ختمیاشک نر یقطره ا ینگفتم، حت یزیهم چ باز

 گشتم اما نبود! ینگاهم دنبال مادرم م

 گفت: هیام به سمتم آمد و با گر دخترخاله

 تو خودت  زیکن نر هیگر-

شدم با  رهیشده بود خ نییتز یآقاجانم که با ُربان مشک یجانم را از چشمانش گرفتم و به عکس قاب شده  یب نگاه

هوا  ییام گذاشتم گو نهیس یرو یافتادم و دلم آتش گرفت دست دمشیکه د یبار نیآخر ادی د؛یخند ینگاهش م

شهاب را  غیبا ج یآمد؛ همه به سمتم آمدند و کس یکردم اما نفسم باال نم یکم آورده بودم تقال م دنینفس کش یبرا

 صدا زد

 زد شتاب زده به سمتم آمد و داد زد یکه همه را کنار م ینگذشت که شهاب درحال یقیدقا

 ایلعنت دیاریآب ب وانیل هی-

 به صورتم زد  یکه کنارم نشست و ضربه ا دمیکش ینفس م یسخت به

 با توام الین ال،ین-

 دمیکش یقیو نفس عم دمینوش یحس کردم و به اجبار شهاب جرعه ا میلب ها یآب را رو ینگذشت که سرد یچند

 دیاش گذاشت که بغضم ترک نهیس ینگاهم به چشمان مضطرب شهاب افتاد دستش را به سمتم دراز کرد و سرم را رو

 زدم گفتم: یاش مشت م نهیس یکه رو یو در حال غیو با ج

  یشهاب، چرا بهم نگفت یبد یلیخ-
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 دادم ادامه

 خوام  یخدا من بابام رو م یا-

 یستبرش مشت م ی نهیس یاما من با تمام حرصم رو ردیرا بگ میداشت دست ها یکردند و شهاب سع یم هیگر همه

 زدم

 عکس آقاجان اشاره کردم و گفتم: به

 شتیکه اومدم پ ینیبب ییاما جون نداره! بابا کجاکنه  یداره نگام م نیبب ن،یبب-

 دمیهمه به سمت در رفتند فهم دیرس یبه گوش م اطیکه از ح یهمهمه ا یبود که با صدا دهیامانم را بر اشک

 غیو با ج یبلند شوم اما شهاب مانع شد که عصب میکردم از جا یبار آخر به خانه اش آمده است، سع یآقاجانم برا

 گفتم:

 کنم  یخوام برم با بابام خداحافظ یولم کن م-

 زدم یداشت آرامم کند؛ هق هق م یکه نم اشک در آنها نشسته بود سع ییکردم اما شهاب با چشم ها یم تقال

 خدا... یاون بابامه اون وجودمه ا نمش،یشهاب بذار بب-

 

گذاشتم؛ به قاب  شیپا یسرم را روجانم را در آغوش شهاب رها کردم و  یکردم که در آخر بدن ب هیقدر گر آن

 بار گفت: نیاول یگرفته اسمش را صدا زدم؛ برا ییرا نوازش کرد و با صدا میشدم که آرام موها رهیخ میعکس روبرو

 جانم؟-

 مامانم کجاست؟ -

داد  یبد م یهم از گفتنش واهمه داشت! سرم را بلند کردم دلم گواه دمیشا اینداشت  یجواب ییکرد گو سکوت

 وارد خانه شد و رو به ما گفت: هیهمسا یاز زن ها یکیلم را از چشمانم خواند اما همان لحظه سوا

 بهتره بچه هاش باشن تینماز م یبرا-
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بخوانم؟ با کمک شهاب از  تیداده بود نمازم ادمیکه نماز خواندن را  یپدر یچطور برا دیگنج یدر باورم نم هنوز

داد و جانم را به لب  یمرگ م یبو اطیح میرفت رونیدادم و از خانه ب هیتک شهاب به  بلند شدم بدنم ناتوان بود میجا

 رساند یم

را  میچشم ها م؛یبود به راه افتاد دهیجان پدرم در آن آرم یکه جسم ب یو پشت آمبوالنس میگرفت یجا نیماش در

کاش بعد از  یو در دل آرزو کردم که ا دیگونه ام چک یرو یاشکدادم قطره  هیتک یصندل یهم فشردم و به پشت یرو

تر از  یقو قتیحق ییرا گشودم اما گو میچشم ها نیشکابوس دردناک تمام شود؛ با توقف ما نیا میباز کردن چشم ها

 پوچ من بود یایرو

آمده بودند تا او را به  یادیز تیشانه گذاشتند؛ جمع یپدرم را رو کریآمبوالنس را باز کردند و تابوت حامل پ درب

 دمیشدم و به سمت پدرم دو ادهیپ نیاز ماش دیایکه شهاب به خود ب نیاش ببرند اما قبل از ا یابد یسمت خانه 

گذاشتند که  نیزم یشد؛ تابوت را رو یگم م میصدا تیجمع یهمهمه  انیم یزدم ول یزنان اسمش را صدا م غیج

ماند  یثمر م یبلند کردنم ب یو شهاب برا ماین یتالش ها یپدرم رساندم حترا کنار زدم و خودم را به کفن  تیجمع

 زدم یزجه م

 تونم پاشو  یتو نم یدخترت اومده، بابا من ب نیبابا پاشو بب-

انداختم و خودم را  مایاز اشک ن سیبه صورت خ یبلند کرد نگاه نیزم یزدم که شهاب باالخره من را از رو یم هق

 میتی دیکردند شا یم هیبلند گر یصحنه با صدا نیا دنیهمه با د میکرد یم هیدر آغوشش رها کردم هردو با سوز گر

 دردناک بود! شانیشدنمان برا

 انداختم و گفتم: ختندیر یخاک م شیکه رو یبه قبر ینگاه

 روش دیزیخاک نر-

 رفت و... یاهیس میسمت اش قدم برداشتم که چشم ها به

*** 

که در  یام بود، سوزش سرم رهینشسته و خ شمیآرا زیم یصندل یکه باز کردم در اتاقم بودم و شهاب هم رو چشم

شوم که  زیخ مین میدر جا کبارهیاتفاقات باعث شد  یدر ذهنم نبود اما هجوم ناگهان یزیدستم بود را حس کردم چ

 شهاب به سمتم آمد
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 بخواب سرمت تموم نشده هنوز-

 بابام شیخوام برم پ یم-

 تخت نشست؛ دستم را در دست گرفت و آرام نوازش کرد  یکرد و لبه  تیرا به سمت بالشت هدا سرم

 شهاب توروخدا بگو مامانم کجاست؟-

 فرستاد و نگاهش را از چشمانم گرفت رونیرا کالفه ب نفسش

 مارستانیب-

 هول سر بلند کردم  با

 افتاده؟ یچرا؟ اتفاق-

 م کردنگاه خسته

 که ازش حرف زدم... یاون تصادف-

بلند  میاز جا د،یچیام پ نهیدر قفسه س فیخف یهمه غم را ندارد درد نیقلبم توان ا ایرا نصفه رها کرد خدا حرفش

که  ییبلند شد و با صدا شیشهاب به سرعت از جا دیاز دستم چک یکه قطره خون دمیشدم و ُسرم را از دستم کش

 گفت:بود  دایحرص در ان هو

 ؟یکن یم کاریچ-

 و سد راهم شد دیچیپ مینگفتم و به سمت درب رفتم که دنبالم آمد و جلو یزیچ

 ؟یریم یباتوام کجا دار الین-

 جواب دادم غیج با

 نمیخوام برم مامانم رو بب یم-

 ریکردم و سر به ز یخودم حس م یکه اطرافم بودند را رو یینگفت و جلوتر از من به راه افتاد نگاه آدم ها یزیچ

شهاب با سرعت راند و پنج  نیگرفتن در ماش یو بعد از جا میرفت رونیداشتم از خانه ب یپشت سر شهاب قدم برم
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را پارک کرد و خود را به من  نیشدم که ماش ادهیجلوتر از او پ میتوقف کرد مارستانیب نیتر کینزد یبعد جلو قهیدق

 و اشاره کرد که دنبالش بروم. دیپرس یزیرفت و چ رشیبه سمت پذبودم رساند،  مارستانیدرب ب یکه جلو

 

روشن  میرا برا زیبزرگ همه چ ییکه تابلو میدیرس ییشد؛ به راهرو یتر م شیاسترسم ب میرفت یجلو م شتریب هرچه

 به سمتم برگشت... دیرا نشن میقدم ها یو شهاب که صدا ستادمیجا ا همان》lCU》کرد

 

که  ،یاز هر حس یبودم، خال یسر بلند کردم و نگاهش کردم خال ستادیا میقدم رفته را برگشت و رو به رو چند 

 انداز شد نیطن یاز هر آدم یدر سالن خال شیصدا

 مونمیم شتیهم برن من پ ایاگه تمام دن ن،یبب-

 یرا رو میمم کرد پلک هاگرفت اما هرچه که بود دلگر یچشمه م یاز دلسوز شیحرف ها دیغم نگاهش کردم شا با

 از گوشه چشمم سر خورد و شهاب با انگشت شصتش آن را ربود یهم فشردم که اشک مزاحم

  دمیام کش دهیخشک یلب ها یرو یزبان

 اتفاق افتاد؟ نیا یچجور-

 شهیچپ م نیکه ماش ارتیخواستن برن ز یم-

که با رنگ  یا شهیش یبه سمت پنجره  زانیجان دادن آقاجان را تصور کردم، اشک ر یلحظه  یدلم پاره شد وقت بند

تنها تخت اتاق با ده ها دستگاه متصل به  یجان که رو یب یو به زن رفتم《ممنوع ورود》آن نوشته بودند یقرمز رو

 .نمیحال بب نیبا ا امادرم ر یشد روز یشدم باورم نم رهیآن به خواب رفته بود خ

*** 

بود و توقع داشتم مادرم را با چشم  یا شهیش وارید یرو به رو ستادنیمدت تنها پاتوقم ا نیروز گذشت، در ا چهل

کرد، چهل روز از نبود  یشهاب را کالفه م نیخوردم و ا ینم یزیزدم و چ یجز شهاب حرف نم یبا کس نم؛یباز بب یها

 رفتم  یسرخاکش هم نم یکرده بودم که حت دیام عقط ایاز دن ییبود گذشت اما گو یآقاجان با هر جان کندن

 کرد یبهتر شدن حالم تالش م یشهاب برا نیب نیزد و در ا یبه مادرم سر م یشکسته شده بود و گهگاه ماین
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دکتر ها مادرم به کمک آن نفس  یکه به گفته  یدستگاه توریمان یبه صفحه  شهیعادت چند روزه ام پشت ش طبق

 شهاب تپش قلبم را تند کرد یشدن قدم ها کینزد یآشنا یصدابودم که  رهیخ دیکش یم

 زدند یاو له له م یاسمم با صدا دنیشن یبرا میگوش ها دمیادکلن تلخش را به جان کش یکه شد بو کمینزد

 ال؟ین-

 مکث کردم و آرام به سمتش برگشتم یکم

 جانم-

 که در دست داشت انداختم  یکیقهوه و ک وانیبه ل ینگاه

 یریبخور جون بگ نیبش ایب-

 اش دلم قنج رفت یمهربان از

 شهاب اشتها ندارم -

 تکان داد و گفت: یسر

  ستین میحرفا حال نیمن ا-

را به سمتم گرفت  وانینشستم که ل یصندل یعاشق خود کرده بود، کنارش رو شتریروزها با رفتارش مرا از قبل ب نیا

 و ادامه داد

 به سر و وضعت برس کمیخونه  ایامشب ب-

 اش شدم و گفتم: رهیقدرشناسانه خ ینگاه با

 کنارش باشم ادیبه هوش م یخوام وقت یاما من م-

 شهیحالش بدتر م نهیحال بب نیاگه تو رو با ا یول-

بلند شدم و به سمت  میاز جا دم،یحرف قهوه ام را نوش یبه نشانه موافقت تکان دادم و ب یگفت پس سر یم درست

 لب گفتم: ریرفتم و ز یا شهیش وارید
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 پر شم یو من از خوش یکه چشم هات رو باز کن یبشه اون روز یک-

تنگ شده بود؛  میخوشبخت بود یکه خانواده ا ییروزها ینبود آقاجان اشک در چشمانم حلقه زد دلم برا یادآوری با

 را نظاره کردم دیچک شیکه رو یدادم و رقص قطره اشک هیتک شهیسرم را به ش

 شست که به عقب برگشتم شانه ام ن یرو یدست

 رسهیمطمئنم اون روز م-

 نیبود و در ا نیریش میجانم را در دست گرفت، چقدر حس بودنش برا یب یگونه ام را پاک کرد و دست ها یرو اشک

 میدوباره بود برا یمدت حضورش جان

هوا رو  میو به سمت خانه رفت میگرفت یبودم جا دهیکه قبل از رفتن آن را د ینیدر ماش م،یآمد رونیب مارستانیب از

 دیخر یبود و مردم در رفت و آمد برا اهویآورد، شهر پر ه یبرف مرا به وجد م زیر یرفت و دانه ها یم یکیبه تار

 بودند. دیع

چشم باز  نیخواست و بس! با توقف ماش یبود من فقط دلم خانواده ام را م میکه روبه رو یزیبستم از تمام چ چشم

 یرنگ یو نگاهم به درب آب میشد ادهیپ م؛یحاج صادق بود یخانه  یرو به رو دم،یمان دا در کوچهکردم که خود ر

 .دکر یم ییآن خودنما یهنوز باال اهیس یبود که پارچه ا رهیخ

 را حواله اش کردم  نمیشد نگاه غمگ دمیو مانع د ستادیا میرو به رو شهاب

 که همه منتظرن میبر-

برف  زیر یکردم دانه ها یبودن در آن دعا م یبرا یپا گذاشتم که روز یاطیحوصله کنارش قدم برداشتم و به ح یب

 .میو وارد خانه شد میکرد یتا خانه را ط اطیح ریآمد؛ قدم زنان مس یصورت تب دارم فرود م یرو

 یپا یبگذارم اما صدا هم یبکشم و چشم رو یقیباعث شد نفس عم یخوش قورمه سبز یگرم و بو یهوا هجوم

که به احترام آقاجان  دمیرا د اخانمیو چشم باز کنم ثر میایب رونیباعث شد از افکار درهمم ب یشدن فرد کینزد

 دیکش آغوشدلسوز در  یآمد و مرا همچون مادر کمیبه تن داشت نزد یهنوز لباس مشک

مبل وط سالن نشستم و سرم را  یتوجه به اطراف رو یوارد خانه شدم و ب شیحرف نزدم و با تعارف ها یکلمه ا یحت

از من خواست تا آماده شدن شام به حمام بروم از خدا  اخانمیدادم؛ شهاب به اتاقش رفت و ثر هیآن تک یبه پشت

 بلند شدم که گفت: میخواسته درخواستش را قبول کردم و از جا
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 برو باال اتاق شهاب-

 یشد رفتم، رو به رو یباال متصل م یکه به طبقه  ییآرام به سمت پله ها یم هاانداختم و با قد ریخجالت سر به ز با

 که درب باز شد... دمیکش نییرا پا رهیکردم و دستگ ینداد مکث یبه در زدم اما جواب یو ضربه ا ستادمیاتاق شهاب ا

 

 ینهیآ یشد جلو انینما میروکه روبه یکیش یبه اطراف انداختم و ست اسپرت قرمز مشک یدر اتاق نبود نگاه یکس

 شدم. رهیو به صورتم خ ستادمیبود ا میکه رو به رو یقد

از من  دهیژول یکه به تن داشتم و موها یرنگ یمشک یگود افتاده بود، لباس ها میچشم ها ریشده بودم و ز الغر

 از پشت سرم شُکه به عقب برگشتم ییصدا دنیکه با شن دمیصورتم کش یرو یزشت ساخته بود دست یدختر

 دمیبه پشت سرش انداختم و درب باز بالکن را د یبود نگاه ستادهیبه دست پشت سرم ا گاریکه س دمیرا د شهاب

 تر از همه! بایز شهیمثل هم-

 لب گفتم: ریانداختم و ز ریز سربه

 اجازه اومدم من در زدم... یب دیببخش-

  دیحرفم پر وسط

 اتاق توام هست  نجایا ایبقول ثر-

 یگاریرا در جاس گارشینگفتم که س یزیگفت در تعجب بودم؛ چ یخانوم مادر نم ایکه چرا به ثر نیهم از ا هنوز

چانه ام گذاشت و سرم را بلند کرد نگاهم را  ریدستش را ز ستاد،یا میخاموش کرد و به سمتم قدم برداشت و رو به رو

 تابش دوختم یب یبه چشم ها

 اومده؟ رمیگ یچند وقت چ نیا تو یدون یم-

 حرفش بودم که یادامه  منتظر

 گوشم زمزمه کرد ریز

 عشق نسبت به تو-
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 دیکش میگلو یدر گود یقیرساند، نفس عم یمرا به جنون م شیهم گذاشتم اما هرم گرم نفس ها یرا رو میها چشم

 بودم ستادهیبسته ا یکرد و عقب رفت اما من همانطور با چشم ها یکه تنم را مور مور کرد مکث

فرستادم و چشم گشودم  رونیرفت نفس حبس شده ام را ب رونیکه از اتاق ب دمیرا شن شیدور شدن قدم ها یصدا

 !نیرا داشتم جز ا یزیهرچ دنیتوقع شن

 یزد من از خوش یحرف ها را م نیاتفاق ها شهاب ا نیاگر قبل از ا دیتخت رساندم رها کردم شا یرا رو خودم

 یهمه دل مردگ نیا انیشدم م رهیبود خ میروروبه وارید یبند نبودم اما حاال... به عکس بزرگ شهاب که رو میدرجا

نشستم و  میکردم در جا دایپ یبه زندگ دیبه دلم نشست که ام یامشبش جور یام بود، حرف ها یدلخوش لیتنها دل

 بلند شدم و به سمتش رفتم. میقف شدم از جااتاق متو یرنگ گوشه  دیدرب سف ینگاهم را در اتاق چرخاندم و رو

 یآب و آرامش وان لک زده بود، ب یگرم یچشمم نقش بست دلم برا شیبا وان بزرگ پ یرا باز کردم و حمام درب

آب را باز کردم و وان را از آب گرم پر کردم؛ هنوز  ریدر رختکن ش میآوردن لباس ها رونیفکر وارد شدم و بعد از ب

نبود غوطه ور بودم که چند ضربه  یها از آن خبر دتکه م یبسته در آرامش ینگذشته بود که با چشم ها قهیچند دق

بلند شدم و به سمت در رفتم پشت  میشُکه از جا دیبه در خورد و صدا زدن ممتد اسمم توسط شهاب به گوشم رس

 و جواب دادم ستادمیدر ا

 شده؟ چته؟! یزیشهاب چ-

 خنده داشت یهیته ما یاز خوشحال شیصدا

 مامانت-

 کرد که جانم را به لبم رساند یمکث

 شده؟ یمامانم چ-

 مامانت به هوش اومده-

 یو خدا را شکر گفتم که از پشت در صدا دمیکش یاز سر خوشحال یغیج کبارهیشکه بودم اما  دیگنج یباورم نم در

 دیشد به گوشم رس یکه دور م یآرام شهاب در حال یخنده 
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که در  یرنگ دیسف یرا شستم و بعد حوله  میمدت بود، با شوق موها نیخبر در ا نیبهتر نیبودم ا یدر خوش غرق

از نبود شهاب مطمئن شدم  یو وقت دمیکش رونیبه ب یرخت کن بود را به تن کردم و درب حمام را باز کردم سرک

 آمدم. رونیب

بپوشم کمربند حوله را محکم کردم و کنار  یاُفتد؛ مانده بودم چه لباس یبه تنم ب یسرد باعث شد لرزه ا یهوا

 یلبم نقش بست، ول یرو قیعم یشد و لبخند یباز مادرم قلبم ماالمال خوش یچشم ها یادآوریاز  ستادمیا نهیشوم

اق باز شد و شدم که درب ات رهینامعلوم خ یا نقطهزد لبخندم را محو کرد و به  یذوق م ینبود پدرم که بدجور تو

 شهاب وارد شد.

 باال انداخت ییمن ابرو دنید با

 چه زود!-

 جان زدم که ادامه داد یب یلبخند

 ها یخوریسرما م یسادیچرا اونجا وا-

 خجالت گفتم: با

 لباس هام...-

 دیحرفم پر انیم

 برات ارمیمن بپوش تا برم از خونتون ب یاز لباس ها ایفعالً ب-

 شیلباس ها نیبزرگ شهاب را به تن کنم خنده دار بود، نگاهش کردم با وسواس ب یکه لباس ها نیتصور ا یحت

 گرفت: میرا جلو یرنگ یاسی راهنیگشت و در آخر پ یم یخاص زیدنبال چ

 شمهیبزرگ نباشه ماله چند سال پ ادیز نیام، فکر کنم ا-

 رو تخت انداخت و گفت: یرنگ یو رو کرد و شلوارک مشک ریکمد را ز یکم

  شهیچطور م نمیپوش ببخب ب-

  ستادیکردم که با لبخند برگشت و پشت به من ا نگاهش
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 راحت باش-

به تن کردم و با عجله  دیرس یم میران پا یرا که تا رو راهنیآوردم و پ رونیسمت تخت رفتم و حوله را از تنم ب به

 کرد و به سمتم برگشت. یمصنوع یکردم که سرفه ا راهنمیپ یشلوار را به پا کردم؛ شروع به بستن دکمه ها

 ستادیا میشروع شد و کم کم باال آمد و در آخر در چشمانم قفل شد؛ تخت را دور زد و رو به رو میاز نوک پا نگاهش

 سمیخ یکرد؛ موها راهنیبلند پ یها نیو بلندش گرفت و شروع به تا زدن آست دهیکش یانگشت ها نیدستم را ب

 شیشد چشم ها یتر م شیرا کنار زد تپش قلبم هر لحظه ب میشد و موها کینزد یکمبود که  ختهیام ر یشانیپ یرو

 را پر کرد و... نمانیب یصورتم در نوسان بود که در آخر فاصله  یاجزا یرو

 

کل وجودم را فرا گرفت، سکوت شب را ضربان تند قلبم  تیام حس کردم و حس امن یشانیپ یرا رو شیلب ها یگرم

عقب رفت و  یقدم یهم گذاشته بود بعد از مکث کوتاه یبرعکس من آرام بود و چشم روشکست اما شهاب  یم

 گفت: میدر چشم ها رهیرا در دست گرفت و خ میبازوها

 باهاتم شهیهم-

 یدستم را گرفت و به سمت صندل دم،یو عطر تنش را به جان خر دمیکش یقینفس عم دیدلم لرز شیتحکم صدا از

حرف اطاعت کردم و  یب نم،یاتاق کشاند متعجب از کارش به دنبالش قدم برداشتم که اشاره کرد بنش یگوشه 

 یرو قیعم یو لبخند دمیرا فهم شآورد تازه منظور حرکات رونینشستم به سمت کمدش رفت و سشوار را از آن ب

 انداختم. ریشهاب سر به ز دیپنهان کردنش از د یلبم نقش بست که برا

 یمرا حال میموها یرو شیبلندم کرد، رقص انگشت ها یشروع به خشک کردن موها متیو با مال ستادیاسرم  پشت

 کرد. یم یبه حال

 که باالخره گفت: دیطول کش یقیدقا

 آها تموم شد -

 بلند شدم میخشک و مرتب بود از جا دم،یکش میموها یرو یدست

 تشکر کنم یدونم چجور ینم-
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 رفت گفت: یبود م یعسل یاش که رو یکه به سمت گوش یو در حال دیخند مردانه

 مثالً شوهرتم ها-

فشردم تا از  میدندان ها نیرا ب نمیریکردم؛ لب ز یعوض نم ایدواند را با دن شهیکه تا اعماق وجودم ر ینیریش حس

 م.حد سرخوش شو نیهمه غم از بودن کنار شهاب تا ا نیا انیشد م یکنم باورم نم یریقهقهه زدنم جلوگ

 به من انداخت و گفت: یخانوم نگاه ایسوزانم را حواله اش کردم که با صدا زدن اسمش توسط ثر نگاه

 ادیکه اآلن صداشون در م میبر-

 زیدل انگ بیرفتار شهاب عج نیامروز با ا م،یرفت رونیتکان دادم که دستم را در دست گرفت و با هم از اتاق ب یسر

 شده بود.

 گفت: پمیت دنیجون با د ایکه ثر میآمد نییهارا پا پله

 ارمیرفت برات لباس ب ادمی یوا-

 کرد و گفت: یانیپادرم شهاب

 مگه نه؟ ادیتر بهش م شیب نایا-

 تکان داد و گفت: یبا لبخند سر اجونیثر

 از دست تو پسر-

مهربانش  یره بعد درب اتاق حاج صادق باز شد و با چه یکه چند میگرفت یمبل ها جا یسمت آشپزخانه رفت؛ رو به

که  یانداختم که عصا زنان به سمتمان آمد و درحال ریسر به ز د؛یپدرم پر کش یشد دلم برا انینما مانیرو به رو

 نشست گفت: یکنارم م

 دخترم؟ چشمت روشن یخوب-

بلند شد و عصا زنان به راه افتاد و  شیهمه را به شام دعوت کرد، حاج صادق از جا اجونیبغض تشکر کردم که ثر با

منتظر  ییکه زنگ درب به صدا در آمد و شهاب به سمتش رفت گو میمن و شهاب هم پشت سرش؛ وسط سالن بود

 وارد خانه شد. مایکه شهاب همراه ن دیطول کش یقیبودند دقا یکس
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تنگ شده  شیها طنتیش یرادلم ب دیرس یبلند و صورتش خسته به نظر م شیها شیبه صورتش انداختم ر ینگاه

 بودم و غم را فراموش کرده بودم. یغرق در خوش شیچندلحظه پ یبود، از خودم بدم آمد وقت

 یگفتند نبود پدر پسر را ب یانداخت، سالم کردم که با سر جوابم را داد راست م میگذرا به سرتاپا یآمد و نگاه جلو

باز از  یهمراه شهاب به آشپزخانه رفتند و من هم دنبالشان، با رو نمانده بود! یزیچ میقد یمایکند؛ از ن یپشتوانه م

پخته بود  یخوش رنگ و لعاب یبود و قورمه سبز دهیچ بایز یزیم قهیبا سل شهیمثل هم اجونیاستقبال کردند ثر ماین

 انداخت. یمادرم م ادیکه مرا 

مادرم و از  دنید یطاقت بودم برا یرا کرد؛ ب مارستانیقصد رفتن به ب مایاز صرف شام که در سکوت خورده شد ن بعد

 بلند شدم و گفتم: میجا

 امیمنم باهات م-

  ایتو بمون فردا با شهاب ب-

 و جواب دادم دمیکوب نیرا به زم میکردم و همچون بچه ها پا اخم

 امیمن م-

را  میاال رفتم لباس هاب یکردم و به طبقه  اجونیاز ثر یتشکر ،یگریگفتن حرف د یبرا مایاجازه دادن به ن بدون

کنار در منتظرم بود؛ شهاب جلو  مایرساندم ن نییرا بستم، شالم را به سر کردم و خود را به پا میعوض کردم و موها

 آمد و گفت:

  امیمنم ب سایوا-

 سد راهش شد و گفت: ماین

  اینه تو امشب استراحت کن فردا ب-

و به  میکرد یتکان دادم و خداحافظ یهم فشردم، سر یچشم رو مایحرف ن دییتا ینگاهم کرد و من هم برا شهاب

 ...میخانه را ترک کرد مارستانیقصد رفتن به ب
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را  نیماش یپشت رل نشست و من هم کنارش، با تک استارت ماین میرفت نیو به سمت ماش میآمد رونیب اطیح از

 اغ دلم تازه شدانداختم و د اطمانیبه درب ح یخروج از کوچه نگاه یروشن کرد لحظه 

کند که  یخانواده اش دل نم زیدل انگ یاز گرما یکس ییشدم؛ خلوت بود گو رهیخ ابانیو به خ دمیکش یبلند آه

 توقف کرد مارستانیب یداشت زودتر از تصورم جلو مایکه ن یبا سرعت د،یایب رونیب

و  میرفت رشیو به سمت پذ میشد مارستانیتند وارد ب یتاب بود هردو با قدم ها یمادر ب دنید یگمانم او هم برا به

که مادر را به کدام اتاق برده بودند دوشادوش هم به سمت اتاق مادرم که در همان طبقه بود  نیبعد از مطلع شدن از ا

 میرفت

مادر بودم و  دنیصبرانه مشتاق د یرا چرخاند و در باز شد، ب رهیآرام دستگ مایکه ن میستادیدرب اتاق ا یبه رو رو

بود؛ به سمت اش قدم برداشتم و  دهیخواب فینح کلیبا ه یتنها تخت اتاق زن یوارد اتاق شدم رو مایوتر از نجل

را تار  دمیشد و اشک د یام شد، باورم نم رهیو خ ردمنتظر بود که به سرعت چشم باز ک ییاسمش را صدا زدم گو

 باران کردم.کرده بود خود را کنارش رساندم و دستش را در دست گرفتم و بوسه 

که  میلذت بخش بود یشد؛ در همان حال و هوا رهیو با نگاه اشک بار به مادر خ ستادیتخت ا گریهم سمت د ماین

 گونه ام را با دست چپم ربودم که دکتر رو به ما گفت: یجوان وارد شد اشک رو یبه در خورد و دکتر یضربه ا

 که به هوش اومدن، واقعًا برگشتنشون معجزه بود گمیم کیتبر-

 دل خدا را شکر گفتم  در

 یکرد؛ مادرم با چشم ها ریینگرفت و حالت صورتش تغ یکه جواب دیاز او پرس یبعد از چک کردن مادرم سوال دکتر

 خره گفت:آرامش بخش که باال یحرف دنیشن یشده بودم برا رهیدکتر خ یکرد و من هم به لب ها یمنتظر نگاهش م

 ن؟یشما بچه هاش-

 تکان داد که دکتر ادامه داد یسر ماین

 اتاقم دیایب-

 یزدم؛ سع یکه حدسش را م یخبر دنیواهمه داشتم از شن م،یسمت در رفت و ما هم پشت سرش به راه افتاد  

 دیسف لیکه با وسا میشد یوارد اتاق رمیام را حفظ کنم و توان قدم برداشتن را از خودم نگ یکردم آرامش مصنوع
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نشست و از  زشیخورد که دکتر پشت م یمآن گلدان گل نرگس شهال به چشم  یکه رو یبزرگ زیشده بود و م دهیچ

 .مینیبنش شیروبه رو یمبل ها یما خواست رو

 صبرانه منتظر بودم که شروع به حرف زدن کرد یو ب نشستم

 بگم که مادرتون... دیکنم اما با دتونینکرده ناام یخوام خدا ینم دینیبب-

 مکث کرد که جانم را به لبم رساند یکم

 قدرت تکلمش رو از دست داده!-

 اما دکتر همچنان به صحبت کردن ادامه داد ختندیسرم ر یرو یخیسطل آب  ییگو

 تونه درمان بشه یالبته خارج از کشور م-

 دکتر بود نگاه کردم ی رهیکه هنوز خ مایسر چرخاندم و به ن یسخت به

چشم باز  یام از وقت یکه در تمام بچگ ییکردم صدا یباور نم یبپرسم پوچ بودم از هر حرف یسوال دیچرخ ینم زبانم

 توانم بشنوم ینم گریشد را د یانداز م نیکردم در خانه طن یم

که آن اطراف بود نشستم  یصندل نیاول یآمدم، رو رونیاز اتاق ب زانیافتان و خ یحرف چیه یبلند شدم و ب میجا از 

 فرود آمدن دادم. یبودند اجازه  ختنیر یکه آماده  ییو به اشک ها

 یکنم اشک ها یخوب شدن مادرم هرکار یدکتر در ذهنم نقش بست و به خودم قول دادم که برا یجمله  نیآخر

 !داشت ازین یبلند شدم مادرم به انرژ میو از جا دمیکش یقیسمجم را پاک کردم و نفس عم

تخت نشستم  یزدم و جلو رفتم و کنارش لبه  یسمت اتاقش رفتم و وارد شدم نگاهش به در بود و منتظر؛ لبخند به

 کرده بودم. هیخواست بپرسد که چرا گر یم ییزد و گو یشد استرس در نگاهش موج م رهیبه چشمانم خ

 رسا گفتم: ییکردم و با صدا یمصنوع یا سرفه

 ساکت بمونه  دیمدت رو با هیخب مادر من -

 خوش کرد که ادامه دادم یکنج نگاهش جا غم

 مدت کم  هیالبته فقط -
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 کیاز  غیبزند اما در یدهان باز کرد حرف دیگونه اش چک یرو یدستم گذاشت و فشرد، قطره اشک یرا رو دستش

م از شهاب و کرد فیکنم پس شروع به تعر هیگر شیحالش دلم پر از غم شد اما قصد نداشتم جلو دنیکلمه! با د

را از نگاه  نیبود و ا ارشیاز  یحرف یجستجوگفتم اما او در  مایزد از ن قیعم یگفتم که لبخند شیاش برا یمهربان

 وارد اتاق شد. مایانداختم که ن ریسر به ز د؛یشد فهم یکنجکاوش م

شک  یبود به سمتمان آمد ب یو خانواده دوست یپسر احساس طنتشیبرعکس ش مایخسته اش از غم پر بود، ن صورت

 بدهد هیداشت با حرکاتش به مادرم روح یاو هم سع

*** 

ثابت آن ها  یبه مالقاتش آمدند که پا یادیمدت افراد ز نیگذشت و در ا یهفته از به هوش آمدن مادرم م کی

که آقاجان در آن  یبه خانه اشناختم اما بردن او  یو من سر از پا نم میشهاب بود، امروز قرار بود مادرم را به خانه ببر

 نبود واقعًا طاقت فرسا بود.

آرام  لشیآورده بود را با کمک من به تن کرد و بعد از آماده شدن و جمع کردن وسا شیاز خانه برا مایکه ن ییها لباس

 که مشغول گفتگو بودند به سمتمان برگشتند... مایشهاب و ن م،یرفت رونیو قدم زنان از اتاق ب

 

به شهاب انداختم که شلوار  یفرستادم و نگاه رونیو همراهش شد، نفس حبس شده ام را ب ستادیر مادرم اکنا ماین

داشت که  یآمد؛ هوا سوز سرد رونیب مارستانیبود و هم قدم با من از ب دهیپوش یرنگ یو کاپشن آب یسورمه ا نیج

 .میو به سمت خانه حرکت کن میریبگ یجا نیباعث شد با عجله در ماش

* 

آن  یرنگ باال یمشک یپارچه  دنیماند و با د رهیخ اطمانیتاب مادر به درب ح یدر کوچه نگاه ب نیتوقف ماش با

کرده  یرا با عشق زندگ یادیز یهمچون مادرم که سال ها یزن یکه بغضم گرفت؛ برا دیاز چشمش چک یقطره اشک

 نیآخر میما قدم برداشت یبه سمت خانه  مهه و میشد ادهیپ نیاز ماش ار،یبود سخت بود تحمل غم از دست دادن 

 که به آنجا رفته بودم مراسم چهلم آقاجان بود. یبار

ندارد هق  ستادنیکه تحمل ا دمیتنم فهم یشدن وزنش رو نیاز سنگ میشد اطیمادر در دستم بود که وارد ح دست

 یاشک م شیپا به پا ؛یاز کلمه ا غیبزند اما در یکرد دهان باز کرد حرف ینگاه م اطیح واریبه در و د رانیزد و ح یم
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که پشت به من درحال حرف زدن با  یو شهاب ماین ی هیبه عقب برگشتم که صورت سرخ شده از گر یلحظه ا ختمیر

 .نمیتنها برادرم را نب ی هیاما گر رمیخواست بم یدلم م دمیاو بود را د

زد  یم خیاش روحم  یعشق خانواده ام اما حاال با سرد یاز گرما پر بود یکه روز یخانه ا م،یزنان وارد خانه شد قدم

 کرد. یم یتاب یشوهرش را داشت و ب یآمد عزا یآوردم، نفسش باال نم شیبرا یآب وانیمبل نشاندم و ل یمادر را رو

وارد شد، به سمت مادرم آمد و او را در آغوش  اجونیکرد که شهاب همراه ثر یبا حسرت نگاهمان م یگوشه ا ماین

 میکه به مادرم داد یو قرص آرام بخش اجونیدادن ثر یکردند اما باالخره با دلدار یم هیهردو با سوز گر دیکش

 باالخره به خواب رفت.

