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 کردم. ادیآهنگ رو ز یصدا

 .قیشقا یزانو یشبنم الال کن رو یبایکن دختر ز الال

 رو لمس کردم و جواب دادم: یخوره، گوش یداره زنگ م میشدم، گوش متوجه

 الو؟-

 ؟یآبج یالو سالم خوب-

 رو عوض کن. نتیخوبم بابا صد بار گفتم، ماش یمرس-

 عه وا باز چرا ؟-

 .یمن رو برد نینگاه بنداز گل من، باز ماش هی-

زدم و گفتم :  زیآم طنتیش یا خنده

بنام خدا

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 متوجه نشدم. زمیعز دیببخش-

 ؟یگ ی، تو که راست م یاره جون عمه ات تو متوجه نشد-

 گم؟یجون  مگه من دروغ هم م یعه ابج-

 .گهیمه من دروغ منه فقط ع-

 عمه تو عمه منه دختر خوب.-

 و گفتم: دمیبلند خند 

 .میعمه ما هم دروغ گو بودا ما خبر نداشت-

 .رهیگ ینم نیعموت برام ماش گهید شهیخراب م نمیماش یکن یرو بس کن، االن تصادف م یزهر مار شوخ-

 از جون من مهم تره؟ نیماش یعنیدست شما درد نکنه. -

 نداره. یبشه مشکل تینشه تو طور شیزیچ نمیبود ماش نیکردم. منظورم ا یزدم؟ شوخ یحرف نینه نه من همچ-

من نو تره، من پنج ماهه  نیتو دختر بعدشم ماش یها چقدر وراج رونیاالن از خونتون اومدم ب نیهم نایسار یوا-

 ساله. هیگرفتم تو  نیماش

 کنم . یم یاصال من خداحافظ ،یکنیم فیخودت تعر قهیاز عت نهیبحث ماش یخب بابا هر سر-

 وراج من خداحافظ. یباشه آبج-

و گفت:  دیخند

 .نایم نایم -

 بله؟-

 !ایباش نمیمراقب ماش-
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 شهیرو قطع کردم ، هم ینکردم و گوش یهاش تو مخ منه، من هم  نامرد یبا پر حرف شهینکنه هم کارشیبگم چ خدا

 وراجم در عذاب باشم .... یدختر عمو و ابج نیاز دست زبون ا دیبا

 ذاره... یزنده ام نم وفتمیب رشیبه رنگ خرما اش رو تصور کردم، مطمئن بودم اگر گ یها چشم

کردم.  ادیضبط رو ز یصدا دوباره

. شدیعوض م ادیشباهت ز لیهامون به دل نیماش شهیهم گفت،یم راست

. یچیرنگ، مدل گرفته تا جاسوئ از

نگه داشتم.  یپز ینیریش کنار

گرفتم.  یخامه ا ینیریش یمقدار

تا بعد افطار به قول داداشم در حال  رمیبگ یخوراک یکه روزه بودم،  اما دلم خواست کل نیجلو تر رفتم. با ا یکم

 منفجر شدن بخورم .

 وارد سوپر مارکت شدم . 

 سالم.-

 کمکتون کنم؟ تونمیم نیسالم خوش اومد-

و  دمیخند زیبه فکر خودم ر ،یحساب کن یو مجان یحساب نکن دارمیبر م یمن هر چ ،یتونیدلم گفتم: اره م تو

 گفتم:

 ت؟ها کجاس یقفسه خوراک دیبگ دیلطف کن  نیبهم بد دیسبد خر هیو  دیزحمت بکش هیمحترم فقط  یممنون آقا-

 رو نشون داد: ییدست جا با

 اون سمت دست راست.-

 کردم و رفتم. یلب تشکر ریز
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 دو قلو. کیپفک و ک پسیچ یلباشک )لواشک( برداشتم و گذاشتم تو سبد و بعد کل یاول از همه کل 

 د؟یرو حساب کن نایا شهیم-

 لحظه.  کیبله -

 در آوردم. فمیسرم مرتب کردم و کارت عابر بانک رو از ک یرو رو چادرم

 صدو ده تومن!  شهیم-

 یسر خوراک میشیبه قول مامان حمله ور م مینیبیمغازه م هیکه  منو احسانه هر وقت شهینکردم،  چون کار هم تعجب

 هاش کارتو دادم و گفتم :

 .دییبفرما-

 رمزتون .-

  دونه؟یتولد تو رو از کجا م خیتار نیا وونهیتولدم که وجدانم گفت: د خیبگم تار خواستم

 و رمز رو گفتم: دمیبه وجدانم خند 

 .دیاریب فیبازهم تشر نیخوش اومد-

 تشکر از مغازه  هیکنه  و با  دیصد تومن خر ادیب یکیلب گفتم: چشم حتما، از خدا تونه در روز  ریز

 . رونیب اومدم

 آشنا بود. یلیرو به رو شدم در نگاه اول خ یاومدن از مغازه با پسر رونیب با

 انداختم.  نییرو پا سرم

 حرکت کردم.   نمیماش سمت

 از پشت سرم لب زد: یکس

 خانوم کوچولو بزرگ نشده.  -
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. دمشیبرگشتم اصال ند یوقت

 بود؟ یک یعنی

باال انداختم با خودم گفتم  یا شونه

 بوده. یا گهیبا کس د دیمن چه شا به

 عقب و خودم نشستم. یرو گذاشتم صندل یخوراک یها لونینا

 رو سمت خونه به حرکت  در آوردم. نیماش 

که بعد از  نی. مخصوصا اییبرم جا خوادیدلم  م کهوی ر،یکردن نبود. منم که جو گپارک  یوارد کوچه شدم، جا برا  

 .نمشیاحسان تا بب شیافطار دوست داشتم برم پ

ک خنگول خودمونه( خندمو  نیخنده ام گرفت و با خودم گفتم: )ا شهیبا ظربه زد به ش یکیفکرا بودم که  نیتو هم 

 (دمیگذاشتم خنگول و خند نویعه خب من اسم ا سیپسر همسا جیجمع کردم، به وجدانم گفتم: )خنگ گ

 د؟یداشت یکار دییسالم بله بفرما-

 شرمنده ام. خانم؟ دارمیپارک کردم االن بر م نجایمنه ا نیماش نیسالم خواستم بگم ا کیعل-

هستم.  یمحمد-

هستم.  یموسو یبله خوشبختم منم آقا-

 باهات بد بختم. ییآشنا از

 شانسه که من دارم؟ نمیخودمو نجات بدم؟ آخه ا یخدا چجور ی.  ارهیگ یترام هم مبه خودش اح چه

 اه. ،یموسو یاز آقااااا نمیوراج و ا نایاون از سار 

 .دیرو جا به جا کن نیزود تر ماش کمیزحمت  یمن وقت ندارم، ب ن،یهمچن-
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خب به ماهم افتخار  دیصبر کن قهیدق هی دیدار یتو خونه چه کار واجب یعنی ن؟یومدین رونیاالن از ب نیمگه هم-

 باهامون. دیحرف بزن ن،یبد

 بشر. نیداره ا یخدا چه اعتماد به نفس که چه عرض کنم اعتماد به سقف یا

 اومدم. یاستراحت کنم، تازه از مهمون کمیخوام  یم نیمحترم من روزم اگه اجازه بد یراسش آقا-

 قبول باشه  دیپس ببخش یوا یا-

 و گفت: نیو آخر هم اومد سمت ماش دیرو صدا زد.  اوف خدا چقد طول کش یکین طرف کرد و صورتش رو او و

 رو پارک کنم.  نیمن ماش دیاگه خسته هست -

 فکر کرده؟  یبا خودش چ واقعا

پشت فرمون  یک ستیجا به جا کنم؟ مثل خودش که معلوم ن نیماش هیندارم  یینه توانا ایکرده من چالقم؟  فکر

 نشسته بود. نشیماش

 شدم.( گفتم: ریو باز با وجدانم در گ سمیبلد ن یمنم مث شما رانندگ یخواستم بگم) فکر کرد 

 نه تشکر -

 پارک کردم. یدرب ورود یحرکت روبه رو هیرو با  نیماش و

 کردم و زنگ رو زدم.  یلب خداحافظ ریز 

 ه؟یک-

 باز کن منم. ی! مامانهیننه فرانک-

 . خجالت بکش دختره گنده-

 باشه در رو بزن. -

 ها وارد شدم. در رو محکم بستم.  یبا خوراک 
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 ''کردم و وارد خونه شدم... یفکر نکنم با من اصن حرف بزنه. خنده ا گهیحرکتم د نیپسره با ا نیخدا! ا ای

 

 ها به مامان فهموندم که من اومدم. لونیسرو صدا نا با

 بلند داد زدم: 

 سالم.-

 سالم دختر گلم.  کیاوال آروم تر دوما عل-

 گذاشته.  ریرو منم تاث نایسار یابج یمن صدا زیمادر من عز-

حالو روزت معلومه بهم  ریدوش بگ هیمونده تا اذان بده مامان جان برو  میساعت و ن کیبله متوجه ام خب -

 . ختستیر

 ...رمیبزار اول نماز عصر رو بخونم که قضا نشه بعد م یبد جور خستم. ول یاره مامان-

 .زمیباشه عز-

 ییخرما یچشم ها دیسف یمناسب پوست کلیخانوم با قد و ه هیمبل نشستم مادرم رو برانداز کردم:  مامان من  یرو 

ته فرش دونمیکه م نیهست. با وجود ا ینیفرشته زم هیمثل ابر. در کل مادر من  فینرم و لط ییروشن داشت دست ها

 نداره بجز مادرها.  یانسان چیرو ه شتهفر کیالق و رفتار . اما اخکننیم میها جلو پا انسانا تعظ

 مامان گفت:  دمیرو اشتباه آوردم از رو مبل بلند شدم و خند نایسار نیافتاد! ماش ادمیفکر ها بودم که  نیهم تو

 دختر؟  یشد وونهید-

 رو اشتباه آوردم.  نایسار نینه مادر باز ماش-

 خفت نکرد؟  یوا یا-

 . میدیاش باشم و باهم خند قهیگفت مراقب عت ینه فقط زنگ زد و کل-

 .کنهیم زشیچون مامان گلم تم دیدرخشیم شهیوضو گرفتم و نمازم رو خوندم بعد هم سمت اتاقم رفتم مثل هم رفتم
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 کم رنگ بود، یاتاق صورت یها واریو کرم بودن د یکه فندق ییرایست با پذ ییبود با فرش ها یمتر یاتاق س کی 

 یتخت آخر اتاق بود و فضا کیکمد داخل اتاقم وجود نداشت.  نیبود به خاطر هم یواریطرف اتاق کامال کمد د کی

 مطالعه بود. زیم کیپشتش  یخال

 از داخل کمد حوله تن پوشم رو برداشتم و رفتم داخل حمام... 

 

قفل نگاه  یگل کرد. رفتم سمت در اتاق و از جا می. فضولزدیحرف م یکیاومدم، مامان داشت با  رونیحمام که ب از

و  دمی. موهامو سشوار کشدمیپوش یمشک کیتون هیبا  یشلوار مشک هیکردم.  یجونم بود. خنده ا نایکردم بعله سار

 رفتم.  رونیسرم بستم از اتاق ب یباال

 گفت: دنمیبا د مامان

 باشه. تیعاف-

 مامان جون. یمرس-

 مکنیاشتباه م یوقت شهیچون هم دمیرو بهش حق م تی. عصبانیم ناراحت بود هم عصبکه ه نایکردم سمت سار رو

 تو ذوق آدم.  زنهیتو چشماش م یشده که انقدر رنگ ناراحت یزیچ هیاما مطمئنم  زنه،یمحک م ینجوریمنو ا

 زدم و گفتم: انهیموز یکنم. خنده ا یرو ماست مال هیقض خواستم

 اوردم ها. نیماش هیمنو حاال  یخب بابا خورد-

 بهم زد و گفت: یعوض خنده تلخ در

 . رونیب میافطاره زن عمو برات غذا گذاشته لباس بپوش باهم بر گهیربع د هی الیخ یب-

 احسان! شیبرم پ خوامیآخه م-

 .میریخب باهم م-

اما  هیت چخشک بودن نیا لیداد بزنم بگم المصب دل خواستیگفتم و رفتم سمت اتاقم تا حاضر بشم دلم م یا باشه

 محکوم بودم به سکوت تا خودش حرف دلش رو بگه. 
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 .نرویبرداشتم و از اتاق اومدم ب مویمشک یها یبا شلوار و شال کرم رنگ هم کتون دمیبلند پوش یمانتو مشک هی

 رو داشت.  نیهم همون چهره غمگ نایسار زدیحرف م نایاون لحظه مامان داشت با سار تا

 و مامان گفت:  دنیخند دنیتا منو د کردیسرش مرتب م یرو رو چادرش

 احسان. شیشرکت پ دیاز اون طرف رفت میزود برو که بگم مستق ادیباباتم االن م-

 باشه. -

 . رونیو از خونه زدم ب دمیمامان رو بوس صورت

 .دمینادویاما گفتم: شرمنده کار دارم و دنبال سار رهیخواست گرم بگ دمیاون پسره وراج رو د بازم

 .  یکنیم وونمید یبابا صبر کن چت شده دار نایسار نایسار-

 که سالمه. نمیمن، ماش وونهید یآبج یچیه-

 نداره. نیتو بنز نیفکر کنم ماش میمن بر نیاره سالمه با ماش-

 ندارم.  یجونم منم حال رانندگ یباشه آبج-

 سمت دفتر احسان. میمن راه افتاد نیو با ماش میهارو جا به جا کرد نیماش

 .دمشیشبه ند 4 یپروژه لعنت هیچقد دلم براش تنگ شده بود. به خاطر  

 :زدیک منو صدا م دمینشن نارویسار یانقد که تو فکر بودم صدا 

 .نایم نایم نایم-

 جانم -

 آهنگ بزار دق کردم. هیتو دختر؟  ییکجا-

 چشم. -

 دوسش دارم.  یلیضبط رو روشن کردم. آهنگ مورد عالقم بود خ 
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 یونند ،یاز خودت کجا فرار کن یشب پشت سرت شکست، ندون هیکه  ییمونده از شکست قوال یبرات چ یکن نگاه

 ...یکن کاریچ دیبا دلت با

 

 پشت نمی: بسه صداشو کم کن بزن کنار من بشناگفتیکه سار کردم،یم یمدت داشتم با آهنگ هم خون نیا تو

 فرمون تو افطارت رو بخور. 

 

 بهش گفتم:  نینشست داخل ماش ناکهیشدم سار ادهیم، پگفت یلب باشه ا ریمنم ز 

 !نایسار-

 بله؟ -

  ؟یشده انقدر گرفته ا یزیچ-

دارم  شتریطول دادم که مثال ب کمیخوردم و  هیبخور تا بگم منم دو لقمه الو یچ هیاش در هم رفت و گفت:  چهره

مامان  نیبه خاطر هم شه،یهست که اگه من با خبر بشم اشتهام کور م یزیاما متوجه بودم که صد در صد چ خورمیم

 نگفتن.  یزیبهم چ نایو سار

 شنوم. یخب م-

 االن نگم. شهیم-

 سر قبرم باهام حرف بزن؟  ایب یخوا یپس م-

 عه الل شو دختر. -

 ؟یکنینگرانم م یبگو. دار-

 احسان. -

 گرد شده گفتم: یو با چشما دمیجا پر از
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  یاحسان چ-

  یچه خبرته سکتم داد-

 المصب تفره نرو، بگو داداشم چش شده.-

 داداش ندارن.  هیخب بابا انگار بق-

 ها!  یکنیدهن منو وا م یدار-

 . زمیعز دیخب ببخش-

 . کنمیاحسان من چش شده تو رو خدا بگو دارم دق م-

 .مارستانهیب ،یچیه-

 بود. یجد هیقض یلیانگار خ کردیم هیهم گر نایسار هیگر ریوا رفتم و زدم ز یصندل یرو

 شده.  یمگه چ مارستان؟یچرا ب-

 بود  دهیکه اونجا بوده دو روز اول اصال به خودش نرس یچهار روز-

 .مارستانهیشده دو روزه ب هیسو تغذ نیخورده ب هخاطر هم ینم ادیز یزیانگار از قبل هم چ 

 خفت کنم.  خوادیآخ  دلم م نایرآخ سا د؟ینگفت یزیبعد شما ها به من چ مارستانهیدو روز ب-

 شدم گفتم: ادهیپ نیاز ماش و

 .رونمیخودم م -

 .ستیالزم نکرده االن حالت خوش ن-

 . رمیم ادهیوگرنه پ نییپا ایگفتم ب-

 پر اشک پشت رل نشستم. ییمنم با چشم ها نییپا اومد
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من احسانه احسان وجودمه برادرم خواهرم پدرم احسانه. قد بلندش  یزندگ یعنیدوست دارم  یلیاحسان رو خ من

حالش خراب  یلیهم خ نایاما سار کردم،یم هیفقط گر رسمیشده چرا نم یراه طوالن نیچرا انقد ا ایرو تصور کردم خدا

 بود.

 .رو گفتم ماریاسم ب دمی. انقدر گاز دادم بوق زدم تا باالخره به مقصد رسزدیباهام حرف نم یحت 

  م؟یاومد گفت. بر نایسالن شدم سار وارد

 .میبر یاره آبج-

 24همون داداش نیا ایاتاق شدم خدا وارد

 چقد افتاده شده. ایخدا دهیساله منه چقدر رنگش پر 

 صداش زدم:  ذارمیتنهاش نم گهینبودم ها بخدا. د ششیروز پ 4فقط  

 احسان. -

 نکن خوبم.  هیگر ؟یداداشت اومد یجونم زندگ-

 ؟یشد یچه جور م یاگه بد بود ه؟ینجوریا افتیق یخوب ؟یداد بزنم بگم کثافت خوب خواستیم دلم

 یونشیاونم طبق عادتش پ دمی. حالش از حال من مهم تره. رفتم سمتش و دستشو بوسکردمیتحمل م دیبا شدینم اما

 ...دیمو بوس

 

 و گفت:  دیمردونش خند یتنش تنگ شده بود. به عطر تنش به دست ها یبه بو دلم

 گلم! یآبج-

 جونم؟-

 بکنم. یهم احوال پرس نایبزار با سار یخفم کرد-

 صدام زد و گفت: هویاون طرف که  رفتمیبهش زدم. داشتم م یو چشمک دمیخند
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  نایم-

 ؟یبله داداش-

 .یدلم به عطر چادرت تنگ شده بود آبج-

 پوشهیچادر م یوقت ایدختر دن نیتر بایکرد و گفت: )ز تمیکه حما یکس نیبشم اول یخواستم چادر یوقت میزندگ تو

 (ییتو

 طنتیکردم و با ش یمنم خنده ا رهیگیخودش برام چادر م شهیاحسان قسم خورد تا هم نیاحسان بود به خاطر هم 

 گفتم: 

 ؟یبدم بپوش ارمیچادرم رو در ب یخوایم-

 کردن. کیهم سالم علشدم و با  نایاون جا متوجه حظور سار م،یدیسه تامون باهم خند 

 .یکرده بود که چشماش هر کدوم شده بود اندازه گوجه فرنگ هیانقدر گر نایسار

 (رهیجو نگ یول رهی. )واال آدم رو سه فاز بگزنهیمنو م یاحسان رو دوست دار نایسار گمیموقع بهش م هر

 ایاحسان رو جو ی. مجبور بودم فردا حال اصلستیبود معلوم بود دکتر هم ن میمتوجه ساعت شدم. ساعت دهو ن 

اشت د نایدکتر سار شیخوام برم پ ینگفتم که م یبه کس نیگن به خاطر هم یکه به من راستشون رو نم نایبشم ا

 .زدیصدام م

 !یآبج-

 بله گلم؟ -

 .میآقا احسان هست شینگرانمون نشن بگو پ گه،یمن به مامانم زنگ زدم تو هم زنگ بزن د-

 شماره مامان رو گرفتم: رونیو از اتاق رفتم ب یجباشه آب-

 ها؟ یگیداداش احسانم دستت درد نکنه خوب به من دروغ م شیمن پ یالو مامان-

 مجبور بودم.  زمیباشه دخترم دروغ نگفتم عز-
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 باشه گلم خداحافظ.-

 خداحافظ.    -

 داداش نفله ام رو کرده. نیا یمادر من ماهه و از همه مهم تر چقد دلم هوا نیچقد ا ایخدا

و از  کردنیداشتن باهم صحبت م نایکار رو نکنم احسان و سار نیمانع شد، ا ییوارد اتاق بشم که صداها خواستم

از  یخوراک کمیدادم تا اون موقع برم  حیبشم ترج ییوارد جا یوسط بحث ایکنم  یفضول ادیکه خوشم نم ییاون جا

 ..تازه کنم. ییهوا هیو  ارمیب نیماش

 

 رفتم. رونیب مارستانیب از

کنم.  یاستشمامش م شهیدوست دارم و هم یلینم بارون رو خ ینشده بود. بو زییبود. اما هنوز پا زییپا یهوا هوا

 : گهیو م دوعهیپشت سرم م یکیکه احساس کردم  نیسمت ماش رفتمیداشتم م

 .دیلحظه صبر کن هیخانوم خانوم -

حالت رکوع ب  دیکه تا من رو د دمیو هفت ساله رو د ستیب ایو شش  ستیپسر حدودا ب هیسمت صدا که  برگشتم

 .زدیخودش گرفت و نفس نفس م

  

 براش سوخت جلو رفتم و گفتم: دلم

 نا منظمش گفت:  ینفس ها یال به ال د؟یبا من کار داشت_ 

 بله.-

  د؟یطور دنبال من بدو نیا نیانقدر واجب بود که مجبور بود یعنی-

 بله واجب بود شما حواستون کجاست خانوم محترم؟-

 !شمیمتوجه نم-
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کردم خودم رو به شما برسونم. اما شما با اون  یافتاد منم متوجه شدم و سع یدرب ورود یجلو فتونیراستش ک-

که عکسش  دیمتوجه شدم شما هموت خانوم هست دمتونیاالن که د نیتون انگار مسابقه دو داشت یخانوم کنار

کنم فقط دنبال شماره  یفضول خواستمبود شرمنده ن فیانگشتر داخل ک هیهم مدرک و  یپول بود و کل فیکداخل 

 تماس بودم.

  

 هیبا  فیواقعا فکم منقبض شده بود. انقدر که من پول داشتم داخل ک دادیم حیرو توض نایمدت که داشت ا نیا تو

 آقا واقعا چقدر پاکه. نیبهم بر نگردونه اما ا تونستیانگشتر، م

  

 حواسم کجاست.  ستیافتاده. حق با شماست معلوم ن یک فمیواقعا ممنون بخدا اصال متوجه نبودم که ک-

 واقعا ممنون.-  وفتهیها نم یراحت نیطرفه است و به ا کی فیدسته اش پاره شده وگرنه ک فتونینه ظاهرا ک-

 کنم. میرو تقد فتونیتا ک دیایدنبال من ب-

 . چشم-

 . میحرکت کرد نگیبا هم به سمت پارک و

 آخه؟  یچجور یبهش بدم ول ینیریش هیاما دوست داشتم حتما  دمیخجالت کش 

 .دیجمع کن شتریحواستون رو ب فتونیاز ک نمیبفرما خانوم ا-

 .ستندیبله درسته همه آدم ها مثل هم ن-

پول در آوردم و منتظر موندم تا کارش تموم  یزمان منم مقدار نیشد در ا نیمشغول قفل کردن درب ماش د،یخند

 شد خواست بره که صداش زدم 

 آقا.  دیببخش-

 بفرما خانوم. -
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 یکارو بکنم. خواست حرف نیام هست که ا فهیهست و وظ ینیریناقابله، اما ش_رو به سمتش گرفتم و گفتم:  پول

 بزنه اما مانع شدم و گفتم: 

 . دیلطفا نه نگ-

 . نیبد ینیریرو ب شما ندادم که بهم ش فیک نیاما من به خاطر ا-

 .نیکرد دایرو پ فیکه ک دمیپول رو ب شما نم نیمنم ب خاطر ا-

 شد و برگشت.  مونیبره اما پش رونیب نگیچونه زدم تا پول رو قبول کرد خواست از پارک یکل

 ن؟یشد چرا برگشت یچ-

 میبا هم بر نیدنبال فرصت. کارتون رو انجام بد که نجامیدختر جوون مردم ا هیشما هم  کهیتار نگیراسش پارک-

 .رونیب

 

 بهتون بگم داداش؟  شهیتشکر ممنون. م-

 با ذوق گفتم:  نمیمنم االن اومدم بچمو بب یکرمته ابج یهر چ-

 ن؟یمگه ازدواج کرد-

 هستن. یجا بستر نیبله خانومم هم هم-

 کردن؟  مانیپس زا-

 بله. -

 هست؟ یبچه چ-

 دختر.-

 جانم اسمش؟ یا-
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 .نایدوست دارم بذارم م-

 ناست؟یاسم منم م دیدونست یم-

 دوست دارم اسم عمشو روش بذارم.  نیبله به خاطر هم-

 آوردم  رونیب یخوراک یرو باز کردم و کل نیماش درب

 . دیمعلومه شمام گشنه هست-

 گذاشتم و دادم دستش.  لونیداخل نا یبا چند تا خوراک یآب معدن هی

 مث داداش نفله من.  دیشیوگرنه م دیورحتما بخ-

 جون یو گفت: ممنون ابج دیخند

 ...نگیاز پارک رونیب میهم رفت با

 

 :دیازم پرس رونیگذاشتم ب نگیپامو از پارک تا

 مگه داداشتون چش شده ؟ دیببخش-

 ام در هم رفت و گفتم: چهره

و  شهیم هیشد که سوتغذ نیخورده ا یبود که پروژه مهم داشت وغذا نم یچهار روز هیشرکت داره،  نجایراستش ا-

 . شهیم یبستر مارستانیدو روز ب

  شنیآهان انءشااهلل خوب م-

 ممنون.-

 دست اون دست کردو گفت: نیا کمی
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 بذارم تا مثل شما نایگرفتم اسم دخترم رو م میتصم دمیها د یلیتمام اون مدرک تحص یراستش اسم شمارو که رو-

 موفق باشه.

 

به پشت کار هم داره من مادرم و برادرم پشتم  ازیخب ن یول دمیرس نجایتالش کردم تا به ا یلیجانم منم خ یا-

 من رشته ام بود.  یاصل زهیهم آوردم اما انگ دیتجد رستانیدب یتو سال ها یبودن. حت

 نذارم. یکوچولو رو خال نایکه پشت م دمیمنم به شما قول م-

 که صدام زد.  میدیرس مارستانیب یکه متوجه شدم به ورود میرفتیراه م میمدت داشت نیا تو

 کوچولو رو بهتون نشون بدم؟ نایم نیفردا هست یابج-

 ذوق گفتم: یبا کل منم

 . نمشیمشتاقم بب یلیبله که هستم خ-

 پس، فردا ساعت ده منتظرتون هستم. -

 و به سمت اتاق رفتم... میکرد یخداحافظ

 

از ب ینقطه نامعلوم تو صورتش چشم دوخته بود با صدا هیکنار تخت خوابش برده بود، احسان هم به  نایم سارزد در

 ها رو بهش نشون دادم و گفتم: یپس؟ خوراک یشدن در احسان طرفم نگاه کرد. گفت: کجا موند

 من امروز روزه بودما. یبابا مردم از گشنگ-

 و گفت: دیخند احسان

 ! ینبود از من شکمو تر ادمیاما  یآوردفک کردم واسه من -

 زدم به شونه اش و گفتم: رفتم

 . یواقعا مرس ی. داداشستیمن حواسم به تو ن یعنیدستت درد نکنه -
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 شد. متوجه شد که من اومدم داخل اتاق.  داریب نایکه سار میدیبا هم خند و

 

 من با تعجب بهش نگاه کردم گفتم: ؟یزنیشده چرا داد م ینشست و گفت: چ خیسر جاش س 

 بخواب. ریجون برو رو مبل بگ نایسار یآبج یدیخواب د-

 هاشو لمس کرد. قهیزانو هاش گذاشت و با دستش شق یرو رو آرنجش

 نداشت.  یاحسان هم حال خوش یحالش نبودم حت نیلحظه به چشماش نگاه کردم اصال متوجه ا هی

خودشون پس من  نیهست ب یزیچ کنمینشدم، چون حس م اتییوارد جز ادیز یول کردنیم میرو قا یزیانگار باز چ 

 و گفتم: نایسار یشونه  ینکنم بهترهگ دست گذاشتم رو جادیمزاحمت ا

 .زمیشبه بخواب عز 12بلند شو ساعت -

 بخوابه. یمبل باد یکمکش کردم که رو و

 .دهیکه احسان هم خواب دمیپشتم رو بهش کردم د تا

 کنار پنجره نشستم. یصندل یرو منم

 

 برادر با بابام رابطه هیخواهر و  هی میدوست دارم، ما دو تا بچه هست یلیمامانم رو خ کردمیفکر م یبه اتفاقات، زندگ 

جلوش سبز نشم.  یادیز کنمیم یسع نینداره. به خاطر هم یشده. باهام سازگار دهیچیپ کمیاواخر  نیام خوبه اما ا

ته . اما به گفامیکنار ب هیقض نیبا ا کنمیم یوسش دارم اما خب دوسم نداره و منم دارم سعد گردهیوگرنه اخالقش بر م

 . کنمیمن اصال باور نم یمادرم بابام هم منو دوست داره ول ی

 

 اجیاحت یخودم باشه و به کس بیدستم تو ج کنمیم یو سع کنمیرو وارد مشکالتم نم یهستم که کس یدختر کال

و  ماشیمن دن گهیندازم البته خود احسان هم م یرو نندازم به احسان م ینداشته باشم، اما خب ناگفته نماند به کس

 سر خم نکنم. یکس یتا من جلو کنهیفقط به خاطر من کار م
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 ردمکیکه فکر م یجور نیرو دارم هم ایبرادر دن نیمادر و بهتر نیتولدم گرفت. بهتر یرو هم احسان برا نیماش یحت 

 نوشتم: یزیچ شهیش یشد و عرق کرد ها کردم و رو سیخ شهیش

 نیراسته ا نیا شمیاز پ یریم ینوشتم: دار شهیش یدوست دارم رو با حرکت انگشت هام رو یلیکه خ یآهنگ تکه

 راسته خدا تو رو صدا زد خواسه 

 یاشک راه خودشون رو رو یهم گلوله ها یچرا اما چشمام پر از اشک شد و با فشار دادن پلک هام رو دونمینم

 پوستم باز کردن. 

که اسمش رو  ییاون آقا یبچه  ایدادم خدا هیتک شهیو سرمو به ش دمیکش یرو پاک کردم و از ته دل آه اشکام

 گذاشتم داداش سالم باشه.

 .زنمیکنم. صبح حتما بهش سر م داشیپ تونمیخب االن نم ینه؟ ول ایسالمه  دمیازش نپرس یحت

 نی. به خاطر همومدیخوابم م یلیخ دمیرو سر کش یرو برداشتم و باز کردم چند تا دونه خوردم و آب معدن یپفک

 ...دمیدادم و خواب هیبه تخت احسان تک  دمیصورتم کش یچادرم رو رو

 

 نشستم. خیس یصندل یو رو دمیاز خواب پر غیج یصدا با

 . دیباریمبل نشسته بود، عرق از سرو صورتش م یرو زدیداد م نایسار 

 شده؟ نیچرا انقدر کسل شده؟ چرا انقدر غمگ ترسه؟یاواخر انقدر م نیچرا ا ایخدا

 زیاما حاال همه چ م،یدیخندیتا خود صبح م میوفتادیجا م هیکه با احسان  گهید یکرده، روز ها رییتغ زیچرا همه چ 

 شده.  دهیچیپ

 تو دستام گرفتم.سمتش، صورتش رو  دمیدو

خواهر من چش  دم،یترسینا،میبرداشتم و دادم دست سار دمیآب احسان رو د وانیدورو برم رو نگاه کردم فقط ل 

 ا؟یشده بود خدا

 :گفتیپرستار مواجه شدم ک م کی یو با صورت برزخ برگشتم
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 .   ستیکه ن ابونیخ مارستانهیب نجایخانم ا یچ یعنی-

 هم کالفه برگشتم و به پرستار گفتم: من

 خراب شده کجاست؟ نیا ریمد نم،یاصال بب ضته؟یحال مر دنیپرس یخانم لطف کن ساکت شو. به جا-

حال کدومشون رو بپرسم! که پرستار با عجله رفت سمت  دونستمی.  من نمدادیتخت جون م یداشت رو احسان

 .دمیرو پرس نایراحت حال سار الیاحسان. من هم با خ

 ؟یچت شد دختر چرا داد زد-

 ! هیگر ریز زد

 ''بود. یکابوس وحشتناک نایم دمیخواب د-

 . زدیچشم دوخته بود به احسان و حرف م فقط

 احسان. شیاز کنارش بلند شدم و رفتم پ 

 داداش خنگول من؟ یخوب-

 چش شده بود؟ نایمن خوبم. سار وونهیاره د-

 بهتره بگم کابوس.  دهیخواب د-

 دوباره.  دیخواب ناینگاه کن م-

 داده بود به مبل و خوابش برده بود. هی... تکگفتیراست م برگشتم

 بخورم.  ییهوا هی رمیپس من م-

 برو مراقب خودت باش.-

 هم باشه.  نایچشم، حواست به سار-

 مگه من مامانشم؟ -
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 که گفتم: میدیهم خند با

 پسر گلم.  یاریدر ب یمامان باز دیفعال با-

 رفتم.  رونیز اتاق با 

 . کردمیرو نگاه م اهیو گلو گ اطیبه ده بود رفتم تو ح قهیده دق ساعت

 بود. یبزرگ مارستانیب چه

 شده بود. بمینص یبیسفر حس و حال عج نیچرا اما از ا دونمینم

 

 قهوه. وانیسمتم با دو تا ل ومدیو م دیخندیم دمیرو د یشبید یاون آقا که

اما االن چقد مظلوم و مهربونه. مطمعنم مرد مومن و  شدیاصال چهره اش معلوم نم دمیآقا رو د نیکه ا شبید ایخدا

 مثل احسان من. قایهست دق یدار نید

 .ریسالم صبح بخ-

 .ریسالم خواهر گلم صبح شمام بخ-

 رو داد دستم و گفت: قهوه

 قهوه گرفتم. نیبه خاطر هم دیهست یمعلوم بود آدم خوش قول شبیبخورد-

 منون دستتون درد نکنه. م-

 ...میدر آرامش قهوه رو خورد و

 ! م؟ینیدختر نازتون رو بب میبر-

 .میچشم بر-

 کرد و پاره شد.  ریگ مکتیکه احساس کردم چادرم به ن میاز جا بلند شد و
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 شد؟  یچ-

 . ستیچادرم پاره شد اما مهم ن یچیه-

  د؟یکنیم کاریبابا حاال چ یا-

 ... شهینم دهید ستیپاره شده مهم ن نشییپا-

 .میگفت و رفت یا باشه

 ...میسالن شد وارد

 یاحمد یصداش کرد آقا یکی که

 هست. یاحمد شیلیفام دمیبود تازه فهم پرستار

 ...! دییبفرما-

 کنن. متونیدکتر که نسخه رو تقد شیپ دیفقط بر شنیخانومتون بعد از ظهر مرخص م- 

 چشم حتما تشکر خانوم محترم. -

 تو چشماش بود و با ذوق گفت: یبرق هی شمیاومد پ و

 . شهیخانومم امروز مرخص م یابج-

 ...مینیکوچولو رو بب نایم میبر یخوشحالم داداش یلیخ-

 پدرش بود.  هیدختر شب نیلحظه چشمام پر از اشک شد چقدر ا هی میوارد اتاق شد 

 خودتونه...  هیشب-

 نازش به خانومم رفته... یاره اما چشم ها-

 تخت خواب بود  یرو بایز یلیخ یلیخانوم خ هیبه رو رو نگاه کردم  رو

 خانومته؟-
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 هست.  مایبله اسمش هم ش-

 و شما؟ نایم ما،یش-

 هستم. اشاری-

  ییبایخوشبختم واقعا چه خانواده ز-

 جون چشم هاشو باز کرد و با خنده گفت:  مایش 

 هستن؟ شونیا یگفتیجون که م نایم اشاری-

 .شونهیا یاره خانوم-

 من ذوق کردم و گفتم:  

 ن؟یمنو شناخت یعنی ولیا-

 و گفت: بله که شناختم خواهر شوهر گلم. دیجون خند نایت

 . نیتشکر ممنون واقعا چقدر شما زنو شوهر ماه هست-

 کوچولو  یابج یگفت: مرس اشاری و

 به بچه افتاد و گفتم:  چشمم

 کوچولو عمش...  نایم-

 خنده  ریباباش زدن ز مامان،

 بچه رو داد دستم.  اشاری که

 رم؟یبغل بگ ینجوریا شهیبچه احسان رو هم م ایذوق کردم خدا یلیخ

 بشه.  روزیموفق و پ ندهیبود تو دلم دعا کردم براش که در آ یبچه رو به خودم فشردم چه دختر ماه و
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رمز رو ق نیرو که از امام رضا گرفتم با نگ ییاون انگشتر طال فمیکوچولوتون و از ک ین ین یکادو نمیا یداداش ایب-

 کوچولوش و گفتم:  یگذاشتم تو دست ها

 بود. نیخب فعال در دسترس هم یاز طرف عمش ناقابله ول کیکوچ هیهد هی نمیا-

 آخه:  هیچه کار نیهم زمان باهم گفتن: ا اشاریجون و  مایش

 عمه دو روزه داره. هیه ک دیدوست دارم هر موقع بزرگ شد بهش بگ دیتو رو خدا نه نگ-

 .نیشما تاج سر ماها هست هیچه حرف نیا-

 .دیزنده باش-

  کوچولو باشه نایسر م یجفتتون باال هیکه سا یگفتم: اله دمیمثل ماهش رو بوس یجون و چهره  مایسمت ش رفتم

 یبرگه نوشتم کار کاغذ به دستم داد گفت: هم شماره من هم شماره زن داداشت رو داخل کیبه سمتم اومد و  اشاری

 در خدمتم. دیزنگ بزن یداشت

 . دیکوچولو هم برام عکس بفرست نایاز م ستین یممنون دستتون درد نکنه و اگه زحمت-

 چشم حتما... -

 رفتم... رونیکردم و از اتاق ب یخداحافظ

 

 گذاشتم و به سمت اتاق حرکت کردم پرستار هم پشت بند من اومد داخل و گفت: میرو پشت گوش شماره

 به مراقبت داره. اجیاحت یول شنیبهتر شده به احتمال امروز مرخص م یلیحالش خ ضتونیمر-

 .دیبهم خند یدر آوردم، احسان متوجه خجسته بودنم شد و کل بال

که به درد  ییواسه جا ذارمیتشکر هام رو م ستیب مهم نخ یصبر نکرد ازش تشکر کنم. ول یادب حت یب پرستاره

 : )آرومش کن(گفتیم نایحال سار دنیبود که با د یهمون پرستار نیبخوره. آخه ا

 و گفتم: نایرو کردم سمت سار 
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 .گهیساعت دوازده هست خانم خرس بلند شو د-

 شدم. داریهاشو باز کرد و گفت خب بابا ب چشم

 حالو حوصله ندارن ها مخصوصا خواهر خنگ من. مردم رونیاز اتاق رفت ب و

 ! نا؟یم-

 ؟یبله داداش-

 کار دارم زود تر مرخصم کن، جون داداش. یکل-

 رو انجام دادم. صشیترخ یرفتم کار ها ،یباشه داداش-

 . میاومد رونیب مارستانیبود و با هم از ب 5 ساعت

 آهنگ بزار.  هیکه احسان گفت:  میشد نیماش سوار

 شد.  دیاحسان کل یظبط رو روشن کردم آهنگ مورد عالقه  تا

من  که عقل از یروز یپر یتو هر دم با تو بودن ا ادی کنمیعاشقانه م هیبر بام قلبم باز گر زندیباز باران با ترانه م-

ه خوب نمیر ببگاه تو را از دو میمنو فاصله ها هم زاد ستین یا هیبر احوال من گال یوا یزیگر تو هم از من گر ختیگر

 .... یادگاری اریاز دوست درد ماند از  یقرار یب اریبا  باستیخوب است حال من با دوست عشق ز

لحظه احساس کردم دارم خفه  هیآهنگ بود  نی. چون عاشق اکردیم یاحسان بود. داشت با آهنگ هم خون نیا

 .زدیاشک حلقه م زمیعز یچون تو چشم ها شمیم

 و داد زدم: اوردمیطاقت ن 

 چه وضع آهنگ خوندنه برادر من؟ نیچه خبره بابا؟ عه ا-

  میداشت اجیهر سه تامون تلخ بوداما واقعا به اون خنده احت یهر چند، خنده ها میدیبا هم خند یهمگ و

 .میدیساعت به شرکت احسان رس میاز ن بعد
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ود تمام ب شیدفتر کار گهید یبود و طبقه ا یلو نق کیکوچ یطبقه اش که باال بود خونه ا کیطبقه ساختمون بود  دو

 بود... یریو ش یساختمان قهوه ا ینما

 داشت و من عاشق اونجا بودم. کیکامال ش ییکل نما در

 

 رفت سمت دفتر کارش. دهینرس احسان

 .میخوردن آماده کن یبرا یزیتا چ میبا هم به سمت آشپزخانه رفت نایمنو سار 

 رو کرد به من و گفت : نایسار 

 که هنگ کردم...! یکیمن  ؟یکنیدرست م یهست چ یهمه چ نجایا نایم-

 م؟یاز احسان بپرس میبر-

 . میدوست دار ی. به اون چه که ما چمینه بابا خودمون درست کن-

 ازت بزرگ تره ها زشته. ت،یترب یب-

 لب زدم:  میدیبا هم خند و

  ه؟یچ هینظرت در مورد الو-

 شد. هیپس الو هیلاره عا-

 .میدیرو چ زیو م میکرد نییروش رو تز میها رو درست کرد هیتا الو م،یدیخند یهم کل با

 .دهیخواب دمیاحسان رو صدا زدم که د رفتم

 گفتم: نایبه سار رونیاتاق اومدم ب از

 احسان خوابه  یابج-

 . میبخور زیچ هیکن دور هم  دارشیخوابه که خوابه ب-
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 بشه...! داریآخه فکر نکنم ب-

 !کنمیم دارشیمن ب-

 آب برداشت.  یبطر کیرفت و  زیبه سمت م 

 کنه.  کاریچ خوادیکه م زدمیم حدس

 نکنه.  سیبهش نگفتم، تا من رو هم خ یزیچ نیخاطر هم به

 داد زد احسان... بلند

 . کنهیصداش م یاحسان انگار نه انگار که کس اما

  ادیداد م یاز اتاق صدا دمید کهوی

 . رونیاز اتاق اومد ب نایهمراه با داد سار و

  دهیپشت بندش هم احسان، آبکش 

 خدا احسان چقدر خوشگل شده بود.  یوا

 .کننیتو خونه مسابقه دو راه انداختن و سرو صدا م نایا دمید

 بلند داد زدم: منم

 ...دیبسته خجالت بکش-

 و گفت: دیرو کرد بهم خند دیدویهمون طور که م نایسار

 ها...!  کشمیساکت وگرنه تو رو هم آب متو -

 و گفتم: دمیخند بلند

 ...خوادیجرعت م-

 شد. یسرم خال یعالمه آب سرد رو کیحرفم رو کامل نکرده بودم که  هنوز
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 .کشمتیم ذارمیمن زنده ات نم کشمتیم نایسار کشمتیم یوا-

 ...!میریاونو بگ شدیاما نم میدیدویذره بچه بود م هیکه به قول احسان  نایما دو نفر دنبال سار حاال

 سوسک...! نایعه عه سار-

 سمت احسان و محکم بغلش کرد. دیو بلند داد زد:... دو دیترسیم یلیهم از سوسک خ نایاحسان بود سار یصدا نیا

 . دمشیو به قول خودش آبکش نایسمت سار دمیکه متوجه نقشه احسان شدم با پارچ آب دو منم

داده بود و چشم  هیاحسان تک نهیسرشو به س یناز ناز یسان جالب بود که مثل دختر هااون وسط بغل کردن اح اما

 باز هم توجه نکرد و از احسان جدا نشد.  ختمیسرش ر یکه آب رو رو نیهاش رو محکم بسته بود اما با ا

 حالت خوبه؟  نایسار-

 که چش شده؟  دمیدفعه من پرس نیا دمیجواب نداد. ترس نایسار دمید دیرو پرس نایاحسان بود که حال سار نیا

  ؟یخوب یچت شد ابج نایسار-

 هاشو باز کرد و از احسان جدا شد.  چشم

 گاز از بازو احسان گرفت...!  هی و

از حد  به قول خودش  شیب ترسهیاز سوسک م یلیخب حق داشت چون خ یول هیدختر روان نیمردم از خنده ا یوا

 .نهینب یمتر لویک ستیسوسک رو از دو هیکنه اما  یباز ریحاضره با دم ش

  ؟یریگیدستم چرا گاز م وونهید یآ-

 ! یمنو از سوسک نترسون یتا تو باش-

 .دیحاال که ترسوندم... و بلند خند-

 ...مینشست زیدور م یهمگ دیغذا بخور دیایو گفتم: بسته ب دمیهم عربده کش من
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از اتاق ها من  یکیچشم هاش پر از اشک شد و رفت داخل  نایشد که سار یچ دونمیاما نم میخوردن غذا شد مشغول

 و گفتم:  دمیترس

 چند وقت. نیمشکوک شده تو ا یلیچش شده؟ خ نیاحسان ا-

 بلند بشم که احسان مچ دستم رو گرفت و گفت: خواستم

 جان اجازه بده من باهاش صحبت کنم. نایم-

 باشه داداش!-

اومد  رونیربع گذشت تا احسان از اتاق ب کیغول خوردن غذا شدم رفت سمت اتاق و در رو بست من هم مش احسان

 : دمیطرفش نگاه کردم و پرس

 شد؟ یچ نایسار-

 راحت شدن از دست ما بود.  یفکر کنم خسته بود و دنبال بهونه برا دیخواب یچیه-

 گرد شده طرف احسان نگاه کردم و گفتم: یچشم ها با

 نبود...  یدختر نیهمچ نایاما سار-

 و گفت:  دیخند اناحس

 خوشگلم.  یامروز سفره رو شما جمع کن ابج هیشدم  ریحاال که شده غذا تو بخور من س-

 و رفت  دیشد گونه ام رو بوس بلند

هست که مربوط به خودشون دو  یکه صد در صد بحث کردمیم نیبه خودم تلق نیدخالت کردن متنفرم به خاطر هم از

 گه. یبکنم اگه خودش بخواد بهم م یفضول دیتا هست و من نبا

 یکه دوست داشتم رو پل ییاز آهنگ ها یکیو  کیکردم رفتم داخل برنامه موز یرو جمع م زیطور که م نیهم

 کردم... 

 کردم. زیهارو شستم و آشپزخانه رو تم ظرف
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 یغم هی کردمیه نگاه مکرده بود بهش ک وونمید نایبخوابم فکر سار شدیکردم بخوابم اما نم یاتاق رفتم و سع داخل

 . شدیم انیپنهانش کنه تو صورتش نما شدیعنوان نم چیکه به ه

 کردم: یرو برداشتم و پل هدفونم

 ریز یبا چه حال ادمیبه  ادیم نویفقط ا یرفت یمگه از من عاشق ترو وقت یکرد داینتونستم بگم نرو پ یرفت یوقت-

 یریگجونمو ب یبا رفتن بتون کردمیفکر نم یریم یروز هی یاره عشقم گفته بود دادم،یبارون واست دستمو تکون م

من که باختم تو هم  یباختم تو هم نبرد همن ک یگرفت یعشقمو باز یمو برد یدل خوش یآسون همه  یلیخ

 ...!ینبرد

 

 شدم.  داریقشنگ داداش احسان از خواب ب یبا صدا صبح

 گردش من کارام تموم شد. میصبحانه دبش برام درست کن بعدشم باهم بر هیگلم پاشو  یجونم پاشو ابج نایم-

 . رونیآخ جون ب-

 بدم.   لشونیتحو دیمن کارام کال تموم شد االن فقط با رون،یب یآره ابج-

 شدم و به سمت آشپزخانه رفتم...  داریذوق ب یکه خواب داشتم اما با کل نیا با

 . یآبج زیعز ریسالم صبح بخ-

 به شما خواهر بزرگوار...  ریسالم و صبح بخ-

ه پس ب یحرف نزدم تو حرف زد یبعدشم من که کتاب نیگفت به عمتون بخند نایخنده که سار ریز میاحسان زد با

 .نیخندیم یچ

 صحبت کنم. یو کتاب بایز یلیخ دیاوال که عمه من عمه تو هم هست دوما من کارمند جامعه هستم و با-

 گرفت با مالقه دنبالم کنه.  میدفعه تصم نیکه ا دمیخند دوباره

 گفت:  نایپشت احسان که سار دمیدو
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 داره.  یحرف زدن با من چه موکافات یکه بهت بگم کتاب رونیب ایاز پشت اون داداش نفله ات ب یجرعت دار-

 و گفتم: نایسار یمظلوم به خودم گرفتم رفتم جلو افهیو ق رونیپشت احسان اومدم ب از

  ؟یرو بزن یخوشگل نیدختر به ا ادیدلت م-

 . رمیگازش بگ ادینه واال فقط دلم م-

  ؟یکه داداش نفله ام رو گرفت یو گفتم از اون گاز دمیخند

 من گفت:  دنیاحسان مواجه شدم که با د یاز خنده قرمز شده  یو با چهره  برگشتم

 نفله؟ دیگیم چارهیوسط چرا به من ب نیا دیکنیبچه ها شما ها دعوا م دینیبب-

 که احسان گفت:  میدیبا هم خند ییتا سه

 ؟یصبحانه بخور یجور نیهم یخوایمن تو م وونهیخواهر د نمیبب-

 مگه چمه؟ یچطور-

 !یصورتت رو نشست یچیه-

 به راه افتادم.  سیپر حرفه و به سمت سرو نایسار نی! انقد که ایگیراست م یوا یا-

 

 میتصم نایو بعد از جمع کردن ظرف ها با سار میدیخند یخنگم کل ینشستم و با داداش و آبج زیو سر م اومدم

 .میو حاظر بش میریدوش بگ ینوبت  میبه اتاق بر میگرفت

 رفت حموم. نایسار

 من بود رو برداشتم و به باال آوردم. یکه داخلش لباس ها یکیکوچ فیرفتم ک نییمن هم به طبقه پا 

 تخت گذاشتم تا بپوشه. یدست لباس رو رو کیهست  یکی انیمن و سار زیسا

 اومد و من رفتم. رونیاز حموم ب نایسار
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 اومدم و مشغول آماده شدن شدم... رونیحموم ب از

 

 بلند داد زدم: یکس نبود با صدا چیداخل سالن ه رفتم

 ست؟ین یمن اومدم کس-

 تلفن رو قطع کرد و گفت: کردیاحسان از پشتم اومد که با تلفن صحبت م یصدا 

 م؟یهم هست خب حاال کجا بر نایمنم هستم سار-

 از آشپزخانه اومد و گفت: نایسار یصدا که

 دربند؟  میبر دیا هیبچه ها پا-

 : میو احسان با هم گفت من

  هی*عال

 گفتم:  من

 واسه گردش تو نظر بده...  شهیهم ییدستت درد نکنه خدا نایسار نیبب-

 .رونیب میه رفتاز خون ییتا سه

  م؟یمن بر نیاحسان گفت: بچه ها با ماش میدیکه رس نگیبه پارک 

 اره. میهم از خدا خواسته گفت ما

 جلو نشست و من پشت نشستم. نایسار

 یها دسترس یبه خوراک شتریب گذرهیخوش م یی. چون خدانمیشیمن پشت م رونیب میریکه با هم م یوقت شهیهم 

 دارم...  

 که به احسان گفتم: احسان آهنگ بارون رو بذار! میراه بود تو
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 چشم...-

 کرد.  یپل کیرو روشن کرد رو آهنگ صد و ظبط

دلم برات تنگ  هیهوا بارون یواسه تو و قدم زدن وقت زنهیبا من قدم بزن دلم داره پر م ایب شهیبارون داره هدر م -

 باز  شهیهوا چشات چه خوش رنگ م نیتو ا یدونیباز نم شهیم

داره دلم هواتو داره بارون هواتو داره رنگ  یهوا تو داره رنگ چشاتو داره قدم زدن تو بارون با تو چه حال رونبا

 داره دلم هواتو داره  یچشاتو داره قدم زدن تو بارون با تو چه حال

 متوجه من شد آروم شد. یاما وقت کردیصحبت م نایاحسان اومد که داشت با سار یصدا

 به من نگاه کرد و گفت:  نهیتو آ از

 ؟یکه ندار یمشکل انیهم م قامیچند تا از رف-

 ان؟یکجا م-

 دربند.-

 االن به من بگه که دوباره صداش اومد گفت: دیبا یچهار تا شد واسه چ چشام

ار هارو پوشه ک ادیمجرده که فقط م شونیکی. دو تاشون که زن دارن ستمین رتیغ یتو فکر بابا انقد هم ب یچرا رفت -

 .رهیازم بگ

 .ستیدربند که به نام من ن انیب انینزدم داداش خنگول من، م یمن که حرف-

 و گفت:  دیخند نایسار

 . میریاز تو حتما اجازه ورود بگ میآخه ما گفت-

 قصد کشتن منو داره امروز. نیمردم از خنده ا یوا

 و کمر نموند برام. میساعت تو راه بود کی میدیرس بالخره

 احسان برگشتم و گفتم: سمت
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 ساعت چند است؟ دیدانیم ایقربان، آ دهمیورود م یاجازه  بنده

 

 صورتم آورد و گفت: یوار جلو دیدوباره انگشت اشاره اش رو تهد نایسار

  میدیخند یکشمک. و در ضمن ساعت دو هست. کل یم یحرف بزن یکتاب گهیبار د کی -

 شدم گفتم: ادهیپ نیدو بود از ماش بایساعت تقر نایسار یگفته  به

 بچه ها کمرم شکست. -

 کردن.  یکه دو تا خانوم و دوتا آقا به سمتمون اومدن با احسان احوال پرس دمیکش یا ازهیخم

 بودن. ایهم در یکیاز اون خانم ها اسمش الله بود و اون  یکی

 . نیشاه یکیسروش بود و اون  ونیاز اون اقا یکی اسم

جون  ایکردم در یگردش باهاشون احوال پرس انیهستن که قرار بود با ما ب ییهمون خانم و آقا نایشدم که ا مطمعن

با  یلیالبته ناگفته نماند الله جون هم خ دیکرد اومد سمتم و منو بوس یبود تا احسان من رو معرف نیدلنش یلیخ

 بودن. تیشخص

 صداشو بلند کرد و گفت:  احسان

 . ننیتا خانما بش دیکن دایجا واسه نشستن پ هی دیسروش شماها بر نیهشا گهیخب د-

 

 ...دمیخند زیو به فکرم ر دهیداداش من چه دستور هم م ولیا

 صدام زد و گفت:  نایسار

 .گهید میبر ایب نایم-

  امیمن با احسان م یشما برو آبج-
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 گفت و رفت.  یا باشه

 ن. رو بغل کرد گهیآشنا بود بعد از چند قدم اومد جلو و با احسان هم د یلیبه نظرم خ ییآقا هیعقب برگشتم که  به

 اون آقا اومد که گفت:  یصدا

  دمت؟یسالم داداش احسان من پسرخاله گلم چند وقته ند-

 . میماها خونه نبود یخونه ول نیمامان گفت اون روز اومد ییخدا یآره داداش حق دار-

 آره با بابا اومدم.-

 طرفا؟ نیخب چه خبر از ا-

وقت بود  یلیشده واسه خودش خ یپسر خالم بود ماشااهلل مرد نیمنم تو فکر رفتم ا زدنیباهم حرف م یجور نیهم 

 .شتریب یلیهم خ دیشا ایسال  5 دیشا دمشیند

و شوهرش  باهاش رو در رو بشم و هر موقع که خالم ای رمیکه با پسر نامحرم زود گرم بگ ستمین یمن دختر راستش

 چیمامانم هم ه نایا نایسار یکه خونه  نیا ایداخل اتاقم  رمیم ایپسرش هم هست  شمیخونمون و متوجه م انیم

ان کنم احس کیسالم عل دیافتادم با ریگ نجایاما ا یلیهر جور ما گفتیواسه موندنم تو خونه نداشت و م یوقت اصرار

سر  نایامروز رو با ا هیفکر کنم مجبورم  نیهمو دوست دارن به خاطر هم یلیجورن و خ گهیبا هم د یلیخ مانیو پ

 کنم. 

 احسان اومد که گفت:  یصدا

 کردم  دایپ نجایا ویک نیبب ایب یآبج-

 اومدم. رونیب نیرو درست کردم و از پشت ماش چادرم

 س...سالم -

 ما چقدر بزرگ شده...! یبه به خانوم کوچولو-

 گفتم:  یسیبدون رودر وا نینفر بهم بگه خانوم کوچولو به خاطر هم هی ادیبدم م یلیخ من
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 که تنبل خان ما هم بزرگ شده. نمیبیبله م-

 .نیو گفت: خب انگار بعد پنج شش سال شماها هنوز بزرگ نشد دیبلند خند احسان

 رو دراز کرد که دست بدم بهش منم گفتم: دستش

 . دمیو من به نامحرم ها دست نم دیاما خب شما نامحرم هست مانیشرمنده آقا پ-

 چه برسه دست بده. زنهیبا نا محرم حرف نم یحت نیداداش ا گهیراست م-گفت: احسان

ه من نه ساله ک شترهینکرده بعدشم احسان جان پنج شش سال ب یرییکوچولو ما هنوز تغ یپس دختر خاله  -مانیپ

 .دمیکوچولو رو ند نایم

 ...یدیکه ند یدیخدا ند یوا

 به شونه احسان و گفتم: زدم

 م؟یداداش بر-

 انگار که تنها هستن...  ادیجان هم باهامون م مانیپ میبر یآره ابج- 

 . شمیتنها که هستم اما مزاحم شما نم -

 بار زبون باز کردم و گفتم:  نیواسه اول منم

 سوال؟  هی-

 جانم کوچولو بفرما! - مانیپ

  د؟یکن کاریچ نجایا نیاومد ییتنها-

 خنده ام رو جمع کردم و گفتم: دمیدخن و

  م؟یما مزاحم شما شد یقرار داشت ینکنه با کس-

 .نجایا امیم رهیگیآخه راستش من هر موقع دلم م هینه واال مزاحمت چ-
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 نداشتم. یکردم منظور یشرمنده شوخ-

 رفتم... نایگفتم و سمت سار یبعدشم با اجازه ا و

 

   مانیپ#

 که رفت. تو فکر فرو رفتم. نایم

 .میسالش بود تو باغ با هم دعوا کرد 10 یهمون دختر کوچولو بود که وقت نیا

. دمیحال همو نپرس یحت میاز هم نگرفت یخبر چیدعوا مسخره ما با خبر نشد نه ساله که ه نیکس هم از ا چیه 

 نه؟  ایکنه؟ بزرگ شده  یم کاریکه کجاست؟ چ دمیپرسیاز خالم نم رفتمیخونشون م یوقت یحت

باشه من ازش شش سال بزرگ ترم چقدر بزرگ  ی. هر چشدمیقدم م شیپ یآشت یبرا دیکنم، من با یکه فکر م االن

تو  ارمیاز دلش در ب دیباشه با یناز و خوشگلش رو داره معصوم، مظلوم، پاک، هر جور افهیشده هنوز هم همون ق

  احسان اومد. یفکر ها بودم که صدا نیهم

 ما باش. شیامروز رو پ میبر ایداداش ب-

 اصرار کرد و منم گفتم: یلیخ

 باشه داداش امروز در خدمت شمام. -

 ...میپس بزن بر-

فتم شدم گ مونیلحظه پش کیتو چشمام نگاه نکرد.  یهنوز ازم متنفره حت نایم دونستمیبرم چون م خواستینم دلم

 نمیو مجبور شدم بش میدیاحسان رس یها قیرف شینرم و به احسان بگم کار دارم اما تا خواستم حرف بزنم پ

 .ششونیپ

 گفت:  احسان

 نداره. یبه معرف اجیاحت گهید د؟یشناس یم گرویشماها که هم د-
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 . نیآقا سروش و آقا شاه شناسمیبله که م-من

 کیفکر کنم  یکه دادم دستت برام حلش کن یپروژه ا نینرفته آخر ادتیمنو هنوز  مانیداداش پ ولیپس ا -نیشاه

 ها؟  کنهیبود پس معلومه هوشت خوب کار م شیسال پ

 و گفتم: دمیخند

 شرکتم.  کی ریمد یبرادر نا سالمت کنهیبله که هوشم کار م-

 . وفتادیراه م نجایهم ا یحساب ییدعوا هیپوزخند زد اما محل ندادم وگرنه  نایکردم م احساس

 روسیبود و و داریروز تا صبح ب کیکنه  یحافظه اش خوب کار م یلیخ ییخدا نیشاه گهیراست م مانیپ -احسان

و ر یتیامن یکرد. صبح هم پروژه  یم یکش روسیمبکشت به قول معروف و کرد،یکه اطالعات شرکت رو هک م ییها

 دونمیم دیبع میاگه ما جاش بود یلده رو شرح داد وش افتیاطالعات در یپرونده داد و همه  ریبه مد لیتکم

 بدون شام و ناهار.    میبمون داریدو شب ب میتونستیم

 شدم.    ضیجلسه مر یفردا یزدیتعارف هم نم هیو  یخورد یکه شام و ناهار م ادمهیبله  -من

 .میدیهمه با هم خند و

د که  دربن یبود وقت نایا یجا یبودن هرک یینشسته بود واقعا چه دخترا نایدختر که کنار م هیجلب شد به  نظرم

 ...ستیچادر سرش ن یخانم چیهستن که ه ینه... انگار نه انگار تو جمع نایکنار اما ا ذاشتیچادرش رو م ومدیم

 

 مانیپ#

 احسان رو صدا زد:  یکیکه متوجه شدم  میصحبت بود مشغول

 احسان جان داداش...-

 جانم؟-

 . زنهیداره صدات م یکی-
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 خودمونه. دیکه سع نیپشت سرش رو نگاه کرد من هم سرم رو دور دادم عه ا و

 !یمهندس خوش اومد یعه سالم آقا -احسان

شرکت که  امیآخه بشر خوبه من به تو گفتم م کشمتینکن احسان که به جون خودت م نیریخودت رو ش - دیسع

 دربند با بچه ها گردش.  ایکه ب یدیم امیبعد به من پ رمیپوشه ها رو ازت بگ

 .یه بودتو خون ینبود نجایگردش تو االن ا میبر گفتنیبود اگه اونا نم نایو م نایسار ریهمش تقص دیببخش -احسان

 مواجه شدم. نایو سار نایم یبرزخ یو با چهره  برگشتم

 گفت: یعصب نایسار

 گفت:  دیگردش و رو کرد به سع میکرد گفت بر داریمن بود اومد مارو ب یها آقا احسان عمه  دیببخش-

 ...مینکرده بود ما هم تو خونه نشسته بود داریمهندس احسان شما مارو از خواب ب یاالن اگه جناب آقا-

 ساکت شو و خودش گفت:  یگذاشت به معن نایدست سار یدستش رو رو نایتموم نشده بود که م نایسار حرف

  ؟یوفتیکه پس ن یریگیم شیمهندس احسان دست پ یآقا-

 حرف رو که زد تمام جمع از خنده رفت رو هوا. نیا

 زنه. حرف ن گهیکه طرف مقابلش د کنهیم یکار هی کنهیبار که دهن باز م هی زنهینم زنهیبهش حرف نم نیآفر یعنی 

 .! دیخب حاال دعوا نکن - من

 ...نیخواهر برادر فهممیم دیهمو بزن دیکردم ها آقا بلند ش یعجب اشتباه -دیسع

 . یریبگ لیجنازه ام رو تحو یایب دینه خونه برسم با نجایاما ا خورمیکتک هم م دیبله آقا سع -احسان

 .دینشست و صورتش رو بوس نایبلند شد کنار م زدیطور که حرف م همون

 خب بچه ها سالم  -دیسع

 ها. یدعوا راه انداخت ومدهین نیبب ؟یخوب دیسالم آقاسع -نایم
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  میگفتم بخند هینه بابا دعوا چ -دیسع

 کرد.... کیدست داد و با همه سالم عل ونیاومد با تک تک آقا و

 

 بگم. یزیبود که جرعت نکردم بهش چ یعصب انقدر

 بزنم فقط رو چمن ها زانو زدم برگشت بهم نگاه کرد.  یحالم بد بود که نتونستم حرف انقد

 که انقد نگران شد و گفت:  دیتو صورتم د یچ دونمینم

 . یآبخور میحالت خوبه خوشگلم بلند شو بر_

 .نمیبیرو تار م یهمه چ رهیم جیبلند شم سرم گ تونمینم_

 .یتون یکن م یبلند شو سع_

 ...شدیهمه صداها تو سرم دوبرابر م دمینشن ییصدا گهید اما

  مانیپ#

 کم چشماش بسته شد.  کم

 هم هول شدم.  من

  دمگیصورتش پاش یآب دستش بود آب گرفتم و رو یو بطر رفتیکه داشت م ییآقا هی از

 بود.  دهیانگار جن د دیبلند کش نیه هی

 نا؟یحالت خوبه م_

 ... شده... بودم؟هوشینه. ب_

 االن حالت چطوره؟ دیطول نکش ادیز یاره ول_

 برم خونه! خوامیاحسان کجاس م_
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 هم خاموش شده فکر کنم شارژ تموم کرده. شینکردم گوش داشیپ_

 ؟یچ نایسار_

 زده.  بیاونم غ_

 بهش زنگ بزن. _

 شماست. فیتو ک شیگوش_

 گفت:  بلند

 اه به خشک شانس _

 بلند شد... نیزم یحرکت از رو کیبا و

 

 . شکستیمطمئن بودم کمرش م نیزم خوردیو م گرفتمشیرفت اگه نم جیسرش گ دوباره

 راه برم. متونیولم کن خودم م_

 هنوز هم که هنوزه ازم متنفره... نیکه ا انگار

 . یتونینم_

 اه. تونمیم_

 . یتونینم یعنی یتونینم گمیبا من کلکل نکن م_

 ولم کن گفتم... _

 زنمت  یدل من رو حرفم حرف نزن وگرنه م زیعز نیبب_آروم باشه گفتم  کردمیم یکه سع ییبا صدا منم

 .ارهینکرد دستش رو از تو دستم در ب یسع گهیشد که آروم شد و د یچ دونمینم

 تاب سوار شده بود. نایکه سار یسمت میرفتیم میداشت
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 از اون پسرا داد زد و گفت:  یکیکه  میرد شد شونیقدم کیدو تا پسر از بغلمون رد شدن  

 . یتیصفا س انیم یکه با دختر چادر دهیرس ییبه جا کارشون

  ؟یدار یحرف هیگفت: هان چ یکردم که پسر کنارنگاهش  برگشتم

 مانعم شد  یبرم جلو اما دست خواستم

 بود و هم زمان گفت:  نایم دست

 دوست دارن فکر کنن. یهر جور میبر ایب یستیولشون کن تو که مثل اونا ن_

 پسره اومد جلو و گفت:  که

 آخه بلند بگو منم بشنوم.  ؟یکنیپچ پچ م یخانوم کوچولو چ_

 گفت: نایم

 فکر کنن.  خوانیکه م یبزار هر جور ستیگفتم مثل شماها ن_

 شد و گفت: کینزد نایم به

 آخه هان؟  ینیبیکوچولو چند تا دختر با من م نمیبب_

 داد زد و گفت:  بلند

 با من؟ ینیبیبهت گفتم چند تا دختر م_

 خواهرته. یجابه ظاهر محترم خجالت بکش اون  یشدم و حمله کردم سمتش گفتم: آقا یعصب

 پسره گفت:  که

 . یدوست دختر جنابعال یخواهر منه جا یجا_

 ... رمیبده دستشو منم بگ ریانقد دستاشو نگ خب

 در چه حده. گاهشیلگد به پسره فهموند جا هیبا  نایکه م یشیو گفت: خوشگله عروس مامانم م نایسمت م رفت
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جرعت    یسمتش و گفتم: کس دمیدست بلند کنه دو نایبودم که پسره خواست رو م یخندم گرفت هم عصب هم

 نداره رو خانوم من دست بلند کنه. 

 ...کردنینگاه م یینمایس لمیبرمون پر از آدم بود اما همشون انگار داشتن ف دورو

 

  مانیپ#

 اومد جلو و گفت: دیبه من رس نوبت

 دلم برات تنگ شده بود؟  یلیکه خ یهست انیدر جر دمتیند هیدل داداش، از ک زیسالم عز-

 دل به دل راه داره منم دلم برات تنگ شده بود. دیداداش سع ییشما چشم ما-

 .میبغل کرد گروید هم

 بابا!  یا گهیخب بسته د -احسان

 ؟یکنیداداش نکنه حسادت م ه؟یهان؟ چ -دیسع

 منه ها. یپسر خاله  مانینره که پ ادتی یدلم بغل کن بغل کن ول زینه عز -احسان

 داداش؟  ایتره  کیپسر خاله نزد نمیبب -دیسع

 و گفت: نایرو کرد طرف م و

 احسان.  ایترم  کینزد مانیشما بگو من به داداش پ گمیمن نم-

 اومد.  نایم یبرگشت که صدا دینا ام دیاصال تو باغ نبود. سع دادیهم که داشت با هدفون آهنگ گوش م نایم

 دیتون رو ببر مانیداداش پ دیکن یکار هیکال  یبهمه ول کیخب رابطه جفتتون نزد اما دیبگم آقا سع یراستش چ-

 زمیبا ارزشه من هم داداش عز یلیآخه خ وفتهیوقت خش ن هیموزه که  نشیببر ایتو تاقچه  نشیخودتون و بزار شیپ

 خونه خودمون. برمیکه وجودش ارزش داره رو م

 و گفت:  نایبعد سروش رو کرد به م قهیدوباره جمع رفت رو هوا ده د نایحرف م نیا با
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 ؟یدیرو شن دیچطور حرف سع یدادیآهنگ گوش م یشما که داشت دیببخش-

 هم با خنده گفت:  نایم

 خوبه! میلب خون-

 براتون.  زنمیتا صبج حرف م یکنم اما اگه ازم بخوا یلبخون تونمی! بر عکس من اصن نمیجد -دیسع

 م رو کرد به من و گفت: ه نایم

 دهن آهنگ بخون براشون. هیخوبه پس ببرش بذار تو تاقچه و هر روز -

داده به من ها چند بار خواستم برم اما روم نشد تا بالخره عصرونه رو آوردن من  یریخانوم امروز چه گ نایم نیا یوا

ط اون وس هیساالد الو هیغذا خوردم و البته ناگفته نماند  یکل یسیبدون رو در وا شناختمیکه همه رو م ییهم از اونجا

 .... دیبهم چسب یلیخوش مزه بود و خ یلیبود که خ

 

 نایم#

 و اون میهم با هم نشست نایهمه زوج ها با هم نشستن من و و سار میدور سفره نشست یو همگ میرو پهن کرد سفره

 رو خورد  هیهم که تمام الو انمی( با هم نشستن اون پدیسع مانیسه تا نفله)احسان پ

 احسان در اومد که گفت: یصدا

 .میسوار ش نیتل کاب میبر دیجمع کن دیخوریچقد م-

 مامان بعد از ظهر بره خونه شما.  دیمن برم خونه بابا منتظره شا نیداداش اگه اجازه بد - مانیپ

 . ارمیاشکت رو در م یببرمت شهر باز خوامیبابا م نیچه غلطا بش - احسان

 که آدم نتونه خندش رو کنترل کنه. زدنیم ییحرفا هیاوقات  یگاه ییخنده خدا ریز میبا هم زد یهمگ

 م؟یسوار بش یگفت چ نایسار میدیربع رس کیبعد  میبه راه افتاد یسمت شهر باز به

 از خدا خواسته گفتم: منم
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 اژدها. -

 صدا از پشت اومد:  هی که

 .یکنیفقط مارو نگاه م یسوار بش یزیچ یکرد خودیجون شما ب نایم-

 بود. احسان

 شروع کرد اومد سمتم: دوباره

 واست دیچون شا دمیمنم االن بهت اجازه نم یاما به حرفمون گوش نداد یدادیاکو م دیرفته تو با ادتیگلم  یآبج-

 ضرر داشته باشه.  

اکو  میتهران بر میفرصت که رفت نیدر اول دمیاژدها سوار بشم قول م یام رو مظلوم جلوه دادم و گفتم: اگه بذار افهیق

 بدم.

 نشیسنگ یمتوجه شد که نگاه ها یوقت کردیداشت منو نگاه م مانیپ کردمیمدت که من داشتم صحبت م نیا تمام

 و گفت: کیرو احساس کردم اومد نزد

 م؟یاژدها سوار ش میبچه ها بر-

 .میرفت یفروش طیبل یبه سمت دکه  میباشه بر -نایسار

 بود و هم زمان گفت: ارویدست  مانیحسان خواست پول رو حساب کنه کارت عابر پا تا

 رو هم ییها یباز لیپول تمام وسا یکرد میداداش احسان ناهار رو شما تقد گهینشد د -مانیپ

 .کنمیم میرو من تقد دیشیشما ها سوار م که

 نفر احسان رو صدا زد. هی

 بود.  دیسع

 . ادیپوشه هارو بده من برم خونه خوابم م نیا ایداداش احسان ب-

 کرد.  یسمت ما و ازمون خداحافظ اومد
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 با هم صحبت کردن.  یبغلش کرد و کل مانیسمت پ رفت

 احسان اومد:   یدوتا صدا نیا انیم یلحظه با خودم گفتم اه چه عشوه ا هی

 سوار شدن  نیزناشون رفتن تل کابو سروش با  نیباش تا من برگردم شاه نایو م نایمراقب سار مانیداداش پ-

 گفت.  یهم باشه ا مانیپ

 خانوما خدافظ  یخب ابج -دیسع

  یهست یخوب گاردیشمام مراقب خانوما باش باد مانیپ داداش

 خنده... ریباهم زدن ز و

 

 اومد سمت ما و گفت: مانیپ

  ؟یریتاب زنج میبر ومدهیتا احسان ن دیا هیخب خانما پا-

 گفتم:  من

  ستیالزم ن رینخ-

 رو کرد سمتم گفت: نایسار

 . گهیروز گردش مارو خراب نکن د هیگل کرد؟  تیباز وونهیتو باز د- 

 گفت:  مانیپ که

 نگفت. یزیکه چ چارهیب نیا یریتند م یدار کمی نایسار یابج_

 زدم و گفتم پوزخند

 در آوردم داد بهش  فمیکارت عابرم رو از ک  ریبگ تیبرو بل-

 گفت:  که
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 . کنمیشماها رو من حساب م یباز یها نهیاز قبل گفتم تمام هز کنمیمن فکر م-

 مزاحمت نکنه.  یسمت دکه رفت اما چشمش همش رو ماها بود تا کس به

 زیچ یلیجوون خ یمرد و پسر ها یمغرور بود البته غرور برا کمیپسر با نمک اما  یلیخ کردمیخودم که فکر م با

 یپسر جالب و قشنگ یلیبور خالصه خ یموها ییخرما یمثل پوست مامانم چشم ها دیقد بلند پوست سف هیجالب

 بیترک یلیخ یو کفش مشک یا سرمه رهنیپ یمشک یشلوار ل ومدیبهش م یلیکه زده بود خ یپیبود مخصوصا ت

 تو بدنش بود. یخوب

 .زنهیداره صدام م یکیمتوجه شدم  هوی

 خانم! یغرق نش-

 بود.  نایسار

  ؟یچ-

 بچه مردم رو  یبابا خورد یچیه-

 گلم؟  یاونم خوردن داره عاخه ابج ؟یچ_رو هم دادم  نایخجالت آب شدم اما جواب سار از

 ادب. یکوفت ب_

 طرف خانما. نیا دیایب-اومد:  مانیپ یکردم صدا زیر یا خنده

 .میو به دنبالش به راه افتاد میگفت یا باشه

 خودم رو کنترل کنم  تونستمینم رمیمنم که تند راه م رفتیآروم راه م یلیخ

 داد زد و گفت:  نایسار

 بچه ها؟ میرو سوار بش یریتاب زنج نیا-

 . مینشست فیرد هیسه تامون تو  میبرگشت

  شدمیسوار م یلیبچه که بودم خ من
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 .دمیترسیداشتم م یاسترس بد هیاالن  اما

 هم جلوم منم وسط نشستم. مانیپشتم نشست و پ نایسار

 اما به مرور زمان تند شد انقدر داد زدم که احساس کردم حنجرم جر خورد... کردیآروم حرکت م اول

همو گرفته بودن  یکه تاب سوار بودن دست ها ییاونا یهمه  رهیم جیسرم گ کردمیکم کم داشتم احساس م گهید

 مبل لم داده بود  یانگار رو زدیهم تو حال خودش بود و داد م نایسار

  رفتیخرابه چون واقعا تند م یلیت پشت سرش رو نگاه کرد فکر کنم احساس کرد حالم خبرگش مانیپ

 حالت خوبه؟ نایم _زد داد

 نه بگو نگه داره. _زور گفتم به

 رو آورد جلو گفت: دستش

 . ریدستمو بگ _

 . مینداشت یبا هم صنم گهیباهاش دعوام شد. و د شیبود که نه سال پ یهمون پسر نیلحظه شکه شدم ا هی

 دستش گذاشتم.  یدستم رو تو یفکر کردن چیه بدون

 پسر نامحرمه.  هیتو چشمام ضل بزنه اما االن دستم تو دست  دمیاجازه نم یکسو حت چیهستم که ه یاون دختر من

 داشتم. اجیواقعا به دست هاش احت اما

 بود. خی یلیخ بدنم

 زود داد زد: مانیپ

 آقا نگه دار._

 داد زد:دوباره  قهیاز دو د بعد

 نگه. گمیبهت م_
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 . کردیبه ما توجه نم ارویبود  ادیدار اما انقد سرو صدا ز 

 دو رگه داد زد:  یبا صدا یبرزخ مانیدور دوباره زد پ هیکه  تاب

 المصبو  نینگه دار ا گمیبهت م_

 بالفاصله تاب رو نگه داشت  اروی

 .  نییو محافظ تاب منم باز کرد دستمو گرفت و منم اومدم پا نییپا دیاز تاب پر یسر مانیپ

 که بهش گفتم: نییپا ادیهم خواست ب نایسار

  ستیپول مفت که ن یآبج نیتو بش_

 .کردیکه از ترس دستمو ول نم مانیکردم به پ رو

 گفتم: بهش

 . نیشمام بش_

 آب به صورتت بزن. کمی میبر خوادینه نم_

 حواسم به خودم هست.  من خودم نیشمام بش گمیم_

 داشت از خشم کنترلش کنه گفت: یکه سع ییسرم داد زد با صدا که

 .میبر ایحاال هم با من لج نکن ب یتنها بر خوادیمنم بهت گفتم که نم_

 ...رونیب دمیشلوغ کش یاز محوطه  دیدستمو کش و

 

 برگشت سمتم و گفت: خانومت؟ پسره

 بله خانومم..._
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فکر  کننیخانومم خانومم م یبعدشم ه رونیب انیدوست پسر دوست دختر م گهیاومد جلو و گفت: اره د دوستش

 .میکردن ماهم خنگ

 اومد جلو و گفت:  نایم

 از حلقم. نمینگردم دوما ا یبگردم با ک یبه من بگه با ک ادیوسط ب نیا نمیبیرو نم یاوال کس_

 بود.خوشگل  نینگ هیبا  یحلقه نقره ا هیدستش  تو

 و دوباره گفت:  دینکش یانداخت اما طول نییصورتش نگاه کردم از خجالت سرشو پا تو

کارت دعوت هم  یخوایم میکنیهم ازدواج م یبه زود میماها باهم نامزد یدیبه ظاهر محترم خجالت کش یخب آقا_

 برات بفرستم؟ 

 رفت سمت اون پسرا و گفت:  رونیمرد اومد ب ریپ هی نیاون ب از

 گرده؟یبا پسر نامحرم م یحجاب نیاشاره کرد به ا نایطرف م یپاک نیخوب اصال به نظر شما دختر به ا یپسرا_

  نهیسرش رو گرفت باال و گفت: پدر جان کارشون ا پسره

 تو دستش.  ادینم یمرده گفت پسرم حلقه که شانس ریپ

 ه موندن.عد هیرفتن  یتموم شد به مرور زمان همگ شیمرده داد زد و گفت: نما ریپ

 مرده گفت: ریپ

  دیریشماهام به دل نگ گهیخب د _

 داد زد و گفت: نایخواست بره که م پسره

 . یشیم طیوگرنه دوباره خ یدخالت نکن یکس یتو زندگ گهیکن د یسع شعوریب یآقا_

 اومد سمتمو دستم رو گرفت.  و

دستش رو از تو دستم در آورد به حلقه  میکه دور شد یکرد و منو دنبال خودش کشوند کم یمرده تشکر ریاون پ از

 نگاه کرد.
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  دستم کنم. رهیدانشگاه و غ ریحلقه رو خالت برام گرفته چون تو مس نیا یدر موردم بد فکر کن خوامینم _: گفت

 اما من شرمنده ام.  کنمینم یفکر بد چیمثل تو ه یمن در مورد دختر_

 ؟یواسه چ_

 . یمجبور بودم بگم همسرم_

 .خوامیه منم معذرت ماشکال ندار_

 شما چرا؟_

 . مونهینامزد یحلقه  نیمنم مجبور شدم بگم ا_

 و گفتم: دمیخند

 حساب. یحساب ب_

 اما انگار دوباره حالش خراب شد.  دیخند اونم

  ؟یخوب دمیپرس

 .مینیجا بش هی شهیم کنهینه سرم درد م_

 . رمیبگ وهیمن برم برات آبم نیباشه بش_

 .خوادینم_

 ؟یدار کاریشما چ_

 و گفت: فشیکرد تو ک دست

 حساب کن.  یگرفت یکارتمه هر چ_

 ها.  زنمیباهات حرف نم گهیخانوم وگرنه د نایم اریلج منو در ن_

  م؟یهم با هم دار یمگه منو شما حرف_
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 پاهاشو جمع کرد و سرشو گذاشت رو زانو هاش... زدیطور که حرف م نیهم

 

نزنم بدون  یدادم حرف حیکارم اشتباه بود ترج دمیکشیاما خجالت م مخوایداد بزنم بگم معذرت م خواستیم دلم

 .یفروش یخوراک یرفتم سمت دکه  یحرف چیه

 .دیسالم خسته نباش-

 .دیسالم سالمت باش_

 . خوامیدو قلو م کیو دو تا ک یدو تا ران_

 ؟ییچه طعم ها یران_

 فکر کردن گفتم: بدون

 .یپرتقال_

 کیک یلبابام ک میبچه که بود شهیدوست داره هم یلیدو قلو خ کیبا ک یپرتقال یران ناینرفته بود که م ادمیهم  هنوز

 خوردن.   یبا طعم هلو م یران هیاما احسان و بق میخوردیم یپرتقال یران نایمن و م گرفتیم یدو قلو و ران

 پنجو صد.  شهیم_که گفت  رونیفروشنده از فکر اومدم ب یصدا با

 بر رو دادم دستش.عا  بمیکردم تو ج دستمو

 . نایم شیرو گفتم و برگشتم پ رمز

اما خودش  زنهیزنگ م شی. متوجه شدم گوشدمیکه رس ششیداده بود پ هیتو همون حالت بود و به درخت تک هنوز

 .نایم نایم_فکر کنم خواب بود صداش زدم 

 چادرش رو زدم کنار چونه اش رو گرفتم.  خوردینم تکون

 شده بود.  هوشینه دوباره ب یگرفتم باال وا سرشو

 خورد به سرفه کردن افتاد  کمشویرو باز کردم و دادم بهش  یران یسر
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  زنهیزنگ م لمیچشماشو باز کرد و گفت: موبا میتاب سوار ش گفتمیکردم کاش نم یچه اشتباه ایخدا

 . یجواب بد خوادینم ستیآره اما حالت خوب ن_

کمکش کردم تا  نیرو نگه داره به خاطر هم ینداشت ران ییتوانا یاما حت رو دادم دستش یگفت ران یلب باشه ا ریز

 بخوره دو جرعه خورد و گفت: 

 برو واسه خودت رو بخور. خوادیدلم نم_

 ور اون ور. نیجنازه بکشم ا یمن حوصله ندارم روز اول خوادیدلم نم ویچ یچ_

 و گفت:  دیخند بلند

 کردم. یخودم رو نامزدت هم معرف یاما االن مجبور دمیبهت گفتم باهات دست نم_

اهم کار اشتب یبه سخت دیو با هیا نهیک یلیخ کردمیاالن احساس م نیبود تا هم یدختر جالب یلیخ دیدوباره خند و

 جالب بود برام. یلیخ دونمینم مانیپسرخاله آقا پ گهیاما االن بهم م ارمیرو جبران کنم و از دلش در ب

 ...یخودت رو ناراحت کن خوادیپس نمبود  یمجبور_

 . ستمینه من ناراحت ن_

 .دیدویاومد که به سمت ما م نایسار یاز پشت صدا کهوی که

 در مورد دعوا شما بدونن؟  نایگفت به نظرت الزمه ا یسر نایم

 آروم گفتم: یلیخ منم

 . کنمیفکر نم_

 باشه. _

 .مینگ یچیو ه میپس ساکت ش_

 چشم._
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 . ومدیشد که چشماش پر اشک بود و به سمتمون م کینزد نایسار یصدا

 . یکه نبود یکردم نبود رورویتو مردم بخدا اه کل ملت رو ز ییدختر کجا_

 .نجامیکه ا ینیبیم_

 بردنت سرد خونه. یگفتم البد مرد_

 نه بابا بادمجون بم آفت نداره._

  دایو گفت احسان هم اونا هاش داره م شمونینشست پ نایسار دیبلند خند 

 زود خودش رو رسوند به ما و بلند گفت: خب من اومدم. یلیپارک بود اما خ ته

 گفت:  نایم

 داداشم.  یخوش اومد_

 .میاژدها سوار بش میاون طرف منتظر مان تا بر نیسروش و شاه گهید دیخب بلند ش یمرس_

 و گفت:  دیپر نایم

   میآخ جون بر_

 توجه بلند شد و گفت:  یب نایسار

 .میبر_

 اژدها. میبر گهیاما بازم م دهیدختر هنوزم که هنوزه داره جون م نیخورد شد بد جور ا اعصابم

 بهم نگاه کرد و گفت: نایم

  ؟یایتو نم_

 کردم و گفتم:  یحواسشون پرته چهره ام رو رو عصب نایاحسان و سار دمید

 .یرینم ییشمام جا_
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 به تو چه؟ رمیم_

 باشه برو._

 . امیمن نم دیداد زد شماها بر نایافتادن که مو احسان به راه  نایسار

 گفتن و رفتن... یهم باشه ا با

 

 که احسان برگشت و گفت: رفتنیو احسان داشتن م نایسار

 ؟یایداداش تو نم مانیپ _

 گرفتم. یتاب سوار شدم االن سرم درد بد هینه داداش  _

 من باش. یباشه پس مراقب ابج _

 چشم حتما. _

 رفتن. نایسار با

 در اومد که گفت: نایم یصدا

 شما؟  یچرا نرفت -

 به تو چه؟ _

 با من حرف نزن لطفا. گهید تیترب یب_

 زانو هاش گذاشت. یداد و سرش رو رو هیدوباره به درخت بزرگ پشت سرش تک و

 گذاشتم و چشمامو بستم... نیزم یکه از صبح مشغول راه رفتن بودم سرم رو بالفاصله رو منم

 نایم#
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بود سرش رو کنار پام  مانی. سرمو آوردم باال پدیدراز کش نیرو زم هیسا هیمتوجه شدم  دمیسرم کش یرو رو چادرم

 چشم هاش گذاشته بود.  یگذاشته بود و ساعدش رو رو

 رو برداشتم آروم صداش کردم.  فمیخستس ک یلیسوخت براش معلوم بود خ دلم

 جان، بلند شو.  مانیپ مان،یپ_

 شده؟  یزیجانم چ_هاشو باز کرد و تو چشمام ضل زد و گفت  چشم

 یکرد دارمیبا خودم گفتم االنه که منو بزنه بگه چرا ب نییپا ختیر یهر قلبم

 . یریگیسفته سر درد م نیسرت زم ریبزار ز فمویک اینشده ب یزیچ_

 توش؟ یکه ندار یشکستن زیدستت درد نکنه چ_

 . ستیگرم باشه فدا سرت مهم نبا مدارک ا مهینه ندارم فقط گوش_

 رو گرفت و هم زمان گفت: فیک

 تو دختر آخه؟  یچقد مهربون_

 . یکنیبخواب فکر م ریبگ_

 صدام کن. یخواست یزیچشم حتما شمام چ_

 چشم. _

 .دیو خواب فیرو گذاشت رو ک سرش

 باشم... یمیباهاش صم ادیز تونمینم دمشیبود اما چون نه سال ند یمهربون پسر

  رمیمثل قبال دوستش داشته باشم. باهاش گرم بگ تونمینم

  دادمیمن قبال باهاش دست م یحت

 .کنمیحاال به زور تحملش م اما
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 باشه. ریهست خ یاما هر چ هیکارش چ نیحکمت خدا از ا ستین معلوم

 

 ره. متنف ییها زیدوست داره و از چه چ ییها زیچه چ ادمهیاما هنوز هم  میکه از هم دور بود نیا با

را چ دونمیبزاره اما نم نیمتنفره سرشو رو زم نیتو صورتش باشه از ا میمستق دیمتنفره که نور خورش نیاز ا مثال

 شده؟ ینجوریامروز ا

 شد. دهیچادرم کش یفکر بودم که گوشه  تو

 صورتش بندازه. یچادرم رو رو کردیم یبود داشت سع مانیپ

 .دمیخند

 چشم هاشو باز کرد و گفت:  که

 بخوابم.  تونمیبهت بگم چادرتو بده بندازم رو صورتم بابا بخدا نم دیحتما من با_

 و گفتم: دمیخند

 نخواب   یبخواب یمگه مجبور_

 ... یبد یلیخ_

 چشم هاش گذاشت  یدوباره ساعدش رو رو و

 صورتش انداختم.  یبراش سوخت من هم چادرم رو رو دلم

 منو نگاه کرد و گفت:  برگشت

 دروغ نکفتم؟  یدید ،یگفتم مهربون یدید_

 بخواب. ریحرف نزن بگ_

 و گفت: دیخند
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 . یمهربون خودم_

 .دمیکلکل نداشتم فقط خند یحوصله  منم

 من بدم اون مهربونه مطمعنم از دستم هنوز هم که هنوزه ناراحته. کنمیعکس من فکر م بر

 ساعت گذشت(  می)ن

 هاشو فشار داد  قهیقرمز نشست و شق یبلند شد با چشم ها مانیپ

  ستیکردم حالش خوب ن احساس

 حالت خوبه؟_

 آره._

 ...یستیدروغ نگو مطمعنم خوب ن_

 به خدا خوبم...  گمینه دروغ نم_

 درسته؟  کنهیسرت درد م_

 . کمیآره _

 که؟  یانیرو از من پنهون نکن من از دروغ گفتن متنفرم در جر یزیچ گهید_

 نداره. یاشکال_. نیفقط نخواستم ناراحتت کنم هم دیچشم ببخش_

 م؟یقدم بزن کمی میبر_

 .میباشه بر_

 .انیحاال حاالها نم نایکه معلومه احسان ا نطوریا_

 خوش گذشته بهشون. یآره حساب_
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 کیبلند شد دستشو سمتم دراز کرد تو چشماش نگاه کردم اما بهش دست ندادم و با  زدمیطور که حرف م همون

 بلند شدم  نیز رو زمحرکت ا

 دنده...  کیاخمو -

 به قدم زدن... میشروع کرد گهیو با هم د دمیخند

 

 مانیپ#

دو تا  دمیاونجور که از از مامان شن یدو برنده بود حت یتو مسابقه  شهیهم رفتیهاش تند راه م یمثل بچگ نایم

 اومد.  نایم یمدرسه گرفته تو فکر بودم که صدا قیمدال هم از طر

 ؟یکنیفکر م یبه چ_

 ...یریکه چقدر تند راه م نیا یچیه_

 و گفت:  دیخند

 م؟یمسابقه دو بزن یخوایم_

 . بازمینه مطمعنم م_

  ؟یحد از خودت مطمعن نیدر ا_

 . ارمیجلو شما کم م ارمیکم ن یآره جلو هر ک_

 .میمسابقه بزن ایب_

 خانوم کوچولو؟  یبدو یخوایبا چادر م_

 آره با چادر._

 حرکت چادرش رو جمع کرد و گفت:  هیبا  و
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 .انهیدو سه کنار اون درخت بزرگه خط پا کی_

باشه. _

 .میدیدو گهیبا هم د و

. نیخورد زم نایکه م میاون درخت بزرگ بود یکاینزد 

 ؟یسمتش و گفتم خوب دمیدو

رو بلند کرد و گفت:  سرش

 آره خوبم._

خوبم  گهیسرش پر از خون بود بعد م یبزنمش دختره روان خواستیم دلم

زدم:  داد

 زهر مار که خوبم._

 از جاش بلند بشه. تونستیخورده بود چون نم چیبلند بشه که انگار پاش هم پ خواست

تا من حواسم پرت شد از جاش بلند شد.  اما

اما فقط  دمیدنبالش دو یمن هم مجبور دنیدو سه که توجه من جلب بشه و شروع کرد به دو کیگفت:  دوباره

 بهش بگم صبر کن. خواستمیم

 نیزم یحرفا بود. خودش رو به اون درخت بزرگ رسوند رو نیتند بدوم اما اون فرز تر از ا یلیکردم که خ یسع

داد.  هینشست و به درخت تک

 نشستم و گفتم: ششیسرش شکسته رفتم پ دیانگار اصال نفهم وونهید ی دختره

 سرت رو نگاه کن شکسته. یکه چ یحاال برنده شد خب

 خوردم. نیبزرگ تر از ا یمن زخم ها رهیم یسر شکستن نم هیآدم که با  ستیاشکال نداره مهم ن_
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. یجیگ یلیخ_

. مانیهست آقا پ نیکمال هم نش_

بلند شد و گفت:  نیرو زم از

 خونه. میبر ادیصورتم رو بشورم. بعدشم شمام به احسان زنگ بزن بگو ب یآبخور میبر _

.  میحرکت کرد یگفتم و با هم به سمت آبخور یا باشه

رو جواب داد  یبه احسان زنگ زدم  که گوش میرفتیطور که راه م همون

 الو._

 ن؟یزد بیساعته غ هیشما  نییالو داداش کجا_

 .میآیپارک بود مام م نیکه ماش ییجا نییپا دیآره داداش خوش گذشته شما کم کم بر_

باشه داداش. _

 ساعت چنده. یراست_

. میو ن شیش_

. میآیما هم م دیباشه بر_

 منتظرم خداحافظ._

نبود اما سر باز کرده بودتو  قیعم یلیرفتم صورتش رو شسته بود زخم سرش هم خ نایرو قطع کردم سمت م تلفن

 چشمام نگاه کرد و گفت:

داداشم کجا بود؟ _

. انیماونام  میهارو پارک کرد نیکه ماش ییجا میگفت بر_

 گفت و به راه افتاد. یا باشه
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واقعا بعد از نه سال هنوز هم  کردیبه خودش هم رحم نم یبشر انقد سنگ دل بود حت نیاما ا ومدیهنوز خون م سرش

 همون آدمه. 

 . نیکنار ماش میدیربع رس کیبعد  میحرکت کرد نیهم سمت ماش با

 دم و گفتم:رو باز کر نیخسته شده در ماش یرو ادهیبود از پ معلوم

 .ادیتا داداش احسان هم ب نیبش_

 جا خوبه. نیهم ستیالزم ن_

  ستگیآدم خور ن نمیلج نکن نترس ماش_

 رو باز کرد و نشست.  نیدر ماش دیخند

 راننده بود. یبود و پشتش به صندل نیاز ماش رونینشست که پاهاش ب یطور

که  یرفتم سمت وفتادیچون کارش با چسب زخم راه نم یدستمال کاغذ هیچسب برداشتم و  هیداشبورد رو گشتم  تو

 نشسته بود.  نایم

 نشستم که گفت:  نیزم یزانو رو با

 ؟ینشست نیچرا رو زم یکن کاریچ یخوایم_

 بزن.  هیبخ هی مارستانیبرو ب میسرت رو پانسمان کنم بعدشم مستق ایب_

 .شهیخودش خوب م ینه الزمه پانسمان کن مارستانینه الزمه برم ب_

 در آوردم دادم دستش گفتم:   بمیتوجه به حرفاش دستمالم رو از ج یب

 کن. زیدور زخمت رو تم زهیتم_

 دفعه مخالفت نکرد و دستمال رو ازم گرفت. نیرو ا خدا

 کرد تا خواستم زخمش رو پانسمان کنم گفت:  زیزخمش رو تم دور
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 . ستیالزم ن یکنیلوسم م یلیخ الیخ یبابا ب_

 .کنهیم یزیداره خون ر_

 . ستیمهم ن_

 تر رفتم و بهش گفتم: جلو

 رو حرف من حرف نزن اعصاب منم خورد نکن._

 نزد و زخمش رو پانسمان کردم  یحرف

 نشستم گفتم: نیماش تو

 عقب دراز بکش. یرو صندل نیتو ماش ایکامل ب یخوایم_

 . کشمیو دراز م خوابونمیرو م یجا صندل نیهم رمیعقب نم یصندل_

 . یر راحتباشه هر طو_

 رو به حالت تخت در آورد چشم هاشو بستگ  یدر رو بست صندل نیداخل ماش اومد

  دادیهاشو فشار م قهیشق اما

مقدمه  چیآب رو دادم دستش که بدون ه یمسکن خواب آور با بطر هی نیبه خاطر هم کنهیکه سرش درد م مطمعنم

 گفت:  یا

 سردمه._

  نیاز صندوق عقب برداشتم و اومدم تو ماش یپتو مسافرت هیشدم  ادهیپ نیاز ماش یحرف چیبدون ه منم

 خوابش برده بود پتو رو روش انداختم.  نایم اما

 ...دهیکه االن بهم نشون م ییعکس العمل ها نیبود بر عکس ا دهیمظلوم خواب چقدر
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 برد. یدادم اما خوابم نم هیتک یهم سرم رو به صندل من

صاف نشست و گفت:  یصندل یرو نایربع گذشت که م کی 

 ومد؟یاحسان کجاست؟ چرا ن_

مثال.  یبخواب قرص خورد ریبگ ادیگفت م_

 آد. یخواد خوابم نم ینم_

. رونیخواد چشمات از سر درد االنه که بزنه ب ینم یچ یعنی _

به خودش انداخت.  ینگاه نهیآ تو

. ستیاشکال نداره مهم ن_

تو دختر؟  یدنده ا کیچقدر _

رفت.  رونیب نیشو برداشت و از ماش ینداد گوش یجواب

کنم به احسان زنگ زده بود.  فکر

 ؟ییکجا یالو داداش_

باشه منتظرتم. _

 خداحافظ._

نشست.  نیرو قطع کرد و اومد تو ماش یگوش

. نجانیا گهیربع د هی گهیم_
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 .میمون  یباشه پس تا اون موقع منتظر م_

 رو کرد بهم و گفت: قهیشد اما بعد از چند دق آروم

 رو روشن کن دق کردم.  نتیظبط ماش _

 و گفتم:  دمیخند

 . یگفتیخب زود تر م_

 با نمک شد.  افشیق یلیکردم خنده ام رو کنترل کنم آخه خ یبهم رفت من هم سع یغره ا چشم

 که خودم دوست داشتم رو گذاشتم. یرو روشن کردم آهنگ ظبط

دلم برات تنگ  هیهوا بارون یواسه تو و قدم زدن وقت زنهیبا من قدم بزن دلم داره پر م ایب شهیبارون داره هدر م_

 باز... شهیهوا چشات چه خوش رنگ م نیتو ا یدونیباز نم شهیم

 کردم بهش و گفتم: رو

 دوسش دارم. یلیآهنگ مورد عالقمه خ_

 تعجب بهم نگاه کرد و گفت:  با

 ! یگیدروغ م _

 .رمیگ یآهنگ آرامش م نینه به خدا فقط با ا_

 نگفت... یچیچرا فقط با تعجب بهم نگاه کرد اما ه دونمینم

  نایم#

 نمکیآهنگ رو گوش م نیا یدوست داشتم تو اوج دل گرفتگ یلیآهنگ رو منم خ نیتعجب بهش نگاه کردم آخه ا با

 .شمیو آروم م

 . میانقدر شباهت داشته باش کردمینم فکر
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 برام جالب شد.  یلیخ

 شد. دهیکوب نیماش ی شهیبه ش یزیچ هیکردم  احساس

 بود پ. احسان

 نگفتم. یزیخشم بهش نگاه کردم اما چ با

  گه؟ید میشدم و گفتم: بر ادهیپ نیماش از

 و گفت: دیبلند خند نایسار

 ؟یدار یحاال چه عجله ا میریباشه بابا م_

 خب. ادیزهر مار نخند خوابم م_

 فت: از پشت اومد و گ مانیآقا پ یصدا که

 استراحت کنه  دیرفت خونه بزار یخانوم بهش قرص دادم حتما وقت نایسار_

 : دیپرس تیشد با عصبان رهیو تو صورتم خ کیاومد نزد احسان

 شده؟  یسرت چ_

 گفت: مانیجا خورد خواستم حرف بزنم که پ نایسار

 سرش شکست.  نیجونت با من مسابقه دو داد خورد زم یابج_

 شکسته؟ یلیخ _احسان

 . ستیالزم ن گهیکه داره اما م هیبه بخ اجیاحت _مانیپ

 غلط کرده.  _احسان

 دفعه زبون باز کردم و گفتم: کیاما  زدمینم یمن فقط ساکت بودم و حرف انیم نیا تو

 نشده.  یزیمنو اه چ نیبابا کشت_
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 . گنیم یچ دمیفهمیخوبه م میکه لب خون ییاما از اونجا نیرفتم سمت ماش و

 صداش زد و گفت:  مانیاما پ نیسمت ماش ادیخواست ب احسان

 بهش بده بخوره قرص هم خورده بزار استراحت کنه.  یزیچ هیخون از دست داد حتما  یلیخانم خ نایداداش م_

 هم گفت:  احسان

 خونه. میبر ایب یراست یکه مراقب خواهرم بود یمرس_

 رفتم. یم خونه دیبا نایمن زود تر از ا شمینه ممنون مزاحم نم_

دادم اصال  حیهمش به من بود من هم ترج مانیرو روشن کرد اما چشم پ نیکردن احسان اومد. ماش یهم خدافظ با

 دادم و چشمام رو بستم... هیتک شهینگاه نکنم سرم رو به ش

 

 بد تو راهخبر  هیزد انگار  یزدم. دلم شور م ینم یکس حرف چیکرد حالم بد بود. اما به ه یم ینیرو تنم سنگ سرم

 بود. 

 دفتر احسان ساعت نه شب بود. میدیرس

 . دمیخواب یزیبدون فکر کردن به چ دمیتخت دراز کش یرفتم سمت اتاق خواب رو میمستق

 شدم.  داریساعت هشت از خواب ب صبح

 رفتم. رونیو از اتاق ب دمیرفتم دوش گرفتم لباس هامو پوش میمستق

 :دمیاز پشت سرم شن ییصدا

 من. یباشه بانو تیعاف ریصبح بخ_

 احسان بود.  یصدا

 و کسل نگاهش کردم.  برگشتم
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  ریزدم.ممنون صبح تو ام بخ لب

 و گفت: دیخند

 ظهره...! _

 . مهیمسخره ساعت دهو ن_

  ؟یزن یگلم چرا م یکردم خب ابج یشوخ_

 کجاس؟  نایسار یحاال هر چ_

 کنه. زیرو تم نییرفت پا_

  ؟یدیازش کار کش_

 کنه.  زیو خودش خواست تمنه به جون ت_

 . فشهیآهان باشه وظ_

 و گفت: دیخند دوباره

 خونه. میزود تر بر میخونه، مامان دلش برات تنگ شده زنگ زد گفت شام مهمون هم دار میزود تر حاضر شو بر_

 هست؟  یحاال ک_

 نگفت. یچیواال ه_

 حوصله و کسل نگاهش کردم واقعا حوصله حرف زدن نداشتم.  یب دوباره

 بود. قهیساعت نگاه کردم ساعت دوازده و ده د به

 . گشذشتیساعت زود م چقدر
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 نایرو کاناپه نشستم نه سار ییرایتو اتاق لباس هامو جمع کردم. اتاق رو مرتب کردم حاضر شدم و رفتم تو پذ رفتم

 تو خونه بود نه احسان. 

 نبودن. نییپا رفتم

 م:رو لمس کرد یزنگ خورد احسان بود، گوش میگوش

 الو؟ _

  ؟یخوب یالو ابج_

 شماها؟ نییکجا_

 پاساژ... منتظرتم  ایگذاشتم درهارو قفل کن ب زیم یرو رو دیکل میکن دیخر کمیواسه مامان  میریم میما دار_

 باشه خداحافظ._  

 خداحافظ گلم._

الت گرفتم با ح یدست لباس م هی دینداشتم اما مجبور بودم که برم راستش لباس هم نداشتم با یحوصله رانندگ اه

رو تحمل کردم  شتریاز اون ب یاما من درد ها کردیهنوز هم پام درد م روزیخوردن د نیرفتم از زم نییدو از پله ها پا

 .ستین یزیچ گهیکه د نیا

 تکه احسان آدرس داد حرک یآوردم و سمت پاساژ رونیب نگیرو از پارک نیدر آپارتمان رو بستم و قفل کردم. ماش 

 کردم...

 

 .میکرد کیصداش زدم سالم عل دمیکه گشتم احسان رو د کمیبه پاساژ،  دمیرس

 

  ؟یابج یرو آورد دیکل_

 بهت.  دمیم نهیتو ماش_
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 باشه._

 بخرم.  خوامیمنم لباس م میبر_

 .یش یخسته نم دنیتو که از لباس خر_

 بود.  نایسار یصدا نیا

 نگاهش کردم لب زدم:  یحوصله گ یرو کردم و با ب منم

  ؟ید یمگه تو پولش رو م_

 نکردم. افتیدر یجواب

 کشه.  یطول م ادیاونا هم کارشون ز انگار

 خوردیبود و دگمه م زیطرح بل یمشک یبا خط ها دیبود سف کیش یلیلباس خ هی نیتریمغازه پشت و هیسمت  رفتم

 .شدیم کیش یلیبلند خ یدامن مشک هیبا 

 اومدم.  رونیمغازه ب لباس رو گرفتم و از 

 گرفتم. یقهوه ا یها هیشلوار و شال کرم پر رنگ تو ما هی یمانتو مشک هی

 وقت بود لباس نگرفته بودم.  یلیداشتم چون خ اجیاحت نایبه ا 

 بود.  کیش یلیگرفتم خ یمشک نیو نگ دیمروار یدامن تور با کل هیرفتم  یدامن فروش هیبه سمت  

 دادم.  امیمو در آوردم به احسان پ یگوش

 . نیایخونه شمام ب رمیم من

 گرفتم: جواب

 . باشه

 سمت خونه حرکت کردم... به
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 آروم گفتم و به سمت اتاقم رفتم.  یمامان تو آشپز خونه بود. سالم دمیخونه رس به

ند تا آهنگ گوش دادم. هدفونم رو برداشتم چ دمیتختم دراز کش یرو قهیبود چند دق قهیدق ستیپنج و ب ساعت

 گرفته بود... یلیدلم خ ختیریخود به خود اشکم م

 رفتم. رونیو از اتاق رفتم ب دمیمو هامو باال بستم شالم رو پوش دمیدوش گرفتم لباس هامو پوش رفتم

 بود.  قهیو پنجاه دق شیساعت ش 

 یصدا که میکردیصحبت م می. داشتانیمهمون ها م گهید قهیدق ستیربع ب کیاومد سمتم و گفت: تا  دنمیبا د مامان

 اومد.  دیکل

 بود.  احسان

 .شدیمبل نشستم سرم داشت منفجر م رو

 هامو فشار دادم.  قهیمردم شق یم داشتم

 گفت:  مامان

 نا؟یحالت خوبه م_

 آره خوبم مامان. _

 رو به من. یکیشو به احسان داد و  یکیگفت سمت آشپز خونه رفت. و با شربت  به اتاق اومد  یا باشه

 .ادیو مامانش بودن گفتن عمو هم م نایمهمون هامون سار نیزنگ اومد اول یخوردم صدا یکم

 . میبود کیسالم عل مشغول

 دوباره زنگ به صدا در اومد  که

 احسان درو باز کن.  ناتنیگفت خاله ا مامان
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 هم هست... مانیگفت خاله مطمئن شدم پ تا

 

 خورد بود...  اعصابم

 بمونم  نجایا مونمیخونه سحر دوستم نم رمیو گفتم: من م دمیگوشه کش هیرو  مامان

 زشته گلم. میمهمون دار یچشماش گرد شد و گفت: آبج احسان

 ؟یول کن چه زشت_

 رو برداشتم. چییو سو یگوش دمیمو پوش مانتو

 رفتم اما... نییاز پله ها به حالت دو پا رونیخونه رفتم ب از

 قفل بود. شدیکه رو به پله ها باز م نگیدم در بودن چون در پارک مانیاله پشانس بد من خاله شوهرخ از

 و گفت: دیمن خند دنیخاله با د شوهر

 . شمیدم در پ یایانقد مهمم که ب دونستمینم _

 و گفتم:  دمیکردم دستش رو بوس بغلش

 بله بس که دوست دارم عمو جون_

  ؟یریم ییاخم هاشو جمع کرد و گفت: جا دیرو که دستم د چییسو اما

 گردم. یآره عمو فعال اگه شد شب بر م_

 از کنارش به سرعت نور رد شدم. و

 دم در واساده بود. مانیبردم پ رونیب نگیرو از پارک نیماش

 رفته بودن داخل. نایخاله ا اما

 رو گاز دادم  نیماش یاما سر کیاومد. نزد یچشمام نگاه کرد داشت م تو
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 دور شدم. شاز

 .میکه تو دربند با هم بود نیا با

 . نمشیبب یبازم دوست ندارم زور اما

 خورد بود.  یلیشدم اعصابم خ یطور نیشد که ا یدونم چ ینبودم نم یا نهیکه آدم ک من

 زنگ خورد احسان بود.  میگوش دمید

 زنگ زده بود.  نایصدا ده بار زنگ زده بود بعد احسان سار یرو گذاشتم رو ب یگوش

بدون فکر کردن  میشماره ناشناس افتاد رو گوش هیکردم که  ادیرو ز یگوش یزدن هاشون که تموم شد صدا زنگ

 جواب دادم...

 

 نگه داشتم. مارستانیب یدرب ورود یجلو

 نمارستایرو روش خوابوندن و با عجله به سمت سالن ب نایشد. برانکار رو آوردن م ادهیپ نیاحسان با سرعت از ماش 

 بردن. 

 خدا کنه مشکل از قلبش نباشه.  یساده باشه وا یهوش یب هیکنه  خدا

بلند شد و راه  یصندل ینا خود آگاه از رو نایاما سار میانتظار نشست یها یصندل یرو مینذاشتن داخل اتاق بر مارو

 نشست.  نیزم یرفت بعد از چند قدم راه رفتن رو

 دونستم؟ یدونستن که من نم یم یزیچ نایا یعنیبود  یخبر نکنه

 نشستم و گفتم:  نایسار یآبج یدو زانوم جلو یرو رفتم

 داره؟ یخواس یضیمر نایشده نکنه م یجان چ نایسار_

 از اتاق خارج شد.  یجوان بایباز شد و دکتر تقر نایخواست جواب بده درب اتاق م نایسار تا
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و به سمت اونا  میبلند شد نیزم یهم با عجله از رو نایسارطور من و  نی. همدیبا سرعت به سمت دکتر دو احسان

 . میرفت

 : دیبا بغض پرس احسان

 خواهرم، خواهرم چطوره؟ _

 بهش وارد شده. یخوبه فقط شوک عصب مارتونیب_

 سکوت کرد دوباره گفت: یمدت

 مشکل دارن؟ یلیتو خونه خ_

 طرف من اشاره کرد!  و

 ...میکنیکه سه تامون گنگ نگاهش م دیکردم! دکتر فهم تعجب

 

 هست.  یرفت. مطمئن شدم موضوع جد یاهیلحظه چشمام س هی

 همه مواجه شدم.  ونیگر یکه با چهره ها برگشتم

 شدم خدا... وونهیکنن؟ د یکارو م نیبا من ا نایچرا ا ایخدا

 دست اون دست کرد و گفت: نیا کمیخاله  شوهر

 هات صحبت کنم.با یراجب موضوع دیجان با نایم _

 از بابا اجازه خواست تا باهام تنها صحبت کنه.  و

 مانع نشد.  یکس

 شده بود؟ یکردن مگه چ یم هیهمه گر چرا

 هامو فشردم و گفتم: قهیتخت نشستم شق یاتاق شدم رو وارد
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 شنوم.  یم_

 داره  یمسافرت کار هیدخترم بابات _

افکارم  ونیکوتاه م یشوهر خاله نذاشت فکر کنم خط فاصله ا گهیهمون... د نینکنه ا نییپا ختیر یهر قلبم

 گذاشت: 

داخته ان یگفت چون قبال قرعه کش شهیهم نم یالبته کار هیترک رهیم شتریهم ب دیشآ ایساله  کیهمون مسافرت _

 بودن اسم پدر تو در اومده.

 ره؟یفقط بابا م یعنی_

 خاله سرش رو فشار داد و گفت:  شوهر

 و خالت...با مادرت من _

 امکان نداره. نیسال دور باشم؟ نه نه ا هیمن از مادرم پدرم خالم و شوهرش  رفتیم یاهیس چشمام

 زور زبون وا کردم  به

  دی... ی... ری... میک...ک_

 صدامو. دمیشن یخودم هم به زور م دیلرزیم صدام

 هستن.  شتیپ نایسار ماین مانیاما نگران نباش دخترم احسان پ م،یریم کمیو نهم هست ما  ستیامروز ب_

 جام بلند شدم از

 ...ادینم ادمی یزیچ گهیرفت د جیسرم گ رن؟یمادرمو بگ یجا مایاحسان ن نایسار شدیم مگه

 

 رو لمس کردم: یگوش

 الو؟_
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 ؟ییکجا نایالو م _

 بود. مانیپ یصدا

 چپ زدم.  یخودمو به قول معروف به کوچه عل اما

 شما؟ _

  ستیخونه مامانت حالش خوب ن ایزود ب مانمیه پخودتو نزن به اون کوچ_

 به من دروغ نگو خداحافظ._

 ناشناس بود.  یبلند شد از همون شماره  میرسان گوش امیپ یرو قطع کردم صدا یتوجه به حرف هاش گوش بدون

 بود:  نوشته

 . نایم ید یهارو از دست م زیچ یلیخونه خ یایاگه امشب ن_

 رو به سمت خونه به حرکت در آوردم.  نیبا دستم فشار دادم با استرس ماش سرمو

 کردم  یم یرانندگ یفکر چیه بدون

 یهمه چ الیخ یبهش فکر نکردم که اون االن تو خونه نشسته اگه من برم اونم هست اما ب مانیحرف پ نیبعد ا یحت

 بودم. 

 زنگ خونه رو زدم  دیلرز یم دستم

 شدن.  ریها بودم منتظر تحق یلیخ نیتوه منتظر

 خالم، همه بودن.  ال،یسه ،ییمبل نشسته بود زن عمو، زن دا یمامان سالم رو اما

 بودن.  ستادهیسر پا ا نایسار ال،یسه مان،یپ احسان،

 زد بابام بلند شد اومد کنارم. ینم یحرف یکس

 . نیزم یخودش نشستم رو شیبرد پ منو
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 شدم. رهیخ زیم ینامعلوم رو ینقطه  هیتعجب به همه چشم دوختم بعد هم به  با

 سرمو باال آوردم چادرم رو درست کردم و گفتم:  زدینم یکس حرف چیه

ن همتو یها یچرا سخن ران ه؟یکار چ نیتون واسه ا هیبزنه؟ توج یحرف خوادینم یصحبت کنه؟ کس خوادینم یکس_

 منتظرم.  هگید دیبگ زیچ هیقطع شده آخه؟ 

کردم االنه که بغضم بترکه و  یبد فکر م یلیاما سکوت اونا واسم بد تموم شد. خ رمیمتوجه شدم دارم تند م خودم

 کرد.  یدست اون دست م نیبابام ا رهیبگ میگر

 . زدینم یحرف چیه

 و گفتم:  دمیها خند وونهیلحظه مثل د هی

 .یداد یمن خبر ندارم و شمام اوک هینکنه خاستگار دیزن ینم یحرف_

 اخم هاشو جمع کرد و گفت:  کمیکوچ ییدا

 د؟یبزن یحرف دیخوا ینم نیکرد وونهیدختر رو د نیسکوت رو ا نیا دیبس کن_

 . شدمیم وونهیواقعا داشتم د گهید دمینشن یبازم جواب اما

زدم، هنوز هم بهشون  یهست با خودم پوز خند یجد زیحرف زد فکر کردم چ یجور مانیاومد اون پ یهمه بدم م از

 . وفتادهین یداشتم که اتفاق مانیا

 اعصابش خورد بود.  کمیکوچ ییپسر دا ماین

 بزنه... ی. بهم نگاه کرد خواست حرفدیکوبیم نیزم یپاشو با ظربه رو یه

 شدم... خکوبیجام م یشوهر خاله رو یبلند شدم که با صدا نیزم یرو از

 

  مانیپ#

 ...کردنیکه با هم صحبت م نیا ایسرشون تو الک خودشون بود  ایناراحت بودن  ای همه
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 .میبود ستادهیا نایگوشه کنار در اتاق م هیمن و احسان  فقط

 :زدیرو صدا م نایم یاپیبابام بلندشد که داشت پ یصدا

 جان دخترم بلند شو چت شد؟  نایدخترم بلند شو م نایم نا،یم_

 در اتاق رو باز کردم.  یزیفکر کردن به چ بدون

 افتاده بود. نیزم یرو نایم

 شدم.  مونیسمتش تا دستم رو به صورتش بزنم که پش رفتم

 بهم گفته بود دوست ندارم با آدم نامحرم برخورد کنم. چون

 شدم. خکوبیجام م سر

 . زدیم نایبه صورت م یلیاحسان نگاه کردم که با س به

 مراقبش باش. ایچادر سرش بود. خدا رفتیم رونیکه تنها ب نیدختر چقدر مظلوم بود. چقدر پاک بود با وجود ا نیا

 یب نایمتوجه نشده بود که م یزدن. انگار هنوز کس یهارو به صورت من م یلیکردم اون س یفکر بودم احساس م تو

 هوش شده چون احسان بعد ورودش در رو بست.

 رو آماده کن  نیسرش رو باال گرفت و گفت: ماشفکر بودم احسان  تو

 . رونیاحسان هم پشت سرم از خونه زد ب نییسرعت از پله ها رفتم پا با

 رو ببر. مونیکیگفتن  یم همه

 شدم  ادهیپ نیشده بود از ماش رهیخ نایفقط به صورت م دادیرو نم یجواب کس شدیم وونهیاحسان داشت د 

ش رو دختر یکارتون اشتباهه کس نیچند بار بهتون گفتم ا گهید دیکه صدام بلند نباشه لب زدم: بس کن یطور و

 دیچطور انتظار دار پرستهیدختره مادرش رو هم که بعد از خدا م نیذاره حاال من به درک احسان به درک ا یتنها نم

 تحمل کنه؟

 مارستان؟یمن ببرمشون ب یخوایم یهست یعصب دونمیاومد سمتم و گفت داداش م ماین کردنیم هیگر همه



 ییدوستت دارم آرامشم تو

 
82 

 

 گذرهیساله م کینه  یکردم نرن تو فقط تو گفت یم شونیتوعه من داشتم راض ریگفتم همش تقص یبرزخ یچهره  با

 ها   زیچ یلیخ ماین شهیها عوض م زیچ یلیسال خ کیتو 

 خواست حرف بزنه داد زدم: تا

 کنم   نیبهت توه خوامینم یمثل داداشم یمن یفقط ساکت شو پسر عمو_

 آروم گفتم:  یکرد نگاه کردم و با لحن یم هیکه فقط داشت گر نایبه سمت سار 

رو که هوا خارج برشون داشته بزار خوش باشن ما چهار تا  نایرو داشته باش ا نایالقل شما هوا م میبر ایشمام ب یآبج_

  میکن یجور با هم سر م هیهم 

 شدم.  نیسوار ماش 

 هم پشت نشست.  نایاحسان اومد جلو نشست سار دیکش یمنفس ن نایم

 کرده بودم.  میتنظ نایصورت م یرو رو نهیآ

 . شمیدارم خفه م کردمیمن احساس م دیکشینفس نم اون

 بودم.  دهیبودن تو عمرم ند یقو نیبه ا یحس هم درد یعنیخودم گفتم  با

 .کردمیبار پشت سرم رو نگاه م 30 قهیدق کیتو  کردمیدق م داشتم

 .میو خبر نداشت میبود چارهیما سه تا چقدر ب کردیم هیگر احسان

 روندم. مارستانیرو به سمت ب نیسرعت ماش نیرو گاز گذاشتم و با آخر پامو

 

 :دیپرس یبدون معطل احسان

 ه؟یمنظورتون چ_

 هم حق به جانب گفت:  دکتر
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 خواهرم پس مطمعئنا به طرف من اشاره کرد و دوباره ادامه داد:  دیگ یشما م_

 آقا هم همسرشون هستن. نیمطمعئنا ا_

 احسان خواست حرف بزنه دکتر دوباره گفت: تا

 خواهرتون با همسرش تو خونه مشکل دارن درسته؟  _

 جواب داد:   تیبا اعصبان احسان

 .ستیشوهرش ن ستادهیکه کنار من ا شونیا نیزود قضاوت کرددکتر خواهر من ازدواج نکردن شما هم  یآقا رینخ_

 نه؟  ایکه با شوهرش خوبه  یکار دار یبود اصال به تو چه؟ تو حرفت رو بزن چ یشدم چه دکتر یم وونهید داشتم

 دکتر اومد که گفت: یصدا

 دونستم. یباشه... باشه تند نرو آقا من هم نم_

  ه؟یحاال مشکل خواهر من چ_

 شونیاما ا ارهیبهش فشار م یلیبهشون شک وارد بشه انگار مشکالت هم خ دیمشکل اعصاب دآرن نباخواهرتون _

 کنن. یرو تحمل م یحرفا هستن و همه چ نیتر از ا یقو

 داد.  یدست هاش فشار م یسرش رو تو احسان

 شد. جادیو منگ بودم تو ذهنم هزار نوع سوال ا جیگ من

 داشته باشه عاخه؟  یچه درد تونهیدختر م نیخدا ا ی! ایچرا فشار عصب ؟یچه مشکل 

 که از ما دور شد برگشت رو به احسان و گفت:  یو رفت چند قدم نییسرش رو انداخت پا دکتر

 اتاق من باهاتون صحبت کنم. دیآ یآقا م-

 به دنبالش راه افتاد و داخل اتاق رفتن. احسان

 اومد.  رونیساعت احسان از اتاق ب میاز ن بعد
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 رفت سمتش و گفت:  نای... سارکردیزمزمه م ییها زیهاش قرمز بود با خودش چ مچش

 گفت؟  یدکتر چ یبگ شهیآقا احسان م_

نه  رهیگ یبه احتمال مشکل از قلبش هست شبا قلب درد م گهیاکو و نوار قلب گرفته بشه دکتر م دیاز قلبش با نایم_

 . زهیریو تو خودش م زنهیم یحرف ینه به کس خورهیدارو م

 

چقدر درد داشته  تونهیانسان م هی یعنیآخه مشکل قلب مشکل اعصاب  یچ یعنیحرفا  نیا کردمیدق م داشتم

 باشه؟ 

 شب بود احسان رو به نماز خونه بردم و گفتم دراز بکشه.  12 ساعت

 دوست دارن یلیخ گرویهم د نایو م احسان

 

 . ایچقدر سخته خدا ینباشه. زندگ یجد نایمشکل م کاش

ه آروم که نترس ییخوابش برده بود رفتم دو زانو کنارش نشستم با صدا نیزم یرو نایرفتم سار رونینماز خونه ب از

 صداش زدم...

 

 جان بلند شو برو داخل نماز خونه بانوان بخواب. نایسار_

 . دیبلند کش نیه کیهاشو باز کرد  چشم

 شده؟ شیزیچ نایشده؟ نکنه م یبا ترس  گفت: چ _

 .نیهم دینماز خونه بخواب دیخواستم بگم بر یخانوم خوبه فقط م نایم ،یبجنه، نه آ_

 شام نخورده. نایافتاد سار ادمیرفت که  یم داشت

 سمتش و گفتم:  دمیدو
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 ست؟یشما گشنتون ن_

 .کمی_

 .میبخور زیچ هی میپس بر_

 . مینشست اطیداخل ح یاز رستوران ها یکیو داخل  میرفت مارستانیب یبدون حرف به سمت خروج 

 !دیچیپیم اطیح یفضا یها تو رکیرجیج یاون موقع شب فقط صدا 

 کرده بودند.  دایپوستش پ یاشک هاش هم راه خودشون رو رو خوردیکه غذا م نطوریهم نایشدم سار متوجه

 : دمیازش پرس نگران

 شده؟ یزیچ_

 مامانم زنگ زد!_

 خب؟_

 نایم یرادلم ب  یلیخ  مانیشدم داداش پ دینا ام یلیخ هیکه نرن ترک میکن یرو راض نایپدر م میبهم گفت ما نتونست_

 یزندگ تونهیاحسان پسره... اون م کنهیباشه نبود مادر خودش رو احساس م ششیاگر مادر من هم پ یسوزه حت یم

 نیبعد از اترسم  یخوابه م یمادرش م یهر شب با صدا نایمشو رو به راه کنه چون چند ساله از پدر مادرش دوره اما 

 تفاوت بشه.  یدلش از سنگ بشه نصبت به خانواد اش ب نایبرن م نجایکه زن عموم و عموم از ا

 که به حرف هاش فکر کردم گفتم: یکردم کم سکوت

ن م یتفاوت بشه گردن خود خاله و شوهرخاله  ینصبت به پدر و مادرش ب نایکه م نیمسبب ا یآبج هیچ یدونیم_

 هست... 