* 

هرشب با  پدرم را یخال یبهتر شده بود اما جا اجونیمادرم با وجود ثر یگذشتند، حال روح یهم م یدر پ روزها

 کرد. یاش پر م یپنهان یها هیگر

سرد و خشک خانواده  یرفتند اما فضا یم رونیآمد و با هم ب یدنبالش م مایسرگرم کردن ن یاوقات برا شتریب شهاب

 تواند عوض کند. ینم یرا کس

درخت در حال  یکه رو یکردم به گنجشک ینگاه م اطیح ریدلگ یبود کنار پنجره نشسته بودم و به فضا غروب

 وارد شدند. مایباز شد و شهاب و ن اطیشدم که درب ح رهیبود خ طنتیش

و با حرص  دیصورتش کش یرو یدست مایو شهاب کالفه، ن دیرس یبه نظر م یعصب مایبه صورتشان انداختم ن ینگاه

را قانع کند  مایقصد داشت ن ییجلو رفت که شهاب پا تند کرد و سد راهش شد گو یگفت و قدم یزیرو به شهاب چ

 سوال شده بود! میگرفت برا یچشمه م یزیاز چه چ نشانیکه بحث ب نیاما ا

قدم برداشتم،  یکردم آرام به سمت درب ورود یشانه ام را مرتب م یکه شنل رو یبلند شدم و در حال میجا از

و پشت سرش  مایهمان لحظه نپدرم بود انداختم که  یادگاریدر حال خواندن کتاب  نهیبه مادرم که کنار شوم ینگاه

 گفت: مایخبر بودند که ن یب شانیکیشهاب وارد شدند هنوز از وجود من در نزد

 شهاب دمیاجازه رو بهت نم نیمن ا-

 دیغر شیدندان ها یبا حرص از ال شهاب

 یزن یو توام رو حرفم حرف نم ستمیتو ن یاما من منتظر اجازه -
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 عاجزانه نگاهش کرد و جواب داد ماین

 !؟یفهمیشهاب هنوز زوده چرا نم-

 جلو رفتم و گفتم: نشانیاز بحث ب متعجب

 زوده؟ یچه کار یبرا-

 زودتر از او گفت... مایباال انداخت و دهان باز کرد اما ن ییدو به سمتم برگشتند، شهاب ابرو هر

 

 خواد... یشهاب م ستین یزیچ-

 کرد و با حرص شهاب را نگاه کرد و ادامه داد یمکث

 عوض شدن حال و هوامون ما رو ببره شمال! یخواد برا یم-

 میندارد! هردو از جلو قتیحق مایکردم حرف ن یباال انداخت احساس م یبه شهاب انداختم که شانه ا ینگاه متعجب

رسا که به بحثشان خاتمه  ییبه شهاب انداختم و با صدا ینگاه یچشم ریگذشتند و پچ پچ کنان کنار مادرم رفتند، ز

 داد گفتم:

 م؟یریم یحاال ک هیفکر خوب-

 خودم حس کردم که شهاب با تته پته جواب داد یتفاوت مادرم را رو یب نگاه

 نشده یخب هنوز قطع-

 لجاجت نگاهش کردم با

 میاما من موافقم که بر-

 بردم و آرام و با خباثت گفتم: کیدافتاده بود سرم را نز ریگ ییبرگرداند گو یانداخت که رو مایبه ن ینگاه

 ؟یو خودت رو خالص کن یراستش رو بگ ستیبهتر ن-

 انداخت و جواب داد مایبه ن گرید یزد؛ در آخر نگاه یموج م یرنگش دوگانگ یچشمان مشک در
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 آلمان میبرگرد دیبا-

ا بگذارم اعصابم را خراب که مادرم را تنه نیکردم فکر کردن به ا یداد همانطور که نگاهش م هیمبل تک یپشت به

 بلند شدم و رو به شهاب گفتم: میکرد، با اخم از جا

 یکردم انقدر خودخواه باش یوقت فکر نم چیه-

که در ذهنم ساخته  ییبایاز جانبش با بغض وارد اتاقم شدم تمام تصور ز یحرف دنینگاهم کرد اما قبل از شن شُکه

به در خورد  یضربه ا ستادم؛یو رو به پنجره ا دمیکش قیمهار کردن بغض سمجم چند نفس عم یشد برا رانیبودم و

ام  یآمد اما چند قدم کمیسرش بست نزد شتوارد شد و درب را پ یفرد ینگفتم که بعد از مکث کوتاه یزیچ

 ستادیا

 م؟یبا هم حرف بزن ستیبهتر ن-

 شروع به حرف زدن کردم را پر کردم و نمانیحرص به سمتش رفتم و فاصله ب با

 آخه! یدنبال تو؟ چقدر بدجنس فتمیحالش ول کنم و ب نیمامانم رو با ا یخوا یها؟ م میبگ یچ-

کرد که  ینگاه م میگفت و فقط به چشم ها ینم یزیحرف زدن و جالب بود که شهاب چ یکم آورده بودم برا نفس

 ادامه دادم

 من... ام؟یکه باهات ب وونمیاصالً مگه من د-

 دنیتند تپ یام باز برا وانهیکرد قلب د یریحرف زدنم جلوگ یگذاشت و از ادامه میلب ها یشصتش را رو انگشت

 بمش گفت: یآورد و با صدا کیدر همان حالت سرش را نزد افت،ی یفرصت

 دختر! یکن یم کاریباهام چ یدار-

که دست در  یانداختم، درحال ریسر به زخودم هضم کردم و با خجالت  یتا مفهموم حرفش را برا دیطول کش یقیدقا

 ستادیشلوار کرم رنگش داشت به سمت پنجره رفت و پشت به من ا بیج

 کنه یروزام پر شده از تو، فکرت ولم نم نیا- 

 انیپا یب یرا به عشق شیرفت و جا نیاز ب شمیهم فشردم و غرق در لذت شدم، تمام حرص چند لحظه پ یرو چشم

 ادامه دهد. نشیریش یو شهاب به حرف ها ستدیاداد دوست داشتم زمان ب
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 کرد دلم خوش شد که ادامه داد  یکه بدون در نظر گرفتن غرورش ابراز عشق م نیا از

 آلمان  میبود که همراه خانوادت برگرد نیمنظور من ا-

رفت به سمتم  یم رونیکه ب یبه سمت در رفت و درحال دم،یکه زود قضاوت کرده بودم از خودم خجالت کش نیا از

 برگشت

 !میرینم یاما اگه تو نخوا-

صورت تبدارم گذاشتم و به سمت پنجره رفتم و  یرو یاز احساس تنها گذاشت؛ دست ییایرفت و مرا با دن رونیب

شهاب را  یهم گذاشتم و تمام حرف ها یچشم رو دیکوب یم انهیبه صورتم تاز یسوزدار زمستان یبازش کردم، هوا

 م.در ذهنم مرور کرد

نداشتم و بعد از دست دادن  نجایماندن در ا یرا برا یتفاوت بودم کس یحرف آخرش فکر کردم، رفتن به آلمان! ب به

بلند شدم و از  میآوردم از جا یسر درنم مایپدرم محبت شهاب مرا سرپا نگه داشته بود؛ موافق بودم اما از مخالفت ن

آن نشسته بودند رفتم  یکه رو یکه هنوز در حال مجادله بود به سمت مبل دمید مایرفتم؛ شهاب را کنار ن رونیاتاق ب

 گفتم: مایو رو به ن

 رفتن ندارم یبرا یمن مشکل-

 شد و جواب داد ظیصورتش غل یرو یاخم

 !یبر یتونیم-

 باال انداختم ییداد ابرو هیمبل تک یزد و به پشت یپوزخند

 یایبا من و مامان ب یکنم توام بخوا یفکر م-

 بلند شد  شیاز جا فهکال

 ادینم ییمامان جا-

 قد علم کردم و جواب دادم شیجلو

 ادیم-
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زانو  شیکرد انداختم، از آمدنش شک داشتم اما به سمتش رفتم و کنار پا یبه مادرم که هاج واج نگاهمان م ینگاه

 فتم:و گ دمیکش میلب ها یرو یشدم و زبان رهیبود خ انیدر آن نما یزدم به صورتش که دلواپس

 آلمان؟ میبر یایمامان تو م-

 و ادامه دادم دمیدر حالت نگاهش ند یرییتغ

 یشیاونجا درمان م میبر م،یرو ندار یکه کس نجایا-

 شد و... رهیکه به عکس آقاجان خ دمیبه َشک بود نم اشک را در چشمانش د دو

 

فرستاد و با  رونینفسش را کالفه ب ماینقش بست؛ ن میلب ها یرو تینشان موافقت سر تکان داد که لبخند رضا به

 یبود انداختم، لبخند ستادهیا یکنار بیبه شهاب که دست در ج یرفت نگاه رونیاز خانه ب یبلند و عصب یقدم ها

 بزند ینجا یباعث شد مادرم لبخند ب یلبش بود که حت یبخش رو نانیاطم

با متانت به سمتش رفتم  ستادیت و منتظرم ابزرگ سالن رف یشهاب به سمت اش رفتم، به طرف پنجره  یاشاره  با

که به سمت  دمیبود مادرم را د یزیاز هرچ رتریدلچسب و گرم خانه دلپذ یرفت و فضا یم یکیهوا رو به تار

 بود. دهیآشپزخانه رفت؛ در دل قربان صدقه اش رفتم که انقدر فهم

 شهاب توجه ام به سمتش جلب شد یصدا با

 ال؟ین-

 حرف و منتظر نگاهش کردم که ادامه داد یب

 میسفر سه روزه رو با هم به شمال بر هیقبل از رفتن  میتون یم یاگه تو بخوا-

 طنتیحرفش سر بلند کردم و به چشمانش که ش دنیبودم که با شن ستادهیا شیرو به رو قیعم یبا لبخند ریبه ز سر

 شدم رهیزد خ یدر آنها موج م

 من و تو؟!-
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که به  ییکران شمال همراه با شهاب قدم بزنم غرق در لذت شدم با صدا یب یایکه کنار در نیز تصور اا یا لحظه

 بود جواب دادم انیدر آن عشوه نما یخوب

 !یتو بگ یهرچ-

خوش  یبرف و استشمام بو یدانه ها دنیانداختم و با د اطیبه ح یآرام سر داد و از کنارم گذشت نگاه یا خنده

 به عقب برگشتم ماین یهم گذاشتم و بعد از مدتها غرق در آرامش شدم با صدا یمادرم چشم رو یغذا

 گفت؟ یم یچ-

که جثه اش را در بر گرفته بود با پوست  یرنگ یمشک راهنیداده بود، پ هیپنجره تک یبه گوشه  نهیبه س دست

 در جدال بود  دشیسف

 گفت... یخب م-

فرار از جواب پس  یبرا یو راه دمیبه دست در چهارچوب آشپزخانه د ریرا کفگ به پشت سرش افتاد که مادر نگاهم

 افتمی مایدادن به ن

 !نیفکر کنم شام آمادست، مامان رو بب-

درنگ به سمت مادر قدم  یبود را نشان دادم که به عقب برگشت و ب ستادهیکه مادرم ا یسر سمت یاشاره  با 

مادر  فینح کلیمادر کاشت، ه یشانیبر پ یرش به راه افتادم، بوسه او پشت س دمیصورتم کش یرو یبرداشت دست

کرد؛ از کنارشان گذشتم و  میرا مهمان لب ها خندبه وجود آورده بود که لب بایز یصحنه ا ماین ی دهیدر برابر بدن ورز

 وارد آشپزخانه شدم

 بلند گفتم: یو با صدا دمیرا عقب کش یشده بود صندل دهیچ ییبایکه به ز یزیم دنید با

 مامان خانوم چه کرده! نیبب ایب ماین-

 دیممکن به گوشم رس یفاصله  نیتر کیاز نزد ماین یصدا

 شنوم! یهم م یاگه داد نزن-

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 270



 عشق جنابیعال

273 
 

بشقاب  مانیهردو یگرفت، مادر بشقاب به دست به سمتمان آمد و جلو یآن جا یو رو دیکنارم را عقب کش یصندل

گذاشت که توجه همه به آن جلب شد؛ دستش وسط راه در  یآقاجان بشقاب یصندل یگذاشت برحسب عادت جلو

 آب فرو دادم. یجرعه ا دنیهوا معلق ماند و من بغضم را با نوش

پدرم دوخت؛  یخال یآن نشست اما نگاه پرحسرتش را به جا یو رو دیرا عقب کش ماین یرو به رو یصندل مادرم

عوض شدن جو حاکم  یبود و برا شیبا غذا یانداختم که مشغول باز مایبه ن یسکوتش کشنده و دردناک بود نگاه

 گفتم:

 میریسفر سه روزه به شمال م هیرفت بگم که قبل از رفتن، من و شهاب  ادمی-

خوش کرد،  یجا ماین یشانیپ یمادرم و اخم رو یلب ها یلبخند رو نمیبلند کردم تا عکس العملشان را بب سر

 برد گفت: یلبش مرا به سمت  وانشیکه ل یدرحال

 امیاما من نگفتم م-

 دمیسمت اش چرخ به

 !یکنم دلت بخواد تنها بمون یفکر نم میریمن و مامان م یوقت-

 کردم و ادامه دادم یمکث

 مطمئنم! شه،یدرضمن اونجا مامان هم درمان م-

گذرا به صورت مادرم انداختم نگران به بحث  یدر بشقاب افتاد؛ نگاه یناهنجار یرا رها کرد که با صدا قاشقش

  دمیبرنج کش یخودم کم یبرا مایتوجه به ن یگوش سپرده بود، ب نمانیب

 امیباهاتون م-

 نگفتم و با لبخند نظاره اش کردم که ادامه داد یزیبلند شد چ شیجا از

 فقط به خاطر مامان-

هم فشردم که جوابم را با لبخند  یکردم و چشم رو هیبخش به مادرم هد نانیاطم یرفت لبخند رونیآشپزخانه ب از

 کرد. شیداد و شروع به خوردن غذا شیبایز
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*** 

و پاسپورت مادر  یگرفتن مدارک پزشک یرا کاماًل قانع کرده بود و هردو برا مایشهاب ن نیب نیروز گذشت و در ا سه

 مشغول بودند.

 میتوانستم ذوقم را پنهان کنم و از صبح لبخند مهمان لب ها ینم میشو یبود امروز بعد از ظهر همراه شهاب راه قرار

لباس  نیشناختم چمدانم را از بهتر یو من سر از پا نم میرفت یشهاب به سفر م شنهادیبار بود که به پ نیبود؛ اول

 یگرفتم و بافت زمستان یا قهیباشم؛ دوش پنج دق نیبهتر هابش یخواست برا یکه داشتم پر کرده بودم دلم م ییها

 یرو یرا چتر میصورتم نشاندم و موها یرو یمختصر شیبه تن کردم، آرا یرنگ یو شال و شلوار مشک یزرشک

به درب اتاق خورد و قبل از  یزدم که همان لحظه ضربه ا یلبخند نهیچهره خودم در آ دنیاز د ختم؛یام ر یشانیپ

 شهاب وارد شد... میبگو یزیچکه  نیا

 

 یمکث کرد و کامالً وارد اتاق شد، به سخت یسرخم متوقف شد کم یلب ها یرا در اتاق چرخاند و در آخر رو نگاهش

 نگاهش را از صورتم گرفت

 جا بدم نیرو بده تو ماش لتیوسا-

گذاشتم و چمدان نسبتًا کوچکم را به سمتش هُل دادم؛ چند قدم جلو  زیم یکه هنوز در دستم بود را رو یزرشک رژ

 افتاده بود ادشی یحرف ییگو ستادیآمد و بعد از برداشتنش به سمت در رفت اما وسط راه ا

 رفت بگم لباس گرم بردار اونجا سرده ادمیآها -

 سر تکان دادم که از اتاق خارج شد دییلبخند به نشان تا با

گذرا به  یساده و خوش دوخت هم رنگش، نگاه یپالتو دنیسرم مرتب کردم و بعد از پوش یرا رورنگم  یمشک شال

که با  دمیام را د ینیزم یفرشته  یآمدم؛ کنار درب ورود رونیام را برداشتم و از اتاق ب یدست فیانداختم ک نهیآ

ر خدا شدم و به سمت اش قدم وجودش شکرگزا یبود در دل باز هم برا ستادهیآب و قرآن در دستانش ا یکاسه 

 زد که گفتم: یموج م یگونه اش کاشتم در نگاهش نگران یرو یبرداشتم و بوسه ا

 میبر میبرگشت ینگران من نباش مامان، آماده باش که وقت-
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مشغول صحبت بود که با  یبا گوش اطیرفتم، شهاب در ح رونیهم فشرد که دست تکان دادم و از خانه ب یرو چشم

 .میرفت نیو به سمت ماش میخارج شد اطیمادرم دست تکان داد و هردو از ح یبه تماسش خاتمه داد برا دنمید

 یایکه به شمال رفته بودم همراه با پدرم و رو یبار نیرا به حرکت در آورد؛ آخر نیماش  در کوچه نبود و شهاب یکس

 نکیرخش انداختم که همان لحظه ع میبه ن یگاهتر نبود که حاال با شهاب بودم ن نیریش نیاز ا زیچ چیشهاب بود ه

 افزود. تشیچشم گذاشت و بر جذاب یاش را رو یآفتاب

را  شیپخش شد؛ صدا یمیاش بودم که دستش را به سمت پخش برد و روشنش کرد که آهنگ مال رهیخ همانطور

 بلند کرد یکم

 ؟یشیکه نم تیاذ-

 به نشان نه تکان دادم که ادامه داد یسر

 آهنگ رو دوست دارم نیا-

شدم و به آهنگ گوش  رهیبه جاده خ حیهم صحبت شدن با من مشتاق بود خوشم آمد و با لبخند مل یکه برا نیا از

 سپردم

 

 بندم با دستام؛ از پشت یم چشماتوُ 

 تو صد بار زنده ام کرد؛ بعد کُشت! یچشما

 از عشق یه گم؛یگوشت م یصبح تو تا

 هضمش ست؛یواسم آسون ن نبودنت

 شد! دیحسم به تو شد یشوخ یشوخ

 

 《احمدوند یمهد》
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حس شهاب را به  ایآمد گو یم رونیبود، هر کلمه که از دهان خواننده ب یحس ناب و وصف نشدن ریوجودم درگ تمام

 نزنم؛ در آخر رو به شهاب گفتم: یآهنگ حرف انیهم بگذارم و تا پا یکرد که باعث شد چشم رو یمن اعالم م

 دبو یعال-

 از آهنگ را زمزمه کرد  یلب قطعه ا ریخمارش ز یگذاشت و با چشم ها شیموها یرا رو نکشیبرد و ع دست

 دلم تنگت شد! هویجلو  ایب-

روشن  یگارینگاهش کردم کالفه س یچشم ریلبم نقش بست ز یرو قیعم یانداختم؛ گنگ بودم و لبخند ریبه ز سر

در  چیپ یرا در جاده ها یکردم با خودش در جدال بود! دو ساعت یکرد و به جاده چشم دوخت حسش را درک نم

به تن  دیبود و درخت ها لباس سف نشستهکوه ها برف  یکه اواخر فصل زمستان بود اما رو نیچالوس راند با ا چیپ

 باال ییو کوچک توقف کرد ابرو ییالیو یخانه ا یجلو ادیو شهاب با سرعت ز میدیداشتند، باالخره به شمال رس

 انداختم

 کجاست؟ نجایا-

 کرد جواب داد یکه کمربندش را باز م یدرحال

 میمون یم نجایچند روز رو ا نیاز آشناهاست ا یکی یالیو-

رنگ چرخاند و وارد شد نگاهم را در اطراف  ییطال یبا حصار ها یآهن یرا در قفل درب دیکه کل میشد ادهیپ نیماش از

 بایز نیآجرچ یبا نما یپر از برف و خانه ا یو استخر دیب ی دهیسر به فلک کش یبا درخت ها یاطیچرخاندم، ح

آورد و راه افتاد  رونیب نیشهاب چمدان را از ماش نم؛یبصبرانه منتظر بودم داخلش را ب ینقش بست که ب میروبهرو

 قدم برداشتم و وارد خانه شدم یخفقان آور بود! پشت سرش به آرام میاما سکوتش برا

خوش کرده  یجا منیبود که سمت چپ سالن نش یگهواره ا یو صندل نهیکه توجهم را جلب کرد شوم یزیچ نیاول

 ینشست، تنها در یهم رنگش آراسته شده بود به دل م یو پرده ها یجگر یاسپرت خانه که با مبل ها یبود، فضا

خانه  یبهداشت سیسرو یدرب ورود نارخورد و ک یکوچک خانه به چشم م یآشپزخانه  یکه در سالن بود رو به رو

 بود. ییایو رو بایز زیقرار داشت همه چ

 چمدان را وسط خانه رها کرد و از کنارم گذشت... شهاب
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باال  یاش شکه بودم؛ شانه ا یحالت ناگهان رییرفت از تغ رونیاز خانه ب نمشیبب نکهیعقب برگشتم اما قبل از ا به

 شک اتاق خواب بود قدم برداشتم یکه ب یت درانداختم و چمدان را برداشتم و به سم

 یواریبا کاغذ د یشُکه شدم، اتاق میرو به رو ریتصو دنیو درب را به جلو هُل دادم با د دمیکش نییرا پا رهیدستگ

سرشار از احساس  یکه با نگاه یکه دختر و پسر ییو تخت بزرگ دو نفره و تابلو زیر یمشک یقرمز و طرح قلب ها

سمت چپ اتاق بود که  یبزرگ و سرتاسر یپنجره ا مبودند؛ چمدان را همان جا رها کردم و وارد شد رهیبه هم خ

دهانم  یدستم را رو جانیپرده را کنار زدم، از ه یداده بود به سمتش رفتم و کم نتیقرمز رنگ آن را ز یپرده ا

که رو به غروب بود،  یدیو خورش میروبهکران و خروشان رو یب یایبود! در رینظ یاتاق ب نیشد ا یگذاشتم باورم نم

 رقم زد میرا برا عتیطب یصحنه  نیباتریز

حالت ماندم  نیشدم؛ انقدر در ا رهیخ ایبود نشستم و با ذوق به در یکه همان حوال یرنگ یبزرگ و مشک یصندل یرو

 بود غافل شدم ستادهیسرم ا یکه از وجود شهاب که باال

 خوشت اومد؟-

  دمیرا به هم کوب میدست ها ستادمیا شیو با شوق رو به روبلند شدم  میجا از

 معرکس نجایشهاب ا یوا-

 یو بوسه ا دمیپر یم دمیکش یاش کمرنگ نشد؛ اگر خجالت نم یشانیپ یلبش نقش بست اما اخم رو یرو یلبخند

 نشاندم! یگونه اش م یرو

محابا دستم را گرفت و به  یشدم که ب رهیبه خنده شباهت داشت به صورت همچون ماهش خ شتریکه ب یلبخند با

مادرش قرار  هیکه مورد تنب گوشیباز یو من هم همچون کودک ستادیا شیکرد، درست رو به رو تیسمت پنجره هدا

 که به آن وارد کرد باعث شد سر بلند کنم یفیرا گرفت و با فشار خف میبودم بازو ستادهیا شیجلو ردیگ یم

 نه این و چرا جواب بده فقط آره پرسم بدون چو یسوال م هیازت -

 ادامه داد یزیشدم با تحکم و لحن ماللت آم مضطرب

 ؟یدیفهم -

 اش جانم را به لبم رساند یسوالش؛ مکث طوالن دنیشن یتاب بودم برا یسر تکان دادم ب چندبار
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 ؟یمنو دوست دار-

 کیاز جانم اما او فقط از من جواب  شتریب میخواست بگو یزد دلم م یسر بلند کردم در نگاهش تمنا موج م شُکه

 خواست و بس!  یم یکلمه ا

 آره-

هجوم خون به صورتم را حس کردم اب دهانم را قورت  دیکش یقیسُر خورد و نفس عم میبازو یاز رو شیها دست

 عقب رفت و از اتاق خارج شد. رهیخ ینگاهش کردم؛ رو به من و با نگاه یچشم ریدادم و ز

وار بکوبد  وانهید نهیکه در برابر شهاب اعتراف کرده بودم باعث شد قلبم در س نیرا پوشاندم، اصورتم  میدست ها با

در همان  یقیهم فشردم دقا یرا رو میمبل رها شدم، چشم ها یعقب رفتم و رو یسست شده بود و قدم میپاها

 .دمیحالت ماندم که صدا زدن اسمم را توسط عشق جان شن

به  شیتاب موج ها یخروش ب یرنگ فقط صدا یآب یایغروب کرده بود و از در دیبلند شدم خورش میاز جا عیسر

به صورتم انداختم، لپ  یرنگ رفتم و نگاه یکنار کمد مشک یقد ی نهیو به سمت آ دمیمانده بود؛ پرده را کش یجا

 آمدم رونیتاق بو از ا دمیکش میموها یرو یرفت دست یلبم نم یسرخ شده بود و لبخند از رو میها

شهاب بودم که او را  یجستجو در نگاهم با کرد  بود که توجه ام را جلب یزیچ نیاول ییمواد غذا یحاو یها لونینا

 دمید نهیدرحال روشن کردن شوم

 حواله ام کرد  یرنگ سالن نگاه یقهوه ا یپارکت ها یرو میقدم ها یصدا با

 یپز مهمون کن الیشام ن هیخوام من رو به  یامشب م-

ها کرد که لبخند زدم و آرام به سمت آشپزخانه لوکس قدم برداشتم، شهاب از هرچه که به فکرم  لونیبه نا یا اشاره 

تر  عیکه سر یگرفتم ماکارون میشدم و در آخر تصم لیوسا یرا مشغول جا ساز یساعت میبود که ن دهیخر دیرس یم

 شد را درست کنم. یاماده م

 ل تفت مواد بودم که وجود شهاب را پشت سرم حس کردم بدون آن که برگردم گفتمگاز درحا کنار

 ؟یخوا یم یزیچ-

 داد هیتک نتیبرداشت و کنارم به کاب یبلند قدم
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 !؟یدیمن که اروم اومدم چطور فهم-

 لب گفتم ریز

 ینکرد میعطرت رو که قا یبو-

 ارام و مردانه سر داد و جواب داد یا خنده

 اماده باش نجایا ادیدوستم م گهیساعت د کیاومدم بگم که تا -

خواست! کالفه شدم و ادامه  یدلم تنها بودن با شهاب را م دیدانم چرا از خبر امدن دوستش خوشحال نشدم شا ینم 

که  اشپزخانه در انتظار پخت غذا نشستم یدو نفره  ینهارخور زیم یصندل یپخت غذا را به سرعت انجام دادم رو ی

غذا شهاب را که درحال  دنیو بعد از کش دمیداشتم چ هک قهیرا با هرچه سل زیبلند شدم، م میبعد از جا قهیده دق

 بود صدا زدم شیلباس ها ضیتعو

آراسته بود؛  ییبایرا به ز شیظاهر شد موها میرو به رو یرنگ و شلوار آب دیسف وریتا باالخره با پل دیطول کش یقیدقا

 کرد و شروع به خوردن کرد یلب ریکه تشکر ز دمیاز غذا را در بشقابش کش یدر دلم قربان صدقه اش رفتم و مقدار

شدم چقدر از  لیرفت؛ مشغول جمع کردن وسا رونیرا در سکوت سرو شد و شهاب بعد از تشکر از اشپزخانه ب شام

به ساعت انداختم تا آمدن مهمان ها  یخودمان نبود، نگاه یانه بردم هرچند خ یکه خانوم خانه اش بودم لذت م نیا

 اما همان لحظه... داشتمآماده شدن به سمت اتاق قدم بر یوقت داشتم که برا یساعت مین

 

شد، دست چپش را پشت سرش  انیکه شهاب در چهارچوب درب اتاق نما ستادمیا میدر به صدا در آمد؛ درجا زنگ

 تخس گفت: یخاراند همچون پسر بچه ها یم که گوشش را یبرد و درحال

 زود اومدن! ایساعت خرابه  ای-

 دمیلب غر ریکنترل کردم و با حرص ز یژستش دلم غنج رفت خنده ام را به سخت از

 شهاب!-

 را عوض کرد و با خنده گفت: حالتش
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 جان دلم -

بلند از کنارش گذشتم و وارد اتاق شدم با  یبا قدم ها جانیسرخ از ه ی! با صورتفتمیجوابش کم مانده بود پس ب از

ها به  وانهیدادم همچون د هیقدم برداشت، با رفتنش در را بستم و به آن تک یخنده سر تکان داد و به سمت در ورود

 یخوش و بش مهمان ها یچند روزم رجوع کردم که با صدا نیشدم و با لبخند به حس خوب ا رهیرو به رو خ وارید

 یتوجه ام را جلب کرد کنجکاو بودم برا یزن یو خنده  یشوخ یدست برداشتم؛ صدا یاپردازیناخوانده از رو

 را باز کردم. پشیتخت گذاشتم و ز یشناختن مهمان ها چمدانم را از گوشه اتاق برداشتم و رو

کوتاه و و در آخر بافت  ختمیتخت ر یرا رو میانتخاب لباس! تمام لباس ها یشگیو هم یهمان مشکل تکرار بازهم

باشم،  شهیداشتم بهتر از هم یکردم سع یمیمال شیانتخاب کردم؛ آرا یرنگم را به همراه شال و شلوار قهوه ا یریش

با  میلباس ها دنیکالفه ام کرده بود بعد از پوش حسادتبودم اما حس  دهیزنانه را ند یهنوز صاحب آن صدا نکهیبا ا

 آمدم. رونیدل کندم و درب اتاق را باز کردم و ب نهیخره از آو باال دمیرنگ بخش میرژگونه به گونه ها یکم

 یکه پشت به من رو یبود و زن ستادهیو پنج ساله کنارش ا ستیحدود ب یبلند شد پسر شیمن از جا دنیبا د شهاب

 !دنشید یصبرانه منتظر بودم برا یمبل نشسته بود و ب

 متانت به سمتشان قدم برداشتم که شهاب گفت: با

 من یالیاز ن نمیا-

که حاال رو به  یبود سالم کردم و باالخره زن ستادهیکه کنار شهاب ا یاز احساس شد؛ به پسر زیوجودم لبر سرتاسر

 دستش را فشردم و سالم کردم  دمیبود و دستش را به سمتم دراز کرده بود را د ستادهیا میرو

 خوشگل شهاب  یالیسالم ن-

 یمبل دو نفره جا یزدم و خوشامد گفتم؛ کنار شهاب رو یبود لبخند یه اخونگرم و خوش چهر یتصورم زن برعکس

 کردم. دایرا پ دمشانید یبار بود م نیکه اول ییگرفتم و تازه فرصت برانداز کردن مهمان ها

 یکه رو ییبایز شیکه با آرا یعسل یصورت گرد و چشم ها  دیرس یکه هم سن و سال خودم به نظر م یدختر

 یقهوه ا یو موها شیبا چهره مهربان که ته ر یو پسر دیرس یدرشت تر به نظر م شیصورتش نشانده بود چشم ها

 داشت. یرنگ
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بلند شدم و  میخواست با آنها هم صحبت شوم سکوت کرده بودند که از جا یقبلم دلم م قهیحس چند دق برعکس 

 گفتم:

 چسبهیسرد قهوه م یتو هوا-

 دمیزمزمه آن پسر را شن یاستقبال کردند، به سمت آشپزخانه قدم برداشتم که صدا با لبخند از حرفم همه

 آره؟ یگیو نم یریگ یخبر زن م یب-

 با خنده جواب داد شهاب

 مثل خودت؛ مگه نه آزاده؟ قاًیدق-

ه و قهو یفنجان ها یحاو ینیبعد با س قهیمشغول دم کردن قهوه شدم و ده دق د؛یآزاده به گوشم رس یخنده  یصدا

 گرفتم یو بعد از تعارف کردن کنار شهاب جا وستمیبود به جمعشان پ دهیکه شهاب خر یظرف شکالت

 و رو به من گفت: دینوش یجرعه ا پسر

 کنم  یرفت معرف ادمی-

 کرد و ادامه داد یمکث

 من ماهانم پسره ننم-

 به آزاده کرد و گفت: یکه اشاره ا دمیخند 

 عروس ننم هیآز شونمیا-

 ادامه داد یمصنوع یبود، آزاده با خنده و عشوه ا شیصدا یب یخوردن شهاب نشانه خنده  تکان

 البته آزاده خانوم عروس گل ننشم-

 خنده گفتم: با

 تونییخوشبختم از آشنا-
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توانستم  یکرد که نم یرفتار م یشهاب در جمع آنها طور م؛یماهان و آزاده گذراند یها طنتیرا با ش یخوب شب

خونگرم بود و  یرنگ بودم که حرکاتم از چشم آزاده دور نماند! دختر رییتحمل کنم و مثل آفتاب پرست در حال تغ

 .میشد یمیکردم صم یکه فکرش را م یزیزودتر از آن چ

که ماهان قبل از  میکرد شانیبدرقه تا کنار در همراه یشب گذشته بود که قصد رفتن کردند؛ برا مهیاز ن ساعت

 رفتن گفت:

 میفرداشب منتظرتون-

که شهاب  میکردنشان درب را بست یبا خدافظ دم؛یاش را نفهم یکرد که معن یبا لبخند سرتکان داد و اشاره ا شهاب

 به بدنش داد و گفت... یکش و قوس

 

 میکار دار یلیکه فردا خ میبخواب میبر-

مکث کردم و پشت سرش قدم برداشتم، قبل  یسمت اتاق به راه افتاد کم بودم که جلوتر از من به ستادهیدرب ا کنار

 پر بود انداختم. ییرایپذ لیکه از وسا یا ختهیبه هم ر زیبه م یاز ورود به اتاق نگاه

که سرش را به  ستادمیانداختم و همان جا ا ریسر به ز دم،یتخت د یلخت رو یتنه  میاتاق که شدم شهاب را با ن وارد

 اند سمتم چرخ

 ؟یتا صبح اونجا بمون یخوا یم-

شدم که با لحن  رهیخ شیتخت بخوابم تنم مور مور شد! سر بلند کردم و به چشم ها یکه کنار شهاب رو نیفکر ا از

 ادامه داد یآرام

 خوابم یم رونیکنم ب یم تتیاگه اذ-

خوش کرد و به نشانه نه سر تکان دادم و به سمت تخت قدم برداشت، خسته بود  یلبم جا یاش لبخند رو یمهربان از

رنگ را روشن کردم، شالم را  یرا بست چراغ را خاموش و آپاژور آب شیکردم چشم ها یو زودتر از آنچه فکر م

رها شدم؛  تخت گریو با همان لباس ها سمت د دمیکش میموها انیم یرا باز کردم دست میموها ی رهیبرداشتم و گ

 شد استشمام کرد. یم یادکلنش را به خوب یبود اما بو دهیشهاب پشت به من خواب
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 ایخروش در یکه با صدا یسکوت در بودم؛ شده  خواب یشکمم قفل کردم ب یرا رو میشدم و دست ها رهیسقف خ به

که غرور سرسختش را شکسته  یحکم پادشاه را داشت، پسر میروزها برا نیبودم که ا یشکست به فکر شهاب یم

عبوس شهاب  یکه پشت آن چهره  دیگنج یوقت در باورم نم چیکرد، ه یبود و همچون ملکه ها با من برخورد م

 خفته باشد یانقدر مهربان

 چطور خوابم برد دمیفکر کردم که نفهم شیروزها نیا نیریبه شهاب و رفتار ش انقدر

* 

 به  بود دهیصورتم گذاشتم و برگشتم؛ شهاب رو به من خواب یستم را روچشم باز کردم و د دیتابش نور خورش با

گونه اش  یبود آرام انگشتم را رو ختهیاش ر یشانیپ یرو دهیژول شیموها که کردم نگاه خوابش در غرق صورت

 بلند شدم. میو از جا دمیکش

گفته بود  اجونیداشتم که ثر ادیه ب دمیچ زیم یرو یمفصل  یآمدم و به آشپزخانه رفتم و صبحانه  رونیاتاق ب از

شهاب از  یگرفته و دورگه  یدوست دارد، پس دست به کار شدم مشغول بودم که صدا مرویصبحانه ن یشهاب برا

 دیپشت سر به گوشم رس

 !یخوب یهوم چه بو-

 لبخند به سمتش برگشتم  با

 ریصبح بخ-

 یو در جوابم سر تکان داد؛ موها دیکش یا ازهیدهانش گذاشت و خم یآمد دستش را رو یم زیکه به سمت م یدرحال

را به  مرویاز او چشم برداشتم؛ ن یتخس کرده بود به سخت یو صورت خواب آلودش او را همچون پسربچه ا دهیژول

 نشستم  شیدر بشقاب گذاشتم و رو به رو ییبایز

دندانم  ریدم، طعم دلچسب آلبالو را زو به سمت دهانم بر دمیمال شیآلبالو را رو یاز مربا یبرداشتم و کم ینان تکه

 حس کردم که شهاب گفتم:

 ها میکار دار یلیامروز خ-

 را قورت دادم و متعجب جواب دادم لقمه
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 !؟یچه کار-

 دینوش رشیش وانیاز ل یا جرعه

 یمهمون میقراره شب بر دیخر میبر دیبا-

 ! کجا؟یمهمون-

 بلند شد  شیجا از

 ایب یآماده شم توام خورد رمیم ؛ینیبب دیخودت با گهیاونش رو د-

 !زدیحرف م بیاز جانبم باشد به اتاق رفت چقدر عج یآن که منتظر جواب بدون 

 .وستمیبود پ شیلباس ها ضیرا جمع کردم و به شهاب که درحال تعو زینداشتم م ییاشتها گرید

* 

 م؛یشهاب آشنا بود حرکت کرد یکه به گفته  یدیو به سمت مرکز خر میگرفت یجا نیساعت بعد هردو در ماش مین

هردو هم  میدیکردم رس یشد گوش سپردم زودتر از آنچه که تصور م یکه پخش م یکالم یب یقیدر سکوت به موس

 .میشده بود رفت هک《قاصدک》آن کلمه یکه باال یدیو دوشادوش هم به سمت مرکز خر میشد ادهیزمان پ

فروختند؛  یم یمجلل و مجلس یکه لباس ها ییها کیبه اطراف انداختم، پر بود از بوت ینگاه میپله را باال رفت چند

 داشت که نامش را صدا زدم که به سمتم برگشت و منتظر نگاهم کرد یشهاب جلو تر از من قدم بر م

 کدوم رو انتخاب کنم؟! ه؛یدونم چجور مهمون یمن نم-

 ستادیا کمیه را به سمتم برگشت و نزدها اشاره کردم که چند قدم رفت کیدست به بوت با

 !یتو انتخاب کن ستیقرار ن-

 نگاهش کردم که ادامه داد متعجب

 اعتماد کن قمیبار رو به سل نیا-

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 282



 عشق جنابیعال

285 
 

زد و به راه افتاد و من هم پشت سرش در سکوت به  زیآم طنتیش یآوردم؛ لبخند یسر در نم شیاز کارها واقعاً 

انداختم اما  نیتریبه و یکج کرد و وارد شد؛ نگاه یکیکردم که ناگهان راهش را به سمت بوت یها نگاه م کیبوت

 دم؛یدر حال صحبت با فروشنده د شخوانی! وارد شدم که شهاب را کنار پدمیمن باشد را ند زیکه سا یلباس

 یسورمه ا ید با لباسبع یقیخوش رو بود سر تکان داد و به سمت چپ مغازه قدم برداشت و دقا یفروشنده که زن

 ی قهیبه سمتمان آمد؛ از سل دیدرخش یکمرش که در دستش م یرو یونیو پاپ دیسف یها دیبا مروار نیرنگ مز

 کردم خودم را کنترل کنم. یعشهاب به وجد آمده بودم اما س

 و با شوق گفت: دیرا به دست شهاب سپرد، به سمتم چرخ لباس

 ادیمطمئنم بهت م-

که سمت راست  یزد! لباس را به سمتم گرفت که با لبخند از دستش گرفتم و به سمت اتاق پرو یبرق م شیها چشم

 مغازه بود قدم برداشتم و وارد شدم...

 

 یم ییدر تنم خودنما ییبایزدم و با لبخند به لباس که به ز یبه خودم نگاه کردم، چرخ نهیرا به تن کردم و در آ لباس

 ندیلباس مرا بب نیشهاب با ا نیآرام به درب خورد، از فکر ا یلباس بودم که ضربه ا یشدم در حال بررس رهیکرد خ

مات  دنمیبود که با د ستادهیپشت در ا بیکردم دست در ج زشتر شد دستم را به سمت در بردم و با ظیلبخندم غل

 صورتم شد

 فت:بمش گ یجلو آمد و با صدا یلباس متوقف شد قدم یآمد و رو نییکم کم پا نگاهش

 برگرد-

 یمشک یرا باز کرد و آبشار موها میموها یرو ی رهیرا پر کرد و گ نمانیکه فاصله ب دمیچرخ یاز حرفش کم متعجب

گذاشت و تا اعماق وجودم را سوزاند مرا به سمت خودش  میبازو یدست گرمش را رو خت؛یر میشانه ها یرنگم رو

 گذراند میاز سر تا پا گریچرخاند و نگاهش را بار د

 !یاآلن درست مثل شاهزاده ها شد-

لباسم  ضیحرف دور شد درب را بستم و بعد از تعو یدانستم چه کنم؛ ب یشده بود نم ریکه در قلبم سراز یخوش از

گذاشت و به سمتم گرفت، لباس را  لونیو حساب کرد و فروشنده لباس را در نا دیرفتم شهاب کارت کش رونیب
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 یاحساس ضعف م م؛یدیرنگ لباسم را خر همو کفش  میرا گشت یساعت میبه راه افتادم نبرداشتم و پشت سر شهاب 

   ظهر بود و حرکتم از نگاه شهاب دور نماند کیرنگم انداختم نزد دیسف یبه ساعت مچ یکردم نگاه

 ؟یخوا ینم یا گهید زیچ-

 نه ممنون-

توقف  یسنت یرستوران یبعد جلو یو چند میفتگر یجا نیو در ماش میرفت رونیتکان داد و با هم از پاساژ ب یسر

که  میداشت با عجله همراه شهاب وارد شد یشدم هوا سوز سرد ادهیقدرشناسانه حواله اش کردم و پ ینگاه م،یکرد

که  میگرفت یکه همان اطراف بود جا یزیم یرو ؛لبخند به لبم آورد یشمال یخوش غذا یرستوران و بو یهجوم گرما

 شد  دهیچ زیم یکه شهاب انتخاب کرده بود رو یشمال ییربع بعد از گرفتن سفارش، غذا کی  گارسون آمد و

*** 

 که شهاب گفت: میاما هنوز وارد نشده بود میاز خوردن نهار به خانه برگشت بعد

 دنبالت  امیکار دارم تا ساعت هفت آماده باش م رونیمن ب-

 یرا رو دیخر یها لونیرفت، نا رونیب اطیخوش کرد و از ح یلبش جا یکم رنگ رو یگفتم که لبخند یآرام چشم

و شستن  لیبه سر وضع خانه برسم پس شروع به جمع کردن وسا یکم یداشتم قبل از هرکار میمبل گذاشتم تصم

 ظرف ها کردم که حدود دو ساعت کار برد.