  مونهیکه هست م نطوریهم نایحق با شماس قبول دارم اگر اونا نرن م_

 به ذهنم خطور کرد و بدون فکر اون رو به زبون آوردم: یحرف هیچرا اما  دونمینم

 . شهیبا پدر و مادرش خوب نم گهید نایکه م کنمیراستش من فکر م_
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 از حدقه در اومده بهم زل زد و گفت:  ییبا چشم ها نایسار

 د؟یکن یفکر م نطوریاچرا _

 هم بهش یهوش یمواقع ب نیتو هم دیو حالش بد شد و مطمعئن باش دیرو شن دیشن یم دیکه نبا یخبر نایچون م_

هم  نایکردن م یتفاوت یب نایکدوم به فکرش نبودن و نصبت به م چیکنه به نبود مادر به نبود پدر چون ه یعادت م

 کنه. یرو م یسع نیهم

 

خبر جو خواص اولش رو نداشت براش  نیکه ا دیشن یم یشد اما اگر وقت هوشیب دیآره حق با شماست االن شن_

 گذشت. یتفاوت از کنارش م یب تیاهم یموضوع ب کیشد و مثل  یسخت تموم نم

ه بت بچقدر نص توننیپدر مادر م کی یعنی یرو هم قانع کردم اما خودم چ ناینزدم چون سار یکردم حرف یسع گهید

 دخترشون سنگ دل باشن...؟ 

 بود. ستادهیکه پشت سرمون ا دمیاحسان رو شن یمون که تموم شد صدا غذا

 نشست و گفت:  اومد

 حالش خوبه اما به خاطر آرامبخش هنوز خوابه. نایم_

 خوشحال شدم. یلیآوردم خ یرو گفت داشتم بال در م نیا یوقت

 :دمیاحسان پرس از

 .ارنیبگم ب ؟یخوریم یداداش چ_

 فالفل بزنه. هیبگو _

 چشم. _

 رو صدا زدم  غذا رو سفارش دادم.  گارسون

 ...میحرکت کرد مارستانیب یبه سمت ورود یاحسان همگ یاز اتمام غذا بعد
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 گفت: احسان

 .جمیگ جیکنه از داروخونه قرص گرفتم خوردم االن گ یمن سرم بد جور درد م _

 کردم و گفتم. یا خنده

 ؟یآخرش که چ یرو گفت نایه اداداش هم_

 و گفت:  دیبلند خند احسان

 . دیقشنگم باش یخوام بخوابم شماها مراقب آبج یم_

 گلم برو بخواب ساعت دو صبحه. یچشم داداش_

 رفت داخل نماز خونه. یحرف چیبدون ه احسان

 حالش خوب نبود.  نیهم همچ نایسار میموند نایو سار من

 اتاق نشستم. رونیانتظار ب یها یصندل یاز خونه بانوان و خودم هم روکردم سمت نم یرو هم راه اون

 :زدیشدم که من رو صدا م داریپرستار، خانوم ب کی یکه با صدا نیکم خوابم برد تا ا کم

 . مارتونیداخل اتاق ب دییمحترم بفرما یآقا، آقا_

 و گفتم: دمیشده از جا پر شیزیچ نایلحظه احساس کردم م بک

 شده؟ یزیچ _

 داخل سالن بمونه. دینبا ماریهمراه ب دیبمون مارتونیداخل اتاق ب دینشده فقط خواستم بگم بر یزینه آقا چ_

 حرکت کرد. یگفتم پرستار به سمت اتاق یا باشه

 از پسر  نامحرم منم برم تو اتاقش و تا صبح مراقبش باشم؟  ادیخوشش نم نایخودم فکر کردم م با

 کشم از دست توعه. یم یاه هر چ نایم نایم نایهام فشردم و با خودم زمزمه وار گفتم م قهیدستامو به شق کالفه
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 .رهیتقص یاون هم مثل من و احسان ب گمیم نطوریا نایلحظه به خودم اومدم با خودم گفتم چرا به م هی

 کار کنم؟ یچ نایهم سار ستیخودم گفتم هم احسان حالش خوب ن با

 

نبود اما کنار تخت  یا یصندل چیتخت افتاده دورو بر اتاق ه یرو یجون یرفتم که مثل انسان ب نایناچار به اتاق م 

 تخت وصل شده بود  ی هیبه پا یبود که با جوش کار یصندل کی

 اون نشستم...  یرفتم و رو یسمت صندل یاز نهادم بلند شد. اما مجبور آه

 دلم گفتم:  یو تو دادم چشم هامو بستم هیتک یگاه صندل هیرو به تک سرم

 بخوابم.  دیهم با یصندل یو زنده موندم رو نمردم

 افکارم. ونیشد م یوجدانم خط قرمز یصدا

امشب تو به دردشون  مارستانیبمون تو ب زاتیشب به خاطر عز کیتو  یهست یگفت: چه پسر خود خواه یم که

 فردا اونها. یبخور

 جواب وجدانم گفتم:  در

 کنم  یازش بدم اومد. االن هم به زور تحملش م شیکه نه سال پ یباشم؟ دختر یباشم؟ مراقب ک یک نگران

 .دمینشن ییکم صدا کم

 ندارم...  یباشه چون واقعا من باهاش مشکل نیتونه خشمگ یدختر چقدر م نیکه ا دیهم فهم وجدانم

 بود  میساعت نگاه کردم سه و ن به

 فکر ها بودم که کم کم خوابم برد... نیهم تو
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 از تعجب چشمام چهار تا شد.  دمیکه د یاذان صبح چشمامو باز کردم با صحنه ا یصدا با

هش بود با تعجب ب دهیبود دستمو سفت چسب داریهم ب نایاتفاقا خود م نایتخت بود و دستم تو دست م یسرم رو من

 نگاه کردم فشار دستش رو کمتر کرد و گفت: 

  رمیمجبور شدم دست شما رو بگ دمیترس یم یلیخ دیببخش_

 آروم شد و دوباره گفت:  یکم

 کنه.  یداره ازم مراقبت م ادیکه ازم خوشش نم یهم رفتن کس نایکه احسان و سار نمیب یم_

 چشمش به راه افتاد و با بغض گفت:  یاز گوشه  اشک

  ؟یکن یمازم مراقبت  یاما شما دار ستنیانقدر تنها شدم خواهرم برادرم مادرم ن یعنی_

 بزنم که ناراحت بشه گفتم: یخواست حرف یحرف هاش منم بغض کردم دلم نم با

 .نجامیا ینرفتن داخل نماز خونه خوابن و در ضمن من هم مجبور ییجا نایاحسان و سار_

 کردنش شدت گرفت.  هیکه گفتم گر نویا

 نگو.  یچیفقط ساکت شو ه یکن یبعد دهنت رو همش باز و بسته م ینیب یدختر رو م نیالل شو حال ا مانیپ اه

 تخت بلند بشه.  یخواد از رو یم نایکردم م احساس

 : گفتم

 کجا؟_

 برم نماز بخونم. خوامیم_

 . ستیاجبار هم ن ستیحالت خوب ن_

 نداره. یبه تو ربط_

 رفتم  رونیحرفش افتادم و از اتاق ب ادیتشکرشه. خواستم کمکش کنم اما دوباره  یمغرور جا ی دختره
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 کرد.  یم هیهنوز مشغول نماز خوندن بود و داشت گر نایبه اتاق برگشتم اما م قهیدق ستیاز ب بعد

که  مظلوم بود من هم یلیدختر خ نیبکنم ا دیبا کاریدونم چ ینم ستیبراش خوب ن ادیهم گفته بود استرس ز دکتر

کرد رفتم سمتش  یم هیگر زیتوجه به همه چ یب نیا نمازش تموم بشه اما انشستم ت یصندل یمغرور خود خواه رو

 بهش گفتم: 

 باش. یکردن قو هیرو تموم کن بسته گر هیگر_

 گذاشت.  فشیسجاده اش رو تا کرد و داخل ک ستادیبلند شد سر پا ا نیزم یحرفم از رو نیا با

  دیصورتش کش یو پتو رو رو دیتخت دراز کش یرو یحرف چیه بدون

 اتفاقات دوباره خوابم برد... ینشستم با توجه به همه  یصندل یهم رو من

 

 .یدل مامانم هم گرمه اما دل من سرد شده نصبت به همه چ_

 بود.  رهینقطه خ کیکرد به  یمدت که داشت صحبت م نیا تمام

 خودش اومد و گفت: به  نایانداختم.م نایبود برداشتم و دور م زونیآو یصندل یبه کتم افتاد که رو چشمم

 ممنون، اما الزم نبود. _

 بزنم چند تا دختر پسر اومدن و گفتن: یخواستم حرف تا

 جور حرفا.  نیجان، ممنون از دعوتت، و ا نایم یمرس

 نامزدمه  نایو گفت م شمیاز اون دخترا همون بود که اومد پ یکی اما

 بزنم که دوباره اومد جلو گفت:  یحرف خواستم

 .نیجون هست نایم یدونستم پسر خاله  یشرمنده نم _

 نداره.  یدشمنتون، اشکال -
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 شده؟ یگفت: چ نایم 

 .یخانوم فکر کردن شما نامزد من هست یچیه_

 هست برگشت و لب زد: نیاسمش نگ دمیکه تازه فهم یبا تعجب طرف دختر نایم

 ن؟یآره نگ_

 اشتباه شد. دیببخش یآره. ابج_

 .ستمیمنم ن گهیبا شماها چون د یخوبه من بهت گفتم واسه مادر پدرم جشن گرفتم واسه خدحافظ_

 بحث رو عوض کرد و گفت:  ومدیخانوم که ازش بدم م نیحرفش تعجب کردم اما اون نگ نیا با

 .نمتیب یمن برم فردا م_

 رو خراب کرد.  نایمنو م ونیم هیبا بق یکه با هم دست یهست همون نیهمون نگ نیافتاد ا ادمی

 مهمون ها رفتن  تمام

 که تو جمع حظور داشتن  ییکسا تنها

 .میاحسان و من بود نا،یسار ما،ین مان،یا نا،یخانومش، زن عمومادر سار ،یمرتض ییخاله، بابا، مامان، دا شوهرخاله،

 زده بود  بشینبود دوباره غ نایم نا؟یم اما

 کنه. یمنشستم حتما لباس عوض  یصندل یرو الیخیب

 سپرد بهم  ویصحبت کرد همه چ یبود  بابا کل قهیپنج دق کویصبح پرواز داشتن و االن ساعت  3ساعت  نایا بابا

 کشمتون. یم وفتهیبراش ب یو احسان اگه اتفاق مانیسپرم پ یرو هم به تو م نایحرفش گفت: م آخر

د چشم بو دهیهمون لباس تنش بود مانتو شو روش پوش نییپا ومدیافتاد که از پله ها م نایزدم چشمم به م یشخندین

 کرده. هیگر یهاش پف کرده بود معلوم بود کل
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 مگیم ینکن وقت میکفر اریلج من رو در ن وونهید یدختره _گفت: یشدم که م داریاحسان از خواب ب یبا صدا صبح

 بگو چشم واسه من تفره نرو.  یاکو بد دیبا

 جون که یستیتو واسه من ن ستیپدر واسه من ن ستیمادر واسه من ن ستین یزور .رمیبرادر من نم رمیتفره نم _

 . ستین یدم زور یدم اکو نم یواسه خودمه نم

داخل اتاق نبود احسان با کالفه  نایم میدیدرب اومد از جا پر یصدا هیو احسان بود. بعد از چند ثان نایم نیب مکالمه

 گفت صبر کن، صبر کن. یرفت و م نایبه دنبال م یگ

  دمیرفتم و پرس نایسار سمت

 شده؟ یچ_

. هم دنبالم بود نایرفتم سار مارستانیب یاالن هم از دست احسان فرار کرد. با عجله به سمت خروج دهیاکو نم نایم_

 لعنت به تو لعنت. مانیمن ناراحت شده شک ندارم اوف لعنت به تو پ شبیاز حرف زدن د نایمطمئن بودم که م

کنار  دمیرفتم احسان رو د یطور که م نیپشت سوار شد هم نایرو روشن کردم سار نیرفتم ماش نگیپارک سمت

 نزد تا من گفتم:  یحرف یکس نیصداش زدم نشست. داخل ماش ستادمیپاش ا

 شد؟ یچ نایم_

 رون؟یب یچقدر زود اومد یکار کرد یرو چ مارستانیتو پول ب یتاکس کینشست داخل _

 االن عجله دارم. ارمیپدر دوستمه بهش سپردم که بعدا پول رو م مارستانیب سیآره رئ_

 کردم  یکار م یمن چ یاگه تونبود ییدستت درد نکنه خدا _

 .فمهینکردم وظ یکار_

خاله حرکت  یسمت خونه  دمیکش یمجبورم آه بلند یگ یم چارهیاون دختر ب یاما بعداجلو فمهیوظ یگ یاالن م آره

 اونجا نبود. نایم میدیبه خونه خاله رس یکردم.اما وقت

 زده  رونیبرداشته و از خونه ب لهیوس کهیاومده چند ت نای: مگفتیم خاله
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منم  مانیالو آقا پ_الو؟_رو برداشتم.  یبلند شد.شماره ناشناس بود گوش میگوش یکه صدا میکرد یصحبت م میداشت

 .نایم

 ؟ییکجا نایالو م_ذوق  جواب دادم:  با

خونه باهم  ایب _و احسان خاموش بود مجبور شدم به شما زنگ بزنم. نایسار یمزاحمتون شدم اما گوش دیببخش_

 . امیشرمنده نم_. میکن یصحبت م

 لج نکن دختر لج نکن._

اق از ات یکیو منو سمت  دیمتوجه نشه دستم رو کش یکه کس یزنگ زده طور نایاحسان متوجه شده بود که م انگار

 ها برد و گفت:

 .یمن شینگم که پ یبه کس دمیشرکت قول م ایب کنمیبگو حالت رو درک م نایبه م _

 تلفن رو قطع کرد. یاز پشت تلفن بلند شد و با گفتن باشه ا نایهق هق م یصدا

 نکردم. افتیدر یصداش زدم جواب یچ هر

 کنه؟یم ینجوریدختر چرا ا نیا دونمینم_گفت: شدیم وونهیداشت د احسان

 یم یچه فکر نایدونه م یخدا م_کنه. یاونم دختره و هزار جور فکرم ادهیز یلیسال خ کیبهش حق بده داداش _

و  نمیرفتم سمت ماش رونیکنم از خونه زدم ب انشیچطور ب دونستمینداشتم که بهش بدم داشتم اما نم یکنه.جواب

درب پارک کرده  یجلو نایکه م میدیرس سانساعت به دفتر اح یخورده ا کویشدم.بعد از  نایمنتظر احسان و سار

 فرمون گذاشته بود. یبود و سرش رو رو

 بشه که صداش کردم ادهیپ نیخواست از ماش احسان

 بهش گفتم: و

 نیماش ی شهیاحسان با چند ظربه به ش میشد ادهیپ نیاز ماش یرینگ میاحساسات تصم یکن از رو یداداش سع_

 حوصله گفت:  یتو دستش بود ب یاومد و فقط گوش رونیب نیاز ماش نایم دیکش رونیرو از فکر ب نایم

 شنوم.  یم دیجاصحبت کن نیهم_
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 کارو با خودت. نیخواهر گلم نکن ا_هم شروع کرد به صحبت کردن: احسان

 که با دل خوش برن. رمیجشن بگ هیبرگردم خونه واسشون  خوامینکردم م یمن کار_

  یچ یعنی میاومده نگاهش کرد از حدقه در یبا چشم ها نایو سار من

 ؟یچ یعنی_زبون وا کردم و گفتم: من

 لهن تمسخر گفت: با

 ذاشتن  یاگه بودم تنهام نم سمیبزار برن شاد باشن من دخترشون ن_

 . نییزد و سرش رو انداخت پا یشخندین

 گفت ازمون دور شد  یزنگ خورد با اجازه ا شیگوش

 برگشت گفت:  یوقت

 .دیبچه ها من برم کار دارم مراقب خودتون باش_

 میحرف بزن میکنم واقعا تا خواست کاریدونم چ یشده نم یجور هیشد بخدا اصال حرف زدنش  وونهیدختر د نیا

 رو گاز داد و ازمون دور شد.  نیماش

 رو برسون خونشون منم آخر شب تهرانم. نایشما زحمت بکش سار_گفت: احسان

 شدم  نیگفتم و سوار ماش یا باشه

 .ارهیسر خودش ن ییدختر نبود خدا کنه بال نیشدن ا وونهیبه خشک شانس االن وقت د اه

 خودمون حرکت کردم...  یرو به خونشون رسوندم خودمم سمت خونه  نایسار یحرف چیه بدون

 ما نشسته بود چشمام چهار تا شد. یتو خونه  نایخونه رو باز کردم م در

  ؟یکنیم کاریچ نجایا_

 خالم کجاس؟ _
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 خونه  دمیکه منم االن رس ینیبیم_

 داد زد و گفت:  بلند

 تفره نرو خالم کجاس؟ گمیبهت م _

 ؟یها رو از کجا آورد دیزنم بهش اما تو کل یداد نزن االن زنگ م_

 گذاشته بود. فمیپاکت تو ک هیها رو با  دیکه حالم بدشد شوهرخاله کل یاون روز_

  ؟یدار کاریچ نجایخب ا_رو آورد نایم فیافتاد بابام ک ادمی

 و پاکت رو بدم بهش.  دیاومدم کل_

 کجاس. نمیباشه باشه صبر کن زنگ بزنم بب_

م رفت.خواست رونیگذاشت و از  خونه ب زیم یرو رو دیبا اشاره پاکت و کل نایکه م کردمیصحبت م یبا گوش داشتم

 یعنی یکنیم کاریچ نجایبود ا نایچه طرز صحبت کردن با م نیفتادم با خودم گفتم احرفا و کارام ا ادیبرم دنبالش اما 

 .یکن وردباهاش بر خ یطور نیا یخالش بود حق نداشت یخونه  یچ

 از کارم ناراحت شدم... خودم

 

 خوردم سمت حمام رفتم و دوش گرفتم. یسر سر یزیآشپز خونه رفتم چ سمت

 تخت ولو شدم به ساعت نگاه کردم. یبه اتاق برگشتم و رو قهیدق ستیاز ب بعد

  نایخاله ا یچهار بود تا شش وقت داشتم بخوابم و بعد برم خونه  ساعت

 ...دمیخواب یفکر چیبستم و بدون ه چشمامو

 رفتم صورتم رو شستم حاضر شدم.  ییبه شش بود از رو تخت بلند شدم با عجله سمت رو شو قهیدق ستیب ساعت

 رفتم. رونیکتم رو هم دستم گرفتم و از خونه ب یبا شلوار و کفش مشک دمیپوش دیسف رهنیپ کی



 ییدوستت دارم آرامشم تو

 
96 

 

 کار کنه! یخواد چ یدختر م نیا ستیقراره خاله مامان بابا و شوهرخاله برن معلوم ن فردا

جواب  نایپارک کردم زنگ رو زدم م نایم نیرو کنار ماش نیماش نایخاله ا یخونه  دمیفکر ها بودم که رس نیهم تو

 داد 

 ه؟یک_

 منم._

 .نییپا امیصبر کن االن م مانیعه آقا پ_

 البته چادرش هم سرش بود.  رونیاومد ب یو کفش مشک فیشلوار و شال ک دیسف یبا مانتو  نایموندم م منتظر

 وا کردم و گفتم؟ زبون

 . نجایا میایکجا؟ مگه قرار نشد همه ب _

 نه همه رفتن باغ کردان خونه واسه تعداد مهمون هام کم بود. _

 تعجب گفتم؟  با

 کنه باور کن.  یکردم بدنم درد م یرانندگ یساعت راهه من از صبح کل هی ؟یکردان واسه چ_

 کنم.  یم یباشه من رانندگ_

 گفتم: یخوشحال با

 ؟یجد_

 و گفت: دیخند

 .یآره جد_

 خودش که گفتم:  نیسمت ماش رفت

  م؟یمن بر نیبا ماش شهیحاال نم_
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 و گفت: دیخند بلند

 .نییپا رهیمن م 206 نیچرا کالستون با ماش _

 نه. _

 ؟یرو داغون کردم چ نتیاگه زدم ماش یپس چ_

  گهید یکینداره  یسرت اشکال یفدا_

 .نشست نیرو گرفت و داخل ماش چییسو یسانتافه ام رو سمتش گرفتم اون هم بدون معطل نیماش چییسو دیخند

 هم پشت، بندش سوار شدم. من

بکنه اما  یکار هی خوادیم نیتو چشماش غم بود اما رو لبش خنده بود مطمئن بودم ا نایکردم م ادیآهنگ رو ز یصدا

 داد. یجلوه نم

 از پشت توجهم رو جلب کرد. ینیبوق زدن ماش یکه صدا میجاده بود تو

حجاب  یب یتیدختر با وضع هیمشخصنبود و  ادیخودم بود اما چهره اش ز یجوون هم سن ها یپسر نیماش ی راننده

 گفت: نییرو داد پا شهیش نایکنارش نشسته بود م

  د؟یالزم دار یزیچ دییبفرما_

 جواب داد: دختره

 کنه؟  یبلد نباشه دختر رانندگ یپسره عقب افتاده باشه و رانندگ رونیمد شده دختر و پسر با هم برن ب_

 .ستیبه شما مربوط ن_

 پسر اومد گفت:  یپنجره رو بده باال که صدا خواست

 .ستیبلد ن یکه دوست پسرت رانندگ فیبا دوست دختر من مسابقه بزن ح ایب_

 شد و گفت:  یچهره اش برزخ نایم
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 به دوست پسرت بگو نگه داره. _

 نگه داشت و گفت: پسره

 کن. دمیشو رو سف ادهیعشقم پ _

 داد.  صیپسره و دختره رو تشخ یشد چهره  ینم اصال

 زد. یشخندین نایم

 گردن. یدنبال شر م ستنیشو ول کن آدم ن نایا الیخیجان ب نایو گفتم م نایکردم به م رو

 اونها که در حال شمارش بودن پاشو رو گاز فشار داد  یتوجه به حرفام فرمون رو گرفت با صدا یب نایم

کنه اونم رو  یخواست عقده هاشو خال یبودم که انگار دلش م نایاما نگران م دمیترس یبا سرعت نم یرانندگ از

 .نیفرمون و گاز ماش

 هست اونجا آخر مسابقه است.  یدو راه کیجاده  نیگفتن که بعد از ا نایبه م اونها

 گاز زدن جلو. کیاونها با  میاز اونا جلو تر بود ما

  یلب گفت: موز ریزد ز یپوزخند نایم

 . دیرس یبه اون دو راه قهیازشون زد جلو و بعد از پنج دق نایشد که م یچ دمینفهم

 کم شد.  یاون پسر و دختر افاده ا یکه رو نیخوشحال بودم از ا دمیخند

 . نایپسره هم به م کردیبد جور بهم نگاه م دختره

 گفت: نایکه م میکرد یبه هم نگاه م میزمان داشت نیا تو

ب قول خودت دوست پسر و دوست دختر  ایخوام در ضمن شماها پسر و دختر  یازت نم زهیخب من بردم اما جا_

 .میاما ما دو تا خانوم و آقا نامزد هست نیهست

 رنگ حسادت تو صورتش برق زد و گفت:  دختره
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  ستن؟یبلد ن یمثال آقاتون رانندگ یکه چ یول دیگ یدونم شماها راست م یآره آره م _

 داد.  یم ادیچرا اتفاقا داشت به من _

 حال کردم. شیهم زبون داشت ها با حاضر جواب نایم واقعا

 و گفت:  نایشد اما پسره رو کرد به م نیرفت و سوار ماش یحرف چیبدون ه دختره

 کنم. یم داتونیپ_

به  یحرف چیبدون ه نایکشوند م نیدستم رو گرفت و منو سمت  ماش میبر الیخیگفت ب نایبرم جلو که م خواستم

 ...میدیبه باغ پدرم رس قهیدق ستیکه بعد از ب نیادامه داد تا ا یرانندگ

 

 پله ها نشستم. یرو اطیح داخل

 بخواد انجام بده. یکار نیهمچ هیبرادرم  یکردم دختر خوب مامانم خواهر محجبه  یاصال فکر نم 

 از مادرم. یدور یبه بزرگ یطاقت درد رو نداشتم. اونم درد گهیمن د اما

  

 که نوزده سال دخترش رو بزرگ کرد و حاال مجبوره ترکش کنه. یقرص رو خوردم به خاطر مادر نیاول

 به خاطر بابام که واقعا دوسش دارم منتها اون هه، اون دوسم نداره. شیدوم

 .خدا نگه دارش باشه ام،یرو ام،ینفسم، دن م،یبه خاطر احسان برادرم، خواهرم، مرد زندگ شیسوم

زبون باز  یتو دعوا حت هیخنده گر یبود غم شاد شمیکه شب و روز پ یینای. سارنایقرص به خاطر سار نیچهارم و

 نکرد.

 داد زد:  مانیرو خواستم بخورم که پ یششم و

 . یکن یخوام به خاطر من خود کش یخوام، نم یتمومش کن نم گهیبسته د    _
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 زدم و گفتم:  داد

 خورم. یرص ها رو مق یهمه  یایب کیاگه نزد_

 ارزش باشم.  یکردم برات انقد ب یبس کن تو رو قرآن من مرگ خودمو قسم دادم فکر نم نایم_

 شد و قرصا رو ازم گرفت.  کمینزد مانیبودم که پ رهیخ ینامعلوم یکردم به نقطه  یحرفاش فکر م به

 رفت. یم جیزدم سرم گ یرو م مانیکردم و پ یم هیگر

 کشه  یپر م رهی. پرندت داره مرهیم یداره م نایم مانیپ ینیب یم ؟ینیوبیم_

 چشماتو باز نگه دار لطفا. نایم یر یجا نم چیتو ه_

 و گفت:  دیسپردم دستشو گرفتم دستمو بوس مانیپ یگشتم خودمو به دستا یآغوش گرم م دنبال

تو  یکرد یکارو نم نیکاش ا نایتونه بهت دست بزنه تو رو خدا منو ببخش م یام که م ینامحرم نیاول دونمیم _

 پاک.  یپرنده  یپاک ینایهنوزم م یهنوزم پاک

 .دمیفهم یحرفاشو خش دار م زدیکرد زنگ زد دکتر و فقط داد م یصحبت م داشت

 ...ستین ادمی یزیچ گهیکم از هوش رفتم و د کم

 

 یچون درب ورود میدیرسیم ینکه به مهمو میبود یینفر ها نیآهنگ تمام فضا رو پر کرده بود. انگار ما آخر یصدا

 باغ بسته بود. 

 نگاه کردم و گفتم: نایبه م میبود ستادهیپشت درب ا 

  رون؟یب ادیب یکیدم در تا  مینیبش ای م؟یاز رو در بر ادهیآهنگ ز یخب صدا_

 و گفت: دیخند نایم

 ه؟یباغ ک _
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 عموت._

 !گهید یداشته باش دیکل دیخب با_

 گفتم:  ارمیکه کم ن نیا یو برا دمیخودم خند یعقل یب به

 باالس با تاالر اشتباه گرفتم.  کیموز یانقدر که صدا_

 دختر امشب آمپر مغزش بد جور زده بود باال   نیا دیخندیفقط م نایم

 در آوردم و درب رو باز کردم.  بمیرو از ج دیکل

م داشتن ها ه یشتریبود ب اطیوسط ح شتر،یب ایشصت نفره  بایبزرگ تقر زیم کی میبزرگ باغ شد اطیوارد ح نایم با

 . دنیرقص یم

 نبود.  نایرو نگاه کردم م کنارم

 نکنه با خودش. یمراقبش باشم تا کار دیبا گشتمیچشمام دنبالش م با

 هی ادیبه سمتم م یکردم که متوجه شدم کس یکنن با زور خنده ا یکه به من نگاه م دمیوسط بابا و خاله رو د اون

 . ظیغل یشیو آرا یاستخوان یکلید هبلن یدختر بود قد

 شد و گفت:  کینزد بهم

 نا؟یاونم با م دیکن یست م گهیبا هم د ،یمهندس مبارکه نامزد هم کرد یبه به آقا_

 گشاد نگاهش کردم و گفتم:  ییرو نگاه کردم و با چشم ها کنارم

 د؟ینیب یشما کنار من خانوم م _

  یکه باهاش وارد باغ شد یبله اون خانوم_

 بود خودم هم االن متوجه شدم.  یو مشک دیجفتمون سف پیگفت ت یراست هم م  

اون دختر منو از کجا  نمیمنتظر نشدم بب یسمتش حت دمیگفتم و دو یبا اجازه ا دمیپله ها د یرو رو نایم

 .... شناختیم
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 گفت:  نایکه م وستمیبودن به جمعشون پ ستادهیکنار هم ا ماین نایسار نایم احسان

 .امیبا اجازه برم لباس عوض کنم م _

 . میگفت یبا هم باشه ا یهمگ

لند و ب یقشنگ تنش بود موها یلیخ یها نیبلند با نگ یها نیبلند آست یاومد لباس مشک نایم قهیاز چند دق بعد

 سرش انداخته بود.  یهم رو یسرش بسته بود. شال یباال شوییخرما

 من بود. یدختر تو اون جمع دختر خاله  نیقشنگ تر خالصه

هم زمان سمت ما اومد  نایگفت. آهنگ عوض شد م یزیرفت چ یج یپاشنه دارش به سمت د یمشک یکفش ها با

رقص هول داد و ازمون درخواست کرد تا به قول معروف مجلس رو گرم  یرو سمت محوطه  مانیو ا مایمن احسان ن

 .میکن

 رقص اومدن.  ستیپ یدخترا رو ی هیو بق نایسار

 بود چشم هاش پر از اشک بود رفتم جلو بهش گفتم: ستادهیگوشه ا هیخودش  نایبود اما م ادیرقصنده ها ز جمع

 م؟یبرقص یدیافتخار م_

 جواب داد: یحوصلگ یب با

 . دمتیفکر نکن بخش یآره ول_

 امروز بود. منظورش

 براش سوخت دستش رو گرفتم اما اعتراض نکرد.  دلم

 رو پخش بود.  ییبایز آهنگ

قص ر ستیرفتن و دور پ رونیوسط دونه دونه از جمع ب نایانقدر قشنگ برقصه با رفتن من و م نایکردم م ینم فکر

 زدن. ینشستن و دست م

 اشه.ب نایم نیشد که ا یاصال باورم نم دیرقصیقشنگ م یلیخ نایوسط م میو احسان موند نایو سار نایکم منو م کم



 ییدوستت دارم آرامشم تو

 
103 

 

 گرفتم. یم لمیف نایمو در آوردم و از احسان و م یگوش مینشست یم به کناره نایو سار من

اهنگ خوب بلد  نیو احسان با ا نایاما تو چشم هاش غم بود  کم کم آهنگ عوض شد انگار که م دیخند یم نایم

 زدن. یو احسان دست م نایم یتمام جمع دختر و پسر برا دنیرقص یبه هم م هیبودن برقصن کامال شب

 از دستم نره. یا هیبودم تا مبادا ثان دهیچسب نیکه کامال محو تماشا بودم و به دورب من

دست  نایرقص فرستاد با ورود من م ستیرو ازم گرفت و من رو هم تو پ یخاله به سمتم اومد  گوش ونیم نیا تو

 رو گرفت و آورد وسط با خنده به احسان گفتم: نایسار

 به رقصنده نداره. یازیمع نج نیا میما چهار نفر وسط باش _

سمت چند تا دختر رفت و اونارو  نای. مدنیشروع کردن به قاه قاه خند دنیمن رو شن یهم صدا نایو سار نایم انگار

 زد.  بیغ نایداخل جمع آورد جمع دوباره شلوغ شد اما م

 رو از خاله گرفتم و گفتم:  یگوش دمیرو کش نایسار نیعجله آست با

 داره  یینقشه ها نینگفتم ا یآبج_

 تعجب گفت: ای نایسار

 باشه.  یزیچ نیفکر نکنم همچ_

 من رو سمت پنچره صدا زد و گفت:  نایشدم که سار دینبود کم کم نا ام نایاما م میرفت الیسرعت داخل و با

 .نهیچ یرو م زیداره م_

 .میتمام کار ها رو انجام داد نایو با م میسمت باغ رفت به

 .میکرد ییرایها رو پذ مهمون

 رو کرد سمتم و گفت:  نایسار

 درست کرده ها... نایغذا ها رو خود م نیتمام ا_

 از تعجب گرد شد: چشمام
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 ؟یجد_

 خوشمزه بود. یلیبود خ یچقدر وقت داشت اما هر چ نایمگه م _.یآره جد_

 یکیبا ک نایم میهمه رو جدا کرد ستالیبلور و کر یمصرف بود و تعداد کباریاز ظرف ها  یتعداد میرو جمع کرد زیم

 گذاشت اشک هاشو با پشت دست پاک کرد و گفت:  زیم یرو رو کیبه سمت خاله رفت ک

چاقو رو داد دست  کنهیم رونیب یحرکت داره منو از زندگ کیتنم بود و هست اما با  یکه پاره  یمادر یبه سالمت _

 لبم خورد کن رو مثل ق کیک_بغض آلود گفت: ییخاله و دوباره با صدا

 کس رد و بدل نشد.  چیه نیب یحرف چیه گهید و

مهمون ها رفتم کنارش  یبدرقه  یبود برا ستادهیکنار درب ا میساعت و ن کی نایمهمون ها کم کم رفتن م تمام

 و گفتم: ستادمیا

 .یخسته شد نیبرو بش_

 هوا که گرمه._خسته نشدم سردمه._

 

 .نیزم یدختر رو نیرفت شدم تنها، تنها تر مامانم

 کنم  هیتونستم گر یداشتم اما نم بغض

 . یکن هیگر یدلت زجه زدن بخواد اما نتون یسخته بغض داشته باش یلیخ

 مامان رفت احسان منو بغل کرد دم گوشم زمزمه وار گفت: 

 کنه  هیکن خوشگل من گر هیکن گر یکن خودتو خال هیقشنگم گر یابج _

  رونیب دمیبغلش به زور خودمو کش از

 که رو خودم مسلط باشم گفتم:  یطور

 .نیخسته شد یخونه همگ میبر _
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 بود گفت پ: ستادهیکنارم ا نایهاشون نشستن و رفتن سار نیکردن داخل ماش یازم خداحافظ همه

 خونه. میبر شتیمونم پ یمن م _

 گلم. ستیالزم ن_

 مونم. یمن م_

 گفتم: یحالت عصب با

 .گهید دیپس االن هم نباش دیمنو تنها بذار نیخوا ینه. ته تهش که م گمیبهت م_

 لب گفت: ریانداخت ز نییسرش رو پا نایسار

 حق با توعه._

 شد.  نشیماش سوار

 رفتن... تیاهم یکه مادر و پدرشون ب یسه نفر میمونده بود مانیفقط من و احسان و پ حاال

 سکوت کر کننده رو شکست و گفت:  نیاحسان ا بالخره

 من  یخونه  میر یم یگبچه ها هم _

 نثارش کردم.  ییبابا برو

 شدم. مانیپ نیماش سوار

 که زود تر از اون حرکت کردم و گاز دادم.  نهیخواست بش مانیپ

 بود. ختهیبود بهم ر فیسمت باغ در رو باز کردم همه جا کث رفتم

 دل من که انگار داخلش جنگ بود. مثل

 از همه سمت آشپز خونه رفتم. اول
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که من اومدم باغ شوهر  دهینگرانم شده مطمئنم به عقلش نرس یلیهم نگران بودم احسان حتما تا حاال خ خودم

 خاله.

 شرکت خونه و باغ هارو داده بود دستم   یها دیتمام کل خاله

 راحت اومدم داخل باغ.  نیخاطر هم به

 ا تموم شد حاال نوبت کار خودم بود. رو جارو زدم باغ رو جارو زدم تمام کار ه الیظرف ها رو شستم داخل و   

 ... آره دو راه دارم. یخودکش

 کنم.  یکه خود کش نیا اینکبت وار بدون مادرم رو تحمل کنم  یزندگ نیبمونم و ا زنده

 .هیآخر عال ی نهیگز آره

 به صدا در اومد.  میفکرا بودم زنگ اس ام اس گوش نیهم تو

 ناشناس بود.  شماره

 رو برداشتم. یگوش

 ام اس رو خوندم نوشته بود:  سا

 که خاله دق کنه.  یانجام ند یتو رو خدا کار نایم _

 اس ام اس اومد: دوباره

 نکن جنبه ات رو ببر باال.  یکار نیتو همچ یباشه حق با توعه خاله رفت تنهات گذاشت ول _

 اومد.  امیزدم دوباره پ یشخندی. جنبه؟ کدوم جنبه؟ ندمیحرفش خند نیا با

   مانیو باز هم پ مانیبود بازهم پ مانیهم پ باز

 . ینزن یدست به کار اشتباه زتیتو رو به مرگ عز_

 گهید یدوباره اس ام اس و
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 تنهام نذار   دمیتو رو به مرگ خودم قسم م مانیکار ندارم اما تو رو به مرگ پ ویمرگ کس_

 اومد. یخورد اشکم داشت در م یم موقع دعوا مرگ خودش رو قسم شهیکرد. هم یاعصابم رو خورد م حرفاش

 در اومد جواب دادم  یگوش یصدا که

 الو؟ _

 ؟یجان خوب نایالو م_

 بفرما؟_

  نا؟یم ییکجا_

 به شما چه؟_

 ؟ییتو رو مرگ خودم قسمت دادم بگو کجا مانیگفتم مرگ پ_

 کنم. زیاومدم خونه رو تم الیتو و_

 مونه.  یکارام نصفه م ادیچرا گفتم چرا؟ چرا؟ االن م اه

 . شتیپ امیاالن م یکه گفت یمرس_

 ؟ییالزم نکرده کجا_

  رسمیتو جاده)...( االن م_

 رو قطع کنم که صدام زد. یگوش  خواستم

 !نایم -

 بله؟_

 مرگ خودم رو قسم دادم._

 باشه._
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 رو به سرعت قطع کردم  یگوش و

 رفتم... اطیاشتباه بکنم به سمت ح یخواستم کار یبار بود که م نیاول

 

  نایم#

 نشستم شوهر خاله یصندل نیدور تر یبزرگ وسط باغ رفتم رو زیآروم به سمت م یقدم ها با

 رو کرد سمت من و گفت:  

 نموند و گفتم: مانیپ زیت یزدم که دور از چشم ها یشخندیممنون بابت جشن خوبتون.  ن لیخانوم وک _

 بود.  نید هماوم یبر م زامیکه از دستم واسه عز یبود تنها کار فهیوظ _

 گفتن نداشت  یبرا یکس حرف چیه

 خودش بلند شد و گفت:  یاز جا ماین

 .میکه به فرودگاه برس میساعت دو و ربع هست زود تر بر _

 کردم  یم ییکم داشتم احساس تنها کم

 ؟یکنم؟ چجور یبدون مامان زندگ یچجور

 گرم دور شونه هام نشست  یجام بلند شدم دست از

 بود  مانیعقب نگاه کردم ا به

 دادم  هیمحکمش تک ی نهیبه س سرمو

 .یتو آسمون ها دنبالم بگرد دیبا مانیا یب مانیا یکن یم هیگر نمیاگه بب_زد و گفت:  یسرم بوسه ا یرد

 نزدم.  یاما حرف دمیخند

 باغ رفتن. یبلند شدن حاظر شدن و به سمت خروج یهمگ
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 خودشون رفتن. نیبا ماش مایو ن مانیخانومش و دو تا پسراش ا یمرتض ییدا

 رفتن. نایسار نیو عمو و زن عمو هم با ماش نایاحسان رفتن سار نیهم با ماش نایبابا و خاله ا مامان

 صدام زد و گفت: مانیکه پ نایعمو ا نیمعمول من اضافه بودم خواستم برم سمت ماش طبق

 . نیبفرما پشت رل بش یکن یم یخودت رانندگ یدست شماس و در ضمن مگه نگفت نمیماش دیخانوم خانوما کل _

زار تو ب شهیگم م بمیدادم دستش اما خودش گفت تو ج میدیبه باغ رس یدست منه وقت نشیماش چییافتاد سو ادمی

   فتیک

 سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم و پشت فرمون نشستم. یحرف چیه بدون

 ما بود. نیماش نیماش نیآخر

 .ماین یمرتض ییدا نیاحسان ماش نایمامان ا نیپشت فرمون بود ماش نایسار نایعمو ا نیماش

 نیماش نیو اول دمیکش ییها ال نیماش یکردن از وسط همه  یم یآروم رانندگ یلیخ میجاده بود کیوسط  قایدق

 ما شد.  نیماش

 کرد.   ینگاه کردم که مات و مبهوت به من نگاه م مانیپ به

 و گفتم: دمیخند

 کشم. یم ییهم ال یاز زندگ یطور نیهم یبه زود دم؟یکش ییال یچجور یحال کرد _

  میمسابقه بزن ایگفت ب ماسین دمیزنه برگشتم د یداره صدام م یکیبزنه متوجه شدم  یتا خواست حرف مانیپ

 گفتم: یحوصلگ یب با

 مسابقه زدم واسه هفت پشتم بست بود. هیشو تو راه  الیخ یب ناینه جون م _

 و گفتم: دمیخند مایو احسان زدن جلو به ن نایسار نیصحبت بودم که ماش مشغول

 م؟یروشونو کم کن یا هیپا _
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 و گفت:  دیبلند خند ماین

 .میبزن بر زمیحله عز _

 دن بهشون. و شروع کردم دستم رو تکون دا دمیکش ییو احسان ال نایسار نیحرفش از وسط ماش نیا با

 مرده بود از خنده بهم گفت:  مانیپ

 کنم.  یمسابقه ثبت نامت م یبر شیپ نطوریا _

 ادامه دادم.  ینثارش کردم و به رانندگ ییبابا برو

### 

  میو داخل فرودگاه رفت میها رو پارک کرد نیماش میدیربع به پرواز مونده بود به فرودگاه رس کی

 مامان رو بغل کنم   خواستیداشتم اما قبل از نقشه ها فقط دلم م ییزدم چون نقشه ها ینم یحرف چیه من

 گذره. یم یکس متوجه نشد تو ذهنم چ چیه دمیبرخورد کردم گفتم خند یعیطب انقدر

 بودن همه مشغول.  ژهیو یجزء مهمون ها نایربع هم تموم شد مامان بابا و خاله ا کی

 شدن. یخداحافظ 

 . دیبه من رس نوبت

 سرد برخورد کردم  یلیخ یلیخ

 رفتم سمت بابام فقط بهش دست دادم.  اول

 هیهام به بق ییاعتنا یب نیا یباهاش دست بدم مسئول همه  یخواست حت یکه بابا کرد دلم نم یواقعا با کار چون

 فقط بابا ست. 

اومد و  یمرتض ییشد زن دا یکردم تو بغلش زار زدم چون واقعا دلم واسشون تنگ م یهم با خاله خداحافظ بعد

 گفت:

   رونیب زیبر ویهمه چ زیرو تو دلت نر یزیکن چ هیدخترم گر _
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 کردم و گفتم: یتلخ ی خنده

 خوبم  ستین میزیمن چ _

اما  برو یر یحاال که م شتیم پموند یمنم م یرفت یسمت مامان بغلش کردم بوش کردم آخ مامان آخ اگه تو نم رفتم

 ارمذیهمتونو تنها م رمیاحسان م یاز زندگ رمیتو و بابا م یرم از زندگ یم یندار یینایم گهیمنم فراموش کن چون د

 شد. یشد نم یشد نم یحرف ها رو دوست داشتم بلند بگم اما نم نیتمام ا

 

 بود. دهینگاه کردم آروم خواب نایشدم به م داریدرب ب یصدا با

 گرفتم پول رو حساب کردم. کیدرب رفتم دارو هارو از پ سمت

 باز هم خواب بود.  نایآب به سمت اتاق رفتم م وانیل کیرفتم با  الیو داخل

 بره  نیهم گفته بود دارو هارو زود تر بهش بدم تا اثر قرص کامال از ب دکتر

 جواب نداد.  نا،یصداش زدم م آروم

 بود. شیربع به ش کی ساعت

 کنم. دارشیموندم تا ساعت شش ب منتظر

 شد که خوابم برد.  یچ دمینفهم دمیکنار تخت دراز کش دوباره

 شدم. داریاز خواب ب یهق هق کس یصدا با

 کرد   یم هیبود داشت گر نایم

 بلند شدم کنار تخت نشستم و گفتم:  نیزم یرو از

 بخند. یش یخوشگل تر م یبخند نم،یاشکاشو ها، بخند بب نمیکنه؟ نب یم هیگلم چرا گر یدختر خاله  _

 کرد چونه اش رو گرفتم سرشو به سمت خودم چرخوندم  یم هیباز هم گر اما
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 ام فرود اومد. نهیس یرو شیپ ایپ یبزنم که مشت ها یحرف خواستم

 کنه. یمن خال ینزنم آروم نشستم تا عقده هاشو رو یکردم حرف یسع

شورم راه  یبغلم افتاد دست هامو دورش حلقه زدم اشک ها یحال تو یمشت هاشو باز کرد و ب ،هیبعد از چند ثان اما

 گفت:  ومدیکه انگار از ته چاه در م ییکرده بودن با صدا دایخودشون رو پ

 رم؟یبم یبرم؟ چرا نذاشت یکس شدم چرا؟ چرا نذاشت یچقدر تنها شدم چقدر ب یدید مانیپ یدید _

 گفت: یم دهیبر ییزد و با صدا یزد داد م یم زجه

 .نجامیگفتم ا یخدا لعنتم کنه کاش بهت نم رم؟یبم یچرا؟ بهم بگو چرا نذاشت _

 که پر از بغض بود گفتم: ییصدا با

 یکنم تا پا ینکن ازت مراقبت م هیگر مینکن، بسته منو تو و احسان خودمون بزرگ شد هی. ساکت شو، گرسیه_

 مرگم. 

 .که گفتم آروم شد نویا

 سرم گذاشتم و گفتم: یگرفتم رو دستشو

  یواسه ما چقدر با ارزش یدون یخودت بهتر از همه م یانجام بد ییاگه دوباره کار خطا مانیمرگ پ_

 بغلم کرد و آروم گفت:  رونیب دیرو از دستم کش دستش

 نکنم. یدم کار اشتباه یبهت قول م _

 م. دادم و حصار دستامو دورش محکم کرد رونیرو ب نفسم

 ؟یوقت تنهات نذارم حاال هم بلند شو دارو هاتو بخور بعدش هم بخواب. چند تا قرص خورد چیه دمیقول م _

 چهار، پنج تا._

اش جدا کردم داخل دهنش گذاشتم آب  یومینیاز بغلم جدا کردم قرص هاشو برداشتم هر کدوم رو از جلد آلوم اونو

 رو دادم دستش 
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 کوچولو. ین یبخور ن_

 ! دیببخش_

 ؟یچ یبرا_

 کار اشتباهم. _

 ذارم کوچولو  یهم به حساب ناراحت بودنت م نویا یکارا نکن نیاز  ا گهید_

 تر از قبل فرو رفت... قیعم یرو دستم داد سرشو گذاشت و دوباره به خواب وانیل

 

 مانیپ#

 کرد به دکتر زنگ زدم. یم هیبغلم گر یقرص خورده بود تو نایم

 پاهام افتاد.  یو رو از حال رفت نایکم م کم

 زدم:  داد

 خودتو زود برسون._

 م. کن یچشم هاتو باز کن خواهش م نایچشم هاتو نبند م نایم نا،یبلند شو م نایقطع کردم دوباره داد زدم م ویگوش

 نبود کامال از هوش رفته بود.  نجایا نایم اما

 تخت گذاشتم  یرفتم اونو سمت اتاق خودم بردم و رو الیرو بغل کردم و سمت و نایم یزیفکر کردن به چ بدون

 بدم  مویکه دکتر گفته بود بهش آبل نیتنهاش بذارم هم ا دمیترس یم هم

 و بهش دادم. ختمیر وانیل یرو تو مویهزار ترس آبل با

 ییرایدکتر هم با سرعت به داخل پذ فونیزنگ درب بلند شد با سرعت نور از جام بلند شدم و رفتم سمت آ یصدا

 .دیبمون رونیکردم. خواستم وارد اتاق بشم که دکتر گفت لطفا شما ب شییاومد به سمت اتاق راهنما
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 بودم. ستادهیرو محکم بست، من پشت در ا درب

 زنگ بزنم؟ نایبه احسان و سار دیاالن با یعنیکرده بود  خیبدنم  تموم

 نم. کارو بک نیا دیبهش وارد شده نبا ینه احسان هم فشار عصب نه،

 شد. یسرم داشت منفجر م هیاز شدت گر دمیبلند کش ینفس

 و گفت:  رونیربع اومد ب کیربع داخل اتاق بود بعد از  کی دکتر

 . نبودن نجایبهش خانومتون االن ا نیدادیرو نم مویکار خودش رو کرد شک نداشتم اگه آبل مویخوشبختانه آبل _

 بکنه...  یاگه قصد خودکش کشمینداره من اون خانوم رو م یکار نیدلم به خانومم فوش دادم خانومم جرعت همچ تو

 کردم به دکتر و گفتم:  رو

  اد؟یبهوش م یک _

 ننیعنوان نذارید پشت فرمون بش چیبشه و در ضمن به ه لیخوابش تکم دیچون قرص خواب بوده با ستیمعلوم ن_

 یگفتم و دکتر رو به سمت درب خروج یاچشم هاشون هست باشه  دنیو تار د جهیراه برن چون احتمال سرگ ای

 کردم  ییراهنما

 به اتاق برگشتم.  یاز مدت بعد

 ادیاگه تنهاش بذارم و بهوش ب نیشه برم داروخونه و بدتر از ا یبود االن ساعت پنج صبحه نم زیم یرو ینسخه ا 

 نگاه کردم.  نایشلوارم گذاشتم به م بیزنه نسخه رو داخل ج یم یصد در صد دوباره دست به کار خطرناک تر

 کبود بود. شیچشم هاش گود رفته بود رنگ و رو ریدختر؟ ز یکارو کرد نیمظلوم چرا با خودت ا ینایم

گشت من رو بغل کرد. مطمئن بودم  یم یافتادم که دنبال آغوش گرم یلحظه ا ادیکنم  هیخواست باز هم گر یدلم م 

 چیکردم ه یم یکردم سع یباز هم بغلش م شدیدست زدن داده کاش م یاجازه هستم که بهش  یمرد نامحرم نیاول

 سوخت  ینباشم دلم براش م شیوقت تنهاش نذارم مثل نه سال پ

 گهیساعت د میاز دوست هام که داروخونه داشت زنگ زدم عکس نسخه رو براش فرستادم قرار شد بعد از ن یکی به

 قرص ها به دستم برسه 
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 چشم هام گذاشتم، چشم هام رو هم رفت... یساعدم رو رو دمیتخت دراز کش کنار

 

 گفت:  ناینشستم م نایم کنار

 ندارم. لیمن م _

 اخم هاشو جمع کرد و گفت: احسان

 دم. یبرات سفارش م یدوست دار یدونم تو چ یمن م یندار لیکه م خودیب _

 نگاهش کردم.  یدفعه من برزخ نیبا التماس همه رو نگاه کرد که ا باز

 لب گفت:  ریز آروم

 غولتشن زور گو.  _

 با نمک صحبت کرد.  یلیحرفش خنده ام گرفت خ به

 تا ته خورد. یسفارش داده بود اونم که عاشق بستن یمعجون یبراش بستن احسان

 مظلوم گفت:  نایکه م رونیب میرستوران اومد از

 ! مانیپ _

 جونم؟ _

 بودم.  یمن که دختر خوب_

 خب؟ _

  ؟ییجا هی یبر یمنو م_ 

 کجا مثال؟_

 ام... بام تهران._
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 اولش که دلم سوخت.  نییانداخت پا سرشو

 بعدش گفتم:  اما

 زم؟یبه سرم بر یمن چه خاک یچ یافتاد یرفت چ جیاونجا سرت گ میخب خوشگله اگه بر _

 شد و گفت:  یعصب

 حرف نزن اصال نبر.  ینجوریا _

 بام.  میبراش سوخت با احسان صحبت کردم که بر دلم

ذارم... تنهاش ب دینبا گهیکلنجار رفتم که د ینبودم ته دلم با خودم کل یکردم اما بازم به غمش راض یم تیرو اذ نایم

 .میشد ادهیپ نیاز ماش میدیبه بام رس

 

 . نایخاله ا یخونه  انیبه همه زنگ زدم تا ب میدیساعت به خونه رس یخورده ا کویاز  بعد

 نایما سبز شد. بهش نگاه کردم که سمت م یخودم جلو یپسر جوون هم سن ها هی میآپارتمان رو باز کرد درب

 برگشت و گفت:

 مزاحمتون شده؟ _

 در جوابش گفت:  نایم

 . رینخ _

 حسابشو بزارم کف دستش.  دیاگه شده بگ_

 و گفتم:  دمیاشون هست خند هیشدم پسر همسا متوجه

  میشو با هم بر ادهیبابا پ واشی _

 و گفت: برگشت
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 با خانوم بودم نه شما. _

 هستم خودمم تا آخر عمر مراقبشم شما برو نگران خواهر و مادر خودت باش. شییمنم با شما بودم پسر دا_

 نگاه کرد و گفت:  نایاومد طرف م یازش در نم یخورد خون یشده بود که اگه کارد هم م یجور پسره

 سالم عرض شد شرمنده فکر کردم مزاحم شده. _

 زد و گفت:  یشخندین نایم

 به نظر شما؟  ادیخونه هم م یمزاحم تا تو_

 کرد.  تیطرفو بد جور خ دمیخند یکل نایحرف م نیا با

م با ه نایکرد. منو م یبود و مارو بر انداز م ستادهیسمت پله ها رفت با سرعت ازشون باال رفت پسره هنوز دم در ا به

 .میو در رو پشت سرمون بست میداخل خونه رفت

 مبل نشسته بود گفتم:  یکه با چادر رو نایکردم به م رو

 شه؟  یمزاحمت م شهیهم_

 . هیچند سر_

 مبل ولو شدم  یگفتم و رو یا باشه

رفت و  جیخواست بلند شه که سرش گ نایزنگ اومد احسان بود م یبود صدا میساعت نگاه کردم ساعت دو و ن به

 دستام گرفتم و گفتم  یرفتم صورتش رو تو نایمبل نشست بلند شدم در رو باز کردم با آب سمت م یدوباره رو

  ؟یخوب_

 رم لباس هامو عوض کنم.  یآره خوبم م_

 زمان با حرف زدنش سمت اتاقش رفت.  هم

 کمرنگ.  یشلوار و شال آب هیپر رنگ تنش کرده بود با  یمانتو آب هیاومد  رونیاز اتاق ب قهیاز ده دق بعد
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 شربت درست کنه. نایم یهم گفته بودم برا نایبه سار میاحسان نشسته بود منو

 چشم هاش هست. دنیبکنه چون احتمال تار د یبزارم رانندگ دیافتاد دکتر گفته بود نبا ادمی

  ؟یشد چ یم شیاگه طور مانیخواست خودمو بزنم اه پ یدست سرم رو ماساژ دادم دلم م با

 نایشربت رو برداشتم دادم دست م وانیبودگ ل سادهیشربت جلو روم وا ینیمنو به خودم آرود که با س نایسار یصدا

 نشسته بود. میکه مبل کنار

 خورم.  ینم یعنیالتماس بهم نگاه کرد  با

 کرد.  کیرو ازم گرفت و به لباش نزد وانیاشاره کردم ل وانیهامو جمع کردم و به ل اخم

احسان بود حرکت  شنهادیکه پ ییاز رستوران ها یکیو سمت  میرفت رونیاز خونه  ب ینفر 4ساعت  میاز ن بعد

 .میکرد

 و با خنده گفتم: نایکردم به م رو

 احسان خندم گرفته. شنهادیبه پ _

 کنما. یلهت م امیبه داداشم نخند ها م ؟یواسه چ_

 .نیبا هم بر نایتو و م میر یبا هم م نایگفت منو سار_

 . دیانگار متوجه منظورم شد بلند خند نایم

 کردم بهش و گفتم:  رو

 به نظرت؟ خوانیهمو م _

 شک ندارم._

 ...مینزد یتا مقصد با هم حرف گهید و
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 زنگ خورد  مینشسته بودم گوش نایتخت کنار م ینه صبح بود. رو ساعت

 بود جواب دادم:  احسان

 الو داداش؟ _

  ؟یالو داداش احسان خوب_

 خونه؟  نیومدین شبیکجاس چرا د نایخوبم داداش م_

 گفتم حالش خوبه آروم تر شد   یقرص خوردنش رو به احسان گفتم نگران شد اما وقت هیقض

  نایسار یکه بهتر شد ببرمش تهران خونه  نایشد آخر شب حال م قرار

اعت تا س یعنیهم شش ساعت گذشته شه. حاال  یکامال خوب م نایو چهار ساعت حال م ستیگفته بود بعد از ب دکتر

 شه. یده شب خوب م

دارو ها اثر  نیکردم دارو هاشو خورد دکتر گفت با خوردن ا داریرو ب نایدوش گرفتم لباس هامو عوض کردم م رفتم

 .رهیم نیخواب کامال از ب

 از جاش بلند شد و گفت: نایم

 خواب ندارم  گهید _

   ریدوش بگ هیباشه پس برو _

 گفت و به سمت در حمام رفت.  یا باشه

 کرده. چشم هاش پف کرده بود. هیدوش گر ریبود از چشم هاش معلوم بود ز ازدهیاومد ساعت  رونیحمام که ب از

 و گفت:  دینشست خند ییرایمبل داخل پذ یاومد رو دیرو پوش شبشیو شلوار د مانتو

 ؟دیکن یم کاریردم شامو من پختم پس شما ها چک زیکل خونه رو من تم روزید  ستیآقا قبول ن نینامرد یلیخ _

 ؟یبد یبهم چ یخوا یاونوقت ناهار م

 گفتم: دمیخند بلند
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 . گهیغذا ها رو د میخب ما خورد ییپرو یلیخ _

  میدیهم هر دو با هم خند بعد

 خنده هام گفتم: ونیم

  ؟یبعدشم هنوز صبحونه نخورده فکر ناهار _

 :دیخند بلند

 خب گشنمه._

 گفتم: دمیآب خورد خند وانیل هیحرفش از جا بلند شد  نیا با

 . رونیب میر یبخور ناهار م زیچ هیخب صبحونه  _

 حرفم خوشحال شد و گفت: باشه. نیا با

 نشسته بودم اومد  ییرایبه سمت من که داخل پذ ریپن یگوجه خورد کرد با تکه ا اریآشپز خونه رفت خ سمت

 . میناهار خوشمزه بخور میبعد بر میبخور ایب_

 ها گفت. مردم از خنده با خنده گفتم:  کیاش رو مثل بچه کوچ جمله

 بود خفه بشم. کیچه طرز حرف زدنه نزد نیا وونهید یدختره _

 قهرمگ  یخوب کردم و در ضمن من هنوز با جنابعال_

  ؟یسر چ_

 .شینه سال پ_

 رو گرفتم:  نشیآست یجمله خواست بره گوشه  نیگفتن ا با

 غذا تو بخور باشه قبوله قهر باش اما با خودت لج نکن.  نیبش_

 انداخت و مشغول لقمه گرفتن شد.  نییپا سرشو
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 گرفت باال لقمه رو داد دستم: سرشو

 .یکن ینگاه م یشما که دار_

 رو کردم سمتش  خوشمزه بود یلیهزار نوع غذا بهم مزه داد خ یلقمه رو ازش گرفتم و خوردم به اندازه  دمیخند

 .گهید یبک_

 جمع کرد  یهاشو به شوخ اخم

 خوام درست کنم. یشما آخه؟ نم ییچقدر پرو_

 باشه درست نکن. _

 برام درست کرد و گفت: یخشن بهم انداخت و دوباره لقمه ا ینگاه

 کردن. ینزار به حساب آشت نویا_

 جا بلند شد رفت سمت اتاق  از

 کمرنگ هم کرده بود  یلیخ یلیخ شیآرا هیبود  دهیرو پوش چادرش

 سمت و گفت: اومد

 م؟یبر _

 .میمو هامو شونه کنم بر_

 گفت و به سمت باغ رفت  یا باشه

 چون اونو به جون خودم قسم داده بودم.  کنهینم یعجله موهامو شونه زدم مطمن ئبودم کار با

 شد و گفت:  رهیبهم خ نایپله ها رفتم م سمت

  اره؟یب یمنو ک نیخب آدم باهوش ماش _

 پگ میناهار بخور میر یم یاز اونجا همگ رهیخودش م نیبا ماش یتا تهران هر ک نجایاز ا_
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 تعجب گفت:  با

 ؟یهمگ_

 . نایمن تو احسان سار_

 ...میبه راه افتاد نایم یرو روشن کرد با هم به سمت خونه  نیرو گرفت ماش نشیماش چییگفت سو یا باشه

 

 دهنش گذاشتم و بهش گفتم: یت رو تواشاره تمام شکال کی با

 ؟یتو که شکالت دوست نداشت _

 االن عاشقشم. _

  ؟یعاشقش شد یچجور_

 و کجا.  یو ک یگم حاال بماند چجور یکه عاشق شدم رو بعدا م یطور_

 : زدینکردم مشکوک حرف م یازش سوال گهید

 سمت پنجره کردم و گفتم:  صورتمو

  رهیگ یاز روزمو م یوقت هیشه القل  یم یچ نمیرم بب ینشده فردا حتما م ریبرم ثبت نام تو کالسا تا د دیبا _

 صاف کرد و گفت:  صداشو

 اکثر کالس هام االن صبحه هشت تا فوق فوقش دوازده   ؟یچ شیبق  یفوقش چهار ساعت تو کالس باش_

 کنم.  یم دایکار پ_

 ؟یچه کار_

 خدا بخواد. یهر چ_

 بود چشمامو باز کردم. مانیشدم پ داریدادم با تکون خوردن دستم از خواب ب هیتک شهیبه ش وسرم
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 شدم گفتم:  ادهیپ نیهمون طور که از ماش میبود نایدرب منزل عمو ا 

 خوره.  یرو م نایبمونه سار نجایا میخونه اون احسان خنگم ببر میشب بر دیلطف کن _

 و گفت:  دیخند مانیپ

 خانم خانما. دییبله بله چشم حتما شما امر بفرما _

 تو. ایحاال ب ولیا_

 گفت منتظر نموندم رفتم داخل خونه.  یا باشه

 شش بود. ساعت

 .زهیاز جونم مثل مادرم واسم عز شتریدوسش دارم ب یلیاسمش پروانه هست. خ دمیرفتم صورت زن عمو رو بوس 

 .آوردیدر م یهمش مسخره باز نایو احسان هم وارد شدن سار مانیمبل نشستم پ یرو 

منم  ختیاحسان فلفل ر یچشم هام داخل خورشت ها یجلو نایسار میدیرو چ زیهشت شد زن عمو و من م ساعت

 دهنم گذاشتن  یفلفل تو یلقمه رو خوردم انگار تکه ا نیاول مینشست زیسکوت کردم سر م

با شک  دیبار یترس از چشم هاش م نایآشپز خونه اومدن سار یبلند شدم همه به دنبالم تو زیبا سرعت از سر م 

باال آوردم همون طور  نکیس یکردن سرمو از رو یاحسان زن عمو مات و مبهوت بهم نگاه م مانیکرد پ ینگام م

 گرفت زن عمو گفت:  شیدادم دهنم آت هیتک نتینشستم و پشتمو به کاب

 هو؟ی دختر چت شد نایم_

 و گفتم:  دمیخند

 فلفل به خوردم داد.  ناینگران نباش سار_

 با من من گفت:  نایسار

 خواستم به خورد احسان بدم  یبه... ب... بخدا از قصد نبود م_

 گفت:  مانیبلند شدم که پ نیکردن از زم ینگاه م نایبه سار رهیخ رهیخ همه
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 .یرو بخورکل خورشت ها  دیبود اما حاال با یمسخره ا هیشوخ_

 گفت: احسان

 بدو. زیبدو برو سر م یآخ داداش گل گفت _

 جلو و گفتم: رفتم

  ن؟یآورد ریواسه خودتون هان؟ تنها گ دیگ یم یچ_

 رفتن   زیو به سمت م نییآوردن سرشون رو انداختن پا کم

 خوردم اونم که عشق گوشت داره. یبا احسان م دیشانس خورشت نداشتم و با از

ه ب مانیکه پ میخورد ییچا مینشست یکم  میخشک کرد میشست میجمع کرد نایشام ظرف ها رو با کمک سار بعد

 احسان گفت:

 . رهیساعت ده شد د گهید میداداش بلند شو بر _

ا هم ب ادیقرار شد فردا ب میکرد یخدافظ نایبلند شد از سار یحرف چیهم که انگار کوه کنده بود از جا بدون ه احسان

 ثبت نام.  میبر

سمت  یحرف چیخونه بدون ه میدیربع رس کیبعد از  میاحسان شدم سمت خونه حرکت کرد نیبار سوار ماش نیا

 ...دمیاتاقم رفتم و خواب

 

  نایم#

 خواست برم و فقط داد بزنم. یامروز دلم م ارتگاهیز ایرفتم بام تهران  یگرفت م یهر موقع دلم م من

 ناراحت بشه  یتا مبادا کس اوردمیخودم ن یاما به رو دیکش یم ریقلبم ت 

 .میدیمقصد رس به

 شدم.  رهینامعلوم تو آسمون خ یبه نقطه ا نجاافتادمیکه با مامان اومدم ا یبآر نیآخر ادی ستادمیبام ا یرو



 ییدوستت دارم آرامشم تو

 
125 

 

 یاشک ها ،یزدم. بازم اشک، بازم گر یپوزخند دمیگونه هام کش یگونه هام راه باز کردن دست رو یداغ رو یآب

 لبام اومدن با دستم پسشون زدم رو کردم به آسمون از دل پرم به خدا گفتم: یشورم تا رو

 انی. بگو مادیخوام خدا خداااا بگو مادرم بر گرده. بگو ب یخواد. من مادرم رو م یکنه دلم مادرمو م یقلبم درد م ایخدا

قلبم درد  ادتهی یامروز دلش گرفته. مامان نایم مادرشو بغل کنه. قهیدق کیاما  رهیحاضره بم نایدلتنگشه، بگو م یلیخ

بغل امن همه جا جار بزنم  هیواسه  دیچرا با ییاالن کجا یکرد یم غلمب گرفتیخواست دلم م یگرفت دلم بغل م یم

رلم رو کنت ؟یتنهام گذاشت ینجوریکارت کردم که ا یمگه من چ شمیپ یایب قهیدق کیبه خدا بگم تو واسه  دیچرا با

صورتم  ینشستم و دستامو به حالت حصار رو نیزم یخوام رو یآدم و بلند داد زدم: خداااا مادرمو ماز دست د

 گرفتم.

شونه هام نشست. سرمو باال آوردم احسان بود تمام.  یرو یدست یکرد. گرم سیداغم صورتم رو خ یاشک ها 

 یبغل احسان افتادم و هق هق م یتو هیتوجه بهشون از شدت گر یکردن. ب یکه اونجا بودن منو نگاه م یتیجمع

 داشتم. یبیاومد حس عج یکردم. بدنم سست شده بود نفسم در نم

 از پشت کمرمو گرفت برگشتم  وفتمیبلند شدم خواستم ب نیزم یزور از رو با

 بود.  مانیپ

کرد رو باز  نیرفتم احسان درب ماش یدستش گذاشتم و به سمت خروج یزدم دستم رو رو یپوزخند یحال یب با

حرکت  نایسار یسپرد  خودشم پشت رل نشست و سمت خونه  یبغل خودش به آغوش صندل یهم منو از تو مانیپ

 کرد. 