 میحمام شدم و ن یبود به اتاق رفتم؛ حوله را برداشتم و راه میها دیخر یکه حاو ییها لونیو ناالن با نا خسته

 آمدم. رونیرا هم در آنجا گذراندم و باالخره دل کندم و ب یساعت

فر و بعد آزادانه دورم رها کردم شروع  یآنها را کم نییمدل دادم، پا ییبایرا به ز شانیرا خشک کردم و جلو میموها

و  یگلبه یکرد؛ با رژ گونه  راتریرا گ میکه چشم ها دمیکش یط چشم دنباله دارو خ رهیت یآب هیکردم و سا شیبه آرا

 یرا به گوش انداختم به ساعت که شش غروب را نشان م فمیرظ یرژ هم رنگش به کارم خاتمه دادم و گوشواره ها

 ساعت وقت داشتم. کیداد نگاه کردم تنها 

به نظر  بایداشت و واقعًا ز یهمخوان میو مدل موها شیدم با آرابه تن کر یآوردم و به آرام رونیرا از کاورش ب لباس

 یو شهاب وارد شد و ب دیدر قفل چرخ دیآمدم و وارد آشپرخانه شدم که همان لحظه کل رونیاز اتاق ب د؛یرس یم

 میگل کرده بود و دوست داشتم باز هم صدا طنتمیگذشت که اسمم را صدا زد، ش یتوجه به من به اتاق رفت لحظه ا
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 شیشدم قدم ها کینزد یکه صدا ستادمیدرب اتاق ا یآمدم و رو به رو رونینگفتم و از آشپزخانه ب یزیبزند چ

 دیزد به گوشم رس یکه اسمم را صدا م یدرحال

 ...لین-

 صورتم چرخاند و به سمتم آمد یاجزا یادامه حرفش را خورد و نگاهش را رو دنمید با

 !یمعرکه شد-

 و گفت: ستادیآب شد کنارم ا قند در دلم فشیتعر از

 بچرخ-

نگاهش محو من بود و آب دهانش را با صدا قورت داد که باعث خنده ام  ستادمیا شیو در آخر رو به رو دمیچرخ آرام

 عوض شدن جو گفتم: یشد، برا

 ها شهیم رید-

 نگاهش را از صورتم گرفت و به سمت اتاق رفت یسخت به

  شمیاآلن آماده م-

 نیآمد و ا رونیگذراندم که باالخره ب یرا با کالفگ قهیبود نشستم و منتظرش ماندم ده دق یکیکه آن نزد یمبل یرو

 بار من بودم که با شوق نگاهش کردم...

 

رو  ییبایرا به ز شیرا باز گذاشته بود، موها شیباال یبه تن داشت که دکمه  یدیسف راهنیو پ یو شلوار سورمه ا کت

 لب گفتم: ریدر دست داشت؛ نگاهم در چشمانش گره خورد و ز یچرم یبود و ساعت مچبه باال حالت داده 

 ادیبهت م-

 گفت: یمصنوع یلختم دوخت و با سرفه ا یتبدارش را از چشمانم گرفت و به پاها نگاه

 هوا سرده!-
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پارکت ها انگشت  یآرام به سمت اتاق رفتم سرد یانداختم با قدم ها ریرا متوجه شدم و با خجالت سر به ز منظورش

شدن شهاب حس  یرتیاز غ دمیآوردم و پوش رونیرنگم را از کمد ب یگرفته بود؛ ساپورت مشک یرا به باز میپا یها

 یدست فیکرم رنگم و برداشتن ک یپالتو دنیپوش زسرم مرتب کردم و بعد ا یرنگم را رو یداشتم، شال مشک یخوب

 گفت: یبار م کی هیآمدم شهاب درحال مکالمه بود و هر چند ثان رونیام از اتاق ب

 اآلن میایباشه، باشه م-

حرف از  یشد؛ هردو ب یتا آخر عمر در ذهنم حکاک رشیزد که تصو میبه رو یبه تماسش خاتمه داد و لبخند دنمید با

را  یساعت میآمدند، ن یم نییپا برف رقص کنان از آسمان زیر یدانه ها میگرفت یجا نیو در ماش میآمد رونیخانه ب

شدن  ادهیبا پ میتوقف کرد ایبه در کیو نزد ییالیو یخانه ا یکه باالخره جلو میشمال گشت یبایز یها ابانیدر خ

به سمت  نیشهاب بعد از چک کردن ماش د،یکوب یم انهیسرد بر سر و صورتم تاز یشدم هوا ادهیشهاب من هم پ

خراب واقعًا دشوار بود. به  یهوا نیکفش ها و در ا نیقدم برداشت که پشت سرش رفتم؛ راه رفتن با ا الیدرب باز و

خوش کرد اما با اعتماد به شهاب  یدر کنج دلم جا یفیچراغ ها خاموش بود ترس خف یهمه  میرفت نهسمت خا

 که شهاب گفت: میق قدم برداشتمطل یکیهمراهش شدم و چند پله را باال رفتم، درب را باز کرد و هردو در تار

 کنم زونیلباس هات رو بده آو یخوا یم-

 گرفتم و گفتم: واریزده ام را به د خی یها دست

 که؟یچرا تار -

 آوردم و کنار گوشم آرام زمزمه کرد رونینگفت و کمک کرد پالتو و شالم را از تنم ب یزیچ

 تولدت مبارک!-

در  گریپسر و سه دختر د کیدست و سوت آزاده و ماهان به همراه  یسالن روشن شد و صدا یلحظه برق ها همان

  دیچیقرمز رنگ بود، پ یکه پر از بادکنک و گلبرگ ها یسالن

کرد برگشتم نتوانستم خودم را کنترل  یلبم نقش بست و به سمت شهاب که با خنده نگاهم م یلبخند رو ناخودآگاه

 شانه اش گذاشتم و گفتم: یورا پر کردم و سرم را ر نمانیب یکنم و فاصله 

 !ینیتو بهتر-

 ماهان از شهاب جدا شدم یلختم حس کردم که با صدا یبازوها یدستش را رو یگرم
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 برا خونه دیخوبه حاال تشکر کردن رو بذار-

بلند  شانیدست زدن ها یانداختم که باز هم صدا ریبا خجالت سر به ز دند،یبه شهاب زد که همه خند زیر یچشمک

 دمید ییبایبزرگ و ز کینگاهشان را دنبال کردم که آزاده را همراه با ک ریشد مس

 یسع یهنوز شُکه بودم ول نکهیکرد به سمتمان آمد با ا یم ییدر تنش خودنما ییبایکه به تن داشت به ز یلباس

به شهاب انداختم  گرید یبرده بودم نگاه ادیتولدم را از  یمشکالت بودم بکل ریکردم آرامشم را حفظ کنم از بس درگ

 دیحس خوبم را دو چندان کرد آزاده کنارمان رس قشیکه لبخند عم

 تولدت مبارک-

مبل نشستم و  یشهاب رو یبود گذاشت؛ به اشاره  ییرایپذ لیکه پر از انواع وسا یزیم یرا رو کیزد و ک یچرخ

 گرفت یخودش هم کنارم جا

 !میمعارفه دار بعد ببرش؛ تازه بعد از اونم مراسمه ریاول عکس بگ-

زدم چقدر از خونگرم بودنش خوشم آمده بود،  شیبه رو یماهان بود که باز هم سکوت جمع را شکست لبخند یصدا

همه دورمان جمع شدند و ماهان شروع به عکس گرفتن کرد و در آخر چند عکس دونفره از من و شهاب انداخت و 

همه مشغول  م؛یکرد میآزاده تقس کرا با کم کیدم ککه با چشمان بسته کر ییبعد از فوت کردن شمع و آرزو

 خوردن بودند که آزاده گفت:

 دیبهتره با هم آشنا بش-

 کرد و گفت: یبور داشت سرفه ا ییشهاب نشسته بود و پوست برنزه و موها یمبل کنار یکه رو یپسر

 آرش هستم داداش آزاده-

 داشت گفت: زیر یمعصوم و جثه ا یاش که صورت یکنار دختر

 داداش آزاده جونم منم مهسا زن-

و  یمیشدند؛ جمع صم یماهان معرف یو به ظاهر کوچکتر از من بودند خواهر ها بایهم که دو دختر ز وشایو ن روشا

 داشتند با لبخند رو به همه گفتم: یخوب

 خوشبختم تونییاز آشنا-
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و  دیرا به هم کوب شیگذاشت و دست ها زیم یرا رو کشیشده از ک یلبخند جوابم را دادند که ماهان بشقاب خال با

 گفت:

 هم باشه نوبت کادو دادنه یخب حاال نوبت-

 یکوچک یهم پاکت ها ریام یداداش و خواهرهاگذاشتند؛ زن زیم یرو ینسبتًا بزرگ یو آزاده جعبه کادو شده  ماهان

 را روشا زدشهاب بودم و حرف دلم  یگذاشتند که تشکر کردم، اما من فقط منتظر کادو زیم یرو

 آقا شهاب  دیخب فقط شما موند-

 خورد و جواب داد یتکان شیدر جا شهاب

 !میایما هم م دیتا شما شام رو بکش-

 بلند شدم که آزاده با اعتراض گفت: دیبلند شوم، با ترد مینگاه کردم که اشاره کرد از جا مرخشیبه ن متعجب

 ش؟یبریشهاب! کجا م هینامرد نیا-

به جمع انداختم و پشت  یحرف به تن کردم و نگاه یرا به سمتم گرفت ب میاکتفا کرد و پالتو یبه زدن لبخند شهاب

 آمدم  رونیسر شهاب از خانه ب

 از خانه گذاشته بود؟! رونیچه بود که آن را ب شیکادو یعنی

 

کرد  یآرام صورتم را نوازش م یمیحاال نس دیوز یم یدیکه باد شد شیپ یبرخالف ساعت م،یآمد رونیخانه ب از

گرمش گرفت و  یتا کنارش برسم، دستم را در دست ها ستادیا شیاز من جلوتر رفته بود در جا یشهاب که قدم

 .میرفت رونیب اطیهمراه هم از ح

داشتم  یبه شهاب به پشت خانه قدم بر م هیبود و با تک کیتار دیبه گوشم رس ایتاب در یب یخروش موج ها یصدا

 به خرج داده بود! دهینشان دادنش ا یبرا یبیکه به طرز عج ییکادو دنید یکنجکاو بودم برا

 شهاب به سمتم برگشت د،یرس یبه گوش م یبه راحت ایدر یو صدا میبود دهیبه پشت خانه رس حاال

 به بعد چشم هاتو ببند نجایاز ا میدیخب رس-
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کرد  تمیخواست هدا یکه م یدادم هردو دستم را گرفت و به سمت که خواست را انجام یحرف و با لبخند کار یب

 ستادمیا ستادنشیداشتم که باالخره با ا یرا در سکوت به دنبال شهاب با چشمان بسته قدم برم قهیحدود پنج دق

 چشمات رو باز کن-

که اطرافش پر  میبود ستادهیا یچوب یکلبه ا یهمان! رو به رو میروبه رو یصحنه  دنیهمانا و د میشدن چشم ها باز

شمع  یکیگذاشته بود در آن تار یمخصوص یآنها ظرف ها یخاموش نشدنشان رو یبود که برا یروشن یاز شمع ها

 زدم و به سمت شهاب برگشتم  تمصور یبه پهنا یروشن حکم ستاره در آسمان را داشتند؛ لبخند یها

 !باستیز یلیخ نجایا یوا-

 و جواب داد دیخند آرام

 !یدیوز که داخلش رو ندهن-

باران خورده قدم برداشتم کلبه به ارتفاع  یشن ها یحرفش دستم را گرفت و دنبال خودش کشاند، رو انیاز پا بعد

به جلو هُل داد و باز کرد؛  یفاصله داشت و شهاب دو طرفش را با شمع پوشانده بود؛ درب را به آرام نیچهار پله از زم

داده شده بود و در آخر با شمع قلب  نتیز بایو ز زیر یشمع ها ورز قرمز  یبا گلبرگ ها درب تا وسط کلبه یاز ابتدا

 نقش بسته بود. نیزم یرو یبزرگ

به وجد آمده بودم؛ دستم  کیرمانت یفضا نیو ا ییبایهمه ز نیو از ا دمیپر یم نییباال و پا میشدت شوق در جا از

مطبوع و  یهوا ستاد،یا بایمردانه شهاب بود که به جلو قدم برداشت و درست در وسط قلب ز یهنوز در دست ها

 یکه رو ییآورد و دسته مو رونیو شهاب هم شالم را از سرم ب اورمیب رونیرا از تن ب میگرم کلبه باعث شد پالتو

 .فتدیشد نفسم به شماره ب یمباعث  نیقدم بود و هم کیتنها  نمانیب یصورتم افتاده بود را کنار زد؛ فاصله 

 آرام بود گفت: ییکه همچون الال ییکرد با صدا یم یباز میکه با انگشت ها یرا در دست گرفت و درحال دستم

  یو سکوت کن یفقط گوش بد زنمیکه م ییخوام امشب به حرفا یم-

 در چشمانش انداختم و با لبخند سر تکان دادم ینگاه

 یاز خودم بدم اومد؛ به خودم قول دادم انتخابش هرک یریبه انتخاب من زن بگ دیگفت با یکه حاج یاز همون روز-

 باشه عذابش بدم.
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 شدم که ادامه داد رهیصبرانه در چشمانش خ یکرد؛ ب یمکث

 یپا بذارم! م ریبه خودم دادم رو ز ینبودم که قول یمن آدم یخوشم اومد؛ ول تتیاز معصوم دمیتورو د یاما وقت-

شد و  مونیعروس کیکه نزد یسخت تر بود، دو سال گذشت تا وقت یکردن بهت برات از هرعذاب ییاعتنا یب دونستم

 دیاون عکس ها به دستم رس

 اش در عذاب بود اما همچنان ادامه داد یادآوریاز  ییشد گو کالفه

جدا شدنمون اما  یبشه برا یشدم! به هرحال خواستم بهونه ا یعصبان هویچرا  ؟یدونستم چرا برام مهم شد ینم-

تعجب کردم اما  یحرف قبول کرد یشد قانع کنم پس برات شرط گذاشتم که ب یرو هم نم یشک داشتم و حاج

 ادیازم خوشت م دمینگاهت، فهم زبه رزا و طر تیحسود دم،یآلمان و رفتار هاتو د میرفت ینگفتم؛ وقت یزیچ

 را در چشمانم دوخت  نگاهش

 دفتر خاطراتت رو خوندم! یتفاقروز ا هیکه  نیتا ا-

 انداختم تمام احساسم را خط به خط خوانده بود! ریخجالت سرخ شدم و سر به ز از

 چانه ام آورد و مجبورم کرد نگاهش کنم ریرا ز دستش

 از اون روز بود که نگاهم بهت عوض شد ؛یاز اون روز بود که برام مهم شد-

 یهم گذاشتم و برا یرا رو میاز او نداشتم؛ چشم ها یم دست کمداشت و من ه جانیه ییگو د،یکش یقیعم نفس

 که گفت: دمیرا کنار گوشم شن شیکه سال ها در انتظارش بودم منتظر ماندم، صدا ییحرف ها دنیشن

 من... الین-

 

 دوسِت دارم!-

و  ستدیخواست زمان با یدلم م دمیبود که در عمرم شن یجمله ا نیبهتر نیتنم مور مور شد و نفسم بند آمد، ا تمام

 خوردم! یلحظه را م نیسال ها بعد حسرت ا دیدانست شا یچه م یکس میحالت بمان نیدر هم
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شد و در اخر چشمانش را بست، من هم  یم کیآرام نزد دمیباز کردم و صورتش را درست مقابل صورتم د چشم

 ما آغاز شد... یبوسه  نیحس کردم، و اول میلب ها یرا رو شیلب ها یرا بستم که گرم میچشم ها

* 

نشسته بودم و به سمت تهران حرکت  نیگذشت و حاال کنار شهاب در ماش یتولدم م یماندن ادیروز از شب به  دو

دادم و اتفاقات شب تولدم در ذهنم نقش بست؛ آن شب  هیتک یصندل یهم گذاشتم و به پشت یچشم رو م،یکرد یم

 شهیخواد هم یم دلم》گوشم آرام گفت ارو کن ختیبه گردنم آو ییبایشهاب گردنبند ز نیریش یبعد از آن بوسه

 یگردنبند که قلب  فیو ظر بایبردم و پالک ز رمیشال حر ریزدم و دستم را ز یاش لبخند یادآوری با《همراهت باشه

ر را د میبود را در دست مشت شده ام فشردم که حس آرامش به وجودم القا شد و کم کم خواب چشم ها یتو خال

 برگرفت.

 یو متعجب به چشم ها دمیخودم را باال کش یکم دم،ید کمیتکان خوردن بدنم چشم باز کردم که شهاب را نزد با

 شدم رهیمهربان شهاب خ

  م؟یصبحونه بخور میبر یموافق-

 زدم و سرتکان دادم شیبه رو یلبخند

 دم؟یخواب یلیخ-

 داشت با خنده گفت: یاش را برم یآفتاب نکیکه ع یحال در

 ساعت تا تهران مونده میکه نه، فقط ن یلیخ-

 یخنک صبحگاه یشدم که هوا ادهیو پ دمیکش یقیشد نفس عم ادهیزد و دلم را لرزاند؛ پ یکه چشمک دمیخند زیر

گرفته بود  یآن همه درخت جا انیدر م ییبایکه به ز یخانه ا یکسالتم را برطرف کرد، پشت سر شهاب به سمت چا

که  یمفصل یخوب بود، بعد از صبحانه  هوا یبیاز زمستان نبود و امروز به طرز عج یخبر ییگو م؛یقدم برداشت

 حاج صادق توقف کرد. یخانه  یساعت بعد رو به رو کیو حدود  میشهاب سفارش داد به سمت تهران حرکت کرد

مان داشتم همراه شهاب به سمت خانه زهیگرفتن ان یبرا شتریشوم فرار کنم، حاال ب یمحله  نیخواست از ا یم دلم

زدم که در جواب  شیبه رو قیعم یمردانه اش را در دستم قفل کرد، لبخند یآمد و پنجه  کمیکه نزد میقدم برداشت
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 م؛یباز شد و وارد شد یکیبعد درب با ت یقیکه دقا میدآرام به دستم وارد کرد و زنگ در را به صدا در آور یفشار

 کردم لبخند بزنم. یسع یمادرم کنار درب ورود دنیاما با د ردیروح و سرد باعث شد دلم بگ یب اطیح

در آغوشش  قیرنگش را به تن داشت و از قبل الغرتر شده بود؛ به سمت اش رفتم و عم یمشک یلباس ها هنوز

 نیدر ا م؛یدیهم را بوس یبلند شد و هردو با لبخند رو شیاز جا دمیمبل د یرا رو مایکه ن میوارد خانه شد دمیکش

 دست داد. مایشهاب هم با مادر خوش و بش کرد و با ن نیب

 یرا حل کرده بود؛ نگاه زیگرفته و همه چ طیفردا بل یکه به کمک دوست شهاب برا دمیفهم ماین یحرف ها از

 زد. یجان یداشت که لبخند ب دیرفتن ترد یبرا ییقدرشناسانه حواله اش کردم اما گو

تاب  یمادرم ب م؛یکرد یبار آخر از پدر خداحافظ یو برا میبه بهشت زهرا رفت مایاز خوردن ناهار همراه مادرم و ن بعد

و شهاب هم شب را کنار خانواده اش ماند؛ مشغول  میباالخره به خانه برگشت مایشد با اصرار من و ن یبود و آرام نم

 مبل خوابم برد یبودم اما انقدر خسته بودم که رو لمیجمع کردن وسا

* 

نشسته بود و  شیزانو یمبل رو نییصورتم چشم باز کردم که با صورت شهاب مواجه شدم؛ پا یرو ینوازش دست با

 که بر اثر خواب گرفته بود گفتم: ییبا صدا د،یکش یگونه ام م یآرام دستش را رو

 ریصبح بخ-

 ام حس کردم و غرق در لذت شدم یشانیپ یرا رو شیلب ها یهم گذاشتم و گرم یرا رو میآمد که چشم ها کمینزد

 ...زیعز ریصبح بخ-

 ینشستم و با عجله دست میپشت سرش به سرعت در جا یمرد یسرفه  یحرفش را کامل نزده بود که با صدا هنوز

 ...دمیشهاب کش یبوسه  یبه جا

 

تر آمد و  کینزد یج صادق قدمبلند شد، حا شیحاج صادق از جا دنیحرکاتم به عقب برگشت و با د دنیبا د شهاب

 با خنده رو به من گفت:

 ؟یکن یپاکش م یدار-
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 ریشهاب است؛ سر به ز یبوسه  یجا یرو دنمینگاهش کردم و چند لحظه بعد متوجه شدم منظورش دست کش جیگ

 که ادامه داد دمیو آرام خند

 از دست شما جوون ها -

 رفت گفت: یکه به سمت درب م یرنگش را رها کرد و درحال یآب حیاز تسب یا دانه

 فرودگاه میایما هم باهاتون م دیاومدم بگم آماده باش-

 بود به هم گره خورد و بمب خنده ستادهیا یگوشه ا ریخانه خارج شد و نگاه من و شهاب که تاکنون سر به ز از

 مبل نشست و گفت: یدسته  یمنفجر شد، شهاب رو مانیهردو

 باشم ها  کیبار خواستم رمانت هی-

به اتاقم رفتم و  ریش یوانیرفتم؛ بعد از خوردن ل سیبلند شدم و به سمت سرو میتر شد و از جا شیخنده ام ب شدت

 آمدم. رونیام را به تن کردم و بعد از برداشتن چمدان از اتاق ب یو شال و شلوار سرمه ا یکوتاه آب یمانتو

حرف  یشد و ب اطیم و خارج شدم که همان لحظه شهاب وارد حدر خانه نبود، نگاه آخرم را به خانه انداخت یکس

 انداخت پمیبه ت یچمدان را برداشت؛ قبل از رفتن نگاه

 خوش پوش! شهیمثل هم-

 یو چشمان نگران مادرم کم ماین یاخمو یچهره  م،یکرد یبه سمت فرودگاه حرکت م نیبعد همه در ماش یچند

فرودگاه  یآورد؛ باالخره رو به رو یلبم م یلبخند را رو نهیشهاب از آ زیآم طنتیش یکرد اما نگاه ها یمضطربم م

که همان  میشد ادهیدر حال رفت و آمد بودند پ یادیانداختم شلوغ بود و افراد ز رونیبه ب یمتوقف شد، نگاه نیماش

 به سمتمان آمدند. اجونیحاج صادق هم کنارمان متوقف شد و همراه ثر نیلحظه ماش

و مردها هم مشغول آوردن چمدان ها  میکردم و همراه مادرم به سمت فرودگاه قدم برداشت اجونیثربا  یو بش خوش

کردم که کنار  یشدند؛ با ورودمان همان لحظه شماره پروازمان اعالم شد، با آمدن مردها با حاج صادق هم روبوس

 گوشم گفت:

 مثل پدرت منتظرته! نجایا یکیباشه  ادتی شهیهم-

 جمع شد و گفتم: میر چشم هاحرفش اشک د از
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 دیزنده باش-

 شد  رید دیعجله کن-

کالفه ام کرده  یموقع خداحافظ اجونیمادر و ثر یها هیشهاب بود که باعث شد از حاج صادق جدا شوم، گر یصدا

کردند؛ بعد از  مانیو مادر هم همراه مایزدم و کنار شهاب که راه افتاده بود قدم برداشتم که ن شانیبه رو یبود لبخند

بلند شد که همان لحظه  ریتاخ قهیبا ده دق مایهواپ مانیها یصندل یگرفتن رو یدادن چمدان ها و جا لیتحو

گذاشتم که با چشم  فشیظر یدست ها یو دستم را رو دمیمادرم را د یچشم ها یاز گوشه  یقطره اشک دنیچک

 هم گذاشت. یاشکبار نگاهم کرد و چشم رو یها

بود، کالفه بودم و حوصله ام سر رفته بود که  رهیبا اخم به رو به رو خ مایا با مجله سرگرم کرده بود و نخودش ر شهاب

منتظر نماندم و  ادیکودک که ز دنید یکنجکاو بودم برا دم؛یشن ییجلو یرا از صندل یبچه گانه ا یهمان لحظه صدا

 اهم کرد.شد و نگ لندب شیاز جا یکوچکش به صندل یبچه با گرفتن دست ها

لبخند زدم که  شیحدوداً سه سالش بود به رو ؛یعسل ییبسته بود و چشم ها یکه خرگوش ییطال ییبا موها یدختر

 و کودکانه اش گفت: نیریبا زبان ش

 دالم-

 و آرام گفتم: دمیو تپلش کش دیسف یگونه ها یرو یضعف رفت و دست دلم

 زمیسالم عز-

دادم که شهاب سر خم کرد و کنار  هیتک یبه صندل وسیلحظه مادرش او را کنار خودش نشاند؛ ناراحت و ما همان

 گوشم گفت:

 ؟یاز اونا داشته باش یکی یخوا یم-

 لب گفتم: ریتمام مدت حواسش به من بود! از حرفش خنده ام گرفته بود اما با حرص ز پس

 فکرشم نکن! یحت-
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با فرود  میکه در آسمان آلمان هست میدیداد، چند ساعت بعد با اعالم خلبان فهم هیتک یو به صندل دیخند مردانه

 یزیرفت، چ ینیگرفت و به سمت ماش لیو شهاب چمدان ها را تحو میشد ادهیپ مایبا کمک شهاب و ن مایآمدن هواپ

 و شهاب آدرس را گفت. میشدترمز کرد؛ سوار  مانیبعد کنار پا یقیبه راننده گفت که دقا

ساعت بعد در  مین م؛یخواست زودتر به خانه برس یغروب بود و به خاطر نخوردن ناهار گرسنه بودم و دلم م کینزد

کرد  یمادرم با دقت به اطراف نگاه م م،یشد ادهیمتوقف شد و پ نیشهاب ماش یخانه  یآشنا و در آخر جلو یکوچه ا

 به سمت درب رفتم و زنگ را فشردم

  ستیخونه ن یکس یخوشگله فکر کنم فراموش کرد-

 

در  میتا من و مادر وارد شو ستادیرا در قفل چرخاند و کنار ا دیکه کل ستادمیشهاب بود، خجالت زده عقب ا یصدا

 حرف نزده بود! یکلمه ا یحت ماین نیب نیا

آمده پر بود؛ شهاب چمدان به دست جلوتر  شیکه به گمانم چند روز پ یاز برف شیجا یانداختم، جا اطیبه ح ینگاه

 دیرس یبه نظر م ریخانه دلگ کیسرد و تار یهوا م،یرا باز کرد که وارد شد یاز ما پله ها را باال رفت و درب ورود

کردم،  تیخسته بود پس دستش را گرفتم و به باال هدا درمبرق را زدم و شهاب هم شوفاژ ها را روشن کرد؛ ما دیکل

 گذاشتم و گفتم: ارشیو دنج در اخت بایز یاتاق

 ارمیدر بره منم برم چمدون ها رو ب تیخستگ نیبش یکم-

 به سالن انداختم که... یاز چمدانم نبود! نگاه یآمدم اما خبر نییها را پا پله

 

حضورم  یمصنوع یآمدم و با سرفه ا نییرفت، چند پله را پا یکه چمدان به دست به سمت اتاقش م دمیرا د شهاب

 ا اعالم کردم که به سمتم برگشتر

 شده، آخه اون چمدون منه! یکنم اشتباه یفکر م-

 باال انداخت  ییابرو

 کنم جاش تو اتاق من باشه! یفکر م-
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 انداختم و گفتم: ریسرخ شده که سر به ز میکردم گونه ها حس

 آخه...-

 چمدان را رها کرد و به سمتم آمد یو دسته  دیحرفم پر وسط

 نمتیبب-

 شدم شیرایبلند کردم و محو نگاه گ سر

 مگه نه؟! یکه مال من باش شهیمحسوب م یخوب لیدل یکه من دوِست دارم و توام دوستم دار نیا-

که شهاب به  یمن هم مثل تمام دخترها از درخواست دیو آب دهانم را با صدا قورت دادم، شا دمیرا فهم منظورش

 به سمت اتاقش رفت و گفت: دیاز جانبم نشن یجواب یطور نامحسوس کرده بود واهمه داشتم؛ وقت

  یرو تو کمد جا بد لتیوسا یایبهتره ب-

شدم که تپش قلبم را تندتر کرده بود، وارد اتاق که  یریهم اتاق بودن با شهاب غرق در حس خاص و وصف ناپذ از

ا به سمتم فوت کرد؛ کنار زد و دودش ر یکه در دستش بود پک محکم یگاریکاناپه لم داده بود و به س یشدم رو

وسط اتاق رها کرده بود  زیرا که کنار م مدانسمت چپ اتاق اشاره کرد، چ یواریبودم که به کمد د ستادهیدرب ا

را هم کنارش  یشخص لیبودم به کمد انتقال دادم؛ وسا دهیرا که مرتب در آن چ میبرداشتم و بازش کردم لباس ها

 شیکرده بودم ن رشیبا نگاهم غافل گ اینگاهش را حس کردم و به سمتش برگشتم، گو ینیسنگ یدادم لحظه ا یجا

 زدم و گفتم: یخند

 ؟یهست یزیمنتظر چ-

 طلبکارانه جواب داد یباال انداخت و با لحن ییابرو

 !رمیزدن زنم الزم باشه اجازه بگ دید یکنم برا یفکر نم-

 فتم و با خنده گفتم:بستم به سمت درب اتاق ر یکه درب کمد را م یدرحال

 از دست تو!-
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و متعجب نگاهش کنم، خودش را به من رساند و  ستمیبلند شد که باعث شد از حرکت با شیاز جا یو ناگهان عیسر

 با خنده گفت: دیچهارچوب درب گذاشت و سد راهم شد؛ نگاه متعجبم را که د یرا رو شیدست ها

 ینش کنبوسه مهمو هیبه نظرم شوهرت خستس و بهتره به -

آورد و با انگش  کیکرده بود که صورتش را نزد جمیاش گ یحالت ناگهان ریی! تغاورمیبود شاخ در ب کیتعجب نزد از

 گونه ام ضربه زد و گفت:  یاشاره اش رو

 نجایا-

   عقب رفتم یخنده قدم با

 شهاب بذار برم مامانم منتظره-

 باال انداخت و جواب داد شانه

 یاتاق خالص بش نیاز ا یتونیم دنمیفقط با بوس-

صورتش را کج کرد و  یکرد! در آخر به سمت اش رفتم که با حالت خنده دار یم وانهیشده بود و من را هم د وانهید

صورتش  یصورتش کاشتم که گرم یرو یقیو عم عیسر بوسه  تا هم قدش شوم ستادمیپنجه ام ا یرو ستاد؛یمنتظر ا

جدا شدم کنارش زدم و  عید که با خجالت سریکمرم کش ی، دستش را روباعث شد نفسم را حبس کنم میلب ها یرو

 و با عجله پله ها را باال رفتم. دمیقهقهه زدنش را شن یآمدم؛ صدا رونیاز اتاق ب

 یشهاب سر کنم از فکرم خودم خنده ام گرفت انگار درمورد پسر سه ساله ا یها طنتیمن چطور شب را با ش یخدا

زدم، پسر من و  یظیکه همچون شهاب بود را در ذهنم تصور کردم و لبخند غل یسر بچه اپ یزدم؛ لحظه ا یحرف م

 شهاب!

 دمیکش یباف ایدست از رو ماین یصدا با

 ؟یگفت یزیچ-

 تکان داد  سر

  یزنیو لبخند م یسادیها کنار در اتاق وا وونهیچرا مثل د گمیآره م-
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 حالت خودم خنده ام گرفت از

 کردم یفکر م ندهیخوب آ یداشتم به روزا-

 زد یپوزخند

 !ندهیآ-

تخت  یرو قیدر خواب عم یباال انداختم قصد داشتم وارد اتاق مادر شوم اما وقت یسمت پله ها رفت؛ شانه ا به 

و به شهر  ستادمیا یا شهیش واریرفت که کنار د یم یکیآمدم هوا رو به تار رونیحرف ب یمنصرف شدم و ب دمشید

 .ستمینگر اهویپره

آماده کنم اما  یزیشام چ یباز هم سراغم امد به آشپزخانه رفتم تا برا یرفتم؛ حس گرسنگ نییشدن هوا پا کیتار با

آب پر کردم  یوانیراحت ل الیداد؛ با خ یسفارش غذا م ییگو دمیشهاب را در سالن شن ینکردم که صدا دایپ یزیچ

 دمیو نوش

**** 

و  مایچمدانش را برداشت و به اتاق رفت و ن مایشد مادرم به کمک ن خورده نیسنگ ییاز خوردن شام که در فضا بعد

 یبروند؛ کالفه جلو رونیب ماین یگرفته  یعوض شدن حال و هوا یشهاب و برا شنهادیگرفتند به پ میشهاب هم تصم

 شد و خوابم برد... نیگسن میرا گذراندم که کم کم چشم ها ینشستم و ساعت ونیزیتلو

 

 یرفت حس کردم و ب یچشم باز کردم و خودم را در آغوش شهاب که به سمت اتاق م یفیخف یتکان خوردن ها با

هم گذاشتم هنوز  یرا رو میتخت گذاشت؛ چشم ها یمرا رو یحرف فقط نگاهش کردم که وارد اتاق شد و به آرام

 ریزد و عقب رفت از تاث یگردنم حس کردم، آرام بوسه ا یشهاب را رو یآمد و گنگ بودم که لب ها یخوابم م

 از آرامش گفت: زیلبر یکردم؛ با لحن دایپ یبیبرخورد نفس گرمش بر گردنم حال غر

 کردم؟! دارتیب-

شدم و  کشیمکث کردم و نزد یبگذارم، کم شیبازو ینگفتم که دستش را باز و اشاره کرد که سرم را رو یزیچ

 کاشت و کنار گوشم گفت: میموها یرو ید و بوسه اکر میشروع به نوازش موها دمیرا د شیلب ها یلبخند رو
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 دوسِت دارم-

که  شیبه چشم ها یام بود، سر بلند کردم و نگاه یفرد زندگ نیتر یکه دوست داشنت یشدم در عشق ناب مرد غرق

 گفت: دیگذاشت و با ترد میبازوها یزد انداختم، دستش را رو یدر آنها موج م ازیخواستن و ن

 اجازه هست؟-

 داشتم! ازیدخترانه ام تنها به تکان دادن سرم ن یایبا دن یخداحافظ یمن برا و

*** 

گاه سرش کرده بود و نگاهم  هیکه دستش را تک دمیدلم حس کردم چشم گشودم و شهاب را د ریکه ز یفیدرد خف با

 گفت: طنتیزد و با ش یبازم لبخند یچشم ها دنیکرد؛ با د یم

 !زمیخانوم شدنت مبارک عز-

رفته است، پتو را کنار زدم که همان لحظه از  نییپا دمیتخت فهم یاز تکان ها دم؛یسرم کش یخجالت پتو را رو از

پس حوله ام را برداشتم و به حمام  رمیرفع دل درد کالفه کننده ام دوش بگ یگرفتم برا میرفت تصم رونیاتاق ب

 رفتم.

که تنم را به شهاب  نیا یادآوریشدم، از  رهیو به خودم خ ستادمیبزرگ حمام ا ی نهیآ یاز شستن تنم رو به رو بعد

بود حوله به تن از حمام  یبلندم که واقعاً کار خسته کننده ا یداشتم؛ بعد از شستن موها یبیسپرده بودم حس عج

ناخودآگاه دستم سمت کمربند حوله ام رفت و گره  دم؛یدتخت نشسته بود  یکه رو یآمدم و شهاب را در حال رونیب

 دیآن را محکم کردم اما حرکتم از چشم شهاب دور نماند و مردانه خند

 رفتم و رو به شهاب گفتم: میسمت کمد لباس ها به

 روتو اونور کن لباس هامو بپوشم_

 و جواب داد دیخند بازهم

 !ینره اآلن شرعًا و قانونًا زن من ادی-

 گفتم: غیو با ج دمیکوب نیحرص به زمرا با  میپا
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 شهاب!-

 زد گفت: یکه خنده در آن موج م یرا باال آورد و با صورت شیها دست

 خندم  یباشه باشه نم-

 یزیچ شیخندد؛ از پسر مغرور چند وقت پ یکه م دیفهم شدیم شیاما از تکان خوردن شانه ها ستادیبه من ا پشت

رنگم را به تن کردم و  یطوس نیو شلوار ج یداد، ژاکت صورت یبود که حرصم م شیها طنتینمانده بود و حاال تنها ش

 یواشکیبود  ستادهیبه شهاب که پشت به من ا یو بدون گفتن حرف نیو پاورچ دمیچیپ میکوچک به موها یحوله ا

 رفتم و به سمت آشپزخانه قدم برداشتم.  رونیب

ها  نتیتند کردم که با ورودم مادرم را درحال مرتب کردن کاب توجه ام را جلب کرد و قدم لیوسا ییجا به جا یصدا

به  یگونه اش کاشتم که با لبخند اشاره ا یرو یاز وجودش خدا را شکرگزار شدم و به سمتش رفتم و بوسه ا دم،ید

 بود کرد  دهیآن صبحانه چ یکه رو زیم

درمانش  یهرچه زودتر برا دیبود باتنگ شده  شیصدا یو نشستم، دلم برا دمیرا عقب کش یکردم و صندل تشکر

 .میشد یدست به کار م

باال انداخت،  ییبودم را به دهان گذاشتم که شهاب وارد آشپزخانه شد و ابرو دهیآن خامه مال یکه رو ینان تکه

را برداشت و  رمیش وانینشست ل میبه مادرم کرد؛ رو به رو یدندان نما زدم که خنده اش گرفت و سالم یلبخند

   که با اخم نگاهش کردم دیاز آن نوش یجرعه ا

 دکتر؟ میامروز مادر رو ببر یموافق-

 شدم و با ذوق جواب دادم یاز خوش زیکه به فکر مادرم بود لبر نیا از

 هیاگه بشه عال-

 که در دهانش بود را قورت داد ینان لقمه

 بشه خانومم! دیبا یبخوا یبه بعد تو هرچ نیاز ا-

 برد  گرید ییایکه آخر جمله اش به کار برد مرا به دن یتیمالک میم

 شد گفت: یبلند م شیکه از جا یدرحال د،یکش رونمیاش از هپروت ب یزنگ گوش یصدا
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  میبر گهیساعت د میکنم با دکتر که ن یمن هماهنگ م دیآماده باش-

را در  شیبلند شدم؛ دست ها میکرد انداختم و از جا یبه مادرم که با لبخند نگاهمان م یلب گفتم و نگاه ریز یچشم

 دست گرفتم و با خواهش گفتم:

 دعا کن! مونیخوشبخت یمامان برا-

 گذاشتم  شیدست ها یرو یهم فشرد که بوسه ا یآرامش چشم رو با

 صدات لک زده یدکتر دلم برا میدورت بگردم برو آماده شو بر-

رفت بعد از  رونیبه خوب شدن نداشت؛ سر تکان داد و از آشپزخانه ب یدیدرچشمان مهربانش بود و انگار ام یغم

 یو به سمت اش که رو دمیام را شن یزنگ گوش یآماده شدن به اتاق رفتم که با ورودم صدا یبرا زیجمع کردن م

 بست و تماس را وصل کردم که... شلبم نق یاسم مخاطب لبخند رو دنیکنار تخت بود رفتم و با د یعسل

 

 انداز شد نیدر گوشم طن ماهیفر یپرانرژ یصدا

 معرفت خودم یب قیسالم بر رف-

 ؟یخوب وونهیسالم د-

 زد جواب داد یدر آن موج م یمصنوع یکه غم ییصدا با

 چرا خاموش بود ها؟ تیگوش ؟یبود یاصالً خود تو کدوم گور ست،ین ادمیبه  چکسیه یچه احوال یچه حال-

 لبم محو شد ینبود پدرم لبخند رو یادآوری از

 چه خبرته! ریترمز بگ-

 کردم و ادامه دادم یمکث

 پدرم رو از دست دادم-

 گفت: یشد و در آخر با آرامش و دلسوز یطوالن سکوتش
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 خبر بودم! یشرمنده ب گم،یم تیتسل-

 

 به خودم زدم نهیدر آ نیغمگ یلبخند

 

 زمیممنون دشمنت شرمنده باشه عز-

 مقدمه گفت: یب

 دنت؟ید امیامروز ب یوقت دار-

 گفتم: یفکر چیه بدون

  شمیخوشحال م-

آوردم که قرار بود مادر را به دکتر ببرم اما زشت  ادمیحرف تماس را قطع کرد، تازه به  یکرد و ب یخنده خداحافظ با

رفتم مادرم را صدا زدم و خودم  رونیدادم؛ به سرعت آماده شدم و از اتاق ب یهم جواب رد م ماهیشد اگر به فر یم

با لبخند به سمتش  دم،ید اطیح یگوشه  یبرف ها یرو زدنرفتم که شهاب را درحال قدم  رونیزودتر از خانه ب

 به پشت سرم انداخت یاو هم کنارم آمد و نگاه دنمیرفتم که با د

 پس مادر کجاست؟-

 اآلن  ادیم-

 شوق داشتند با خنده گفت: یدیجد یازب افتنیکه از  یرا گرفت و همچون کودکان دستم

 داره! یچه حس خوب نیبب ایب الین-

به همان رنگ از او  یرنگ و شلوار یمشک یرخش انداختم پالتو میبه ن یو دست در دستش قدم برداشتم، نگاه آرام

 یپرمعن یبه خود آمدم که با لبخند یشده بودم و وقت شیمحو تماشا اریاخت یجنتلمن به وجود آورده بود؛ ب یمرد

 یآمد؛ شهاب فشار رونیهمان لحظه مادرم از خانه ب هنگاهم را از چشمانش گرفتم ک یکرد، با دستپاچگ یبراندازم م

 قدم برداشت و من هم، هم قدمش شدم. نیبه دستم که در دستان گرمش بود وارد کرد و به سمت ماش

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 302



 عشق جنابیعال

305 
 

به اطراف انداختم خلوت بود و تنها چند  ینگاه م،یدیزود به مطب دکتر رس و برخالف تصورم میگرفت یجا نیماش در

و با ورودمان به مطب کوچک و جمع  میقدم برداشت یهرسه به آرام دم؛یدر پارک رو به رو د یپسر بچه را درحال باز

 زیختر پشت مبه سمت د تیرا پر کرد، شهاب با جد مبود مشام یمنش زیم یکه رو یخوش قهوه ا یو جور دکتر بو

 میکرد؛ وارد شد ییدست به سمت تنها درب اتاق ما را به اتاق دکتر راهنما یگفت که دختر با اشاره  یزیرفت و چ

 یمبل ها یخوش از ما استقبال کرد رو یبود، با رو ختهیآن ر یاز جلو یکه کم ییقد بلند بود با موها یدکتر مرد

را به  دیکه نور خورش یبزرگ ینگاهم را در اتاق چرخاندم پنجره  میاتاق نشست یگوشه  زیم یرو به رو نگر یمشک

 کرده بود. نیداد اتاق را روشن و دلنش یدرون راه م

رو به رو  وارید یبه اطراف انداختم و رو ینگاه یکرد و به ما هم خوش آمد گفت دزدک یبا شهاب خوش و بش دکتر 

به اعتقاداتش! شهاب  بندیبود و پا یرانیچشمم خورد، پس دکتر ا به《اهلل》آن نوشته بود یرو ییبایکه به ز ییتابلو

تر  ظیشد استرس گرفتم چون هرلحظه اخم دکتر غل مطالعهپرونده را از مادرم گرفت و به دکتر داد و اوهم مشغول 

 چشمش برداشت و نفسش را رها کرد  یاش را از رو یطب نکیشد و من نگران تر، در آخر ع یم

 سر اصل مطلب رمیم ستمین ینیچ خب من اهل مقدمه-

 کرد، نفسم بند آمده بود که با اشاره به مادرم ادامه داد یمکث

 !ارنیقدرت تلفظشون رو به دست ب توننیده جلسه م یط-

شادش نگاه کردم  ی! با لبخند به سمت مادرم برگشتم و به چشم هانیرا داشتم به جز ا یزیهرچ دنیشن توقع 

 شد! دهینگاهمان بر سمانیدکتر ر یام شد اما با صدا رهیو قدرشناسانه به شهاب انداختم که او هم خ قیعم ینگاه

 شروع درمان یبرا دیاریب فیساعت تشر نیشما از فردا هم-

 یمادرم که در قاب شال مشک یدر چهره  یخوشحال م،یآمد رونیو تشکرکنان از مطب ب میبلند شد مانیجا از

کرد او هم  یدر پخش پل یمیو شهاب آهنگ مال میگرفت یجا نیخورد؛ در ماش یچشم م بود به انیرنگش نما

 آن حک کنم! یرا رو شهابباعث شد با انگشتم اسم  نیماش ی شهیش یراند بخار رو یخوشحال بود و آرام م

را که  ینشده بودم گوش ادهیرا داشتم، هنوز پ ماهیآوردم که قرار مالقات با فر ادیتازه به  اطیدر ح نیتوقف ماش با

 را لمس کردم و تماس متصل شد ماهیکنارم بود برداشتم و اسم فر

 هنوز؟ یومدین یسالم فر-
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  دیکش یدر گوش یقیعم نفس

 رو! افشیگاه قبرج زهرمارتون کالفم کرد انگار طلب داره؛ تورو خدا ن نیساعته اومدم ا میتو؟ ن ییاوف کجا-

متعجب حواله ام  یشهاب نگاه د،یچیمردانه در گوشم پ یخنده ا یادم که صداد یگوش م شیو واج به حرف ها هاج

 شدم  ادهیپ نیکرد از ماش

 !یتوام که الل شد-

 جلوتر از من به خانه رفت  مادرم

 تو؟ ییاالن کجا-

 کرد و جواب داد یمکث

 خونتون! -

را  ماین یخنده  ی! قدم تند کردم و وارد خانه شدم بعد از مرگ پدرم صداماینبود جز ن یمردانه کس یآن صدا پس

 جلو رفتم... یچند قدم دیقهقهه اش به گوشم رس یبودم اما با ورودم صدا دهینشن

 

 کرد یبود نگاه م ستادهیکه دست به کمر پشت به ما ا ماهیکه متعجب به فر یدر حال دمیرا د مادرم

 ها؟ لباس خودمه دوست دارم ؟یاصالً مگه تو فضول نمیبب-

رسا سالم کردم که  ییلبم نشست و با صدا یرفت، از خنده اش لبخند رو یم سهیبود که از خنده ر ماین شیبه رو رو

 یانداخت و به آرام ریمادرم سر به ز دنیاما با د دیبگو یزیبه سرعت به سمتم برگشت دهان باز کرد که چ ماهیفر

 ستادیا ماهیخورد کنار فر یکه آثار خنده هنوز در چهره اش به چشم م ید شد و درحالبلن شیاز جا مایسالم کرد؛ ن

 لب آرام گفت: ریز دنشیبا د یکه فر

 شده آبروم جلو ننت رفت لیذل-
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سرخ تر از قبل شود؛ شهاب وارد خانه شد و  ماهیمنفجر شود و صورت فر مایبود که بمب خنده من و ن یفرصت نیا و

که  یحرف بزند کالفه شده است؛ شهاب درحال تواندیکه نم نیدانستم از ا یهمان لحظه مادر به سمت پله ها رفت، م

 دندان نما زد و گفت: یلبخند دنشیبا د ماهیو فر ستادیرنگش کرده بود کنارم ا یمشک نیج بیدست در ج

 پسره! نیعه؛ ا-

 گفت: شخندیگرفته بود و شهاب با ن ام خنده

 اسم داره ها! نیا-

 نشست جواب داد یمبل م یزد و رو یرا کنار م مایکه ن یشانه باال انداخت و درحال ماهیفر

 یریگ یپاچه م گمیاسمتم که م ست،ین ادمیواموندت رو  یلیاون فام-

را  ماهیفر  به شهاب که با حرص ینگاه چد،یقهقهه زدنمان در خانه بپ یبود که صدا یکاف مایبرخورد نگاه من و ن تنها

و کنار  دیبلند شد و در آغوشم کش شیآورد و از جا ادیرفتم که تازه من را به  ماهیکرد انداختم؛ به سمت فر ینگاه م

 گوشم گفت:

 ذاره! یعنتر که حواس برام نم یپسره  نیا دیببخش یوا یا-

بود اشاره  ستادهیجلوتر ا یکه درحال پچ پچ با شهاب کم مایکردم و متعجب نگاهش کردم به ن شیاز خودم جدا یکم

 سوزناک گفت: ییکرد و با صدا

 !یشد نجاین یلباست مثل الک پشت ها نیبا ا گهیبه من م-

به  ثشیبنگاه خ دنیپنهان کردن خنده ام تالش کردم اما با د یبرا یبه لباس سبز رنگش انداختم و به سخت ینگاه

با  یمصنوع یبا اخم ماهیرا به خود جلب کردم، فر مایکه توجه شهاب و ن دمیبلند خند یتحمل نکردم و با صدا ماین

 بلند گفت: یصدا

 !دیکم بود دوتا شُد یکیچشمم روشن -

 حلقه کرد و گفت: میآمد دستش را دور شانه ها یکه به سمتم م یدرحال شهاب

 البته سه تا-
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 نازک کرد و جواب داد یپشت چشم ماهیفر

 کنم یالبته من تو رو حساب نم-

نشست و  ماهیفر یتک مبل رو به رو یرو ماین دم؛یخند زیبرگرداند و من ر یرو ماهیکرد که فر یظیاخم غل شهاب

 گفت: ماهیرو به فر یالیخیبا ب مایگرفتم که ن یمن هم کنار شهاب جا

 یرو زنده کرد میخاطرات کودک هیگذشته لباس قشنگ یاز شوخ یول-

 تمام جواب داد ییهم با پررو ماهیفر م،ینیبرگرداند که خنده اش را نب یرو

 خوشت اومده تو بپوشش یلیاگه خ-

بلند شدم که شهاب دستم را گرفت و با  میاز جا م؛یدیهردو با شهاب خند یعروسک راهنیدر آن پ مایتصور ن از

 ام شد رهیپرسشگرش خ ینگاه

 ارمیقهوه ب رمیم-

که با خنده از کنارشان  ردیبگ ماهیهنوز در تالش بود که لباس را از فر مایتکان داد و با لبخند دستم را رها کرد، ن سر

دادم تا  هیتک نتیدادم و به کاب یجا ینیگذشتم و به آشپزخانه رفتم قهوه ساز را روشن کردم و فنجان ها را در س

 را حس کردم و با لبخند نگاهش کردم ابشهنگذشته بود که حضور  یقیقهوه آماده شود؛ دقا

 ؟یخوا یم یزیچ-

 گرفت دستم را در دست گرفت و آرام گفت: یرا پر کرد و کنارم جا نمانیب یقدم فاصله  چند

 حالم باهات خوبه! یکنم ول یباره تجربش م نیباشم؛ اول شتیخواد همش پ یکه دلم م هیدونم چه حس ینم-

 دیخند ینم یحت یکس یکه جلو یشد شهاب مغرور یو حواله نگاهش کردم، باورم نم ختمیحسم را در نگاهم ر تمام

در  یقهوه ساز عقب رفت و کالفه دست یآورد اما با صدا کمیکند؛ سرش را نزد یم یتاب یکنارم بودن ب یحاال برا

 و گفت: دیکش شیموها

 شانس! یبِخُشک-
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قهوه ظرف شکالت را به دستش دادم و هردو به  ختنیربعد از  دم،یکش رونیو دستم را از دستش ب دمیخند زیر

 یبه شهاب انداختم و با صدا ینگاه م؛یستادیمبل ا یِچند قدم مایو ن ماهیفر یخال یجا دنیاما با د میسالن برگشت

 که گفت: ماین

  میینجایا-

 ...میدیسر وضعشان بلند خند دنیو با د میعقب برگشت به

 

 ماین یرا به تن داشت گذراندم و در آخر رو مایرنگ ن یگشاد و سورمه ا راهنیکه پ ماهیفر یرا از سر تا پا نگاهم

 را به تن داشت ماهیفر شیمکث کردم که لباس چند لحظه پ

 با حرص گفت: ماهیفر

 الک کم داره که بشه خانوم خونه هیفقط -

که به  ییو با همان لباس ها میدیرفت که همه خند یبا عشوه چشم غره ا مایبار خودش هم خنده اش گرفت، ن نیا

 ماهیبا وجود فر شیعبوس و بدخلق چند روز پ یمایبود که از ن بیعج م؛یتن داشتند مشغول خوردن قهوه شد

 نبود! یخبر

من را به تن  یاز لباس ها یکی ماهیکه فر نیگذشت و در آخر بعد از ا مایو ن یفر نیریش یها یروز با لج و لجباز آن

 شان رفت.کرد به خانه

*** 

شک آن  یشد، ب یم شتریو ب شتریخورد و توجه و احساس شهاب نسبت به من ب یهم هاشور م یدر پ میها روز

بردم و خودم را در  یفراهم کرده بود شب ها به آغوش امنش پناه م میکه سال ها در انتظارش بودم را برا یزندگ

 کردم! یم رقبود غ ییشقانه اش که در گوشم همچون الالعا یعشق و زمزمه ها یایدر

شهاب  یو اصرار خودم قرار بود منش شنهادیمادرم رو به بهبود بود و به پ تیهفته گذشت و با کمک دکتر وضع کی

خودش را در جو  یروزها به خوب نیکه ا ماهیمرا بوجد آورده بود؛ امشب قرار بود همراه خانواده و فر نیشوم که ا

 بودم. دهیاز آن شن یادیز فیکه تعر میبرو یورانبه خانه به رست ایبرگشتن سون یداده بود برا یواده جاخان
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شهاب که خواسته بود آماده شوم دل  امکیغروب بود و با پ کیاما قبول نکرد، نزد دیایمادرم خواستم همراهمان ب از

را انتخاب کردم و  یرنگ یمشک کیو شلوار براق و ش دمیپوش یشرت قرمز رنگ یکندم و به اتاق رفتم؛ ت ونیزیاز تلو

شانه ام  یبافتم و سمت چپ رو ییبایرا به مدل ز میداشت را به تن کردم؛ موها یمشک یشنل قرمزم که خط ها

هم رنگ  یزدم که جذاب ترم کرد، بوت ها میبه لب ها یصورتم نشاندم و رژ سرخ یرو یمیمال شیکردم؛ آرا شیرها

 رفتم. رونیا کردم و بشلوارم را به پ

 زدیدر آن موج م یکه خستگ یدر خانه مشغول کردم که باالخره شهاب با صورت دنیخودم را با چرخ یساعت مین

 زد قیعم یلبخند دنمیوارد شد و با د

 سالم-

 سالم پرنسسم-

 گونه ام کاشت  یآرام رو یزدم که بوسه ا یحیمل لبخند

 شمیمنتظر باش اآلن آماده م کمی-

 زد و گفت: یآمد و چرخ نییمنحصر بفرد از پله ها پا یپیبا ت مایسمت اتاق رفت، هنوز درب را نبسته بود که ن به 

 چطورم؟-

 هم گذاشتم و گفتم: یاشاره و شصتم را رو انگشت

 !یعال-

د؛ کنار دادن یهست اما هرچه بود هنوز بروز نم یزیچ ماهیاو و فر نیدانستم ب یرفت، م رونیباز از خانه ب شین با

بدون او  دینوروز مانده بود اما پدرم نبود و ع دنیکردم که تنها ده روز تا فرا رس یفکر م نیبودم و به ا ستادهیپنجره ا

 یکفش ها دم،یبه باال کش شیبرگشتم و نگاهم را از نوک پا سمتشآمد به  رونینداشت؛ شهاب از اتاق ب ییمعنا

رنگش  یمشک یچشم ها یهم رنگ شنلم به تن داشت؛ در آخر رو راهنیهم رنگش را به همراه پ نیو ج یمشک

به سمتم آمد و انگشت  دیام را که د رهیو نگاه خ قیکرد، لبخند عم یم یمردانگ میروزها برا نیماندم چقدر ا رهیخ

 که مایزد و ن یو شهاب بوق میگرفت یجا نیدر ماش م؛یرفت رونیحرف از خانه ب یش را در دستم قفل کرد و بیها

 میو چند کوچه که گذشت میرا سر راه سوار کن ماهیگرفت؛ قرار بود فر یجا ییجلو یصندل یدرحال مکالمه بود و رو
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 نیبلند و لختش که طرف یرنگش با موها دیسف یگرفت پالتو یکنارم جا ماهیبعد فر یمتوقف شد و لحظه ا نیماش

 بلند گفت: یگذاشت، با من دست داد و با صدا یم شیبه نما شتریرا ب طنتشیپر ش یبود چهره  ختهیگردنش ر

 سالم -

 به عقب برگشت و جواب داد ماین

 !یسالم کن غیکه با ج شهینم لیدل نیاما ا یذوق کرد دنمیدونم از د یم-

و  رایافتاد و نگاه گ نهیینگاه خندانم به آ یلحظه ا دم،یخند یصدا م یاز حرص سرخ شده بود و من آرام و ب ماهیفر

 مایو ن ماهیفر یها یراه را با شوخ ی هیانداختم بق ریو سر به ز ختیدر دلم فرو ر یزیاب را شکار کرد، چجذاب شه

 ییبایباغ که به ز یو در سکوت به سمت درب ورود میاده شدیپ یکیرستوران ش-باغ یو در آخر رو به رو میگذراند

 میحوض عظ ستادم؛یا میدر جا ییبایآن همه ز دنیاز د میوارد که شد م،یداده شده بود رفت نتیز یرنگ یبا چراغ ها

جلب  ودرا به خ یا نندهینگاه هر بب یرنگ ینور ها دنیزده بود و با تاب خی شیدر وسط بود که آب فواره ها ینیو دلنش

 دور تا دور حوض بود. رهیکرد، حدود ده کلبه به صورت دا یم

باغ بودم که با صدا زدن اسمم توسط  رینظ یب یفضا یحو تماشاجلو تر از من به راه افتاده بودند اما من هنوز م همه

 دهیچ بایکه بچه ها واردش شده بودند قدم برداشتم؛ در کلبه دو تخت بزرگ و ز یشهاب دل کندم و به سمت کلبه ا

 را به وجود آورده بودند. یسنت ییو فضا

گفت قصد  یبه گارسون که خوش آمد م یطبق معمول درحال بحث بودند و شهاب بعد از گفتن حرف ماهیو فر ماین

 یصورتش جا یرو ظیغل یاخم ستد؛یو با ندازدیبه صفحه اش ب یاش باعث شد نگاه یداشت وارد شود اما زنگ گوش

 ...دمگرفت با چند قدم کوتاه از کلبه دور شد و تماس را وصل کرد، مضطرب ش

 

گفت اما من  یزیرو به من چ ماهیاش نشستم، فر آن نشسته بودند رفتم و لبه یرو یو فر مایکه ن یسمت تخت به

و تکان دادن دستش درحال مکالمه بود و در آخر با حرص  تیبود که با عصبان یتمام هوش و حواسم به سمت شهاب

 یزد و در جا شیبه موها یرساند و به سمتمان آمد؛ وارد شد و درب را پشت سرش بست چنگ انیتماس را به پا

حال شهاب در سکوت به ما  دنیهم با د مایو ن یآمدم و به سمت اش رفتم که فر نییز تخت پاکلبه قدم زد، ا یخال

 شدند. رهیخ

 رنگ صورتش سرخ شده بود تیاز عصبان ستادم،یا شیرو روبه
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 افتاده؟ یشهاب اتفاق-

 و گفت: دیصورتش کش یرو یگفتن حرفش مردد بود اما دست یبرا ییانداخت گو یو فر مایبه ن ینگاه

 !نجایا ادیرادمان داره م-

 از تعجب باال انداختم  ییابرو

 رادمان؟!-

 نشست و ادامه داد کشیتخت نزد یرو کالفه

 ثابت کنه ایخواد که خودش رو به سون یم گهیفرصت د هی گهیکنه! م یدوست داشتن م یادعا-

شهاب را  یتاب یو ب تیهمه عصبان نیهم هنوز رادمان را دوست دارد اما علت ا ایدانستم سون ینشستم، م کنارش

 میبا چهره خندان و آرامش بخشش وارد شد؛ از جا ایکه درب باز شد و سون میحال و هوا بود نیدانستم! در هم ینم

در آغوش  م،یجوابش را داد یسالم کرد که همگ نشیریش یبلند شدم و با لبخند به سمتش قدم برداشتم با لهجه 

 و کنار گوشش گفتم: دمشیکش

 نمتیب یخوشحالم که م-

 مرا به خود فشرد و فاصله گرفت یکم

 مرگ پدرت هم واقعًا متاسفم یبرا نمت،یب یمنم خوشحالم که م-

با  ایسون وستیبلند شد و به ما پ ییتخت رو به رو یکردم، شهاب هم از رو تشیکردم و به سمت تخت هدا یتشکر

 حالم را گرفته بود  یخفقان آور کلبه بکلنشست اخم شهاب و سکوت  ماهیهمه دست داد و کنار فر

 به شهاب انداختم یکه به درب خورد سکوت کردم و نگاه یاما با ضربه ا میبگو یزیبلند کردم که چ سر

 د؟یهست یمنتظر کس-

 کشیرا بدهد اما درب زودتر باز شد و رادمان وارد شد، کت کرم رنگ و ش ایدهان باز کرد که جواب سوال سون شهاب

جلوه کند؛  یبه خوب ایاز سون یدلبر یقصد داشت برا ایگذاشته بود و گو شیتر به نما شیشن پوستش را برنگ رو
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اش بود، رفته رفته رنگ نگاهش  رهیسردرگم خ یهچشم دوختم که با نگا ایبرداشتم و به سون شینگاهم را از رو

 خود را به تنفر داد با حرص و بغض رو به شهاب گفت: یکرد و جا رییتغ

 ؟یدعوتم کرد نیا یبرا-

به  یانداخت؛ رادمان که هنوز در چهار چوب در بود قدم ریو سربه ز دیکوتاهش کش شیته ر یرو یکالفه دست شهاب

 داخل گذاشت و گفت:

 من ازش خواستم!-

 طلبکارانه جواب داد یخوش کرد و با حالت یجا ایصورت سون یرو اخم

 ندارم تدنیبه د یاقیاشت یباش دهیکنم فهم یفکر م-

خبر بود رادمان نفسش را  یب زیبود که از همه چ مایتک تکمان گذراند، متعجب تر از همه ن ینگاهش را رو رادمان

 انداخت و گفت: ریتخت نشست؛ سر به ز یداد و رو رونیکالفه ب

 بدم رو بهم بده حیکه برات توض نیحداقل فرصت ا-

 ادامه داد ایسکوت سون دنیمکث کرد و با د یکم

باور کن  ایبود سون یعشق و دوست داشتنم نسبت بهت واقع یدون یاون شب من مست بودم، خودت هم خوب م-

 جلب توجه تو بوده! یکردم فقط برا ینگاه کنم اگر هم کار یدختر چینتونستم به ه گهیمن بعد تو د

را نسبت  اید که نظر سوندار شود و درتالش بو حهیمهم نبود که غرورش جر شیگرفت؛ برا شیدست ها نیرا ب سرش

 شد رهیخ ایسون یملتمس در چشم ها یبه خود عوض کند، سر بلند کرد و با نگاه

 !ایکنم سون یبهم بده خواهش م گهیفرصت د هیکنم  یتونم، ازت خواهش م یمن بدون تو نم-

از رادمان  یکه دل خوش نیکردم، با ا یبودم درکش م دهیچون درد عشق را چش دیسوخت شا یم شیبرا دلم

انداخته بود و  ریداشته باشند؛ نگاهش کردم که سر به ز ایدوباره با سون یخواست بازهم شروع ینداشتم اما دلم م

بلند شد؛  شیرفت و با رفتش رادمان هم از جا نییبا خودش در جدال بود که باالخره سر بلند کرد و از تخت پا ییگو

شده  شانرهیکه آن گونه خ میبود جیمه یلمیف دنیمشغول د ییم گوو ما ه ستادندیهم ا یمضطرب بود رو به رو

 اش را شکست و گفت... یسکوت طوالن ایباالخره سون م؛یبود
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 رادمان! دمیکه بهت فرصت م هیبار نیآخر نیا-

را در دست گرفت و با  فشیظر یشد، دست ها کینزد ایرادمان نقش بست و به سون یلب ها یرو قیعم یلبخند

 گذاشته بود گفت: ریهم تاث شیصدا یروکه  یذوق

 کنم ینم مونتیمطمئن باش پش-

که  میدیشروع به سوت و دست زدن کرد، همه به سمتش چرخ ماهیکه فر میاحساس آنها غرق بود یو هوا درحال

بلند شد و گارسون را صدا زد و بعد از گرفتن  شیشهاب از جا م؛یو باعث شد همه قهقهه بزن دیهم کل کش ماین

 میسفارش و خوردن شام قصد رفتن به خانه را کرد

* 

کرد؛ بعد از  یصورتش مهمان بود و مرا کالفه م یشهاب هنوز رو یاما اخم ها میکرده بود یرا سپر یخوب شب

لباس به اتاق رفتم که شهاب هم پشت سرم وارد  ضیتعو یو به سرعت برا میدیباالخره به خانه رس ماهیرساندن فر

آوردم و کنارش نشستم دستش را در  رونیبتخت رها کرد، شنلم را از تن  یشد و با همان لباس ها خودش را رو

 دست گرفتم و گفتم:

 ه؟یصورتت چ یاون اخم رو لیدل یبگ یخوا ینم-

 زد و جواب داد یمصنوع یلبخند

 !ستین یزیچ-

 دادم  هیتخت تک یو به پشت دمیرا کنارش کش خودم

 !یبا گفتنش آروم بش دیشا-

  دیکش یقینفس عم دیرا که د اصرارم

 باشه  ایسون یدوباره  یگول زدن و نابود یحرف هاش برا یهمه  دیبه رادمان اعتماد ندارم؛ شا-

 در چشمانم ادامه داد رهیو خ دیخودش را باال کش یکرد و کم یمکث
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 برام مونهیخواهر ماون مثل  الین یدون یم-

 زدم شیآرامش بخش به رو یلبخند

 تجربه کردم! ادتیحس رو با  نیچون سال ها ا دمیاما من عشق رو تو کالم رادمان د فهممت؛یم-

 شد و آرام و زمزمه وار کنار گوشم گفت: کمینزد یصورتش نبود کم یاز اخم رو یخبر گرینشست، د شیجا در

 برام یخوام از احساست بگ یکه نبودم رو برات پر کنم؛ م ییتمام اون روزها یخواد جا یدلم م-

گرفت و من شروع به گفتن از عشق پاکم کردم؛ انقدر گفتم که با  شیکه دستم را در دست ها دمیدراز کش کنارش

 بسته اش مواجه شدم و خودم هم در همان حالت خوابم برد یچشم ها

* 

شهاب افتاد حتماً به شرکت رفته بود، قرار بود بعد از خوردت ناهار من  یخال یه جاکه چشم باز کردم نگاهم ب صبح

که مشغول  ایرا جز سون یآمدم کس رونیاز اتاق ب میآمدم و بعد از شانه زدن موها نییهم همراهش بروم از تخت پا

 جوابم را داد ییبا خوش رو هبه سمتش رفتم و سالم کردم ک دمیبود ند ونیزیتلو دنید

 کجان؟ هیبق-

 که در دست داشت را به دهان گذاشت و جواب داد یبیس تکه

 رفتن رونیهم گفت بهت بگم که مادرت وقت دکتر داشته و با هم ب مایشهاب که شرکته، ن-

 راه رفتن گفتم: نیتکان دادم و به سمت آشپزخانه قدم برداشتم و در ح یسر

  ایب یاگه صبحونه نخورد-

را عقب  ینقش بست؛ صندل میلب ها یشده بود لبخند رو دهیچ ییبایکه به ز یزیم دنیا دآشپزخانه شدم و ب وارد

لقمه را به دهان بردم با صدا زدن اسمم  نیکه اول نیسابقه شروع به خوردن کردم اما هم یب ییو با اشتها دمیکش

 گفتم: بلند یجواب دادن قورتش دادم و با صدا یبا عجله برا ایتوسط سون

 بله؟-

 تلفن کارت داره ایب-
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تلفن  یدستش را رو هیک دمیدست پرس یبا اشاره  دمش،یتلفن د زیآمدم که کنار م رونیاز آشپزخانه ب متعجب

 گرفت و پچ پچ گونه گفت:

 گفت با تو کار داره ییآقا هیدونم  ینم-

را از دستش گرفتم و  یکنارش رفتم و گوش دیشکر داشت! با شک و ترد یجا اوردمیکه از تعجب شاخ در ن نیهم

 گوشم گذاشتم یرو

 الو؟-

باعث شد ترس در دلم رخنه کند، با آوردن اسم شهاب توسط مرد  دیچیکه در گوشم پ یزمُخت و مردانه ا یصدا

 گوش سپردم که گفت... شیتمام حواسم را جمع کردم و به حرف ها

 

 خواد! یم ازهاشیاون تو رو فقط به خاطر ن ر،یاز شهاب فاصله بگ-

 دیخند یبا عشوه م نیچن نیجز رزا نبود که ا یشک کس یتنم را لرزاند، ب یزنانه ا یخنده  یآن صدا یدر پ و

 متمد مرا به خودم آورد یبوق ها یصدا

 گذاشتم شیرا سرجا یگوش ایسون یبودم که با صدا رهینامعلوم خ یبه نقطه ا همانطور

 بود؟! یک-

اما در آخر  میدانستم چه بگو یبود نشستم؛ نم یکیکه همان نزد یصندل یحبس شده ام را رها کردم و رو نفس

 و جواب دادم دمیام کش دهیخشک یلب ها یرو یزبان

 و... ریدونم، گفت از شهاب فاصله بگ ینم-

 آب کنارم رساند  یوانیرا با ل خودش

 تو رو به هم بزنه یها یخواد خوش یحتماً از طرف رزا بوده و به خاطر حسادتش م الیخیب دهیبخور رنگت پر ریبگ-

شدم از خودم لجم  یآن مرد درست بود، من نابود م یدرصد حرف ها کیآرام گرفتم اما اگر  یکم ایسون یحرف ها با

 گرفت که بدون مطمئن شدن از شهاب...
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؛ رو به کرد یام م وانهیبه جانم افتاده بود که د یدیبلند شدم و خودم را به اتاق رساندم شک و ترد میاز جا کالفه

 دیفکر کردم که شا نیبه ا یبود لحظه ا دهیشدم رنگ صورتم پر رهینشستم و به خودم خ شیآرا زیم ی نهییآ یرو

 درست باشد! ایسون یحرف ها

داد اما  یزدم صورتم را شاداب تر نشان م میلب ها یکه رو یرنگ یکردم رژ صورت شیآرام شدنم شروع به آرا یبرا

که  یخوش یخواست در روزها یدلم نم دیایصبرانه منتظر بودم شهاب به خانه ب یدرونم کم نکرد ب یاز غوغا یزیچ

 یدرب ورود یکردم که باالخره با صدا یاتاق سپر دنرا با مرتب کر یدر دلم باشد، ساعت یکردم شک یم یبا او سپر

 نیا یه سمت اتاق آمد و وارد شد، طنبودنم را متوجه شد ب یمتوجه آمدنش شدم؛ اسمم را در سالن صدا زد و وقت

 رفتم و حاال مطمئن بودم متعجب است. یچند روز به استقبالش م

که  دیبودم که به سمتم آمد و از پشت دستش را دور شانه ام حلقه کرد، دلم لرز ستادهیبه او به سمت پنجره ا پشت

 کنار گوشم گفت:

 کنه؟ یشده که خانومم به شوهر خستش سالم نم یچ-

را به پنجره زد و من را در حصار دست  شیصورتش بود، دست ها یمتر یلیم در  ام یکینزد دمیسمت اش چرخ به

 کرد؛ آرام سالم کردم و ادامه دادم یمردانه اش زندان یها

 م؟یبا هم حرف بزن شهیم-

تلفن کردم و  یو دستش را برداشت و سر تکان داد؛ شروع به گفتن ماجرا دیلبش خشک یلبخند رو میصدا تیجد از

 نمیتخت نشست و از من خواست کنارش بنش یشد؛ لبه  یتر م ظیصورتش غل یهر لحظه اخم رو دمید یم

 یبوده و اون من رو م یکه بودنم باهاش اجبار یبدون دیشا یکه با رزا داشتم باخبر یخودت هم خوب از رابطه ا-

 خواد یخواسته و م

 داد یجا شیکرد و صورتم را در قاب دست ها یمکث

ما هم به خواست خودت بوده و من تو رو مجبور نکردم پس  نیب یکه من تو رو انتخاب کردم؛ رابطه  نهیاما مهم ا-

 !خودهیو ب لیدل یرزا هم ب یکارها و حسادت ها

را  تیام زد که حس امن یشانیپ یرو یآورد و بوسه ا کمیآتش قلبم؛ سرش را نزد یبود بر رو یآب شیحرف ها ییگو

 کرد  قیدر جانم تزر
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 بلند شد و گفت:  شیجا از

 یشرکت خانوم منش میریو بعدش م میخور یم رونیحاال هم آماده شو ناهار رو ب-

را  دیرس یزانوام م یاش تا رو یکه بلند یرفتم لباس ساده و بنفش رنگ میو به سمت کمد لباس ها دمیخند آرام 

پالتو و کفش  دنیو بعد از پوش دمیکش میبه موها یانداختم، دست یگاهن نهیدر آ دنشیانتخاب کردم و بعد از پوش

 آمدم. رونیاز اتاق ب میها

بعد  قهیشهاب با سرعت راند و ده دق نیگرفتنم در ماش یقدم برداشتم، با جا نیرفتم و به سمت ماش رونیخانه ب از

دنج و کوچک قدم  یو دست در دست شهاب به سمت رستوران میشد ادهیمتوقف شد؛ پ یخلوت ابانیدر خ نیماش

با روکش مخمل و  ییها یصندل یخلوت بود اشاره کرد، رو یکه در گوشه ا یزیبا ورودمان شهاب به م میبرداشت

 که همان لحظه گارسون آمد و سفارش ها را گرفت: میقرمز نشست

 غذاش حرف نداره! نجایا-

 گفتم: طنتیش با

 ؟یراستش رو بگو چندبار با دوست دخترت اومد-

 یتر شد؛ رد نگاهش را گرفتم که به مرد ضیماند و لبخندش عر رهیخ یو سرتکان داد اما نگاهش به نقطه ا دیخند

لبم نقش بست  یمرد رو یاز عشق پدرانه  یلبخند دم،یبا دخترش بود رس یهم سن و سال خودش که در حال باز

 دمیشهاب را شن یکه در همان حال صدا

 ه؟یمادر شدن چ ینظرت درباره -

انداختم که  ریخالصه کردم و سر به ز یاش خنده ام را به لبخند یصورت جد دنیخنده به سمتش برگشتم اما با د با

 ادامه داد...

 

 ؟یبچه حال هممون رو بهتر کنه موافق هیوجود  دیشا-
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نگاهش کردم، قصد داشت به حرفش  قیعم ی! با لبخندمیزد که نتوانستم نه بگو یبا شوق و ذوق حرف م آنچنان

 دیبگو یزیکه شهاب چ نیادامه دهد اما با آمدن گارسون که غذا را آورده بود سکوت کرد و بعد از رفتنش قبل از ا

 گفتم:

 میمورد حرف بزن نیبهتره بعدًا در ا-

صورتش  یکم رنگ رو یرا به اخم شیکرد، ذوقش فروکش کرده بود و جا شیتکان داد و شروع به خوردن غذا سر

 دنیزود است اما با د مانیبه زندگ یورود فرد سوم یدانستم هنوز برا یم زد؛یباعث شد ذهنم بهم بر نیداده بود و ا

 نیاز ا باتریتوانست ز یم یزیکرد چه چ نهبه وجودم رخ ینیریزد حس ش یکه در چشمان شهاب موج م یعالقه ا

 داشت؟ اقیندم شدن اشتپدر فرز یباشد که شهاب برا

و شهاب  میخود بلند شد یو بعد از اتمام آن هردو در سکوت از جا میآرامش بخش رستوران خورد یرا در فضا غذا

است و  ریاستقبال نکرده بودم دلگ شنهادشیکه از پ نیدانستم از ا یحساب جلوتر از من به راه افتاد، م هیبعد از تسو

 کیکه نزد یزیبه شرکت رفتم که با ورودمان م مراهشکردم، ه یتر فکر م شیب دیدار شده اما با حهیغرورش جر

دادم، کار  یگوش م شیداشتم و با ذوق به حرف ها جانیداد ه حیتوض میاتاقش بود را نشانم داد و از روند کار برا

دن هوا در شرکت ش کیراحتر شد تا تار میشد برا یکه همکارم محسوب م دهیبه اسم فر ینبود و با وجود زن یسخت

  میهمراه شهاب به خانه برگشت و میماند

بکشم؛  یقیپخت مشامم را پر کرد و باعث شد نفس عم یشام م یکه مادرم برا ییخوش غذا یخانه که شدم بو وارد

اش شاد  یدوست داشتن یانقدر چهره  دمیدستش بود د یکه برگه ا یرا خوشحال در حال ایجلو رفتم که سون یقدم

  ستادیا میرو بهقدم تند کرد و رو  دنمینقش بست؛ با د میلب ها یبود که لبخند رو

 شدن! دایباالخره پ یدید ال،ین یدید-

دستش را به سمتم گرفت که همان لحظه شهاب هم وارد خانه شد و به سمت  یکردم که برگه  یو واج نگاهش م هاج

شدن  دایاز پ ییتوانستم زبان آنها را بخوانم اما گو یم یکه به سخت نیا اتاقمان رفت شروع به مطالعه برگه کردم با

 بود! دهیپدر و مادرش خبر رس

ما مادرم  یبا سر و صدا د؛یشد د یانقدر خوشحال بود که نم اشک را در چشمانش م دمیدر آغوشش کش اقیاشت با

 د کر یماجرا ابراز خوشحال دنیآمد و بعد از فهم رونیهم از آشپزخانه ب

*** 
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 نیآورد! در ا ینم میهم به رو دیشا ایبچه دار شدن را فراموش کرده بود  یگذشت و شهاب کاماًل ماجرا یهفته م کی

خودش پدر  یشناخت؛ به گفته  یسر از پا نم یرفتن بود و از خوشحال یخانواده اش آماده  دنید یبرا ایسون نیب

 دایپ یتاب بوده است آنها در آلمان بودند و برا یب دنشانکر دایپ یکه او برا یبودند و درست زمان هیمادرش در ترک

که  نیشدم اما از ا یبرگشته بودند، هرچند دلتنگش م دیناام ایکرده بودند اما با نبودن سون یادیتالش ز ایکردن سون

 کرده بود خوشحال بودم  دایاش را پ یواقع یخانواده 

 ییخانه انداخت گو یجا یبه جا یآمد و نگاه نییبه دست از پله ها پا چمدان ایسون د؛یوقت رفتن فرا رس باالخره

اش با  یو سادگ یو مادرم با تمام مهربان میمنتظرش بود یرا به خاطر بسپارد؛ کنار درب ورود زیخواست همه چ یم

حرف من و مادرم را در  یبا بغض و ب ایبود، سون ستادهیمانده بود کنارم ا ادگاریکه از پدرم به  یکاسه آب و قرآن

 دست داد. مایو با ن دیآغوش کش

کالفه است اما به سمتمان آمد و  ایدانستم از رفتن سون یآمد م رونیاش ب یمشک پیاتاق شهاب باز شد و با ت درب

بود و شهاب  دهیچیاش در کل خانه پ هیو خودش را در آغوشش انداخت؛ هق هق گر دیترک دنشیبا د ایبغض سون

رفتند  رونیهمراه شهاب از خانه ب یکوتاه یدافظماند، در آخر با خ دهیفا یرام کردنش داشت اما تالشش بدر آ یسع

 یبعد از سر و سامان گرفتن در خانواده  ایرادمان سون یبه گفته  وستند؛یمنتظرشان بود پ اطیو به رادمان که در ح

 اش کند. یدهد شهاب قصد داشت تا فرودگاه همراه یمجدد را به او م یخواستگار یاجازه  دشیجد

به سراغم آمد و خودم را به  یسابقه ا یراه حالت تهوع ب نیرفتنشان به سمت اتاق قدم برداشتم اما در ب با

باال انداختم  ییابرو دم،یلبش پشت درب د یرو یپر معن یآمدم مادرم را با لبخند رونیب یرساندم و وقت ییدستشو

 که گفت:

 ؟ی... بخو-

 تکان دادم  یسر

 خوبم قربونت برم -

دانستم چه  یدر تنم نمانده بود و نم یجان گریهنوزم حرف تمام نشده بود که بازهم همان حالت سراغم آمد، د اما

 تخت رها کردم و خوابم برد یجانم را رو یمسموم شدم؛ با کمک مادرم به اتاق رفتم و تن ب نطوریخورده بودم که ا

 چشم گشودم که... یبه آرام دیکه به گوشم رس یپچ پچ یصدا با
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رفت  رونیو متعجب نگاهشان کردم، مادرم از اتاق ب دمیخودم را باال کش یصورت خندان شهاب و مادرم کم دنید با

 نوازش کرد متیتخت نشست دستم را در دست گرفت و با مال یو شهاب کنارم لبه 

 گفت! یم ییزایچ هیمادرت -

 باال انداختم ابرو

 ؟یچ-

 و جواب داد دیکش یآرام نفس

 !یمهمون کوچولو تو راه داشته باش هی دیکه شا نیا-

از حد  یکه کم ییباعث شد کنترلم را از دست بدهم و با صدا یزیدانم چه چ یکه حرفش را با عشق زد اما نم نیا با

 بلندتر بود گفتم: یعاد

 دیافکار پوچ برس نیبه اساده باعث بشه  تیمسموم هیکنم  یفکر نم-

 یکرد؛ ط یکه حاال با تعجب نگاهم م یفکر را به خاطر شهاب بازگردانده بود و شهاب نیبودم که باز ا یمادرم عصب از

 شوم یعصب دیگنج یدانم در باورش نم یمدت انقدر آرام بودم که م نیا

 نگفتم که! یبد زیخب آروم باش، چ یلیخ-

 رونیبلند شد و از اتاق ب شیاز جا یگریحرف د ینزده بود ب یگفت حرف بد یانداختم درست م ریخجالت سر به ز از

توانستم خودم را قانع کنم  یکردم نم یبودم اما هرچه تالش م یکه ناراحتش کرده بودم از خودم عصب نیرفت؛ از ا

 باشم! یکه مادر فرزند

*** 

اشتها هم شده بودم و از  یتر شده بود ب شیکه حالت تهوع ام ب نیگذشت و عالوه بر ا یم ییروز از آن روز کذا سه

خواستم به دکتر  یشد و مجبور بودم همراه شهاب به شرکت نروم، کالفه بودم اما نم یحالم بد م ییهر غذا یبو

 در وجودم نهفته است ینیجن ندیکه بگو نیمراجعه کنم واهمه داشتم از ا
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قصد داشت مرا با خودم تنها بگذارد؛ در  ییو کم حرف تر شده بود گو کرده بود شهیمدت پ یطوالن یسکوت شهاب

 میهمسن وسال شهاب برا یاش و داشتن برادر یخوشحال دش،یجد یهم تماس گرفت و از خانواده  ایسون نیب نیا

 .میبرو دنشیبه د یروز میاش گفت و در آخر خواست که اگر وقت داشت یگفت؛ از دلتنگ

کرده بودم؛ با  دایشهاب پ لیوسا نیآن را در ب یبودم که به تازگ یکتاب یتخت نشسته بودم و درحال مطالعه  یرو

رفتم و  یبهداشت سیبار پنجم حالت تهوع گرفتم به سرو یبرا دید یشام تدارک م یکه مادرم برا ییغذا یبو

به خود  نهییدر آ یبه صورتم زدم و نگاه یه آبک ددر معده ام نمانده بو یزیچ گریکردم، د یمعده ام را خال یمحتوا

 انداختم.