 یلعنت نیزم نیا یجز من رو یا گهیاز مادرم جدا بشم آدم د دیکرد آخه چرا من؟ چرا من با یداشت خفم م بغض

 نبود؟ 

گرم گونه هامو لمس کرد اشکامو پاک کرد و  یدست ختمیر یداده بودم و به حال خودم اشک م هیتک شهیبه ش سرمو

 هم زمان گفت:

به خاطر  یهاتو هدر داد دیمروار ایدن یبار تو کیوقت هدرشون نده  چیواسم ارزش دارن ه یلیها خ دیمروار نیا_

 هیه. درسته گراز پول و مقام و ثروت ارزش دار شتریمن ب یتو برا ینره اشک ها ادتیکارو  نینکن ا گهیاشتباه من د

دونم که ازم خوشت  یکه من مردم م یوقت یحتبخند  شهی. همیقشنگ تر یخندیاما م یشیخوشگل م یکن یم

 کنم یازت خواهش م یزیر یو اشک م یکن یم هیهم گر زیچ نیتر کیدونم تو دلت پاکه سر کوچ یم نمیاما ا ادینم
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منم واسه تو اما اشک  یواسه خودت خنده و شاد ایتو دن یها یکه واسم ارزش داره رو هدر نده شاد ییاشک ها

 حروم بشه.  ییمن نزار جا ههاتو فقط نگه دار واس

داد با دستش جفت چشم هامو پاک  یاما غرور دخترانه ام اجازه نم یکه هست یخواست بغلش کنم بگم مرس یم دلم

 کرد و گفت: 

 حاال بخند تا برات شکالت بدم. _

 کرد با تعجب بهش نگاه کردم گفتم: یم یبا دست چپش رانندگ کردیمدت که داشت صحبت م نیا تو

 با دست چپ؟ -

وار با دختر س یبا جفت دست بلد باشه چون وقت یرانندگ دیگفت پسر با یداشتم که م قیرف هی ریبخ ادشیآره _

 خوره. یبه دردش م شهیم نیماش

 من به خنده افتاد  یهم از خنده ها مانی. پدنیبلند شروع کردم به خند 

 گفت:  دهیبر دهیخنده هاش بر تو

 کنم. یباشه دوستم رو بعدا بهت معرف ادمی_

 باشه، ازدواج کرده؟_

 . شهیعروس گهینه نامزده عاشق نامزدشه چند وقت د_

 خوشحاله پس؟  یبا عشقش هم که ازدواج کرده االنم کل گهیجان مبارکش باشه خوبه د یا_

 آره ذوق مرگه بچم. _

 شکالت ها اشاره کرد و گفت: بخور واسه شماس.  رفط

 گرفتم... مانیداشبورد شکالت ها رو برداشتم باز کردم سمت دهن پ یرو از

 

 گفت: مانیاومدن پ زیسر م مانیو پ احسان
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 کالس چطور بود؟ _

 واسه کنکور آمادتون کنم که همه هنگ کنن.  یگفت جور یبد نبود. معلمش م یه_

کردم براش دلشو گرفته بود و  فیکه انگار جک تعر مانیرو در آوردم پ ریدب ینده  آخه اداخ ریزدن ز جفتشون

 بود. مین ازدهویبه ساعت نگاه کردم ساعت  نطوریاحسان هم هم دیخندیم

 حاظر شد و گفت: قهیبلند شد بعد از پنج دق احسان

 خودم.  شیبرمت پ یدنبالت م امیبا اجازه برم شب م _

 . یمن کالس دارم داداش_

 اومدم خونه. دیشه شا یم یچ نمیباشه گلم بب_

 صداش زد و گفت: مانیپ دیپوش یکرد. داشت کفش هاشو م یگفتم خداحافظ یا باشه

 خودم اجازه هست؟ شیبرم شرکت پ یرو م نایامروز م _

 داشته باش. مویآبج یما هم دست شماست. فقط هوا یآره داداش اجازه _

 کردن و رفت. یخداحافظ

 گفتم: ییبا پرو منم

 شرکت. امیمن دوست ندارم ب _

 چرا؟_

 درس بخونم. خوامیم_

 شه.  یهم مزاحمت نم یکس یخون یدرس م ینیش یتو اتاق خودم م یایشرکت م_

 خواستم زبون باز کنم. یاوردیبهونه جالب تر م هیخودم گفتم: خب خاک تو سرت  با

 گفت: مانیپ که
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 .مینکن حاضر شو بر یبهونه تراش _

 

 با سرعت سمت اتاق رفتم و حاضر شدم... دمیظرف غذا کش یرو تو ناهار

'''''''''''''''''''''''''''''    

  مانیپ#

 منم تمام ظرف ها رو جمع کردم و شستم. انیداخل اتاق رفت تا آماده بشه تو اون م نایم

نم بود کمر بند شلوار م دیمثل من کمر بند مانتوش سف قایبود دق دهیپوش یاومد سر تا پا مشک رونیاز اتاق ب نایم

 هامون. یبود جالب بود تمام لباس هامون با هم ست بود مثل بچگ دیسف

و ت میدیراه بود درب شرکت رس قهیتا شرکت چهل دق نایم یشدم از خونه  نیسوار ماش رونیب میخالصه از خونه زد 

 نزنم. یدادم حرف حیخوند ترج یهم کتاب م نایراستش م میبود رد و بدل نشد تمام راه ساکت یحرف انیاون م

 ...میداخل شرکت رفت نایرو دست نگهبان دادم و همراه م نیشد من هم ماش ادهیپ نیاز ماش 

 

اومدم موهامو  رونیسمت حمام رفتم دوش گرفتم از حمام ب یفکر چیشدم. بدون ه داریساعت هفت از خواب ب صبح

 . دمیلباسامو پوش دم،یسشوار کش

شدم داد زدم اما انگار نه انگار که  یپهن بودن. کفر نیزم یو احسان مثل جنازه رو مانیاومدم پ رونیاتاق ب از

 وار گفتم:  دیآب رو برداشتم و به حالت تهد یکردم بطر دارشونیب

 آب سرد دستمه.  یبطر نینشد ن،یشد نیشد داریشمورم ب یتا سه م _

 گفت:  یبه حالت قشنگ و ملوس مانیپ

شدم معجون مهمونت کنم بزار  داریدم ب یقول م یدوست دار یلطفا تو رو خدا. خستم بزار بخوابم جان هر ک _

 بخوابم. ساعت دوازده جلسه دارم بزار بخوابم کسل نباشم.

 براش سوخت.  دلم
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 :گفتم

 منتظرمه.  نایرم سار یپس خدافظ من م _

 انیشدم. سمت آموزش و پرورش رفتم اونجا با سار نیرو برداشتم و سمت در رفتم سوار ماش چییسو یمعطل بدون

رفتن بوق زدم و اونا رو هم  یم ادهیکه پ دمیرو د میرفتم دو تا از دوستام سحر و مر یقرار داشتم همون طور که م

 سوار کردم. 

 گفت:  میادامه دادم. که مر یرانندگ به

 . هیکمامانت رفته تر دمیشن _

 رفتن حال کنن.  گهیآره د_

اسم  ثبت نام یبرا می. داخل رفتادیکه به سمتم م دمیرو د نایسار میشد ادهیپ میدیبه مقصد رس دنیخند جفتشون

 اومدم. رونیرو هم دادم و از اونجا ب هیاز شهر یمیآدرس شماره تلفن همراه خودم و احسان رو دادم ن

 از پشت صدام زد  یکی

 بود.  میمر

 نگاهش کردم و گفتم:  گشتمبر

 جانم؟ _

  م؟یقهوه بخور هیاول مهر  ادیبه  میبر_

ر س دیبا میساعت هشت بود ساعت هشت و ن میسمت رستوران دنج رفت میو مر نایرو گرفت من سار یشد اوک موفق

 پاس کنم؟  یخوردم که کالس هاشو چجور یکنکور رو م یبچه ها گرم صحبت بودن اما من غصه  میبود یکالس م

 کردم سمت آموزشگاه رفتم. یبچه ها خداحافظ از

 شدم.  یم وونهیآموزشگاه وارد شدم. اونجا بود که داشتم د داخل

 .شیحالم گرفته شد نه راه پس داشتم نه راه پ بیعج شهیهم کالس هاش مختلط برگزار م نجایا دمیفهم
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لط. مخت یکردم دانشگاه مختلط. کنکور سراسر یدت معا تیوضع نیبه ا دیبدم با لیخواستم ادامه تحص یاگرم م و

و از  سیپل یاداره  ریدستگ ننیبب ابونیدختر تو خ هیپسر رو با  هیخدا بعد اونوقت اگه  یآموزشگاه هم مختلط. وا

 . دنیخند دنیبودن تا منو د هجور حرفا. داخل کالسم رفتم سه چهار تا پسر جمع نشست نیا

 اول نشستم جزوه هامو در آوردم و شروع کردم به خوندن. مکتین یرو

 عاشق درسم بودم. یبچگ از

که آرزو  دمیبلند کش نیه کیشونه هام احساس کردم  یرو رو یدست ینیخوندن جزوه ها بودم که سنگ مشغول

  دمیدوستم رو پشت سرم د

 پاهام و گفتم:  یشدم رو بلند

 مردم از ترس.  یلعنت یکرد یخدا لعنتت نکنه صدام م _

 گرفت گفت:  یخودشو به زور م یخنده  یکه جلو آرزو

 سالم عرض شد جانم! _

 زهر مار جانم._

 . دنیخندیما دو تا واسه خودمون مثل تئاتر بود همه م میراه انداخته بود یشیجمع رفت رو هوا نما کل

 شناختم گفتم: ینم گهیسحر و چند نفر د میمر نایکه اون پسرا سار یرو به جمع برگشتم

 . نیدرمون نخند یدرد ب _

 ساکت شدن و سر جاهاشون نشستن.  همه

 و گفت:  کمیاز اون چهار تا پسر اومد نزد یکیرفتم که  یتموم شد سمت خروج کالس

 نداشتم. یمنظور دمیخوام اگه امروز بهتون خند یعذر م _

 ؟ینداره آقا یکنم و اشکال یخواهش م_

 هستم. یاحمد_
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 شم. یعال خداحافظ بعدا مزاحم مخوشبختم ف_

 و با عجله سمت پله ها رفتم. 

 بس که خسته بودم. نمیرو بب نایصبر نکردم سار یرو روشن کردم سمت خونه حرکت کردم حت نیماش

افتادم.  مانیحرف پ ادیکنم  دارشونیو احسان هنوز خواب بودن ساعت ده بود. خواستم ب مانیرو باز کردم پ درب

 لسه دارم بزار بخوابم تو رو خدا خستم.ساعت دوازده ج

 لبهام نشست. یرو یخود آگاه خنده ا نا

ناهار هم عدس پلو درست کردم چون خاله  دمیصبحونه رو چ زیلباس هامو عوض کردم سمت آشپز خونه رفتم م 

بود  زدهایبرد سر کار بهتر بود به ساعت نگاه کردم  یخورد م یکه خونه نم نیبره سر کار از ا یغذا م مانیگفته بود پ

 منم رخت خواب ها رو جمع کردم... تنکردم تا اونا دستو صورتشون رو شس داریو احسان رو ب مانیپ

 

 اومد سمتم و گفت: یمنش

 قربان. نیسالم خوش اومد _

 .ریسالم وقتتون بخ_

 د؟یکن ینم یمعرف_

 برگشتم و گفتم: سمتش

 هستن. یریخانم ام میهم منش شونیجان ا نایهستن و م یمحمد نایلم مدختر خا شونیا _

 دستش رو برد جلو و گفت: خوشبختم. نایم

گرم گرفت و خوب رفتار  نایبا م یتعجب کردم چجور رهیگرم بگ ینبود که با هر کس یدختر یریخانم ام قتشیحق

 کرد. 

 صدام زد و گفت:  یریرفتم که ام یم داشتم
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 .دیزارع داخل اتاق کنفرانس منتظرتون هستن امروز جلسه داشت ریاردش یآقافروزان،  یآقا _

 کردم. یعامل احوال پرس ریزارع و مد یرفتم داخل اتاق و با آقا 

 گفت: زارع

 پدرتون کجا هستن؟ _

 . انینم نجایا یرفتن و تا زمان یپدرم سفر کار _

 تا چند وقت؟  یعنی_  

 سال.  کیتا حدودا _

 از جاش بلند شد و گفت:  زارع

 بندم. یاما من با پدرتون قرار داد رو م _

 کار کردم.  نجایا یکیاما من هم فروزان هستن پسر همون پدر از کوچ_

 

   ا؟یکنم خدا کاریکمکم کن چ ایشه خدا یناراحت م یلیبابام ازم خ میپروژه رو از دست بد نیا اگه

 . مریمن با پدرم تماس بگ دیلحظه صبر کن کی_

 : دیجلوم سبز شد ازم پرس نایم

 د؟یتا مصاحبه کن دیهمه طول کش نیچرا ا_

 رو به من سپرده. نجایکنم؟ بابا هم ا کاریبابات باشه چ دیبا گهیم اروی نیا نایم_ 

 وارد اتاق شد من هم دنبالش رفتم.  یعصب نایم

 گفت: شما؟ یعصب یاز جاش بلند شد و با چهره  زارع

 فروزان پسر خالم هستن.  مانیپ یدختر خاله _
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 خب؟  _

 خواستم باهاتون صحبت کنم._

 شنوم خانم؟  یم نیبفرما بش_

 راحتم. دیهمون فروزان بگ_

 شنوم خانوم فروزان!  یم_

 یبه ما ضرر دیخوام بگم که اگه قرارداد رو شما با شرکت ما بهم بزن یاما م ستمین یحرفا من عدد نیگفتن ا یبرا_

 یهاشم ینداشته باشه و شما آقا اجیشما احت یرفته شده که به شرکت دو ساله  شیا انقدر پنداره چون شرکت م

شرکت شما نابود  یایدن نیفکر نکنم اجازه بد رهتو شرکت دا یکیزارع سهم کوچ یو آقا ییعامل شرکت شما ریمد

 بشه؟

شن ده که ج نیا ایشرکتتون  یبا شماست نابود یریگ میفروزان. حرفش رو گفت تصم نای.م یعنیشرکت فروزان  حاال

 ساله شدن شرکتتون... 

 کرد گفت:  یکه چهره اش رنگ عوض م یهاشم

 میزن یقرارداد رو بهم نم نینه ما ا _

 بزرگ به اوج برسه   یبا نام شرکت ها دیبا شماست شرکت ما دو ساله افتتاح شده و با حق

 فتن. ر رونیرو امضا کردن و از اتاق ب قرارداد

 کرد  یبود و رفتنشون رو تماشا م سادهیوا نهیدست به س نایم

 . دیخندیرفتم بغلش کردم و چند دور چرخوندمش اونم بلند م سمتش

 که سرشو گرفت و گفت: نیزم گذاشتمش

 .ینیریهم ش یهم معجون بخر دیمبارکه اما حاال با _

 زنگ خورد... نایم یرو برداشت که گوش فشیهم ک نایسمت اتاق کتم رو برداشتم م میرفت
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کنم؟  ارکیرفت کالس فردا رو چ ادمیانقدر که استرس گرفته بودم  امیخودم م نیگفتم من با ماش مانیافتاد به پ ادمی

 و صداش زدم: مانیرومو کردم سمت پ

 مان؟یپ_

 جان؟_

 کنم؟ کاریچ امیخودم ب نیرفت با ماش ادمیفردا کالس دارم _

 برمت.  یمگه من مردم خودم م_

 م؟یبرگرد یدور از جونت. ک_

 .میگرد یکه کارام تموم شد برم یساعت_

 انمیپ دادمیناشناس بود ترس وجودمو گرفت اما اگه جواب نم یزنگ خورد بازم همون شماره  میگفتم گوش یا باشه

 گوشم گذاشتم. یرو رو یگوش یحرف چیبدون ه شدیمشکوک م

 خنده بود و در آخر گفت: یازم فوت و صداب زدینم یحرف یکس

 نره مرگ هستم. ادتی _

 قطع کرد. ویگوش

 مان؟یه پبگم ب یعنیترسم  یگرفته م ینکنه منو اشتباه با کس گهیم یچ ایتمام تنم گر گرفت خدا دیلرز یم دستام

 نگو تو فکر بودم زبونم رو محکم گاز گرفتم  یچیساکت ه گمینم

 آهم بلند شد. یصدا

 .یداد زدم آ بلند

 شد  یترمز کرد با ترس گفت: چ مانیپ
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 نییگونه هام به پا یاشکام تند تند از رو کردیپر خون بود خواستم حرف بزنم اما نتونستم بد جور زبونم درد م دهنم

کردم  یداد دستم تمام خون داخل دهنم رو خال یکرد دستمال ادهیشد منو هم پ ادهیپ نیاز ماش مانیخورد. پ یسر م

 :گفتیو م دادیتکونم م مانیالم پر از خون شده بود پش

شناسمت  یبگو چته من م یدق داد ؟یفهمیمنو. م یدق داد یکنیم ینجوریچته دختر؟ حواست کجاست؟ چرا ا _

بس  هوفتیواسه دوستم ن یاتفاق نیتر کیکوچ یول رمیحاظرم بم نیبب یمن هیشناسمت دوست دوران بچگ یخوب م

 نکن. تمینکن اذ وونمیفکر نباش به فکر خودت باش د یب یکن یوونگیانقد د دیکن بفهم بفهم نبا

ار ک نیجمله بهتر نیحرف بهتر نیبود بهتر زیچ نینزدم سکوت بهتر یحرف چیه یول دمیحرف ها رو شن نیا تمام

 گفتم.  یمزاحمت رو بهش م نیسکوت بود حق داشت. اگه به فکر بودم، ا

فتم ر میدیهم که به شرکت احسان رس ینشستم اونم نشست تمام راه ساکت بودم وقت نیداخل ماش یحرف چیه یب

 اون تلفن مسخره بود. ریاستراحت اما تمام فکرم درگ یداخل اتاق واسه 

 یشرکت رو هم م یباهاش کار ها ییجورا هیشرکتش  رمیم مانیگذره هر روز با پ یم انیهفته از اون جر کی بایتقر

ز رفتم و ا یم بیزنگ زدم کالس هامو هم به ترت ینداشتم فقط با زن عمو دو سه بار تلفن یخبر هم نایکنم. از سار

اگه خطم  ینزنم و حت یحرف یکرد که به کس دمی. تهدزدیکه اون مزاحم هر روز بهم زنگ م نهیهمه وحشت ناک تر ا

شبا خوابم  زدیوحشتناک حرف م یلیخ دمیترس یطوفان باش. م هیگفت منتظر  یم کنهیم دامیرو عوض کنم پ

 بودم دهیچسب مانیپ ایبه احسان  ای قهیتنها بمونم تو هر د دمیترس ی. مبرهینم

 هیخصش یشده بود راننده  قتشیزنگ زدم که منو ببره حق مانیواسه تست هوش به پ رفتمیم دیپنچ شنبس با امروز

 .زنمیپشتک م شیعروس نایبه قول سار کنمیجبران ماما براش  خواستمیکه م یبه مقصد بردیمنو م ومدیمن دنبالم م

ز ا یکیکه  رونیب ومدمیشدم تست رو زدم داشتم م ادهیاومد دنبالم منو برد دم اون آموزشگاه تست هوش پ خالصه

 دیاچون حتما ب امیباشم نگفتم که حتما م دیبهم گفت فردا تولدشه و حتما منم با دمیمو د ییدوران راهنما یدوستا

دوستم از تعجب  ستادیکنارم وا مانیپ نیکه ماش میکردیصحبت م میداشت رمیاجازه بگ مانیاز آقا احسان و آقا پ

 .ینامزد کرد یگرد گفت نگفت یشاخ در آورد با چشما

 .ستینامزدم ن_

 گرد تر شد و گفت: چشماش
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 پس دوست پسرته _

 و گفت: رونیاومد ب نیاز ماش مانیپ دمیخند

 .رونیب زنهیوگرنه االن چشماش مثل فنر م کارتمیسالم. زود تر بگو چ_

 از خنده. مردم

 :گفتم

 پسر خالمه مثل برادرمه: _

 ناراحت شد. مانیچرا اما حس کردم پ دونمینم

 :گفت

 عجله دارم. میکن بر یخدافظ _

 گفت: نایت

 اوه چه جذاب._

 تولد افتادم و گفتم  ادیشدم وسط راه  نیسوار ماش میکرد یخدافظ خالصه

 بگم؟ زیچ هی_

 .شنومیهان؟بگو م_

 بد جنس دهیجوابمو م ینجوریکردم که ا کاریانگار چ وا

 منم دلم گرفته. میاحسان رو دعوت کرد نگو ن بر نایدوستمه من تو سار نیفردا تولد هم_

 خشک گفت: یصورتم نگاه کرد و با لحن تو

 بشم که گفت: ادهینو شرکت هم نبرد خواستم پم یمنو رسوند دم خونه حت شهیم یچ نمیبب_

 گفتم و رفتم سمت خونه. یباشه ا یبا خوشحال ادیبه احسان هم زنگ بزن بگو ب _
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  ختیمو بهم ر یافتاد و خوش وفتادیاتفاق م دیکه نبا یزیخونه رفتم چ داخل

 نایسار و مانیبه احسان پ دیکشیم ریمنتظرم قلبم ت صبرانهینام دوباره زنگ زد و گفت منتظر طوفان باش ب یب اون

 یکه ناراحته بابت حرفم عذر خواه دمیاومد د مانیاول از همه پ  موندمیزنگ زدم تا شب خونه باشن حداقل تنها نم

و  میو احسان اومدن طبق معمول باهم شام خورد نیرکه مشکلش کجا بود و بعدش سا دونستمیکردم اما بازم نم

  میدیخواب

 مانیپ#

خودم تا لباسامو عوض کنم و بچه  یصدا رفتم خونه  یکسل بودم همه خواب بودن ب یلیشدم خ داریجمعه ب صبح

 5 ساعت کردمیکارو م نیا دیگفت دلم گرفته با نایچون م یهر چند حوصله نداشتم ول نایهارو ببرم تولد دوست م

حرکت کردم  نایم یخونه  شدم سمت نیشگفت حاظرن منتظرن ک من برم دنبالشون سوار ما نایزنگ زدم به سار

 بود. دهیساده بوداصال به خودش نرس یلیخ نایم نییرو زدم اومدن پا فونیآ

 

 بود. دهیدونم چش شده بود انگار که کال نخواب یپف داشت نم چشماش

امارت بزرگ بود جشن تولد هم اونجا بود. همه  کی نا،یدوست م یرو به مقصد رسوندم احسان هم اومد. خونه  اونا

ا کرد و ب یچشم پوش نایا یهمه  یرو نایبودن م دهی. پوشگهید یزایچ یلیکوتاه جذب و و و خ یلباس ها دنیرقصیم

به من و احسان دستشو آورد جلو  دیکرد رس یپرس لاحوا نایو سار نایمانتو نشست همون دختر اومد سمتمون با م

احسان رو خفه کنه. تو  ادیه گفتم االناس که بک کردیچپ چپ نگاه م نیهمچ نایسار میکدوممون دست نداد چیاما ه

  دمیدلم غش غش خند

از دلش در  دیاز من ناراحت شده با دیکردم که چرا تو خودشه واقعا اعصابم خورد بود. شا یرو درک نم نایحال م اون

 ینده اگ نینگاه کن ما کادو به ا-گفتن:  یما نشسته بودن با خودشون م یکنار زیتو فکر بودم چند تا دختر م ارمیب

 چیکه ه یچهار تا پسر دختر که اونجا نشستن در صورت اونبه  دهیبود بعد رفته چسب چیه نایبه نظر ت میآورد

  اوردنین ییکادو

 کادو دادن. دنیموندم تا موقع رس منتظر

 از همه همون چند تا دختر کاد  هاشون رو دادن. اول
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 پول داد. یکیخرس  یکیآورده بود  شیلوازم آرا نیج کی یکی

رد شدن و گفتن نگاه کن مثل گدا ها نشسته  نایدخترا از کنار م دیکادو هاشون رو دادن نوبت به ما که رس بیترت به

 .دهیکادو هم نم

طال  ست مین هی میکادو ها رو داد میرو گرفتم رفت نایرو تحمل کنم. از جا بلند شدم دست م نایاهانت به م نتونستم

کنار  کی میستادی. اشتریهم ب نایکه شامل انگشتر دستبند و پالک بود. دخترا هنگ کرده بودن خود ت میگرفته بود

 یبرزخ یو دستبند و گوشواره بود و باز هم با چهره  ریجو احسان بهش دادن که پالک زن نایسار گهیست د مین کی

 گفتم: نایبه م نییدم سرمو انداختم پاز یتلخ یاون چند تا دختر مواجه شدم  خنده 

 .نیایشمام زود ب رونیب رمیمن م _

 ...رونیگفت. از اون سالن زدم ب یا باشه

  نایم#

 دستم رو گرفت. یاز سالن خارج بشم که دست خواستم

 گوشه و گفت: هیبود منو کشوند  نایپشتم رو نگاه کردم ت برگشتم

 ازت بخوام. یزیچ هی خواستمیراستش م نایم_

 بگو!_

 ؟یکنیبگم قبول م_

 باشه؟ یتا چ_

بهم؟ چشمام گرد شد  یشمارشو بد یتون یبه قول خودت داداشت خوشم اومده م ایمن از پسر خالت  قتشیحق_

بهش گفتم تو زنگ نزن  یشماره رو دادم ول نیبندازم به خاطر هم نینتونستم روشو زم کشهیمنو م مانینه پ یوا

 .دهینشون م یچه عکس العمل نمیبهش بدم بب شمارتو بده تا من

 گرفتم. مانیپ یاونم برا یرو دادم بهش و شماره  مانیپ ی شماره

 گفت: نایسار
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  یکنیم کاریدختر دختر معلومه چ_

 برم که مچ دستم رو گرفت و گفت: خواستم

 کارو نکن عاقبت نداره. نینکن ا _

 .یبیخدا چه حس عج یچرا وا دونمیدوسش داره. بغض کرده بودم نم یدیمگه نشن یابج_

 مچ دستم رو فشرد و گفت: نایسار

 .گمیکارو خواهرانه م نینکن ا نایشو م داریب _

تا  یتمومش کن یخوا ینم یاریهست که سرم م ییچه بال ها نیا ایخدا نیماش یرفتم تو ومدیداشت در م اشکم

 .میبود دهیچشم هامو باز کردم دم خونه رس

 کردم. فکرامو

 رو گذاشتم رو داشبورد و گفتم: شماره

 ازت خوشش اومده. نایت _

 نکردم چه برسه به تشکر. یخداحافظ یحت نییاومدم پا نیگرد و قرمز شد مثل خون از ماش چشماش

 زنگ خورد. یخونه گوش یرفتم تو ومدین نایسار اما

 زجرم نده. ینطوریا یکردم ول یخدا تمومش کن خدا ببخش اگه گناه بهیهمون غر بازم

 الو بفرما؟ _

 داد. لمیمزخرف تحو یخنده _

 خودتو نشون بده خسته شدم. یکه هست یطوفان مرگ هر چ_

 اول از همه عشقت. کنمیهاتو دونه دونه نابود م یتمام دورو بر یبزن یحرف یدختر اگه به کس نیبب_

 قطع شد. یگوش
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 ...دمیکردم و خواب هیندارم. زار زار گر یمن که عشق گهینه نه نکنه احسانو م هیعشقم ک عشقم؟

 

 مانیپ#

 شماره رو داد و رفت. نایم 

 هنوز نرفته بود اومد جلو نشست و گفت: نایکرد سار یم وونمیداشت با کارش د یبیدختر عج چه

ون تاگه نه که خود نیجواب مثبت بد نایبه ت دیکن یفکر رو م نیکنه که کارش درسته. اگه شما هم ا یفکر م نایم _

 . دینسوزون نایم شیآت یرو تو

 .شهیم رهیجا خ هیچشماش پف داره، قرمزه  زنهیانقدر شکسته شده؟ اصال حرف نم نایچرا م_

 یخوام الک یدونه. فقط ازتون م یشده خدا م ینطوریخوابه چرا ا یشبا نم زنه،یدونم. باهام حرف نم یمنم نم_

 با اجازه. دیلطفا خوب فکر کن دیرینگ میتصم

 داشبورد گذاشتم. یشماره رو تو نییرفت پا نیماش از

 وونهید وونه،ید یدختره  نایم نا،ی. منایبکوبم م واریخواست سرم رو به د یکردم دلم م یم یرانندگ یکالفگ با

 کارو نکن  نینکن نکن نکن با من ا کنهیم تیهمش اذ وونهید وونه،ید

 تمومش کن تموم کن. اه

زنگ زد که زارع اومده شرکت سمت شرکت حرکت کردم زارع چند تا برگه  یریخونه خواستم بخوابم اما ام دمیرس

 امضا کردن. یآورده بود برا

 ها رو امضا کردم زارع رفت. برگه

 مونده بود  هشیرو به زارع داده بود تنب نایم یشماره  یریافتاد که ام ادمی

 جلو و گفتم: رفتم

  یدادیم دیشماره رو نبا _
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 زد و گفت: یشخندین

  دیریپسش بگ دیحاال که دادم بر _

 چهار تا شد. چشمام

 اونم به من؟ یحاظر جواب _

 شرمنده قربان._

 .وونهید یو سمت اتاقم رفتم دختره  دمیکش یپوف نییانداخت پا سرشو

 نداشتم. یخبر چیهم ه نایگذره از م یهفته بود که از اون تولد مسخره م کی

 زنگ زدم: نایسار به

 الو؟_

 ن؟یخوب هست یالو ابج_

 چه خبر؟ نایاره خوبم از م_

 ن؟یمگه شما ازش خبر ندار_

 شماست.  شیکردم پ یهم خاموشه فکر م شینه واال خبر ندارم گوش_

 .ستینه ن_

 باشه دم خونشون منتظرم. _

 در کار نبود. یینایخونه هست رفتم خونه اما م نایکه برم م نیا الیخ با

 داشت. نایخونه رو سار دیکل

 .میرفت داخل

 ها گرد و خاک داشتن. شهیها خشک شده بودن ش گلدون
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 گفت: نایسار

 .ستیچند روز هست که خونه ن نایکه م نیا یعنی نایا _

 کجاست؟ نایم ایخاموش بود خدا شینگران شده بودم گوش یلیخ 

اون هم نبود. همشون  شیشدم به احسان زنگ زدم اما پ ینگران نم دمید یخشک و خاکارو نم یگلدون ها نیا اگه

 منه. شیپ کردنیفکر م

 .ارمیکشه نتونستم طاقت ب یبه امانت کردم خاله منو م انتیخ ایخدا

 یزیچ هیتختش نشستم حس کردم داخل متکاش  یلباس هاش سر جاش بود رو دمیند یزیچ چیاتاقش ه یتو رفتم

 گهید نیها دنبالم بگرد ارتگاهیز ینبودم تو یندم که نوشته بود اگه روزاولش رو خو یدفتر بود صفحه  کیهست 

 خبر سیبه پل دینبود احسان گفت: با اماتا بزرگ همه رو  کیهارو گشتم از کوچ ارتگاهیرو نخوندم. تمام ز یزیچ

 بهش زنگ زدم اومد. یاز دوستام سروان بود سروان احمد یکی میبد

 تونست نفس بکشه کارمون شده بود گشتن، گشتن و باز هم گشتن  یاحسان نم هیکارش شده بود گر نایسار

 هریو غ ارتگاهیمن امام زاده ز گشتیبام تهران رو م نایسار ؟ییتو دختر کجا ییخدا کجا یشدم ا یم وونهید داشتم

ر دخت نینگ بود اس ریگشت اما نبود که نبود... ز یها رو م مارستانیها و ب یرو احسان هم تک به تک پزشک قانون

 یخاموش بود به تک تک دوست هاش زنگ زدم م شیوشگ یکرد وونمیتو د ییذارم کجا یکنم زندت نم داتیپ نایم

 .ادیکالس هم نم یگفتن حت

 زنگ بزنم. نایشدم به ت مجبور

 الو؟ _

 الو شما؟ _

 .نایم یپسر خاله _

 .دیعشق من چه عجب که زنگ زد دیجذاب خوب یاوه آقا_

 زدم:داد  بلند
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 نه؟  ایکجاس  نایم یدون یم نمیزنگ زدم بب ستمیخفه شو من عشق تو ن -

 کجاس چرا گم شده مگه؟ دونمینه نم_

 اره از روز تولد شما._

 .زایچ نیبا عشقش رفته شمال هوا دو نفره و ا دیشا یدیدونم خدا رو چه د یچه م_

 زدم: داد

 .ستیکارا ن نیمثل گل پاکه اهل ا نایدهنت رو ببند م_

 .دهیبله بله پس االن خبر گم شدن من به گوش شما رس_

 خفه شو._

 رو قطع کردم. یگوش

 خوام... یرو م نایبندازن خدا رحم کن من م کهیال اله اهلل بهت ت یکه دخترا یکرد کاریچ نیبب نایم

 

 نیا ییکجا نایم ؟ییجاهم بد ترش کرد. ک نایت نیانداختم در خونه رو باز کردم داخل رفتم. اعصابم خورد بود ا دیکل

 ؟ییکجا یعنیجهنمه.  میزندگ یستیخونه ن دمیدو شبه که فهم

 .دمیتخت خواب یرو

 ینکردم همه جارو گشتم اما نبود که نبود حت داشیگم شده. اما باز هم پ نایبودم م دهیهفته شده بود که فهم کی 

محو بشه همش  نیدفعه از رو زم کیانسان  هی شهیمگه م میکن داشیپالک پ قیرو هم نبرده بود که از طر نشیماش

ناراحت  باشه یزنگ هم بهش نزدم هر ک هی یتولد حت بعدمن بود  ریذاشتم تقص یرو تنها م نایم دیمنه من نبا ریتقص

 شد خوابم برد. یچ دمینفهم دمیتخت دراز کش یرو شهیم

 نایم# 

 آب خورد و گفت: یهم اومد. داخل جرعه ا نایخوابم برده بود که سار 
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 .میخونه مهمون دار رمیمن م _

مبل  یدسته  یسرم رو رو شتریهم ب دیشا زنهیهفته بود که اون مزاحم زنگ م کی بایکرد و رفت تقر یخداحافظ

 دونهیخدا م ارمیو نم اوردمیشانس ن یزیکرد از چ شهیگذاشتم به گذشته ام فکر کردم. مادرم پدرم برادرم اما چه م

 تظارمه.در ان یکه چ

 یلیبود  خ کننیم یبود دختر خالم که مشهد زندگ الیرو نگاه کردم سه ید یال س یبه صدا در اومد رو میگوش

 دوستش دارم واقعا خوشحال شدم 

 دادم. جواب

 الو؟_

 ؟یابج یجونم چطور نایالو م_

 خاله خوبه؟ زمیخوبم عز_

 به خالم. یخوبه شکر سالم دارن دلتنگ نباش_

 لتنگم!د یدلتنگم ابج_

 گلم ما هم دلمون برات تنگ شده. یمشهد ابج ایپاشو ب_

 گلم. شهیم یچ نمیبب_

 مراقب خودت باش. زمیباشه عز_

 خداحافظ._

 خداحافظ._

 ونیبا بچه ها در م دیبا رمیگ یدوست دارم. حتما آرامش م یلیرو خ یارتیز یرو قطع کردم من مشهد و جاها یگوش

 بذارم.
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 یحت چیکه ه ومدنین ناینه احسان نه سار مانیشب شداما نه پ میازدهونیگرفتم شام درست کردم ساعت  یدوش

 زنگ هم نزدن.

 . دمیگذاشتم و خواب خچالی یرو تو غذا

نداده  هم امیپ یحت یبرداشتم اما بازم کس مویزنگ زده باشه گوش یبه گوش یکه کس نیا دیشدم به ام داریب صبح

 بود.

نگو خطت رو عوض  یزیچ یگفت: به کس ی. قبال مدادیهاش ادامه م دیگذشت و گذشت اون مزاحم هم به تهد روز

خدا به  ستنین نجایاما خدارو شکر که مامان بابا خاله شوهر خاله ا کنهیهامو نابود م یدورو بر گهینکن حاال هم م

 ونمون رفت و آمد دارن.خ هاونا ب شتریرحم کنه چون ب نایسار   مانویحال من داداشم و پ

 زنگ نزد یروز تموم شد و کس بازم

 گرفتم برم مشهد. میتصم

 دو هفته رزرو کردم رفت وبرگشت. یرو برا طیبل

 .دمیهم زود رس یلیپرواز داشتم خ مایحرکت کردم با هواپ 12 ساعت

 . دمیامام رضا رس به

 شد. یجار اشکام

کنآرم  یزن ریپ انیتو همون م یباش انمیومدم پابوست تا مراقب اطرافامام رضا ا ایزدم گفتم  حیدستم رو به ضر رفتم

 حرم هست گفت: یکه ازخادم ها دیفهم شدیچادرش بود م نیآست یکه رو ینشست با عالمت

 .ادیب رونیدخترم معلومه دلت پاکه من رو هم دعا کن دعا کن دخترم سالم از اتاق عمل ب_

 جفت چشم هام مادرم. یو گفتم: رو دمیخند

 رو از گردنش در آورد به گردنم انداخت و گفت: یالکرس تیآ ریشد پالک زنج خوشحال

 خدا نگهدارت باشه. _
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 گرفتم. یآرامش خواست هی

 بود. زیمثل مادرم واسم عز دمیتشکر کردم دستش رو بوس ازش

 حرم دنبالم. ادیزنگ زدم که ب الیدادم به سه هیتک حیرو به ضر سرم

خونه ساعت هشت شب بود که  میمنو بغل کرد ساعت شش عصر بود. رفت یکل میکرد دایساعت همو پ میاز ن دبع

 .میزن یاتاقت بخواب گلم فردا حرف م یظرف هارو شستم خاله بهم گفت: برو تو

هم نگفته بودم که  نایسار ایاحسان  مانیبه پ ینبود حت یخاموش کرده بودم از مزاحم هم خبر مویگوش راستش

 خاله. شیمشهد پ رمیم

 ...دمیخواب یزیو بدون فکر به چ دمیتختم دراز کش یرو

 

که  هیها چ دیتهد نیا ایوحشتناک مرگ مرگ مرگ خدا یلیخ دمید یشدم خواب وحشتناک داریزود از خواب ب صبح

 برگردم دیفردا با رونیم بره بمزخرف از سر یفکر ها دیکنه. رفتم دوش گرفتم تا شا یخواب هم ولم نم یتو یحت

 هم نگرانم شده باشه. یکنم کس یتهران فکر نم

اساژ داخل پ میرفت رونیظهر بود از خونه ب کیساعت حدودا  میحرم تا شب اونجا بمون میبر الیگرفتم با سه میتصم

گمو گور بشن اما هر چقدر ما  نایداخل حرم تا ا میگفتم: بر الیکه دو تا پسر جوون دنبالمون راه افتادن به سه میبود

 یداخل حرم شماره ا میذاشتن بر یکردن و نم یم  جادیا متباز هم اون پسرا مزاح میکرد یراه خودمون رو کج م

بود  مانیپ یهم سن ها یدستش صورتم رو برگردوندم پسر یدست اومد رو کیشد که  یچ دمیجلوم گرفت نفهم

 که زد به پسرا گفت:

 جادیمزاحمت ا ای دهیبه خواهرتون شماره م یکی دینیب ابونیاگه تو خ نمیبب ن؟یهر مادر ندارشماها خودتون خوا _

  د؟یکن یم کارشیکنه چ یم

 از پسرا گفت: یکی

 ذارم. یفعال که ننداخته اگرم بندازه زندش نم_
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که زندت  یمن نش  یمنن پس هواست رو جمع کن مزاحم خواهرا یجامعه خواهر ها یمنن دخترا یخواهرا نامیا_

 ذارم. ینم

 هم نکردن. یعذر خواه هی یها حت تیشخص  یکولشون گذاشتن و رفتن.ب یبه قول معروف دمشون رو رو پسرا

 و گفت:  ستادیاون عاقا جلومون ا اما

 .خوامیمن از طرف اونا شرمنده ام و عذر م _

 .  نیاشتباه اونا بود نه شما ممنون که کمکمون کرد هیچه حرف نیا_الیسه

 مارو تا درب حرم رسوند. یبود ابج فمیکنم وظ یواهش مخ_

 بره که صداش زدم: خواست

 دادم به اون آقا هیاحسان گرفته بودم اونو هد یبرا هیآ دونهیبازارچه  از

 د؟یببخش_

 بله:_

 از طرف ما دوتا. هیهد کیهم  نیا_

 جان. یکنم ممنون. ابج یچون قرآنه ردش نم_

  میکردم و داخل حرم رفت یخداحافظ

 پابوست. امیکه م هیبار نیآخر نیامام رضا ا ایدلم گفتم  تو

باش دلم گرفته دلم براشون تنگ شده  نایو سار مانینگهشون دار مراقب احسان پ ایمراقب خانوادم باش خدا ایخدا

  ایبودم مراقبش باش خدا ششیوقتم پ شتریچون ب مانیمخصوصا پ

 گفت: الیها گذشت سه ساعت

 شد ساعت نه شبه  رید میبر _
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 که به میخودمونه تو راه بود یبرا نیراحت بود که ماش المیخ میاومده بود الیسه یبابا یعنیعمو  نیبا ماش چون

 گفتم: الیسه

 ال؟یسه _

 جانم؟_

 خواد. یدلم مامانمو م _

 گلم غصه نخور. ادیم_

 طاقت شدم. یب یخوره ابج یغصه داره منو م_

 .ییاحسان که سر کاره تو تنها یریچرا م_

 تنگ شده  نایو سار مانیدلم به پ_

  ؟یریکه م ییجان پس دلتنگ اونا یا_

 آره بد جور_

 .مینزد یتا خونه حرف گهید

 خونه ساعت ده شد. میرفت تا

 تا به پرواز برسم. دمیاتاق و خواب یرفتم تو میمستق

 یکردم کل یشدم لباس هامو جمع کردم حاضر شدم با همه خداحافظ داریمثل برق و باد روز شد با نور آفتاب ب شب

 شدم. مایکردم به فرودگاه رفتم و سوار هواپ هیگر

 مانیپ#

 یرو رو یپروژه به چه بزرگ کیاعصابم بود.  یرو یلیزارع خ یآقا نیشدم رفتم شرکت ا داریزود از خواب ب صبح

 .گهیطرف د هیخورد از  یکه مغزم رو م گهید اتیچرند یاز اون طرف و و و کل نایهوا معلق نگه داشته بود فکر م
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رب د میبه گشتن ساعت شش. شد رفت میو بازم شروع کرد نایرفتم دنبال سار رونیسه بود از شرکت زدم ب ساعت

 نگاه کردم: نایشدم با تعجب به سار ادهیپ نیبرقا روشن بود از ماش نایم یخونه 

 دستش بود اومد. یکه تو یلونیبا نا نایکه م میرفت یسمت در م میداشت

 یتو گوشم شمال دو نفر دیچیپ نایکجا بوده؟ حرف ت یعنیشه بعد از دو هفته برگشت  یاومد باورم نم نایخدا م یوا

 شدم رفتم سمتش. وونهید یوا یوا یوا

 ؟یکجا بود_

 کنم مهم باشه. یفکر نم_

 گم؟یهست بگو بهت م_

 به شما چه؟_

 داد زدم: سرش

 ؟ینکن بگو کجا بود یخفه شو حاظر جواب_

 ؟یکن یم فیتکل نییکه االن بره من تع یگرفت یگذشت ازم خبر یهفته بعد از اون تولد کوفت هیمگه _

 زد و دوباره گفت: یپوزخند

 جونت سرت گرم بود. نایرفته بود با ت ادمی دیببخش_

 دهن منو باز نکن؟دختره ال اله االاهلل  یالل شو، خفه شو کجا بود_

 روم نگاه کرد و گفت: تو

 به تو چه._

 افتاد بلند شد و با سرعت نور باال رفت.  نیزم یزدم تو گوشش که رو ینا خود آگاه روش بلند شد جور دستم

از پله ها باال  میدنبالشون کرد نایافتاد با سار نیزم یخون رو یهوا خوردم موهامو چنگ زدم نگاهم به چکه ها کمی

 ...میرفت
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 باشم. شعوریقدر ب نیشد که ا ینم باورم

رو  نایخودت م ایهوشه. خدا یاون که ب یچجور یازش عذر بخوام ول دیبا یمن از همه پاک تره از همه چ ینایم 

 برامون ببخش.

 صدام زد: نایفکر بودم که سار یتو

 مان؟یآقا پ -

 و گفتم: برگشتم

 بله؟ _

 ن؟یبه احسان زنگ زد _

 چطور مگه؟_طرفه قضاوت کردم.  کیراستش  شهینه روم نم_

چون  نایو از همه مهم تر م دهیاشتباه منو شما بوده که مشهد به فکرمون نرس نیخالم بوده و ا یمشهد خونه  نایم_

اشتباه از  نیا نیهم یبرا میرو نگرفت یخبر نیتر کیهفته ازش کوچ کیازمون دلخور بوده رفته مشهد چون ما 

 .نایم جانب ما بوده نه

رو  ییبوده هنوز سه هفتس که زن عمو و عمو رفتن اون هنوز تنها ییاون تو اوج تنها دیگ یدرست م نیحق دار_

 .دیکنه اشتباه من بود ببخش یحس م

 . میاریاز دلش در ب دیمنم بود با ریتقص_

 بود: نایناشناس اومد ت امیپ میبه گوش مینیرو بب نایمالقات داد که م یاجازه  دکتر

 کردم نوشته بود: نیرو س امیپ

  مان؟یپ یعاقا نیکرد دایرو پ نایم

 داد  امیندادم اما بازم پ جواب
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 راستش دلم براتون تنگ شده خواستم سر حرف رو باز کنم.  ستین نطوریا چمیکه مزاحم شدم نه ه دیفکر نکن 

  تهیوضع نیاالن تو ا نایون دختر مکردم به خاطر ا یکارو م نیا دیرو زدم نبا نایخورد شد به خاطر اون م اعصابم

 کرد منم یم هیگر نایسار دیکش ینفس به زور م یرفتم صورتش کبود بود حت نایرو ندادم و سمت اتاق م جوابش

رفتم تا ازش خواهش  نایکنم و بازم غرور مردونه ام اجازه نداد. سمت م هیخواست گر یبغض کرده بودم اما دلم نم

 یاجیکه پرستار اومد و گفت: احت رمیرو بگ تشکنم که چشم هاشو باز کنه تا بگم دلم براش تنگ شده خواستم دس

 یمجهز به همه چ مارستانیتون راحت ب الیپرستار داره خ هیهر اتاق  دیاستراحت کن دیبه همراه نداره شماهام بر

 هست.

 رو کردم سمتش و گفتم: رونیشت سرمون اومد بپرستار هم پ میرفت رونیاتاق ب از

 .زنمیم شیرو آت مارستانیب فتهیخانم ب نیا یبرا یاتفاق _

 و گفت: دیخند پرستار

 فروزان. یآقا یدوسش دار یلیمعلومه که خ_

و  نهینب یانداختم تا اشک چشم هامو کس نییدوست سرم رو پا کیدوست دارم. اما مثل  یلیرو خ نایم راستش

 گفتم:

 .دیهم فکر نکن نهیکه اره فقط حواستون بهش باشه به هز میریگ _

 نگو. یزیچ یلطفا به کس نایرو رسوندم خونشون و بهش گفتم از م نایسار رونیب میاومد مارستانیب از

 ...دمیبه اتاق خوابم رفتم و خواب میخودمون حرکت کردم درو باز کردم و مستق یخونه  سمت

 

 زد. خین تو تنم که مواجه شدم خو یزیچ با

پله ها قش کرده بود. رگ دستشو نگاه کردم دستش تماما خون  یتو ناینه م یوا دمیدیم یچ کردمیداشتم سکته م  

 هدیخوردن، رگ دستش بر نیبوده و با زم یا شهیش یکه دستش بود قوط یلونیبود نه نه امکان نداره داخل اون نا

 شده.
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 داد زد: نایفکر بودم که سار تو

 قش کرده. کمکش کن بلندش کن لطفا تو رو خدا.  مارستانیب نشیتو رو خدا برسون مانیتو رو خدا کمک کن پ _

 ام زد و گفت:  نهیبا مشت به س نایبودم که سار ستادهیهنوز سر جام ا من

 .رهیداره خون ازش م وونهید یشنو یمگه نم یمگه کر_

هم بود اومد جلو.  دمشیکه قبال د یاون جمع پسر یتو رونیب ختنیآپارتمان ر یها هیتمام همسا انیاون م تو

پله ها  یاشاره از رو کیرو با  نایدست بزنه و بلندش کنه اما اجازه ندادم هولش دادم به عقب و م نایخواست به م

 از اون خانمها گفت: یکیرفتم که  یبلند کردم داشتم م

به خونه هم سر  یبود حت بیهفته غ کیکرده  یکه بلندش کرد خودکش ینگاه کن دختره به خاطر همون پسر _

رم دستشو پشت کم نایبود. برگشتم به پشت نگاه کنم که سار یدختر پاک یلیکه مادرش بود خ یتا وقت زدینم

 نایممکنه م یول یحرف واسه گفتن دار یلیخ یو حوابشون رو بد یگوش بد نایبه حرف ا یگذاشت و گفت: اگه بخوا

 .میاز دست بد رو

 یبغلم بود با صدا یبهوش بود. همونطور که تو یکمی نایم رونیزدم ب اطیگفت سرم رو تکون دادم و از ح یم راست

 گفت: یآروم

 م... من._

  مارستانیب برمتیجانم االن م_

 ...ین یم...من د...دختر بد..._

 دمیود نیسمت ماش فتادیداشت از کار م دنشینتونست ادامه بده چشماش بسته شد کم کم حرکات نفس کش گهید

 عقب گذاشتم نگرانش بودم. یصندل یاونو رو

 . ستمین ی. من دختر بدستمین ی. من دختر بدستمین یمن دختر بد دیچیپ یگوشم م یتو حرفش

 هی زدمیم نیفرمون ماش یخودم لعنت فرستادم چرا زدمش چرا بهش اعتماد نکردم چرا چرا دستام رو محکم رو به

 کردم. یم یخال نمیعقده هامو سر ماش ییراجو
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 رفتن. یرو روش خوابوند و با عجله به سمت اتاق نایبرانکار رو آوردن م میدیرس مارستانیب به

 و گفت: رونیاز اتاق اومد ب دکتر

 .یهمراه محمد _

 .میجلو رفت نایمن و سار 

 د؟ییبفرما_

 .  کنهیم دشیتهد یخون از دست داده هر خطر یلیخ ضتونی. مردیخون کن یلطفا زود تر اهدا_

 خبر نداشت. نایشدن م دایهم داشت. و هنوز از پ یکه حالش بد بود کم خون احسان

 یرفت پرستار ازش خون گرفت و به من گفت هر چ یزود داخل اتاق یلیخ نایهم خون هم بودن سار نایو م نایسار

داشت  اجیخون احت نایرفتم اما باز هم م مارستانیکردم و به سالن بکار رو  نی. ارمیبگ وهیآبم نایسار یبرا عتریسر

 یرو نم یا گهید زیچ ناینخوردم راستش دلم جز م وهیبمآ یبار من دست به کار شدم ازم خون گرفتن اما ذره ا نیا

 جفت خون هارو اهدا کرده بود. رونیخواست دکتر از اتاق اومد ب

 هست.  یکی مونیگروه خون میدیفهم یبچگ یما تو 

 .میو فقط براش دعا کن ادیحاال حاال ها بهوش نم نایرو پرداخت کردم اما دکتر گفت: م مارستانیب یها نهیهز

 یکاش اون اشتباه رو نم ؟یمانیپش دیکه باز آ یگفت: چرا عاقل کند کار یم شهیخاله هم ادمهی ؟ییچه دعا آخه

زنگ خورد شماره  میرو بردارم گوش یشده تا خواستم گوش دایپ نایزدم که م یبه احسان زنگ م دیکردم کاش. با

 ناشناس بود:

 الو؟_

 ن؟یخوب هست مانیالو داداش پ_

 بله خوبم شما؟_

 .المیسه_
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 .نیاز ما کرد یادیحال شما خوبه خاله خوب هستن چه خبر؟  دیجان خوب یا_

خاموش  شویاومد گوش نجایکه ا یما مشهد بود. روز شیجان دو هفته پ نایم دیشکر راستش خبر که دار میخوب_

 نه؟ ای دهیکه رس دیخاموشه خبر دار شیاما گوش زنمیکرد. امروز صبح هم حرکت کرد سمت تهران االن بهش زنگ م

 که مشهد زنگ بزنم؟ دیمشهد بوده؟ چطور به ذهنم نرس نایلحظه هنگ کردم م کی

 کنم؟ دارشیب دیخوا یم ششهیاالن هم خونست. خوابه دختر عموشم پ دهیبله بله رس_

 .دیباش نایخواستم مطمئن بشم که سالمه تشکر، مراقب م ینه، نه فقط م_

 چشم حتما خداحافظ._

 رو قطع کردم... یگوش

 

 

 رو جواب داد: یگوش نایم

 الو؟ _

______ 

 باهاتون. امیفکر نکنم بتونم گردش ب مانمیپ شیمن االن پ زمیعز_

_______ 

 خواهر من انقدر غر نزن، خستم از صبح شرکت بودم. _

_. 

 شه   یم یچ نمیباشه خداحافظ بب_

 شده؟ یچ دمیقطع کرد ازش پرس ویگوش

 خوان ببرن.  یواال بچه ها واسه خودشون. قرار عصرونه گذاشتن منم م یچیه _
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 ؟یبر یچرا حوصله ندار_

 خوام. یم ینیریچون ش_

 و گفتم: دمیخند

 هاشو تموم کنه که یزیبگو تا ساعت هفت برنامه ر نایبرات فقط به سار رمیگ یهم م ینیریکن شدلشون رو نش _

 .دیباش رونیوقت ب ریخواد تا د یاحسان نم شیپ میبر

 . امیخودم م نیمن با ماش یباشه ول -

 : گفتیکه م دمیرو شن یریخانم ام یصدا رونیب میایب نگیاز پارک میگفتم خواست یا باشه

 .دیلحظه صبر کن هیآقا  _

 لب زد:  یریرو نگه داشتم که ام نیماش

من بود شماره رو بهشون  شیشما هم اون موقع پ یخواستن گوش یرو م یخانم محمد یزارع شماره  یآقا، آقا _

 دادم.

 خواست.  یم یچ یرو برا نایم ینگاه کردم چشم هاش گرد شده بود از تعجب حق هم داشت. شماره  نایم به

 جمع کردم و گفتم: هامو  اخم

 کنم.  یاالن وقت ندارم اما فردا حتما با شما صحبت م _

 شو داشت.  یبرزخ یهنوز چهره  نایرو گاز دادم. م نیماش

 نگاه کردم که گفت:  طرفش

 بکنم؟ یخواهش هی شهیم_

 .زمیبفرما عز_

 دختره نزار. نیا شیپ گهیتو د یگوش_
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 دادم لب زدم: یکردم اما بهش حق م تعجب

 کنم.  یاخراجش م _

 کارارو نداره. نیا کیاشتباه کوچ هی ستیالزم به اخراج ن_

 اما..._

 حرفم رو بگم: یادامه  نذاشت

 که شوهر خاله ناراحت بشه. یبکن یکار ستیبه خاطر من الزم ن نهیاما و اگر نداره فقط بهش تذکر بده تنها راهش ا_

 طرز تفکرش خوشحال شدم. از

 مکیگفته بود بردم خودم هم خونه رفتم تا  نایکه سار یرو به کافه ا نایادامه دادم م یدگگفتم و به رانن یچشم

 استراحت کنم...

 

 بود. دهیرس عیکرده که انقدر سر یرانندگ یچجور ستین معلوم

 .دیدم در رس ومدیباال م یکیپله ها رو دو تا  مانیباز کردم پ درو

 شم. یم یجور نیا رمیگ یاسترس م ایرسم ت یاز ترس پف کرده بود من هر موقع م چشمام

 گونه هام گذاشت گفت: ینگران اومد جلو دستاشو رو 

 شده؟ یخانوم کوچولو چ _

 احسان. شیپ میبر یاینشده زنگ زدم که ب یچیه _

 !یگیدروغ م یدار -

 .نییبهش نزدم سرمو انداختم پا ینگران کنم حرف یالک مانویخواست پ یدونم چرا دلم نم یگرفته بودم نم یمون الل

 تو رو انقد ناراحت کرده؟ یشده؟ چ یبهت گفتم به من دروغ نگو لطفا. بگو چ_
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 گشتم  یم یا گهید یدنبال بهونه  قتشینگفتم الل شده بودم  حق بازم

 باد.باد آ دروغ نگو هر چه یستیتو اهل دروغ ن نایگفت دروغ بگو نه نه م یدلم م هیرو بگم  قتیگفت حق یدلم م هی

نگ ز گهیبگه اصال ممکنه د یکه زنگ زد هر دروغ یکنه ممکنه اون طرف یراجبم م یبد یفکرا مانینه اگه بگم پ اما

 شدم و گفتم: رهینگو سرمو گرفتم باال چشمام پر اشک بود تو چشماش خ یچینزنه نه نه نگو ه

 خواد. یدلم مادرمو م مانیپ کنه،یقلبم درد م _

 بغلم کرد و گفت: اریاخت یب مانیپ

 چیدختر داره اما فرشته  ازم قول گرفته که ه دونهیمن  ینکن دختر خوشگل، خاله  تیخودتو اذ شتمیمن که پ _

 که شده. یمتیبه هر ق ادیوقت اشک فرشتش در ن

 مسخره رو نداشتم. یدلشوره  نیگفتم که االن ا یرو بهت م قتیکاش حق_تو دلم گفتم:  دمیخند

 .ستیکنم ن یکه من فکر م ینجوریکردم که ا نیخودم تلق به

 ایخدا ایبود خدا یبد تیچه وضع یاسترس داشتم وا زدیشدم دلم شور م نیسوار ماش مانیشدم همراه پ حاضر

 ...رهیبخون بلکه دلم آروم بگ بیجیدلم امن  یبرا ایخدا

 

  نایم#

خونه  دمیمبل دراز کش یرو کردیچشمام و سرم درد م دمیشدم و به خونه رس یسوار تاکس رونیفرودگاه اومدم ب از

 گفت: یبود که م مانیاز طرف پ غامیپ نیتلفن رو زدم اول ریگ غامیبود پ فیکث یلیخ

 ؟یدیتو جواب نم یچرا گوش ییکجا نایالو م _

 :مانیهم پ وباز

 تو دختر؟ ییملت رو دنبالت گشتم کجا یفهمیم یکرد وونمید_

 انگار مجبورش کردم که بگرده. یگشت ینم خب
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 بود. مانیهم پ یبعد و

 تو روشن کن. یالقل گوش یدونم اشتباه من بود ازت خبر نگرفتم خونه هم نبود یم ییالقل بگو کجا نایم_

 صداش خسته شدم. از

 گفت: یکه احسان بود مواجه شدم که م یدیجد یبا صدا بالخره

 خاموشه؟  تیچرا گوش ؟ییکجا یآبج_

 تو؟ ییجادختر ک_

 ذارم. یزندت نم نمتیبب_

گ زن هی ی. حتیگشتن نداشت ینبودم بغل گوشت بودم اما عرضه  یدور یگذاشته بود اوف جا غامیسر هم پ پشت

 یکردم خونه کل زیدر اومدم تمام خونه رو تم ریگ غامیگذاشته بودن از حالت پ غامیهمه پ نینزد الیسه ایهم به خاله 

چشمامو باز کردم  دمیخواب یشد شش عصر کم تخاک گرفته بود گلدون هام خشک شده بود بهشون آب دادم. ساع

 .دیخر یبود دست و صورتم رو شستم حاضر شدم رفتم برا میساعت هفت و ن

 مانیدرب خونه که پ دمیرس گهید یها زیچ یشور کالباس مرغ تازه و کل اریگرفتم خ یا شهیسس ش یقوط کی

 شکستن یشدم صدا نیگوشم. پخش زم یاعصابش خورد شد. زد تو میبا هم کلکل کرد یجلو و گفت: کجا بود اومد

خوردن خراش  نیدر اثر زم کردم ی. فکر مادیکردم که دستم داره خون م یسس رو احساس کردم اما حس نم یقوط

 رفتم باورم اطیکنم سمت درب ح صورت مسخره اش نگاه یکه تو نیبلند شدم بدون ا نیزم یافتاده از رو یکیکوچ

 ...ادینم ادمی یچیه گهیپله ها افتادم و د یدختر خاله اش دست بلند کنه نامرد. رو یرو نایشد به خاطر ت ینم

 

  مانیپ#

 .میدیرس مارستانیب به

 عمل حاضر بودن  یدکترا برا ی همه

 سمت دکتر گفتم: دمیداد زدم و دو هیرو به اتاق عمل ببرن که با گر نایم خواستن
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 .نیکنم حتما بهش برس یاز صبح روزه بوده لطفا خواهش م نایدکتر جان تو رو خدا م _

 بهم تکون داد و داخل اتاق عمل رفت.  یسر  دکتر

 سرگرد همه اونجا حظور داشتن. یگفته  به

 و مغزش کال میداد یرو کال از دست م نایرو بزنه وگرنه م ریاما مجبور بوده ت قهیعم کمی نایگفت زخم م یم سرگرد

 خانوم همسرتون هستن؟  نایشد. م یم یمتالش

 زنمه  نایگن م یچرا همه م موندم

 هست  یزیچ نیامکان همچ یعنی

 امکان داره مال من بشه  اصال

  دمیکه جونمو براش م یمن مال

 نکردم  یپراکن عهیشا نایم هیمنو ببخشه باور کنه که اون اشتباه رو من نکردم من عل نایامکان داره م یعنی

 کمکم کن.  ایخدا

 رومو کردم سمت احسان.  ایکنم خدا کاریچ

 کرد. یم هیگر داشت

 کنه. یم کاریاصال نبود معلوم نبود کجاست چ نایسار

 بودم. یعصب یلیخ

 چشماش افتادم. ادی

 تنش حرفش، دوستت دارم گف ادی

 شنوم؟ یجمله رو م نیبازم ا یعنی

 هامو لمس کردم.  قهیشق
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 افکارم گذاشتم  یجلو یفاصله ا خط

 احسان رفتم: سمت

  ؟یداداش_

 گفت: هیآورد باال با گر سرشو

 کنم.  یوقت که دق م هیما پر نکشه  یپرنده  مانیپ نایم مانیخواهرم پ مانیپ _

 نشستم. نیزم یرو کنارش

  رمیگ یرو نم نایم یکه جا نیا با

 گفتم: اما

 کجاست؟ ناینکن. سار هیشه گر ینم شیزیشجاعه چ ناینگران نباش م _

 بگرده.  نایبلند شد که دنبال سار احسان

 خوش بهم بده.  یکردم تا بلکه دکتر خبر یاتاق عمل زانو زده بودم و دعا م یجلو

 تا تنها نباشه. نایسار شیو رفت پ دینشن یبار اومد اما خبر نیساعت گذشت احسان چند چهار

 گرفته بود.  دلم

 . رونیساعت بعدش دکتر اومد ب میحاظر نشد جوابم رو بده... ن یاما حت رونیپرستار اومد ب کی

 سمتش: دمیخوشحال شدم اشک تو چشمام حلقه زد دو یلیخ دمیخندون د یدکتر رو با چهره ا یوقت

 بود؟ حالش خوبه سالمه مطمئن باشم که خوبه؟ یعملش چجور نایم نا؟یدکتر م یآقا_

ازش خون  ادیز میمهمون ماست شانس آورد نجایا یدو روز یکیکامال خوبه اما  یمحمد نایفروزان حال م یبله آقا_

 تموم شد... تیکه مشکل تپش قلب هم دارن اما باز هم عملش با موفق نینرفته با وجود ا

 .دمیکش یراحت نفس
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 خواست بره. دکتر

 برگشت و گفت: اما

 هست؟ یچ یسنم شما با خانم محمد یراست _

 گفتم: نیبزنم که مطمئن بودم جمع کردنش سخته به خاطر هم یحرف خواستم

 دختر خالم هستن. _

 .یدوسش دار یلیدونم که خ یم_

 دونست دوسش دارم. یاون از کجا م ؟یدوستش دار یلیدونم خ یم یچ یعنیاوردم  یشاخ در م داشتم

 ورتون؟منظ_

 هیعالئم رو فقط  نیو تمام فکر و ذکرت به در اتاق عمل گره خورده ا یکن یم هیگر یلیگفت خ یاز پرستارا م یکی_

 عشق داره. ماریب

 

 خودم گفتم: با

 گن  یحاال درستش کن از فردا همه جا م یکرد تیخ هی ایب مانیپ

 کنه به خاطر عشقش.  یم هیگر فروزان

 به خاطر غرور نا به جات عشقت رو از دست نده. مانیجوابم رو داد: مغرور نباش پ وجدانم

 و گفتم: دمیکش قیعم نفس

 درسته دوسش دارم.  _

 زد و گفت:  یقشنگ یلیخ یخنده  دکتر

 دعوت کن. تیمنم عروس _
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 رفت.  

 دلم گفتم: اگه دوستم داشت چشم... تو

 یرو هم نم ریبود اما کاش اون ت نایمن به درک مهم م اوردین نایسر م یا گهید یبال ها نایت نیخدا رو شکر ا حداقل

 خورد. 

 از محرم امسال ما. نمیا

 تونه بمونه  یهمراه م هیگفت:  دکتر

  ایگفت من هستم فردا شما ب نایسار

 هم نداشت.  سادنیوا ینا یبمونه اما حت نایم شیدوست داشت پ یلیهم که خ احسان

 و بخوابه.  رهیاتاق بابا تا دوش بگ یخودم رفت تو یرو هم بردم خونه  احسان

 با شلوار گذاشتم تا بپوشه.  شرتیت هی براش

 انداختم تا فردا بتونه بپوشه. ییخودم و احسان رو داخل لباسشو اهیس یها لباس

 کردن.عوضشون  مارستانیب یچون با لباس ها نهیهم داخل ماش نایافتاد مانتو شلوار م ادمی

 . نییپا رفتم

 لباساشو برداشتم مانتو شلوارش پاره شده بودن.    

 هم پاره شده بود.  چادرش

 بود. یخاک شیروسر

 رو چقدر زدن؟  نایدونه م یم خدا

 ها رو بردم باال اون ها رو هم شستم.  لباس
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تا آخر محرم لباس هاشو  باشه چون اون یمشک دیبا رمیگ یمانتو شلوار براش لباس م نیهم زیفردا حتما سا اما

 کنه  یعوض نم

 دوش آب سرد  ریلباس رفتم ز با

 رفت سمت چشماش.  فکرم

 شکلش  یبادوم ی رهیت یچشما

 شد. یم دهیاون موقع که گفت دوستم داره اشک تو چشماش د چقدر

 

 . امیب رونیسرم گذاشتم تا از فکرش ب یرو رو دستم

 گرفتم.  دوش

 رفتم. رونیاتاق ب از

 هم گشنه بود. احسان

 بخوره. وهیآبم وانیل هی دیشا نایخورد اما اگه بگم به خاطر م یکه نم غذا

 که اصال اشتها نداشتم. خودم

خورم  یگفت: بزار داداش تشنه شدم م ونیگر یحوصله و با صدا یگذاشتم احسان هم ب یعسل یرو رو وهیآبم

 ممنون.

 کردم مزاحمش نشم. یسع

 .رونیاتاق زدم ب از

 ا رو پهن کردم رفتم داخل اتاقم.ه لباس

 فکر خوابم برد... یکل با
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  مانیپ#

 افتضاح وحشت زده شده بودم  دمید یخواب وحشت ناک دمیخواب پر از

اومدم ساعت نه بود حاظر شدم رفتم  رونیرفتم دوش آب سرد گرفتم از حمام ب هیکردم که خواب چرند نیتلق اما

 بود. یتوش بستر نایکه م یمارستانیسمت ب

کرد.  خیکه مواجه شدم تنم  یداخل اتاق رفتم با صحنه ا دمیرو از بخش پرس نایاتاق م یبخش رفتم. شماره  داخل

ورت به ص یلیبود رنگ و روش کبود بود کبود تر شده بود.دکتر  دکتر باال سرش بود با س ومدهیهنوز بهوش ن نایم

کم  نایخون اما سار یاهدا یبهش زنگ زده بودن برا مارستانیبداخل اتاق اومد از  نایسار ادیتا بهوش ب زدیم نایم

 .دمیگفتم من خون م نایبودم به سار دهیماه خوب فهم کی نیا یتو نویداشت ا یخون

حاال حاالها  نایازش جدا شدم خون رو دادم اما م نایبزنه و مانع کارم بشه اما من زود تر از ا یخواست حرف نایسار

 اومد. یبهوش نم

 زدم یرو نم نایشکست و م یکاش دستم م هیشده بودم هر شبم شده بود گر دینا ام گهیطور گذشت د نیهم دوروز

ش رو دست نایکردم م یم هیمن آورد کنار تختش. نشسته بودم و گر یکوچولو نایسر م ییچه بال کیاشتباه کوچ هی

الش ح مارتونیسرش و گفت: ب یاومد باال زدم امانع شدم دکتر رو صد یکرد بلند بشه ول یسع دیتکون داد تا منو د

   دیمرخصش کن دیتون ینداره تا ساعت شش م یهم ب بستر یاجیکامال خوب نشده اما احت

 بره برگشت و گفت:  خواست

م لک دستش ه یتا رخم عفونت نکنه و اگه برا چهیهفته باند بپ کیزخم دستش پماد نوشتم تا  یو در ضمن برا _

فقط  شهیدستش اون لک پاک م یماه استفاده کنه کامال از رو کیکه من دارو رو بسازم تا  دیبگ دیخوا یدارو م

  ادهیز کمی نشیهز

 .دینداره واسه مارو تا امروز ساعت شش آماده کن یهر چقدر باشه مشکل_

 . رفتم کنارش و گفتم:دیسرش کش یپتو رو تا رو دیکه تا منو د نایرفتم سمت م 

 نا؟یم _
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 !خانوم کوچولو_

 !زمیعز_

 گلم!_

 نفسم!_

 خوشگلم!_

 کردم غلط... جایاشتباه کردم ب دیمن ببخش یپرنده _

 لبام گذاشت و گفت:  یجمله ام رو کامل نکرده برگشت دستش رو رو هنوز

ف... فقط انتظار نداشتم منو  خوامیاشتباه من بود من معذرت م یکن نیبه خودت توه زیخوام به خاطر من ناچ ینم _

 خواستم حرف بزنم که گفت: یبزن نایبه خاطر ت

 رو ب من نگو  نایجونه زن داداشم ا نایت ینفست گلت خوشگلت خانوم کوچولوت پرندت همگ زتیو در ضمن عز _

 بهش لبخند زدم و گفتم: یحالت آروم با

  یا گهیگفتم نه کس د یتا االن من به تو م یکه گفتم از بچگ ییزایچ نیا یو همه  ستمیمن داداش تو ن _

 .میردک یرو تجربه م یمن گرم بود با هم حس جالب ینبود چون دستا یبود. حس بد خی خیگرفتم تو دستام  دستشو

 فکر بودم که صداش گوشمو نوازش داد و گفت: تو

 ازت متنفرم خود خواه. یخیکوه  _

ادم دستش تا آماده بشه و آروم از کنارش بلند شدم لباساشو د نیبه خاطر هم گهیرو از ته دل نم نایا ددونستمیم

 رو انجام دادم. صشیترخ یخودم هم رفتم و کارا

 انیشوهر خاله و خاله و مامان ا یاوقات جلو شتریزدم ب یو خوشگلم صدا م زمیرو نفسم گلم عز نایم یتو بچگ من

 گفتم پرنده. یبهش م
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 یچ دمیدستشو گرفتم همون لحظه نفهم لرزهی.کنم حس کرم منیرو بردم سوار ماش نایزود گذشت م یلیخ ساعت

 .دمیزخمش رو بوس یرو آوردم باال و رو نایشد که دست م

سوار  فتهیداره م یخودت کمک کن چه اتفاق ایبود خدا یچشماش گرد شد اما دستم رو ول نکرد باور نکردن نایم

 که  ستمین هبیگفت: جواب بده خانومت منتظره غر نایبود. م نایزنگ خورد ت میگوش میشد نیماش

 .کریدادم زدم رو اسپ جواب

 الو؟_

 حالش چطوره؟ نایالو عشقم م_

 .ینه عشقم رو از کجا آورد آدم عوض یوا

 خونه خب با اجازه پشت رلم. میریم میمرخص شده دار میهم شیخوبه االن پ_

 رو قطع کردم. یگوش

 شده بود... رهیبهم خ نایم

 

 ریلگد یلیمونم خ یدوستام م یگفت خونه  یکه بابا م ییشبا ادمهیبود.  چیخونه بدون بابام ه یخونه شدم فضا وارد

که  دمینداره حاال بهش حق م ییمعنا یکه دوستشون دار ییبدون کسا یگفت: زندگ یراست م نایشدم ازش م یم

 هدون یبودن فقط خود خدا م تینباشه اما تو اون موقع یزیسال چ کیتو گفتن،  دیچرا خواست خودشو بکشه. شا

گذره اما خوب  یم ریخوام هر چند که د یگذره اما از خدا م یسال نم کی نیگذره ا یکشه نم یم یکه آدم چه زجر

ش داداش یبکنم جا یمراقبت کنم البته هر چند هر کار نایرو بهم بده که بتونم از م یتیخوام موقع یبگذره از خدا م

 .رمیگ یرو نم

ذره شده بود. فقط غرور مردونه ام  کی نایم یدونم خودم دلم واسه  یرو نم نایاما م میدعوا کرد یتو بچگ درسته

 نمیرو بب نایکه م نی. قبل از استین یا نهیما ک ینایکنم که م یخدا رو شکر م یداد که ازش عذر بخوام ول یاجازه نم

دلشو  ییبا چه رو یکه چجور نیفکرم بود به فکر ا یتو نایرفتم م یسمت رخت خوابم م یدربند هر روز وقت یتو

 .ستین یتو روش نگاه کردم. اشتباهاتم جبران شدن ییبه کنار با چه رو نایشکوندم ا
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 .دمیتختم دراز کش یرو

ابام کنه؟ ب کاریخواست چ یم یعنیرو گرفته بود  نایم یافتاد زارع شماره  ادمیفکر کنم.  یزیخواست به چ ینم دلم

 باش. نایمراقب م ایخدا هیگفته بود آدم خطر ناک

 شد و خوابم برد نیفکرا بودم که چشم هام سنگ نیا تو

 نایم#

مهم برداره که با  یکرد قرار شد بره خونه هم استراحت کنه هم چند تا پرونده  ادهیکافه پ یمنو روبه رو مانیپ

 نانیگفت ا یکه م ییبچه ها نیاحسان انجامشون بده وارد کافه شدم هنگ کردم پس ا

 شناختم یکه نم گهیو چند تا دختر د میآرزو سحر مر ناینشسته بودن تماما دختر بودن سار زیکه دور م یگروه

 نگاهم شد اومد سمتم و گفت: ینیمتوجه سنگ نایشدم سار یکفر دمیاونا رو د ختیر یوقت

 ؟ینیش یچرا نم_

 حالت داد گفتم: با

بشه  یکه چ یاز چادرت خجالت بکش چند تا دختر الاله اهلل دور خودت جمع کرد یهم برام گذاشت ییمگه آبرو_

متنفر درک کن  یفهم یجور دخترا متنفرم م نیمن از ا یدون یخودت خوب م یوفتیبس کن نزار از چشمم ب نایسار

 به گلوش انداخت وگفت: یباد یعصب یخواهشا عقل داشته باش با حالت

 مگه چشونه؟_

 ندارم یو سحر مشکل میمن با آرزو مر_

 گن؟یم یهان چ گنیم یوسط چ نیا اونا

 بودم گفتم: یانقدر که ازش عصب نییسرشو انداخت پا نایسار

 ازم دور شو. یبگرد نایبا ا یباش نایمثل ا یخوایم نیام؟ بب یام هان با ک یبا ک _

 .دهینشون م یچه عکس العمل نمیمنتظر نشدم بب یحت رونیاز کافه زدم ب یمعطل بدون
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 .ختیندارم اعصابم بهم ر نیافتاد ماش ادمی

سوخت اون دخترا هم دلشون  یدست خودم نبود دلم م یهم بد حرف زدم ول یلیدونم باهاش بد حرف زدم خ یم

 کنن. یرو دارن اما ازش حفاظت نم افهیق نیسوزه بهتر یبشن جامعه خرابشون کرده دلم م یطور نیخواست ا ینم

 صحبت کردم. ینطوریا نمیبار با سار نیاول یگرفت که چرا برا نیابه کنار دلم از  نایا

  ابونیرفتم اون سمت خ دمیکش آه

 .رونیهم تنها از کافه اومد ب نایکه سار دمیشدم د نیسوار ماش تا

 .دیببخش ایگفتم اوف خدا یحرفا رو آروم بهش م نیذاشتم بعدا ا یکردم کاش م یروزشو خراب نم کاش

 شدم. ادهی. درست درب خونه پدیآدرس رو پرس راننده

 گشتم. دیدنبال کل فمیرو حساب کردم دستمو کردم تو ک هیکرا

 یشدم اما االن... اما اشکال یقبال چه با عالقه وارد خونه م ریبخ ادشیکردم درو باز کردم سمت مبل رفتم  دایپ دویکل

بود خواب هم نداشتم اما افتضاح خسته بودم انگار که . ساعت شش نمشیو بب ادیکه مامان ب یروز دینداره به ام

 بکشم. یبه من گفته بود کل شرکت رو ط مانیپ

 ناشناس بود. یاما نبود شماره  ناسیمنو از جا پروند فکر کردم سار یگوش یدفعه صدا کیرو بستم  چشمام

 دادم: جواب

 الو؟ _

 نکردم. افتیدر یجواب

 گفتم: دوباره

 شما؟ دییالو بفرما _

 .دیلرز یکرده بود و م خیبودم دستام  دهیکرد ترس یم تیگوشم رو اذ ومدیفوت م یصدا

 رو قطع کردم دوباره زنگ خورد  یگوش
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 د؟ییالو بفرما_

 فوت. دوباره

 .دیکن یخودتون رو معرف دیخانم محترم لطف کن ایعاقا _

 بلند شد و گفت: ییصدا

 مرگ هستم. _

 قطع شد  یگوش دیو مستانه خند بلند

 ترسم  یترسم خدا م یبود م یک نیخدا نه نه ا ایجام خشکم زده بود  رس

 زنگ بزنم  یبه ک دیبا ودونستمیرو برداشتم نم یگوش یمعطل بدون

 نجاتم. یفرشته  مان،یپ مان،یپ مان،یپ آره

 کردم. دایرو پ شمارش

 برداشت. ویسوم گوش بوق

 کردم. دارشیدو رگه بود معلوم بود از خواب ب صداش

 جانم؟_

 کردم ارومش کنم. یاما سع دیلرز یم صدام

 .مانیا... الو پ.پ_

 شده؟ یجانم خانوم کوچولو چ_

 خواهش  هیفقط  یچی... هیه_

 ها. شمیبگو گلم کم کم دارم نگران م_

 ن... نگران نشو خوبم _
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 شده؟ یبگو چ_

 خونمون ل... لطفا ایزود ب_

 صبر کن اومدم  زمیباشه عز_

 ب...باشه منتظرم._

 نا؟یم_

 ب. بله؟_

 .یچیگفتم ه_شده؟ یچ یگینم_

 قطع کردم  ویگوش یمعطل بدون

 بگذرون. ریخودت بخ ایآروم شده بودم اما بازم ترس وجودمو گرفته بود. خدا یکم هی

به صدا در  فونیگذشت آ یمزاحم نداشتم کم هی یتا حاال حت یواسه چ یشماره رو چند ساله دارم ول نیمن ا آخه

 دهیرس یا قهیده د مان،یاومد. پ

 

  نایم#

د بو زیم یرو میرو نداشتم تقو یکار چیه یبدون نگاه کردن بهم. رفتم داخل خونه حوصله  یجدا شد و رفت. حت ازم

داشت اما امسال  ئتیکرد. ه ینذر م شهیاول محرم بود مامان هم وریام شهر 30بود  وریشهر 25رو نگاه کردم  خیتار

بزرگ داره  ئتیه کیروزه برگذار کنم تا نذر مامان برآورده بشه شوهر خاله هم خودش  کیروز  کی دیپس با ستین

با پشت  دیمحرم چند قطره اشک از چشمام چک ادیبا دو سه تا از دوستاش مامان هم تمام محرم اون جاست به 

 چیکرد اما نبود ه یبود باندش رو عوض م یکیسوخت کاش االن  یبود بد جور م دهیدست پاکش کردم دستم که بر

 بود. یکس نبود. احسان هم سفر کار
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کردم همش  یتا زنگ اومده بود  داشتم دق م ستیاز دو شتریوقت بود خاموش بود روشنش کردم ب یلیخ میگوش 

ه کاناپ یها رو نگاه نکردم رو امیپ یشدم حت الیخیبود. ب مانیتا که پ شیپنج ش یناشناس بود ال یهم از شماره 

 .خوابم برد

 بست. خیکه مواجه شدم خون تو تنم  یچشمامو باز کردم... با صحنه ا خورهیحس کردم دستم تکون م صبح

 قهر کرد. شبیکه د نیکنه ا تمیاومده اذ نکنه

 زد. یکرد و پماد م یسرعت نور از جام بلند شدم روم پتو انداخته بود داشت باند دستم رو عوض م با

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو؟ ا_من

 .دیشببخ_

 بابته؟_

 کردنت. تیمزاحمت و اذ_

 انداخته بود. نییبراش سوخت سرشو پا دلم

 بدم. هیبازوم گذاشت و منو سمت عقب هل داد تا تک یبگم دستش رو رو یزیخواستم چ تا

 پشتش اشاره کرد صبحانه بود. زیتموم شد به م کارش

 نگاه کردم و گفتم: طرفش

 .رمیاما من س _

 گفت: یعصب یلیهاشو تو هم کرد و خ اخم

 .یاشتباه کرد یلیخ_

 گرفت. یبگم برام لقمه م یزیچ دمیترس واقعا

 طور بهم گفت: همون
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شماره ناشناس جواب نده قهر  یدست منو احسان امانت یریم یبا ک یریبه بعد بهم خبر بده کجا م نیلطف کن از ا _

 م. مثل تو رو ندار ینکن باهام که طاقت قهر خوشگل

که سمتم  دمیکش یداغونم کاش که بهت بتونم بگم آه یلیزدم هه جواب شماره رو  دادم خ یشخندیدلم ن تو

 شد.  رهیبرگشت و بهم خ

 سرش بود بهش گفتم: یباال یسوال عالمت

 ه؟یچ یدونیم_

 ه؟ینه چ_

 دلم هواشو کرده  کهینزد یلیمحرم خ_

 طور  نیمنم هم_

 چند لقمه صبحانه بخور. _

 چشم. _

 .گهید یزایچ یکرد: کرد که دست به آب نزنم و کل یآور ادیکه تموم شد  صبحانه

 .دیببخش_و گفتم  ستادمیرفت کنار در ا یم رونیخونه ب از

 بابت؟_

 هام. یاحترام یب_

 .نییرو گرفتم  پا سرم

 دستاش گرفت و گفت: یو صورتم رو تو نییرو گذاشت پا فشیام رو گرفت ک چونه

  مانیجون پ رینگ نییسرت رو پا_

 و رفت.  دیمو بوس یشونیپ
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 کردم. یخودم رو سرزنش م یداد یتو که به پسرا رو نم نایکرد با خودم گفتم م خی دستام

گرفت  ی. مدیتهد یبو شتریمزاحم هر روز ب یاومدن به خونه ما بود تماس ها مانیها کم کم گذشت  کار هر روز پ روز

 کشه. یکنه عشقم رو م یخودمو نابود م رهیگ یرو م زمیکه عز

فردا چون هر  یرو برداشتم شال کفش مانتو شلوار چادر برا اهمیس یدلم غم بود. لباس ها یاول محرم بود. تو فردا

بود اما  مانیهم پ لشیرفتم تنها دل یگرفت اما من نم یم یکرد و آمادگ یکارارو م نیرفت ا یسال مامان اول محرم م

 کنم  یکار رو م نیان نبود خودم اامسال که مام

 ...دمیمتکا گذاشتم و خواب یفردا سرم رو رو دیام به

 

 مانیپ#

 آروم سرمو ازش برگردوندم  یلیخ

 دفعه صداش در اومد و گفت: کیدادم  یادامه م میبه رانندگ داشتم

 شم. یهم بده ممنون م مویگوش یرو نگه دار نیشه ماش یم _

 تو؟ یبر یخوا یرسونمت خونه تنها کجا م یالزم نکرده م_

 یشد هان؟ چ یچ یتو که دوسش نداشت یخواست یتو برو به عشقت برس تو که شمارشو نم ستیبه تو مربوط ن _

 گم. یندارم نگه دار بهت م یکار شرفیدورو و ب یزد و دوباره شروع کرد: آدم دو رو، من با آدما یشد؟ پوزخند

 خفه شو. نایم_

 گفت:  نایکردم بزنمش که م بلند دستمو

گفتم به  یو من نباشم آخه مگه من جز برادر بهت چ یبرس نایتا به ت یمنو بکش یآره بزن دفعه اول خواست _

منو ول کن برو با  نیبب یدونم چرا دشمن من شد یزنت بشه اما تو نم نایدوست دارم ت یلیخدا خودم خ یخداوند

 باش. نایت

 و انگشترش رو بهش دادم و بلند داد زدم: یرو نگه داشتم گوش نیماش دمیوبک نیرو به فرمون ماش مشتم
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 . یخودت خواست نایم یخودت خواست-

ذارم من خوب  یکشمت زندت نم یکنم م یخفت م نایدلشو شکوندم ت گهیبار د هیخدا  یو رفت ا دیمحکم کوب درو

 من بهت اعتماد داره. یساده  ینایشناسمت اما م یم

 رو جواب دادم تو دلم براش نقشه ها داشتم. یبود گوش نایزنگ خورد ت میشرکت گوش رفتم

 الو؟_

 ؟یچطور زمیالو عز_

 ؟یممنون شما خوب_

 عشقم؟ مینیامروز همو بب_

 منم موافقم. مینیبب_

 .ینفسم با یاوک_

 لوس خدا لعنتت کنه. یرو قطع کردم دختره  یگوش

 صدات تنگ شده. یدختر دلم برا ؟یدیرو جواب نم یمم چرا گوشخانو نا،یزنگ زدم جواب نداد م نایم به

 جلفش. پیبا ت دیرس دهینکش هیبه ثان میقرار گذاشته بود نایکه با ت یرستوران رفتم

 کرد و نشست. یمزخرف یکنار و با چشم به مردم اشاره کردم خنده  دمیطرفم که بوسم کنه اما کش اومد

 گشت که سر صحبت رو باز کنه گفت: یبهونه ا دنبال

 شد که ازم خوشت اومد؟ یچ_

نفرم ازت مت یشدم روان کیکارت بهت نزد یو تالف نایو گفتم: به خاطر لج م دمیفکر کردم تو دلم قش قش خند کمی

 ؟یفهمیمتنفر م

 و توجهم نصبت بهت جلب شد.  یشد زیکم کم برام عز رفتمتیپذ ،یینایراستش چون دوست م_
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 .یروغ شاخ دارد چه

 خوامت. یم یلیخ یینایعشقم منم چون داداش م یمرس_

 چلغوز. یدختره  اه

رفتم زنگ رو زدم جواب  نایم یرفت من. سمت خونه  نشیسمت ماش یجون کندن ازش جدا شدم هر ک یاز کل بعد

 نداد.

 مو برداشتم و بهش زنگ زدم اما بازم جواب نداد. ینشستم گوش نیماش یتو رفتم

 داشبورد انداختم تو دلم گفتم: یرو رو یگوش

 .نمتیخوام بب یم ییمن کجا یکوچولو خانم

 گفت: یوجدانم روبرو شدم که م با

 ؟یشد االن انقدر نگرانش شد یچ نایمخصوصا م یتو که از همه دخترا متنفر بود ستیتو ن خانوم

هم خانوم اخمو ما  نایهستم م یخیکوه  انیمن به نظر م یکن یهست که با ما م یچه باز نیخدا ا ایخودم گفتم  با

 نکن خدا جون لطفا. یباهام باز میخور یاصال به هم نم

 بودم. ناینگران و دلتنگ م یته  دلم هم بد جور زیچ هیبود تو مغزم  زیچ هیدلم  تو

 زد. نیماش ی شهیاومد و به ش نایفکر بودم که م تو

 بغلش کردم که  فکر کنم استخون هاش خورد شد. یجور ابونیوسط خ رونیب دمیپر

 آروم دم گوشم گفت: نایم

 آدم دو رو. ادیغولتشن ولم کن ازت بدم م یخیکوه  _

 بازم به حرفش توجه نکردم که گفت: اما
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 ؟یدار کاریچ نجایاالن ا یبود نایت شیساعت قبل پ هیتا  _

 کردم و گفتم: ولش

 آره بودم به تو چه مربوطه؟_

 شدم و با سرعت تمام ازش دور شدم... نیماش سوار

خونه گونه هام  دمیباش لطفا. رس نایخودت مراقب م ستمیکنم صبر کن. خدا جونم اگه من ن یلبت م هیجون  نایت

 .نایهم از م یمتنفر نایکنه تو هم از ت ینم هیکه گر یخیبود تو دلم گفتم کوه  سیخ

تخت دراز  یشدم رو وونهیمن صحبت نکن تمام د ینایتمام وجود داد زدم خفه شو خفه شو خفه شو در مورد م با

دختر خالم بود باهاش خوب  نایگفت فقط چون م یوجدانم راست م قتیرو دوست نداشتم در حق نایمن م دمیکش

 .مسخره خوابم برد.. یبا فکرا  ستیبراش عشق ن یبودم اما منظورم از نگران

 

 کرد گفت: یسالم و احوال پرس یاومد داخل با همگ مانیپ

 جانم مادر؟ _

 خانم سمت من اشاره کرد: حاج

 تا از ابرو شوداد باال و گفت: کی 

 ه؟یک نیا _

 منه. یدختر خاله  _

 ؟یمگه تو چند تا خاله دار_

 دونه.  هی_

 که دختر نداشت   بایخب فر_

 اومد مسجد. یداشت حاج خانم فقط نم_
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 و گفت: دیخانم بلند خند حاج

 شد  یپس عال _

 :میبا هم گفت مانیپ منو

 چرا؟_

 منم جور شد  مانیعروس پ_

 از سر داد و تو صورت من نگاه کرد. یخنده ا مانیپ

 و گفت:  سادیاومد کنار من وا نایسار

 عروست کردن.  _

 .قهید هی ریخفه خون بگ_

 رفتم کنار حاج خانم نشستم. دستامو تو دستاش قفل کردم و گفتم:  و

 .دنیمادر من اول محرم که دختر شوهر نم_

 .اوردمیخودم ن یبودم اما به رو مانیپ نیسنگ یمتوجه نگاه ها نییانداختم پا سرمو

 خانم سرمو باال آوردم و گفت:  حاج

 . یخودم یفرشته  یبایه الحق که دختر همون فرن ایمادرت هست  هیاخالقت شب نمیمنتظر بودم تا بب _

 مادر. یزنده باش _

 

 ...میکرد یخداحافظ یهمگ از

 هم بود. نایو ت مانیپ نایمهمونا رفتن من احسان سار تمام

 نکنم بهتره.  فیکه تعر یپیت هی با
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 خوردن. یم یینشسته بودن و چا یشد همگ کیرو تماما جارو کردم ظرفا رو شستم ساعت  هینیداخل حس رفتم

 گفتم: یساختگ یعصب یچهره  هیباال سرشون و با  رفتم

همه سرشون رو  نیمن همه کارارو کردم شما هنوز نشست نیکاسه کوزه رو انقد گرم حرف بود دیجمع کن _

 چرخوندن با تعجب بهم نگاه کردن و گفتن: 

 تنها؟_

 گوشم رفت پ ن پ با ارواح شما. نیداد نزن_

  میایزود ب دیفردا با کهیساعت  نیبر میلند شخب ب_ دنیخند یهمگ

 اومد.  جیشدم مس نیگفتن سوار ماش یا باشه

 کردم. بازش

 بود: مانیپ

 رو برسونم؟ نایمن ت میبا هم بر یسیوا یتون یم  _

 اما گفتم: رمیخوام خودم م یخواست بگم نم یدلم م اول

 . امیشما برو من دنبالت م _

 متوجه نشه و ازش ناراحت نشه. نایخنده گذاشت حرکت کرد منم با فاصله حرکت کردم دنبالش تا ت یموجیا

 داد: جیمس مانیکردن که دوباره پ یهم خداحافظ از

 ؟یخانوم میخب رفت حرکت کن_

 حرفش اما گفتم:  نیشد با ا یجور هیدلم  ته

 دنبالت.  امیبرو شما منم م _

 خانومم مقدم تره. _
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 کرد. شیشه کار یخب منتها عادت کرده نم یچسبونه ول یها منو به خودش م هیادم عجب

 

 گفت بهم. یرو م نایا شهیکه بود هم بچه

 چشم پسر شجاع._

 داد و بلند گفت:  نییرو.پا شهیرد شدم چشمک زد بهم  اومد کنارم ش نشیکنار ماش از

   یمحمد نایخوام م یکنم ازت معذرت م یکه م ییکارا نیا یبابت همه  _

 و گفتم:  دمیخند بلند

   یکه عذر بخوا یکن یم تیفروزان خب چرا انقد اذ مانیپ یآقا _

 مثل شما همش عذر بخوام. یمن دوست دارم از خوشگل ؟یدار کاریشما چ_

 کردن. یو به ما نگاه م شدنیها پشت سر هم رد م نیماش

  

 ...میشد و با هم باال رفت ادهیپ نیاز ماش مانیدم خونه پ دمیگذشت اما رس عیچقدر سر دمینفهم

 

 نایم #

 . دهیکنار تخت دراز کش یکیشدم حس کردم  داریخواب ب از

 باز کردم. شتریب چشمامو

 بود. احسان

 شد.  ینم باورم

 .دمشیدو هفته د یکیبود بعد  میگلم بود زندگ داداش
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 داد زد: یروش انقدر بوسش کردم که به شوخ دمیسر پر با

 م؟یاحوال خواهر یکرد میتوف مال گهیبسته د _

 .یداداشم دلم برات تنگ شده بود نفس ابج یفدا_

 .یینایم یمن زیعز_

 ناراحت به خودم گرفتم و گفتم  چهره

 مسافرت؟  یریبازم م _

 و گفت: دیبوس گونمو

 کارته.  فیزور کرد که برو ح مانیدفعه هم که رفتم پ نیا گهید رمینوچه نم _

 . یخودم شیتا آخر محرم پ گهیپس د آخ جون_

 بله که هستم._

 شدم. زیسوپرا هوی رونیب میهم از اتاق رفت با

 واقعا هنگ کردما. یعنی

 

 حد تعجب نکرده بودم  نیحاال در ا تا

 نا؟یت

 کنه  یم کاریجا چ نیا نیما اوف ا ی خونه

 هم بودن. مانیو پ نایسار

 

 کرد  میتوف مال مانیجلوم و به قول پ دیپر نایسار
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 نشست  نایکرد و رفت کنار ت یهم سالم خشک مانیپ

 .یالتیبودن اوف با چه تشک دهیصبحونه چ زیم

 گرفت. یهم از اون بد تر براش لقمه م مانیپ مانیواسه پ ومدیعشوه م ناینشستم ت زیم سر

 

 رو برداشتم همه چشمشون به من بود  یاون مزاحم نبود گوش یدفعه حت نیزنگ خورد شماره ناشناس ا میگوش

 لب پنجره. رفتم

 الو؟_

 الو خوشگله چه خطرا؟ _

 خطر؟_

  ینعلبک هیگرد شد قد  چشمام

 ! یهمون خبر خودمونه نفس_

 شناختم گفتم: یپسر جوون بود اما نم هی یصدا

 د؟یکار دار یشما با ک _

 گوشته. خیام عشقم خطر ب یهمون مزاحم قبل_

 رو قطع کردم. ی. گوشیپ ایپ یبوق ها و

خدا حرفام همه رو  ینشستن وا نایبرگشتم طرف جمع حواسم نبود ا یچ یعنیگوشته  خیمزاحم خطر ب همون

 کنم.  ستشیکنم خدا جون لطفا کمکم کن راست و ر کاریچ دنیشن

 نا؟یبود م یک _ مانیپ

 به تو..._
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 قورت دادم و گفتم:  حرفمو

 بنده خدا. هی _

 ال اهلل اهلل گفتم. هیتو دلم  و

 گفت: مانینشستم صبحونه رو خوردم پ زیم سر

 

  هینیحس دیرسونم خونشون واسه شب آماده بشه شماهام بر یرو م نایخب من ت_ 

 .میگفت یباشه ا یهمگ

 صبحونه رو جمع کردم. زیم

 لباس آورده بود رفت تو اتاق مامان حموم منم رفتم تو اتاق خودم حموم کردم.  نایسار

 رفتم. رونیشدم و از اتاق ب حاظر

 با هم گفتن. دنیو احسان تا منو د نایسار

 .یا کهیاو الال چه ت_

 .شیکوفت چشما درو یا_

 .میدیبا هم بلند خند 

 یامشب واسه تشت گذار یکه همگ میکرد یم یکار زیتم میرفت یم دیساعت پنج بود با رونیب میخونه رفت از

 .ومدنیم

  میواسه جا پارک نداشت یبزرگ بود مشکل هینیحس نگیخودش رفت چون پارک نیبا ماش یک هر

شد رفتم داخل کفشامو در آوردم  یپخش م یقشنگ یداره نوحه ها یچه آرامش ایخدا یشدم وا هینیحس وارد

 خوش بهش سالم دادم  ییهم اومد با رو مانیپ قهیهمون د
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 .اما

 جوابم رو داد. یخشک با

 کردم  یعال یریگرد گ هی یدرست و حساب یجارو  هیداخل  رفتم

 .دمیکش یو بر رو هم ت دور

 اومد داخل. مانیپ مین شویشد ش ساعت

 داخل تعجب کرد  دنید با

 و گفت: دیخند

 ؟یانجام داد ییهمه رو خودت تنها یخسته نباش _

 و گفتم: دمیخند منم

 بله سخت نبود._

 اش رو جمع کرد و گفت:  خنده

 مونده.  هینیطرف از حس یکیاما اون  _

 بود که مردا هستن.  ییجا منظورش

 انیاون طرف مهمونا ساعت چند م امیتموم شد االن م نجاینداره ا یاشکال_

 ساعت هشت._

 شد. میکردم ساعت هفت و ن زیسالن اونجا رو هم تم یکیباشه ممنون با عجله رفتم اون _

 اخمامو جمع کردم و گفتم: دنیرس نایو سار احسان

 ن؟یکجا بود _

 و گفت:  دیاومد کنارم  منو بوس نایسار
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اول محرم هم هست مامانم حلوا درست کرده  نی. اونم مهمون امام حسگهیخواد د یم ییرایخوشگلم مهمون پذ _

 .مید یاز فردا انشااهلل غذا م میدیخر کیو ک ریهم ش یسر راه میآورد میبود رفت

براش ساعت هشت و ربع  رمیبم یرو بزارم گرم بشه مامان چقد کاراش سخت بود اله ریگفتم و رفتم تا ش یا باشه

مامان  ادیکردن منم اشکم در اومد  یم هیخوند و همه گر یرو م یقشنگ یهمه مهمون ها اومدن  مداح هم نوحه 

 و درداش. نیامام حس ادیهام  یدلتنگ ادیافتادم 

 سخت بود اون شب. خالصه

 صاحب مجلس دعا کرد. یهم ختم جلسه رو اعالم کرد و برا برقا روشن شد مداح 

 

 گرفتن  یسراغ مامان رو از هم م همه

 گفت:  نایسار

 .یخب بگو دخترش _

 .گمیم یخواهر گمیم_

 منتظرم. _

 و رفت تا حلوا رو پخش کنه  دیخند

 کردم. یرو پخش م کیو ک ریپشت بندش ش منم

 یصندل یمامان بود کنارش رو ینشسته بودن دخترش هم که هم سن ها یصندل یخانم مسن اونجا بود که رو هی

 که گفت: دمینشسته بود به اون خانم رس

 کجاس  ومدهیخانم ن بایدخترم فر _

 حاج خانم. هیرفتن ترک _

 چرا مادر؟ هیترک_
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 ساله رفتن مادر جان  کیمسافرت _

 هاشو جمع کرد و گفت: اخم

 ؟یکن یار ماون ک یجا یهست یاصال تو ک نمیبب _

 و گفتم: دمیخند

 .نایدخترش هستم م _

 صدام زد: مانیاون لحظه پ تو

 .نایم نا،یم_

 اون خانم بلند شد و گفت: یگفتم: و رفتم. سمت در که صدا یبله اومدم با اجازه ا_

  هیدختر ک نیا نمیبب ایپسرم ب مانیپ _

 گفت حاج خانم داخل شلوغه.  مانیپ

 ...میندار بهیپسرم غر نمیتو بب ایب_

 

 کرد.  یداد زدم گلوم درد م چون

 رو آوردم و پهن کردم.  مانیبود رخت خواب پ دهیخواب احسان

 برم بخوابم که گفت: خواستم

 . نایم _

 بله؟_

  ؟یاریآب ب وانیل هیشه  یم _

 لحظه صبر کن. هی. چشم ارمیرفت پارچ رو ب ادمی دیببخش یوا یا_
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 رخت خوابش نشست آب رو دادم دستش تشکر کرد. یرو یرکاب با

 خواستم برم سمت اتاقم که دوباره صدام زد و گفت: دوباره

 .نایم _

 جانم؟_

 .میتا باال سر آشپزا باش هینیحس میر یکارم از فردا ساعت ده م یبال من تا آخر محرم ب یجانت ب _

 چشم._

 گلم. ریبال حاال برو بخواب شب بخ یچشمت ب_

 . ریشب بخ_

 . دمیفکر کنم خواب یزیکه به چ نیداخل اتاقم بدون ا رفتم

......... 

 زد. یبود که بهم زنگ م یشدم ساعت هفت صبح ک داریاز خواب ب لمیزنگ موبا یبا صدا صبح

 الو؟_

 من.  یالو عشقول_

 .یکرد وونمید یهست یک نمیبب رونیب ایالمصب از سوراخ موشت ب ییاوف باز تو_

 دو مرگ بوم. کیمنتظرم باش  امیم زیعز امیم_

 . خدا مراقبشون باش نامیسار مانمینگرانم نگران سه نفر احسانم پ ایبرد خدا یخوابم نم گهیرو قطع کردم د یگوش

 .هینیحس میکردم صبحونه بخورن تا بر داریدوش گرفتم ساعت نه بچه ها رو ب رفتم

 هم جلو نشستن. نایاحسان و سار میپشت نشست مانیمنو پ میاحسان بر نیبا ماش یشد همگ قرار
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 یچند تا پسر هم سن ها دادنیرو دوست داشتم چون بهم آرامش م اهیس ینگه داشت پرچم ها هینیحس یجلو 

 همشون رو دوست داشتم. دیسف اهیزرد قرمز س یکردن پر ها یدر بودن و علم رو سر هم م یجلو مانیاحسان و پ

 شد. یماره همون ساعت، مزاحمم مروز گذشت همون مرد همون صدا همون ش چند

هم مثل من  مانیعنوان خسته نشده بودم  پ چی. به هشیاپیپ یبود و کار ها هینیکار هر روز مون رفتن به حس 

 مشتاق کار ها بود...

 .میها رو غذا داد ئتیکردن اون روز تمام ه یرفت و آمد م نیامام حس یدسته ها دیعاشورا رس روز

چون ظهر  میایب شهیزود تر از هم دیفردا با میبه سمت خونه رفت میشد نیسوار ماش یدو شب بود همگ ساعت

 شه...  یمنم ظهر عاشورا تموم م یشه خبر نداشتم زندگ یتموم م یتاسوعا همه چ

 نشستم و خوابم برد... نیماش یتو

 

  مانیپ#

 بود.  دهیخواب نایم میشد ادهیپ نیماش از

 کردم. دارشیب

 .دیرفت داخل اتاقش و خواب یحرف بدون

 کرد. داریشد ما رو هم ب داریطبق عادتش ب صبح

 ما صبحونه درست کرده بود  یبرا

 هم روزه گرفته بود.  خودش

 گفت نذر کرده. یپا داشت و م هیاما بازم مرغش  میمن و احسان اصرار کرد یچ هر

 زود گذشت.  یلیساعت خ هینیحس میرفت یهمگ

 مراسم ها تموم شد. یتموم شد همه  یچ همه
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 سالم باشه شهیهم نایخدا خواستم م از

 هم راحت بشم. نایبدم و از شر ت لیو دخترش رو بهش تحو ادیزود تر خاله ب یچ هر

 و مرد باش. اریگه تو کوه درد باش طاقت ب یم شهیهم نایم

 . نمیب یتو چهرش غم و م یندم؟ وقت تیاهم یزیبه چ یچجور آخه

 :کمیخانم اومد نزد حاج

  ؟یسالم پسرم خوب_

 ن؟یسالم مادر ممنون شما خوب_

 . نمیب یرو نم نایم یسالمت باش_

 داخل آشپز خونس به احتمال صداش کنم؟_

 شم. یآره پسرم ممنون م_

اما بازم  نایم نا،یزدم م یداد م نیزم ریشده بود آب شده رفته ز بیرو صدا بزنم اما نبود که نبود. غ نایتا م رفتم

 داخل مسجد بود اما خودش نبود.  فشیو ک شیداد گوش یجواب نم

 کار کنم سپردمش به تو  یچ ایاما باز هم نبود. خدا میگشت یاحسان من و چند تا از بچه ها دنبالش م نایسار

 یجیمس نیشو چک کن بب یتو گوش مانینرفته. پ ییگفت: اون تا حاال بدون اجازه من جا یو م زدیداد م احسان

 افتاده براش. یاتفاق دیشا ومدهین یزیچ

خواهر و برادرش  یاز چشم ها نویشد ا یمسجد رو جمع کرد. نگران بود. م یسر نایمهمون ها رفتن سار ی همه

 .دیفهم

 پسر دوست بابام گفت: نیصدام زد دوستم بود و همچن نایس

 هواشو داشته باشم؟  یبه من گفت یخانوم رو سپرد نایم ادتهیداداش  _

 شد خبر داده به تو؟ یآره، آره داداش چ _
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 کردم.  دایچادرشون رو پ یپشت یکوچه  یتو یول دمشونیند گهیزد د بشونینه داداش وسط دسته غ_

 شد  شتریرو داد دستم دلهره ام ب چادر

 شو چک کنم. یکردم و رفتم تا گوش یتشکر

 مایوار تمام پ دیتهد یها امیپ ؟یشون کرد یفچرا ازم مخ نایم یشده داشت ا رهیتماس ذخ یرو برداشتم کل یگوش

 کنه. یفرستادم بلکه بتونه کار نایپدر س یعنیها رو به سرگرد 

 گفت:  یم یاپیو پ دیکوبیها رو خوند و با مشت به سرش م امیاحسان هم پ رونیمسجد اومدم ب از

 دارن؟  کاریمظلوم من چ ینایبا م نایا نیک نایا _

 ن؟یک نایمن نگرانم ا داداش

 کرد. یم هیهم گر نایسار

 چرا  نایم نا؟یم یچ یعنی کشنیعشقش رو م وفتادمیمخمصه نم نیمردم و تو ا یبود کاش م یتیچه وضع اوف

  ؟ینگفت یزیبهم چ چرا

 شدم به بچه ها گفتم برن خونه.  نیسوار ماش رونیمسجد زدم ب از

 یرو یکه حس کردم دست نییاومدم پا نیاز ماش ومدیبرخورد کرد داشت خالف م نمیبا ماش ینیراه بودم ماش یتو

  گهیصورتم نشست و د

 ...ادینم ادمی یزیچ

 

 نایم#

دوست شوهر خاله رو  یعنیپسر سرگرد  مانیپ مینیدسته بب میدو کار هامون تموم شد به بچه ها گفتم بر ساعت

 حفاظت من گذاشت.  یبرا

 ؟کنن یم دمیبا خبره که تهد نمیدلم شک افتاد نکنه ا تو
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 . دیچیپ ینوحه خون تو گوشم م یندادم صدا تیبازم اهم اما

 سمت حرم. امیم نیاربع شاهللیعلم ا هیقدم با  قدم

 گفتم: یبلند نیروز برم کربال تو دلم آم هیمنم  شهیم یعنی ایدلم گفتم خدا تو

 شدم. یجور نیدونم چرا ا یگرفت نم یتپش م شتریقلبم ب شدیتر م کیدسته نزد یچ هر

 شدم. هوشیصورتم رو لمس کرد. چادرم از سرم افتاد و ب یشد و دست دهیحس کردن دستم کش یا لحظه

... 

 نداخت. یم هیکه فقط سا رهیت یلیالمپ خ کیبودم با  ییاتاق کامال طال یتو

 زدم:  داد

 کجاست خودت رو نشون بده  نجایا -

 اومد که گفت: ییصدا

 مهمون ها هستم. هیمنتظر بق امیم _

 بایقسم مراقب اون سه تا باش تقر نیبگذرون تو رو به امام حس ریبخ ایمهمون ها خدا هیبود؟ از بق یچ منظورش

 رو انداختن داخل اتاق.  یکیچهار پنج ساعت گذشت 

 بود؟  یک یعنی

 زد و گفت: داد

 آخ. _

  ؟یخوب مانیشد پ یچ مانمیپ مانیپ مانیپ _

  ششیکشون رفتم پ کشون

 زدم:  داد
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 . ومدین ییکجاست؟ خودت رو نشون بده صدا نجایا -

 نگرانتم پرنده دوست داره صداتو بشنوه محتاجم به صدات  مانیپ یشد خوب یچ مانیپ مانمیپ مانیپ مانیپ_

 کردم که گفت: یم هیگر

 خوبم  خانوم کوچولو. _

 خوشحال شدم. یلیخ

 . یوارم که تماس ها رو گوش داده باش دیام_

 نا؟یبهم م ینگفت یزیچرا چ _

 شد و گفت:  یعصب دیآورد باال تا منو د سرشو

 زدنت؟ _

 کنم. یبودم دردش رو حس نم هوشیآره ب _

 .میبزار جون سالم به در ببر سایکنن وا یکشمشون صبر کن دست رو تو بلند م یم_

 که ازش بترسم.  ستین یزیکتک خوردن که چ دمیمن واسه شما جونمم م_

 چرا؟_

 چون که..._

 بزنم دو نفر رو انداختن داخل اتاق.  یستم حرفخوا تا

 و احسان بودن. نایسار

 زدم:  داد

 ؟یدار کاریچ نایچه خبره خودتو نشون بده با ا نجایا -

   ومدین ییصدا اما
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 ظرف بزرگ.  کیچهار نفره آوردن با  یو صندل زیم کیتا مرد با روبند اومدن داخل و  چند

 بشونه که داد زدم: یصندل یبهم دست بزنه و منو رو خواست

 نشستم. مانیبه من دست نزن خودم بلدم برم. بلند شدم و کنار پ _

 .مانیپ یکردم نه به خاطر خودم به خاطر صورت زخم یم هیگر

 .نهیب یم تیوضع نیخورده بود و منو تو ا کهیخاطر احسان که  به

 بال گرفتار شده. نینکرده به ا یکه گناه نایخاطر سار به

 باز کردم: زبون

 من بود. ریخوام تقص یمن ازتون معذرت م _

 و مرد باش.  اریگم تو کوه درد باش طاقت ب یم یچ شهینره که من هم ادتونی اما

 کرد.  یم هیگر احسان

 کردم.  یم هیگر منم

 تونستن صحبت کنن دهنشون چسب خورده بود.  یبغل هم گذاشتن نم یسرشون رو تو نایو سار احسان

سرم گذاشت اشک  یهم سرش رو رو مانیکردم پ یم هیگذاشتم و گر مانیپ یشونه  یسرمو رو ختیر یم اشکام

 که خودش بشنوه گفتم: یموهام جور یکردم رو یداغش رو حس م یها

 کنه؟ یم هیهم گر یخیمگه کوه _

 .ستین یزیکردن و غرور که چ هیگر دهیواسه تو جونشم م یخیکوه _

 زدم: یتلخ ی دهیخند

 . دیمراقب خودتون باش _

 منو نگاه کردن احسان ناراحت بود.  نیرو باال آوردن و غمگ سراشون
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 زارع هست.  دمیکه اومد فهم کیاومد داخل نزد یمرد

 بگذرون   ریبخ ایکرد خدا یم کاریچ نجایا نیمن ا یخدا یوا

 و گفت: کینزد اومد

 کیتفنگ و  هیاون ظرف بزرگ  یباهاشون. تو دیش یام که آشنا م اریفروزان هستم البته با دست یآقا کیبله، شر _

 انمیاحسان پ رهیبم دینفر با کیشما چهار تا  نیآهان قرص برنج هست... ب گنیم یبهش چ یبسته قرص خودکش

 با شماست.  میفروزان تصم نایم ای نایسار

 رفت.  رونیاتاق ب از

 خودم رو گرفتم گفتم:  میتصم

 میمون یم نیشما دو تا از رده خارج نیدوست دارن به خاطر هم گرویهم د نایکه احسان و سار دونمیبچه ها من م_

 . وفتهیب یاون اتفاق یذارم برا یکه من نم مانیمنو پ

 زد  یو با دهن بسته حرف م ختیر یزدن احسان اشک هاش م یکردن حرف بزنن داد م یم یسع نایو سار احسان

 گفت:  مانیپ

  یکن یکارو نم نیتو ا نایچرند نگو م _

 کنم. یم_

 داد زدم: و

  یایب یتون یمحترم م یآقا یآها_

 تو رو خدا. نایچرند نگو م نایداد زد م مانیپ

 بود... یمن قطع میتصم اما

 

 پاک کردمک  نمیآست یداد رو با گوشه  ینامه رو بهم نم یخوندن ادامه  یکه اجازه  اشکام
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 عشقم رو راحت بخونم.  یبتونم درد و دل ها تا

 نامه:  یکردم به خوندن ادامه  شروع

. شده لیوجودم از تو تشک ی کهیت کهیت نایبدون م نویا یسد راهت بودم ول شهیکردم هر روز و هم تتیاذ یلیخ_

 .یکن ینابودم م یخودت ذره ذره دار

 اتفاق افتاد.  نیبشه اما به لطف تو ا یکیکردم روز و شبم  ینم فکر

خواد کاراش رو تا  یم انهیبابا هم در جر شهیآماده م یدب یبرا زایو گهیماه د کیبرم  تا  نجایخوام از ا یم نیهم یبرا

 موقع برگشتش به احسان بسپره.  

 از جونم. شتریدوستت دارم ب نایم

  یدوستم دار یخوام هنوز هم منتظرم بگ یخواستم و نم یجز خودت و عشقت نم یزیبدون من چ نویا فقط

 قلبم باشه. یتو شهیهم ادتیبرم تا  یرو م دفترت

 ...مانیپ عاشقت

 شهیهم یبرا خداحافظ

 خواست داد بزنم اما مجبور بودم به سکوت کردن. یزد دلم م ینم قلبم

 .مانیمنم دوستت دارم پ 

 نفسم دوستت دارم.  نیآخر تا

 اتاق به صدا در اومد. درب

 بار احسان بود.  نیا

 :گفت

 . رونیب ایب ادتیاومدن ع ناین عمو اجون ز یآبج _
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 احسان؟_

 جانم؟_

 ؟یندار یخبر مانیاز پ_

 کن.  یحالش خوبه فقط خستس خونه استراحت م یچرا زنگ زد آبج_

 . امیاالن م یداداش یمرس _

 ششیشد االن پ یتموم م نایت ی هیخوشحال بودم که حالش خوبه اگه قض یلیرفت خ رونیگفت و از اتاق ب یا باشه

 رفتم. رونیچون عشقم پاکه... از اتاق ب یاز کس یترس چیبودم بدون ه

 هم با زنش تو راه بود.  یمرتض ییکرد دا ینشسته بودن زن عمو داشت با احسان صحبت م همه

 هم اومده بود.  ماین

حسان ا شیکردن اما من فقط و فقط فکرم پ یم دمیتهد یزدن چجور یمنو م یخواستن بگن که چجور یازم م همه

 بود.

 حرفاش افتادم. ادی

 .دیبوس مارستانیب یکه دستمو تو یوقت ادی

 .یکن یذره ذره نابودم م یدار

 دادم. یهمه رو جواب م یسوال ها ونیدر م یکی

  مایجز ن دنیپرس یازم سوال م همه

 در رو باز کرد. نایدر به صدا در اومد سار زنگ

 بودم و بازم دوباره سوال ها شروع شد. نایا ییدا

 رو به همه گفت: یعصب ماین
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 . ستیحالش خوب ن دینیب یم یهمگ _

 . هیبراش سخت بوده عصب دیمرخص شده درکش کن مارستانیاز ب تازه

 رو به من گفت:  و

 .یدیم حیبراشون توض ویبلند شو برو تو اتاقت استراحت کن. بعدا همه چ_

 کرد؟ چقدر مراقبم بود  یر مرفتا ینجوریچرا ا نیا

 دلم گفتم:  تو

 و احسان. مانیقبول ندارم جز پ ویمن کس مانیندارم که مراقبم باشه جز پ یبه کس اجیاحت من

 گفتم و سمت اتاقم رفتم... یجام بلند شدم با اجازه ا از

 

  مانیپ#

 انتظار نداشتم اون حرفارو بزنه. نایاز م درسته

 هنوزم دوستش دارم. اما

 بهم گفت ازم دور بمون.  نایم

 کنم. لیتبد تیبدون من بودن رو براش به واقع یایعشقم رو برآورده کنم  رو یخواسته  نیخوام اول یم منم

 کرد. یاز دوستام که داخل سفارت کار م یکیزدم به  زنگ

 رو انجام بده برام. زایو یکار ها یرفتن به دب یخواستم برا ازش

 شه. یتموم م میمسافرت طوالن یکارا گهیماه د کی تا

 شه   یهم از دستم راحت م نایم

  شهیهم یشم برا یازش دور م منم
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 کردن. دایفکر اشکام خود به خود راه خودش رو پ نیا با

 نکن   هیگر یخی کوه

شد  یچ ادشم؟یشد که لحظه به لحظه به  یشدم؟ چ نایشد که عاشق م یبا خودم گفتم: چ دمیتخت دراز کش یرو

 شده دوسش ندارم  زیکه دست روش بلند کردم برام عز یکنم؟ از وقت یتونم زندگ یکه بدون اون و چشماش نم

 عاشق بودنش.  عاشقشم

 شدم. یو کم کم از نبودش خورد م دمیکش یتختم بود بو م یرو چادرش

 ما حظور داشته باشه. دادگاه امروز حت یبود به احسان زنگ زدم تا برا ازدهیکنم ساعت  کاریدونستم چ ینم

 من وارد نشه. ینایبه م کیکوچ یبعد من صدمه ا یو پدرش آزاد نشن تا حت نایکنه ت ریبخ خدا

 بردم و سمت دادگاه حرکت کردم. رونیب نگیرو از پارک نیماش

 هم اونجا حظور داشت. سرگرد

 . دیربع احسان هم رس کیاز  بعد

 یرو از حرف ها یکرد قاض یتا سع نایت لیکه زارع و بچه هاش هم اونجا بودن. وک میرفت یهم اومد داخل اتاقک یقاض

 دروغ پر کرد.

 کنه. یرو نابود م لیوک یاپیپ یدروغ ها یفقط شهادت سرگرد همه  اما

 هم اونجا حظور داشت.  سرگرد

 هفته حبس محکوم شد. کیرو آزاد کرد و فقط به  نایت یقاض

 عبد محکوم شدن.و برادرش حبس  نایپدر ت اما

 فرار کنه.  رانیاز ا یکیخواسته بعد از کشتن  یکرده و م یعده کالهبردار هیزارع از  یآقا ظاهرا

 زارع هم اونجا پرونده داشتن. یها یشاک چون
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 . چهیبدون پدر و برادرش ه نایبودم چون ت خوشحال

 کرد.  فیراش تعرزنگ زد و اتفاقات امروز رو ب نایاحسان به م میاومد رونیدادگاه ب از

 گفت:  نایخواست تلفن رو قطع کنه که م احسان

 کجاست؟  مانیداداش احسان پ _

 رو بدم بهش؟ یگوش نجایهم_

 . شمیآره ممنون م _

 با تو کار داره.  ناسیکردن احسان گفت: م یخداحافظ

 رو گرفتم و از حالت بلندگو خارج کردم. یگوش

 الو؟ _

 مان؟یالو پ _

 آروم گفتم: دادیگوشمو نوازش م صداش

 جانم؟ _

 خوام  یمتاسفم معذرت م یلیخ _

 . یپ ایپ یبوق ها و

 رو قطع کرده بود.  یگوش

 هاشو نشنوم. هیگر یکه خواست صدا انگار

 رو دست احسان دادم. یگوش

 کردم و سمت خونه حرکت کردم... یخداحافظ ازش

 دلم براش تنگ شده بود.  دمید یرو نم نایشده بود م یروز برام تکرار هر
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 وقت دکتر داره. نایکه م نیهم ا شهیآزاد م نایهم ت امروز

 .نایرو برداشتم زنگ زدم به دکتر م یگوش

 الو؟_

 .ریفروزان وقتتون بخ یالو سالم آقا _

 شه یکه مربوط بهش م یزیهر چ امیمن باهاش نم ستین یوقت دکتر داره اگه زحمت نایدکتر امروز م یممنون، آقا_

 باشم چه خوب چه بد. انیتا در جر دیبه من بگ

 .دیفروزان منتظر تماس من باش یچشم آقا_

 رو قطع کردم. یو گوش میکرد یخداحافظ

 پرندمو داشته باشم... یهوا ینجوریتونم ا یبودم که القل م خوشحال

 

 گرفته بود. دلم

 برم.  جا بزارم و رانیا مویشه زندگ یباورم نم نجامیا گهید یهفته  سه

 دوست نداره من دورش باشم. نایخود م اما

 .واریمن بود هر روزم شده بود صحبت کردن با در و د شیهنوز هم پ نایم چادر

 شرکت زنگ زدم: به

 الو؟ _

 تا حقوقتون رو پرداخت کنم.  دیلطفا ساعت پنج شرکت باش یریالو خانم ام _

 فروزان. ینکردم آقا یاما چرا من اشتباه_

 کنم.  یشرکت باهاتون صحبت م دیایب یریخانم ام_
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 رو قطع کردم. یگوش

 رو نداشتم  یبحث با کس ی حوصله

 گذره شک ندارم. یم یتکرار یروزا نیهفته هم مثل ا سه

 کنم  یخداحافظ یبا همگ دیبا پس

 و سروش  نیشاه دیزدم به سع زنگ

 شرکت.  یچند تا از کارمند ها و

 ندارن ساعت پنج شرکت باشن.  یا هم گفتم اگه کارهام به اون یتا از هم دانشگاه چند

 رفتنم رو به همشون بگم تا ازم دلخور نشن. ی هیخوام قض یم

 

   سمیخواست بنو یم دلم

 گفتن نداشتم. یبرا یحرف اما

 عشقت نابودم کرد.  نایکاخ آرزو هام خراب شد م نایم

 نوشت.  یبود م یهر موقع عصب نایم

 نوشت.  یم آره

 حرکت کردم سمت پارک کنار شرکت. نیماش یزود.آماده شدم رفتم تو یلیبود خ نیافتادم داخل ماش نایدفتر م ادی

تنها  زییپا یمن منو تو ینایشن اما م یهستن از هم دور نم گهیهم د شیعاشقا پ یکه همه  یبود فصل زییپا اول

 گذاشت. 

 رو بدم.  نذر مامان نیتا اربع ستمین نجایاول صفره و من ا گهیروز د چند

 نگاه کردم.  میساعت مچ به
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 داد. یسه رو نشون م ساعت

 . دمیپارک رس به

 دنج پارک نشستم. یجا کیرو برداشتم و رفتم  دفتر

 . نایکردم به خوندن دفتر م شروع

 . نیها دنبالم بگرد ارتیبود اگه نبودم تو ز نوشته

 من عاشق مامانم و خالمم. 

 .دیو احسان رو به هم برسون نایاز من سار بعد

  گهید یدرد و دل ها یول و

 نامه نوشته بود. تیدفتر وص یصفحه  نیآخر

 برگه پر از اشک بود.  تمام

 تمام دفتر نوشتم. یخودکارم رو برداشتم و رو  

 ...نای. دوستت دارم منایدارم م دوستت

 احسان هم بود.  یشرکت رفتم همه اونجا بودن حت داخل

 مثل قاتال.  قایکردن دق ینگاهم م یجور هی همشون

 اومد سمتم و گفت: احسان

 شده؟ یزیداداش چ یبه هممون زنگ زد هیخبر مانیشده پ یچ _

 برم. رانیاز ا یطوالن یلیمدت خ هیخوام واسه  یشده م یزیآره داداش چ_

  نمتونیهمتون زنگ زدم تا بب به

  بمیسه تا بسته در آوردم از ج دو
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 شرکت  ینگهبان و نظافت چ یبود و چند تا هم برا یریخانم ام یبرا یکی

 کارمند ها رو هم دست احسان دادم تا خودش حقوقشون رو پرداخت  کنه.  یبرا

 یبرزخ یو سروش با چهره ها نیشاه دیکردم احسان سع یمدت که من داشتم حقوق کارمند ها رو پخش م نیا تو

 کردن   یمنو نگاه م

 هم زنگ زده بودم  نایبه سار یحت من

 نبود. اما

 .دمیرو از پشت سرم شن یکس دنینفس کش یصدا 

 .برگشتم

 بود. نایسار

 و گفت: دیخند

 الغر شدم رفت. ادهیبرادر پله ها ز _

  یالبته به جز اون چهار نفر برزخ دنیخند یکل نایبا حرف سار تیجمع

 اومد جلو و گفت: دیسع

 ...یریمگه چند روزه م مانیپ یچ یعنی یمدت طوالن _

 

 کردن و رفتن   یهام اومدن جلو و تک به تک ازم خداحافظ یجواب حرفش رو بدم که هم دانشگاه خواستم

 گذشت. یساعت هم اونجور مین

 خبر نداشت   یزیهنوز از چ نایسار

 .نایسروش و سار نیشاه دیرفتن جزء احسان سع یهمگ



 ییدوستت دارم آرامشم تو

 
203 

 

 دوباره شروع کرد به حرف زدن: دیسع

 ؟یریچند روزه م یبگ یخوا یخب نم _

 روز نه. _

 گفت: نیشاه

 ؟یریخب چند ماهه م _

 ماه هم نه سال. _

  ؟یبا هم گفتن چ یهمگ

 اومد جلو و گفت:  نایسار

 چه خبره؟  دیبابا بسته به منم بگ _

 .رانیبرم خارج از ا یطوالن یلیخ یلیمدت خ هیخوام واسه  یم_

 پس افتاد. نایسار

 بهشون وابسته شدم.  یلیچند ماه خ نیداشت من هم تو ا حق

 :نایمثل م قایشروع کرد به تند حرف زدن دق نایسار

زده  یکرده حرف ینداشته اگه کار یبگم بچه هست اون منظور دیبا یناراحت شد نایجان اگه از م مانیداداش من پ_

 کرده نرو لطفا. یاون بچگ یفهمیم یکارو تنهامون نذار شما بزرگ نیبوده نکن ا یاز رو بچگ

 . یشده ابج ریاما د_

 زدم. رونیاز شرکت ب و

 صدام کردن.  یلیخ

 شده بود.  وونهیهم د نایسار
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 زد.  یداد م همش

 عشقمو از دست دآدم طاقت ندارم. ،یخبر ندار یزیکرده آخه خواهر من تو که از چ یگفت نرو بچگ یم

 باشه. گهید یکیدستش تو دست  نمیبب

 گذاشتم رو گاز و حرکت کردم سمت جاده شمال. پامو

 بمونم،  نجایدور باشم از تهران اگه ا یهفته ا کیرو نداشتم. دوست داشتم  یزیچ چیه ی حوصله

 ...کننیاز رفتن منصرفم م یهمگ

  نایم#

 شدم باز هم کسل بودم. داریاز خواب ب صبح

 ن گفت:شش عصر وقت دکتر داشتم روز گذشت ساعت پنج بود احسا ساعت

  مارستانیب میبر امیکار دارم م ییجا

 ساعت پنج کارامو کردم حاضر شدم  تا

 اومد دنبالم.  احسان

 الم تا کام حرف نزد.  یحت

 زنه  ینم یشده که حرف یچ یعنی

 کردم.  تحمل

  ناسیاون و سار نیکردم ب حس

 . میدیرس مارستانیب به

 شدم   ادهیپ نیماش از

 کرد و گفت:  زیتجو یدیجد یکرد دارو نهیدستم رو معا دکتر
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 نداره. هیبخ دنیبه کش یاجیبه دستم زده و احت یگوشت هیبخ

 با تکون خوردن دستم نداشتم االن به طور کل مثل روز اول شدم.  یاول هم مشکل از

 .میرفت رونیب مارستانیاز دکتر تشکر کردم و از ب 

 هم احسان گرفته بود.  باز

 هامو گرفتم داروخانه دارو  میرفت

 :دمیاز احسان پرس 

 ؟یداداش _

 جون دلم؟  _

 شده؟ یزیچ یچرا گرفته ا_

 گرفته ام. یآره آبج_

 خب چرا؟ _

 خواد ازمون دور باشه   یرو دوست دارم دلم نم مانیواقعا پ  ستیاصال حالم خوش ن یخواد بره دب یم مانیپ_

 حرف رو زد منم کامال کسل شدم. نیاحسان ا یوقت

 دونستم اما انگار داغ دلم تازه شد. یکه از قبل م نیا با

 تونم ازش دل بکنم  یم چطور

 رو دوست دارم. مانیکه پ یدر صورت رمیبگ گروید یکیتونم دست  یم چطور

  یاگه بر یدیپرندت رو از دست م 

   یبزار رونیب رانیاگه پاتو از ا رمیم ایدن نیذارم و از ا یم تنهات

 .  میدیخونه رس به
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 ...مانیپ یکرد درب خونه و خودش رفت خونه  ادهیمنو پ احسان

 

 که کردم  یکار نیخونه اول دمیرس

 دوش مفصل گرفتم. کی

 .دمیسشوار کش موهامو

 .دمیپوش لباسامو

 شام مفصل درست کردم.  کی

 ده شد.  ساعت

 . ومدیاحسان ن اما

  دمیکه شام بخورم خواب نیا بدون

 شدم. داریهشت صبح از خواب ب ساعت

 نه کالس داشتم.  ساعت

 شدم و سمت کالس حرکت کردم. حاضر

 بچه ها حظور داشتن.  ی همه

 کالس شروع شده بود  دمیرس رید من

 شد.  یشروع م گهیکردم تا سانس بعد که دو ساعت د یصبر م دیبا

 کرد. یکه اون روز ازم عذر خواه یپسر اون

 جلو و گفت:  اومد

 د؟یستیاخل کالس نشده چرا د یچ یخانوم محمد _
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   نمیبش یبه کالس استاد گفت منتظر سانس بعد دمیرس رید قتشیحق_

 . گستیاما سانس بعد دو ساعت د_

 تحمل کنم. دیبله متاسفانه با_

 چرا؟_. دیایبا من ب دیبلند ش_

 د؟یجا درس بخون نیهم    دیخوا ی. نکنه مگهیببرمتون کالس د_

 دنبالش راه افتادم  یحرف چیه بدون

 زد و داخل رفت.  در

 اومد و گفت:  رونیکه از کالس ب دینکش هیچند ثان به

 داخل.  دییبفرما یخانوم محمد _

 ها پر بود  یشانس بدم تمام صندل از

 . یاحمد یکنار همون آقا یجز صندل به

 نشسته بود  گهیپسر د هی نایسار کنار

 ادداشتیکه جا مونده بودم رو بهم گفت منم  یینشستم سوال ها یاحمد یشستم رفتم کنار آقا یاونجا م وگرنه

 کردم.