 یرفتم اما هنوز چند قدم رونیب واریو با گرفتن دستم به د دمیکش یقیجان شده بود، نفس عم یصورتم زرد و ب رنگ

 افتادم... نیبر زم هوشیرفت و همان جا ب یاهیس میبرنداشته بودم که چشم ها شتریب

که  یصورتم بگذارم کم یالمپ باعث شد دستم را رو میدر رگ دستم چشم گشودم؛ نور مستق یسوزش سوزن با

بودم انداختم؛  دهیتنها تخت آن دراز کش یکه رو یرنگ دیبه اتاق سف یشد دستم را برداشتم و نگاه یعاد میبرا

 یبازم با لبخند مصنوع یچشم ها دنید ادر حال وصل کردن سرُم بود که ب ظیغل یشیبلوند و آرا یبا موها یدختر

هوا شب را نشان  یکیاتاق انداختم که تار یبه پنجره  یرفت نگاه رونیگفت اما متوجه اش نشدم، از اتاق ب یزیچ

 داد! یم

که  یبه تن داشت؛ با لبخند یرنگ و شلوار سرمه ا یآب راهنیهنوز درب را نبسته بود که شهاب وارد شد پ پرستار

 صورتش بود به سمتم آمد  یخستگپنهان کردن  یتر برا شیب

 ؟یخوب-

 ادامه داد دیرس یبه گوش م شیکه در صدا یطنتیتر شد و با ش قیتکان دادم که لبخندش عم سر

 !نیبهش گفت جن شهیجون گرفته و حاال م تتیکنم مسموم یراستش فکر م-

اما لبخند  رمیبگ یخواست حرف مسخره اش را جد یدادم دلم نم هیتخت تک یو به پشت دمیخودم را باال کش یکم

 ! ستین یشوخ کیشد باور کنم که حرفش تنها  یلبش باعث م یرو

 سر بلند کرد  دیرا که د سکوتم

 کنه برات! یم لیتبد تیرو به واقع زیهمه چ نیاما ا شهیآره، منم باورم نم-
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برگه را  دمیند شیورودش آن را در دست هابود که هنگام  بیرا که در دست داشت به سمتم گرفت؛ عج یا برگه

 رهیشکه به شهاب خ ختیدر دلم فرو ر یزیچ ییگو یباردار شیآن و جواب مثبت آزما یاسمم باال دنیگرفتم و با د

 شدم

 ییدانستم اما گو یرفتارم را نم نیا لیبرگرداندم، خودم هم دل یلجم گرفت و رو دمیمنتظر شهاب را که د نگاه 

 ام ناز کنم! یتنها مرد زندگ یآمد برا یخوشم م

 گفت: متیو با مال ستادیکه نگاهم را دوخته بودم ا یبلند شد و سمت شیاز جا شهاب

 من مطمئنم شهیم نیریکه بگذره برات ش ی! اما کمیدونم از وجودش ناراحت یم-

 تشیاذ نیتر از ا شیآمد ب یمشتاقش قفل کردم، دلم نم یزد که نگاهم را در چشم ها نانیحرفش را پر اطم انقدر

 جان زدم که با ذوق کنارم نشست یب یکنم پس لبخند

 آخ که من قربون لبخندت برم-

لحظه  نیخوشم است چقدر از ا یروزها انیپا دمیفهم یدانست اگر م یهمه محبتش؛ خدا م نیغنج رفت از ا دلم

شهاب در مورد بچه گوش سپرده بودم با  نیریش یبه حرف ها نیب نیکردم! بعد از اتمام سرمم که در ا یاستفاده م

 نیبماند که شهاب چقدر خوشحال بود و در ب م؛یو به سمت خانه حرکت کرد میآمد رونیب مارستانیکمک شهاب از ب

 ...دیخر ینیریراه ش

 

از  یشهاب تا پاس رند؛یگرفتند جشن بگ میخانواده خوشحال شدند که تصم دیاز وجود فرد جد یو مادرم به قدر ماین

 گفت تا باالخره به خواب رفتم میکه حاال در وجود من در حال رشد بود برا یداشتن فرزند یایشب از رو

*** 

من صرف  یشهاب تمام وقتش را برا نیب نیگذشت و در ا یبودم چهار روز م دهیام را فهم یکه خبر باردار یروز از

 میبرا عیبخواهم سر یزیبود لب تر کنم و چ ینشاند؛ کاف یمادرم م یلب ها یکارش لبخند را رو نیکرد و هم یم

داد  ینشان نم یاز باردار یشکمم که هنوز آثار ینشست و دستش را رو یاوقات هم کنارم م شتریکرد و ب یفراهم م

 زد. یدرحال رشتم حرف م نیگذاشت و با جن یم
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شوم  فیاز حدم باعث شده بود ضع شیع ببچه باشد؛ حالت تهو ی فتهیکردم شهاب انقدر ش یوقت فکرش را نم چیه

 ینشسته بودم و به آتش نهیمبل کنار شوم یکردم، رو یرفتن به دکتر مقاومت م یشهاب برا یاما در برابر اصرار ها

استراحت به اتاقش، فکرم به سمت  یمادر هم برا ورفته بود  رونیب دیخر یبودم؛ شهاب برا رهیکه شعله ور بود خ

 رفت. یم رونیاز حد ب شیروزها ب نیرفت که ا ماین

تر خوابم  شیشد ب یغروب اسفند ماه باعث م یابر یبودم اما باز هم کسل بودم و هوا دهیکه کل روز را خواب نیا با

 فونیزنگ درب آمد، غرولند کنان به سمت آ یهم گذاشتم اما قبل از بسته شدنشان صدا یرا رو میچشم ها رد؛یبگ

برگشتم و دست  میو درب را باز کردم؛ سر جا فشردمکه شهاب است دکمه را  نیا الیه خو ب دنیرفتم و بدون پرس

 شکمم قفل کردم و چشم بستم. یرا رو میها

پارکت ها چشم  یرو یکفش زنانه ا یاما در همان حالت ماندم که با اصابت پاشنه  دمیباز شدن درب را شن یصدا

 را نداشتم! دنشیبلند شدم، توقع د میاز جا یبودم به آرام ستادهیا میکه رو به رو یفرد دنیگشودم و با د

 شیبایکه ز نیا یکرده بود به جا یرو ادهیکه انقدر در آن ز یشیاش و آرا یشگیحاال رزا بود که با لباس ناجور هم و

 به صورت و بعد شکمم انداخت و اخم کردم  یو با تمسخر نگاه ستادیا میکند ترسناکش کرده بود، رو به رو

 ؟یخوا یم یچ-

برگه  یبه محتوا یمتعجب نگاه د،یام کوب نهیس یآورد و رو رونیکوچک ب یاش را باز کرد و برگه ا یدست فیک

باال انداختم که دست به  ییاست که مثبت هم بود؛ سر بلند کردم و ابرو یباردار شیجواب آزما دمیانداختم و فهم

 گفت: ظشیغل یزد و با لهجه  یپوزخند نهیس

 شهیجواب آزما یدیهمون طور که د-

 کرد یکلمات را تلفظ م یکرد، به سخت یمکث

 جز شهاب! ستین یپدر اون بچه کس-

 حرفش در سرم اکو داد یاش بودم، چندبار رهیمات و مبهوت خ دیشکمش کش یرو یدست 

 آمد جلوتر

 خواد یازش دور شو اون تو رو نم-
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 یگرینگاه پرتمسخر د دیکلمه نابود شده بودم؛ رزا که حالم را د یاقعو یرا نداشتم، به معنا یحرف چیگفتن ه قدرت

مانده بودم و  رهیاش خ یخال یرفت اما من هنوز برگه به دست به جا رونیحواله ام کرد و با چند قدم بلند از خانه ب

دادم  هینشستم و به آن تک نیزم یو کنار مبل رو شدسست  میکردم؛ پاها یم یرا در ذهنم حالج شیحرف ها

بودم و در سرم هزاران سوال  رهینامعلوم خ یبه نقطه ا یحس چیه یپارکت ها لرز به تنم انداخت اما من ب یسرد

 داد یجوالن م

تمام کارها و رفتارش که به گفته خودش از دوست  یعنیمدت باز هم با رزا در ارتباط بود؟  نیشهاب بعد از ا یعنی

 دنیچرخ یکه در وجودم بود بدم آمد صدا یاز خودم و بچه ا دم،یشکمم کش یرو یداشتنم بود دروغ بود؟ دست

بلند شوم  میکه از جا نیپنهان کردم و قبل از ا مبل ریداد، به سرعت برگه را ز یدر قفل نشان از آمدن شهاب م دیکل

 زانو زدحال و روز با عجله به سمتم آمد و کنارم  نیدر ا دنمیکرد؛ با د ینگاهم در نگاه شهاب تالق

 !ینشست نجایچرا ا ه؟یچه حال و روز نیا ال؟یشده ن یچ-

 یگونه نقش باز نیتوانست ا یشد! چطور م یکه نگرانم بود چندشم م نیمبل نشستم از ا یحرف بلند شدم و رو یب

 سردم گذاشت یدست ها یکند؟ دستش را رو

 خانومم؟! یزن یچرا حرف نم-

 دهیمدت فهم نیحس حقارت سر تا سر وجودم را فرا گرفته بود چقدر دردناک بود که بعد از ا دمیرا کنار کش دستم

 و سرد جوابش را دادم دمیخشکم کش یلب ها یرو یزبان ستم؛ین شیبرا شیب یا چهیبودم باز

 نمیدلم خواست اونجا بش ستین یزیچ-

لباس  ضیتعو یام زد و برا یشانیپ یرو یوسه اب دم؛یفهم شیرا از حالت چشم ها نیمتعجب شد و من ا انمیطرز ب از

کند؟!  انتیباشد که خ فیتوانست در برابر عشق پاکم انقدر کث یبه اتاق رفت، بغض راه نفسم را بسته بود چطور م

را  زیتواند همه چ یم شیچرب زبان است که با حرف ها ردانستم انقد یرا برمال کنم چون م یزیهنوز قصد نداشتم چ

بود  دهینرس رهیجانم را به سمت اتاق کشاندم هنوز دستم به دستگ یتن ب یبلند شدم و به سخت میپنهان کند؛ از جا

 دمیشهاب را شن یکه صدا

 رو آماده کنم زیهرچه زودتر همه چ دیبارداره با دمیتازه فهم-

 کرد و ادامه داد یمکث
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 !رمیجشن عمرش رو بگ نیخوام براش بهتر یم-

به عقب  یاشک در چشمانم حلقه زد و قدم ند؛یب یرزا تدارک م یشک برا یدانستم ب یم د،یلرز یم میها دست

 نقش بست... میرو شیبرداشتم که همان لحظه درب اتاق باز شد و قامت شهاب پ

 

 شتاب زده به سمتم آمد  سمیخ یچشم ها دنید با

 شده؟! یچ زمیعز الین-

دانستم چطور آن همه عشق و عالقه ام  یحرف از کنارش گذشتم، واقعاً نم یپر تنفرم را حواله اش کردم و ب نگاه

 میدست ها نیتخت نشستم و سرم را ب یبه تنفر شده بود! وارد اتاق شدم و درب را پشت سرم بستم رو لیتبد

شدن  در همان حالت ماندم که با باز یقیدقاکرد  یهم کالفه ام م نیکنم و هم یچه کار دیدانستم با یفشردم نم

و قهوه در دست داشت، وارد شد  کیک یبا محتوا ینسبتاً کوچک ینیکه س دمیدرب اتاق سر بلند کردم؛ شهاب را د

 که با اخم نگاهش کردم

 ؟یقبل از ورود در بزن یتونینم-

 زانو نشست  یرو میوسط رها کرد و کنار پا زیم یرا رو ینیام شد، س رهیو خ ستادیا شیام در جا یچند قدم در

 آخه!  هیچه رفتار نیافتاده؟ ا یشده؟ اتفاق یچ یبگ یخوا ینم الین-

 برگرداندم و جواب دادم یرا نداشتم؛ رو شیرایگ یشدن در چشم ها رهیخ تحمل

 !نمتیخوام بب یفقط نم-

به صورت خسته اش انداختم و دلم  یخودم هم شُکه شدم! نگاه یمحتوا بود که لحظه ا یو ب یجمله ام ناگهان انقدر

 رزا در ذهنم اکو داد یرحم بودم؛ اما صدا یچقدر ب دیلرز

 《اون بچه شهابه پدر》

شکمم آوردم و  یرو یحرف اتاق را ترک کرد دست یب م؛یگو یدانستم چه م یو ناراحت بودم که نم ریدلگ یقدر به

گونه ام سُر  یکه رو یقطره اشک یبود و گرم دهیفا یب ییاما گو دمیاز شر بغض سمجم کش ییرها یبرا یقینفس عم

 انتیرا داشتم جز خ یزیمن تحمل هر چ دم،ش رهیتخت رها کردم و به سقف خ یخورد را حس کردم؛ خودم را رو
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 دیکه بگو نیاگر قبل از ا دیکند، شا انتیام به عشق پاکم خ یمرد زندگ نیو آخر نیرا نداشتم که اول نیتحمل ا

 دردناک نبود. میبرا نیچن نیدانستم رزا حامله است ا یدوستم دارد م

 شتریام ب هیفکر شدت گر نیکرد؟! با ا یم یکار نیچن دیکه باورش کرده بودم و خودم را به او سپرده بودم با حاال

 یم میشام صدا یمادرم برا گرید یقیدانستم تا دقا یشده بود و م کیسوخت؛ هوا تار یخودم م یدلم برا دیشد شا

 طور هم شد نید و همزن

 شام! ایجان ب الین ال؟ین-

گذشت و من همچنان از  یساعت نمیشهاب را بب یخواست فعالً رو یندادم و خودم را به خواب زدم، دلم نم یجواب

 یشده بودم و به بخت بدم لعنت م رهیشب خ یستاره  یاتاق که پرده اش را کنار زده بودم به آسمان ب ی پنجره

 دنیکردم؛ تحمل د یشهاب را ترک م شهیهم یاخودم را گرفته بودم اگر حرف رزا درست بود بر میفرستادم! تصم

دم  دهیبه آسمان فکر کردم که سپ رهیآورد را نداشتم، انقدر خ یم ایبه دن شیکه رزا برا یبه کودک دنشیعشق ورز

دم گفته بودم برود اما دلتنگ که خو نیکرده بودم، با ا یرو ادهیاز حد ز شیب ییاز شهاب نبود گو یشد؛ خبر

 ام را بستم و خوابم برد هیخسته از گر یاز افکارم چشم ها یخالص یآغوشش بودم برا

*** 

 شیمحتوا گریو بار د دیو خواندنش خواب از سرم پر امیام چشم گشودم و بعد از باز کردن پ یگوش امکیپ یصدا با

 را زمزمه کردم

 مونیاز زندگ ؛یشرکت بپرس یزنگ بزن یتونیکنه، م یبچمون لباس انتخاب م یمنه و داره برا شیاآلن پ شهاب》

 رونیبرو ب

 《رزا

سست به سمت درب اتاق رفتم  یسوخت باز هم اشک در آن ها حلقه زد، با پاها یم شبید ی هیکه از گر میها چشم

کرد؛ به سمت  یم را اعالم مآمد وجود مادر یکه از آشپزخانه م ییدر سالن نبود اما صدا یو درب را باز کردم کس

در گوشم به  یمنش یصدا دنیچیگرفتم با پ ماسکردم و ت دایشرکت را پ یشماره  یدفترچه تلفن رفتم و به سخت

 ختندیسرم ر یرو یسطل آب سرد ییکه داد گو یخودم آمدم و خواستم که به اتاق شهاب وصل کند اما با جواب

 ندارند فیبزرگمهر تشر یآقا-
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کردم  یام بودند؛ احساس ضعف م چارهیبا قلب ب یهمدرد یگذاشتم و باز هم قطرات اشک آماده  شیرا سر جا تلفن

شدم،  رهیخ نیزم یخانه نشسستم و به پارکت ها یدرب ورود یمبل رو به رو یخوردن نداشتم رو یبرا ییاما اشتها

که با شهاب  ییایرو یمدت زندگ نیا انیپا یعنی نم؛یریش یاهایتمام رو انیپا یعنی نیپس حرف رزا درست بود و ا

 گذرانده بودم!

 یرنگش رو یمشک یاز نرگس شهال که من عاشقش بودم وارد شد؛ موها یخانه باز شد و شهاب با دسته گل درب

در تنش  ییبایرنگش به ز یو شلوار مشک یتونیز راهنیتر کرده بود، پ یبود و او را خواستن ختهیصورت خسته اش ر

من با عجله به سمتم آمد و با  دنیبه هق هق شد که شهاب سر بلند کرد و با د لیآرامم تبد هیکرد؛ گر یم ییخودنما

 زد گفت: یکه اضطراب در آن موج م ییصدا

 شده؟  یچ الیمن! ن یخدا-

صورتم  یتوانستم ترکش کنم؟! دستم را رو یچطور م ایکردم، خدا یاش فکر م یبه دور یشدم وقت یم وانهید

 حس کردم اما... میدست ها یدست شهاب را رو یشتم که گرماگذا

 

 گفتم: میبلند شدم همراه با بغض نهفته در صدا میرا کنار زدم و با حرص از جا دستش

 ؟یکجا بود-

 در چشمانم جواب داد رهیزد و خ شیبه موها یچنگ کالفه

 شرکت-

لباسش را در مشتم  ی قهیکردم با حرص  یم هیکه گر یرا پر کردم، در حال نمانیب یشعله ور شد و فاصله  تمیعصبان

 نبود گفتم: غیشباهت به ج یکه ب ییگرفتم و با صدا

 !یستیشرکت بهم گفت که شرکت ن یمنش ؟یچرا لعنت ؟یگیچرا دروغ م-

شُل شد و منتظر  مینگاهش را از چشمانم گرفت که دست ها دمیرس یتر نم شیبلند بود و تا سرشانه اش ب قدش

 گرید ینگفت با حرص نگاه یزیمادرم در چهارچوب درب چ دنیبزند اما با د ینگاهش کردم؛ دهان باز کرد حرف

 ستادیا میوحواله اش کردم و به اتاق رفتم که پشت سرم آمد و با چند قدم بلند جل
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 اآلن بهت بگم تونمیهست که نم ییزایچ هی الین نیبب-

 و ادامه داد دیصورتش کش یرو یکرد و دست یمکث

 !یفهمیبعداً خودت م گمیاآلن نم یعنی-

سرخم  یکه با رزا رابطه دارد! با چشم ها دیتوانست اآلن بگو یگفت نم یخواست خفه اش کنم، راست م یم دلم

لب گفت اما متوجه اش نشدم و از  ریز یزیو چ دیکوب واریبه د یبعد از کنارش گذشتم که مشت ینگاهش کردم و چند

 رفت. رونیاتاق ب

*** 

و  ریروزها گوشه گ نیکه ا مایبود و اما ن ریتاث یمادرم هم ب یاصرار ها یروز را در قهر و سکوت گذراندم؛ حت دو

 حالش را بپرسم! لیشد دل یخودم بودم که فرصت نم یمشغله ها ریساکت شده بود؛ انقدر درگ

پر  یام اما جواب من فقط سکوت بود و نگاه دهیحال و روز رس نیا بفهمد چه شده که به اکرد ت یم یهرکار شهاب

 ییتر روز ها شیکرد که شهاب ب یوانمود م یکرد و جور یحالم را بدتر م شیها امیرزا بود که با پ نیب نیتنفر؛ در ا

 گذراند. یشرکت است را کنار او م دیگو یکه م

پر  یکردم؛ شماره گرفتم و منتظر ماندم که صدا یچند روز در ذهنم بود را عمل نیکه ا یرا برداشتم و فکر یگوش

 دیچیدر گوشم پ ایشور سون

 ؟یجونم، خوب یلیسالم ن-

 چند روز گرفته بود نیمداوم ا یها هیاز گر میصدا

  ستمیخوب ن ا،یسالم سون-

 کردم  یصحبت م یگرفته بود و به سخت بغضم

 افتاده؟ یچرا؟ اتفاق-

و  دمیکش یقیداشتم باالخره نفس عم ازین ینه اما به کمک کس ایدانستم کارم درست است  یرده بودم، نمک سکوت

 شروع به گفتن تمام ماجرا کردم و در آخر اضافه کردم
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 ؟یکن یکمکم م شه،یهم یخوام ترکش کنم برا یم-

 دمیرا شن شیبود که جواب رد ندهد باالخره صدا یدانستم انقدر دختر احساسات یکرده بود م مکث

 حاال  براش هیتنب نیخودت از اون بدتر یکنم دور یمن واقعاً از شهاب توقع نداشتم! اما در حق تو بد کرده و فکر م-

 اد؟یاز دستم بر م یکار چه

 را بستم و آرام گفتم: میها چشم

 خوام از همه دور باشم یو مشغول کار شم؛ م رمیاونجا خونه بگ امیخوام ب یم-

  دیرها کردن نفس حبس شده اش به گوشم رس یصدا

 ؟ متیاز تصم یتو سخته مطمئن تیو اونم با وضع ییخوب فکرات رو بکن چون تنها ال،ین نیخب بب-

 کردم خودم را آرام جلوه دهم یدر جانم افتاده بود اما سع یدیشد ی دلهره

 خودم رو گرفتم! میندارم من تصم یا گهیراه د-

 کشه یطول م یاحتمااًل کم رم،یگ یپس من هماهنگ کنم بعد خودم باهات تماس م-

باز قبول و تماس را قطع کرد؛  یخودمان بماند که با رو نیخواهرانه ب مانیو از او خواهش کردم حرف ها تشکرکردم

داده شده بود  نتیرخ شهاب ز میاز ن یرو به رو که با عکس بزرگ واریگذاشتم و نگاهم را به د شیتلفن را سرجا

 لب زمزمه کردم ریانداختم و ز

 《آرزوت بشه! دنمیکه دوباره د رمیم یجور هی》

داشتم به سمت پله ها رفتم و به اتاق مادرم  یبیحس غر دمیشکمم کش یرو یدست د؛یگونه ام چک یرو یاشک قطره

 نیشدم با ا رهیو به شهر خ ستادمیا یا شهیش وارینار دآمدم و ک رونیدرب را بستم و ب یسر زدم؛ خواب بود به آرام

 بودم. اهویشهر شلوغ و پره نیا ابا نگاهم در حال وداع ب یینشده بود اما گو یزیکه هنوز چ

کنم غرق در  یم یتاب یب نگونهیا نجایشد، حتماً اآلن هم با رزا همراه است و من ا دهیبه سمت شهاب کش فکرم

 میبه گلو یو با لبخند نگاهم کرد، بغض ستادیا شیدرجا دنمیآمد با د رونیباز شد و ب مایافکارم بودم که درب اتاق ن

 !دمیکش یخودم هم دست م یاز خانواده  یشهاب حت نیاز حس دروغ ییرها یچنگ زد برا

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 328



 عشق جنابیعال

331 
 

 میخواست حرف بزن یسمتم آمد دلم م به

 افتاد  وونمیخواهر دبه به چه عجب چشمم به جمال -

 زدم که ادامه داد شیبه رو یجان یب لبخند

 درسته؟ یکن یم تیروزا شهاب رو اذ نیکه ا یستیانگار از وجود مهمونت خوشحال ن-

 به شکمم کرد  یا اشاره

 حال خودت هم خوب نبود ها! یول شه؛یدرست م-

 جواب داد طنتیسوال نگاهش کردم که با ش پر

 دوستته ریهمش تقص-

 باال انداختم  ابرو

 !ماه؟یفر-

 را به لبم نشاند و ادامه دادم قیعم یبرق زد که لبخند شیاسمش چشم ها دنیشن با

 ؟یبگ یخوا ینم-

کرد که هر  ییگرفت و شروع به گفتن ماجرا یمبل نشاند و خودش هم کنارم جا یبود اما دستم را گرفت و رو مردد

 کرد... یتر م شیلحظه تعجبم را ب

 

 دوستش دارم، مثل خودمه اون تونست حال منو خوب کنه! میبا هم رابطه دار ماهیمن و فر ،یباش دهیفهم دیشا-

 زد یرا با لبخند و ذوق م شیها حرف

 !ال؟ین شهیاومدن رو بهش ندادن، باورت م رونیب یاجازه  گهید دنیخانوادش فهم یاما وقت-

 ادامه داد مایکه ن ماه؛یفر یخانواده  یمیبودم از طرز فکر قد متعجب
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که تحمل نکردم و به  نیغافل شدم؛ تا ا زیمدت که از همه چ نیبد بود تو ا طیباور کن انقدر شرا میشد تیاذ یلیخ-

 رو بهم بده! یخواستگار یرفتم، از اون خواستم که اجازه  یپدر فر دنید

هم هنوز  یگرفته باشد؛ از طرف میالنه تصمانقدر عجو مایشد ن یاش شدم، باورم نم رهیباز مانده از تعجب خ یدهان با

 انداخت ریحرفم را از چشمانم خواند که سر به ز ییتر از فوت پدرم نگدشته بود گو شیچندماه ب

فرداشب  یمن واقعاً عاشق شدم، حاال هم قرار رو برا الیاما باور کن مجبور شدم ن یکن یفکر م یدونم به چ یم-

 مامان بگم به ییگذاشتم اما موندم با چه رو

گرفت خوشحال شدم و با آرامش دستش  یهم سر و سامان م مایکه ن نیبودم اما از ا رینبود پدرم دلگ یبرا یطرف از

 را در دست گرفتم و گفتم:

 مامان با من تو برو به کارات برس-

که از  یبود؛ درحال انیدرم ماین ی ندهیو آ یزندگ یهم پا یبردم درست بود اما از طرف یاز نبود پدرم رنج م نکهیا

 گونه ام کاشت و گفت: یرو یشد بوسه ا یبلند م شیجا

 برم دونمی یکیقربون خواهر  یاله-

 و جواب دادم دمیزخندیر

 پسر زیبرو زبون نر-

 یقینفس عم دنیخوش کرده بود را با کش یجا میکه در گلو یمحو شد؛ بغض دمیرفت و از د نییخنده پله ها را پا با

 به در زدم یسمت اتاق مادرم رفتم و ضربه افرو دادم و به 

 تو ایب-

 یخداروشکر حالش کامالً خوب شده بود و مثل قبل صدا دم؛یکش نییدرب را پا ی رهیدستگ دمیرا که شن شیصدا

 دمشید یمبل کنار پنجره درحال بافتن لباس خوشرنگ یشد وارد که شدم رو یانداز م نیدر گوشم طن نشیدلنش

 پنهان کنم یکردم حال بدم را با زدن لبخند یسع

 ایمادر دن نیسالم بر بهتر-

 صورت زد یبه پهنا یسر بلند کرد و لبخند دیام را که شن یپر انرژ یصدا
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 سالم دخترم -

 نشستم؛ سکوت به وجود آمده را مادرم شکست شیرفتم و رو به رو کنارش

 ؟یبگ یخوایم یزیچ-

 شد انداختم و گفتم: یم دهیر آنها دد بیغر یبه چشمانش که غم ینگاه

 راستش...-

از  سیگفته بود کردم و در آخر سر بلند کردم که با صورت خ میبرا ماین شیپ یکه چند ییبه گفتن ماجرا شروع

 اشکش مواجه شدم؛ نگران شدم و کنارش نشستم

 میکن یرو کنسل م زیهمه چ یبه خدا مامان اگه تو نخوا-

 بغض آلود گفت: ییرنگش پاک کرد و با صدا یمشک یروسر یچشمش را با گوشه  اشک

 نهیبب یرو تو لباس داماد مایآرزو داشت ن امرزیبابات خداب-

 دمیحلقه زد و مادرم را در آغوش کش میدر چشم ها اشک

* 

 ماین دونم با سر و سامون گرفتن یم》استقبال کرد و گفت ماین شنهادیباز از پ یمادر با رو مایتصور من و ن برخالف

 د؛یو دستش را بوس دیحرف مادرم او را در آغوش مردانه اش کش دنیبا شن ماین《شهیخوشحال م امرزمیاون خداب

 .نمیرا بب ماهیخواست هرچه زودتر فر یشناخت و من دلم م یسر از پا نم

 شیخندانمان متعجب درجا یصورت ها دنیکه شهاب وارد شد و با د میبود ماین یسالن غرق در شوق و ذوق برا در

 لبم رنگ باخت یام لبخند رو یتلخ زندگ قیحقا یادآوریبرگرداندم و با  یرو ستاد،یا

 شهاب بشکن زنان به سمت اش رفت  دنیبا د مایخوش کرد اما ن یصورتم جا یرو یاخم

 رو حل کردم زیکه همه چ ایداداش ب ییکجا-

 باال انداخت و با خنده گفت: ییابرو شهاب
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 بهشون؟ یگفت-

 یبه مادرم که با لبخند یبود مشغول گفتگو شد؛ نگاه یدرب ورود یسر تکان داد و با شهاب که هنوز در راهرو ماین

 یو نگاهم را حواله  ستادمیبود ا اطیکه رو به ح یبود انداختم و از کنارش گذشتم کنار پنجره ا رهیبه آنها خ قیعم

که  یاز مادر م؛یها یکردم از تمام دلبستگ یم یدور دیبابود،  اهیس یماه کردم که درحال پنهان شدن پشت ابر

شهاب اخمم پررنگ تر شد و  یادآوریکه سال ها پشتوانه ام بود، با  یوجودم گره خورده به وجودش بود و برادر

ام دست  ختهیو از غرق شدن در افکار به هم ر دمیزد را شن یم میشام صدا یمادرم که برا یهمان لحظه صدا

 و به سمت آشپزخانه قدم برداشتم... دمیکش

* 

گذشته را در سکوت مختصر خانواده گذراندم و در آخر انقدر در سالن ماندم که شهاب خوابش برد و بعد به اتاق  شب

شده بود و قبل از  داریزودتر ب شهیامروز از هم مایدادم و شب را صبح کردم ن یاز تخت جا یرفتم، خودم را گوشه ا

 شام دعوت کرده بود یبه رسم ادب ما را برا ماهیفر درچرا که پ میکرد که غروب آماده باش دیرفتن تاک رونیب

رفتم و  میشدم به سمت کمد لباس ها یآماده م دیداد، کم کم با یبه ساعت انداختم که پنج غروب را نشان م ینگاه

 ریز یرا برا یرنگ یرا انتخاب کردم و تاپ مشکرنگ به همراه شلوار ستش  یکت خوش دوخت بلوط ادیبا وسواس ز

آمد،  یام م یرسم پیکردم که به ت یو مختصر میمال شیرها کردم و آرا میشانه ها یرا رو میکت کنار گذاشتم؛ موها

 نگاهمان به هم گره خورد... نهیدر آ یبودم که درب اتاق باز و شهاب وارد شد لحظه ا ستادهیا نهیآ یجلو

 

 دیو پرسوز کش قیعم یو مظلومانه نگاهم کرد، نفس ستادیام ا یاخم به سمت اش برگشتم که در دو قدم با

 شده؟ یچ یبگ یخوا یهنوزم نم-

 یسوخت اما با اخم و ب شیانجام داده اند نگاهم کرد؛ دلم برا یکه کار اشتباه ییخم کرد و همچون پسربچه ها سر

 حرف اتاق را ترک کردم.

ام بود به انتظارشان نشستم که  یکیکه در نزد یمبل یو رو دمیرا از سالن باال شن ماین مادر و نصحبت کرد یصدا

 دیحله فقط با زیبا خانوادم حرف زدم همه چ سالم،》ام سکوت سالن را شکست یگوش امکیپ یهمان لحظه صدا

 نقش بسته بود  نیبه الت ایصفحه انداختم که اسم سون یبه باال ینگاه《یایو ب یکن هیته طیبل
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به عقب  ماین یصدا با《یکن یبا بابات خداحافظ دیبا گهید کوچولو》و آرام زمزمه کردم دمیشکمم کش یرو یدست

 دیسف راهنیو پ یزدم در آن کت و شلوار مشک یمصنوع یچشمم لبخند یتوجه به قطره اشک گوشه  یبرگشتم و ب

 شده بود بیاز اندازه خوشت شیب

 ها! دیکرد مادر و پسر خوب خلوت-

 تکان دادم و با خنده جواب دادم سر

 پیخوشت ییگفته پسره دا یحاال ک-

 گرفت و با غرور گفت: یخنده دار ژست

 گهیپسر باشه د دیپسره با گهیم شییخان دا یوقت-

 کرد و گفت: مایلحظه درب اتاق باز شد و شهاب حق به جانب رو به ن همان

 من دختره حرفم نباشه! یگرفت؛ بچه  میکرد تصم خودیب یلیخ شییخان دا-

گذشت  میکه با نمکش کرده بود از جلو یو لبخند یمصنوع یکه شهاب با اخم ستمینگر یم نشانیلبخند به بحث ب با

خودش  ییهوا دلم را هوا یبه تن داشت که ب ییو کت آلبالو یو شلوار مشک راهنیرفت، پ یو به سمت درب ورود

 یبه سمت خانه  نیگرفتن در ماش یاز جا دو بع میرفت رونیت سر شهاب از خانه بکرد؛ با آمدن مادرم همه پش

 میحرکت کرد ماهیفر

عمرم  یروزها نیجزو بهتر میرقم بزنم که برا یمانده را جور یچند روز باق نیگرفتم که ا میبا خودم تصم نیماش در

همه  م،یدیرا د ماهیپدر فر یعنیمتوقف شد که کنار درب آقامحمد  نیماش ییالیو یدرب خانه ا یبا شهاب باشد؛ جلو

آقامحمد  یبا تعارف ها یخوش و بش کرد بعد از سالم کوتاه وو شهاب جلوتر از ما با آقامحمد دست داد  میشد ادهیپ

ش قفل ا دهیکش یانگشت ها نیدستم را ب یکنارش رفتم و به آرام مینفر بود نیهمه وارد شدند، من و شهاب آخر

اش کردم و هم قدمش  هیتلخ هد یبه چشمانم نگاه کرد؛ در جوابش لبخند قیو عم ستادیا شیکردم که شُکه درجا

 آمد  یکه با لبخند به سمتمان م دمیشدم و خاله مهرنوش را د انهوارد خ

  دییبفرما دیخوش اومد یلیخ-
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که با کت و دامن کوتاه و  دمیرا د ماهیجلوتر فر یکم میبه داخل خانه گذاشت یو همراه شهاب قدم دمیرا بوس شیرو

سابقه در  یب یآمد لبخند زنان به سمتمان آمد و با خجالت یبه پوست گندم گونش م ییبایکه به ز یرنگ یصدف کیش

 که کنار گوشش گفتم: دیآغوشم کش

  یکوفتت بشه داداشم رو برد-

 دندان نما گفت: یبا لبخند ماهیعجب نگاهم کرد، فرگرفت که آخم بلند شد و شهاب مت میاز بازو یآرام شگونین

 دیخوش اومد یلیتو خ دییبفرما-

شد و آرام از  کمینزد یفر م؛یهم پشت سرش رفت یجلوتر از ما به راه افتاد و به سمت مبلمان رفت و من و فر شهاب

 دیغر شیدندان ها یال

 داداشت شدم دلت بخواد من زن میلیخ-

 کنترل شده گفتم: یو متعجب نگاهش کردم و با خنده ا ستادمیا میجا در

 نگفتم! یزیمن که هنوز چ-

 رفت و جواب داد یغره ا چشم

 گذره یم یپوکت چ یدونم تو اون کله  یم-

مشغول بود نگاهم را چرخاندم و  یگریبا د یهرکس وستمیو به جمع پ دمیخند طنتشیکنارم گذشت، آرام به ش از 

جمع را فرا گرفت  نیسنگ یزد، سکوت میبه رو یو با متانت کنارش نشستم که لبخند دمید یخال یکنار شهاب جا

 گفت: ماهیو رو به پدر فر دیکتش کش به یکرد و دست یمصنوع یشد شهاب سرفه ا یاحساس م ینبود پدرم به خوب

 سر اصل مطلب میپس بهتره بر میجمع شد نجایکه چرا ا میدون یخب آقامحمد هممون م-

 سرتکان داد  آقامحمد

 دییبفرما-

 دیریبپذ یرو به داماد ماین دیبدون قیکه اگه ال میاومد نجایما ا-
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حرف  دییتا یبار برا کیزد که همه به او چشم دوخته بودند و آقامحمد چند لحظه  یحرف م نیبا صالبت و مت انقدر

صحبت کردن به  یقرار شد برا ماهیفر یو قبول کردن شروط خانواده  طیداد؛ بعد از گفتن شرا یسر تکان م شیها

 بروند. یاتاق فر

قدر شناسانه به  ی! مادرم با نگاهدمیفهم یرا نم انتشیوقت خ چیکاش ه یاز بودن شهاب خوشحال بودم، ا چقدر

رخش که در حال گفتگو با پارسا  میبه ن یهم فشرد نگاه یرو نانیرا با اطم شیشد که شهاب چشم ها رهیشهاب خ

 ریکباره سربرگرداند و نگاهم را شکار کرد سر به زیبود انداختم؛ در همان حالت بودم که به  وستهیپ که تازه به جمع

 انداختم که کنار گوشم گفت:

 !یشد بیامشب عج-

 آمدند... رونیگل انداخته از اتاق ب یبا لپ ها ماهیو پشت سرش فر مایبدهم همان لحظه ن یجواب نکهیاز ا قبل

 

 بلند گفت: ییو صدا یدوست داشتن یبا لحن شهاب 

 میکن نیریدهنمون رو ش دیکه معلومه، انگار با یزیچ-

تک مبل  یهم رو ماهیکنار مادرم و فر مایرا برداشت و به همه تعارف کرد؛ ن ینیریو پارسا ظرف ش دندیخند همه