 استراحت داد تا دنبال سوال بگرده.  قهیده دق استاد

 با سرعت نور اومد سمتم. نایسار

 زانو کنارم نشست و گفت: دو

 کنم به جون مامانم بهش عادت کردم. یبخدا دق م یبگو نره دب مانیتو رو جون زن عمو به پ نایم _

 پر اشک شد خب حق هم داشت. چشمام
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 مثل برادرش بود.  مانیپ

 تر.  کیهم از برادر نزد دیشا

 مدت اون پسر چشم دوخته بود رو من.  نیا تو

 نه؟یشما بش شیپ ادیب دیشه به اون دوستتون بگ یلطفا م یاحمد یمو سمتش کردم و گفتم: آقا رو

  میآبج شیبرم پ من

 چشم _

 خانوما راحت باشن.  نیمن بش شیپ ایرو صدا زد و گفت: ب دوستش

 آروم تو گوشم گفت: نایسار

 شدم. یم یکی واریخواهر داشتم با د ینیبب ریخ _

 . دنیو بلند شروع کرد به خند دیشن یاحمد یآقا اون

 درس... یخنده طرح کردن سوال رو کنسل کرد و شروع کرد به خوندن ادامه  یصدا دنیهم با شن استاد

 بود   گرسنم

 حل سوال  یصدام زد برا استاد

 رفت   یم جیگ سرم

  نمیبود اما از پسش بر اومدم. خواستم بش یرو حل کردم سوال سخت سوال

 حالت تهوع بهم دست داد. که

 ستادمیا یکنار آبخور دمیرس اطیکردم تا به ح یدو نفر رو پشتم احساس م یقدم ها یصدا اطیسمت ح دمیدو

به  یخوا یم یخوب دینگران پرس نایسار دنیرس شمیهم زمان پ یو احمد نایکرد. سار یبود و درد م یمعدم خال

 ببرتت؟ ادیزنگ بزنم ب مانیپ
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 نه نه نگرانش نکن. _

 رنج رو تحمل کنم... نیمجبور بودم ا مانمیو جون پ نایاما به خاطر ت نمشیخواست بب یدلم م قتشیحق

 کردنم بود. یخال یبرا یها فقط بهونه ا یضیمر نیا

 

  مانیپ#

 .دمیمقصدم رس به

 و سمت ساحل رفتم.  دمیدوش گرفتم لباس گرم پوش هیاتاقم رفتم  سمت

 نوشتم.  یرو م نایشنها اسم م یرو

 شدم.  یرو در رو نم یکه اومدم شمال خوشحال بودم چون حداقل با کس نیا از

 شرکت خودش و باباست فکر نکنم نگران بشه. ریهم که در گ احسان

 ساعت.  کی یکردم برا هیاسب کرا هیال از آقا کم رفتم

 رفتم. نییپا یبیسراش از

 جنگل حرکت کردم. سمت

 گذشت.  یجور نیهفته هم دو

 اسب.  ی هیکرا

 کردن به عشقم.  فکر

 موندن.  داریوقت ب رید تا

 نخوردن. غذا

 سر زدن.  نایاتاق م به
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 هفت ساله بود. نایم میاومد نجایکه ا یبار نیاول ادمهی

 خوام.  یاحسان گفت اون اتاق رو م اول

 کنه  یداره مظلوم نگاهش م نایم دید یوقت اما

  میاتاق مال تو خواهر نیناراحت نباش احسان هواتو داره ا چیو گفت: خواهر کوچولوم ه نایرفت سمت م دیخند

 شد. امیکه دن شیتا شش ماه پ دمشیند گهیهم که د یبعد ده سالگ میکم بزرگ شد کم

 بود.  یعسل زیم یرو عکسش

 متکاش بود  یدفتر تو کیهم  باز

 رو برداشتم سمت اتاقم حرکت کردم.  دفتر

 افتاد تا روشنش کردم. میدفعه چشمم به گوش کی

 کردم  یزنگ خورد اوک یگوش

 . دمیرو شند نایم یصدا

 نگران بود.   یلیخ

 صداش تنگ شده بود.  یبرا دلم

 غر زد  یدعوام کرد کل یتلفن کل پشت

  ؟ییکجا دیپرس یوقت اما

 آگاه گفتم: ناخود

 ام نگرانم نباش. نایبا ت _

 رو قطع کردم. یگوش

 رو خاموش کردم. یکه دوباره بهش دروغ نگم گوش نیخاطر ا به
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 کرد  یدفتر شدم سرم درد م الیخیب

 .دمیخوردم و خواب قرص

 

 .ادیب مانیپ گمیم نایلج نکن م_

 بود. یک دمیجلوم گرفت. نفهم یا وهینشده بود که آبم لیتکم نایسار ی جمله

 بود. یاحمد یرو نگاه کردم آقا پشتم

 به طرفش برگشتم و گفتم: کامال

 ن؟یاومد رونیشما چرا از کالس ب _

 به من من کردن افتاد. یاحمد

 نگرانتون شدم.  قتشیحق یجور نیهم یچیخب راستش ه _

 سر کالس تا استاد شمارو هم به خاطر من اخراج نکرده. میرنداره االن حالم خوبه ب یرادیباشه ا _

 تشکر کنم. یرو ازش گرفتم کم کم خوردم تموم که شد خواستم از احمد وهیآبم

 زدم: صداش

 ! یاحمد یآقا _

 بله؟ _

 .زیممنون بابت دو چ _

 مثال؟ ایچ_

 سر کالس. امیتا ب نیکرد یکه استاد رو راض نیو ا وهیآبم_

 نداشت. یکنم قابل یخواهش م_
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 به پشتم زد.  نایسار

 ترس برگشتم و سرش داد زدم: با

  ؟یدیتو جواب احسان و مامانو م رمیآخه اگه بم یاز پشت صدام بزن ادیبدم م یدون ینفهم مگه نم یدختره  هیچ_

 گفت: نایندادم تا سار تیاما اهم دیخند یم زیر زیر یاحمد

 . میسر کالس تا از درس خوندن بر کنار نشد میخواستم بگم بر یخب بابا م _

 .میسمت کالس راه افتاد یهمگ

  میبود الیخیاما ما سه تا ب نی. اومدریاخم کرد که چرا د یکل استاد

 صدام کرد: استاد

 نه؟  ای یسوال هم حل کن یخودتو بلد یلوس کن یخوب بلد نم،یحل کن بب گهیسوال د هی ایب یمحمد_

 که درسم خوب بود سوال رو حل کردم. ییاونجا از

 بهم چشم غره رفت و گفت: اسناد

 لوس   یجوجه  _

 خنده بلند شد  یصدا ونیاون م از

 نفر بلند شد.  کیبلند اعتراض  یصدا نایبر عکس ا اما

 بود که گفت: یاحمد

 ما بهت ؟یشد رفهمیش .یکه زور بگ یستیما ن ریخوب بدون دب نویا یزن یحرف م یبا ک یاستاد مراقب باش دار _

 .یبهمون درس بد یایتا ب میپول داد

 نه ما به تو  یدار اجیبه ما احت تو

 کالس رو هم نداشتم.  یحوصله  یحت گهید
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 کنم  یم دایپ یتیتقو یبهتر برا یجا هی ایدم  یهم نم لیدرک فوقش ادامه تحص به

 زدم.  رونیرو برداشتم و از کالس ب فمیو ک چادر

 : صبر کن.زدیصدام م نایسار

 آروم تر  سایکن  دختر وا صبر

 به راه رفتنم بود.  حواسم

 جلوم سبز شد. یکی که

 بود. یبازم  احمد آره

 کنارش رد شدم.  از

 زد  یتند حرف هاش  رو م تند

خوام قبول دارم  یبد رفتار کنه من عذر م ایکنه  یاحترام یبهتون ب یخوام اما دوست ندارم کس یمن معذرت م_

 آدم بشم  دمیاشتباه کردم قول م

 و گفت:  دینفس کش کمی

 خوام. یازتون معذرت م یمن آرمان احمد _

 شدم  کهیت کهیخورد شدم ت شهیکه اون لحظه مثل خورده ش آخ

 افتادم.  مانیحرف پ ادی

 و گفتم: برگشتم

  د؟یولم کن شهیم _

 کردم.  داتونیکنم تازه پ یولتون نم قتشینه حق_

 بود؟  یچ منظورش



 ییدوستت دارم آرامشم تو

 
214 

 

 فکر کردن بهم نداد  یاجازه  یحت

آروم و قرار  دمتیکه د یکنم از روز داتیپ نجایباهاتون مسابقه زدم قسمت شد ا شیتو جاده پنج ماه پ ادتونهی_

 ندارم.

 بپلکم.  یکه با هر کس ستمیمن از اون دخترا ن ندتونیواسه آ دیهاتون رو بزار یعذر خواه یآرمان احمد یآقا_

 رو به حرکت در آوردم.  نینشستم و ماش نیرسوندم داخل ماش نیخودمو به ماش عیسر یلیخ

 اضافه شد. نمیکم بود ا مانیفت پ گیم یچ نیخود خدا ا ای

 شدن... یها پشت هم رد م روز

 .دیلرز یتنم م تمام

 که خوردم. ییزخم ها از

 از دست رفتم.  من

  ؟یفهمیم شکستم

 .دمیانتها رس به

 .. اما

 را ندارد.  هیکه طاقت گر یپنهان شدم پشت لبخند زمیر ینم اشک

 خورد  یکند و زجر نبود همدمش را م یکه درد م یلبخند پشت

 ذاره. یو تنهام م رهیم رهیم مانیپ گهید یهفته  کی

 کنم؟  کاریچ دیدونم با ینم

 کنم؟  هیزار گر زار

 کنه؟ یم دایخوشحال باشم که از کام مرگ نجات پ ای
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 سرد نبود یلیهوا خ سادمیپنجره وا کنار

 داشت.  یفیسوز خف اما

 کرد.  یدرد و دل حساب هی یهوا دلم

 ندارم. ویمن که کس اما

 دلم داد زدم و گفتم: یتو

 خانوم... نایم یرو که دار خدا

 

 .دمیسرعت نور از خواب پر با

 بود. یخواب وحشت ناک چه

 شیاتاق بود و دورو برش پر از آت یتو نایم

 ساعت نگاه کردم.  به

 پنج صبح بود از جام بلند شدم. سمت حمام رفتم و دوش گرفتم.  ساعت

 .دمیهامو پوش لباس

 خوردم  یسر سر یزیاومدم. داخل آشپز خونه رفتم چ رونیاتاق ب از

 کاناپه نشستم. یرو

 سرد.  یلیخ نیبود و همچن کیهنوز هم تار هوا

 رو روشن کردم. تلوزیون

 ...دمیاز پشت شن ییصدا

 نایم#
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 شمال رو استشمام کردم   یهوا میبود دهیرس الیشدم به و ادهیپ نیماش از

 .عتیخوب طب یبو

  ایدر یو شن ها یگل و ال یبو

 آب.  یبو

 خوب عشق کم بود.  یفقط بو اونجا

 تونم فراموشش کنم. یتونه منو بفروشه من هم م یاون م یحس شدم وقت نیا الیخ یب

 افکارم گذاشتم.  ونیم یفاصله ا خط

 ما سه طبقه بود.  یالیو

 یاتاق برا یکیاتاق مامان و اون  یکیبود دو اتاق داشت  التیبزرگ با تشک یو آشپز خونه  ییرایاول پذ ی طبقه

 احسان بود.

 اتاق مهمان بودند.  گهید یشت و دو  تادا یمن بود که بالکن قشنگ یاز اتاق ها برا یکیدوم سه تا اتاق داشت  طبقه

 من بود.  یمورد عالقه  یباال طبقه  یاما طبقه  و

 یشد از طبقه  یم یشد حت یم دهینظر هست  تمام جنگل د ریز ایبود. که از داخل تراس تمام در بایز یا منظره

 خاله رفت.  یالیسوم به و

 رفتم داد زدم و گفتم: نییپا یپله ها سمت

 ساحل.  رمیناس من م هایا _

 نکردم و سمت  افتیدر یجواب

 رفتم.  یخروج در

 رفتم. رونیدر ب از
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 .دمیساحل رس کنار

 زدم  یشن ها قدم     م یهامو در آوردم رو کفش

 نشستم و با خدا درد و دل کردم. سیخ یشن ها یرو

 رو برداشتم چند تا آهنگ گوش دادم.   هدفونم

 برم. الیشدم که سمت و بلند

 .دمیرس الیگذشتم به در و یجنگل یجلب شد از محوطه  نایخاله ا یالیتوجهم به و اام

 نشد.  باز

 دارم. دیافتاد کل ادمی

 رو در آوردم. دیکردم کل بمیج یرو تو دستم

 رو باز کردم. درب

 رفتم. الیداخل و 

 

 هفته رو کال تهران نباشم آب و هوامو عوض کنم.  کی نیخواست برم و ا دلم

 خونه و باهاش راجب مسافرتم صحبت کنم   ادیبه احسان زنگ زدم تا ب 

 کنه رفتم داخل اتاقم.  یعنوان با مسافرتم مخالفت نم چیدونستم احسان به ه یم

 دست لباس چند تا مانتو برداشتم   چند

 بود رو برداشتم   دهیکه مامان برام خر یتا چادر و انگشتر دو

 در کمد رو ببندم. خواستم

 توجهم رو جلب کرد. مانیپ ی مهنا
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 اون رو هم داخل چمدون گذاشتم  چمدون رو جمع کردم. برداشتمش

 به صدا در اومد. زنگ

 رفتم. فونیآ سمت

 بود.  احسان

 هم داخل اومد.  نایدر رو زدم همراه با احسان سار قفل

 که احسان گفت:  مینشست 

 شده؟ یزیچ یآبج _

 دوست دارم برم مسافرت.  قتشینه حق _

 گفت: احسان

  ؟یچجور ؟یخب کجا؟ با ک_

 با هم اگرم نه که تنها  نیایاگه شما ب_

 گفت:  نایسار

 .ادیهم ب مانیها پ ستیهم ن ینظر بد _

 گفت:  احسان

 . ستیشرکت هم که ن ستیخاموشه هم خونه ن شیهم گوش مانیپ قتشیحق _

 و بلند گفتم:   دمیجا پر از

 ست؟یکه ن یچ یعنی ؟یچ_

 کردم. تیچقدر وحشت زده شدم. چقدر خ دمیخودم که اومدم د به

 جام نشستم. سر
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 گفت:  نایسار

 نا؟یم یخوب _

 بعده. یشه اون که سفرش هفته  یمگه م ستین مانیخوبم اما چرا پ_

 م؟یکجا بر دیغصه نخور حاال بگ شهیم دایپ_

 گفت: نایسار

 به نظرم شمال خوبه.  _

 .میمال موافقت کردمون با ش یهمگ

 کجاس چش شده؟ یعنیبودم  مانیپ نگران

 خاموشه؟  شیگوش چرا

 .میشد ساعت دوازده شب حرکت کن قرار

 تا سر حال باشه.  دیلباس هاشو جمع کرد. خواب احسان

 .رهیو از زن عمو اجازه بگ ارهیخودش ب یبرا لهیرفت تا وس نمیهم با ماش نایسار

 تاب بودم. یکه ب منم

 خاموش بود.  یگوش مانیمو برداشتم چند بار زنگ زدم به پ یگوش

 :دیچیپ یخش دارش تو گوش یرو جواب داد. صدا یبار پنجم که زنگ زدم گوش یبرا

 الو؟_

موشک رو سه هفتس گم و  میقا نیمردم تموم کن ا یم یداشتم از نگران یکرد وونمیتو بشر د ییکجا مانیالو پ _

 .یدیحالمو نپرس ینه حت ایدستم خوب شده  ینیبب یزنگ نزد یحت یگور شد

 . دیخند یم زیر زیر مانیپ
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 شروع کردم. دوباره

 خاموشه؟ تینخند چرا گوش_

 ام نگرانم نباش. نایبا ت _

 رو قطع کرد. یگوش

 اون ذوق و شوق تو دلم نبود.  گهیزهر مارم شد د مسافرت

 کنم. یکنه پس منم از اون بد ترش م یرفتار م ینطوریخودم گفتم چرا اون باهام ا با

 حساب.  یحساب ب 

 اومد. نایسار

 .میشد نیماش سوار

 . میشمال حرکت کرد سمت

 .میدار الیشمال دو تا و یتو ما

 هم واسه خاله  یکیمال مامان  یکی

 کنار ساحل بودن.  قایهم کنار هم بودن دق جفتشون

 افتادم. شینه سال پ ادی

 . نیشن ها خوردم زم یرو

 سمتم:  دیدو مانیپ

 دختر مراقب باش بلند شو _

 هامو تکون داد و گفت:  لباس

 زنمت. یم نیزم یبخور گهیبار د هیاگه  _
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 کرد. یجور رفتار م نیبزرگ تر بود اما کاراش بچه گونه بود اما فقط با من ا ازم

 .نییانداختم پا سرمو

 . شیمثل چند سال پ میکاش االن هم دوست بود یدلم گفتم ا تو

 . میدیرستوران دنج رس کی به

 .میرس یبه ساحل م گهیگفت دو ساعت د احسان

 . مینشست نیدوباره داخل ماش میخورد غذا

 .میهدر نداد یادیکرد وقت ز یم یبند رانندگ کی چون

 دادم. هیتک شهیساعت چهار صبح بود. سرمو به ش 

 خوند. یاز اول تا آخر خواب بود حق هم داشت شب تا صبح درس م نایسار

 بود.  شیهم که حواسش به رانندگ احسان

 به خواب شد... لیکه سکوتم تبد نیدادم ساکت باشم تا ا حیترج منم

 

 صبر کن. یجرعت دار دیسع_

 .دکنمیجرعت ندارم صبر هم نم _

 قهقه ها بلند شدگ یصدا

 .میدیودویباز هم ما م اما

 دست هاشو باال گرفت و گفت:  دیسع

 وزن کم کردم. یکن به اندازه کاف هیاالن نه بعدا تنب یبابا ول میمن تسل _

 گفت:  نایجوابش رو بدم که م خواستم
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 بگم.  زیچ هیمن  دیبزار دیخب تمومش کن _

 گفت: احسان

 خانوم.  یبفرما ابج _

 نفرو مهمون کنم.  کیبه من بده منم  یگوش هی یکی _

 گفت:  دیسع

 هست حاال؟ یک _

 برادرمه  یاز دوستان که جا یکی _

 برادره.  یدوست که جا یچ یعنیشدم  یعصب

 ادامه داد:  نایم

 .هیمرد خوب یلیخ میبود آشنا شد مارستانیاحسان ب یوقت_

 فکر کنم و گفت:  ادینامرد اما نذاشت ز ینایگرفت. م دلم

 نایرو گذاشت م اومده بود اسمش ایکرد بهم داد دخترش هم به دن دایپ فمویبود ک یبستر مارستانیب یهمسرش تو _

 تا موفق باشه. 

 جلو رفت و گفت: احسان

 دختر کوچولوشون رو.  مینیماهم بب ادیهمه دوستت دارن زنگ بزن بگو داداشت هم ب یانقدر که گل _

 مو دادم دستش و گفتم: یگوش

 زنگ بزن کوچولو.  _

 رفت. اطیرو گرفت سمت ح یگوش

 .دمیشن رونیرو از ب یزیافتادن چ یکه صدا میبچه ها گرم صحبت بود با
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 دمگیدو اطیح سمت

از دستش افتاده بود رفتم.  یکرد. گوش یکه آرمان توش نشسته بود نگاه م ینیبود و به ماش دهیرنگش پر نایم

 جلوش شونه هاشو تکون دادم و گفتم: 

 دفعه؟ هیشد  یچ یخوب نایم نای. م_

 کنه؟ یم کاری...چیچ نجایا نیا مانیپ...پ_

 ده؟ش یچ یگ یم ویک_

 رو برداشت. یو گوش نیخم شد سمت زم زود

 زد:  لب

 افتاد. یچجور دمینفهم دیب... ببخش _

 شده؟ یچ نایم_

 شکست   تیخوام گوش یعذر م _

 کردن.  هیکرد به گر شروع

 کردم و گفتم:  بغلش

 شده؟  یچ ی. نگفتگهید یکی یخانوم گهید ادیم شیسرت پ یفدا _

 سمت خونه.  دیو دو رونیپاچه از بغلم اومد ب دست

 . ادیمنتظر نموندم تا آرمان ب یحت دمیدنبالش دو منم

 از حد آشنا بود برام.  شیزد ب یآشنا م یلیآرمان خ نیماش

 خونه شدم.  وارد

 رو گرفت و با سرعت سمت اتاق احسان برد...  نایسمت آشپز خونه دست سار دیدو نایم
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 آرمان اومد داخل  قهیاز چند د بعد

 کردم و گفت:  کیهمه سالم عل با

 .ای. جمعتون پر از عشق داداشدیجمع باش یبابا شما خانوادگ شیرم پ یشم من م یداداش مزاحمتون نم _

 نجا؟یا یایبهت زنگ زد ب یآرمان ک_

 خب شما داداش. _

  یمون یخودم م شیپس پ_

 گفت.  یا باشه

 بودن. ومدهین رونیاز اتاق ب نایو سار نایبودن اما هنوز م دهیصبحونه رو چ زیم خانوما

 اومد. رونیاز اتاق ب نایسار قهیچند د بعد

 باهاش نبود. نایم اما

 جلو و گفتم: رفتم

 کجاست؟  نایم نایسار یآبج _

 . میصبحونه بخور میبر دیخواب کردیسرش درد م_

 شد؟  شونیپر کهویچرا  نایکه م دمید یو م ؛رفتمیشده خودم م یهر جور دیخوبه با ناینبودم که م مطمئن

 .مینشست زیسر م نایسار با

 بگو بخند داشتن حواسشون به من نبود.  یهمگ

 جام بلند شدم آروم رفتم کنار اتاق احسان.  از

 رو باز کردم... در
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 اول رو گذاشتم. قدم

 ندارم جلو رفتم.  یترس یکیو تار ییاز تنها چون

 خوره  یتکون م وارید یرو یا هیسا دمید

 . دمیترس

 گل کرد.  میفضول گهید یدفعه خالف وقت ها نیبرم اما ا واستمخ

 برگشت سمتم  هیتر رفتم سا جلو

 روشن بود. یویت

 .دیطرف رو د ینداشت که بشه چهره  ینور اما

 رفتم. جلو

 غولتشن تکون نخورد  ی هیاون سا اما

 چند لحظه نگه داشتم. یکرد پامو برا ریگ زیم یبه گوشه  پام

 شد. ادینورش ز تلوزیون

 ناخود آگاه داد زدم:  یلیمنم خ و

 .دمیکش یم غیبلند ج بلند

 مبل نشوند. یاومد جلو دهنمو گرفت منو رو هیسا اون

 ؟یکن یم کاریچ نجایداد نزن ساکت ا ؟یهست ی. تو کستین یزیچ سیساکت باش  ه_

 رو روشن کرد. برق

 بود. یبد یچه لحظه  ایخدا یوا

 خشک شده بود. گلوم
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 سرفه کردن افتادم  به

 شه. یکردم االن گلوم پاره م یکردم که حس م یسرفه م یجور

 آبش رو داد دستم. وانیبود ل دهیبود اون هم ترس مانیپ

 نا؟یم یخوب_

 .ومدیبند ن سرفم

 رفتم. یبهداشت سیو داخل سرو مانیسمت اتاق پ دمیدو

 .ومدیگلوم خون م از

 گفت  یم یاپیو پ دادیبود پشتم رو ماساژ م دهیرنگش پر مانیپ

 ؟یدختر خوب یجون به لبم کرد _

 تکون دادم.  یبه عالمت منف سرمو

 : دیحالم بهتر شد ازم پرس یتخت نشوند وقت یرو رونیمنو برد ب سیسرو از

  ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا _

 ازش داشتم گفتم:  یکه دل پر منم

 خوام شرمنده. یواقعا عذر م نیباش نجایکردم ا یفکر نم دیببخش _

 ؟یچ یعنی نیباش هیلحظه ساکت باش منظورت چ هی_

 شدم. نایکه مزاحم شما و ت نیا یعنی_

 .هیآهان االن متوجه شدم منظورت چ_

  ؟یکرد مشیکجاست؟ قا نایکجاست هان ت نایت _

 شدم و داد زدم: بلند
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 راحت باش.  رونیخانوم بفرما ب نایرفتم ت من

 و لب زد: دیخند مانیرفتم که پ یخروج سمت

 ؟یاومد یبا ک یکجا؟ نگفت سایوا _

 شروع کردم از دل پرم گفتن: منم

 یاصال بهم زنگ زد ؟یگم مگه گفت یم ین... نه جد ؟ییسه هفتس کجا یمگه بهم گفت ؟یم... مگه تو بهم گفت_

 یکه با ک دمیاومدم مگه من مگه من ازت پرس یبا ک یپرس یآخه چرا م تمیزندگ یم... مرده کجا ایزندم  ینیبب

 نگفتم که گفتم؟ یکرد میرو کجا قا نایمگه من بهت گفتم ت ؟یاومد

 باال آورد اومد جلو و گفت:  میدست هاشو به عالمت تسل مانیحرفام تموم نشده بود که پ هنوز

 تونم بهت دروغ بگم.  یانگار که دستم رو شد و نم _

 ت: تخت نشوند و گف یرو منو

 .ستیدر کار ن یینایپس گوش کن تا جواب تک به تک سوال هاتو بدم اوال ت_

 کردم ساکت باشم تا حرفاش کامل بشه. یسع

از رفتن منصرفم  یمن از روز دادگاه اومدم شمال تک و تنها تا از درد هام کم بشه تا کس ومدمین نجایا نایمن با ت_

 یجاکه ک نیبگم من با دکترت در تماس بودم و در مورد ا دیحالت هم با دنینکنه در مورد پرس تتینکنه تا بودنم اذ

 . ستیمنم ن یزندگ ینباش تو ییبگم همه جاش لحظه به لحظش تو دیهم با یمیزندگ

  دمیاشک رو تو چشم هاش د یتموم شد برگشت سمتم حلقه  حرفاش

 زدم:  صداش

 . خمیکوه  _

 م:و گفت ستادمیپام ا یطرفم بلند شدم رو اومد

 . دیتندرفتم. جواب هات قانع کننده بود ببخش _
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 منم بغلش کردم. دیچیرو دورم حس کردم. حصار عشقش رو دورم پ یدست یگرما

 وار کنار گوشم گفت:  زمزمه

 . سهیوا نجایکاش زمان هم نایدوستت دارم م _

 باشم. مانیکنار پ ستیدر کار ن یینایکه ت نجایحرف بود کاش حداقل ا نیدلم هم یداشت من هم تو حق

 تکون خوردن رو هم نداشتم. یمحکم منو گرفته بود که اجازه  انقدر

 گفتم:  آروم

  مان؟یپ _

 جانم؟ _

  ؟یکن یلحظه دست هاتو باز م کی _

 که تو چشم هاش نگاه کنم.  نیهاشو باز کرد بدون ا دست

 از کنارش گذشتم. هیسرعت نور و هق هق گر با

 زد: سمتم داد  دیهم دو مانیپ

 نکن. هیذره برات مهمم گر کیاگه  نایم _

 و اشک هامو پاک کردم... دمیبرام مهم بود خند چون

 

  مانیپ#

 ازم دور شدگ هیبا گر نایم

 زدم:  داد

 نکن. هیذره برات مهمم گر کیاگه  نایم _
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 دادم:  امیپ نایرو برداشتم روشنش کردم به م یرفتم گوش الیو داخل

 ال؟یو یدیرس نایم_

 جواب اومد:  قهیاز چند د بعد

  دمی+بله رس

 خانوم؟ یبهتر شد_

 +بله بهترم. 

 ازم؟ یناراحت_

 +بله ناراحتم. 

 خوام. یمعذرت م_

 +نخواه.

 . یتو که خوب بود ؟یسرد شد هویچرا _

 تخت پرت کردم؟  یرو رو یشدم گوش دینداد نا ام جواب

 . بلند شد میرسان گوش امیپ یکه صدا رونیاز اتاق برم بناراحت شده بود که جوابمو نداد خواستم  یدونم از چ ینم

 اونجاس؟  نایبشه نکنه واقعا ت یکه چ یخواب یاونجا تنها م یبخواب نجایا یایچرا نم یکه شمال ی+خب جنابعال

 .یاول شما بگو چرا ناراحت_

 . نیجز ا یآورد لیکه دل یواسه همه چ می+چون ترسوند

 کرد. یم یچون مطمئن بودم شوخ دمیخند

 خنده گذاشتم و گفتم  یموجیا منم

 .یسوال بعد دیخب ببخش _
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 شنوم غولتشن  یبپرس م دمی+بخش

 به اون؟  یداد ریچرا گ ستین نجایا نایسرکار خانم مگه نگفتم ت_

 دگیببخش یکردم بخند ی+شوخ

 بگم؟  یزیچ هیخانوم  دمیخب بخش_ 

 +دو تا بگو آقا.

مثل چند  میدو تا دوست باش میدل همو نشکن میغم ها جدا باش یاز همه  میشاد باش نجامیهفته رو که ا کی نیا_

 .میشد یاز هم جدا نم قهیکه دو د شیسال پ

بعد چند سال  میخوشحال بود شهیهم ادتهیعوض شده اون موقع هم  زایچ یلی. خمانیفرق کرده پ زایچ یلی+اما خ

 کی انیو بعد از پا یو وابستگ یهفته خوشحال کیمون آرزو هامون االن هم  یشاد دیبوم. ترک یدفعه همه چ کی

 . شهیمون پر پر م یشاد ترکهیآرزو هامون م یهفته ترقه 

ر به خاط نهیبش یسخته اما باز هم دوست داشتم حرف خودم به کرس یلیاز هم خ ییو جدا یبود وابستگ نایبا م حق

 جوابش رو دادم و گفتم: نیهم

 .اهاینه به رو یشاد نیوابسته نشم نه به ا شتریب نیم از اد یقول م_

 پس جواب من مثبته.  یرو تحمل کن یدور یاگه واقعا تحمل دار می+ما جفتمون شجاع

 کنم. یکه با خاطره هاش زندگ دیارز یاما م نایم ؟یاز ک یرو نداشتم اونم دور یتحمل دور قتشیحق 

 .میشاد باش یهفته رو حساب کی نیا نایقبوله م_

 .الیو ای+منتظرم ب

 رفتم احسان با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:  الیسرعت سمت و با

 ؟یکرد یم بیمارو تعق _

  نجامگیمن سه هفتس ا یکرد بینه داداش تو منو تعق_
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 تو بچه ها هم االنه که برسن. ایو گفت: ب دیخند احسان

 : بچه ها؟میدیبا تعجب پرس نایم منو

 خوش بگذره. یتا شمال حساب نجایا انیچند نفر زنگ زدم با همسر ب بله بچه ها به_

 .میداخل رفت مینزد یحرف گهید

و راجب شرکت صحبت  میمنو احسان هم نشسته بود وکردنیداخل آشپز خونه صبحونه درست م نایو م نایسار

 احسان گفت:  میوکردیم

  ؟یبه رفتن گرفت میشد تصم یخب داداش چ_

 از رفتن من نباشه؟   یهفته حرف هی نیشه ا یداداش م_

 اد؟یبزارم عمو ب ایکار کنم دوباره استخدام کنم  یشرکت رو چ یباشه پس القل بگو منش_

 بهتر باشه. ادیعمو ب یفکر کنم بزار_

 تا دچار مشکل نشه. یدوره کن یخصوص یقرارداد ها رو با شرکت ها دیبار با کی ینکن فقط ماه استخدام

 باشه داداش._

 حرفش رو نزده بود که زنگ به صدا در اومد: یادامه  زهنو

 .میدر رفت یجلو یهمگ

 و خواهرش سحر. اومدن داخل. دیو همسرش سروش و همسرش  سع نیشاه

 چند نفر بودن. نیمنو احسان هم ینکردم چون دوست ها یتعجب

 افتاد. ادمی میرفت ییرایداخل پذ میکرد کیسالم عل یهمگ با

 . ادیتا تنها نباشم خوبه م ادیبه آرمان زنگ زده بودم که ب منم

 شدم. یمیرفت و آمد دارم باهاش صم ادیخونه چون شمال ز یپسر آقا کماله تهران درس م آرمان
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ا ساعت دو راه افتاده بود فکر کنم ت شبید  ادیشمال فکر کردم به اون زنگ بزنم تا ب انیب نایکردم احسان ا ینم فکر

 برسه. گهیساعت د مین

 گفتم: نیخاطر هم به

 . ادیتا دوست منم ب میبچه ها فعال صبحونه نخور _

 گفت:  احسان

 هست حاال؟  یک _

 .نجایا ادیآرمان پسر آقا کمال بهش زنگ زدم تا ب _

 گفتن و رفتن  یباشه ا یهمگ

 خاله. الیما و خانوما بمونن و الیبرن و ونیشد شبها آقا قرار

 چمدون خودش رو برد اتاق خودش.  یکس هر

  "گفت احسان

 زن خودش نخوابه؟  شیخب چرا هر کس پ _

 داد زد: دیسع

هم از ما بد تر   مانیپ ی. خودتم که از من کچل ترکیبزار برادر من زن ندارم  هیخودت ما سهیداداش از ک یهو _

 دارن.  یبعدشم احسان جان خانوما عادت به پر حرف

 بودن و گفت:  ستادهیکه پشت اوپن ا سمت خانوما برگشت

 خواهران گل  دیناراحت نش _

 برگشت سمت ما و گفت:  دوباره

 شماها عمرا بمونم.  شیپ یخوابم ول یمن که ندارم تنها لب ساحل م یبمون داریتا صبح ب یبعد تو طاقت دار _



 ییدوستت دارم آرامشم تو

 
233 

 

 جمع رفت رو هوا.  کل

 که تموم شد احسان گفت: دنیخند

ازه ت زننیتا صبح حرف م وفتهیخالم م شیمامان که پ گمیکه م دمیگه د یراش سوخت راست مبچه ها واقعا دلم ب _

 رو دارم اما سر درد نه.  ییبهتره من تحمل تنها یکنار الیکه پنج نفرن پس همون و نایاونا دو نفرن ماشاهلل ا

 هم خنده ها شروع شد. باز

 شد. یقشنگ م یلیخ دیخند یم یوقت نایم

 اومد کنارم و گفت:  دیسع

 رو ولش کن. نایم یخورد _

 بخنده... ینخندن ک نایمنم دنبالش حاال ا دیدو یکردم طرفش از کنارم فرار کرد و دور مبل ها م رو

 

 زد. یطرفم چشمک دیسع

 ندادم. تیاهم

 نه؟  ایحالش خوبه  نایم نمیسمت اتاق احسان تا بب رفتم

 هم خواب بود. هنوز

 مزاحمش بشم. نخواستم

 اتاق رو بستم. در

 و گفتم:  نایسار شیرد شدم. رفتم پ یرکیز ریز دیپرسشگر سع ینگاه ها ریز از

 . نیصدام بزن نیداشت یلب ساحل کار رمیمن م _

 رفت  خچالیگفت سمت  یا باشه
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 شن ها نشستم. یبا سرعت سمت ساحل رفتم رو منم

 فکر کنم  یزیخواست به چ ینم دلم

 شونم نشست  یاز پشت رو یدست

 . برگشتم

 . دیخندیمواجه شدم که بهم م دینگاه شنگول سع با

 نشست و گفت:  کنارم

 شنوم.  یخب م _

 بدم. یدونستم جوابشو چ یبگم نم یدونستم چ یواقعا نم یعنیکردم  تعجب

 نه؟ ایخوبه  نمیبود رفتم بب ضیمر ستین یچی...هیه_

 ابه. که گفت حالش خوبه خو نایاما سار_

 خب._

  ؟یزنیحالش خوبه همش ازش سر م یدون یکه م نیبا وجود ا یعنی زمیخب به جمالت عز_

 ناراحت یالک یالک هیکنم مرد خوب یدعوت م ویگه کس یم یوقت اطیسمت ح ییدو یبا سرعت م یش یم نگرانش

 .یش یم

 نه؟   ایکنه  یم کاریچ میبدون دیخب چون خاله اونو به منو احسان سپرده با_

  ؟یکن یم یکار درست یمطمئن یو بر یعشقت رو تنها بذار یخوا یتو واقعا م مانینداره پ زایچ نیبه ا یاصال ربط_

 خواست ادامه بده. یبلند شدم دلم نم نیرو زم از

 سمتم و گفت:  دیدو

 دونه مگه نه؟  یاحسان نم _
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 دفعه بلند گفت: نیهم خواستم برم که ا باز

 .یبر ندار گهیقدم د کیدم که  یقسمت م نایجون م_

 نگاهش کردم.  دیبه عقب نا ام برگشتم

 واقعا لو رفتم. چون

 شد و گفت: ینا خود آگاه احسان از پشتمون آفتاب که

  د؟یشه بگ یدونم من م یم ویخب چ _

 گفت:  دهیکه انگار نه انگار ترس دیسع

 .میدیکه ما شب برنامه ها چ نیا_

 .نیعه خب به منم بگ_

 غصه نخور پسر.  میگ یم_

 الیهم حرکت کردن سمت و با

 اومد: برگشت عقب و کنار گوشم آروم گفت:  ادشی یزیانگار  چ دیسع

 ره. یم ادمیفکر نکن  _

 دوباره به راهش ادامه داد.  و

 ام  نایچهرم انقد تابلوعه که نگران م یعنیکنم  کاریدونستم چ یبه دو شده بودم اصال نم یکیخودم دچار  با

 شدم،  زایچ نیا الیخیب

 بود سرمو گذاشتم تا بخوابم. میساعت دهو ن الیداخل و رفتم

 تونستم بخوابم؟  یرو داشتم مگه م یکار نیشد مگه اجازه همچ یمگه م اما

 بود. نایم شیذهن و قلبم پ فکر
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 خواب بودن.  یهمگ

 ابم.در اوردم و خوردم تا بلکه راحت بخو یکتم قرص بیداخل اتاقم از تو ج رفتم

   دمیجام دراز کش یرو رفتم

 چشم هام گذاشتم   یرو رو ساعدم

 واسه خاله و مامان تنگ شده بود  دلم

 .دهیمادر خودم رو م یمادر مهربون منه که واقعا از ته دل دوستش دارم بو خاله

 شماره  کی یحت یوقت یزنگ بهشون بزنم اما چجور هینشد  یحت

 ندارم،  ازشون

 شه   یدلم به چند نفر تنگ م یاگه برم دب من

 خاله جون مامان و از همه مهم تر پرندم،  نایاحسان سار 

 کردن.  ینم میخواست بازم فکر کنم اما چشم هام همراه یم دلم

 زود به خواب فرو رفتم... یلیخ

 

  مانیپ#

 اتاق رفتم در رو پشت سرم بستم.  داخل

 بود. دهیخواب نایم

 نگرانش بودم. واقعا

 تخت کنارش نشستم. یرو رفتم
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کرد تا  یاتاق رو پر کرده بود. آدم رو وسوسه م یموهاش تموم فضا یبودن بو ختهیصورتش ر یرو شونیپر موهاش

 قشنگش رو استشمام کنه.  یبو

 بالشت رو گرفته بود. یبلندش تمام فضا ییخرما یموها

 صورتش کنار زدم.  یرو از رو اونا

 . کرد یمعصومش آدم رو جذب م ی چهره

 خوام فقط و فقط مال من باشه دستاش موهاش. یبشه م گهید یکیدختر مال  نیخواست ا ینم دلم

 شدم.  دهیخود آگاه سمت لبهاش کش نا

 سرعت از کنارش بلند شدم کنار پنجره رفتم.  با

ر ها فک نیکنه پس چرا ا یتا عشقت راحت زندگ یتنهاش بذار یتو حاضر یعشق تو پاکه وقت مانیخودم گفتم پ با

 زنه؟  یبه سرت م

 ارزش داره دوباره رفتم سمت تخت  ایدن ایکنم برام دن یدستاش زندگ ادیکه با  نیگفت هم یراست م وجدانم

 نشستم. نیزم یدفعه رو نیا

 با نمک شده بود. یلیچونش بود چهرش خ ریز دستش

 گرفتم. یعکس م هیسالم بود ازش  میگوش کاش

 کردم  یم یحداقل با عکساش زندگ تا

 .دمیرو روش کش پتو

 افتادم.  نایم ادیلحظه  کیکه  رونیاز اتاق برم ب خواستم

 و تعجب کرد؟ دیترس دیآرمان رو د نیماش یوقت نایم چرا

 . دیبه ذهنم نرس یزیچقدر فکر کردم چ هر
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 .نهینب نجایمنو ا یرفتم. تا کس رونیاتاق ب از

 مشغول حرف زدن بودن.  زیسر م همه

 نفر.  کیجزء  به

 به محض باز شدن در بهم نگاه کرد. که

 داد. لیبهم تحو بایز یبود طرفم نگاه کرد خنده ا دیسع

 تو دلم زنده کرد.  دیام یکه کل یا خنده

 زد و دوباره خودشو مشغول غذا خوردن کرد. یچشمک

 کنارش نشستم.  رفتم

 که خودم بشنوم گفت: یخواستم حرف بزنم آروم جور تا

 خوشگله پسر. میکن یبعدا با هم صحبت م _

 گفتم. یلب باشه ا ریز

 رفت.  نیخواستم صبحونه بخورم اشتهام از ب تا

 بره.  نییاز گلوم پا ینخورده من چجور یزیهنوز چ نایم یوقت آخه

 کردم. یباز یصبحونه باز با

 کرد. یداستان صحبت م هیاز  یکس هر

 و خاطره هامون.  یاز بچگ احسان

 مادرش.  یاز آشپز سروش

 خانوم از خواهر شوهرش. ایدر

 مشهد رفتنشون گفت.  یاز خاطره  دیخواهر سع سحر
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 مشغول صحبت بودن که توجه کردم به ساعت و گفتم: همه

 .میخور یصبحونه م میساعته دار کیکاسه کوزتون رو  دیبچه ها جمع کن _

 بود. نایم یافتاد جا یخال یتوجهش به صندل احسان

 و گفت: نایسمت سار کرد رو

 کجاست؟ نایم نایسار _

 تا سر حال باشه. دیکرد خواب یتو اتاقت خوابه سرش درد م نایم یخسته نباش _

 یم داریزده بود به سرش تا اذان ب یخواب یبود چند روز قبلش هم که ب داریهمش ب نیآره حق هم داره تو ماش_

 موند.

 که پرندم نتونسته بخوابه.  رهیبم مانیپ یخودم گفتم: اله با

 کردم سمت جمع و گفتم: رو

 سر حال باشه. ادیکوچولوش م ناینکنه تا م دارشیب یپس کس _

 . رمیگ یم یبزرگ دیام دینگاه سع نیدونم چرا اما از ا یمنو محک زد نم دیسع یوار کننده  دیهم نگاه ام باز

  میرو جمع کرد زیکمک خانوم ها م با

 رفت تا به پدر مادرش سر بزنه  آرمان

 تا استراحت کنن  یکنار یالیو احسان هم رفتن و نیشاه سروش

 ...دیمن و سع میموند

 

  نایم#

 شو دستم داد شماره رو برداشتم.  یگوش مانیپ
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 زنگ بزنم.  اشاریحرکت کردم تا به  اطیح سمت

 رو جواب داد:  یاز دو تا بوق گوش بعد

 الو؟ _

  ؟یخوب اشاریالو داداش  _

 ممنون خوبم شما؟ _

 .نامیم گه؟ید یشناس یمنو نم یدستت درد نکنه صدا _

 .فتادهیجان شرمنده اما شماره خودت که ن یآبج یعه خوب_

 آره داداش از شماره پسر خالم زنگ زدم راستش داداش زنگ زدم دعوتت کنم. _

 خب کجا؟ ؟یجد_

  نینه نگ نایجون م نیما هم باشگفتم ش میدور هم یشمال ما همگ نیایب مایبا ش_

 . دهیاون تا از زبون خودت نشنوه به حرف من گوش نم یحرف بزن مایبا ش یخوایم_

 باشه داداش. _

 پس از طرف من خداحافظ._

 خداحافظ. _

 رو برداشت.  یگوش نایت

  ؟یالو خواهر شوهر چجور_

   نیما مهمون یالیشمال و دیایب دیبلند ش گمیجور جورم زن داداش. م_

 .میش یاما مزاحم م_

 .نمیکوچولو رو بب  نایمنم م نیایاما و اگر نداره م_
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 رو بفرست برام. قیفقط آدرس دق میفتیچشم پس ما امروز اگه خدا بخواد راه م_

 پارک کرد   الیکه جلو و ینیلحظه چشمم افتاد به ماش کی

 . ستادیا قلبم

 برام سخت شده بود  دنیکش نفس

 .ایکنه خدا یم کاریچ نجایا نیا

 رفت.  جیگ سرم

  دمیشن یم یرو از پشت گوش مایش یصدا

 . یآبج نایالو الو م_

 از دستم افتاد.  یگوش

  رونیاومد ب مانیپ نیاز چند م بعد

 داد.  یتکونم م 

 دفعه؟ کیشد  یچ یخوب نایم نایم_

 کنه؟ یکار م ی...چیچ نجایا نیا مانیپ...پ _

 شده؟ یچ یگ یم ویک _

 شماره ارسال کن. کاغذ رو دستش دادم. نیا یفقط آدرس رو برا یچیه_

 رو برداشتم  یسرعت خم شدم گوش با

 کردم.  یعذر خواه یکل

 .رمیگ یم گهید یکینداره  یسرت اشکال یبغلش گرفت و گفت: فدا یتو منو

 رو گرفتم و داخل اتاق احسان بردم...  نایبا سرعت رفتم داخل خونه دست سار ششیپ از
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 کرد. یبا تعجب بهم نگاه م نایسار

 رفتم. یهامو فشار دادم و داخل اتاق با سرعت راه م قهیشق

 بهم نگاه کرد و گفت:  یعصب نایگذشت سار قهید چند

  ؟یکرد وونمید یریچرا انقدر راه م هیچ انیشده؟ جر یچ یشه بگ یم نایبسته م _

 نکرده.هم منو ول  نجایا یکنه حت یکار م یچ نجایاون ا نایسار _

 شده؟  یچ یگ یم ویک_

 گم آرمان، به خاطر من با استاد بحثش شد. یرو م یاون پسره رو احمد ادتهی_

 اومده بود گفت::  رونیکه چشم هاش از حدقه ب نایسار

 داره اون خونش تهرانه. کاریچ نجایاون ا یگ یم یچ _

بهت بگم و شروع کردم  زیچ هی دیبا نایدعوت شده سار مانیهست که از طرف پ یهمون آرمان نجاستیاما فعال که ا_

 کردن. هیبه گر

 کرد و گفت:  بغلم

 تو دلت بگو. یهر چ نایمن راز دارتم م _

 کردم...  داتیبهم گفت تازه پ دیدنبالم دو یاحمد رونیکه از کالس زدم ب یروز_

 دادم. حیرو براش توض یچ همه

 خب. _

خود  یحت یحت میکه کنارش نشسته بود مسابقه زد یدختره ا هیهم که مامان رفت روز جشن با  شیپنج ماه پ_

آرمان  نیاما از همون روز اول ا دیاز چهرش رو ند یزیبود فکر کنم چ کیتار یلیهم بود اما چون جاده خ مانیپ

 کرد.  ینگاه م یلیخ

 نه.ک دایراه حل پ هیتونه  یچون فقط خودشه که م یصحبت کن مانیبا خود پ هیقض نیراجب ا دیفکر کنم با نایم_
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 .یترسم آبج یم نایسار_

 تو بغلش و گفت::  دیمنو کش بازم

 یکن یم کاریبگو فردا اگه عشق کورش کرد چ مانیگم به پ یترسم که بهت م یخوشگلم م ترسمیمنم م یینایم _

 . یبگ مانیکه به داداش پ نهیپس راه حلت ا

سر نه نه پ یمنه چ ریاگه بگه تقص یبگه کرم از خود درخته چ مانیبگم اگه پ یکردم حق با اون بود اما چجور سکوت

 . ستین یآدم نیمن همچ یخاله 

 افکارم گذاشت:  ونیکوتاه م یخط فاصله ا نایسار

 . یکن یصحبت م مانیقرص بخور بخواب بعدا با پ هی یآبج _

 رو خوردم. قرص

 رفت.  رونیاز اتاق ب نایسار

 کردم خوابم نبرد.  یهر کار من

 کردن. یم تمیمسخره اذ یفکر ها همش

 ؟یباهام بد تا کنه چ مانیپ اگه

 کنه. یم تمیهمش اذ نایت ی هیشه مثل قض یگم بهش اما اگه نگم م ینه من اصال نم نه

 کنه.  یباور نم مانیپ یاگرم بگ اما

 لخت و بلندم رو باز کردم.  یسرم برداشتم موها یچقدر فکر کردم باز هم خوابم نبرد. شالم رو از رو هر

 قبل خوابم برد... یدفعه خالف دفعه  نیمتکا گذاشتم ا یسرمو رو دوباره

 

 کرد  یم یباز یبا غذاش باز نایم



 ییدوستت دارم آرامشم تو

 
244 

 

 چونم گذاشتم و گفتم: ریزول زدم دست هامو بهم قفل کردم ز بهش

  ؟یخور یچرا غذا نم نایم هیچ انیجر _

 تازه متوجه من شده بود گفت: انگار

  یچی.. هیهان ه یچ _

 ؟یکرد یفکر م یبه چ_

 .یچیه _

 قهر کنم؟ یگ ینم_

 کنم؟  کاریچ یکردم اگه بر یفکر م نیبابا به ا یا_

 .یخودته خودت خواست یخواسته  نیا نایم_

 خوام خودم کردم که لعنت بر خودم باد. یخودم هنوزم م_

 شد و گفت: بلند

 .نمیمن تو ماش ایشدم غذات رو بخور ب ریمن س _

 رستوران رفت. یتوجه بهم سمت خروج بدون

 کرد  یرفتار م ینجوریا نیجالب بود واسم چرا ا یلیبود خ یدختر عجب

 که من خواستم تنهاش بذارم. انگار

 شه  قول داده بود که وابسته ن اون

 گم. یشم اگر هم بشم نم ینم منم

 .رونیگذاشتم و از رستوران زدم ب زیم یرو رو پول

 کردم.  یم یسرعت رانندگ با
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 رو کرد سمتم و گفت: نایم

 ترسم. یمن  م یکن یلطفا آروم تر رانندگ شهیم-

 کردم. یبازم تند  رانندگ طشیتوجه به شرا یب

 .دیچک یداد. دونه دونه اشک هاش م هیتک شهیسرشو به ش نایم

 به خودم اومدم؟ نایم غیج یکردم که با صدا ینگاه م نایبازم داشتم به م رمیخواست بم یم دلم

 روبه روم نگاه کردم. به

با سرعت زدم کنار سرم خورد به فرمون درد رو تو تمام سرم حس کردم اما چشمامو  ومدیداشت از روبرو م  یسانین

 !نایبه جلو پرت شد داد زدم: م نایبود م یبه سرم زدم خون نبستم دستم رو

 بغلم انداخت... یبا زور به عقب برگشت و خودشو تو نایم

 

  مانیپ#

 .مینشست نیماش داخل

 رو کردم طرفش و گفتم: دیخند یم نایم

 ؟یخوشگله خوشحال هیچ _

منو ببر خونه من خرم که با تو تا  مانیتوعه پ ریهمش تقص یخوشحال گهیدستمو زد شکوند م یخوشحال ویچ یچ-

 اومدم. نجایا

 و گفتم: دمیخند بلند

 .ارمیاز دلت در م _

 کردن. یکردم به رانندگ شروع
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 گشنم بود. یلیسه بود هنوز ناهار نخورده بودم خ ساعت

 رستوران بزرگ نگه داشتم  کی در

 گفت: نایم

 دفعه پامو بشکنن. نیترسم ا یم امینم ییمن با تو جا _

 کرد. یاوردمت دستت باد م یاگه نم دیخب ببخش-

 سرت. یکردم فدا یم یگفتنت بشم من شوخ دیآخ قربون ببخش-

 خوب شو که دلم آشوبه. یزود-

 .میشد ادهیپ نیهم از ماش با

 کردن. ینگاه م نایملت به چادر م میهمه بود نیسنگ ینگاه ها ریز

 دلخور نگاهم کرد و گفت: نایم

 ؟یکش یخجالت م رونیکه با چادر باهات اومدم ب نیاز ا _

 منه یزندگ نایگفت چادر م یم شهیخوشحالم نه ناراحت. احسان هم یکن یکه خودتو از چشم نامحرم بدور م نیاز ا-

 چادرت مرهم درد هامه.  گمیمنم االن م

 ؟یچ یعنی-

 گرفتم راستشو بگم. میتصم شمهیدونه لباس هاش پ یشدم هنوز نم هول

 به دهیتو رو م یکنم چون بو یمالفه استفاده م یخونس چادرت کنار تخته به جا یعنیمنه  شیس هات همه پلبا-

 چادرت مرهم درد هامه. گمیم نیخاطر هم

 ینم هم واسم یزیاونوقت چ یدفترهام چادرم مانتوم رو برداشت_گفت:  نایکه م میو نشست میکرد دایپ یخال زیم کی

 نوبره واال.   یخودمم بر دار ببر دب یخوا یم یدیهم بهم نم یا لهیوس یخر

 حرفش خوشحال بودم  نیکه از ا آخ
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 .منم

 دوست دارم. یلیخ نایدوست دارم ببرمت م یلیخ منم

 و گفتم: دمیخند طرفش

 برمت ها جوجه. یم یعه جد _

 رم؟یلباس بگ میدوما بعد ناهار بر کیجوجه دخترته -

 شرط داره!-

 ؟یچه شرط-

 با خرج من.-

 شم. یم چارهیب یکه بر نیممنون عادتم نده بعد ا یو گفت مرس دیبلند خند نایم

 گفتم: یباال انداختم کامال جد یا شونه

 .یچه نخوا یفرستم چه بخوا یهم برم خرجت رو برات م یدب یوقت _

 چشمام نگاه کرد بدون مقدمه گفت:  تو

 کیتو واقعا  یتو از منم مهربون تر گمیدختر مهربون اما االن م یگفت یتو بهم م شهیتو پسر هم یچقدر مهربون _

 یفرشته ا

 بودم. خیاما من که کوه -

 .یهنوزم هست-

 رو دستم داد و گفت: ستیحرف زدن ما شد ل ونیم یخط فاصله ا گارسون

 د؟یدار لیم یچ _

 گفت: نایم
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 خوام. یمنم م یخور یم یهر چ_

 با برگ. دمیمن ساالد سفارش م_

 اسه منم سفارش بده.پس و_

 که گارسون اومد. یموقع تا

 .میشد یچشم تو چشم م یاما هر از گاه مینزد یحرف جفتمون

 و رفت. دیچ زیم یگارسون غذا رو رو 

 به غذا خوردن. میهم شروع کرد ما

 

 :گفت

 نکن؟ هیمگه بهت نگفتم اگه برات مهمم گر_

 کنم. ینم هیگر گهید_

 دوباره دستم رو نوازش کرد  دستش

 عشقش نابودم کرد. دوباره

 دوست داشتم. یلیرو زمزمه کردم که خ یکه نتونه بشنوه آهنگ یلب زمزمه وار جور ریز

 دونم یتو آشوبه چقدر دوست داشتنت خوبه اما نم یتو قلبم ب  یکه تو رو به روم نیدل تنگ چشم هاته با ا دلم

 کردن. یمن  همخوناونم شروع کرد با  دیشن یچجور

 ... ستیجا امن ن چیپر از آرامشم با تو جزء آغوشت ه ستیواسه غم ن ییجا چیبا تو خوشحالم که ه یبه حد 

 کردم تعجب

 نگاه کردم طرفش
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 کرد. یداشت بهم نگاه م اونم

 زد: لب

 آهنگ مورد عالقمو حفظ نباشم؟ یانتظار داشت هیچ _

 ...مانیاما پ _

 مان؟یجان پ _

 ه؟یکیهامون با هم  قهیسل یمنه چجور یآخه آهنگ بارون هم آهنگ مورد عالقه  _

 تو. یشه همدمم. مثال صدا یعادت کنم م یبه آهنگ ندارم اما اگر به آهنگ یآنچنان یمن عالقه  _

 من همدمته.  یکه صدا_

 شدن. یکه بچه ها از پشتمون آفتاب ارمیدر ب مانیپ بیدست هامو از ج خواستم

 کردن  یم یباز یچ یهو هو چ داشتن

 خدا مردم از خنده گفتم: یوا

 کشن انگار بچن  یخجالت نم _

 م؟یماهم بر هیمگه چ _

 نه من حوصله ندارم. _

 داد زد: احسان

 گفت: مانیگذره پ یخوش م نیایشما هم ب _

 کودک درون ما فعال خوابه. میکن یما نگاه م دیکن یشما باز _

  دنیخندشروع کرد به بلند بلند  و

 نگاه کردم. بهش
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 برگشتم بهش نگاه کردم. سادیاومد کنارم وا یکیبزنه که  یحرف خواست

 بود. آرمان

 گفت: دیخند

 شاد هستن کامال بر عکس شما. یلیخانوم داداشتون خ نایم _

 نگاه کردم که گفت: مانیبه پ برگشتم

 کنه. یهم شاده فقط سرش درد م نایم _

 بود رو محکم گرفت و گفت. بشیکه تو ج دستم

  میخور یسرما م الیداخل و میبر _

 به آرمان گفت: رو

 .ایداداش تو هم ب_ 

 کردن  یم یباز رونیها داشتن ب بچه

 .میرفت الیهم داخل و ما

 گفتم: مانیپ به

 م؟ینموند رونیخب چرا ب _

 که االن آشنا هم در اومد. نیمخصوصا ا یکه دوست ندارم جلو آرمان باش نیدوم ا یخور یکه سرما م نیاول ا_

 تعجب کردم اما باز چهرمو مظلوم کردم و گفتم: اولش

 پسر خالم بگه. یهر چ _

 و گفت: نشیسرمو گذاشت رو س کمیاومد نزد مانیپ

 ملوست بشم من. یقربون اون چهره  _
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 کرده بود که. بغلم

 اومد داخل. دیباز شد سع در

 جدا کردم و رفتم سمت آشپز خونه. مانیسرعت خودمو از پ با

  دمیکش یبودم تند تند نفس م دهیترس

 ؟یاگه به احسان بگه چ یبد متوجه بشه چ دیسع اگه

  یبرسه چ نایاگه به گوش ت ایخدا یوا

 شدم و گفتم: ریوجدانم در گ با

 اومدم. رونیداره با موکافات از فکر ب کاریچ نایبا ت دیبا خبر بشه سع نایت ویچ یچ

 بود. ستادهیبا پارچ آب کنارم ا نایرسا

 زدم: داد

 ذارم. یکشمت زندت نم یروم م یزیبخدا بر نایسار _

 بلند داد زدم: دوباره

 . دیریرو بگ وونهید نیا مانیاحسان پ -

 .دیخند یبود و دست به کمر م سادهیوا نیاطیش نیهم مثل ا نایبچه ها تو آشپز خونه بودن سار ی همه

 گفت: مانیپ

 کارو نکن. نیخوره ا یسرما م یزیقشنگم اگه بر یجون آبج نایسار _

 کرد. دییهم تأ احسان

 کو گوش شنوا؟ اما

 از داد زدن خسته شدم و گفتم؟ گهید
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 روم. زیاون آبو بر_

 داد زدم:  یکردن عصب ینگام م یهمگ

 .گهید زیبر گمیبهت م _

 افتاد. نیزم یچشمم به رو هوی

 رفت داد زدم: یداشت راه م سوسک

 سوسک. نایسار _

 .ختیهوا پارچ آب کال رو خودش ر دیپر نایسار 

 ؟یخوب نای.  دستمو گرفتم دردم اومد. احسان گفت: مدمیکش یفیافتاد رو دستم داد خف پارچ

 ...نایتکون دادم و به احسان گفتم سار سرمو

 شروع کرد به داد زدن مجدد. 

 هم اومد سمت من و گفت: مانیپ ییرایو پذرو بغل کرد برد ت نایاومد سار احسان

  ؟یکنه خانوم یدستت درد م یینایم _

 کرد اما چون نگرانش نکنم گفتم: یم درد

 درد نداره. ادینه ز _

 هم آروم دستمو گرفت آب داغ رو باز کرد. مانیپ

 داد   یآب ماساژ م ریش ریرو ز دستم

 کردم دستم شکسته. یحس م سوختیم یلیخ

 روش. دیکرد. دستشو آروم کش یدرد م یلیخمچ دستم  قوزک

 .دمیکش یفیخف غیدوباره ج که
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 چشمام نگاه کرد و گفت: تو

 کنه آره؟ یکه درد نم یگ یبهم دروغ م _

 دروغ نگفتم._

 تکون داد و گفت: سرشو

 برو لباس هاتو بپوش. _

 چرا؟_

 گم. یحاال بهت م_

 ؟یاما احسان چ_

 کنم؟ یباهاش صحبت م_

 گفتم رفتم سمت اتاقم  یا باشه

 دادم. ینم یتیکردن اما اهم یها نگاهم م بچه

 دونم  یبهتر از خودش م نویا دیترس یسوخت اون واقعا م نایبه سار دلم

 سمت سالن رفتم. دمیهامو پوش لباس

 

  نایم#

 شدم. داریاز خواب ب یکسل با

 بود. ازدهی ساعت

 . دمیداخل اتاق خودم دوش گرفتم. لباس هامو پوش رفتم

 سرم بستم.  یخشک کردم باال موهامو
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 .یبا شلوار و شال سرمه ا دمیقرمز کرم پوش کیتون کی

 رفتم.  رونیاتاق ب از

 نشسته بودن. یراحت یحال رو یو سحر ب نایسار

 رو نداشتم. یزیچ یکه اصال حوصله  نیا با

 پشت سرشون رفتم و از

 داد زدم. بلند

 . دمیخند یرفتن منم بلند بلند م یطرف اون طرف م نیکردن و ا یم غیج غیو سحر ج نایسار

 زدن.  یو الله جون هم از داخل آشپز خونه داد م اجونیدر

 بودم. دهیقدر نخند نیکه مردم از خنده تا حاال ا یوا

 خارج شدم سمت ساحل رفتم.   اطیبودم با سرعت نور از ح کینزد یمنم که به در خروج دنینفرشون دنبالم دو چهار

 . دنیدو یباز هم دنبالم م اونا

 دم چون داخل آشپز خونه بودن.  یحق م نایالله ا به

  دمیدو یفکر کردن نداشتم فقط و فقط م وقت

 نشستن.  نیزم یسحر و الله جون رو نینشست بعد از چند م نیزم یجون خسته شد و رو ایدر اول

 یبلند بلند م رهیکه نتونه منو بگ دمیدو یاون طرف م طرف به نیهمش از ا دیدو یآدم بشو نبود بازم م نایسار اما

 .دمیخند

 احسان منو گرفت و گفت: نیخورد خواستم بخورم زم چیشد پام پ یچ دمینفهم

 جون؟  یآبج یکرد کاریباز چ _

 .دمیرو با سرعت هول دادم سمت عقب و بازم دو احسان
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 ذاره. یزندم نم رهیمنو بگ نایدونستم اگه سار یم چون

 که تحرک داشتم بازم سردم بود. نیزدم با ا یم خیسرد بود داشتم  هوا

 نشست. نیزم یهم کم آورد رو نایسار

 هوا و گفتم: دمیپر کیش یلیخ منم

 و شروع کردم به قهقه زدن  نهیآره ا_

 شونه هام انداخت.  ینفر کتش رو رو کی قهیاز چند دق بعد

 سمت اون فرد  برگشتم

 بود که گفت: مانیپ

 .یخور یسرده سرما مهوا _

 بلند داد زد: و

 داخل که هوا سرده. میبر یهمگ_

 .رونیاون زمان آرمان از خونشون اومد ب تو

  دنیدستام شروع کرد به لرز بازم

 خورد. ی. دندون هام به هم مدیلرز یفکم هم م یدفعه حت نیا

 و گفت: کینزد اومد

 .نیرو رو سرتون خراب کرد ایچه خبرتونه در_

 و گفت: دیجون بلند خند ایدر

 من سالمم._

  دنیجمع رفت رو هوا از خند کل
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 جزء من. به

 اومد و گفت: احسان

 لرزه  یداخل فکت داره م میبر یآبج _

 به من نگاه کردن. همه

 من تعجب کرد. دنیبا د آرمان

 .رونیزد ب یم یهاش داشت مثل نعلبک چشم

 سمتم گفت: اومد

 د؟یکن یم ارکیچ نجایخانم شما ا نایسالم م_

 خب معلومه با خانوادش اومده گردش. کنه؟یم کاریچ_

 بود. نایسار یصدا نیا 

 گفت: مانیپ

 د؟یشناس یم گرویشما هم د _

 اومده گردش. قاشیبا رف دیاما با خودم گفتم شا زیخانم رو هم شناختم سر م نایسار یمن حت میشناس یبله م_

 د،یشناس یم گرویاما از کجا هم د_

 گفت: آرمان

 .میهست یما هم کالس_

 طرفم نگاه کرد و گفت: مانیپ

 .ستین یکیتون با هم  یدرس یاما شما که سن ها _

 وسط و گفت: دیپر آرمان
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 راجب شغلمون ییبا استاد ها مکالمه ها میطور بتون نیتا هم یتیفرستادن تقو یآمادگ یما رو برا قتشیخب حق _

 .میداشته باش

 و گفتم: مانیسمت پ رفتم

 سردمه  یلیتو خونه خ میبر شهیم _

 و گفت: بشیدستمو گرفت گذاشت تو ج مانیپ

 .دیخور یسرما م میبر_

 داخل خونه که آرمان صدامون زد و گفت: میبر میخواست

 گفت: مانیپ گرو؟یهم د دیکن ینم یمعرف_

 نایم یخانوم هم دختر عمو نایو احسان خواهر برادر هستن. احسان مثل داداشمه منم پسر خالشونم.سار نایم _

سحر خانوم خواهر  نیخانوم همسر آقا سروش هستن الله خانوم همسر آقا شاه ایخواهر من در نیهستش و همچن

  نیو هم دیداداش سع

 و گفت: دیخند آرمان

 با همتون خوشبختم  ییاز آشنا _

 گفت: احسان

 زدم. خیتو که  میبر _

 کرد و دستم رو گرفت. بشیشو داخل جهم دست مانیبود پ مانیپ بیداخل ج دستم

 .رمیدستشو بگ خواستیسرد بود. منم دلم م دستاش

 شدم. موفق

 گرم کرد. یرو هم کم مانیهامون با هم برخورد کرده بود دست گرم من دست پ انگشت

 .ستیدر کار ن یینایو ت شمهیپ مانیشاد باشم چون پ یهفته حساب کی نیخواست ا یدلم م من
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 مون شد. یو خوشحال یبختم سبز شد و مانع خوشبخت یآرمان جلو نایت یدفعه به جا نیا اما

 .میبود دهینرس الیهنوز هم به و نی. به خاطر هممیرو آواره کرد یما دخترا همگ میدور شده بود یلیخ الیاز و 

 اومدم. رونیفکر ب از

 بود.  مانیدست پ یهم دستم تو باز

 دست هاش گرم تر شده بود تو صورتش نگاه کردم. شیپ قهیبه چند دق نصبت

 کرد بهم گفت:  یداشت بهم نگاه م اونم

 سرده. یلیخ نجایا رونیب ایبدون لباس گرم ن گهید یخور یخوشگله سرما م _

 چشم._

 .بالیقشنگت بشم چشمت ب یآخ من قربون چشما_

دور  یمرد نیخواستم از همچ یبودم چون مدلم ناراحت  یخوشحال بودم اما تو یداغ داغ شد از عشقش حساب بدنم

  یهات دل بکن ایبشم از عشقم دور بشم مگه امکان داره از مرد رو

 صدام زد: مانیپ

 نایم-

 جونم _

 کنم  یخواهش هی شهیم بالیجونت ب _

  شهیبله که م_

 ه وقت عشقت رو نصبت به خدا از دست ند چیمتنفر نشو ه یوقت از کس چیمراقب خودت باش ه یلیخ _

 .یشما بگ یچشم هر چ_

 کرد دستم رو محکم گرفت گفت: یچشمام نگاه م تو
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 دست ها رو ول کنم برم. نیخوام ا یکه م ستمیمن مرد ن _

 .دیچشمم چک یاز گوشه  اشکم

 دیگونم کش یدستش رو رو نهینب یکه کس یآروم جور مانیپ

 

 کرد. یو احسان صحبت م نایداشت با سار مانیپ

 گفت: دیمنو د یوقت

 پرنده؟ میبر _

 لحظه. هیصبر کن _

 سمت احسان و گفتم؟ رفتم

 خواد منو ببره. یدونم کجا م یباهاش برم؟ نم یذار یم یداداش

 .دیبرو خوشگله مراقب خودتون باش_

 و گفت: کیاومد نزد آرمان

 .امیمنم ب یخوا یم یر یداداش کجا م _

 .میآیم گهیدو ساعت د یکی میریبچه ها منو خانومم م شیبمون پ ینه داداش مرس_

 گفت: آرمان

 خانومت؟! _

 صداش بزنم.  ینجوریآره عادت دارم ا_

 دستمو گرفت و گفت: مانیزد و رفت سر جاش نشست پ یتلخ یخنده  آرمان

 م؟یبر _
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 .میبر_

 .رونیب میهم از خونه زد با

 .رونیباد بود مچ دستم درد گرفت و مو هام از شالم زد ب چون

 .دیچیشال گردنش رو دور دستم پ مانیپ

 چادرم. ریدستم موهامو بدم ز یکیکردم با اون  یسع

 دوباره برگشت شال و چادرمو درست کرد. مانیپ

 رو باز کرد. نشستم در رو بست. نیبرد در ماش نیدوباره دستم رو گرفت و منو سمت ماش 

 بهش گفتم: نینشست داخل ماش خودشم

 م؟یریکجا م یبگ یخوا ینم _

 گم بهت. یحاال م میریم_

 دادم. هیتک شهیبه ش سرمو

 بود... یپل  میخوند یهم که صبح م یآهنگ

 کردم  یرو بو م مانیگردن پ شال

 کرد. یم وونهیعطرش آدم رو د یبو

 ازش نداشته باشم؟ لهیدفتر هامو برداشته چرا من چند تا وس مانیکه پ حاال

 جهنمه. میدورم زندگ مانیهر نفس که از پ تو

 محتاج شده. مانیبه پ دلم

 طرفم نگاه کرد و گفت: مانیپ

 ؟یکن یچرا شال گردنمو بو  م نجامیمن ا یوقت _
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 بهش گفتم: اوردمیاما کم ن دمیکش خجالت

 تونم حرف بزنم؟ یمگه من مردم و نم یخونیمن هستم چرا دفترامو م یوقت _

 هاشو جمع کرد و گفت: اخم

 من هزار بار بهت گفتم از مرگ حرف نزن دوست ندارم. _

 چشم قهر نکن اشتباه کردم._

 دفعه آخرت باشه._

 و گفتم: دمیخند

 مان؟یپ _

 مان؟یجان پ _

 دلم هواشون رو کرده. ییدلم واسه مامانم و خاله تنگ شده خدا _

لطفا  یینایشون اما من نه م ینیب  یتو م انیم گهیچند ماه د گهیشه کرد کار خداست د یطور اما چه م نیمنم هم_

 من ببوسشون. یاومدن بغلشون کن به جا یو مامان فرشته باش وقت بایمراقب مامان فر

 کنه چه برسه به نبودنش. ینابودم م مانیفکر رفتن پ یحت ختنیر یچکه چکه م اشکام

 ترمز کرد و گفت: مانیبالخره پ یرانندگ یاز کل بعد

 .شهیده بهتر م یند هست دستت رو ماساژ مشکسته ب هی نجایا _

 زدم و گفتم: داد

 کنم. یتو رو خدا خواهش م الیو میبر ایترسم ب یم امیتو رو خدا من نم مانیپ _

 شه ها. یدستت بد تر م یقسم نده دختر اگه نر_

 خونه  میکنم بر یدردش رو تحمل م_
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 رو زد. نیماش ریکرد دزدگ ادهیشد منو هم پ ادهیپ نیماش از

 هامو گرفت و آروم آروم کنار گوشم زمزمه کرد: شونه

 من؟ یخانوم کوچولو  نیها چرا انقدر ترسو شده ا دیترس ینم یچیمن از ه یینایم _

 ترسم فقط درد داره. ینم مانیپ_

 شیرفتم پدونه هندونه  هیشد اندازه  دیمنم ظربه د یافتاد رو پام پا زیم شیدونم چند سال پ یم یدونم خانوم یم_

 شکسته بند ماساژ داد درست شد.

 داشتم  یدیدلم ترس شد یگفتم اما تو یا باشه

 گفت: یشمال یبا لحجه  میاون فرد رو زد یخونه  زنگ

 ه؟یک _

 گفت: مانیپ

 .میبرا جا انداختن دست مزاحم شد _

 باال پسرم. ایب_

 داخل. میرو باز کرد رفت در

 آورد همراه با روغن که دستم رو ماساژ بده. یخانوم ظرف آب گرم اون

 نشست و گفت: اومد

 دستت رو بده دخترم. _

 با لرز جلو بردم و گفتم: دستمو

 درد داره؟ یلیخ _

 .یکن ینشسته دردش رو احساس نم نجاینه دخترم آقات ا _
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  دیخند ینگاه کردم که م مانیپ طرف

 گفت: کینزد اومد

 ترسه. یم کمیخانوم ما  نیا _

 خانوم گفت: ونا

 ؟یکتکش زد _

 نه مادر من غلط بکنم روش دست بلند کنم._

 شد؟ نجوریپس چرا ا_

 شد پارچ  افتاد رو دستش. یطور نیکرد ا یم یبا خواهرم شوخ _

 شال گردن دور دستم بود. هنوز

 بازش کرد. مانیپ

 هم کبود شده بود و هم باد کرده بود. دستم

 . یاز چشم هاش بخون شدیرو م نیناراحت شد ا یلیخ مانیپ

 جلو بردم. دستمو

 داخل آب داغ گذاشت و ماساژ داد. اول

دور  یکیسرم بود و اون  یدستش رو کیهم  مانیدادم پ یفشار م مانیپ ی نهیکردم و سرمو به س یم هیدرد گر از

 کمرم.

 بشه. ینجوریپارچ دستم ا هیکردم با  یداشت فکر نم درد

 با اون روغن کنار دستش ماساژ داد با باند کنار دستش دستم رو محکم بست.آورد و  رونیرو از آب ب دستم

 خب کار من تموم شد پسرم._
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 کنم؟ میمادر چقدر تقد یمرس_

 کرمته پسرم. یهر چ_

 گذاشت دستمو گرفت و گفت: زیم یپول رو یمقدار مانیپ

 م؟یبر _

 خانوم مارو صدا زد و گفت: اون

 .دیکنار هم بمون شهیکه هم یاله _

 .میرفت رونیکرد و با هم از خونه ب یخنده ا مانیپ

 ترس چشم هام رو بستم چند تا مرد سمتمون اومدن. از

 بردن. یرنگ یو سمت ون مشک دنیکش رونیب نیرو از داخل ماش من

 زدم که ولم کنن. یم داد

 زدن  یرو دو نفر گرفته بودن و م مانیپ

 زدم: داد

 .دشیتو رو خدا نزن دینامردا القل اونو نزن _

 رو داخل ون پرت کردن. من

 .ادینم ادمی یزیکه سرم با پنجره برخورد کرد چ یظربه ا با

  مانیپ#

 رو بردن. نایم

 پرت کردن و رفتن  نیزم یرو رو من

 بودن؟ یاز طرف ک ایبودن خدا یاونا ک یعنی



 ییدوستت دارم آرامشم تو

 
265 

 

 داشتم بغض کردم  یبیعج ی دلشوره

 گشتم. یم ابونیکوچه خ تو

  ایکنم خدا کاریخاله رو چ شهیو نابود م ستیبه احسان زنگ بزنم ن اگه

 زنگ زد: احسان

 پرواز داشتن. نایا خاله

  میکرد ریگ کیگفتم ما تو تراف بهش

 پنج صبرم سر اومد. ساعت

 احسان زنگ زدم. به

 خسته جواب داد: یصدا با

 الو؟_ 

 ؟ییالو داداش کجا _

 شده داداش خونم. یزیچ_

 دنبالت. مایحاضر شو م_

 کنار جاده پارک کردم. دیبار ینم بارون م نم

 کردم. هیگر یکل

 زدم: خدا؟ داد

 وجودت برام اثبات شدس پس مراقبش باش. اینکن خدا دمیبلند. نا ام یکنم با صدا یصدات م ایخدا

 دنبال احسان. رفتم

 رو بهش گفتم. هیقض
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 توش معلوم بود نگاهم کرد و گفت: یشونیکه پر یدهن باز و چهره ا با

 ؟ینزد یتو به من حرف دنیرو چند ساعته دزد نایم مانیپ_

 .نهیبود حس کردم کار درست هم ریذهنم درگ یلیبزنم خ یشد جلو خاله حرف یاحسان جان داداش نم_

 هاش گفت: هیگر ونیم احسان

 .میتو تا باهاشون صحبت کن یخونه  انیزنگ بزن به بچه ها همه ب _

 و سحر. دیزنگ زدم بعد به سع اشاریبه  اول

 زنگ زدم. نایدر آخر به سار و

 آشفته اومدن. یساعت همه با همون چهره ها مین بعد

 بود موهاش دورش بود. اهیجن شده بود. چشماش س نیکه کال ع نایسار

 خنده. ریاومد کل جمع زدن ز تیوضع نیتو اون حال اون با ا 

 جلو و گفت: اومد

 ن؟یگرفت یمهمون یکو مگه نگفت انیپس م _

 که بغض کرد گفت: احسان

 .دنیرو دزد ناینگران نشه بچه ها م یتا کس میدروغ گفت _

 اومد جلو و گفت: اشاریگرد نگاهش کردن  یبا چشما همه

کنه. من  یحوصله داره شوخ یرقص ک یصبح اونم بعد کل شیچت شده؟ ساعت ش ینکن پسر سر صبح یشوخ_

 جواب دادم:

 کنه. یهم نم یگه  شوخ یبه وهلل دروغ نم اشاریداداش _

 .زدیحرف م هی یکردم هر ک فیرو براشون تعر ابونیخ یتاالر تا تو انیجر
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من هم به چند تا از  انیرو زنگ زد تا ب سشیپل یشده بود به ملت زنگ زد تمام دوستا وونهیکه به کل د اشاری

 زنگ زدم همشون اومدن. سنیدوستام که پل

 داد زد: قهیچند د بعد

 ادتهیچه مرگته هان؟  ؟یعل یبدزدن ببرن بکشن. تو چ یبود؟ به راحت نیشدنت ا سیپل نیآقا ام یخب که چ_

 دایبه گورستان شد؟ خواهر من پ لیگلستان چه جور تبد نیا نمیبب میکن یجهنم رو بهشت م میبش سیما پل یگفت

باشن  ریگیتا پ دیاطالع بد دیخوا یکه م یونبه هر قبرست ینه حاال به هر کالنتر ای نیدیذارم شن ینشه زندتون نم

 ن؟یدیبشه انسانه انسان فهم یکه دزد ستیاون عروسک ن

 احسان گفت:  

 باشه. یممکنه کار موسو _

 جواب دادم: که

 بزنه. نایحرفاس بخواد دست به م نیاون جوجه تر از ا_

 گفت: نایسار

 آ... آرمان ممکنه کار اون باشه. _

 گفت: دیجواب بدم که سع خواستم

 واقعا. دیساده ا یلیبچه ها خ دیساده ا یلیخ_

 دادم: جواب

 چطور مگه؟_

 رفته؟ ادتونیرو  نایت_

 بلند گفتم:  

 کشتش. یدفعه م نینه نه نه امکان نداره ا _



 ییدوستت دارم آرامشم تو

 
268 

 

 

 داد زدم: دوباره

 .میکن داشیپ نیبچه ها تو رو خدا تو رو به قرآن بگرد_

 اومد جلو. احسان

 نگاهم کرد عزمم رو جزم کردم  یکل

 .زدیم شمیآت نگاهش

 داشتم داد بزنم و بگم: دوست

 از بودنش. یواسه لحظه ا رمیدوسش دارم حاضرم بم یلیاون طور نگاهم نکن آره دوسش دارم خ_

 لحظه. کی اما

 بغلم کرد و گفت: احسان

 کن. دایرو پ نایم یکه دوسش دار یبه  تو، تو رو جون هر ک دل گرمم اول به خدا بعد مانیپ _

 دلم داد زدم: یتو

 نکنم. داشیمن اونو دوست دارم نامردم اگه پ ناسیمن م زیعز

**** 

 هشت شب بود. ساعت

 رو به زور با قرص خواب، خوابوندم. نایاحسان و سار صبح

 کرد احسان هم از اون بد تر. ینم یکار هیجز گر نایسار

 که کالفه. منم

 هم از من بد تر. اشاری
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 اومد کنارم نشست و گفت: اشاری

 روزه که ربوده شده. هی نایم مان؟یپ یکن کاریچ یخوا یم_

 کنه. ینگرانم اصال مغزم کار نم یلیخ یدونم داداش ول ینم_

 نزد؟ یسرگرد حرف مانیپ_

 .یچ یو عل نی. اماوردنین ریسر نخ هم گ ینه گفت حت_

 به نظرت اثر داره. گهید یجاها یلیو و و خ فشیک لشیتو کمداش موبا میمون دنبال سر نخ بگرداونا گفتن خود_

 خودش نرفته که بخواد نامه گذاشته باشه. اشاری_

 اخم هاش جمع شد و گفت: اشاریلحظه  کی

 که کردنش. دیاما تهد _

 حرفش رو بزنه. ینتونست ادامه  گهید

 زنگ خورد. میگوش

 دادم: جواب

 الو؟ _

 نه؟ ایمحل آشناس براتون  میکه براتون ارسال شده تا بفهم یبه آدرس دیاریب فیاالن تشر نیفروزان هم یالو آقا _

 چشم، چشم اومدم._

 رفتم و داد زدم: یکتم رو برداشتم و سمت خروج عیسر یلیخ

 .دیلطفا مراقب خودتون باش ماینزن زنداداش ش یبه احسان حرف _

 که احسان صدام زد و گفت: نییپا  میرفت اشاریاز پله ها با  عیسر یلیخ

 صبر کن. مانیپ_
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 اومد پشت رل نشست. اونم

 نزدم. یحرف

 حق با اون بود. چون

 رو ازم گرفت و گفت: آدرس

 که آدرس کردانه. نیا_

 تعجب نگاهش کردم. با

 اونجا. میدیساعت رس کی بعد

 اونجا رو محاصره کرده بود  سیپل

 ...اما

 نبود. یاز کس یخبر 

 و گفتم: نیکنار سرگرد ام رفتم

 ه؟یک نیشد متوجه نشد یچ _

 یزیوقت برنامه ر یلیانگار خ دسیفهم یلیقدم از ما جلو تره خ هیهست  یدونم هر ک یاما م هیمتوجه نشدم ک_

 کرده.

 چطور مگه؟_

  دینیبیرو م کیکوچ ی الیو نیا

 بله._

 به جاده راه داره.  میستقرو هست و م نیداره که ماش نیزم ریدوازده تا ز _

 خب._
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 تازه ساخته. نجاسیجالب ا_

 تعجب بهش نگاه کردم: با

 تونه باشه؟ یم یکار ک یعنی

*** 

  میگشت یم نایروز بود که دنبال م چهار

 بود. یکیو شب همه  روز

 هشت بود که زنگ زدن بهم  ساعت

 رو جواب دادم: یگوش

 الو؟_

 .یکالنتر دیاریب فیفروزان لطفا تشر یالو آقا _

 ن.خواست یم یبار بود که منو کالنتر نیچند روز دوم نیداشتم آخه تو ا یحس بد یسمت کالنتر میسرعت رفت با

 داخل. میرفت همه

 .دیسع نا،یسار ما،یش اشار،یاحسان،  من،

 اومد جلو و گفت: یمرتضو یآقا 

 .دیکن ییجسد رو شناسا کی: سردخانه دیایبا من ب دیآقا احسان با _

 حرف پس افتادم. نیبا ا گهید

 گرفت... نفسم

 

 داد زد: نیرفت سمت ام اشاری
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زنده  وامخیرو زنده م نایکنم من م ییتا من شناسا دیاریکن. المصب نگفتم برام جنازه ب دایرو پ نایمن بهت گفتم م_

 المصب زنده.

 کرد. یم هینشست و گر نیزم یرو

 قدرت دعوا کردن نداشت. یپس افتاد حت احسان

 داد وارد سرد خونه بشه. یبه خودش اجازه نم یکس

 عزمش رو جزم کرد و گفت  مایش تا

 کنم. ییمن حاضرم برم جسد رو شناسا_

 .رونیبا حالت تهوع اومد ب قهیرفت بعد ده د مایش

 رفت و گفت: اشاری

 بگو بگو که اون خواهر من نبود. _

 :زدیداد م احسان

 .ستیمن ن ینایاون م دیتو رو خدا بگ ستین ایخدا ستین ستیاون خواهرم ن_

 زد اومد سمت من و گفت: یحیلبخند مل مایش

 .ستیتو ن ینایاون م مانیپ_

 با تعجب اومد جلو و گفت: احسان

 مان؟یپ ینایچرا م _

 رو کرد سمت جمع اشک هاشو پاک کرد و گفت: اشاری

 .کنمیم فیخونه تعر میمفصله بر داستانش

 خونه. میدیرس
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 ن.ساکت بود همه

 گفت: اشاری

 خودم بگم؟ ای یگیم _

 و؟یچ_

 و گفت: دیخند

 انکار نکن پسر. _

 دونم. ینم یزیمن چ_

 .میدون یم دیمن و سع یول_

 .دیبچه ها گوش کن خب

 ستمیاهل تفره رفتن ن من

 یناراحت بود روز به روز ب مانیچرا به خاطر رفتن پ نیدیرو د نایجون شمع شده م یمثل نور ب دینیب یرو م مانیپ

 یم نویرو دوست دارن ا گهیخانم هم د نایو م مانیکه آقا پ نهیا لشیکرد دل یم یشد از همه دور گرد یحوصله تر م

 دوتا عاشق به هم برسن. نیکه ا میقول بد دیایتک تکشون خوند بچه ها ب یشه از تو چشم ها

 و گفت: دیخند احسان

 نیه ارو دوست دار نایم مانیخوشبخته پ مانیبا پ نایبهت گفتم م ادتهی نا؟ینه سار. مگه ستیدرش نبود و ن یشک_

تو  یترس هیشده  دهیچیپ کذرهیعشقش  نایکردم م یآخرا حس م نیهست و خواهد بود فقط ا یدوست داشتن ابد

 وجودش هست.

 بلند شد و کنارم نشست. احسان

 کرد و گفت: بغلم

 شک نکن  ینیذارم غم بب یچه باشه چه نباشه نم مانیواسه توعه پ نایم_
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 دادم: جواب

خواد ازدواج  یبرم خواست تا مزاحمش نباشم گفت م شیکردم اما اون ازم خواست تا از زندگ یمن ازش خاستگار_

 عوض شد؟ کهوی یکرد چرا وقت یم هیسوال تو مغزم خونه کرده که چرا خودش خواست برم خودش هم گر نیکنه ا

 کرد. دنیشد و شروع به بار سیچشم هام خ یکه ک دمینفهم

 آوردم. نییرو پا سرم

 نامعلوم دوختم و گفتم: یرو به نقطه  نگاهم

  ستمیخورم اون نباشه منم ن یچه باشه چه نباشه واسه منه قسم م نایم _

 اتاق رفتم. یجا بلند شدم و تو از

 .دمیتخت دراز کش یرو

 * 

 گذره. یم نایم دنیدوازده روز از دزد 

 زده شدن. یشکسته شدن از کار و زندگ همه

 نداشتن. نایاز گم شدن م یهنوز خبر نایو مادر سار پدر

 اومد داخل اتاقم و گفت: احسان

 ؟یناهار بخور یخوا یخواهر دزد نم_

 خواهر دزد قفل شدم که دوباره گفت: یکلمه  یرو اول

 خواهر دزد. دتهیاسم جد_

 منظورش شدم. متوجه

 و گفتم: مدیخند یکل
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 بخواد با پولدار تر از من ازدواج کنه. دیشا هینظر خودش چ نیبذار بب_

 زنگ خورد. شیبزنه که گوش یخواست حرف احسان

 داد: جواب

 الو؟_

_______ 

 او... اومدم._

_________ 

 باشه باشه. _

 رو قطع کرد و گفت: یگوش

 کردن. دایرو پ نایم میبجمب بر مانیپ_

 

 .میدیکه سرگرد داده بود رس یبه آدرس یوقت

 بود. سیپر از پل طیاون مح تمام

 عظمت ساختمون نگاه کردم. به

 گفت: یبه خودم اومدم که م ییطبقه باشه با صدا یو خورده ا ستیشد گفت ب یم

 .دیکن میساختمون محاصره شده خودتون رو تسل نیا_

 جمله رو تکرار کردن. نیبار ا نیچند

 

 .دهیرو دزد نایکه م هیک دونستم یهنوز هم نم ما
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 .میداد سمت ساختمون بر یساعت گذشت سرگرد اجازه نم کی

 زد. یم ادیفر یکرد و سمت کس یم هیانگار گر دمیساختمون د یرو ویلحظه کس کی

 چهره اش زوم کردم. یرو

 کنه. یخواست خود کش یمن بود م ینایبود م نایم

 زنه. یکار نم نیجون منو قسم خورد تا دست به ا اون

  نایتو رو خدا نکن م نایزدم: م داد

 من تو رو خدا. ینایم

 .دیرس یما بهش نم یزدن اما صدا یم ادیهم فر اشاریو  احسان

 ذاشت که برم. ینم سرگرد

 زدم: داد

 ده. یانجام نم ییکار خطا نهیده بخدا منو بب یانجام نم یکار نهیمنو بب دمیبذار من برم قول م_

 انداخت.  نییناچار دستش رو پا سرگرد

 .دمیدو یورود سمت

 رو دستم داد. یصدام کرد و تفنگ سرگرد

 دستم فشردمش. یتو

 داد زد:  هیبا گر احسان

 دارم خواهر دزد. مانیمن بهت ا _

 داخل ساختمون. رفتم

 پله ها باال رفتم. از
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 .دمیپشت بوم رس به

 بودن. ستادهینفر ا چند

 شد چهره هاشون رو شناخت. ینم

 کردن. دیشروع به تهد دنینفر هم تا من رو د چند

 زدم: داد

 .یتو به جون من قسم خورد نایم نایکارو نکن م نیا نایم _

 صورتش رو سمت من کرد  یکس

 بود. دیبود آره حق با سع نایت

 نه تنها با آرمان. اما

 زد و گفت: یسمتم پوزخند به

 کنه آخه جربزه نداره. ینم یارجان قصه نخور ک مانیپ_

 تو رو خدا خفه شو  نایخفه شو ت_

 اجازه رو بهم ندادن. نیا نایت یکه سگ ها کیبرم نزد خواستم

 کرده بود. رییتغ یلیخ نایم

 گفت: یو م زدیم ادیفر داشت

خاطر  من به یکتکم زد یبر نداشت دیدست از تهد یبه عشقم برسم آره آره خود تو نابودم کرد یتو نذاشت نایآره ت_

رو  یجیمن مرگ تدر شیکش ینره م میاگه از زندگ یدور شو چون تو بهم گفته بود میگفتم برو از زندگ مانیتو به پ

 .یو زندم کرد یروز به روز منو کشت دمید

ز آزارم هر رو یرو از خودم برونم هر روز کتکم زد مانیحاضر شدم پ نیبه خاطر هم نایت دمیمرگ رو با چشمام د من

 یمنو م گاریدر عوضش با س یگفت یقسمت دادم شرط گذاشت یشون کن یچیق یخواست یمو هامو کند یداد
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 یرو رام خودم کردم وقت مانیپ شیپمن از چند ماه  یگفت یمنو دوست دار دنیزجر کش یقبول کردم گفت یسوزون

  یمنو زد یجلب توجه  کل یرو دوست دارم از ته دل نه مثل تو برا مانیبهت گفتم دروغه من پ

منو به زور  مانیرو دوست دارم نه پ مانیخوام نه من به زور پ یرو از ته دل م مانیدروغه من پ یهانیک نایت دروغه

 دوست داره.

  میاز ته دل همو دوست دار جفتمون

وند هام م ییتموم تنها یتموم درد  هام پا یکه پا یبار تنها کس نیبار نه دو بار بلکه چند کیمردم نه  یداشتم م من

بار خواستم بهش بگم که نره خواستم بگم  نیچند مانهیکه همه جا حواسش بهم بود و هست پ یبود تنها کس مانیپ

تو جلوم بود اما حاال از ته دل  ثیخب یو نابودم اما چهره  ستیخواستم بگم بدون اون ن ارمیکه بدون اون طاقت نم

 منتظرتم. مانیرسم پ یم ایرسم اون دن یبعد از خدا عشق اول و آخرمه اگه حاال بهش نم مانیگم پ یزنم و م یداد م

  

 بپره که صدام مانعش شد خواست

 دارم. یلیلحظه صبر کن که هنوز حرف نگفته واسه تو خ هینم فقط  کینرو خواهش م _

 .دستا تو تنها نذارم دمیقول مردونه م هیثان هی اریطاقت ب کنمیتو خواهش م از

 تحمل تا کمیازم  ریتو رو روندم از خودم لحظرو نگ زمیبه حرفم گوش کن من ندونسته عز کمی کنمیخواهش م نرو

 دور شدم. ایدن هیچرا از تو  دمیبگم که نفهم

نفس از تو  هی نمیبب تونمیبخوام نم ایهم هست که از دن یزیبرام مگه جز تو چ مونهینم یزیرو از دست بدم چ تو

 جدام... 

 و گفت: دیخند نایت

 بود... یعال یلیخ یمرس یمرس _

 نذاشتم حرف بزنه تفنگ رو باال گرفتم. گهید
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  مانیپ#

 .نایت یکیپسرش و  یکیحرف ها بود زارع با دو نفر اومد داخل  نیدنده تر از ا هی نایزدم اما م یم داد

 از حدقه در اومده بود. چشمام

 شروع کرد به حرف زدن.  زارع

احسان  ای نایبازه اما اگه سار یدخترم شرط رو م رهیبم مانیبازه اگه پ یپسرم شرط رو م رهیبم نایماگه امشب  _

 برن.  یجفتشون م رمیبم

 داد زد: مانیپ

 آخ خدا لعنتتون کنه.  نیجون ما شرط بست یتو و بچه هات رو کهیمرت _

 به بحث خاتمه داد و گفت:  نایم

  دیکن یکارو م نیچرا با ما ا دیبگ _

 هم تو رو. ارشیرو دوست داره و ک مانیپ نایکه ت نیبه خاطر ا_

 زد: یجالب یخنده  نایم

 ده؟یشما منو کجا د ارشیک نیا _

 داخل شرکت._

 . ومدیبا پدرش به شرکت م یافتاد چند بار ادمی

 شد: یعصب نایم

 ه؟یشرطتون سر چ _

ذاره  ینم و ناسیعاشق م مانیپ گهیم ارشیبرسه اما ک نایت یعنیتا به عشقش  رهیبم نایذاره م یم مانیپ گهیم نایت _

 بشه. شیزیچ
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 شدم و گفتم: یعصب  

 یدخترا  یتو به همه  یرو تو خراب کرد نایمنو م شینه سال پ یزندگ ادتهی نایمخصوصا تو ت دیخجالت بکش _

دم خبر رو پخش کر نیبگن من ا نایکه به م یبا من ازدواج کرده و به چند نفر گفته بود نایکه م یمدرسه گفته بود

 یکه تو رو تو یروز یبا خبر نبود حت اتیچرند نیاز ا یچیمن از ه ینایاما م ادمهیشناسمت خوب  یآره من خوب م

 باهات خوب رفتار کرد.  دیدانشگاه د

 داد.  یم تیاهم شتریموقع به حرف تو نصبت به من ب اون

 زد اما مجبور بودم طول بدم.  یتعجب تو چشماش برق م نایم

 داد زد و گفت:  نایم

 بعد از مرگ منک  یحت شهیمال تو نم مانی. اما پنیآفر نایت نیآفر _

   یخیکوه  یمن حت یحت میکرد یم هیرو باز کردن چهار تامون گر دستاش

 اومد و گفت: ارشیخواست قرص ها رو بخوره که ک نایم

 کن.  یسره کن با اسلحه مغزت رو متالش هیکارت رو  ستیبه قرص ن یاجیاحت _

 سرش گرفت و گفت: یاسلحه رو رو نایم

 انیداستان با اسم من شروع شد با مرگ منم به پا دیعاشق... بچه ها حاللم کن گنیخاک تو سرت کنن. به تو ام م _

 .رسهیم

 کرد.  ینگاه م میشونیقرمز شده بود همش به زخم پ هیچشماش نگاه کردم از شدت گر تو

 که بشنوه گفتم: یچشمام نگاه کرد جور تو

 دوستت دارم. یلیخ نایعاشقتم م نایم _

 اونم جواب داد: قتهیدونستم حق یگفتم اما واقعا م نویشد ا یخودمم تعجب کردم که چ یحت

 .مانمیاز جونم دوستت دارم پ شتریمنم ب _
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 اومد. ریت یرو باال آورد که صدا تفنگ

ها به دست  سیاز پل یکیها  داخل اومده بودند.  سیپل دمیچشم هامو باز کردن د یوقت میتچشم هامون رو بس همه

 کرده تا جونش گرفته نشه. کیشل نایم

برانکار. گذاشتن و بردن سرگرد هم زارع و بچه هاشو  یرو رو نایخانم م یها سیاز حال رفت. پل یصندل یرو نایم

 ...میپشت آمبوالنس حرکت کرد سیپل نیو احسان روباز کردم  و با ماش نایکرد و برد دست و دهن سار ریدستگ

 

 شدم  داریخواب ب از

 رو بپرسمـ نایتا حال م مارستانیزدم ب زنگ

 بوده. یهوش یب ینبود به خاطر دارو ینگران یبود اما جا ومدهیهنوز بهوش ن نایم

 ده بود. ساعت

 .ادیبه احتمال تا ساعت مالقات حتما بهوش م و

 

 کردم. داریرو از خواب ب حسانا

 شد.   یباز نم ادیز ی هیاز شدت گر چشماش

 

 .تیآبج شیپ میر یساعت سه و  چهار  م میبه مسجد سر بزن میبر میبخور زیچ هیپاشو داداش پاشو _

  

 . یباشه داداش_

 برم که صدام زد: خواستم
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  ؟یداداش_

 جونم؟_

 .یکه هست یمرس_

 رو. میزندگ یکنم حت ینم غیرو ازت در یزیچ چیه یداداشم همخونم فمهیوظ_

 بشم من. میداداش یفدا_

 رفت. سیزد و سمت سرو ینیریش لبخند

 .میاومد و باهم سمت مسجد رفت احسان

 . میآی: اگه شب هم وقت شد حتما ممیو گفت میکمک کرد میرفت دادیهارو غذا م ئتیسرگرد امروز هم ه 

 دن.ش یپدرش و برادرش دادگاه نا،یهم ت فردا

 دم،ینرس نایکه به م یخوام آزاد نشن تا وقت یخدا م از

 رو داشته باشم. نایم یسفارش کرد تا هوا یلیخانم خ حاج

 کرد. هیگر یکردم کل فیرو براش  تعر هیقض تا

 خانومه،  یلیخ نایگفت م یم

 خواست بگم منم عاشق  یم دلم

 خانوم بودنش شدم.  نیهم

 .  میراه افتاد مارستانیو سمت ب میکرد یحاج آقا خدافظ از

 . رفتیور م یاحسان همش با گوش میراه بود یتو

 و گفتم: دمیخند

 . یتشکر کن نایاز م دیبا_
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 کردم.  یتعجب نگاهم کرد عالمت سوال رو تو چشماش حس م با

خودم باهاش  میریگ یم نایالقل جواب بله رو ما از سار گهیکه عشق شما رو بهم گفت د نیا ی واسه خب …ام_

 کنم نگران نباش. یصحبت م

 مردونه گفت:  تیو با جذاب دیبلند خند احسان

موقع اهلل و اکبر، کشتن خودشم به فکر رد  یحت نایباشه توام مثل م یکن یم تیداداش داداشتو اذ گهید نشد د _

 کردن من بود.

 . دیبلند خند 

 بدونه  نایرو راجب ت قتیحق شیضر نشد نه سال پحا یباشه. چون حت یاصال اهل فضول نایفکر نکنم م اما

 و گفتم: دمیخند بهش

 پسر. دمیخودم زنت م _

 . میدیرس مارستانیب به

 داخل بخش بود.  نایسار

  نایتا بهش ناهار بده خودمم رفتم مالقات م ششیبه روش نمونده بود خواهرم. احسان رو فرستادم پ رنگ

 کرد. یبود و دکتر داشت سرمش رو چک مبهوش اومده  نایشانس خوب من م از

 زد و گفت:  یچشمک دیتا منو د دکتر

 خانوم. نایداداشت اومد م _

 تو چشمام نگاه کرد و به زور گفت:  نایبزنم م یگفت؟ تا خواستم حرف یچ نیا یوا

 پسرخالمه  ستیداداشم ن _

 ناراحت بشم. یخانوم فداتشم که نذاشت نایکه  قربونت بشم من م آخ
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 رفت.  رونیو از اتاق ب دیخند دکتر

آتل بسته بودن تا موقع تکون خوردن درد رو  نیتونست تکون بده به خاطر هم یکنارش نشستم دستش رو نم رفتم

 حس نکنه  

شه چون جراح ها کارشون رو  یماه روز خوب  خوب م کیراستش گلوله خورده بود و دکتر گفت تا کمتر از  دست

 بود رو دستش کرده بود. شمیکه پ یت چپش رو نگاه کردم حلقه اخوب انجام دادن... دس

 گفتم: بهش

 . ادیازش خوشت نم یتو که گفته بود _

 خوشم اومد ازش. _

 ؟یک ؟یچرا؟ چجور_

 چون دست تو بهش خورده بود.  یچون تو بهش دست زد_

 .دمیسانگشتر رو بو ینداشتم که بهش بدم بدون فکر کردن سرمو خم کردم و رو یجواب چیه

 مان؟یپ_

 جانم؟  _

 کرد؟ دامونیپ یسرگرد چجور _

 کردن.  دایاون مارو پ قیبهم داد و از طر ابیرد هیبراش فرستادم اونم  ویمن همه چ _

 شما رو نگشتن؟  یعنیاونا منو گشتن _

 شما نگو خانوم کوچولو. چرا گشتن اما جاش امن بود._

 کجا مثال؟ _

 انگشترم.  ریز _
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 و گفت:  دیخند

  ؟یکرد یشد؟ باهاش ازدواج م یم یمردم چ یاگه م نمیبگو بب یکنه ها ول یمغزت خوب کار م _

 باهام صحبت نکن... گهیپس د یبگ نویشدم و گفتم: اگه قرار باشه ا یحرف رو زد نا خود آگاه عصب نیا تا

 

 . ادیهق هق م یصدا دمیبلند شدم و پشتم رو بهش کردم د #

 ردم. و پشتم رو نگاه ک برگشتم

 کرد صورتش سمت پنجره بود. یم هیداشت گر نایم

 .دمید یرو نم چهرش

 چونشو گرفتم و صورتش رو سمت خودم چرخوندم. دیجلوش، صورتش رو ازم دزد رفتم

 خوام.  یکنه من اشتباه کردم من معذرت م یم هیخانوم من که باز داره گر_

 نباشم. گهیدادم د حیزد که خودم ترج یبا زور شروع کرد به حرف زدن انقدر تند حرف م نایم

ام ها  ینه نه فکر نکن عصب ادیازم دور بمون دورو برم نپلک ازت بدم م ستمیولم کن من خانوم تو ن مانیبس کن پ_ 

 یرو تو شروعش کرد یباز نیتموم کن ا نمتینب گهیها د نمتینب گهید گمیم یهم خوبه و کامال جد یلینه حالم خ

 نیبا عشقش ا یمجنون چیه ستمینه ن تیلیمن ل ینونتو مج یکن یم اصال چرا هان چرا فکر مکن یاما من تمومش م

 کارش دارم. ادیبه احسان بگو ب نجایاز ا رونیبرو ب یکنه که تو کرد یکارو نم

 کرد به بلند داد زدن: شروع

 با تو ام. نایسار نیسار نایداداش سار ییاحسان احسان کجا_

 اومد داخل که رو کرد سمتش و گفت: نایسار

  یالزم دار یچ شتهیکه پ مانیپ نایشده م یچ _

 . رونیبنداز ب نویمشکلم خودشه ا یچیه_



 ییدوستت دارم آرامشم تو

 
286 

 

 

 رفتم. رونیبگه خودم با سرعت نور از اونجا ب یزیبهم چ ینموندم تا کس منتظر

 کردم  یم هیشد داشتم گر ینم باورم

 که گفت دوستم داره.  اون

 بود.  دروغ

 بود. غدرو

 نامرد دروغ گفت. ینایم

نقشه هام واسه ازدواج واسه عقد همش  ایخدا  یمنو شکست یداغونم کرد یلیخ نایدوستم داره م یلیگفت خ دروغ

  یبا کس نایخراب شد.من جز م

  رمیاگه بم یکنم حت ینم ازدواج

 . ینامرد یلیخ نایکنم م یکنم ازدواج نم ینم

 از خودم.  شتریمن دوستت داشتم ب هینامرد یلیخ

 از جونم. شتریب

 وقت. چیبخشمت ه یاز نفسام نم شتریب

 نشکنه.  گهیبار د هیمنو  یکه کس شمیسنگ م از

واسه  یدور باشم حت یفقط دوست داشتم از همه چ رمیدونستم کجا م یرو روشن کردم و حرکت کردم نم نیماش

رو  یگوش نایم یاز گوش یو حت نایاحسان ساربار بهم زنگ زده بودن  نی... چندنمینب ویهم که شده کس یمدت

 آماده شدم.  یسفر زندگ یخاموش کردم و برا

  نایم#

 اما من محرومش کردم.   دنمیاومد د مانیپ
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 خبر نداره یکس هیبچگ ی عهیکنن هنوز هم همون شا یفکر م میدعوا کرد یخبر نداشت سر چ یو رفت کس گذاشت

 فراتر از عشقه  یزیچ

 منم زنگ زدن بازم جواب نداد. یاز گوش یحت

 شو خاموش کرد... یگوش

 

 .رمیخواست بم یم دلم

 اشتباه بزرگ  هی یاشتباه کرد نایم یبود کرد یچه کار نیخودم گفتم ا به

 شک نکن. ید ی. تقاص پس میتا آخر عمرت جبران نشه باز هم باز هم دلشو شکست دیکه شا یاشتباه

 دلم گرفت اما مجبور بودم  یلیخ

 کرده بودن دمیتهد زمبا

 رو گرفتن.  مانمیدور تا دور پ نایدونستم افراد ت یم

نابود  شینه سال پ یکنه همون طور که من رو تو یرو نابود م مانیبشم پ کینزد مانیبه پ نایت یبه گفته  کذرهی اگه

 بهم اعتماد نداشته باشه. یذره ا یکرد که بابام حت یمحرومم کرد کار یکرد از زندگ

 .دمیترس یکس نم چیبود که من از ه نیا قتیحق

 بود   بیبودم کاراش عج دهیترس نایواقعا از ت اما

 خورم مخصوصا تو عشق.  یوقت شکست نم چیبود که ه نیمدرسه ا یتو شهیهم حرفم

 همه رو به باد بدم. یکار خطا انجام بدم زندگ کی ایحرف  کیممکنه   ونهیهمون عشق در م یاالن پا اما

 رو.  یقاض یبخره حت ویتونه با پول همه چ یشده اما شک ندارم م یدادگاه نایت درسته

 کرد. یم تمیاذ یلیدستم هر چه زود تر خوب بشه دردش خ کاش
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 اتاق به صدا در اومد. در

 اومد جلو و گفت: نایسار

 یضیدونم مر یم ینک یم تشیبهش چرا انقد اذ یگفت یباز چ یکرد کاریبا اون پسر چ یبگ یخوا یبازم نم نایم _

   یبشکن ویدل کس یکردم انقد راحت بتون یاما اصال فکر نم ستیحالت خوب ن

 دونم زندم بزاره. یم دیگفتم که بع یگفت دلشو شکستم اما اگه بفهمه بهش چ یم راست

 کنم. یم یازش عذر خواه_

 چه موقع؟_

 .گهیدو ماه د یکی_

 خوره. یبه درد خودت م یواقعا خسته نباش یمرس_

 بده.  تیلطفا سر به سرم نزار اعصابم به اندازه داغون هست داغون ترش نکن القل تو به دردام اهم نیسار_

 رفت  رونیاز اتاق ب یحرف چیه بدون

 تند رفتم اما واقعا اعصاب فکر کردن نداشتم. درسته

 احسان اومد داخل و گفت:  نایبند سار پشت

 ارم؟یبرات ب یالزم دار یزیچ یشیخونه فردا هم مرخص م رمیم _

 .اریآره لباس هامو ب_

 .هیبرات فرستاده همشونم مشک دهیلباس خر مانیپ_

 ا؟یکردم چقدر دوسش دارم خدا هیدلم به حال خودم زار زار گر تو

 .یباشه مرس_

 .رونیاز اتاق رفت ب اونم
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 رو بست بازم خودمو خودم موندم بازم تنها شدم.  در

کنم پنج ماهه که ندارمش آغوش مامانم رو ندارم  یم یاالن پنج ماهه که بدون مامان زندگکه مامان رفت  یروز مثل

 که بگم مامان  یینفسام شد. کجا مانیمامان اما پ یکنم و بگم تمام وجودم بود هیکه گر

 دختر پاکت عاشق شده. دونتیدختر  دخترت

 وار دوست داره. وونهیرو د مانیپ

 مجبوره خودش عشقش رو پس بزنه. اما

 کردم... یم هیسرو صدا گر یب

 

 کرد  یم یباز یبا غذاش باز نایم

 چونم گذاشتم و گفتم: ریزول زدم دست هامو بهم قفل کردم ز بهش

  ؟یخور یچرا غذا نم نایم هیچ انیجر _

 تازه متوجه من شده بود گفت: انگار

  یچی.. هیهان ه یچ _

 ؟یکرد یفکر م یبه چ_

 .یچیه _

 قهر کنم؟ یگ ینم_

 کنم؟  کاریچ یکردم اگه بر یفکر م نیبابا به ا یا_

 .یخودته خودت خواست یخواسته  نیا نایم_

 خوام خودم کردم که لعنت بر خودم باد. یخودم هنوزم م_



 ییدوستت دارم آرامشم تو

 
290 

 

 شد و گفت: بلند

 .نمیمن تو ماش ایشدم غذات رو بخور ب ریمن س _

 رستوران رفت. یتوجه بهم سمت خروج بدون

 کرد  یرفتار م ینجوریا نیجالب بود واسم چرا ا یلیبود خ یدختر عجب

 که من خواستم تنهاش بذارم. انگار

 قول داده بود که وابسته نشه   اون

 گم. یشم اگر هم بشم نم ینم منم

 .رونیگذاشتم و از رستوران زدم ب زیم یرو رو پول

 کردم.  یم یسرعت رانندگ با

 سمتم و گفت:رو کرد  نایم

 ترسم. یمن  م یکن یلطفا آروم تر رانندگ شهیم-

 کردم. یبازم تند  رانندگ طشیتوجه به شرا یب

 .دیچک یداد. دونه دونه اشک هاش م هیتک شهیسرشو به ش نایم

 به خودم اومدم؟ نایم غیج یکردم که با صدا ینگاه م نایبازم داشتم به م رمیخواست بم یم دلم

 روبه روم نگاه کردم. به

با سرعت زدم کنار سرم خورد به فرمون درد رو تو تمام سرم حس کردم اما چشمامو  ومدیداشت از روبرو م  یسانین

 !نایبه جلو پرت شد داد زدم: م نایبود م ینبستم دستم رو به سرم زدم خون

 بغلم انداخت... یبا زور به عقب برگشت و خودشو تو نایم
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 من پشتتم  نایبگه منبود  یکس یحت

 نبود بگه من هواتو دارم. یکس

 مال توعه.  مانیپ

 زنگ بزنم  مانیخواست به پ یم دلم

 . بگم

 از جونم. شتریب وونهیدوستت دارم د بگم

 ... ادیدورت ب یخوام کس ینم یمن مال

 نفس بکشم.  یداد که حت یامانم نم هیگر

 از خدا خواستم مراقب نفسام باشه. فقط

 اومد داخل اتاق. دکتر

 و گفت:  دیرو د چشمام

 کنه بهش گفتم: یچرا چشمات قرمزه دختر؟ سرت درد م _

 کنه دردش به چشمام و قلبم هم اسارت کرده.  یدرد م یلیدکتر سرم خ یبله آقا _

 کرد و گفت:  یآمپول در آورد و داخل سرمم خال دونهی بشیاز داخل ج دکتر

 استراحت کن. یتون یدخترم تا م یش یاالن آروم م _

 شه؟یخوب م یدکتر دستم ک یآقا_

ه باز هفت کیدورش تا  چمیپ یکنم و باند م یآتل رو فردا باز م قهیچون زخمت نصبتا عم زمیکشه عز یطول نم ادیز_

به  اجیخوره و احت یها جوش م هیخدا زود بخ دیکردم رو استفاده کن به ام زیکه تجو یینکن حموم نرو و قرص ها

 .ستیشدن دوباره دستت ن چیباند پ
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 رفت  رونیکردم و از اتاق ب یتشکر

 فکر کردم اما خود به خود چشمام بسته شد. یکم بازم

عم مان نایکنه خواستم بلند شم که سار یاز پشت پنجره نگاهم م یکیحس کردم   دمیچهار صبح از خواب پر ساعت

 شد.

دکتر اومد آتل دستم رو  ازدهیکنه خوابم نبرد. ساعت  ینگاهم م یداره چهار چشم یکیکردم  یخود صبح حس م تا

 کردم. یباز کرد دردش رو به خاطر مسکن حس نم

 زد. رهیو چند تا گ دیچیرو دور دستم  پ باند

 رو زد.  روزید یحرف ها همون

 چهار مرخص شدمگ  ساعت

 قشنگ بود.  یلیگرفته بود خ مانیکه پ ییمانتو

 بزرگ. یه انقر یبراق با دگمه ها یمشک کامال

 چادر هم گرفته بود.   یحت یو شال مشک یدمپا مشک شلوار

 تو. میاز در که رفت 

 . دمیرو د یموسو یآقا مادر

 با احسان گرم گرفت   یپسرش هم بود که کل یحت دیانگار منتظر ما بود اومد جلو منو بوس که

 داخل  میاشاره کردم که بر نایسار به

 گفت و من رو داخل خونه برد   یبا اجازه ا نایسار

 بوده. نجایا مانیکردم پ حس

 بود دلم براش تنگ شده. کاش
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 شدم که گفت: ریوجدانم درگ با

 نامربوط بود. یلیحرفات خ شتیپ ادیانتظار نداشته باش ب _

 اما مجبور بودم._

 در اومد.  یصدا

 برام آورد وهیآبم وانیبود که ل نایسار

 به خودت برس.  یخوب بش یخوا یحرف دکتر افتادم که گفت م ادینخورم  خواستم

 . نایو دادم دست سار دمیرو سر کش وانیل

 . رونیاتاق رفت ب از

 متکام و دنبال دفتر خاطراتم گشتم اما نبود. یرو دمیکش دست

 کردمگ دایمتکام پ ریبرگه ز هیکه  دمیجا پر از

 بود. نوشته

 دنبال دفترت نگرد._

 منه. دست

دارم که بدونم عشقم چه  نویبا خبر بشم اگه حق عاشق بودن رو ندارم حق ا تیزندگ یتو یدارم از حرف ها دوست

 دونم.  یکه من نم دهیکش ایرو دوست داره عشقم چ ییها زیچ

 گونم سر خوردن... یکردن و دونه دونه از رو دایراه خودشون رو پ اشکام

 

  نایم#

 گذاشت. نیروشنده پشت ماشهارو حساب کرد با کمک ف دیخر مانیپ
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 :دمیازش پرس  میشد نیسوار ماش یوقت

 مونده؟ الیچقدر تا و_

 ساعت. کیحدود _

 کن.  دارمیب میدیخوابم رس یپس من م_

خورده کبود شده احسان  شهیسر من شکسته سر شمام به ش یکن یم کاریتصادف رو چ انیجر نایم یچشم... ول_

 برد دستشو درست کنه سرشو شکست؟ گهیکنه م یفکر م یخودش چ شیپ

 و گفتم: دمیخند 

 کرد. دییهم حرفم تا مانیدونس. پ هیداداش من  انویجر گمیخودم بهش م الیخیب  _

 خوابم برد... یک دمینفهم

 شدم. داریبغلم از خواب ب یبچه تو یصدا با

 .شمیکوچولو اومده پ نایخدا م یگرد شد وا جانیاز ه چشمام

  رونیاز اتاق رفتم ب ومدیخنده م یصدا

 اومدم داخل اتاقم. یو ک ینبود چطور ادمی اصال

 کرد  یم یهم داخل آشپز خونه آشپز مایکه کنار جمع مرد ها نشسته و ش دمیرو د اشاری

 یها رو انجام بده واستون  آشپز یجنابعال یکار ها دیبود که زن داداش من با یناس آدم قطع هایزدم و گفتم: ا داد

 کنه؟

 خواهرانش کرد. یقرق از مهربان یسمتم و منو کل دیبه حالت دو دو دیتا من رو د امیش

 گفت: و

 .میخواهر شوهر کار کن یخونه  فسیوظ _
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 اومد جلو و گفت: مانیپ

 رم؟یاز عمش قرض بگ قهیکوچولو رو چند دق نایم شهیم  _

 .لیبا کمال م_

 بغلش گذاشتم. یرو آروم تو نایم و

 و خوش و بش کردم. یاحوال پرس یهم کل اشاریبا  

 گفت: احسان

 ماهه واقعا عاشقش شدم. یلیخ اشاریداداش  یآبج_

 گرفت و گفت: شیدست پ مایاما ش دیخند اشاری

 شرمنده برادر شوهر جان االن عشق خودمه.  _

 جمع از خنده رو هوا رفت. کل

نفر  زدهیو من س مانیپ نیله سروش و شاهال ایدر دیآرمان سحر سع اشاری مایش نایاونجا بودن احسان سار یهمگ

 محبت رو دوست داشتم.  یگرما نیا یلیبود خ یجمع گرم و دوستانه ا میبود

 گفت: دیسع

 یخانوما  تموم م  یتا دوازده کارا میساعت ده شام بخور میبخند  میبگ مینیبب لمیخب  االن ساعت هشته تا ده ف  _

 شه و بعد من برنامه ها دارم.

 .ارمیرو از اتاق ب نایم یاز فرصت استفاده کردم و رفتم عروسک ها منم

 ...اما

 

 رو بغل کردم. نایم
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 .ستین یزینترس پرنده نترس چ_

 و گفت: دیبلند کش نیه کیمن  دنیآورد باال با د سرشو

 .ادیسرت داره خون م مانیپ... پ _

 سرت. یفدا یخانوم ستیمهم ن_

 چرا چرا مهمه مهمه المصب مهمه._

 کرد. یجمله رو تکرار م نیکرد و مدام ا یم هیگر

 چیکه سر من شکسته سر اون کبود شده. به دستش که پ یهمون  نقطه ا قایهم افتضاح کبود شده بود. دق نایم سر

 . دیلرز یخورده بود نگاه کردم م

 صورتم رو پاک کرد. یشالش خون رو یو آروم آروم با لبه  کیبهم نگاه کرد دستشو آورد نزد نایم

کردم تموم درد هامو  یبه چشم هاش نگاه م یبود وقت چیه نایم یدرد و سوزش زخمم در برابر چشم ها قتشیحق

 کردم دستشو گرفتم که لب زد: یفراموش م

 خوام. یمنه معذرت م ریهمش تقص_

 .رتیاپذوصف ن ییبایمنه که قرق تو شدم قرق چشم هات قرق ز ریتقص نایم یتو پشت رل نبود_

 کرد. یگفتن نداشت و فقط تو چشم هام نگاه م یبرا یحرف نایم

اتوق ترکت کنم مگه تو پ دیچرا با رمیازت فاصله بگ دیبگو چرا با مانیمرگ پ زتیتو رو جون عز مییتنها نجایا نایم_

 تنهات  بزارم؟ دیپس چرا با یدوسم دار ینگفت نایت

 چشم هاشو بست و گفت: نایم

فقط و فقط برو مطمئن  یمن باش یو شاهد نابود یخوام بمون ینم یباش نجایخوام ا یفقط برو نم مانیفقط برو پ  _

 من بهتره پس فقط برو. یجیاز مرگ تدر یباش راه درست رو شما انتخاب کرد

 خواستم حرف بزنم گفت: تا
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 ابش نکن.بره پس خر شیپ یهفته کامال عاد کی نیا یمگه نگفت یپرس یازم نم یسوال یمگه نگفت_

 گفتم. یلب چشم ریز

 .دیکش یداد آه بلند هیتک شهیسرشو به ش نایم

 سمتش کردم و گفتم:  رومو

 .رهیم یفرشته م هی یکه بکش یبا هر آه یدونست یخانوم کوچولو م_

 گرد بهم نگاه کرد و  گفت: یچشم ها با

 ؟یجد _

 حاال هم به صلوات بفرست تا فرشته خانوم دوباره زنده بشه. یبله جد_

 بزنم به سرت. نویرو در آورد گفت: بزن کنار تا ا یچسب زخم فشیفرستاد از تو ک یلب صلوات ریز نایم

 چسب زخم رو باز کرد و به سرم زد. نایگوشه پارک کردم م هیرو  نیماش

 گفت: کرد و هیدوباره گر نایاز درد مچاله شد م صورتم

 دونم. یدرد داره م یلیخ _

 که باد کرده بود آه از نهادش بلند شد و داد زد: شیشونیبرد باال که چادرش رو مرتب کنه دستش خورد به پ دستشو

 .یآ_

 .شیشونیو شروع کردم به فوت کردن پ نییبراش سوخت دستشو گرفتم پا دلم

 سرشو باال گرفت و  گفت: نایم

 مان؟یپ _

 جانم؟_

 .یشه بغلم کن یآغوش امن تنگ شده م کی یدلم برا_
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 از قبل عاشقش شدم دست راستم رو باز کردم و گفتم: شتریچهرش مظلوم بود که ب انقدر

 بانو. لیبا کمال م _

 شونم گذاشت و گفت: یسرشو رو 

 بود. نجایکاش مامانم ا _

 خنده گفتم: با

 منه. یتنها تنها مامان تو زندگ گهینچ نشد د_

 زد به شونم و گفت: دیبلند بلند خند نایم

 باشن. دهیهم االن رس مایو ش اشاریساعت چهار شده همه منتظرن  فکر کنم  میبر  _

 پس؟ یچ دیاما خر_

 .میریلباس و چند تا عروسک بگ یکوچولو چند دست نایواسه م میبر دیبا_

 باشه گلم._

 .میرو به حرکت در آوردم و سمت پاساژ رفت نیماش

رده ک ریقلب دست بود گ هیکه  یعروسک گرفت چشمش به عروسک ین طور که گفت چند دست لباس و کلهمو نایم

 یاکتفا کرد اما تا حواس اون پرت شد اون عروسک رو هم ال به ال یبه گفتن نه مرس یخوا یگفتم م یبود وقت

 گذاشتم. گهید یعروسک ها

 

 نظر داشت. ریاد جلو من نشسته بود و همه حرکاتم رو ز یخواست تو صورت آرمان نگاه کنم بد بخت یدلم نم اصال

 .اشاریو  مایها رو نشون دادم به ش لیوسا همه

 .میرو خورد شام
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 جالب بود. یلیکرد خ یم زمونیبا حرفاش سوپرا دیسع

 .میکن یریگفت جن گ یم

 با کله قبول کردم. زامیچ نیکه عاشق ا منم

 کنه. یرو تماشا م یو گفت فقط باز ومدیآرمان ن فقط

 بهتر واال بچه پر رو. چه

 .میبچه ها گرد نشست با

 .میحروف الفبا رو جلو مون گذاشت جدول

 بود احسان شروع کرد به حرف زدن. ینعلبک یانگشت اشاره هامون رو همه

 ه؟یسالم آقا جنه اسمتون چ-

 .میدیخند یبلند م یهمگ ما

 دستمون به حرکت در اومد. ریز یدفعه نعلبک کی

 جمع سکوت کردن. کل

  میاورد یشاخ در م میتعجب داشت از

 بود. یهمه کامال جد یچون چهره ها دهیرو تکون م یتهمت زد که داره نعلبک یشد به کس ینم

 شدم. یکه داشتم از ترس قبضه روح م یکی من

 و گفتم: دمیبه خاطر اصالح چهرم خند رونیب دمیجمع کش از

 .دهیرو تکون م یداره نعلبک یکی ستیآقا قبول ن _

 .میکه ما تکون نداد دادیشروع کردن به داد و ب همه
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 که آدم باور کنه. دیبگ زیچ هیخود به خود تکون بخوره؟  یشه نعلبک یآخه مگه م-

 وارد جمع شدم. دوباره

 شد. یعاد یدفعه همه چ نیا

 .دیپرس یسوال از جن م هی یدن جن با ما هر کسحروف ها. جواب حرف ز یرو یخوردن نعلبک تکون

 .دمیبه مسخره پرس منم

 کنم؟یازدواج م یآقا جنه به نظرتون من با ک_

 .یاز مسخره باز دیخند یهمه گرد شده بود از تعجب اما من چشمام. م یسوالم چشما نیا با

 .یحروف ها یانگشت ها تکون خورد رو که

 .ن.ج.م.ع.ه.س.ت.ی.ه.ت.و.د.ر.ا.ی.ن.د.ه.یم.ر.د.آ._

 کردم. یسکته م داشتم

 آرمان نه  ایآرمان نه خدا ای مانیپ ای

 کردم. یجمله فکر م نیمن فقط و فقط به ا یشدن ال یمشغول باز همه

 جمع هست. نیتو در ا ی ندهیآ مرد

 .کنهیمو نابود نم یهم به خاطر قولش خوش مانیرو تکون بده پ ینبود که بخواد نعلبک آرمان

 خودت رحم کن به دادم برس  ایخدا

 سه بود. ساعت

 مامان. یالیو میخاله خانوما هم موند یالیرفتن و ونیآقا

از  یا هیترسم بخدا. همون لحظه سا یکه سحر گفت بچه ها من م میبخواب میبود سرمون رو گذاشت میسه و ن ساعت

 با هم داد زدن. نایسحر سار مایرد شد ش شهیپشت ش
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 میدیرفت؟ منم شروع کردم به داد زدن دو یم هیخوندم اما مگه سا یالکرس تیآ یخود خدا خودت رحم کن کل ای

 کوچولو افتادم. نایو م مایش ادی رونیبذارم ب الیاما تا خواستم پا مو از و رونیب

 وحشت زده شدم. یکیتو اون تار یلیکردن اما من سمت عقب برگشتم خ یفرار م یهمگ

 .دمیاز حد ترس شیب

 ؟یبلند ش یتون یگفتم م  مایبغلم فشردم به ش یرو تو نایم

 تونم. ینم یتونم آبج یکه نه نم زدیم زار

 .ستین یزیاشکال نداره چ -

 .ومدیصدا م رونیب از

 زدن: یداد م مانیو پ احسان

 المصبا. دیدون یتپش قلب داره مگه نم نایم دیدون یمگه نم رونیب نیآخه چرا اومد_

 شد... کیکم صدا نزد مک

 

 بود که واقعا ازش خوشم اومده بود. یتختم عروسک یرو

 قلب قرمز خوش رنگ دستش بود. هیکه  یعروسک

 .یو گذاشتم کنار عسل دمیعروسکو بوس دیکار خودش رو کرد و اونو خر مانیپ یوا

 نبود .  نجایکوچولو ا نایم یها لونینا اما

 تخت کنار تخت تو کمد هم نبود. ریز

 رو صدا زدم: مانیداخل اتاق پ از

 مان؟یپس پ یکوش مانیپ مانیپ_
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 جانم اومدم._

 اتاق باز شد اومد داخل و گفت: در

 شده؟ یجانم چ  _

 .ستین نایم یها لونینا_

 داخل. اوردمین یشون کن زیسوپرا یبخوا دیگفتم شا نهیتو ماش_

 .ارمیب رمیباشه پس م_

 پارکه. الیو یکیتو اون  نیماش میم بربا ه_

 .امیزود م رمیخودم م یخور یرو بده تو سرما م چینه سوئ_

 ؟یترس ینم کهیاما تار_

 ترسم. یراحت نم التینه خ_

. دمیترس یم یلیبهم دست داد خ یحس هیپا گذاشتم  الیقسمت باغ مانند و یحرکت کردم تو یکنار یالیو سمت

کردم به ترسم غلبه کنم ترسم  یم یرو سمت باغ گذاشتم  هر چقدر سع میاپیپ یمن که ترسو نبودم باز هم قدم ها

 .شدیم شتریو ب شتریب

 خواستم بر گردم که... ادیپشت سرم راه م یکردم کس حس

 از پشت بغلم کرد. یکی

 :گفتم

 نداره. تیخوب ادیم یکیزشته االن  مانیپ_

 .ننیبزار عالم و آدم بب هیزشت چ_ 

  انمیبغلم کنه به اسم پ یکیکردم چه راحت گذاشتم  یافکارم پاره شد. داشتم سکته م یصدا رشته  دنیشن با



 ییدوستت دارم آرامشم تو

 
303 

 

 کردم به داد زدن: شروع

 گرفت و گفت: دهنمو

 یم یچون منو تو جمع پسر با وقار یگیکنن دروغ م یجون همه فکر م نایم رهیخودت م یآبرو یاگه داد بزن _

 شناسن.