 ام نشست و آرام کنار گوشم گفت: یکنار

 !یگذره ها، تپل شد یخوش م-

 ختم و آرام گفتم:اندا ریبه ز سر

 !یفکرو کن نیباعث شده که ا نیوجود ا دیشا-

 کبارهیبه  ییتا حرفم را هضم کرد و بعد گو دیطول کش یکه ناباورانه نگاهم کرد و لحظات دمیشکمم کش یرو یدست

کرد و محکم در آغوشش  ستادنیو مرا مجبور به ا دیبلند شد و دستم را کش شیبرد که از جا ادیزمان و مکان را از 

 گفت: یبلند یو با صدا دیکش

 !نمتیخدا بب یوا ؛یشیننه م یدار شهیباورم نم یوا-
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انداختم که خودش  ریاش سر به ز یگذراند، با خجالت از حرکات ناگهان میفاصله گرفت و نگاهش را از سر تا پا یکم

 و آرام گفت: دیرا گز نشیریهم لب ز

 کم تند رفتم! هی یانگار-

که همزمان خاله  مینشست مانیگفتن کردند؛ سر جا کیشکست و همه شروع به تبر ماین یجمع با خنده  کوتس

 آماده کردن شام به آشپزخانه رفت. یبلند شد و برا شیمهرنوش از جا

 گفت: یبا خنده رو به فر ماین

 کن دختر! یبهت گفتم حداقل امشب رو آبرودار-

 یچند روز ب نیبعد از ا م؛یصرف شام بلند شد یبعد با دعوت خاله مهرنوش برا یقیو دقا دندیحرفش جمع خند با

 شده بود با ولع شروع به خوردن غذا کردم دهیچ ییبایکه به ز یشام زیم دنیبا د ییاشتها

ز و بعد ا میهماهنگ کرد شیحلقه و آزما دیخر یقرار فردا را برا وه،یو م یو بعد از خوردن چا میرا گذراند یخوب شب

 .میبه خانه برگشت ماهیخانواده فر یتشکر از مهمان نواز

*** 

 نییخواب آلود از تخت پا یشدم و با چشم ها داریزد ب یکه پشت درب اتاق اسمم را صدا م مایبلند ن یبا صدا صبح

و با درد  ستادمیا میپا ریز یزیت ءیآمدم؛ به سمت درب رفتم اما هنوز چند قدم برنداشته بودم که با احساس ش

 دم؛یرا د ییدخترانه و ناآشنا یمو یرهیکه گ داختمان میپا ریبه ز یهم فشردم خم شدم و نگاه یرا رو میچشم ها

 به درب به راهم ادامه دادم و درب را باز کردم یبه آن انداختم که با خوردن ضربه ا ینگاه مختصر

 شد انینما میرو به باال آراسته بود رو به رو ییبایکه به ز ییو موها یروشن و شلوار مشک یآب راهنیبا پ ماین

 ریسالم صبح بخ- 

 میتنبل خانوم، آماده شو بر ریصبح توام بخ-

 نگاهش کردم و گردنم را خاراندم که ادامه داد جیگ

 یانتخاب حلقه توام باش یخواسته برا ماهیفر-
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 اما...-

 و گفت: دیحرفم پر انیم

 منتظرم رونیاما و اگر نداره؛ زود آماده شو ب-

خواست قبل  یکنم اما دلم نم شانیخواستم همراه یمحو شد؛ نم دمیخانه رفت و از د یعجله به سمت درب ورود با 

 یرا در آن پنهان کرده بودم باز کردم؛ متعجب بودم اما ب رهیاز رفتنم ناراحتش کنم وارد اتاق شدم و مشتم که گ

 .کردمه آماده شدن گذاشتم و شروع ب شیآرا زیم یتفاوت آن را رو

رفت در  یم رونیب اطیکه از ح یبودم؛ پخش را روشن کرد و در حال مایشهاب و کنار ن نیبعد در ماش قهیدق ده

 گفت: مایدر سکوت گذشت و ن یکرد، لحظات یبلند پل یرا با صدا یبود که باالخره آهنگ شاد یآهنگ یجستجو

 !یا خوشحال بشحرف نیتر از ا شیکردم با خبر ازدواجم ب یفکر م-

 را کم کردم  شیصدا ینگاهش کردم و دستم را به سمت پخش بردم و کم حیمل یلبخند با

 ستیحالم خوش ن یروزا کم نیاما ا ،یکن یکه فکرش رو نم یخوشحالم اونقدر-

درب عقب را باز کرد و  ماهینزده بود که فر یتوقف کرد و به سمتم برگشت اما هنوز حرف ماهیفر یدرب خانه  کنار

 گرفت یآن جا یرو

 سالم به خواهر و برادر خل و چل-

را روشن کرد و به سمت  نیکرد و بعد از سالم ماش میتنظ یصورت فر یرا رو نهیآ مایخنده سالم کردم که ن با

 !افتیدر مایتاب ن یشد در چشمان ب یگفت به راه افتاد؛ عشق را م ماهیکه فر یآدرس

با  م؛یو داخل شد میبزرگ رفت شگاهیبه سمت آزما نیدر سکوت گذشت و بعد از پارک ماش هشگایآزما ریمس

 م،یگرفت یاطراف جا یخال یچند صندل یهم رو یفر و من  رفت رشیبه سمت پذ تیزیگرفتن و یبرا مایورودمان ن

که ذهنم را  یداشتم سوال میتصمبرگشتم؛  یبود انداختم و به سمت فر یزیکه مشغول نوشتن چ مایبه ن ینگاه

 مشغول کرده بود را بپرسم مضطرب نگاهش کردم که گفت:

 !؟یکن ینگام م ینجوریشده؟چرا ا یزیچ-

 و آرام گفتم... دمیکش یقیگفتن اما باالخره نفس عم یانداختم؛ مردد بودم برا مایبه ن گرید ینگاه
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 یفرودگاه رو بهم بگ قیخوام آدرس دق یم-

 بزند که زودتر از او گفتم: یشده بود، دهان باز کرد حرف یعجب بزرگتر از حد عادبر اثر ت شیها چشم

 خودمون بمونه! نیراز ب هیمثل  دیبا نیآروم، ا-

 گفت: یآرام یتر شد و با صدا شیب تعجبش

 !کاریچ یخوا یحالت خوبه؟ فرودگاه رو م الین-

 !یکن یکردم کمک م یخواستم، فکر م یزیبار رو ازت چ کی نیمن فقط ا-

 گفت: عیکردم که سر یمصنوع یبرگرداندم و اخم یرو

 !گمیخب قهر نکن بهت م یلیخ-

 لب گفتم: ریز دنشیبه سمتمان آمد و تا قبل از رس مایتلخ زدم که همان لحظه ن یلبخند

 ماین یحت یگینم یخودمونه، به کس نینره ب ادتی-

 گفت: یرو به فر یوصف ناشدن یبا استرس مایتکان داد که ن سر

  میپاشو بر-

گذشت که  یساعت میبه راه افتاد؛ ن یرنگ دیبه سمت درب سف مایحواله ام کرد و همراه ن یگرینگاه پرسوال د ماهیفر

 باالخره آمدند

به  ماین یدعا کردم؛ با صدا شانیخوشبخت یماند و در دلم برا رهیکه در هم قفل شده بود خ شانیبه دست ها نگاهم

 خودم آمدم

 ؟یبلند ش یارقصد ند-

و  میگرفت یجا نیرفتم؛ در ماش رونیب شگاهیبلند شدم و هم قدم با آنها از آزما میو از جا دمیصورتم کش یرو یدست

بود که آدرس  ماهیام توجه ام را جلب کرد، فر یگوش امکیزنگ پ یشدم که صدا رهیبه مردمان درحال رفت و آمد خ
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اجبار قلبم  نیو رفتن آماده نبودم اما مجبور بودم و ا ییاجد یبرا ختیر در دلم فرو یزیفرودگاه را فرستاده بود؛ چ

 کرد! یآورد و وادار به رفتنم م یرا به درد م

* 

تمام طول  م؛یآمد شگاهیاما به درخواست من به آرا میقصد رفتن به خانه را داشت ،یحلقه به انتخاب فر دیاز خر بعد

را  ییایرو یشب با شهاب بودنم، شب نیکه امشب به عنوان آخر دمیرس جهینت نیرا فکر کردم و در آخر به ا ریمس

 یرا انتخاب کردم و رو یرنگ عسل ماهیفر شنهادیرنگم را عوض کنم و به پ یمشک یرقم بزنم قصد داشتم رنگ موها

 مشغول کار شد. شگرینشستم و آرا یصندل

را انجام داد؛ باالخره به کارش خاتمه داد  میهاو در آخر کار اصالح صورت و ابرو دیطول کش میرنگ موها یدوساعت

 دمیکش میموها انیم یداده بود؛ دست رییو اصالح صورتم چهره ام را تغ میموها دیرنگ جد ستادم،یا نهییآ یکه جلو

 به عقب برگشتم ماهیفر یکه با صدا

 نمیبچرخ بب ،یچقدر عوض شد یوا-

  ستادمیا شیزدم و رو به رو یچرخ

 !شناستتینم نهیمطمئنم شهاب بب-

تماس گرفت که به دنبالمان  مایبا ن یو فر میآمد رونیب شگاهیزدم و بعد از حساب کردن هردو از آرا یتلخ لبخند

را  ماهیبه سرم زد؛ دست فر یافتاد و فکر یکه چشمم به مغاره ا میکرد یاطراف نگاه م یقدم زنان به مغازه ها د،یایب

 ...میو وارد شد دمیکش

* 

نکردم و به خانه برگشتم و حاال هم کنار مادرم  شانیبخورند اما من همراه رونیقصد داشتند ناهار را ب ماهیو فر ماین

 گفت: یرفت و م یورودم قربان صدقه ام م یمشغول خوردن ناهار بودم؛ از لحظه 

 !یکرد یریچشم گ رییتغ-

 یخشک شده یگلبرگ ها یکه حاو میدهایرخ لونیو به اتاق رفتم، نا دمیاز خوردن ناهار صورت مادرم را بوس بعد

کنم و تا آمدن شهاب تنها  نییتمام تز ییبایخواستم اتاق را به ز یکوچک بود را برداشتم؛ م یرز و شمع ها
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را فراموش کنم و  زیخواست امشب همه چ یدلم م میها یریچهارساعت فرصت داشتم، با وجود تمام تنفر و دلگ

 داشتم فردا به فرودگاه بروم. میخودمان رقم بزنم؛ تصم یرارا ب زمانیشب خاطره انگ نیآخر

 یفضا دنیسرخ بود؛ با د یکوچک و گلبرگ ها یبه کار کردم و حدود دو ساعت بعد تمام اتاق پر از شمع ها شروع

بود که حسش  یبار نیاول نیدر شکمم تنم را مور مور کرد، ا یفیلبخند زدم که احساس تکان خف میرو به رو ییایرو

 شکمم گذاشتم و زمزمه وار گفتم: یرو یکردم دست یم

 《خوشت اومد! توام》

تا آمدن شهاب نمانده بود، حوله ام را برداشتم و به حمام رفتم؛ دوش  یزیرفت و چ یم یکیبود و هوا رو به تار غروب

جا افتاده  میبرا دشیرنگ جد که حاال میآمدم و شروع به خشک کردن موها رونیگرفتم و با عجله ب یا قهیپنج دق

و بعد از آن  دمیکش ییبایو ز فیش نشستم و خط چشم ظریآرا زیم یصندل یرو دیبود کردم؛ کارم که به اتمام رس

 یتر اوقات از آن استفاده م شیگذاشت، رژ قرمز رنگم را که ب شیبه نما یرا به خوب میرنِگ چشم ها ییطال یا هیسا

 بود را به تن کردم دهیخر میو لباس قرمز رنگ و کوتاهم که شهاب برا دمیلبم مال یکردم رو

شد، تمام شمع ها را روشن کردم و پرده را  یتر م شیشده بود و هر لحظه امکان آمدن شهاب ب کیکامالً تار هوا

 تخت نشستم. یو رو دمیکش

شده بودم و  رهیداد خ یشان ماز شهاب نبود، به ساعت که هشت شب را ن یگذشت اما خبر یتصورم ساعت برخالف

شب گذشته  مهیگرفتند و حاال ساعت از ن یساعت به سرعت از هم سبقت م یشدم! عقربه ها یکالفه تر م هیهرثان

 یمادرم برا یبه صدا زدن ها یبودم؛ حت ندهتر شمع ها هم خاموش شده بود و من هنوز در همان حالت ما شیبود و ب

 نمیبنش میام توجه ام را جلب کرد و اسم شهاب باعث شد درجا ین صفحه گوشندادم که روشن شد یشام هم جواب

 و تماس را وصل کنم؛

 ...ینگفته بودم که صدا یزیچ هنوز

 

شهاب باشد اما درست بود!  یانداختم شک داشتم که شماره  یگوش یبه صفحه  یشُکه نگاه د؛یچیدر گوشم پ رزا

 رزا چشم گشودم یهم فشردم اما با صدا یرا رو میدر قلبم احساس کردم و چشم ها یفیدرد خف

 منه، منتظرش نباش! شیشهاب امشب پ-
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دستم را وادار به رها کردنش  یمتمد گوش یبوق ها یمان؛ صدارابطه یبخورد رو انیبود تا مُهر پا یجمله کاف نیهم

کوتاه رزا در سرم مرور شد و در آخر افتان  یتخت بود ُزل زدم و هزاران بار جمله  کیکه نزد یکرد به آب شدن شمع

به جانم  یکنند؟ افکار مختلف همچون خوره ا یهستند؟ چه م یاآلن در چه حالت یعنیآمدم؛  نییاز تخت پا زانیو خ

 .دندیچک یگونه ام م یبا حال زارم رو یهمراه یافتاده بود و قطرات اشک برا

را در  ازمیمورد ن لیدر آن کردم، تمام وسا میلباس ها دنیع به چآوردم و شرو نییکمد پا یکوچکم را از رو چمدان

 میکارم به تخت برگشتم و چشم ها انیبازگشت در انتظارم بود! بعد از پا یب یرفتم؛ سفر یم دیدادم چون با یآن جا

 رفتم بام بستم و به خوا یتلخ زندگ یها تیتمام واقع یرا رو

*** 

در  یو طوالن قیبروم نگاهم را دق هیشدن بق داریخواستم قبل از ب یشدم، م داریام ب یدم بود که با زنگ گوش دهیسپ

 یکردم و از کشو ضیتعو یبلند مشک راهنیآمدم، لباس قرمز رنگ شب قبل را با پ نییاتاق چرخاندم و از تخت پا

به نوشتن  برداشتم و شروع یبه سرم زد و برگه ا یفکر یپول و مدارکم را برداشتم؛ لحظه ا یشهاب مقدار

 《کنم دوسِت دارم یم یخوشبخت یبرات آرزو رم؛یتو و رزا باشم من م ییخواستم باعث جدا ینم》کردم

چمدانم  یبود گذاشتم و دسته  دهیخر میکه برا یلباس یآن را رو د؛یبرگه چک یرو یامضا قطره اشک یآخر به جا در

قاب عکس  ینگاهم را به اتاق انداختم و رو نیو آخر ستادمیا یرا گرفتم و به سمت درب قدم برداشتم اما لحظه ا

 فمیناخواسته به سمتش رفتم و آن را در ک ؛خوش کرده بود ثابت ماندم یتخت جا یعسل یکوچک شهاب که رو

 آمدم. رونیرنگم را به تن کردم و از اتاق ب یو شنل مشک دمیکش یقیدادم، نفس عم یجا

از خانه  نیآژانس را از دفترچه تلفن برداشتم و پاورچ یکرد شماره  یم ییخانه حکم فرما یدر فضا نیسنگ یسکوت

 داریشد امکان داشت ب یمحسوب م یبزرگ سکیاما ر نمیبار مادرم را بب نیآخر یخواست برا یآمدم، دلم م رونیب

 .ندیرا بب زیشود و همه چ

آدرس را گفتم و قدم زنان در سکوت  یآمدم شماره آژانس را گرفتم؛ به سخت رونیب یرا گذراندم و وقت اطیح

 میکنار پا ینیگذشت که ماش قهیانداخت؛ ده دق یآمد لرزه به تنم م یکه م یکوچه راه رفتم سوز سرد یصبحگاه

 یجا یصندل یداد، درب عقب را باز کردم و رو یشد و چمدان را در صندوق عقب جا ادهیپ یتوقف کرد و مرد جوان

 گرفتم.

با نگاهم قصد  ییشدم گو رهیخ رونیکه به حرکت درآمد آدرس را گفتم و به ب نیدادم، ماش هیتک شهیرا به ش سرم

محابا  یشد باعث شد قطرات اشکم ب یپخش م یکم یکه با صدا ینیرا داشتم؛ آهنگ غمگ بایشهر ز نیوداع با ا
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 یآغاز نیر امان بمانم! و اچندش آور راننده د یهم فشردم تا از نگاه ها یرا رو میچشم ها زند،یبر میگونه ها یرو

 کرد... یمحافظت م یینگاه ها نیاز خودش در برابر چن دیبود که با یزن ییتنها یبرا

متوقف شد چشم  نیکه همان لحظه ماش دمیکش یقیزد و استرس داشتم؛ نفس عم یگذشت، دلم شور م یساعت مین

و برداشتن  هیو بعد از دادن کرا دمیکش یقیفرودگاه که خلوت بود نفس عم یورود دنیرا باز کردم و با د میها

چه کار  دیدانستم با یانداختم؛ نم افممضطرب به اطر یو نگاه دمیچیچمدان به داخل رفتم، شنلم را دور خودم پ

 کنم!

اش مشغول بود سر بلند کرد و پاسپورت را  یکه با گوش یگذاشتم زن زیم یرفتم و پاسپورتم را رو یسمت باجه ا به

طول  قهیاش مشغول شد و پنج دق انهیپرسد؛ جوابش را دادم که با را یمقصدم را م دمیگفت که فهم یزیبرداشت، چ

 واریکه به د یبه صفحه ساعت بزرگ یگذاشتم و نگاه شخوانیپ یرا رو نهیهز طیکه بعد از دادن پاسپورت و بل دیکش

 مانده بود. یساعت مین هیبودند انداختم؛ تا پرواز ترک ختهیآو

 ایسون به《پرواز دارم گهیساعت د کی》یبا محتوا یامینشستم و پ میروبرو یشده  دهیچ یفلز یها یصندل یرو

گرفتم، قلبم آنقدر درد  یام جا یصندل یدادم و با کمک مهماندار رو لیبعد چمدانم را تحو یارسال کردم؛ لحظات

بلند شد، در باورم  مایباالخره هواپ ریتاخساعت  کیبعد از  ستد؛یکردم هر آن ممکن است با یداشت که احساس م

 که آن دختر ساده و مظلوم حاج محسن حاال از خانه اش فرار کرده بود! دیگنج ینم

 رزنیخروپف پ یصدا ریرفتن شدم؛ در طول مس نییپا یتوسط خلبان، آماده  مایساعت بعد با اعالم فرود هواپ سه

 شد. یباز م یبه سخت میکرده بودم که چشم ها هیام کالفه ام کرده بود و انقدر گر یکنار

* 

گرفتن چمدانم هاج و واج به  لیکنم؛ بعد از تحو دایرا پ ایدانستم چگونه سون یام قطع بود و نم یگوش گنالیس

از پشت سرم  یکس  یمادرش را داشتم! اما با صدا یگمشده و در جستجو یو حس دختر بچه ا ستمینگر یاطرافم م

 رگشتم که...با ترس به عقب ب

 

به سمتم آمد و با  دمیکش یقیهم گذاشتم و نفس عم یرا رو میکنارش چشم ها یو پسر ناآشنا ایسون دنید با

 دیمرا در آغوش کش جانیه

 من، چقدر دلتنگت بودم! یخدا یوا-
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حال بدم را  ییو آرام سالم کردم؛ گو ریفاصله گرفت و من هم سر به ز یلبم نقش بست کم یجان رو یب یلبخند

 اش گفت: یدرک کرد و با اشاره به پسر کنار

 هاکان داداشم!  -

 با لبخند سر تکان داد که گفتم: پسر

 خوشبختم-

 کردم و ادامه دادم یمکث

 البته اگه متوجه بشه-

 به راه افتاد و گفت: یدستم را گرفت و قدم زنان به سمت خروج ایسون

 هستن! یرانیخانوادم اکه گفته بودم  یکنم فراموش کرد یفکر م-

زدم؛ همراهش  یمصنوع یدر مشتم فشردم و لبخند شتریچمدان را ب یخنگ بودن خودم حرصم گرفت و دسته  از

خبر بود  یام ب یحوصلگ یاز ب ایگفت و گو را نداشتم اما سون یگرفتم حوصله  یرنگ برادرش جا یمشک نیدر ماش

 که شروع به حرف زدن کرد

سال بعد از  کیسپردن و  یمن رو به اون مردک عوض شیسال پ نیچند یبد مال تیوضعمن بخاطر  یخانواده -

 یتاب یهمه سال به خاطر ب نیرو ترک کرده بودم و باالخره بعد از ا هیها ترکشدن اما من همراه اون مونیکارشون پش

 کردن دایمادرم منو پ

و تمام  دمیشن ینم گریرا د ایسون یشدم؛ حرف ها رهیبود خ ریدلگ میبرا یبیکه به طرز عج یبیبه شهر غر شهیش از

بست و حالم  ینبودنم و حال بد مادرم در ذهنم نقش م یکرده بودم، صحنه  شیبود که رها یخانواده ا شیحواسم پ

 بود بترکد. ممکنفشرد که هرلحظه  یرا م میگلو یدیکرد بغض شد یرا دگرگون م

 انداختم و گفتم: ریآمدم و به سمتش برگشتم، سر به ز رونیب الیاز عالم خ ایتوسط سون مینوازش دست ها با

 !؟یگفت یزیچ-

 گفت: یآرام یصدا با
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 میدیشو رس ادهیتموم شده پ تیپرداز الیاگه خ گمیم-

در آن بود  یمجلل یکه خانه ها یبزرگ یبه کوچه قیدق یشدم، نگاه ادهیپ نیخجالت سر تکان دادم و از ماش با

از  یبود لحظه ا یمعن یب میزمان و مکان برا ستادم؛یکه منتظر گرفتن چمدان از برادرش بود ا ایانداختم و کنار سون

که از کنارمان رد شد به خودم آمدم و متوجه  ینیماش قنداشتم! با بو یراه برگشت گریشدم اما د مانیپش ممیتصم

بزرگ  اطیو وارد ح میرفت یو بزرگ رنگ یبود که از کنارمان گذشت، همراهش به سمت درب قهوه ا ایشدم برادر سون

 .میشان شدخانه

 زیهمه چ یکاست؛ چشم رو یام نم یتفاوت یاز ب نیشد اما ا انینما میبزرگ رو به رو یاطیبا ح بایو ز ییایرو یا خانه

سنگ فرش ها بر اعصاب خرابم  یچمدان رو یشدن چرخ ها دهیکش یقدم برداشتم صدا ایبستم و پشت سر سون

 .دیکش یسنباده م

بزرگ که  یبود؛ خانه ا ییبایداشت خانه هم به همان ز یخاص ییبایز اطیهمان طور که ح م،یوارد خانه شد باالخره

دو  شیکه جلو ونیزیو تلو اردیلیبزرگ ب زیرا با م گرید یداده بودند و قسمت نتیز کیکالس یرا با مبل ها منینش

زدن خانه برداشتم و به عقب  دیدست از د یمردانه ا یبودند، با صدا دهیبزرگ وسطش چ یبه همراه عسل میمبل عظ

 برگشتم

 دخترجان یخوش اومد-

 یرو دنشیبود، اما با د ایشک پدر سون یکه ب دمیرا د نیمهربان و دلنش یبا صورت یآشپزخانه مرد یورود کنار

زدم و سالم  یرو به رو شدم، لبخندداشت  یتپل و بانمک کلیخوش رو که ه یکردم و با زن دایپ یبیحال غر لچریو

 کردم

 دیبه سمتم آمد و صورتم را بوس زن

 دخترم یخوش اومد-

 یرا به سمت درب لچرشیچرخ و ایرفت؛ پدر سون نیاز ب شمیکردم آنقدر مهربان بودند که حس بد چند لحظه پ تشکر

 گفت:  ایرو به سون ییکرد و مادرش با خوشرو تیرنگ هدا یقهوه ا

 میش یدخترم اتاق رو نشونش بده استراحت کنه، بعد آشنا م-
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 ایقدرشناسانه به مادر سون یخوشحال شدم و با نگاه تینها یجمله ب نیا دنیداشتم و با شن ییبه تنها ازیشک ن یب

که ته سالن بود قدم  یچمدانم را برداشت و به سمت اتاق گرشیدستم را گرفت و با دست د ایشدم؛ سون رهیخ

تخت  کیکه سمت چپش  دمیرا د رهیو سبز ت ییمویو ست ل کیش دمانیبا چ یشت، درب اتاق را که گشود اتاقبردا

 گفت: ایبود؛ وارد شدم که سون گرید یکیاتاق هم  گریو طرف د

 اگه از هم اتاق بودن با من...-

 و گفتم:  دمیحرفش پر انیم

 شمیندارم اتفاقاً خوشحال هم م یمن مشکل-

 که در شهر شهاب گمش کرده بودم! یکردن خودم، خود دایپ یداشتم برا ییبه تنها ازیگفتم! من ن یدروغ م اما

بودم از تمام بودن ها  ریدانستم مال من است نشستم؛ دلگ یکه م یتخت یرفت رو رونیلبخند به لب از اتاق ب ایسون

 روز هم نگذشته بود که دلتنگ شهاب بودم! کیو نبودن ها هنوز 

 دم،یتخت خواب یوار رو نیو جن دیگونه ام چک یرو ینگرانم باشد! قطره اشک دیبه خانه برگشته بود؟ شا اآلن یعنی

از نبود شهاب  یرا با فراموش یساعت دیهم گذاشتم تا شا یرا رو مینامعلومم بغضم گرفت و چشم ها ی ندهیاز تصور آ

 سر کنم 

*** 

تارش نگاه کردم که  ریاز حد خواب آلود بودم؛ گنگ به تصو شیب را باز کردم اما میپلک ها یال یکم ایسون یصدا با

 زد و گفت: میدوباره صدا

 !یکنم گرسنه باش یعصرونه بخور فکر م ایب-

همراهش از اتاق  میبلند شدم و بعد از مرتب کردن لباس ها مینخورده بودم؛ از جا یزیگفت از صبح چ یم درست

 رفتم... رونیب

 

 زبان شهاب از
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را درک کنم رزا  الین یتوانستم حرف ها یبلند شدم، نم میبرگه را خواندم و از جا یرو یبار هزارم تنها جمله  یبرا

 رهیخ دیخورش ریروشن کردم و به غروب دلگ یگاریداشت؟! کالفه پنجره را باز و س مانیزندگ ی ندهیبه آ یچه ربط

را نصفه رها  گارمیزدم و س میبه موها یکرد؛ چنگ یمام  وانهیشهر بزرگ است د نیا یکه اآلن کجا نیشدم، فکر ا

داد، سر بلند کردم که چشمم به  یقد نم ییفشردم فکرم به جا میدست ها نیتخت نشستم و سرم را ب یکردم رو

 اش مشامم را پر کرد یعطر دوست داشتن یگرفتم اش؛ بو میچشم ها یلباس قرمز کنارم افتاد و دست بردم و جلو

 نیاهل ا الیداد؟ ن یم یاتاق و لباس قرمز رنگ چه معن ییایرو یشدم، فضا یغرق م شتریکردم ب یفکر م هرچه

شده بودم و در  هوشیآن که ب یادآوریام حس کردم،  نهیس یاز تصادف شب قبل در قفسه  یفیکارها نبود! درد خف

 کرد! یترم م جیبود گ دهیرزا به دادم رس نیب نیا

شدم؛  یبیاش حال عج یتاب یب دنیآمدم و با د رونیکرد که از اتاق ب یالم را خراب تر مح الیمادر ن یها هیگر یصدا

بود و هنوز در همان حالت  بیعج میسابقه اش برا یو رفتن ب یرفتار ناگهان رییکجا رفته بود؟ تغ الین یعنیمن  یخدا

 یدواریوارد شد، نگاهش رنگ ام مهیسراس مایبودم که ن رهیکرد خ یم یتاب ینبود فرزندش ب یکه برا یبه مادر

 بند آمده بود که دستش را گرفتم و گفتم: مایمادرش هم با آمدن ن ی هیبلند به سمت اش رفتم گر یداشت؛ با قدم ها

 بود؟ ماهیفر شیپ ؟یکرد دایپ یزیچ ماین-

 دهانش را قورت داد و گفت: آب

 فرو ... فرودگاه -

 و شُکه جواب دادم متعجب

 رفته فرودگاه؟-

 دیصورتش کش یرو یستد

 آدرس فرودگاه رو گرفته احتماالً رفته اونجا یاز فر میداد شیکه آزما یهمون روز-

قرار  یتوانست رفته باشد! ب یکجا م تشیبا آن وضع الین یعنی ایخدا دم،یکش شمیته ر یرو یزدم و دست یچرخ

از  ماین یتوجه به صدا زدن ها یو کتم را برداشتم و ب چیبودم و دل شوره داشتم با عجله به سمت اتاق رفتم و سو

 باال به سمت فرودگاه راندم یآمدم و با سرعت رونیخانه ب

 مشتاق بودم! دنیزود رس یدر انتظارم بود که انقدر برا الین ییفشردم؛ گو یپدال گاز م یرا رو میحرص پا با
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شد حرکت کرد به سمت  یم ی، شلوغ بود و به سختفرودگاه رفتم یو با شتاب به سمت درب ورود دمیرس باالخره

 دمیبلند پرس یبود با صدا شخوانیکه پشت پ یباجه رفتم و از مرد نیخلوت تر

 راد بوده؟ الیامروز خانم ن یمسافرها ستیسالم تو ل-

 تفاوت جواب داد یباال انداخت و ب یشانه ا مرد

 رو ندارم یگفتن اطالعات شخص یاجازه -

 زیم یرو یکردم و اسکناس بیگردش بکوبم اما دست در ج نکیع یمشت شده ام را رو یخواست دست ها یم دلم

به اطراف انداخت و به صورت نامحسوس پول را  یکرد؛ نگاه یمصنوع یگذاشتم که رنگ نگاهش عوض شد و سرفه ا

 برداشت و گفت:

 بود؟ یاسمش چ-

اما تا دهان باز کند و حرف بزند جانم را به لبم رساند و در  کردن شد پیلب زمزمه کردم، مشغول تا ریرا ز اسمش

 آخر گفت:

 رفته! هیامروز با پرواز صبح به ترک-

به  یکند! به سخت یگریاقدام به رفتن به کشور د یزود نیسست شد؛ چطور آن دختر ساده توانسته بود به ا میپاها

 یآوردم اما وقت رونیکتم ب بیرا از ج گاریدم، پاکت سرها کر شیبود رفتم و خودم را رو یکیکه آن نزد یطرف صندل

 واریسرم را به د دمیخودم د یچند نفر اطرافم را رو بکه نگاه متعج دمشیکوب نیزم یبا حرص رو دمید یآن را خال

را آنجا ندارد! اصالً چرا  یرفته بود؟ او که کس بیغر یمن چگونه به کشور یتنها یالیدادم، ن هیسرد پشت سرم تک

ام باعث شد  یزنگ گوش یخورد که سردرد گرفته بودم، صدا یجواب در ذهنم چرخ م یب یرفت؟ آنقدر سوال ها

 و تماس را وصل کنم نمچشم باز ک

 ما؟ین هیچ-

 اونجا بود؟-

بود حاال از  اوردهیابرو نخم به  یزن چیه یکه برا یپسر مغرور یباور بود ول رقابلیخودم هم غ یگرفته بود، برا بغضم

 جواب دادم مایبه ن یگرفته ا یبغض کرده بود؛ با صدا الینبود ن
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 !هیرفته ترک-

و گنگ بودم و  جیکردم، گ یاز شب به رفت و آمد مردم نگاه م یام را خاموش کردم؛ تا پاس یرا قطع و گوش تماس 

در ذهنم جرقه زد  یفکر یکنم لحظه ا شیدایپ ینبود که به راحت یکشور کوچک هیبکنم؛ ترک دیدانستم چه با ینم

 ...دیشا

در  شیصدا دنیچیرا گرفتم و مضطرب منتظر ماندم تا پاسخ دهد، با پ یلرزان شماره ا یسرعت و با دست ها به

 گفتم... دیگوشم با ترد

 

 ایتخت بزرگ سون یو هردو رو میبه اتاق آمد ایخوردنش نداشتم همراه سون یبرا یاقیاز خوردن عصرانه که اشت بعد

روزمره  یاز کارها فیشروع به تعر ایحالم بهتر شده بود، سون یکم ایمهربان سون یبا وجود خانواده  م؛یگرفت یجا

که حاال  ایمادر سون یو با صدا زدن ها میهوا گذراند ورا در همان حال  یکرد ساعت یکالفه ام م نیاش کرد و هم

 یقیرفت و من نفس عم رونیاز اتاق ب ایبزنم، سون شیصدا حانهیاست و قرار بود خاله ر حانهیبودم اسمش ر دهیفهم

 .دمیکش

شدم اما  ینه تنها کالفه بلکه مشتاق هم م شیحرف ها دنیشن یآمدم حاال برا ینم نجایحال به ا نیاگر با ا دیشا

 شد و بس! یکه ترکش کرده بودم خالصه م یو فکر من در شهاب ایتمام رو

اتاق  یبایز دمانیگذرا به چ یداده بودم، نگاه هیتخت تک یگذشته بود و من به پشت ایاز رفتن سون یساعت مین

به درب خورد که از فکر  یجا مانده بود؛ ضربه ا نجایفرسنگ ها دورتر از ا ییانداختم اما تمام فکر و ذکرم در جا

 وارد شد ایکه سون کردمخودم را جمع و جور  یخوردم، کم یفیآمدم و تکان خف رونیب

 زمیعز میشام بخور میبر ایب-

آمدم و پشت سرش به راه افتادم؛  نییخاطر از تخت پا نیتعارف کردن را نداشتم به هم ینبودم اما حوصله  گرسنه

 یخانواده ا نیکه چن ایسون یبود در دل برا حانهیخاله ر قهیبودند که نشانه کدبانو بودن و حسن سل دهیچ ییبایز زیم

نشستم که همان لحظه هاکان وارد شد و  حانهیر خالهو  ایسون نیب یصندل یشده بود خوشحال شدم؛ رو بشینص

 آمد ادامه داد یکه به سمتمان م یبلند درحال یکه با صدا میسالم کرد همه جوابش را داد

 !یکه مردم از گشنگ یوا-
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 کرد و جواب داد نیریش یاخم مادرش

 شامت رو بخور  نیبش ایدور از جونت، ب-

با  یخواست هرچه زودتر به اتاق بروم کم یگرفت، از حضورش معذب بودم و دلم م یجا میرو به رو یصندل یرو

بلند شدم  میکه گذشت تحمل نکردم و از جا یقیرفت، دقا ینم نییپا میاز گلو یلقمه ا یکردم اما حت یباز میغذا

 نگاه همه به سمتم بود که گفتم:

 استراحت کنم رمیسردرد دارم م یم، کمممنون بابت شا-

به ساعت انداختم که ده شب را نشان  یندهم؛ نگاه یبه اتاق پناه آوردم تا اجازه مخالفت به کس یگریحرف د یب 

و قطره  دیاشکم جوش یتاب بودم! چشمه  یآمدن شهاب به خانه ب یشب گذشته افتادم که چقدر برا ادیداد، به  یم

 د آمدصورتم فرو یگرم رو یا

 قهیخواست؛ پس خودم را به خواب زدم که ده دق یم ییدلم تنها دمیسرم کش یو پتو را رو دمیتخت دراز کش یرو

در سرم بود که سردرد  الیبود انقدر فکر و خ یبود که در سکوت مشغول کار ایشک سون یوارد اتاق شد، ب یبعد کس

باعث شد چشم باز کنم و چند  ایسون یگوش گزن یبود؟! صدا یاآلن شهاب در چه حال یعنیگرفته بودم،  یبیعج

در آن  دنشیآن بود اسمم را صدا زد، با ترس پتو را کنار زدم که با د یکه اضطراب چاشن ییبا صدا ایبعد سون هیثان

ام حبس  نهیاسم شهاب نفس در س دنیاش اشاره کرد که با د یمتعجب نگاهش کردم؛ به صفحه گوش کیفاصله نزد

 شد

 زد کریاسپ یتماس را وصل کرد و رو ایسون میبگو یزیکه چ نیاز ا قبل

 ؟یسالم شهاب، خوب-

 ختیشهاب که در اتاق پخش شد قلبم فرو ر یبم و گرفته  یصدا

 اونجاست؟ الین ا،یسالم سون-

 را فشرد تا از استرسش کاسته شود  شیچشم ها ایسون

 کنه آخه؟! یم کاریچ نجایا الیوا شهاب، ن-

 زد گفت: یدر آن موج م یدیکه ناام ییکرد و بعد با صدا یطوالن یمکث شهاب
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 !هیدونم اومده ترک یم شمیم وونهیکنم اگه اونجاست بگو؛ دارم د یخواهش م-

 دیایب رونیب نهیاضطراب هر آن ممکن بود قلبم از س از

 شده؟ یزیخبرم چ یوقته ازش ب یلیخ ست،ین نجایا الیگفتم که ن-

که بغض در  یفیضع یزدم! با صدا یحدس م دیرس یکه به گوش م ییرا از سرو صدا نیبود و ا یشلوغ یدر جا ییگو

 بود جواب داد دایآن هو

 پس کجا رفته!-

شد که  لیو در آخر به هق هق تبد دیچک میگونه ها یتماس قطع شد؛ قطرات اشکم رو یناهنجار یدر آخر با صدا و

 را نوازش کرد میموهاسرم را در آغوشش گرفت و آرام  ایسون

 یناراحت باش ستیبچت خوب ن یآروم باش، برا-

 ادامه داد ایآرام گرفتم که سون یاز وجود شهاب همراهم بود دلگرم شدم و کم یکه تکه ا نیفکر ا با

 شنوم  یم دیصداشو ناام نقدریباره ا نیبد بود؛ اول یلیحالش خ-

 ادامه داد میدر چشم ها رهیگرفت و خ فشیلط یسردم را در دست ها یها دست

 رزا درست بوده؟ یکه حرف ها یتو مطمئن-

 اشک بارم سر تکان دادم یچشم ها با

 تابه؟! یپس چرا انقدر از نبودت ب-

نمانده بود،  میبرا ییکردم که نا هیتخت در خود مچاله شدم و انقدر گر یدانستم؛ رو یهم جواب سوالش را نم خودم

 د،یآ یم نجایدانستم شهاب به ا یاجاره کنم م یو خانه ا رمیقرض بگ یاده اش پولو خانو ایداشتم از سون میتصم

 یم ایکه بچه به دن یتا وقت ینداشتم و حت یاما راه نو مستقل شد ییاز تنها دمیترس یحداقل به خاطر بچه اش! م

 یآمد؛ تا پاس یخوشم نمکنم  جادیباشم و مزاحمت ا یکه وبال گردن کس نیکردم، از ا یدست و پا م یکار دیآمد با

 هوش شدم... یب ادیاز شب خوابم نبرد و باالخره از فکر ز
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رنگ  دیو سف بایز یرا درحال جمع کردن پرده  ایچشم گشودم که سون یبر صورتم به سخت دیتابش نور خورش با

 .دمیبزرگ سمت چپ اتاق د یپنجره 

رو به  اطیسر سبز ح یدر اتاق پخش شده بود و فضا یکه تمام شد با لبخند به سمتم برگشت؛ حاال نور کاف کارش

 یاش دست یشگیهم یبه سمتم آمد و با مهربان ایزدم که سون یکرد، لبخند داریحس آمدن بهار را در وجودم ب میرو

  دیشکمم کش یرو

 سالم مامانش پاشو گشنشه-

 نشستم میلبم نقش بست و در جا یرو قیعم یکودکم لبخند یادآوری با

 سالم-

 رفت گفت: یکه به سمت درب م یتکان داد و از کنارم بلند شد، درحال سر

 نمیصبحونه رو بچ زیمنم م یشیتا تو آماده م -

آمدم و به سمت درب  نییمحو شد؛ از تخت پا دمیرفت و از د رونیقدرشناسانه حواله اش کردم که از اتاق ب یلبخند

پاک و باران زده  یو هوا دمیکش یقیشد رفتم و بازش کردم، نفس عم یباز م شانیکنار پنجره که رو به بالکن باصفا

 .دیبار یباران م یبود اما هنوز هم گاه ندهتنها چند روز ما دیفرستادم؛ تا ع هیرا به ر یصبحگاه ی

 یآمدم، صدا رونیهم رنگش را انتخاب و به تن کردم و از اتاق ب شرتیو ت یمشک نیرا باز کردم و شلوار ج چمدان

هم بگذارم و غرق در آرامش شوم، با  یچشم رو یشد باعث شد لحظه ا یکه در سکوت خانه پخش م یکیام موزآر

که به سمت درب  یکه هاکان را در حال تمبه عقب برگش یام چشم باز کردم و کم یکیدر نزد یکس یقدم ها یصدا

 راهش ادامه داد!لب گفت و با عجله به  ریز یمکث کرد و سالم یلحظه ا دم؛یرفت د یخانه م

موضوع مرا  نیو کهنه در آن نهفته بود رنگ نگاهش آشنا بود و ا قیعم یغم ییگو دم،ید یبینگاهش حس عج در

را کنار گاز  ایاز افکارم سرم را تکان دادم و به سمت آشپزخانه قدم برداشتم که سون ییرها یکرد! برا یمتعجب م

 ییبایز زیمهمانم کرد م یبه لبخند دنمیآرام وارد شدم که با د دم؛یکرد د یلب زمزمه م ریرا ز یکه شعر یدرحال

خوش  یهم بعد از آوردن چا اینشستم که سون یصندل یداد؛ رو یخوردن قلقلک م یرا برا میبود که اشتها دهیچ

 و گفتم: دمیکش یقینفس عم م،یگرفت و در سکوت مشغول خوردن شد یجا میرو به رو یرنگ

 خواهش ازت دارم هیمدت باعث زحمتت شدم اما  نیدونم ا یم ایسون-
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 بلند کرد و منتظر نگاهم کرد، ادامه دادم سر

 گردونم یاجاره کنم البته کم کم بهت بر م یخوام که باهاش خونه ا یپول م یکم-

 از حد معمول درشت تر شد و جواب داد شیها چشم

 !ستندیموافق ن میمتص نیمن اصالً با ا یآخه؛ خانواده هیچه حرف نیا الین یوا-

 تمام گفتم: تیدادم و با جد هیتک یگذاشتم و به صندل زیم یکه در دست داشتم را رو ییچا فنجان

خوام بعد از  یاگه منو نخواد و من هم نم یحت اد،یم نجایشهاب حتماً به خاطر بچه به ا یدون یخودت هم خوب م-

 کنه! دامیهمه تالش دوباره پ نیا

 به فکر فرو رفته بود که ادامه دادم زیبه م رهیسکوت و خ در

 کنم کمکم کن یخواهش م-

شروع به قدم زدن  اطیح ریدلپذ یآمدم و در هوا رونیبلند شدم؛ از خانه ب میکه در فکر غوطه ور بود از جا همانطور

 کردم

*** 

کردن من مواجه شده  یتنها زندگ یبا مخالفت خانواده اش برا نیب نیگذشته بود و در ا ایبا سون میروز از گفتگو دو

کرد اما در  یهر بار دست به سرش م ایزنگ زده بود که سون گریمانده بودم شهاب هم چندبار د یدوراه نیب م؛یبود

 یحس تنفرم با هر تماسش شعله ور م د؛یآ یم هیبه ترک ازپرو نیتماسش گفته بود که همراه رادمان با اول نیآخر

 است خب رزا را دارد پس چه مرگش بود! تاب یبچه ب یشد! اگر برا

کرد، حرصم گرفته بود اما  یمن به شدت مخالف م تیبا وضع یکردن زن یبود و با تنها زندگ یمرد متعصب ایسون پدر

 را نداشتم! یجراَت گفتن حرف

گذاشته بود، بودم که درب باز شد و  ارمیدر اخت ایکه سون یدر کمد میلباس ها دنیحوصله در اتاق مشغول چ یب

 دیو نگاهم را در چشمانش دوختم که کنارم رس دمیخندان وارد شد و به سمتم آمد دست از کار کش یبا صورت ایسون

 تخت نشست یو لبه 

 یکنم خوشحال بش یبرات خبر دارم؛ فکر م-
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 نگاهش کردم که شروع به گفتن کرد... منتظر

بمونه؛ زن  هیگفت اون باعث شده که پدرم ترک شهیکنه و م یم یلهاست تنها زندگمادربزرگ دارم که سا هیمن -

 !یاون بمون شیمدت پ نیتو ا یتونیتو م اد،یاما اصاًل از مادرم و ما خوشش نم هیمهربون

اش را با من  یینباشد تنها یاو راض دیشا دم؛یو اخمو بر خود لرز ثیخب یرزنیخوشحال شدم اما از تصور پ یا لحظه

 بازگو کردم ایسون یدوختم و سوال ذهنم را برا میکند! نگاهم را به دست ها میتقس

 چه کار کنم؟! دیبا ششینشه من برم پ یاگه راض-

 آمد و کنارم نشست  نییاز تخت پا ایسون

 موضوع اول با مادربزرگم حرف زده و اونم قبول کرده نینگران نباش، پدرم قبل از گفتن ا-

 و کنار گوشش گفتم: دمیرا در آغوش کش ایلبم نقش بست و ناخودآگاه سون یرو یلبخند

 واقعاً ازت ممنونم-

 و گفت: دیخند آرام

 !یکمد جا بد یآخرشم قسمت نشد لباسات رو تو-

 ایقرار بود بعد از صرف ناهار همراه سون م؛یداد یرا باز هم در چمدان جا میلباس ها ایو به کمک سون میدیخند هردو

و  میخانواده ناهار را خورد یمیصم یو در فضا میآمد رونیاز اتاق ب ایبا سون م،یمادربزرگش برو یان به خانه و هاک

 شد. لیهم مشغول جمع کردن وسا ایو سون ازگشتمآماده شدن به اتاق ب یپس از صرف ناهار، من برا

چند روز تشکر  نیکه احمد نام داشت بابت ا ایو پدر سون حانهیاز خاله ر م؛یرفتن بود یساعت بعد هر سه آماده  دو

 یدر کوچه ا یطوالن یکردن مسافت یبعد از ط م،یگرفت یجا نیآمدم و در ماش رونیب اطیکردم و همراه بچه ها از ح

 هاکان که گفت: یمتوقف شد و با صدا نیبن بست ماش

 !میدیرس-

زده و بزرگ زنگ یکوچه که درب آهن اطیح نیآخربه سمت  ایبه کوچه انداختم و هم قدم با سون ینگاه  میشد ادهیپ

بعد با  یقیهاکان زنگ درب را فشرد و دقا م؛یرنگش باعث شده بود شکل و ابهت خود را از دست بدهد رفت یو آب

 باز شد. یکیت یصدا
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که از  ییو برگ ها دهیبا درختان سر به فلک کش یاطیمنصرف شدم؛ ح ممیاز تصم یلحظه ا میکه شد اطیح وارد

متروکه کرده بود  یخانه ها اطیاز آن را برف پوشانده بود و آن را مانند ح ییجا یمانده بود را که جا یبه جا زییپا

 شهیش یو درب اطیرو به ح میعظ یخانه که پنجره ا سمتو پشت سر هاکان که منتظرم بود به راه افتادم و به  دمید

 داشت رفتم! یا

 یم یزگیکه از پاک دمید یخانه ا خته،یو بهم ر فیکث اطیو برخالف ح مید شدو پشت سرش ما وار ایسون اول

 اریبس یآنها پهن شده بود و آشپزخانه یکه جلو یقرمز رنگ و تشک یها یبودنش را از پشت یمیو قد دیدرخش

 هم بود. یرو به رو دیدو درب سف یشد حس کرد؛ کنار درب ورود یم نشیو دلنش یسنت

را  یرزنیدر سمت چپ خانه بود که بعد از گذراندنش پ یکوچک یآوردم و وارد شدم، راهرو رونیرا ب میها کفش 

 نانیاطم یرا برا شیانداختم که چشم ها ایبه سون یپشت به ما نشسته بود؛ نگاه یگهواره ا یصندل یکه رو دمید

 بلند شد و به سمتمان برگشت شیاز جا دربزرگشهم فشرد و خودش جلوتر به راه افتاد و سالم کرد، ما یخاطرم رو

و  نیآن انداخته بود، صورت گرد و ُپر چ یاش را رو دهیدر دستش بود که وزن بدن خم یو خوش تراش بایز یعصا

جوابم را داد و اشاره کرد به  ییرورنگش به دلم نشست؛ سالم کردم که با خوش یانار یچروکش به همراه لپ ها

 سمتش بروم

 دخترم نیبش ایرد، بسفارشت رو ک یلیاحمد خ-

 یکرد، نگاه تیخانه هدا یباال یتوجه به آن ها مرا به سمت پشت یهم تعارف کند اما ب ایبودم به هاکان و سون منتظر

رفتند متعجب بودم و معذب  رونیکردند و از خانه ب یلب خداحافظ ریز یانداختم که همراه هاکان با ناراحت ایبه سون

 یخوش عطر یگلدارش چا یدر فنجان لب َپر شده  میرالرزانش ب ینشستم که مادربزرگ با دست ها یگوشه ا

لبم نقش  یرو شیبا صفا یخانه  یاز حال و هوا یگذاشت؛ لبخند مینقل و توت خشک جلو یحاو یو با ظرف ختیر

 بست.

 دنیخودم حس کردم، با د یرو اش را رهیاش خوردم که نگاه خ ینیخوش طعم دارچ یرا با نقل ها میسکوت چا در

 نگاهم گفت:

 ؟یاسمت رو بگ یخوا ینم-

 انداختم ریبه ز سر

 هستم  الین-
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 و گفت: دیآه مانند کش ینفس

 اگر افسانه زنده بود اآلن هم سن و سال تو بود!-

غرق  یمیقد یدر خاطرات ییزند اما گو یحرف م یزیدانستم از چه چ یسر بلند کردم و نگاهش کردم، نم متعجب

داد؛ بعد  یرا نشان م یدوخته بود که دختر پنج ساله ا وارید یرو یشده بود و نگاهش را به قاب عکس خاک خورده

 از چند لحظه گفت:

 تنها دخترم بود! ش؟ینیب یم-

 یزندگ یماجرا فیتعر یهمه عجله اش برا نیرا از ا نیدرد و دل کند و ا شیبود که برا یها منتظر کسمدت ییگو

 ام شد و گفت: رهیبار خاشک یبا نگاه د؛یشد فهم یاش م

 !ست؟یچرا ن یبدون یخوا یم-

موافقت سر  یدرد و دل کردن به او بدهم؛ پس به معنا یبرا یخواست فرصت یکه حوصله نداشتم اما دلم م نیا با

 چشمش را پاک و شروع به گفتن کرد... یتکان دادم که با دستمال گلدار و کوچکش اشک گوشه 

 

بهش ارث  امرزمیکه از شوهر خداب یخواستن تمام مال و اموال یاحمد ورشکست شد و طلبکارا م شیجده سال په-

 یجَوون بود و عاشق پول، از احمد خواست که فرار کنن و برا حانهیطلبشون ببرن؛ اون موقع ر یبود رو به جا دهیرس

شب  کیهرچقدر مخالفت کردم قبول نکردن و  ؛برن تا طلبکارا دست از سرشون بردارن شیپدر یبه روستا یمدت

رو جمع و قصد رفتن کردن، هرقدر اصرار کردند که همراهشون برم قبول نکردم اما دخترم افسانه چون  لشونیوسا

دم  دهیسپ یها کیهمراهشان شد؛ راه دور بود و هوا مه آلود نزد هیبه احمد داشت با اشک و گر یادیز یوابستگ

 کننیو تصادف م برهیخوابش م ودهباحمد که پشت فرمون 

 با بغض مخلوط شده بود که ادامه داد شیکرد، صدا یمکث

 بچم سخت جون داد! ره؛یم یو افسانه همون لحظه م شهیاحمد فلج م-

بلند شدم و  میاز جا دمیرا فهم حانهیتنفرش از خاله ر لیآورد، حاال دل یقلبم را به درد م نوایب رزنیپ هیهق گر هق

 اش را در دست گرفتم و در سکوت نوازشش کردم. دهیو چروک ریپ یکنارش نشستم، دست ها
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بلند شد اشاره کرد پشت  شیگرفت و از جا شیبعد دستش را به زانو یکنارش نشستم که آرام گرفت، چند انقدر

 رفت و بازش کرد. یسرش بروم و به سمت درب

کنم فقط در حسرت  یم یمهم نبود کجا و چگونه زندگ میشد برا انینما میبه روامکانات رو  نیکوچک با کمتر یاتاق

برگشت و مرا با حال  یگهواره ا یصندل یرو گاهشیدانستم به جا یکه هنوز اسمش را نم رزنیآرامش بودم! پ یذره ا

 خودم تنها گذاشت یو هوا

* 

 فیرا با تعر میُانس گرفته بودم؛ روز ها یبه خوب زدم یهفته گذشت و من با مادربزرگ که او را ننه ماهرخ صدا م کی

 یشدم؛ آنقدر از حس خوب مادر بودن م یگذراندم و غرق در لذت م یکاره اش م مهیو عشق ن یاز خاطرات جوان

 داشتم. دوستکه در وجودم پا گرفته بود را  ینیگفت که حاال عاشقانه جن

خودش مرا همچون افسانه  یبه گفته  م،یسال هاست با او آشنا ییگرفته بود که گو یدر دلم جا یمدت جور نیا در

 یگفتم هربار با بغض م یم شیننه ماهرخ برا یها یاز خوب یبود و وقت دهیچند بار حالم را پرس ایدوست داشت؛ سون

 《شد من رو هم دوست داشته باشه! یم یکاشک》گفت

 یم شیبایز یرا مقصر مرگ افسانه حانهیا او خاله راز ننه ماهرخ خواهش کرده بودم که آنها را ببخشد ام بارها

 توانست خودش را قانع کند. یدانست و هنوز هم بعد از سال ها تنها ماندن نم

و هرجور  ندیایننه ماهرخ ب یبه خانه  میو خانواده اش بگو ایگرفته بودم به سون میبود، تصم دیآغاز سال جد فرداشب

 بخشد. ید اما من دلم روشن بود که ننه ماهرخ آنها را مکر یمخالفت م ایکنند سون یشده آشت

کار ها نداشتم، پس جواب رد دادم و  نیا یبرا یاما من رمق دیایسال نو به دنبالم ب دیخر یاصرار داشت برا ایسون

زد؛  یدست و پا م یبود اما دلش هنوز در تب و تاب جوان ریشدم؛ پ نیهمراه ننه ماهرخ مشغول آماده کردن هفت س

 دهد! ینشان م یچه عکس العمل دیآ یبه خانه اش م حانهیدانستم اگر بداند که خاله ر ینم

بودم که از خانه اش  یغم؛ اما حاال زن یسال گذشته افتادم کنار خانواده ام خوش بودم و دور از ذره ا ادیبه  یا لحظه

 فرار کرده بود!

مادرانه بود اما من غرق در مرور  یها حتیه ماهرخ مشغول نصام در عذاب بودم، نن یفعل تیوضع ادآوردنیبه  از 

 تکرار نخواهد شد... گریبودم که د یخاطرات گذشته ا
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* 

به خواست  د؛یرس یبه نظر م یبود امشب شب سرد یشب ها که مهتاب یو برعکس همه  دیفرا رس دیشب ع باالخره

ننه  یکه با دست ها یو ساده ا بایز نیهفت س یسفره  یکه داشتم را به تن کردم و پا یلباس نیننه ماهرخ بهتر

 یشفاف و روشن و چشم ها یو پوست رمخوش ف ینیبه عکس افسانه انداختم؛ ب یشده بود نشستم و نگاه دهیچ

 داد یداشت که چهره او را افسونگر جلوه م یو درشت دهیکش

 و با تعجب نگاهم کرد دیدست از کار کشگشت که با زنگ درب  یم یزیخانه دنبال چ یگوشه  یدر صندوقچه  ننه

 ؟یهست یدخترم منتظر کس-

بلند شدم و درب را باز کردم؛  میجوابش را بدهم که باز هم زنگ درب به صدا درآمد و مانعم شد از جا خواستم

داختم به ننه ان یداد وارد شد، نگاه یاحمدآقا را هُل م لچریکه و یدر حال حانهیدر سکوت گذشت که خاله ر یقیدقا

بلند شد و به سمتشان رفت که  شیاز جا یبه سخت د؛دا رییرنگ نگاهش را تغ تیکه اول تعجب و بعد اخم و عصبان

 با حرص گفت: ستادم،یا شیقدم شدم و جلو شیپ

 نجا؟یاومده ا یبه چه حق نیبرو کنار دختر، ا-

 بود نگاه کرد که گفتم: ستادهیا شیجلو ریکه سر به ز حانهیخاله ر به 

 کنم ببخش؛ به خاطر من به خاطر افسانه یننه خواهش م-

 ادامه دادم دمیسکوتش را د یکردم و وقت یمکث

 بذار بمونن اونا خانوادتن! شه؛یروح افسانه هم شاد م ینجوریا-

و  ایو احمدآقا انداختم که همان لحظه سون حانهیبه خاله ر یدر چشمانش جمع شد و عقب گرد کرد، نگاه اشک

سال  لیمنتظر تحو نیبعد همه در سکوت دور هفت س یقیظرف غذا وارد شدند؛ دقا یحاو یها لونیناهاکان با 

 خودش غرق بود! الیدر خ ییبه جا رهیو هرکس خ میبود

 یاز گوشه  یمن باشد؛ قطره اشک ادیلحظه به  نیکاش شهاب هم هم یرا بستم و در دل آرزو کردم ا میها چشم

 که همان لحظه... دیچشمم چک
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گفت چشم باز  یم کیرا تبر دیداد و سال جد یرا نشان م رانیا یکوچک اتاق که شبکه  ونیزیتلو یصدا با

 دیو ع دیرا بوس میکنارم آمد و رو ایوجودم محو بودم؛ سون یبودند و تنها من در خلسه  یروبوس مشغول همه  کردم

 .نهحایکردم و در آخر خاله ر یگفت با ننه ماهرخ هم روبوس کیرا تبر

 !اوردمیغمدارش سر درن یکرد انداختم، آخر از راز پنهان چشم ها یبه هاکان که با اخم نگاهمان م ینگاه

 یپدرم انداخت؛ در سکوت نگاهمان م ادیداد و مرا به  یدیتا نخورده ع یبود اما به هرکداممان اسکناس ریدلگ ننه

 ر سفره اش راه داد!شروع خوب بود که آنها را به خانه و کنا یبرا نیکرد اما ا

 میبلند شد و باز هم به سمت صندوقچه اش رفت؛ همه با نگاهمان بدرقه اش کرد شیفکرها بودم که از جا نیهم در

 دنشیاز شن شهیکه هم یو با لحن مهربان ستادیمن ا یبه سمتمان آمد و رو به رو یکوچک یدخترانه  یکه با کفش ها

 رفت گفت: یدلم قنج م

 زمیعز ینوه  هیدیع نمیا-

دخترش  یبود که او مرا جا نیریرا گرفتم و با شوق تشکر کردم؛ چقدر ش یمیکوچک و قد یزدم و کفش ها لبخند

 کرد  هیاز خاطراتش بود که به من هد یکیهم  یمیقد یکفش ها نیو حتماً ا دید یم

 یلب ها یرو یبودم اما باالخره زبان مردد م،ینیتا سفره را بچ میبه آشپزخانه رفت ایدرخواست احمدآقا همراه سون به

 و گفتم: دمیخشکم کش

 ا؟یسون-

 بردارد جواب داد نتیکه خم شده بود تا بشقاب ها را از کاب یحال در

 جانم؟-

 !رمیشهاب تماس بگ یخوام با خونه  یم-

 متعجب حواله ام کرد یکه نگاه دمیکش یقیعم ونفس

 !؟یبگ یچ یخوا یم-

 مادرم رو بشنوم یخوام صدا یفقط م-
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وارد شد و  یناشناس یبعد با گوش یرفت چند رونیحالم را درک کرد و از آشپزخانه ب د،یدر چشمانم جوش اشک

 گفت:

 یریهاکان تماس بگ یمن رو داره، بهتره با گوش یشهاب شماره -

 یبرخالف تصورم کسگرفتم و منتظر ماندم تا جواب دهند اما  ایقلبم تند و نامنظم شد و شماره را از سون تپش

 گفتم  ایپاسخگو نبود! دلهره گرفتم و رو به سون

 افتاده! ینکنه اتفاق-

 به آرمش دعوتم کرد و گفت: یزده بود را در دست گرفت و با لبخند خیکه از اضطراب  میها دست

 مطمئنم ازش باخبره رمیگ یآروم باش، اآلن با رادمان تماس م-

حالت  رییاش بود که با هر لحظه تغ رهیمشغول گفتگو شد؛ نگاه منتظرم خ یرفت و با گوش رونیتکان دادم که ب سر

به تماس  ایشکمم حس کردم، باالخره سون ریز یفیرفت آنقدر مضطرب بودم که درد خف یصورتش تپش قلبم باالتر م

 به سمتم آمد. ریخاتمه داد و سر به ز

 شیو جلو اوردمیسکوتش تاب ن دنیاما با د دیظر بودم خودش بگومشغول کرد منت زیم یرو لیخودش را با وسا یکم

 ستادمیا

 گفت که انقدر حالت عوض شد؟ یرادمان چ-

کرد آب دهانش را با صدا قورت داد و ِمن ِمن  یمرا نگران تر م نیزد و ا یدر چهره اش موج م یبلند کرد، ناراحت سر

 کنان جواب داد

 راستش... خب چطور بگم -

 کشاند و ادامه داد یمیقد یرا گرفت و به سمت صندل دستم

 !یآروم باش دیبا فقط  تا بگم نیبش-

 هم فشردم، کالفه ام کرده بود و در آخر با حرص گفتم: یرا رو میکم شدن استرسم چشم ها یبرا

 شده؟ یچ یکرد وونمید گه،یبگو د-
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 با بغض گفتم: د؛یاینمانده بود اشکم در ب یزیفرستاد، چ رونیرا پرصدا ب نفسش

 بگو چته یجون به لبم کرد ایسون-

 گفت: شیآشکار صدا یحال خرابم با ناراحت دنید با

 کرده و حالش بد شده شهاب هم... یتاب یب یلیراستش مادرت خ-

 که ادامه داد... دید یحالم را نم ییمن با مادرم چه کردم! گو ایحرفش را نداشتم؛ خدا یادامه  دنیتحمل شن گرید

 

با حرص مشتش  دهینکرده به خونه برگشته، حال مادرت رو که د داتیپ یب هم دوباره کل شهر رو گشته و وقتشها-

 شده دهیو رگ دستش بر دهیاتاق کوب ی نهیرو وسط آ

 ختیر یآب وانیزد و ل یکوتاه غیزدم ج یمن که نفس نفس م دنیزد اما با د یسمتم برگشت بدون مکث حرف م به

 یهمه اتفاق ناگهان نیا دنیآرام گرفتم و نگاهش کردم واقعاً تحمل شن یکه کم دمینوش یو به سمتم گرفت؛ جرعه ا

 گفت: یمن با نگران ی دهیصورت رنگ پر دنیو با د دبه آشپرخانه آم ایسون یصدا دنیبا شن حانهیرا نداشتم؛ خاله ر

 شد دختر  یاِوا خدا مرگم بده، چ-

 رد و جواب دادک یانیپادرم ایسون

  میایمامان، فشارش افتاده شما برو اآلن م ستین یزیچ-

 گفتم: ایرفت با رفتنش رو به سون رونیکرد آب قند بخورم و از آشپزخانه ب هیتوص حانهیر خاله

 اآلن حالشون چطوره؟-

 انداخت ریبه ز سر

 رو پانسمان کننبردن که دستش  مارستانیمادرت که با سُرم حالش بهتره و شهاب رو هم به ب-

 گونه ام حس کردم و با خواهش گفتم: یاشک را رو یگرم

 ایکنم سون یخواهش م ؟یریبا شهاب تماس بگ شهیم-
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شد  یمتمد در سکوت طاقت فرسا پخش م یبوق ها یزد صدا کریاسپ یحرف شروع به گرفتن شماره کرد و رو یب

تازه آن لحظه بود که  د،یخسته و بم شهاب به گوشم رس یصدا  شدم یم دیکم کم داشتم از جواب دادن ناام یوقت

 چقدر دلتنگش هستم  دمیفهم

 سالم شهاب-

 ا؟یافتاده سون یاتفاق-

 کالفه نگاهش را در صورتم چرخاند و جواب داد ایسون

 که گفت دستت... دمیراستش از رادمان حالت رو پرس-

  دیحرفش پر انیحوصله و سرد م یب شهاب

 بخشمت! یوقت نم چیتو بوده ه شیپ المیاونجا، اگه بفهمم ن امیهفته م نیآخر ا یول ا؛یمن خوبم سون-

 میام غرق در لذت م یبود اما من با تمام ناراحت رهیخ یگوش یمات و مبهوت به صفحه  ایرا قطع کرد سون تماس

 بودم که کنار اسمم گفته بود یتیمالک

 شانه باال انداخت و گفت:  ایسون

 ستیو کنا شیسالمه و حرفاش با ن شهیکه مثل هم ینیب یم-

 یشام را در سکوت و فضا م؛ینیرا آماده کند و سفره را بچ لیزدم و کمک کردم وسا شیجان به رو یب یلبخند

 با احمدآقا! یحرف نزده بود حت یاما ننه ماهرخ کلمه ا میخورد ینیسنگ

رفتند؛ ننه ماهرخ  رونیاز خانه ب یکوتاه یخداحافظ ظرف ها قصد رفتن کردند و با یاز جمع کردن و شستشو بعد

 کنار گوشم گفت: ایسون یگرفت که موقع خداحافظ یاش جا یصندل یتفاوت رو یب

 گمیشد بهت م ینگران نباش حالش خوبه اگه خبر-

نشسته بود رفتم و سرم  نیزم یشان به خانه برگشتم و کنار ننه ماهرخ که حاال روتشکر کردم و بعد از بدرقه بازهم

 بعد گفت: یکرد و لحظات میحرف شروع به نوازش موها یگذاشتم، ب شیپا یرا رو

 شده؟ یزیدخترم؛ چ دمینگاهت د یرو تو یبیامشب غم عج-
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 گفتم که در آخر گفت: شیرا برا انیآن همه توجه اش قلبم ماالمال لذت شد و جر از

 یداره از نبودت انقدر ب یلیرو دوست نداره، وگرنه چه دل یتو کس کنم اون پسر جز یبرعکس تصور تو من فکر م-

 تاب باشه؟!

توانستم باور کنم، ننه ماهرخ که  یرزا نم یها امیدرست باشد اما با وجود پ شیدلم خواست حرف ها یا لحظه

 دلسوز ادامه داد یهمچون مادر دیسکوتم را د

 !یدیپرس یکاش اول از خودش م یا-

 آشکار جواب دادم یحرص شدم اما با مردد

 !دمیخودم د یرو با چشم ها شیآزما یمن برگه  یول-

 پرمحتوا ! یو سکوت کرد سکوت دیکش میموها یرو یدست

گذاشته بود رفتم؛ در رختخوابم  ارمیکه در اخت یصورتش، مسواک زدم و به اتاق دنیبلند شدم و بعد از بوس میجا از

که هم دوستش  یشدم اکثر شب ها قبل از خواب با مرد رهیسرم بود خ یگرفتم و به قاب عکس شهاب که باال یجا

 !یهم گلگ یگاه م،کرد یداشتم و هم تنفرش در دلم جا خوش کرده بود درد و دل م

 خوابم برد بیغر حال همان با  که االن درد دارد بغضم گرفته بود و از

**** 

 گریکه حاال د نمیر آن خانه عادت کرده بودم؛ جندر کنار ننه و د یگذشت و من به زندگ یها به سرعت م روز

ام  یگوش امکیپ یبودم که صدا ستادهیا اطیرو به ح یبود، کنار پنجره  میچهارماهه شده بود همدم درد و دل ها

نگاه کنم؛  یگوش ینشسته بود بردارم و به صفحه  میرو به رو یشاخه  یکه رو ییبایز یباعث شد نگاهم را از پرنده 

 دیلبم خشک یلبخند رو امیپ یلبم نقش بست اما با خواندن محتوا یلبخند رو ایاسم سون دنیبا د

 《اومدن هیشهاب و رادمان به ترک امروز》

را خواندم و شماره اش را لمس کردم، منتظر ماندم پاسخ دهد اما نداد دوباره تماس گرفتم که  امشیُبهت چندبار پ با

 یکه ب یمانند شهاب با مرد ادیبلند و فر یگفت و گو یدر عوض صدا دم،یشنرا ن ایسون یبار وصل شد اما صدا نیا
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 چرا》نوشتم ایسون یرساندم و برا انیتماس را به پا عیو سر دمیرا فهم تیوضع دیشک رادمان بود به گوشم رس

 جان فرسا گذشت که باالخره پاسخ داد... یقیدقا《شده؟ یچ زنه؟یداره داد م

 

 میکن یتو رو بگه، اما ما انکار م یکنه که جا یداره بابام رو مجبور م-

 گفت: یحالم با نگران دنیاش بود با د یزدم؛ ننه ماهرخ که در حال دوخت لباس گل گل یداشتم و نفس نفس م دلهره

 ؟یچته ننه؟ درد دار-

شهر  نیا یکه حاال شهاب هم هوا نیمسخره بود اما از ا دینه سر تکان دادم و خودم را به اتاق رساندم؛ شا یمعنا به

 شدم یتاب تر م یکند ب یرا استشمام م

* 

ناراحت و سرخورده به آلمان  ایسون یاحمدآقا، دو روز آنجا ماند و به گفته یاز وجودم در خانه نانیاطم یبرا شهاب

 یزده بود که باعث م  ایاز سون یخواستگار یبا احمدآقا برا ییرادمان حرف ها نیب نیبرگشت؛ ناگفته نماند که در ا

 سر از پا نشناسد! ایشد سون

* 

گذاشتم که سکوت  انیآمدنش را با ننه درم دیایب دنمیقصد کرده بود به د ایگذشت و سون یروز از رفتن شهاب م سه

و بعد به  دیدر آغوشم کش قیغروب بود که آمد و بعد از ورودش عم کیصبرانه منتظرش بودم، نزد یکرد و من حاال ب

خسته بود که سکوت کرد  یریو دلگ نهیگر از آن همه کیننه هم د ییگو د؛یسمت ننه ماهرخ رفت و گونه اش را بوس

 نگفت. یزیو چ

خواست  یشده بود و دلم م زیصبرم لبر م،یکوچک اتاق نشست یپنجره  یرا گرفتم و به اتاق بردم و رو به رو دستش

 خنده گفت:که با  دیبگو میزودتر از شهاب برا

رو  گهیانقدر هم د یمن موندم وقت ؛یتابش یداره که انقدر ب یآخه اون شهاب خل و چل چ ،یدختر چقدر عجول-

 !یشد تونییچرا باعث جدا دیدوست دار

 سر تکان دادم و جواب دادم کالفه
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 شهاب خوب بود؟ دستش بهتر شده بود؟ ال،یخیرو ب نایا-

 گرفت:  یرنگ دلسوز نگاهش

 اصالً به شهاب مغرور و خودخواه سابق شباهت نداشت! دشیژول یبلند و موها یها شیتاده شده بود، رالغر و اف-

 به عکس شهاب در قاب انداخت و ادامه داد یکج کرد و نگاه سر

رزا  یتاب بود؛ من به حرف ها یخودت ب ینزد و فقط برا یاما شهاب اصاًل از بچه حرف ال،ین یکن یدونم باور نم یم-

 !ادیم هیرو به ترک یکردنت مدت دایپ یرفت بگم که شهاب گفت برا ادمی یشَک دارم راست

 چیه یرزا دروغ باشد و من ب یکه حرف ها نیگفت؛ از تصور ا یاز حال و روز بد شهاب م یدلم پاره شد وقت بند

 فکر گفتم: شد! پس بدون یهمه شهابم را رنجانده باشم حس جنون به وجودم منتقل م نیا یلیدل

 از رادمان چه خبر؟ میمن برعکس تو مطمئنم! بگذر یول-

 آمد و گفت: رونیب نشیحس و حال دپ و غمگ از

 خوشحالم یلیخ شهیباورم نم الین یوا ان؛یب یخواستگار یرادمان قراره با خانوادش برا-

بلند شدم و به آشپزخانه رفتم؛ در حال  میگفتم از جا کیلبم نقش بست و تبر یاز حس و حال خوبش رو یلبخند

 مشورت کنم  ایگرفتم درمورد کار با سون میننه ماهرخ بودم که تصم یبایز یدر فنجان ها یچا ختنیر

 یقینفس عم یگرفتم، قبل از خوردن چا یجا شیانداختم و رو به رو ایبه سون یاتاق که شدم با لبخند نگاه وارد

 و گفتم: دمیکش

حوصلم  قتشیرقم خورده، اما حق ینیریش یبودم با وجود ننه ماهرخ برام روزا نجایکه ا یمدت نیا ایراستش سون-

 شمیو کالفه م رهیسر م

 را مزه مزه کرد شیاز چا یا جرعه

 خوشحالم که کنارش حالت خوبه-

 گرفتم وجواب دادم شیرا از چشم ها نگاهم
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 که مشغول بشم یکن دایپ یوقت مهیخوام برام کار ن یم-

 

که در چند ماه  یروزمره و مخارج بچه ا یازهایو برآورده کردن ن یزندگ یبود بهانه آورده بودم اما واقعاً برا درست

 سکوت کرد و در آخر گفت: یکردم؛ کم یکار م دیآمد با یم ایبه دن ندهیآ

 دمیو خبرش رو بهت م گمیمنصرفت کنم، پس من به هاکان م متیاز تصم تونمیدونم که نم یم-

 کردم و ادامه دادم یرلبیدر ذهنم نقش بست تشکر ز نیغمگ یچشم ها یآوردن نام هاکان لحظه ا با

 ؟یرو بگ لشیدل شهیهاکان حس کردم م یغم بزرگ رو تو چشم ها هی دمیخانوادت رو د یاز وقت ا،یراستش سون-

 !یشیالبته اگه ناراحت نم

 بعد گفت... یو کم دیآه مانند کش یداد و نفس یجا ینیاش را در س یاز چا یفنجان خال ایسون

 

و اون موقع بوده  انیم هیبه درخواست مادربزرگم به ترک ده،یکه پدرم خواهرش رو از دست م یدرست همون وقت-

بودم که من رو به اون مرد  کیمادرم اون موقع من کوچ یبه گفته  دن؛یکه تمام مال و اموالشون رو به طلبکارها م

 یگذره و کم کم خودشون رو جمع م یفرستن، روزها م یه ده ساله بوده رو با پدرم به کار ماما هاکان ک دنیم یعوض

و پدر و مادرم با شوق براش به  شهیبه اسم غزال م یو پنج ساله شده عاشق دختر ستیکنن و هاکان که ب

 ره،یمیاه بعد مغزال سرطان داره و شش م فهمنیم شونیعروس کینزد شن؛یو نامزد م رنیاون دختر م یخواستگار

 پنج سال عزادارشه! زهاکان هنوز هم بعد ا

 ایکه سون میغرق بود نیسنگ یبود؛ هردو در سکوت دهیحوصله و کم حرف چقدر عذاب کش یپسر ب نیمن ا یخدا

 رفت رونیو از خانه ب دیرا بوس میرو فشیقصد رفتن کرد و بعد از برداشتن ک

* 

از کتاب  یتیپخته بود، کنارش نشستم که شروع به خواندن ب رشیکه ننه با دست پخت دلپذ یاز خوردن شام بعد

 تماس گرفت : اینگذشته بود که سون یحافظ کرد؛ چند

 ا؟یجانم سون-
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 خوام دو تا خبر خوب بهت بدم  یراستش م-

 بار با ذوق گفتم: نیبودم که ا دهیخبر بد شن ایمدت از سون نیدر ا انقدر

 منتظرم-

که در اون  یشرکت یبه عنوان منش نکهیهم موافقت هاکانه با ا یعقد کردن؛ و خبر بعد ماهیو فر ماین نکهیا شیولا-

 یکنه مشغول به کار بش یکار م

 که ننه ماهرخ متعجب نگاهم کرد دمیکش یفیخف غیج

 واقعًا ممنون ،یخوش خبر باش ایسون یوا-

 تر گفتم:آرام یکردم و با لحن یمکث

 ...یعنی ستمیبودن وارد ن یبه منش یلیاما من خ-

 و گفت: دیحرفم پر انیم

 نیفقط جواب دادن به تلفن و... هم ،یانجام بد ستیقرار ن ینگران نباش کار خاص-

 ادامه داد ایاز آشوب درونم کاسته شد که سون یکم

 دنبالت  ادیفردا صبح آماده باش هاکان م-

کرد با ذوق به  یبه ننه انداختم که منتظر نگاهم م یخاتمه دادم، نگاه به تماس ریکردم و بعد از گفتن شب بخ تشکر

 دمیرا بوس شیسمتش رفتم و رو

 شمیداداشم زن گرفت و من هم فردا شاغل م ماین شه،یننه ماهرخ باورم نم یوا-

 و گفت: دیکش میبازو یرو یدست

 دخترم یخداروشکر که خوشحال-

 نیبه اتاقم رفتم و او هم مشغول خواندن کتابش شد، اول ریبه گونه اش زدم و بعد از گفتن شب بخ گرید یا بوسه

شده بود؛ با ذوق به سمت اش  یشهاب بود که در قاب عکس زندان اهیس یکه در اتاق به چشمم خورد چشم ها یزیچ

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 366



 عشق جنابیعال

369 
 

ر نگذشت که تمام ذوق و شوقم ت شیب یقیدقازده به چشمانش زدم،  خیسرد و  ی شهیش یاز رو یرفتم و بوسه ا

کم داشتم که اون رو انتخاب  یچ》لب زمزمه کردم ریو ز دیچشمم چک یشد و از گوشه  یبه قطره اشک لیتبد

 《؟یکرد

دوست نداشت اما  ییبابا درسته》دمیبرآمده شده بود کش یشکمم که کم یرو یبالش گذاشتم و دست یرا رو سرم

 بخوابم  میرو شیخوِب پ یکردم با فکر به روزها یرا بستم و سع میاه چشم《خوامت یمن اندازه هردوتامون م

* 

 چشم باز کردم و بدون نگاه کردن به اسم مخاطب تماس را وصل کردم  یبه سخت یزنگ گوش یصدا با

 هوم؟-

 دیچیدر گوشم پ یزمخت و مردانه ا یصدا

 ؟ییخانم شما الین-

 تکان خوردم و با حرص جواب دادم میدر جا یکم کالفه

 نه پس اصغر قصابم-

 یبه صفحه  یگفتم! نگاه یمن داشتم چه م یشدم، خدا زیخ مین میدر جا یو کم دمیرا شن زشیر یخنده یصدا

مقدمه  یگوشم گذاشتم و ب یرا رو یآن نقش بسته بود و دوباره گوش یرو یناشناس یانداختم که شماره  یگوش

 گفتم:

 ه؟یک-

 زد گفت... یکه خنده در آن موج م ییبه قهقهه شد و با صدا لیمرد تبد زیر ی خنده

 

 شرکت پشت در منتظرم میبر دیبا دیهاکانم؛ لطفًا زودتر آماده بش-

که گفته بودم لب  ییچرت و پرت ها یادآوریبودم و با  رهیخ میرو به رو واریبه د جیرا قطع کرد اما من هنوز گ تماس

 یراهنیبلند شدم و تا آماده شدم به خنگ بودن خودم ناسزا گفتم! پ میو به سرعت از جا دمیرا به دندان گز نمیریز
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سرم  یباال یرا دم اسب میکرد به تن کردم موها یام را پنهان م هو شکم بر آمد دیرس یم میزانو یاش تا رو یکه بلند

 داد. یتر نشان م دهیرا کش میبستم که چشم ها

آمدم ننه ماهرخ خواب بود و  رونیو از اتاق ب دمیهم رنگش را پوش کیش یرا برداشتم و کفش ها دمیفس یدست فیک

در کوچه  یرفتم؛ نگاه رونیب اطیلرز به تنم انداخت و با عجله از ح یسرد صبحگاه یکنم هوا دارشیب امدیدلم ن

 دخور یرنگ هاکان در آن به چشم م یمشک نیچرخاندم که تنها ماش

که خنده اش را  یلب درحال ریگرفتم و آرام سالم کردم، ز یجلو جا یصندل یرفتم و رو نیمتانت به سمت ماش با

 کرد گفت: یپنهان م

 سالم اصغر قصاب-

دوختم؛ در  میپنهان کردنش نگاهم را به کوچه که حاال از آن خارج شده بود یهم خنده ام گرفته بود و برا خودم

شهر دقت  یها ییبایبار با دقت به ز نیاول یبرا راند،یبودم م دهیاسمش را شن که فقط یسکوت به سمت شرکت

از فکر و  نیساعت بعد با توقف ماش مین ردم؛شد آرامش را در وجودم حس ک یکه پخش م یمیمال کیکردم و با موز

ربندش را اش را در صورت داشت کم یشگیو به سمت هاکان برگشتم که باز هم همان اخم هم دمیدست کش الیخ

 باز کرد و گفت:

 میدیشو رس ادهیپ-

 میکه رو به رو یمیبعد دوشادوشش به سمت آپارتمان برج مانند و عظ یشدم، چند ادهیاش را اجرا کردم و پ خواسته

اش کردم، در  یهمراه یمصنوع یبروز ندهم و با آرامش یزیکردم چ یبود قدم برداشتم؛ استرس داشتم اما سع

قدم  یبزرگ و چوب یبه سمت درب سورششم و باز شدن درب آسان یو با اعالم طبقه  میگرفت یآسانسور جا

انداخت که به شرکت شهاب رفته بودم  یروز ادیشرکت مرا به  یکه هاکان جلوتر از من وارد شد، فضا میبرداشت

داشت که آن هم  زیم کیتنها  نجایو کارمند، ا زیبود و برعکس آنجا که پر بود از م کیسالن همان قدر ش یفضا

برخورد پاشنه  یو به سمت اش رفتم از صدا دمیبود د زیکه کنار م یدرب یرا جلو اکانبود؛ به خودم آمدم که ه یخال

به در زد  یضربه ا دمیرا تجربه کردم و کنارش که رس یحس لذت بخش دیبراق و سف یها کیسرام یکفشم رو یها

به همراه  رنگ یبزرگ و مشک زیاش م لهیکه تنها وس دمینسبتًا بزرگ را د یو وارد شد؛ پشت سرش رفتم اتاق

که قسمت  دمیرا د یانسالیمرد م زیاتاق بدم آمد پشت م یسرد و جد یبزرگ و نامفهوم بود؛ چقدر از فضا ییتابلو

 ستادهیاکان اپشت سر ه یلرزه به جانم افتاد طور یکرد؛ لحظه ا یبود و با اخم نگاهمان م ختهیر شیموها ییجلو

 ترسم دو چندان شد انسالیمرد م یبا صدا م،شده ا میکرد قا یفکر م دید یبودم که هرکس م
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 ؟یکن ینم یهاکان معرف-

 رو به مرد گفت: یجد یصاف کرد و با لحن ییفاصله گرفتم که گلو یهاکان کم از

 شما باشند یقراره از امروز منش دیخانم راد هستند و اگه موافق باش-

 هیاش تک یچرخاند به صندل یکه خودکارش را در دست م یزد و در حال یزشت شخندیچندش آور ن یبا نگاه مرد

 داد و گفت:

 یخانوم نیبا چن یاز همکار شمیخوشحال م-

 انداختم که هاکان پاسخ داد ریاز نگاهش سر به ز ییرها یبرا

 میذار یدر شرکت، شما رو تنها م با روند کارها ییقرارداد و آشنا میتنظ یپس من و خانم راد برا-

مرد پشت سر هاکان به راه افتادم اما  یروم خوشحال شدم؛ با اشاره یم رونیاتاق نفرت آور ب نیکه از ا نیا دنیشن با

 و به سمتش برگشتم که گفت: ستادمیا میبا صدا زدن اسمم در جا

 دیریبه خودتون سخت نگ ادیز-

هم  یو چشم رو دمیکش یاز سِر آسودگ یو بعد از بسته شدن درب نفس آمدم رونیتکان دادم و از اتاق ب سر

 گذاشتم که هاکان گفت:

 اومده؟ شیپ یمشکل-

 را نشنود گفتم... میصدا یکه کس یآرام جور یلیشدم و خ کشینزد یدهانم را قورت دادم و کم آب

 

 چقدر طرز نگاهش چندش آوره!-

 رفت گفت: یسالن م زیکه به سمت تک م یزد و درحال یپوزخند

شما باشه؛  یمالک برا نیکنم مهمتر یداره که فکر م ینداره اما حقوق خوب یخوب تیریتاحاال چهار تا زن گرفته، مد-

 دیبه من بگ دیتون یاومد م شیپ یکنم و اگر مشکل یاتاق رو به رو کار م یمن هم تو دینباش یزینگران چ
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 وتریرا با آموزش درمورد کار و کامپ ینشستم ساعت زیپشت م اش واهمه داشتم، تشکر کردم و یلحن رسم از

 یآن گذاشتم و چشم بستم که با لحن یو سرم را رو زیم یام دستم را رو یناگهان ی جهیو با احساس سرگ میگذراند

 دیمضطرب پرس

 خانم راد حالتون خوبه؟-

 آن که سر بلند کنم جواب دادم بدون

 دارم  جهیسرگ یخوبم، فقط کم-

 دیاش بود پرس یچاشن یهم نگران یکه کم یو با لحن ستادیا میبه رو رو

 ؟یصبحانه خورد-

 هستم متنفر بودم پس جواب دادم یفکر کند زن تنبل یکه کس نیاز ا ستادمیا میجا در

 دیرو نشونم بد نجایا سیاگه سرو شمیبله خوردم؛ فقط ممنون م-

کردم و به طرف آن  یلب ریز یبود را نشانم داد، تشکر یبزرگ یکه سمت چپ سالن و کنار پنجره  یحرف درب یب

درب بودم که طاقت  کیکردم تعادلم را حفظ کنم اما نزد یکرد سع یم دایام شدت پ جهیرفتم اما هرلحظه سرگ

 ...دمینفهم یزیچ گریافتادم و د نیزم یرفت و رو یاهیس میو چشم ها اوردمین

*** 

سر چرخاندم که هاکان را درحال  یداشتم کم یفیچشم باز کردم؛ سردرد خف یسرم به سخت یباال ییگفتگو یصدا با

بازم  یچشم ها دنیدکتر با د ،یشدم اما به سخت یرا متوجه م یشد گفت زبان ترک یم باً یتقر دم؛یگفتگو با دکتر د

 رفت. رونیگفت و از اتاق ب یزیبه هاکان اشاره کرد و چ

 دیاش پرس یشگیهم تیبه سمتم برگشت و با جد هاکان

 ؟یخوب-

بوجود  یزیآبرور نگونهیام ا یروز کار نیسر تکان دادم، چقدر خجالت آور بود که در اول دییبه نشانه تا نیشرمگ

کوتاهش  شیته ر یرو یو هراسان به هاکان نگاه کردم که دست دمیشکمم کش یرو یدست یآورده بودم لحظه ا

 کرد گفت: یرا نگاه م یگریکه سمت د یو درحال دیکش
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 نگران نباش-

متعجب حواله اش کردم که  یوارد شد نگاه لچریبه همراه و یکه همان لحظه پرستار دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 هاکان گفت:

 رنیبگ یقراره سونوگراف نیجن یاز سالمت نانیاطم یبرا-

 یم میصله و کالفه همراهحو یگرفتم، هاکان ب یجا یصندل یو با کمک پرستار رو دمیخودم را باال کش یسخت به

خوش رو به  یبعد زن یو لحظات دمیتخت خواب یو رو میشد یشد؛ وارد اتاق سونوگراف یکرد که باعث خجالتم م

 توریبه مان یآن حرکت داد و نگاه یرو را یشکمم دستگاه یلزج رو یعیما دنیعنوان دکتر وارد شد و بعد از مال

 یخدا د؛یگونه ام چک یرو یخورد از شوق قطره اشک یکودکم که تکان م دنیام انداخت، سرچرخاندم و با د یکنار

 یبا شوق نگاهش م دم؛یتپش تند قلبش را شن یصدا یحال عمرم را تجربه کردم وقت نیبود بهتر نیریمن چقدر ش

 حرف آمد و گفت: هکردم که دکتر باالخره ب

 !یچقدر احساسات-

نوشت؛  یزیبرگه چ یرفت و رو زشیرساند و به سمت م انیرا به پازدم که کارش  شیبه رو یلبخند میاشک ها انیم

 بروم و در آخر رو به هاکان گفت: رونیکمک کرد از اتاق ب

 نداره  یمشکل گمیم کیتبر-

 میدیکنارش قدم برداشتم، به اتاق که رس یانداختم و به سخت ریرا به سمت هاکان گرفت که از خجالت سر به ز برگه

 یرو یداد، لبخند یام را م یچهارماه از باردار انیبرگه نشان از پا یبرگه را به سمتم گرفت و اتاق را ترک کرد محتوا

 وارد شد و گفت: کانبعد ها یقیتخت نشستم که دقا یلبم نقش بست و رو

 یشد صیترخ م،یبر یآماده بش یتونیم-

رفتن از  رونیرفتم و هردو بعد از ب رونیمنتظر ماند و من هم بعد از آماده شدن از اتاق ب رونیتکان دادم که ب سر

 از سردرد کالفه کننده ام کاسته شود. یدادم تا کم هیتک یسرم را به صندل م؛یگرفت یجا نیدر ماش مارستانیب

 ننه ماهرخ متوقف شد  یخانه  یرو به رو نیساعت بعد ماش مین

 خوام بابت اتفاق امروز  یواقعاً معذرت م-
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 به صورتم انداخت و گفت: ینگاه مین

 دیتر مواظب خودتون باش شیبه بعد ب نیفقط از ا اد؛یم شیپ ستین یمشکل-

 شدم، اسمم را صدا زد که به سمت اش برگشتم... ادهیپ نیاز ماش یگریحرف د یکردم و ب تشکر

 

 ام را به سمتم گرفت یدست فیک

  دیجا گذاشت نویا-

 و گفتم: دمیام کش دهیخشک یلب ها یرو یدراز کردم وگرفتمش، زبان دست

 ...امیفردا ب شهیم-

 و گفت: دیحرفم پر وسط

 دنبالتون اصغرآقا امیم دیمنتظر باش-

رفتم؛ زنگ را فشردم که لحظه  اطیسر تکان دادم و به سمت درب ح یگریحرف د یاش خنده ام گرفت و ب کهیت از

پنهان کرده بودم را رها کردم و  یکه به سخت یبعد درب باز شد، وارد شدم و در را پشت سرم بستم و خنده ا یا

 .دمیهاکان و رفتنش از کوچه را شن نیروشن شدن ماش یهمان لحظه صدا

 یبه خاطر جد دیکشم؟! شا یپسر خجالت م نیفکر کردم که چرا آنقدر از ا نیسمت خانه قدم برداشتم و به ا به

خوش آش ننه ماهرخ به سمتم  یبو هجوم با که شدم خانه وارد و انداختم باال شانه  از اندازه اش باشد! شیبودن ب

 ...دمیکش یقیهم گذاشتم و نفس عم یچشم رو یلحظه ا

*** 

اهه م کیدر  م؛یرفت یآمد و با هم به شرکت م یماه از آن روزها گذشته بود، هنوز هم هرصبح هاکان به دنبالم م کی

فرار از نگاه چندش آورش خودم را  یو برا دمید یم یشرکت را هم گاه ریو اخمو بود و مد یگذشته همانقدر جد

 دادم. یمشغول کار نشان م
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دهم، ننه  یرا در وجودم پرورش م ینیتوانست حدس بزند که جن یم دید یبزرگ شده بود و هرکس مرا م شکمم

 بود دهیمقصر آن تصادف شوم نبوده و او را بخش حانهیبود که خاله ر رفتهیماهرخ کامالً پذ

بار شب گذشته بود که آمده بودند از ننه ماهرخ  نیبار به ننه ماهرخ سر زده بودند؛ آخر نیهم چند ایسون خانواده

و  دیایهمراه خانواده اش ب ایاز سون یخواستگار یآنها برود، قرار بود امشب رادمان برا یدرخواست کنند که به خانه 

 کردم! یم نیآن همه شور و شوق تحس نداشت یشناخت و من او را برا یسر از پا نم ایسون

کنم  وتریکه قرار بود وارد کامپ یستیپس به سرعت ل میرفت یدرخواست هاکان امروز را زودتر از معمول به خانه م به

لحظه درب اتاق هاکان باز شد و  ام شدم که همان یشخص لیرا نوشتم و بعد از انجام کارم مشغول جمع کردن وسا

 زد یدر صورتش موج م یآمد، خستگ رونیب

 ؟یآماده ا-

 نیبه خانه در سکوت گذشت و با توقف ماش دنیتکان دادم و پشت سرش به راه افتادم، طبق روال هرروز تا رس سر

 شدم که گفت: ادهیدر کوچه تشکر کردم و پ

 زود آماده شو لطفاً -

 باال انداختم که گفت: ییسمت اش برگشتم و متعجب ابرو به

 خب زود آماده نشو!-

 اش خودم را نگه داشتم و جواب دادم یام گرفت اما در برابر لحن جد خنده

 آماده بشم؟ دیبا یچه کار یمتوجه نشدم، برا-

 فرستاد و گفت: رونیرا کالفه ب نفسش

 ؟یایب یمراسم امشب، قصد ندار یبرا-

 باال انداختم شانه

 و ممکنه به شهاب بگه شناسهیمونم، چون رادمان منو م ینه من خونه م-

 حوصله گفت: یب
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 مسائل تو به خودت مربوطه؛ اما مادرم اصرار کرده که تنهات نذارم، پس لطفًا وقتم رو هدر نده!-

حرف به سمت  یآوردم! ب یمکه به زبان آورده بود سر درن یگفتن جمله ا یبرا شیهمه حرص نهفته در صدا نیا از

 احمد آقا رفته بود. یرا در آن چرخاندم و وارد شدم، ننه ماهرخ به خانه  دیدرب رفتم و کل

و  دمیپوش یرنگم را به همراه ساپورت مشک یکالباس راهنیواهمه داشتم پس مشغول آماده شدن شدم؛ پ ییتنها از 

 هیام تک ییرو به رو واریکه به د یفرد دنیآمدم؛ اما با د رونیاتاق برا به تن کردم و از  میپالتو ،یمیمال شیبعد از آرا

 شدم و در را بستم... قو به سرعت وارد اتا دمیکش یفیخف غیداده بود ج

 

 دمیشن رونیهاکان را از ب یدادم که صدا هیزنان به درب بسته تک نفس

 کالفه شدم نیخواستم بترسونمت، اما واقعًا تو ماش ینم-

رفتم؛  رونیبعد درب را باز کردم و ب یو چند دمیشکمم کش یرو یتند بود، دست مینفس ها تمیکه هنوز ر یدرحال

ام  یو گوش فیرفت و من هم بعد از برداشتن ک رونیگفت اما انقدر آرام که متوجه نشدم از خانه ب یزیلب چ ریز

 دنبالش رفتم.

امشب بودند؛  یمهمان یبرا حانهیشک سفارشات خاله ر یب که دیخر ییزهایراه هاکان چندبار توقف کرد و چ نیب در

شدم و  ادهیآمد و منتظر ماند، پ رونیبود که از خانه ب یکس نیاول ایسون اطیدر ح نیو با توقف ماش میدیباالخره رس

 به سمتش رفتم.

 که کنار گوشم گفت: دمیرا بوس صورتش

 یچقدر خوشحالم که اومد یوا-

مهمان ها از  نیورود ا یداد برا یبود و نشان م بایمرتب و ز زیزدم و همراهش وارد خانه شدم، همه چ یلبخند

کرد، به سمت لش  یرا نگاه م اطیمبل کنار پنجره نشسته بود و ح یبودند؛ ننه ماهرخ رو دهیچندروز قبل تدارک د

 گفت: اقیگونه اش نشاندم که با اشت یرو یرفتم و از پشت سر بوسه ا

 دخترم! نگرانت بودم  یاومد-

 نشستم وگفتم: کنارش
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 نگران نشو مادر من-

 و دستپاچه گفتم: دمیبعد برق اشک را در چشمانش د یکرد و چند رییصورتش تغ حالت

 گفتم؟ یبد زیچ-

 شده بود جواب داد رهینامعلوم خ یکه به نقطه ا یدستم گذاشت و در حال یرا رو دستش

 زد یلحن صدام م نیافسانه هم با هم-

 《مادرمن》لب زمزمه کرد ریکرد و ز یمکث

 به سمتمان آمد و با خنده رو به من گفت: ایانداختم که سون ریتاسف سر به ز با

 ؟یکه اشک مادربزرگم رو در آورد یکرد کاریچ-

  دمیخند نرم

 دل نازکه، من فقط صداش زدم یلیمادر بزرگت خ-

شده  کیگونه اش را با دستش ربود، هوا کامالً تار یرو یکه ننه هم با لبخند نگاهمان کرد و اشک ها میدیخند هردو

 میآماده شدن به اتاقش رفت یبرا ایمن و سون م،یشام را زودتر از حد معمول خورد حانهیبود و به درخواست خاله ر

 بود و گفت: ستادهیا شیکمد لباس ها یه رورو ب ایسون مشد یخسته م ستادنیروزها زود از ا نیتخت نشستم ا یرو

 بپوشم؟! یچ الین یوا-

رفتم و  ایو به سمت سون دمیآه مانند کش یبود نفس ینیریخودم افتادم؛ چقدر لحظات ش یشب خواستگار ادی به

شده بودند گذراندم و دستم را به سمت کت و  دهیکه با نظم در کمد چ شیگرفتم؛ نگاهم را از لباس ها یکنارش جا

را  ایشک سون یب  یریرنگ ش دم،یکش رونشیب ددراز کردم و از کم دیرس یزانو اش م یاش تا رو یکه بلند یدامن

 کرد  یمعرکه م

  هیعال قتیسل یلین یوا-

 ییداشتم گو یبیحال عجتخت نشستم تا لباسش را عوض کند؛ دلشوره و  یبه گونه ام زد که پشت به او رو یا بوسه

 به عقب برگشتم ایسون یو با صدا دمیکش یقیاُفتد نفس عم یب یقرار بود اتفاق

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 375



 عشق جنابیعال

378 
 

 چطور شدم؟-

 دیرس یزن به نظر م نیباتریکرد و حتمًا امشب او به چشم رادمان ز یم ییدر تنش خودنما ییبایبه ز لباس

 !یمعرکه شد-

داد  یبه ساعت انداختم که هشت شب را نشان م یمشغول آماده شدن شد که نگاه ایبود؛ سون دهیامانم را بر دلشوره

 شد! یتر م شیدانم چرا دلشوره ام ب یشد اما نم یم کیو کم کم به زمان آمدن رادمان و خانواده اش نزد

 هول شد ایزنگ در سون یبمانم، با صدا ایمجلس در اتاق سون انیبود من تا پا قرار

 اومد الین یوا-

سرش جمع کرد و  یباال ییبایرا به ز شیکردم موها یدرک م یکردم به آرامش دعوتش کنم، حالش را به خوب یسع

رفت،  رونیاز اتاق ب دنمیانداخت و بعد از بوس نهییبه آ گرید یهمرنگ لباسش نگاه یصندل ها دنیبعد از پوش

را نگاه کردم؛ به  رونیمتوجه نشود ب یکه کس یردر را باز کردم و جو یپس ال نمیرادمان را بب پیکنجکاو بودم که ت

وارد شدند و مشغول خوش و بش بودند و پشت سرشان  یابتدا مرد و زن نمیرا بب یتوانستم درب ورود یم یسخت

که پشت سر رادمان وارد خانه  یفرد یدنیوارد شد قصد داشتم درب را ببندم اما با د ییبایو ز کیش پیرادمان با ت

 دنیبودم که با د امدهین رونیکرد؟ هنوز از ُشک آمدن رزا ب یچه م نجایمن رزا ا یوب شدم، خداخکیم میشد در جا

بودند که جزو  کیانقدر به هم نزد یعنی ایرا تار کرد، خدا دمیسست شد و اشک د میپاها خت؛یشهاب قلبم فرو ر

 گرید میدرب را بستم پاها یبه آرام د،یرس یرادمان و رزا محسوب شده بود! چقدر الغر و افتاده به نظر م لیفام

 نشستم... نیزم یتحمل وزنم را نداشتند و همانجا رو

 

بلند  میاز جا یشد به سخت یفیپارکت ها باعث دل درد خف یسرد د،یچک یم میگونه ها یمهابا رو یب میها اشک

 آمدم! ینم نجایکاش امشب به ا یآن رها شدم؛ ا یشدم و خودم را به تخت رساندم و رو

 یدر خلسه و پوچ د،یاشکم چک یهارا بستم و صورت خسته و مردانه اش را تصور کردم و باز هم قطره میها چشم

آمدم و هاج و  نییشدم و از تخت پا زیخ مین میزده در جابه درب اتاق، شتاب یشدن کس کیفرو رفته بودم که با نزد

شد نفسم به شماره افتاده بود که فرد پشت در  یم ترکیفرد پشت در هرلحظه نزد یپا یشدم؛ صدا رهیواج به در خ

شدم و بعد از ورودش  رهیخ ایو درب را باز کرد؛ هراسان به سون دیدر را کش ی رهیبعد دستگ یمتوقف شد و چند

 آمد  کمینزد یتخت نشستم، در را پشت سرش بست و با نگران یو رو دمیکش یاز سر آسودگ یقینفس عم
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 دختر؟ هیه حالچ نیشده؟ ا یچ الین-

 مخلوط با بغض جواب دادم یفیضع یو با صدا دمیصورتم کش یرو یدست

 باهم اومدن!-

 نشست  کنارم

شُکه  دنشیهست که با شن ییسوتفاهم بوده؛ حرفا هی زیخبر رو بهت بگم همه چ نیاومدم که ا نیهم یمنم برا-

 میزن ی! فقط اآلن آروم باش بعد از رفتنشون مفصل با هم حرف میشیم

 صبرانه منتظر بودم. یدرمورد شهاب است پس ب شیدانستم حرف ها یرفت، م رونیتکان دادم که از اتاق ب یسر

 یرفته است و منتظر رو شیپ یبه خوب زیکه همه چ دمیکردنشان فهم یتشکر و خداحافظ یساعت بعد، از صدا دو

در  یبا عجله کنارم آمد و همچون خواهر وارد اتاق شد و ایاز رفتنشان گذشته بود که سون یقیتخت نشستم؛ دقا

 و گفت: دیآغوشم کش

  میقراره واقعاً ازدواج کن شه،یباورم نم الین یوا-

 انتظارم را از چشمانم خواند که گفت: ییگو دم،یرا بوس شیگفتم و رو کیتبر

هم از شهاب  یمشُکه شدم و ک دمیرزا و شهاب رو د یسر اصل مطلب، راستش منم وقت رمیپس م یدونم منتظر یم-

که  دمیبحث شهاب رو وسط کش مینداشت یو چون حرف میبا رادمان حرف بزن میکه رفت یبدم اومد؛ تا وقت

کردم و  تعجب《کنه دایپ الیاز ن یبتونه نشون دیشا ادیگرفت همراهم ب میتصم امیدارم م دیفهم یوقت شهاب》گفت

 مگه با رزا ازدواج نکرده؟ دمیازش پرس

 که ادامه داد دمیقاپ یهوا م یرا رو شیبه دهانش حرف ها رهیخ

 هم با شهاب نداره! ینسبت چیکنه و ه یمرد پولدار ازدواج م هیرادمان گفت رزا داره با  شهیباورت م-

 زد و ازدواجش با شهاب چه شد؟ یکه از او حرف م یآوردم پس بچه ا ینفسم را حبس کرده بودم، سر در نم جیگ

 ینم یحت  فشردم میدست ها نیشوم؛ سرم را ب یبوده باشد نابود م یمن... اگر تمام ماجرا دروغ و صحنه ساز یخدا

 توانستم کنار خانواده ام باشم را هدر داده ام یکه م ییروزها نیخواستم تصور کنم که با زود قضاوت کردنم بهتر
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 گفتم... ایگرفته رو به سون یو صدا انیگر یبلند کردم و با چشم ها سر

 

 من و شهاب؟ یخراب شدن زندگ یباشه، برا یرزا صحنه ساز یکارها و حرفا یبه نظرت امکان داره همه  ایسون-

 شد و جواب داد رهیخ وارید یبه قاب عکس رو متفکر

 شهاب با تو تماس گرفت؟! یزنه؛ اما اون شب آخر چطور با گوش یم یشهاب دست به هرکار ینابود یرزا برا-

 یتاب یخبر ازدواج رزا و ب دنیداد اما با شن یکه در ذهنم جوالن م یجواب یهمه سوال ب نیشده بودم از ا وانهید

رفت که هاج و واج  رونیبه دست از اتاق ب یبلند شد و گوش شیاز جا کبارهیبه  ایآرام گرفته بودم؛ سون یشهاب کم

 ماندم  رهیاش خ یخال یبه جا

 شاداب برگشت  یساعت بعد با صورت مین

 ؟یباعث شده انقدر ذوق زده بش یچ-

 نازک کرد و جواب داد یعشوه پشت چشم با

 باهوشم! یلیکه خ نیا-

 دادم که ادامه داد هیتخت تک یباال انداختم و به پشت ییابرو

اما رادمان افتاده؛  یچه اتفاق یبا رادمان تماس گرفتم و ازش خواستم از رزا بپرسه اون شب که تو منتظر شهاب بود-

همراه رزا به کمکش رفتم رزا  یشب شهاب تصادف کرده و وقت اون》فکر کرد و گفت یکم رهیتماس بگ نکهیقبل از ا

 《تماس گرفته هیشهاب  یبا گوش

 گفت: یکرد و با خوشحال یمکث

  یبوده و تو زود شهاب رو قضاوت کرد یصحنه ساز زیهمه چ یعنی نیا-

دست رزا شوم و خودم را از مهر و محبت  ی چهیباز نگونهیچطور توانستم ا ایخدا کنم! هیگر ایدانستم بخندم  ینم

در آخر هردو  م؛یاز شب مشغول گفت و گو شد یو تا پاس دمیرا در آغوش کش ایسون اریاخت یشهاب محروم کنم؟ ب

 ...میهوش شد یب یاز خستگ
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*** 

عشق جانم  دنید یواقعاً برا یشب قبل قرار بود وقت میمواجه شدم؛ به تصم ایسون یخال یشدم با جا داریکه ب صبح

 خورد! یام رقم م یزندگ یروزها نیاز بهتر یکیدانستم امروز  یم دیبه شهاب بگو ایآماده بودم سون

از  میکردم و بعد از مرتب کردن لباس ها شیکه در وجودم بود آرا یریوصف ناپذ یآمدم و با خوشحال نییتخت پا از

 ایجواب دادند اما سون ییبلند باال کردم که با خوش رو یرفتم؛ همه در سالن مشغول گفتگو بودند، سالم رونیاتاق ب

 کشاند یبلند شد و به سمتم آمد دستم را گرفت و گوشه ا شیاز جا

 ا؟یشده سون یزیچ-

 عجله گفت: با

 یمانع رفتنش بش دیبا رهیم هیشهاب امشب از ترک-

 ادنگاهش کردم که ادامه د مضطرب

 یخونش و اونجا منتظر شهاب بمون یبر یتونیم نجاستیمادربزرگ ا-

 گفت دستش را در دست گرفتم و گفتم: یفکر کردم، درست م یکم

 همه خوب بودنت رو جبران کنم! نیبتونم ا یکاشک-

 کرد و گفت: باتریزد که صورت مهربانش را ز یلبخند

 دمیدرس رو به شهاب مرسونه و من هم آ یهاکان تو رو م یبهتره آماده بش-

تر  نیریش نیاز ا یزیو چ نمشیباالخره بب یقرار بود بعد از چندماه دور د،یلرز یم میاسترس داشتم که پاها انقدر

کرد و من هم از همه  یبه هاکان اشاره ا ایرفتم که سون رونیرا برداشتم و از اتاق ب میو پالتو فینبود؛ ک میبرا

گرفتم رادمان با  یجا نیدر ماش یوقت د؛ینپرس یسوال یکس کهرا گفته بود  انیجر ایکردم، به گمانم سون یخداحافظ

 ...میآمد رونیب اطیکرد و از ح یاخم شروع به رانندگ
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رانم  یاش تا رو یبه تن کرده بودم که بلند یرنگ دیگذشت، لباس سف یننه ماهرخ م یساعت از آمدنم به خانه  کی

به  ایدانستم سون یکردم و منتظر ماندم م حیمل یشیداد؛ آرا ینشان م یا به خوبو شکمم که برآمده بود ر دیرس یم

 دیایشهاب گفته است و هر آن ممکن است شهاب ب

را  میننه ماهرخ نشستم و با تکان دادنش قصد داشتم از اضطرابم بکاهم اما ناخداگاه چشم ها یگهواره ا یصندل یرو

 چطور خوابم برد دمیبستم و نفهم

 

 یعنیفکر کردم  یو منگ کم جیبلند شدم گ میاز جا یمطلق بود به سخت یکیکه باز کردم خانه غرق در تار چشم

 نیتماس گرفتم اما جواب نداد دوباره گرفتم که ا ایبه دست با سون یبود؟! بغضم گرفت و گوش امدهین دنمیشهاب به د

شباهت به  یبود که ب یزن ی هیکردم گر افتیکه در یینزد اسمش را صدا زدم اما تنها صدا یحرف یبار جواب داد ول

 انداز شد نیرادمان در گوشم طن یمردانه  ینبود آب دهانم را قورت داد که صدا ایسون

 ؟یخوب الین-

 گفتم: دیلرز یکه م ییو با صدا دمیبلند باال کش ینفس

 کنه؟ یم هیگر ایچ... چرا سون-

 کرد آرام زمزمه کرد یطوالن یمکث

 چطور بهش بگم!-

 نگفتم که ادامه داد یزیچ

 شکه شده ایداشته و سون کیتصادف کوچ هیراستش شهاب -

 گوش سپرده بودم شیو مبهوت به حرف ها مات

 دنبالت امینشده آماده شو م یزینترس چ-

 هوش شدم یرفت و ب یاهیس میدر تنم نماند که چشم ها یجان ییحرفش گو دنیشن با

* 
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 یرو یدر آن بود دست گرید یکه چند تخت خال یرفتن پرستار از اتاق رونیمصادف شد با ب میکردن چشم ها باز

که کرده بود به  یشهاب و تصادف یآور ادیرا آسوده کرد اما با  المیخورد و خ یفیتکان خف نمیکه جن دمیشکمم کش

 دیچک خونبلند شدم که سرم متصل به دستم کنده و چند قطره  میشدت از جا

رو به رو شدم که سر بلند  ایسون نیغمگ یو بازش کردم اما با چهره  دمیجانم را به سمت در کش یتن ب یسخت به

 دیبه سمتم آمد و در آغوشم کش دنمیکرد و با د

 یدورت بگردم بالخره بهوش اومد یاله-

  دمیام کش دهیخشک یلب ها یرو یزبان

 شهاب کجاست؟-

 دمینال د،یسرخش چک یشم هااز گوشه چ یانداخت و قطره اشک ریبه ز سر

 بگو شهابم کو؟ ایسون-

 و جواب داد دیصورتم کش یسردش را رو یها دست

 ششیپ برمتیآروم باش م-

شد و در آخر رو به  یرفت حالم خراب تر م یو دنبالش به را افتادم هرچه جلوتر م دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

تر از تنش پانسمان شده بود و با کمک دستگاه نفس  شیب یمیکه ن یو به مرد ستادیا وی یس یس یا شهیش وارید

با عجله  ایکردم که سون یاز افتادن خوددار واریسست شد که با گرفتن دستم به د میاشاره کرد پاها دیکش یم

 خودش را کنارم رساند 

 اتفاق افتاد؟ نیچطور ا-

 و جواب داد دیپر سوز کش ینفس

 کنه یتصادف م ونیکام هیکه تو راه با  دنتید ومدیداشت م-

که از  یصندل یرو ایاش وصل بود انداختم و چشم بستم، با کمک سون دهیکه به بدن ورز ییبه دستگاه ها ینگاه

برق  یبودم و دلم برا رهیخ یبه گوشه ا یحرف چیه یبود نشستم دستم را گرفت و آرام نوازش کرد اما من ب یکینزد

 در تنم نبود یقطره اشک ختنیر یبرا یجان یتنداشتم و ح نگونهیرا ا دنشیلک زده بود، توقع د اهشیچشمان س
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* 

که رادمان گرفته بود  ییخوردن غذا یبرا ایسون یشده بود و من هنوز در همان حالت نشسته بودم، به اصرار ها شب

م به سمت بلند شدم قصد داشت میکه شهاب در آن بود آمد از جا ینداد که همان لحظه دکتر به سمت اتاق یپاسخ

 مضطرب پشت سرش روانه شدند یاه افهیاش بروم اما با عجله وارد اتاق شد و چند پرستار با ق

ماندم، دکتر  رهینقش بست خ میکه رو به رو ییجان فرسا میرساندم و به تصور یا شهیش واریزنان خودم را به د نفس

که تمام خط  توریبه مان یزدند نگاه یک مستبرش شُ  نهیس یرو یها دور تخت شهابم جمع شده بودند و با دستگاه

زد و  یم غیج ایبود سون دهیبه آخر رس میبرا ایدن یینشستم گو نیزم یصاف شده بود انداختم و همان جا رو شیها

در  دنینفس کش یبرا ییهوا ایبودم، گو رهیکه درحال خفه کردنم بود به درب اتاق خ یکرد اما من با بغض یم هیگر

 یزیچ گریلب خدا را شکر گفت و د ریجان زد و ز یب یاشک لبخند انیکه در م دمیرا د ایسون یاطرافم نبود لحظه ا

 دمیها نفهم کیسرام یدجز سر

از اشک  سینشستم چشمانش خ میدر جا اینگران سون یچهره  دنیسوزش سرنگ در دستم به خود آمدم و با د با

جدا نشدن سرم از دستم آن را به دست گرفت و کنار راه آمدم به  یبرا ایبلند شدم که سون میترف از جا یبود، ب

تخت مواجه  یاش رو یخال یکه با جا رساندمسمت همان سالن شوم قدم برداشتم و با عجله خودم را به اتاق شهاب 

نگاهم را  ینید انداختم، سنگبو فشیکه درحال برداشتن ک ایبه سون یام حبس شد و ناباور نگاه نهیشدم نفس در س

 حس کردم و سر بلند کرد 

 گذشت و انتقالش دادن به بخش ریآروم باش خداروشکر بخ-

 خدارا شکر کردم شمیپ یاز کابوس چند یخالص یرا بستم و در دل برا میها چشم

 نمشیخوام بب یم-

 رهیاره کرد، با شوق به سمتش رفتم و دستگاش میبعد به در رو به رو یقیزد و جلوتر از من به راه افتاد و دقا یلبخند

 به داخل گذاشتم سر بلند کردم که نگاهم در دو چشم همچون شبش گره خورد... یو قدم دمیرا کش

 

 یرو یبه تن بانداژ شده اش انداختم، بوسه ا یبه سمتش رفتم نگاه هیزد با گر یموج م یتاب ینگاه تبدارش ب در

 اش زدم و گفتم: یزخم یگونه 
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 ؟یتنهام بذار یخواست یمعرفت م یب-

 زدم که گفت: یحرف م یبود و به سخت دهیامانم را بر هیگر

 نکن هیگر... گر-

جان زد  یب یو لبخند دیشکمم کش یرو ینشستم که دست یصندل یو بغضم را فرو دادم، کنارش رو دمیکش ینفس

 ادامه داد یفیضع یگرفت و با صدا ینگاهش رنگ دلخور

 ؟یرو ازم گرفت امیچرا همه دن-

 میمدت در دلم مانده کردم، در سکوت به حرف ها نیکه ا ییانداختم و شروع به گفتن حرف ها ریسر به ز نیشرمگ

ماندم و از بودنش شکر گذار خدا  داریکنارش ب یکیگوش سپرده بود که باالخره خوابش برد، آن شب را تا صبح در تار

 شدم.

آمده  هیبه ترک ادتشیع یهم برا مایمادرم و ن نیب نیبود در ا یرو به بهبود گذشت و حالش یهم م  یدر پ یها پ روز

ماندم، به درخواست شهاب  یسرش م یشب تا صبح را باال یبودند، اما من تمام وقت کنارش بودم و همچون پرستار

 اش مطلع شدم یرفتم و از سالمت یسونوگرافبود به  دهید یادیز بیمدت آس نیسالمت بچه که در ا یبرا

 

*** 

 سال بعد کی

 

ام دختر  دهیرس یام به اوج خوش یمرد زندگ نیگذرد و حاال من در کنار بهتر یسخت م یسال از آن روزها کی

شده بود و شب و روزمان  نمانیعشق پاک ب یحاال ثمره  میکه به انتخاب شهاب اسمش را نهال گذاشته بود یکوچک

 شد یم یسپر نشیریش یها طنتیبا ش

 یلیشد و خ یکالم نمبعد از برگشتنم با من هم یاز نهال بود و بماند که تا مدت یتمام فکر و ذکرش نگهدار مادرم

 را فراموش کرد زیناراحت بود اما با آمدن نهال همه چ
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 شانیبرا یمفصل یماه عروس نیگرفتند آخر هم میداشتند که خانواده ها تصم طنتیهم آنقدر ش ماهیو فر ماین

چند  نیا یآمدن به خانه مان در تب و تاب بودند و ط یجون برا ایهم حاج صادق و ثر نیهم یو برا نندیتدارک بب

همچنان با  یشد ول ایسون یمانع رفتنمان به عروس هالآمدن ن ایبه دن میکه داده بود یقول رغمیآمدند، اما عل یروز م

 اش مطلع شدم. یدارد از خوشبخت که در راه یاون در ارتباط بودم و با دانستن کودک

 یقضاوت ب رایام باورش نکنم زمطمئن نشده یزیتا از چ چگاهیشد که ه یدرس عبرت میگذشته برا یاتفاق ها تمام

خواستم  یبسته بودم و م زیهمه چ یکه چشم رو دمیپرست یشود؛ حاال آنقدر شهاب را م یرابطه م یجا باعث نابود

 !ددر حسرتش بمانن ایکه کل دن میرا جار بزن مانیها یآنقدر خوش

آمدم، با  رونیو دفتر خاطراتم را بستم و از اتاق ب دمیشهاب را در سالن شن یحال و هوا بودم که صدا نیهم در

پر  یزدم که همان لحظه وجودم را حس کرد و به سمتم برگشت نگاه قیعم یکنار روروئک نهال لبخند دنشید

 عشق حواله ام کرد

 یسالم، خسته نباش-

 ام کاشت یشانیپ یرو قیعم یسمتم آمد و بوسه ا به

 سالم خانومم ممنون-

باعث شد  ییرا بستم اما همان لحظه صدا میشدم و چشم ها تیکه غرق در حس امن دیآمد و در آغوشم کش کینزد

 گفت: دیشهاب با ترد میمتعجب به سمت نهال برگرد مانیهردو

 دم؟یدرست شن-

به سمت اش قدم برداشت و او را درآغوش  ریوصف ناپذ یشهاب با شوق 《با با》بازهم نهال حرفش را تکرار کرد  و

 یادیکه شباهت ز نمیریشوهرم با کودک ش یعشق باز ی رهیخ قیعم یو صورتش را بوسه باران کرد با لبخند دیکش

 را زمزمه کردم... دخوان یم میبرا شهیرا که شهاب هم یلب شعر ریبه من داشت شدم و ز

 

 را "تو"و چشمان  "تو" میسرا یم

 ...یدیسپ نه
 

 

 

 
www.romanbaz.ir

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 384

https://t.me/romanbz