 زدم: داد

 المصب ازت متنفرم. خورهیحالم ازت بهم م_

 کرد محکم بغلم کنه. یسع

 و دوباره شروع کردم داد زدن: ایهم دلو زدم به در من

 تو رو خدا. دیایب تونیکیتو رو خدا  دیسع اشاری مانیپ نایاحسان احسان سار_

 و داد زدم: هیگر ریز زدم

 .دیایاحسان تورو خدا ب مانیپ دیبا شمام سع_

 .ومدینم یکس

 که حس کردم حنجره ام پاره شد.  یته دل داد زدم جور از

 د؟یی... احسان کجااشاری _

 .دمیکش یم یمونیپش نیزم یهر لمس اون ذره ذره وجودم آب شد از بودن رو با

 شروع کردم به داد زدن: دوباره

 .مانیاحسان... پ_

 .ومدیدر نم نفسم

 پشت سرم  ییصداشدن  دهیشن با
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 د؟یدو یکیآرمان منو رها کرد و سمت تار دمیکش یاروم نفس

 نشستم و داد زدم: نیزم یرو

 خدا. _

 بود. اشاریکنارم حس کردم  یا هیسا

 ؟یکن یم کاریچ نجایشد دختر تو ا یشده؟ چ یگلم چ یخواهر یینایجانم، م نایم_

 گفت: زدیبود احسان نفس نفس م دهیرنگش پر مانیهم اومدن جلو، پ مانیشد احسان و پ داشونیپ یکم همگ کم

 نازم؟ یشده آبج یدختر چ یتو که ما رو جون به لب کرد  _

 حرف آرمان افتادم. ادی

 و گفتم: دمینزدم خند یحرف نیخاطر هم به

 شد ). ینم دهیبشه چهرش د کیداشت نزد یسع دمیتو باغ د ویکس  _

 نم چشم دوخته بودن.گرد به ده یبا چشم ها همه

 گفتم: که

 .ادیطرفا نم نیا گهیمن د یغایبود اما با ج یدونم ک ینم_     

ار ب کی. ستمیاز دروغم بر طرف شد اما من اهل دروغ ن یمیحرفم ن نیرو بگم. درسته با ا قتیحق نایبه سار دیبا اما

 کنه...  دایذارم ادامه پ ینم گهینابود کرد بسته د مویزندگ یپنهون کار

 رو گرفتم و گفتم: مانیدست پ الیگفتم: برن داخل و یبلند شدم به همگ نیزم یرو از

 تو نرو. ؟یایبا من ب شهیم _

 زد و گفت: یکش نایم ی خنده

 نبود. دهیوگرنه االن رنگت انقدر پر امیب ینذاشت شمیچند لحظه پ _
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 اما زود بلند کردم و گفتم: نییانداختم پا سرمو

 من که خواب بودم چطور رفتم رو تختم؟ یراست  _

 و گفت: دیخند

 بغلت کردم بردمت رو تخت.  _

 آخه کمرت درد نگرفت؟ یمنو بلند کرد یپس چجور یتصادف چ هیکنن؟ قض یفکر م یچ هیبق مانیپ یوا_

و  دید اشارینبودن کنار ساحل بودن فقط  هیکردم بق ستشیدختر جون تصادف رو خودم راست و ر یکی یکی سایوا_

 فرار نکنم. میبود دهیخانومش کمرمم که درد نگرفت البته چرا گردنم درد گرفت چون سفت چسب

 خنده. ریزدم ز بلند

 .وونهید_

 ...الیداخل و میو رفت میها رو برداشت یباز اسباب

 

 با چشمام دنبالش گشتم. یلیخ

 گفتم: ینکردم به خانم رحمان داشیبازم پ اما

 بانو جونم؟_

 جونم؟_

 ست؟یمامان فاطمه ن_

 متاسفم. زمیعز_

 حرفو نزن. نیوقت ا چینه نه ه ادیمتاسفم بدم م یکلمه  از

 امکان نداره. _
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 .دیچک یم اشکام

 سمت اتاقش. رفتم

 هم اومد دنبالم. یرحمان خانم

  یایروز م کیتو  میهممون مطمئن بود میدست به اتاقش نزد_

 . میدست به اتاقش نزن یایداد تا تو م قسممون

 فوت کردن؟ یفوت کردن؟ چجور یشد فوت کردن؟ ک یچ_

 .میبزن اهیس یفوت کردن اما مادر بزرگ زهرا نذاشتن دست به پرچم ها شیدخترم سه ماه پ یسکته قلب_

 نداشت. قتیهاش حق ییشگویکنه تا بهش بگم پ حتمیمنتظر بودم برسم تا نص_

 نشستم. نیزم یرو

 کردم. هیگر یکل

 بود. یمتوسط یچوب یتخت صندوق چه  ریز

 .رونیب دمشیتخت کش ریز از

 با ادیذاره. م یاون تنهام نم گردهیگفت بر م یم شهینوشت هم یهستن که مامان فاطمه واسه تو م یینامه ها نایا_

انقدر که  نجایا  یفقط داوازده روز پشت سر هم اومد یدخترش نبود یاش نبود یواقع یکه نوه  نیبا ا ادیعشقش م

 یمحبت داشت

که  نیبا ا متیشناس یدوستت دارن مخصوصا مامان زهرا و مامان فاطمه انگار ما دوازده ساله م یبه همه همگ نصبت

 .یدل هممون هست زیبازم عز متیدیو ند یومدیسه ساله ن

 کرد کاش  کاش کاش  یم حتمیدار و ندارمه مثل مادرمه کاش بود کاش نص زمهیاون مادر بزرگمه همه چ_

 .برمیاجازتون من برم صندوق رو هم م با

 و صندوق مادر جون رو برداشتم  چادر
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 رفتم که مامان زهرا اومد جلو و گفت: یم داشتم

 به من نگو من خودم کوه دردم. یبیدردوم... ز غر  ینگو مو خوم کو میس یویز غر _

 تا نامه جلوم گرفت گفت: دو

 فردا هم من مثل مامان زهرات. یکی امروز یکی روزینرو د یوقت بدون خداحافظ چیه_

 اومدم. رونیسالمندان ب  یو از خانه  دمیدستش رو بوس یحرف چیها رو ازش گرفتم بدون ه نامه

 هفت بود. ساعت

 کرد. یکرده بودم که چشمام درد م هیگر انقدر

 

 گرد نگاهش کردم و گفتم: یچشما با

 .امینم یوا مگه دمشون به دم من بسته شده ناراحت _

 احسان جواب داد: مانیپ یدفعه به جا نیا اما

  ؟یبه حرف داداشت که هست یستینفله ام ن مانیداداش پ نیاگه به حرف ا_

 و گفت: دیخند مانیپ

 .میپز بد کمیبا دخترا  میکن بر شیبابا ما نفله راض_

 خواست. یرو م نیگه و مطمئن بودم که احسان هم هم یمطمئن بودم از ته دل نم نویا

 چادر رو از دست بچه ها گرفتم و گفتم: نیخاطر هم به

 د؟یمگه نه آقا سع هیهفته آزاد هی نیا _

 کرد. دییهم حرفم رو تا دیسع

 سمت پاساژ. میافتاد راه
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 بودم. نایاحسان ا شینشسته بود منم پ نیماش یبا آرمان  تو مانیپ چارهیب

 شد اه. یالم نمشستم  حداقل با اون آقا آرمان شرور هم ک یاون م شیپ کاش

 .میدیبه پاساژ رس 

 هم بود. یکیچه پاساژ ش بله

 .میکنار هم پارک کرد نیتا ماش پنج

 مردم به ما نگاه کردن. یهمه  میشد ادهیپ نیاز ماش یهمگ تا

 جالب بود. یلیخ

  ؟یچ یعنینقل مجلس  دمیفهم حاال

 دستمو گرفت. یدفعه احساس کردم کس کیکه  دمیدلم خند یتو

 احسانه. دمید برگشتم

 ؟یفقرا کرد ریاز ما فق یادیبه به داداش گلم چه عجب _

 جوجه. ادتمی شهیمن هم_

 .دمیمن که ند یجدن_

 ها؟ رمیعجبا م_

 کو؟  نایسار یراست دینه نه ببخش_

 .مانیپ شیرفت پ_

 احسان؟ یخوب_

 .ینه آبج قتشیحق_

 به قدم زدن گفت: میطور که شروع کرد نیتونم کمکت کنم؟ هم یم یشده داداش یچ_
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بعد  یکه هفته  نیخاستگار اومده دوم ا نایکه واسه سار نیبگم... از دو تا موضوع ناراحتم اول ا یراستش چجور_

 هام ییتنها قیرف قمهیباشه اون داداشمه دوستمه رف مانیمن پ ینامزد یمن دوست داشتم تو رهیم نجایاز ا مانیپ

و  یدونم ک یتونم نم ینم نایتونم م ینم رمیمو بدون اون جشن بگ یخوشحال یدونم چجور یتونم راستش نم ینم

 کرد. یم هیبغلم گر یاحسان رو بغل کردم و اون تو یچجور

 بدم  شیدلدار یدونستم چجور ینم

 .نهیام رو بب دونهی یکیاشک  یخواستم کس ینم نهیمارو تو اون حال بب یخواستم کس ینم

 احسان رو گرفتم. دست

 پشت فرمون نشستم.  ختیر یکه اشکام م نیوجود ا با

 پارک رفتم. نیتر کیرو به حرکت در آوردم و سمت نزد نیماش

 .میچمن ها نشست یرو ختیر یتو حال خودش بود فقط و فقط اشک م احسان

و اشکات  رمیتو چشمات جمع بشه من بم یخوام اگه قراره اشک یبگم اما از خدا م یدونم چ ینم یاحسان داداش_

 .نمیرو نب

 . ریمو نگ ایپس دن یامیکه دن ییکه بعد از  خدا تو یدون ینکن م تمیحرفو تو اذ نیتو رو خدا نزن ا نایم_

 .رهیدعا کن خدا اونو ازت نگ ناسیتو سار یایدن یداداش_

 درسته ازت بزرگ نایداد م یبه حرف تو گوش م یاون از بچگ نایتو بگو نره م ناینره م مانیتو رو خدا دعا کن پ نایم_

 .نایخواد تو رو خدا م یرو نم یزندگ قشیکن بگو احسان بدون داداشش بدون رف حتشیتره اما تو نص

 کرد. یجمالت رو مدام تکرار م نیکرد و ا یم هیگر زدیم زار

 بغلش کردم. بازم

 تونه بگه؟ یم یچ رهیکه عشقش داره م یکی آخه

 .نایاحسان و سار ییاحسان از ترس جدا یاشک ها دنیکردم از غم برادرم از د یم هیعشقم گر یاز دور من
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 به هق هق شد. لیجفتمون تبد یها هیکم گر کم

 ندادم. تیبغلم کرد اهم یحال خودم بودم که حس کردم. کس تو

 کردم یم هیخودم گفتم البد احسانه بازم گر با

 گفت: یگرفته و بغض آلود یگذشت که صدا یلیدونم خ یچند ساعت اما م ای قهیدونم چند د ینم

که خاله و  یخوام تنهاتون بذارم حداقل تا زمان یدوستون دارم. بخدا واسه منم رفتن سخته نم یلیبچه ها منم خ  _

 از حس کردنم متنفره   ینفر که حت هینفر مجبورم کرده  هیاما  انیمامان م

 .میکرد یگرد شده نگاهش م یاحسان با چشم ها منو

 م؟یینجایما ا دیکرده؟ از کجا فهم دایمارو از کجا پ مانیپ

 

 با ضربه باز شد. در

 شد. انیجلو چشمام نما اشاری

 داخل اومدن. مهیسراس مانیهم احسان و پ بعد

 نشست. نیزم یرو مانیپ

 داشتم. اجی. آخ که چقدر به بغلش احتدیسمتم و حالم رو پرس دیدو احسان

 کوچولو رو گرفت. برق ها رو روشن کرد نایاومد م مانیپ

 داد زد سروش

 ذاشتم. یاز مسافرت ما کاش اصال پامو تو شمال نم نمیحالش بده. تو دلم گفتم ا نایسار ایاحسان احسان ب_

 خونه جمع شدن. یتو همه

 کنار همسرش بود. یکس هر
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 اتاقم تا بخوابم. یرفتم تو منم

 برد؟ یاما مگه خوابم م 

 تو اتاق مامان بود نایو ت اشاریبودن   ششونیهم پ دیو سحر تو اتاق احسان بودن احسان و سع نایرسا نییپا رفتم

 .ییرایپذ یهم تو مانیباال بودن با همسراشون آرمان و پ یهم تو اتاق ها ایالله و در

 صحبت کردن. مشغول

 برگشتن سمتم  دنیپامو شن یصدا تا

 د؟یپرس آرمان

 ن؟یدیشما هنوز تخواب_

 .ادینه خوابم نم_

 ؟یترس یم_

 اگه مزاحمم برم؟  ستمینه من ترسو ن_

 نگام کرد و گفت: مانیپ

 .امیبرو تو اتاقت منم االن م _

 بود؟ یک شهیپشت ش ی هیخواستم بپرسم اون سا یاما من م_

 برو تو اتاقت  دمیجواب سوالت رو م_

 اتاقم حرکت کردم. سمت

 داخل اتاق اومد. ریش وانیل هیهم با  مانیپ نیاز چند م بعد

 رو خوردم. ریش

 گفتم:  مانیجور خوابم گرفت رو به پ بد



 ییدوستت دارم آرامشم تو

 
312 

 

 سوزه. یاالن چشمام م یها ول ومدیتا االن خوابم نم_

 نگاهم کرد و گفت: مانیپ

 .زمیعز یکه بخواب نیفقط به خاطر ا یکردم خانوم ریش یقرص قاط کمی دیببخش_

 و گفتم: دمیخند

 .ستین یزیقرص ک چ رمیمیم ریسرت تو بگو بم یفدا _

 ناراحت نگاهم کرد و گفت: مانیپ

 .نوینگو ا گهید _

 بود؟ شهیپشت ش یک یچشم اما نگفت_

 کرد؟ یم کاریچ الیو نیدونم دم ا ینم یول دیکش یم گاریآرمان بوده داشت س_

 نزدم  یهم تعجب کردم اما حرف من

 کنار گوشم زمزمه وار گفت.  مانیپ

 ...ینینب یمهر یرنگ ب یاله قیشقا یزانو یشبنم الال کن رو یبایالال کن دختر ز _

 ادامه بده دستش رو گرفتم و گفتم: نذاشتم

 .مانیپ _

 جانم؟ _

 :نییبودسرمو انداختم پا یترس هیتو دلم  

 گفت: مانیپ

 نا؟یم یترسیم _

 ترسم. یآره بد جور م_



 ییدوستت دارم آرامشم تو

 
313 

 

 شدت ترس تب و لرز کرده بودم  از

 فت:تخت نشست دستمو گرفت و گ یرو

 کنه. تتیتونه اذ یکس نم چیحاال بخواب دختر خوب تا من هستم جز  خدا ه_

 مان؟یپ_

 جانم خانومم؟ _

 ؟یبغلم کن شهیم_

 کردم اما مطمئن بودم مثل بغل احسان امنه. یدرخواست نیتعجب کردم که چرا همچ خودم

 من یبخواب پرنده  _گفت  زد و یموهام بوسه ا یبغلش گم شدم رو یتخت نشستم دست هاشو باز کرد تو یرو

 هم من

 .دمیرو بستم و خواب چشمام

 هفته آرزو داشتم. نیکه چند یخواب

 داد بخوابم. یاجازه نم مانیاز پ یدور اما

  مانیعشق پ ونیکرده بودم م گمش

 کردم. داشیحاال پ اما

 اون شب از

 گذره. یروز م دو

 یم مانیالفت تشک واسه پ هیکنار تختم  ستمیترسو ن ادیمثال ز یاما چون من الک میخواب یشب همون طور م هر

 ذاشتم.

 کنار تختم بود. مانیشدم پ یم داریهر موقع صبح ب اما
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 بود. یبارون ایشب در اون

 من. یچشما مثل

 کردم. یعادت م مانیبه پ داشتم

 ازش دور باشم؟ یلحظه ا شدیمگه م اما

 آسون فراموشش کنم. شهیم مگه

 چهار بود که تلفنم زنگ خورد؟ یها ساعت

 رو برداشتم. یگوش

 بود. احسان

 .دیخر میدادم که گفت: به همه بگم آماده بشن بر جواب

 از پشت دهنم رو گرفت. یکیکه  نییو داد رفتم پا غیبا ج منم

 بود. اشاریسرم رو نگاه کردم  پشت

 .دمیکش یراحت نفس

 از رو دهنم برداشت و گفت: دستشو

 ها.  غوعهیج غیخوابه اونم مثل خودت ج نایم یکیادر اون دل بر زیعز  _

 خنده و گفتم: ریز زدم

 رو بچسب. دیولش کن بابا خر _

 .دیخر میبر دیحاضر ش ایالله سحر در مایش نایسار ایزنداداش

  رونیب ختنیبا کله از اتاق ر همه

 زدن. یداد م و
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 گرد گفت: یبا چشما اشاری

 جان شمام؟ مایش _

 وسط و گفت: دیپر نایسار

نداره  یوگرنه االن سن یعقدش کرد یمگه زنداداش ما دل نداره شما زود رفت اشاریداداش  گهیدستت درد نکنه د  _

 که.

  

 رو بغل کرد و گفت: نایسار مایش _

 بشم. نمیسار یقربون آج  _

 .نییهم اومدن پا نیبود که سروش و شاه سادهیگوشه وا هیخورده  کهی اشاری

 کر گرفتم و گفتم:متف ی افهیق

 کجان؟ دیسع مانیپ

 با هم از پشت سرم گفتن  جفتشون

 .میینجایما ا_

 عقب. برگشتم

 زده بودن. یو زرشک دیسف پیریجفتشون با هم ست کرده بودن. ت بله،

 .یدور گردنشون زرشک وشرتیشلوار و س دیسف یو کتون شرتیت

 اومد جلو. پیکه عشق من آقا احسان هم با همون ت میکرد یگرد نگاهشون م یبا چشما همه

 داداشم بشم من  کلیه یفدا یوا

 انقد دختر کشه. که
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 بلدن ست کنن. نایفک کردن فقط ا اوف

 اتاقم. یرو گرفتم و بردم تو نایسحر و سار دست

 ن؟یاورد دیخب بچه ها مانتو سف_

 و سحر: نایسار

 .یآره آبج_

 ؟یشلوار و شال زرشک_

 اونم اره._

 و گفت: دیخند نایسار

 .میهم که سه تامون دار دیسف کینا یها یکنون _

 .نییپا میو رفت میحاضر شد ییهم سه تا ما

 دستمون بود. یکه مانتو هامون بلند بود اما بازم چادر رو نیا با

 کرد. یهمه جلب توجه م یتعجب زده  یچهره  بازم

 اومدن جلو و گفتن: مانیو پ دیسع احسان

 کارا. دیتقل یآ_

 سرشو آورد جلو و در گوشم گفت: مانیپ

 پوشن... یهم نم هیبق یشو اگه تو نپوش الیخیلطفا امروز چادر رو ب _  

 

 زبون باز کرد و گفت؟ احسان

 ؟یینجاید... داداش ا_
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 .نجامیآره داداش ا_

 .مانیپ یچهره  دنید با

 کردن. هیو دوباره شروع کردم به گر دیترک بغضم

 کردن. یم هیبغلم کردن. اونا هم گر میزندگ یمردها مانیو پ احسان

جون خودم که واسم ارزش  دیدفعه نه تهد نیکرده. ا دمیتهد نایخود خدا کمکم کن. خواستم بهشون بگم که ت ای

  مانیجون پ دینداشته باشه تهد

تونه  یته غم و رنج من مخواستم بگم بهم گف ی. مارهیسرش ن ییازش دور باشم تا بال دیخواستم بگم بهم گفته با یم

 اونو هزاران سال تو زندان نگه داره

 تا خواستم زبون باز کنم اما

 بلند شد اشک هاشو پاک کرد و گفت: احسان

 شن. یشده االن همه نگران م رید میخب بچه ها بر_

 احسان_

  یبله آبج_

 .دینگران من نش الیو امیبه من؟ من خودم ساعت. هشت م یرو بد نتیماش چییسو یبر مانیبا پ شهیم_

 تا خواست اعتراض کنه. مانیپ

 نشست. نیماش یرو داد دستم و رفت تو چییسو احسان

 پشت فرمون. نمیاحسان که بش نیرومو کردم سمت ماش منم

 صدام زد و گفت: مانیپ

 نا؟یم_
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 دادم  یرو ندادم اگه جواب م جوابش

 ذاشت یواسم نم نیاز ا شیب ییو آبرو وکردیدوباره فوران م بغضم

 رو به حرکت در آوردم. نینشستم. ماش نیماش داخل

 تو صورتش نگاه نکردم. یحت

 دونستم کجا برم ینم

 کنم؟ کاریچ

 بگم؟ یک به

 بگم؟ یچ اصال

 حرف دلم رو بزنم؟ یچجور

دونم  یبد تره به احسان بگم که نم نایبگم که اون از سار مایرنج من رو نداره به ش هیبگم که طاقت دو ثان نایسار به

جلوم بزار تا با  یخودت راه حل ایخدا ن؟یغمگ ای شهیخوشحال شاد م ای شهی. ناراحت مدهینشون م یچه واکنش

 درد و دل کنم یکس

 خودشه. اره

 .گمیم اشاری به

 هم خبر داره. یخودکش اناتیاز جر یداره حت ویهمه چ طاقت

 االن زوده بهش زنگ بزنم. اما

 گم خونه نره. یزنم بهش م یزنگ م میهفت و ن ساعت

 شده بود  سیخ یدونم صورتم ک ینم

 کردم. ادیآهنگ رو ز یصدا
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 نکن جون نداره. یمن نموندنت واسم آزاره با دلم باز عشق

 واسم من تو رو دوست دارم روت حساسم  سیمهم ن یکس چیخودت ه جز

 میبت وابسته ام من احساس یلیخ میراض نمیبد به ا یمن بمون حت با

دوست دارم رو به  یلیبر عکس تو من خ یاز تو بگذرم چون تو عشقم شهینم یهر قدم با هر نفس همش تو فکرم با

 خورد. یدر اومد زنگ م میگوش یدوست دارم عشق من صدا یلیخ ذارمیروم عکسا تو م

 بود. نایتماس دادم سار رد

 رو نداشتم کجا برم  یکس ی حوصله

 کنم؟ کاریچ

 کردم. یم یآروم رانندگ نیتونم تکونش بدم به خاطر هم ینم ادیبود ز دهیظربه دکه دستم  یاون روز از

  رمیبعد بم نمیحداقل مامان رو بب تا

 سالمندان. یسمت خانه  رفتم

 کردم باز باشه. یخدا م خدا

 بتونم باهاشون درد و دل کنم. تا

 .نجایاومدم ا شیسال پ چند

 .یکنار الیو یها هیاز همسا یکی با

 خانم مسن بود. هی

 گفت: یم شهیمن هم به

 دختر  ینیب یسخت م تیزندگ تو

 نگو بزار بماند ور دلت. یکس یس یویغر ز
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 تو  دل خودت ینگو بزار بمون یبه کس یبیغر اگه

  ینیب ینم یسخت یبزرگ بش یوقت اما

 برم بهش بگم مادربزرگ  دیبا

 اشتباه. هات درست بوده اما واسه من اشتباهه ینیب شیهمه پ واسه

 گرفتم. ینیرینگه داشتم چند جعبه ش یفروش ینیریش کنار

 گرفتم. یرنگ یبا گل ها دینگه داشتم چند تا چادر سف یکیش یتر رفتم کنار پارچه فروش جلو

 و همکارش یخانم رحمان یچند تا مقنعه گرفتم. برا شیکنار یمغازه  از

 .دمیمقصدم رس به

 داخل. رفتم

 کرده بود. رییتغ زایچ یلیخ

 مجنون نشسته بود و چشم به در دوخته بود  دیمادر بزرگ کنار همون ب اما

 جلو اومد گفت: یخانم رحمان  

 براتون انجام بدم؟ ادیاز دستم بر م یسالم کار_

 زل زدم و گفتم: شیا لهیسبز ت یچشما تو

 دارم. اجیاحت زیبغل محبت آم کیبه _

 خانوم. شمیمتوجه نم_

 .یمحمد نایام م نایم مستیمن خانوم ن_

  میکن یداخل دفترم صحبت م میبر_

 مادر بزرگ هنوز متوجه حضورم نشده بود. انگار
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 وقت داشتم. ادیهم ز من

 حرف بزنم. کمی ینداشت با خانم رحمان یاشکال پس

 .امیشما بفرما پشت سرتون م_

 راه افتاد. یرحمان خانم

 رفتم. دنبالش

 .دینیبنش دییبفرما_

  89 یدفتر سبز رنگ شماره _

 بله؟_

 دفتر رو برداشت. یخانم رحمان دیشناس یمنو م دیاریرو ب 89 ی. شماره دیدفتر سبز رنگ رو باز کن گمیم_

 کرده بود. رییهم تغ دفتر

 من مثل خودش مثل مادر بزرگ  مثل

 چشمم جمع شد. یتو اشک

 کرد. دایرو پ شماره

 جا بلند شد. از

 گفت: و

 ؟یمحمد نایم لیوک سر کار خانم_

 هاش از رو گونه هاش غلط خورد. اشک

 اشکات بشم من. ینکن فدا هیبله خودمم گر_

 اومد. رونیب زیپشت م از
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 غرق از بوسه کرد. منو

بعد چند سال  ناینرفته م ادتیمارو  یدست و دلباز رحمان یمن کجا بود یفرشته  یدختر؟ کجا بود یکجا بود_

 من؟ یبایز یچقدر بزرگ شد یاومد

 شمال حاال اومدم گفتم از شماها سر بزنم. ومدمیوقت ن یلیتو دلت بودم قربونت بشم تهران بودم خ_

 نشونت بدم. یبه همگ میبر نایم_

 رو خودم به مامان بزرگات بدم. یدارم خوش خبر دوست

 برد. شنیکه همه توش جمع م یگرفت و منو سمت اتاق دستمو

 کردم. یاحوال پرس یخانم رحمان یها دونه دونه پرستار ها و هم کار با

 بود. ادشیهم منو  بمیاز مادر بزرگ ها منو شناختن همون مادر بزرگ غر یلیجمع شدن خ همه

 فقط مامان فاطمه نبود. فقط

 

 پشت گذاشتم.  یصندل یرو رو صندوق

 رو برداشتم. یگوش

 رو گرفتم. اشاری ی شماره

 الو؟_

 اشار؟یالو داداش _

 ؟یآبج ییکجا یینایجونم م_

 .منتظرتم پدیفروشگاه آ یروبه رو رونیب یایاز پاساژ ب یتون یخوام باهات صحبت کنم م یم ستمیتو پاساژ ن_

 شده؟ یزیچ نایم یخوب_
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 .میکن یصحبت م ایب ستیشده حالم اصال خوب ن یزیآره چ_

 باشه اومدم._

 رو قطع کردم. یگوش

 کون دادم.اومد بهش دست ت اشاریانتظار بالخره  قهیده د بعد

 حرکت کرد. نیماش سمت

 کنم؟ یمن رانندگ یخوا یم_

 .یداداش شمیممنون م_

 نشستم. نیماش یتو

 رو کرد سمتم گفت: یرانندگ نیاز چند م بعد

 ه؟ینطوریچشمات چرا ا نایم هیچه وضع نیا _

 .دینشن یجواب

 چرا چشمات سرخه؟ یکن ینگرانم م یتو دار ؟یشد ینطوریبا تو ام دختر چرا ا نایم_

 هقم اوج گرفت. هق

 یواسم مثل احسان شد یبا احسان ندار یفرق چیتو ه یباال سر یمن اسم تو رو برادر گذاشتم به اون خدا اشاری_

 .یستین بهیغر گهیواسه من. تو د ییتنها قیمخصوصا رف قمیدوستم رف

 هکنیرو نابود م ایدلمو بزنم دن یاحسان حرفا آروم شدم من اگه به یلیدلم روبه تو گفتم خ یکه همه حرفا یروز از

 .رهیکن دلم آروم بگ یاما تو رو خدا کار یشیم یدونم اگه به تو ام بگم اولش عصب یم

تونه داداش  یشده که م یچ یدون یدلم رو م یاز راز ها یلیخ یخواهر نداشته ام توام دوستم یتوام خواهرم نایم_

 کنه؟ لیآدم خشن تبد هیآرومت رو به  اشاری

 گه؟یرو بهت گفتم د یهانیک نایت یها دیتهد ی هیداداش قض_



 ییدوستت دارم آرامشم تو

 
324 

 

 خب اره._

 زندان هم که رفت باباش و داداشش هم هنوز زندانن اما اون آزاد شد از شانس بد من._

 اومدم. یتو م شیکه داشتم پ یروز قایدق دمشیاونو د_خب؟_ 

 گه؟ید یهون کردبود دستت درد نکنه از همون موقع پن دهیچرا رنگت پر گمیم_

 .مانیحساسش مونده  پ یداداش مرحله ها_

 دختر. یجون به لبم کرد یچ مانیخب پ_

 رو دوست دارم اونم دوستم داره. مانیپ قتشیحق_

 .کردیخوشحال شد که مطمئناً اگه بال داشت پرواز م یخوشحال شد اندازه ا اشاری

 عاشق شده. میبهتر آبج نیاز ا یخب چ_

کشتش گفت  یبشم م مانیپ کیگفت اگه نزد اشاریکرد  دمیرو دوست داره تهد مانیپ یهانیک ناینه داداش ت_

 ادیکه از پسش بر م دونمیم کنهیکه م دونمیم اشاری کنهینابودم م ذارهیرو زنده نم زامیعز

 متورم شد. شیشونیگردن و پ یچشماش سرخ شد رگ ها اشاری

 دونن یم مانیداداش احسان و پ نمیکرده بب دتیتهد یچ یعنی_

 میکرد و بهوش اومدم تصم یانداز ریبهم ت یمجبور سیپل یگفتم دوسش دارم وقت مانیدونن من به پ ینه نم_

 یکه روز مترسیم یعنی دمیجلوم سبز شد ترس نایگذاشتم ت رونیکه پامو از خونه ب نیهم بگم اما تا ا هیگرفتم به بق

 ت هم هس یا گهیحرف د قتشیحق ادیب مانیسر پ ییبال

 شنوم یم یجانم بگو آبج_

رواز داره پ گهیبره اما اون واسه چند روز د مینبود کامال از زندگ نیاما بخدا منظورم ا رهیگفتم ازم فاصله بگ مانیبه پ_

 .یدب رهیم

 شد. یعصب شتریب اشاری



 ییدوستت دارم آرامشم تو

 
325 

 

 ذارم. یپس فترت برسه زندش نم یهانیزد: بخدا بقرآن دستم به اون ک داد

 اراشیبشه همه جا پشتمه مزاحمه تو به دادم برس تو کمکم کن  کمیداره نزد یآرمان سع اشاریشده.  رید گهیاما د_

 طاقت درد ندارم. گهیکمکم کن نابود نشم بخدا قسم د

 خونه. میدیساعت ده رس اشاریحرف زدم با  یکل

 ما بودن منم افتضاح سر درد بودم. یالیتو و همه

 .دمیکاناپه خواب یخاله و رو یالیرفتم تو و نیخاطر هم به

*_______* 

  زنهیصدام م یحس کردم کس صبح

 هامو به زور باز کردم. چشم

 اومد دوباره چشم هامو بستم و گفتم: یکه خوابم م بس

 برو اعصاب من و داغون نکن. کالیبار ستیحالم خوب ن ادیتو رو خدا بس کن خوابم م یهست یبابا هر ک _

 لحظه. هیخب چشماتو باز کن _

 .گهیام د مایشوهر عمتم اه ش کنمیبخدا خفت م نایم_تو؟  یهست یک نمیبابا ولم کن اصن بب_

 از اتاقم اه. رونیکوفت برو ب نایو زهر مار م نای. منایولم کن زن داداش جان م_

 .کنماینکن خودم بازشون م میخب تو چشم هاتو باز کن کفر_

 ما؟یکرد ش رییچرا صدات تغ_

 ام نایسار مایدرد ش یآ_

 .یینجایتو ام ا نایسار_

 پ ن پ عمت._
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  یهست یک گهیواه تو د_

 .گهیخالتم سحرم د_

 .نمیبب رونیب دیتو اتاق من ها بر نیاومد نجایعه ماشاهلل همه خاندان ا_

 چشم هام بسته بود. بازم

 شروع کردن باال سرم به حرف زدن. کهوی

 سر جام نشستم گوشامو گرفتم و داد زدم: منم

 بابا سااااکت. دیالل ش _

 ملت دور من جمعن. دمیکه باز کردم د چشمامو

 جمعو جور کردم و گفتم: خودمو

 ه؟یمهمون _

 خنده و گفتن: ریزدن ز یجمع

 .ییجا یمارو ببر یخوایم دمینه کنسرته بلند شو بابا شن_

که  یبه محل مبریساعت بخوابم شمارو م مین رونیب دیگفتم جون مادراتون بر یمن نه بابا غلط کردم ک یک_

 .کنهیرو شاد م تونیزندگ

  رونیموافقت کردن و رفتن ب همه

 لب گفتم: ریز

 بدون من امکان نداره. نایا یانگار زندگ_

 .صیدرست فکر کرد_

 مان؟یور دل من پ یچرا نشست گهیوا خب تو ام برو د_
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 واسه منه؟ هیپات چ نییبابا اون جعبه پا رمیم_

 .یفهمیمفصله بعد از ظهر منه واسه مامان فاطمس داستانش _

 خسته شدم. دنیخواب از

 حموم مفصل کردم  هیتو اتاقم  رفتم

 .رونیکردم   از اتاق زدم ب یمیمال شیآرا دمیمو برداشتم پوش یشلوار شال و کالج عروسک مانتو

 

 ؟یدیپوش یخبره چرا سر تا پا مشک چه

 جونم.  نایسار یعشق یجور نیهم_

 باشه._

 .دیحاضر باش گهیربع د هیتا _

 گفت و از کنارم رد شد  یباشه ا اونم

 کار انجام بدم  هیدو تا  نیواسه ا دیبا

 ربع هم گذشت. هی

 بچه ها آماده بودن. همه

 بود. یهم سر تا پا مشک مانیاز شانس من پ اوف

 کرد. یگذاشته بود همش با من ست م نیجالبه. انگار تو اتاقم دورب واسم

 فکر کردن شدم. الیخیب

  نمیاونا بش نیگفت برم تو ماش اشاری

 قبول کردم. منم
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 دادم. اشاریرو به  آدرس

 سالمندان. یبه خانه  میدیرس

 شدم. ادهیپ نیماش از

 پشت سرم راه افتادن. همه

 اومد جلوم و گفت: یرحمان خانم

  یسالم دختر خوشگلم خوش اومد-

 تو سالن؟ یهمرو صدا کن شهی. میبانو جونم مرس سالم

 .زمیچشم عز_

 اومد سمتم و گفت:  دیداخل سالن جمع شدن مامان زهرا تا من رو د همه

 من. بیسالم غر _

 ؟یسالم مامان جون خوب_

 گلم بشم من. ینوه  یفدا_

 خدا نکنه. دوباره ادامه دادم:-

 اومدم دیا نباشاومدم تا تنه شتونیگلم امروز با خواهر برادر هام با دوستام اومدم پ یمامان بزرگ ها و بابا بزرگ ها_

 مثل مامان فاطمه. دیتا ازم گله نکن

 ...نیبود فقط کاش مامان جون هم بود هم یپدر بزرگ گرم گرفتن مکان شاد ایمادر بزرگ و  کیبا  همه

 

 از پشت صدام زد: مانیپ یخانوم رحمان شیخواستم برم پ تا

 صبر کن. نایم_
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 :برگشتم

 بله؟_

 ؟یهنوز جوابم رو نداد_

 ؟یراجع به چ_

 ه؟یاون جعبه چ انیکه جر نیا ؟یکجا بود شبیکه د نیا_

 قهیبودم هر روز هر د نجایدوازده روزش هم من ا میدوازده روز شمال بود نجایاومدم ا شیراستش من دو سه سال پ_

 هر ساعت.

مدم او روزید یسه ماهه که فوت کردن. وقت میمادر بزرگ بود اسمش مامان فاطمه بود همه دوسش داشت هی نجایا

بخت نبود که بگه خوش گهید بینبود که بهم بگه غر گهیکنه د حتمینبود که نص گهینابود شدم چون نبود د نجایا

همه  نیا نیدونم چرا ب ینامه نم هیبود با  اشتهرو بده اون صندوق رو واسه من گذ ندهیآ دینبود که بهم ام ؛شمیم

گفتن  یدونم چرا تمام وجودم نابود شد وقت یدوست داشته؟ نم یلیخ دهیرو که دوازده روز پشت سر هم د یآدم من

ذارن مامان بابا خاله شوهر خاله مامان بزرگ و حاال  یهمه دارن تنهام م دایجد مانیفوت کرده خورد شدم شکستم پ

 هم تو.

ه حال و دورم جمع شده بودن و ب دنیحرفامون رو شن هیبق یدونم چجور یشده بود نم سیصورتم خ یدونم ک ینم

 کردن یم هیزارم گر

 اومد جلو و گفت: احسان

  میتو رو آروم کن میتونست یکاش ما هم م یکه آروممون کرد یمرس یآورد یقشنگ یجا نیکه مارو همچ یمرس-

 اومد جلو و گفت: اشاری

 اما نه حاال  کنمیمن آرومش م-

  یتونینم اشاریداداش  یکن یکار یتونیو گفتم نم دمیدلم خند تو

 .موندنیبود اگه به بچه ها بود حاال حاال ها م میگذشت ساعت حدودا هشت و ن یلیخ
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 .میکرد یهمه خداحافظ با

  رونیب میسالمندان  اومد یخونه  از

 پشت رل نشست  مانیپ اشاری ینشستم اما به جا اشاری نیتو ماش رفتم

 .نیجلو بش ایب_

 .ستیتو ن نیماش نیا یرو اشتباه نشست نیماش_

 ؟یشده ناراحتحاال که _

 واه نه چرا؟_

 جلو. ایخب پس ب_

 .دیرس مانیبه پ یموندم چ میخونه جفتمون ساکت بود تا

 گفتم رفتم داخل اتاقم ریهمه شب بخ به

 .دمیهمون لباسا خواب با

 شدم داریب صبح

 خواست بازم بخوابم. یم دلم

 باز کردم. مهیرو ن چشمام

 رو به رومه  یا هیکردم سا حس

 بازشون کردم. شتریب

 بود. مانیپ

 تخت خوابش برده بود. کنار

 نبود رخت خوابش رو بزارم. ادمیانقد خسته بودم که اصال  شبید
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 مو انداختم روش چهارشنبه بود. پتو

 تهران. وفتمیراه م فردا

 .رفتیم مانیشنبه پ که

 دوش گرفتم. رفتم

 .دمیخواب بود سشوار نکش مانیپ چون

 بافتم  سیو خر مییبلند و خرما یموها

 .دمیپوش یبا شال و شلوار مشک رهیسبز ت کیتون

 .رونیاتاق رفتم ب از

 باال رفتم  یسمت طبقه   

 اتاق بود رو برداشتم. یاحسان که گوشه  تاریگ

 .ایسمت در رفتم

 شن ها نشستم. یرو

  تاریشروع کردم به زدن گ اول

 دفعه دلم خواست بخونم  کی

 کم ترش کن  کمیتو  یدلبر ایب  شمیم وونهیکه د ینجوریا یکن یم کاریچ

 باورش کن ایقلبم ب رهینذار عاشقت شم داره م نیاز ا شتریعاشقه ب دلم

 داره دل بردن واسه تو مردن یحد 

 چه بده حالم یوا یعالم ا ی همه

 باحال نصفه کاره. یهستم از حالت چشم تو حاال گهید ارهیقراره داره کم م یطاقت نداره دلم ب گهید دلم
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 خوندم. یحال خودم بودم و آهنگ رو م یتو

 کنارم نشست  یا هیکردم سا حس

 سمتش. برگشتم

 بود. آرمان

 .یخانوم محمد یخون یچقدر قشنگ م_

 تشکر._

 کنم ادامه بده. یخواهش م_

 و سحر هم اومدن. نایسار نیچند م بعد

 شده  یمعلوم بود آرمان کفر قشنگ

  دمیدلم به حال زارش خند یتو

 .مانیجمع شدن به جزء پ یکم همگ کم

 .میدیگفتن تو رو خدا بازم بخون ما که اصال نشن یم همه

 زدن. تاریکردم به گ یداشتم شروع م گهید

 هم اومد نشست مانیپ که

 راحت شد. المیخ

 دستم محکم گرفتم  یرو تو تاریگ

 عاشقم شد به پاش نموندم چه آسون چه راحت ازش گذشتم  یکیدل شکوندن  هی ییجا هی یروز هی

 سپردم. گهید یرو به قلب دلم

 بود  مانیخونه پ ینوازه و م یداره همراه با من م یکیکردم  احساس
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 دادم. ادامه

 و دل شکسته  ونیو گر شونیپر

 نبسته  یدل یچکیبه ه هنوزم

 گفت دوباره دوباره برگرد. یم چقدر

 سر کرد. ییتنهامن  یروز و که ب چه

 شدن  سیخ سیخ چشمام

  کنمیحاال که دارم فکر م اما

 انگار. نمیب یم

 یاز شدت عشق از رو لب نمیبار نشد که بعد از اون عشقو  بب هی یبار حت نیرو فقط من بودم ا یکه باخته باز یاون

 .تونمیتو نه نم یب گهیمن د مونمیپش مونمیپش نمیبوسه بچ

 کم کم چشمام به سوزش افتادن  گهید

 چشمام رو ماساژ دادم. دمیزدن دست کش تاریگ از

 .هیچ انیجر دیفهم اشاری

  ایرو ازم گرفت منو برد کنار در تاریگ

 رو شست و گفت: صورتم

 نکن خدا بزرگه. هیگر یاگه داداشت رو دوست دار_

ار کنم ز هیبخندم گر سمیعمر براش بخونم بنو هیبار دوست دارم  هیواسش بخونم اصال چرا  گهیبار د هیخوام  یم_

 رقصم. یکه بگه م یبزنم اصال فقط واسه من بشه به هر ساز

 .تاریسمت گ رفتم
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 .برداشتمش

 گفتم: و

 .میبه زندگ میآهنگ تقد نیا_

 و التماس  هیموندنت گذشته از منو گر یکرد برا شهینم یکار

  یواسه توعه هر جا اگه بر قلبم

با گفتنش عوض بشه حالت  شدیم کردیجمله بود که معجزه م هی یکرد قلبت منو نخواست کاشک شهینم یکار

 دنبالت  امین یریم یدار یتو وقت یکرد یمنو قانع م شدیم یکاشک

 نداره دهیفا گهیبشم خنده بشم اصال د هیتو گر هیو زنده بشم به پا رمیتو بم یبرا

 

 دو تا پرنده مثبت باشه. نیا یوارم جوابتون برا دیکنم. ام یبزرگم آقا احسان خاستگار داداش

 نایشد منم از م یدو تا کاش م نیدارن ا یخاص داشت خوشبحالشون چه خواهر یو احسان برق نایسار یچشما

 لحظه. نیاالن هم نیجا هم نیکنم هم یخاستگار

 در گوشم گفت: ییصدا

 جواب بده بعد. نایسار ساینکن وا یزیآروم تر فکر کن پسر آبرو ر مانیپ_

 .دنینشن هیشانس آوردم بق یبود وا دیسع

 ساعت نگاه کردم ساعت نه بود  به

 شدم و گوش هامو به جمع سپردم. الیخیب

 و گفت: دیخند عمو

ک ت نایبگم سار دیبشنوه؟ البته با یکنه و جواب منف یمثل تو واسه داداشش خاستگار یشه دختر گل یمگه م_

 مات پا بر جا باشه.رسم و رسو دیفرزند منه با
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 .میمزاحمتون بش ریواسه امر خ نیکه اجازه داد یعمو مرس یوا_

 .دیعمو رو بوس یگونه  رفت

 تو شک بود. احسان

 گفت: نایم که

 خواد بشه هم سفرت؟ یم نایشه سار  یداداش باورت نم ییکجا_

 .دیرو بوس نایم یگونه  احسان

 زنگ خورد جواب دادم: میگوش

 الو؟_ 

 فروزان. مانیپ یآقا _

 د؟ییبله خودم هستم بفرما_

 .نیشب پرواز دار ازدهیشه فردا ساعت  یابر ها پرواز امشب کنسل م یبه خاطر گرفتگ_

 دستتون درد نکنه._

 با تشکر خداحافظ._

 گفت: دیسع

 بود؟ یک _

 پرواز امشب کنسله._

 بهتر._

 سکوت رو شکست و گفت: نایشد که م یم یسکوت سپر یتو جمع

 برقصه؟ سیپا یک _



 ییدوستت دارم آرامشم تو

 
336 

 

 و گفت: دیو سحر رو هم کش نایرفت وسط دست سار دیسع

 برقصه. دیعروس با _

  نایبه جز منو م دنیرقص یهمگ

 رو گرفت و آورد وسط  نایدست م اشاری

 برقصه  یناکس هم دست منو گرفت و برد وسط حاال من نرقصم ک دیسع

 .دنیکش یم غیسوت و ج همه

 عروسک شده بود. کی هیشب دیرقص یقشنگ م یلیخ نایم

 بود. دهیپوش دیسف یکت و شلوار مشک اونم

 :نایرو به آهنگ سپردم و چشمم رو به م گوشم

 نباشم. وونهیذاره که د یباره نم نیصدات حس آروم نفسات مثل اول ی هیثان هیثان

 هاشم. یگ وونهیو د یشونیعشق و پر نیقرار ا یسر از تو به خودم شکل لبخند تو شدم  ب هی

 با تو عاشق ترم. گهیداره قلبم م گهید ستیدست من ن آره

 عاشق  یهات عاشقم کرد یهات با فدا کار یخوب نیمنو آخرم با هم تو

 .رهیگ یم لمیداره ف دیشده بودم که اصال متوجه نشدم سع نایم ییبایمحو ز انقدر

 .نایم یچقدر تو خوشگل آخه

 کشش نداشت. گهیتند شده بود قلبم د نفسام

 چم شده بود؟ نفسم گرفت. من

 

 نزنم؟ ایبزنم  ادیتو رو فر اسم
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 .یریم ی... تو داریریم ی... تو داریریم یبودنم تو دار ستیواست مهم ن گهینکنم اصال د ایدل بکنم  دنتید از

 همه اشک بود. یچشم ها تو

 یو هورا  م زدنینشستم همه دست م نیزم یاز خوندن دل کندم و رو نیکرد به خاطر هم یم هیبه کل گر اشاری

 .مانیپ یحت دنیکش

 و گفت: دیخند مانیپ 

 .دیکن قمیتشو دیخونم با یمنم م ستیقبول ن_

  زنمیتو حرف م یدارم با عکسا رهنمیپ یمونده دوباره عطر تو رو جا

 قلبم  یشده تو یآشوب چه

 از سرم  گهیفکر تو د رهینم

 باورم  شهیعاشقت نم شدم

 همه کسم  یشد یاومد هویکن  باور

 بسته شده نفسم   گهیتو د به

 بمونم  یتو چطور بدون

 خودم  یخوام فقط واسه  یرو م تو

 خودم  یاز خودم ب نمیب یرو م تو

   وونمید گهیتو کوچتون آخه من د یپشت پنجره  امینم نم بارونم... م ریهوا ز نیتو من تو ا ادیبه  دوباره

 تو احساسم  یکرد یکه چه کار یکن یبه تو وابستم فکرشو هم نم آخه

 .ستین گهیخوامت دست خودم د یتو رو م نیبب

 رو تو حساسم  ینیبیکه م اگه
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 من بگو که با تو آرومم... یچشم ها یچشم هاته زول بزن تو ریگ دلم

 .میکرد قیرو تشو مانیپ همه

 دونست من اون آهنگ رو واسه اون خوندم. ینم مانیپ اگه

 آهنگ رو واسه من خونده. نیا مانیدونستم پ یخوب م من

 شد. یدلم خال ته

 کردن. یشاد یها کل بچه

 میرو ب میکن زیهارو تم الیفردا فقط و یچمدون گذاشتم که برا یرفتم اتاقم رو جمع و جور کردم لباس هام رو تو منم

 تهران.

 سه بود حس کردم گشنمه  ساعت

 ندادم. تیاهم اما

 نبود. یرفتم کس رونیاتاق ب از

 ناهار خورده بودن  همه

 من هم نگه داشته بودن  واسه

 دوباره کنار ساحل دلم بد جور گرفته بود. رفتم

 کردم  یبا خدا صحبت م داشتم

 پشت سرمه  یحس کردم کس که

 برگشتم. تا

 در رخ آرمان شدم. رخ

 رو گرفت  دستم
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 :گفتم

 بهم دست نزن. یولم کن وحش_

 .یزنیم تاریقشنگ گ یلیخ_

 .نهیب یم یکیدستمو ول کن االن  هیمحل عموم نجایا_

 زنم چه االن چه بعدا. یش یم یبه زود ستیمهم ن_

 .زنمیدستمو ول کن وگرنه داد م_

 اعصاب خرابت منو جذب کرد. نیهات خوشم اومد هم یباز غیج غیج نیاصال از هم ه؟یچ یدون یم_

 حاال هم دستمو ول کن. شمیمثل تو بد م یارزش یب یواسه آدم ها ستیمن اعصابم خراب ن_

 .دیکش یمو هام اونا رو به شدت م یبرد تو دستشو

 افتضاح درد گرفت. سرم

 دستش هم جفت دست هامو حصار گرفته بود. کی با

 سرم درد گرفت. یولم کن وحش_

 .یمثل گربه پرخاشگر یول ناسیموندم ها اسمت م نیبب_

 گرفت. یهام رو محکم تر م مو

  دیچیپ یسرم م یدرد تو شتریب منم

 اون دور و برا نبود که بخواد منو از دست اون نجات بده. یسر ظهر بود کس چون

 دوست دارم؟ یبفهم یخوا یچرا نم_

 بگم ولم کن آرمان تو رو خدا سرم درد گرفت. یبگم دوست ندارم به ک یبه ک یخوام دوستم داشته باش ینم_
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 آرمان رو صدا زد: یپشت کس از

 رنگ و رو رفته برگشت. آرمان

 .اشاریمشت جانانه از  کیهمون برگشتنش رو به رو شد با  با

 .کردیبود و مارو تماشا م ستادهیحرکت ا یهم بغل دستش ب مانیپ

 اومد جلو داد زد و گفت: مانیکردن که پ هیصدا گر یکردم به آروم و ب شروع

 هه چقدر من ساده ام خدا. آره؟ یداشت یسر و سر نینکن با ا هیگر سیخفه شو ه_

 داد. یحرف زدن نم یبه من اجازه  مانیپ

 .زدیهم فقط آرمان رو م اشاری

 گفت: یبود و م ستادهیا مانیهم کنار پ دیسع

 آروم باش قصش مفصله. مانیپ یکن یاشتباه فکر م یدار_

  شدیم کیاون قدم قدم به من نزد اما

 رفتم عقب  یهم قدم قدم م من

 به سرم زد  یدفعه فکر جانانه ا کی

 بهم اعتماد نداشت پس نباشم بهتره. مانیپ یوقت

 .هیعال  دنمینبودم چون دو یزیچ نگران

 .دنیکردم و شروع کردم به دو مانیرو به پ پشتم

 :دنیدو یدنبالم م دیسع اشاری

 جون داداشت. نایتو رو خدا م نایصبر کن م نایم_

 واسم مهم نبود. گهید اما
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 .شیجلو برم خفه م گهیقدم د کیآب بودم اگه  ریته گلو ز حاال

 .دیارز یم

 عشق در کار نبود. گهیدر کار نبود د مانیاز پ یدور گهید

 قدم بزرگ برداشتم. کی

 خودم رو سپردم به دامن آب. و

 از جلوم رد شد. یا هیدو ثان لمیمثل ف مانیخاطرات من با پ تمام

 کم چشم هام بسته شد. کم

  مانیپ#

 .شدینم باورم

 .دمشیگفت فقط دوستشم حاال با آرمان د یگفت دوستم نداره م یبه من م نایم

 شد به خاطر آرمان بگه ازش دور باشم. ینم باورم

 رفت. ایسمت در نایم

 گفتم. یبکنه با خودم م یکار احمقانه ا نیکردم همچ ینم فکر

 .ادیگرده االن م یبر م االن

 نبود. دایپ ایتو در نایم اما

 تونستم از جا تکون بخورم  ینم اصال

همانا ترس از دست دادنش همانا غم  نایمن واسه م یهمانا به هوش آوردن من همانا دل تنگ دیو سع اشاریزدن  داد

 نبودنش همانا به خود اومدن من.

 گفت؟ یداشت م یچ دیسع
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  دهیم حیمفصله برام توض قصش

 قبل اشتباه کرده باشم یمثل سر نکنه

 .ایسمت در دمیود

 .نایزدم م یداد م یاپیپ

 ازم دور شده بود  یلیخ نایم

 اونو تو آغوشم گرفتم. دمیشنا کردم تا بهش رس یلیخ

 شنا کردم. بازم

 لب ساحل  دمیرس تا

 رو ازم گرفت. نایم اشاری

 داخل اتاق احسان  الیو برد

 زدن به دکتر. زنگ

 کنم؟ کاریدونستم چ ینم

 .ایخدا دیکنم ببخش یاشتباه نم گهید ایکمکم کن خدا ایرو نگه دار خدا نایم ایخدا

 

 ام و گفت: نهیاومد سمتم با مشت زد به س دیسع

 یاون آرمان اهلل و اکبر ب مانیپ ستین یدختر نیهمچ نایم مان؟یباهاش پ یکرد کاریشرف؟ چ یب یکرد کاریچ_

 .دمیخودم د دمیبار د نیشده خودم چند نایشعور مزاحم م

 .دادیو منو به عقب هول م زدیبهم مشت م همش

 تحرک شده بودم. یب من
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 کردم. کاریکردم چ کاریچ من

 زد به صورتم و گفت: یلیاومد جلو با س اشاریدفعه  نیا اما

 نشه  شیزیرو چ نایاولشه دعا کن م یلیس نینکن ا تشیکارو اذ نیبا اون دختر نکن ا مانیپ ایسر عقل ب_

 نشه. شیزیدوستش دارم دعا کن چ ایدن یبرادر نداشتمه من اندازه  نایمادر نداشتمه م نایخواهر نداشتمه م نایم

 در به صدا در اومد. زنگ

 کردم دکتره. فکر

 نبود. اما

 بودن.  نایو سار احسان

 .زمیتو سرم بر یبفهمن چه گل نایاگه ا ایخدا

 و گفت: دیخند احسان

 القل لباس هاتو عوض کن پسر. یاومد یاز آبتن _

 سرش دکتر اومد. پشت

 کرد سمت اتاق احسان  ییبا عجله به سمتش اومد دکتر رو راهنما اشاری

 گفت: احسان

 شده؟ ضیمر یک هیچ انیجر _

بچه ها  یکم کم همه  هیگر ریزدن ز نایهم احسان هم سار نایم دنیمن ساکت خودش رفت سمت اتاق و با د دید

 شدن.اتاق جمع  یتو

 وارد کرد. نایم ی نهیس یچند تا شک با دست به قفسه  دکتر

 آب باال آورد. یکل نایم
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 نداشت. یبهوش اومد اما حال متعادل بالخره

 آورد. مویبراش شربت آبل سحر

 برداشت و داد زد: هیدست از گر احسان

 شده؟ ینطوریچرا ا نایم دیگینم_

 از پشت جواب داد: آرمان

 خواست غرقش کنه  یم مانتونیها آقا احسان اما داداش پ دیببخش_

 با تعجب به من نگاه کردن. همه

 حمله ور شدن سمتش و تا خورد زدنش. اشاریو  دیسع

 دوباره داد زد: احسان

 قته؟یحق مانیپ دیساکت باش_

 اومد جلو و گفت: اشاری

 ؟یاحسان به من اعتماد دار_

 آره داداش چرا ندارم؟_

 .گهینکرده آرمان دروغ م یکار نیهمچ مانیپ مایکوچولو به جون ش نایبه جون م نایبه جون خود م_

  نیمنو دق داد هیچ هیخب پس قض_

 .رونیب دیهم اونو از آب کش مانیپ شدیداشت غرق م نایم_ 

 اومد جلو و گفت: دیسع

که آرمان چند روزه به  یبا هم رابطه دارن صورت نایهم فکر کرد ا مانیکرد پ یم تیرو اذ نایاحسان آرمان داشت م _

 داده. ریگ نایم
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 زدم: داد

 من بود  ریمن بود همش تقص ریهمش تقص دیبسته بسته بسته انکار نکن _

 نشستم. نیزم یرو

 افتاد. نایم یخال یبه جا چشمم

 کجا رفت؟ نایم_

  نایشروع کردن به گشتن دنبال م همه

 نبود. اما

 نشسته بود. اشاری  نیماش داخل اطیداخل ح رفتم

 .رفتیم داشت

 .ستادمیا نیماش یجلو

 شد. ادهیپ نیماش از

   ؟یدار یچرا دست از سرم بر نم هیچ_

 ؟یریکجا م_

 ؟یبه تو چه هان؟ به توچه آخه مگه فضول_

 جمع شدن. اطیتو ح همه

 ؟یریآره فضولم کجا م_

تو جمع بس نبود؟ منو بد  یآبروم رو برد یکار به من دار یمن که با همه سر و سر دارم ولم کن تمومش کن چ نیبب_

 ولم کن. گهیخوبت نشد ولم کن د یجلوه داد

 کرد. یم هیگفت و گر یرو م نایا
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 بغلش کرد و گفت؟ مارفتیش

 .میدار مانیتو ا یما همه به خوب_

 بده  میرو بهم بگه دلدار نیو هم ادیانتظار داشتم احسان هم ب مایاما ش_

اما  نهکیم یبه نظر شما ها آدم بد خود کش دیها نذاشتن شا یغرق بشم که بعض ایبه اسم در ییجا هیخواستم تو  یم

 منو بد جلوه دادن. ستمیمن بد ن

 اومد جلو و گفت: اشاری

 تهران  میریبا هم م  مایمنو تو و ش نیتو ماش نیاحسان تو شکه بش _

 گفتم: 

 ادیاحسان باور نکن همش دروغه  به جون خودت به جون مامان به مرگ خودم دروغه من اصال از آرمان خوشم نم _

 شم که پاک باشه عشقم پاکه شک نکن. یم یعاشق بشم عاشق کس یاگر روز

 کاش. یبراش سوخت تو دلم گفتم کاش عاشقم بود دلم

 هم رفت. نایم

 غمبرک زده بودن. همه

 همه بگه  یکه هست جلو یهر چ قتیواست تا حقخ دیاز سع احسان

 از آرمان بد ذات هم نبود  یخبر

 شروع کرد: دیسع

زد آرمان با  یم تاریگ نایم یزد آرمان مزاحمش شده بود امروز وقت یم الدادیاون و یتو نایم ادتونهی شیچند روز پ_

 . یبد فکر کرد نایخان راجع به م مانیاشه پتنها نب نایرو فرستادم تا م نایکله رفت سراغش اما من زود سحر و سار

 آورد دوباره شروع کرد: یدیاز داخل گلدون گل رز سف رفت

 هم پاک تره زود قضاوت نکن داداش زود قضاوت نکن. نیاز ا نایم دینیب یگل رو م نیا_
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 .نایرفت تو اتاق م احسان

 رفت تو اتاق خودش.  یکم هر ک کم

 .میموند دیو سع من

 همه رفتن گفت: تا

 بار. نیواسه سوم یرو شکست نایتو دل م مانیکنه پ یآدم راجع به عشقش بد فکر نم_

 نشده. ریشماهاست هنوز د انینشه جر یتا سه نشه باز گنیم

 اتاق خودم. یتو رفتم

  کی

 دو

  سه

  دمیبود که کش گارمیس نیششم

 من؟ چرا

 کردم؟ یم کاریچ ایکردم؟ خدا یم کاریشد من چ یم شیطور نایعشق من اگه م چرا

 

 وجدانم رو به رو شدم: با

هاتو تو قراره شنبه از  یمسخره باز نیحاال هم بس کن تمومش کن ا یتو حق ندار یبهش فکر کن یتو حق ندار_

 .یخودتو عادت بد دیپس نبا یبر رانیا

 حرف وجدانم گوش دادم. به

 کردم. یم یخال گاریپک زدن به سکردم عقده هامو با  یخودم رو آروم م گاریبا س فقط
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 حقمه. ادیسرم ب یبخشه پس هر چ یمنو نم گهید نایحق هم داشتم نابود شدم. شکستم م خب

... 

 یم ایزد  یبهم زنگ م ایساعت  کینبود اما احسان هر  یخبر نایتهران از م میدو روز بود که از شمال برگشت امروز

 .اوردیاسمش رو به زبون نم یزد حت ینم یحرف نایکلمه از م کی یاما حت شمیاومد پ

 ساعت ده پرواز داشتم. شب

 کنم.ن کیپاکم رو کوچ ینایم نیاز ا شتریب گهیرم تا د ینشه م تیبا بودنم اذ یتا کس رمیم شهیواسه هم رمیم آره

 منو ببخش اشتباه کردم. ایخدا

 انگار خدا هم با من قهر کرده بود. اما

 ود.ب نایم یدفتر ها لهیوس نیبود، دوم نایم یعکس ها له،یوس نیو جمع و جور کنم اولر لمیداخل اتاقم تا وسا رفتم

 .دادیبهشت م یچادرش بود که بو لهیوس نیسوم

 شدم. یازش جدا نم ینجوریوقت ا چیشد ه یم کاش

 گفت: یکه بودم مامان م بچه

 گهیراست م نایم یانقدر که خودخواه و مغرور یحداقل شادش کن ای یرو شاد نگه دار نایم یتون یوقت نم چیتو ه_

 .یخیتو کوه 

 رو خوشحال کنم. نایتونم م یکنم که م یروز ثابت م کیمن بهتون _

 کنم. یفکر نم_

م تا به کن یشادش م نطوریهستم پس نباشم بهتره القل ا نایم یباعث سر شکستگ شهیگفت من هم یراست م مامان

 مامان هم ثابت بشه.

 بود  میشت و نحدودا ه ساعت

 زنگ خورد جواب دادم  میگوش
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 الو؟_

 :ییکجا مانیالو پ_

 شده؟ یزیچ ییخونم داداش چطور مگه تو کجا_

 دنبالت. امیشده لباس بپوش م یزیآره چ_

 .ایبگذرون خدا رینشده باشه خودت بخ یزیرو چ نایکردم م یدلم خدا خدا م یتو

 .رونیاز خونه زدم ب دمیپوش مویو شلوار مشک کت

 دم در منتظرم بود. احسان

 .نیماش یتو رفتم

 ؟یشده احسان خوب یچ_

 .شمیبهتر نم نیاز ا میعال مانیآره خوبم پ_

 شده؟ یچ نمیدرست حرف بزن بب_

 تو فرودگاهن. نایمامان ا_

 ؟یچ_

 .یخوام برم دب یکه من م یاد روز کنیم کاریچ نجایا نایا اوردمیشاخ در م داشتم

  کشهیطول م شتریانگار کارشون اونجا ب رنیدوباره م یاومدن گردش یهفته ا کیدنبالشون  میبر دیبا_

 اومدن من پرواز دارم احسان. ییهویچه _

 به پروازت پسر. یرسیم_

 افتاد سمت فرودگاه هستن. راه

 .میدیبه فرودگاه رس 
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 بودم  نایم دنیمامان باشم مشتاق د دنیکه مشتاق د نیاز ا شتریب

 ش گشتم اما نبود.با چشم هام دنبال یکل

 کردم. یهمه احوال پرس با

  نایخاله ا یسمت خونه  میرفت

 رو به من داد تا در رو باز کنم. دیکل احسان

 .نمیرو بب نایکردم االنه که م یبودم فکر م خوشحال

 بود. کیتار ک،یخونه تار اما

 خونه اومدن. یتو همه

 گشتم برق ها روشن شد. یبرق م زیدنبال پر ینور گوش با

 شد. انیقشنگ جلوم نما یلیخ نایم

 بودم. کینزد یلیخ نایشده بود به م نیتزئ کیش یلیخونه خ تمام

 عطرش تمام مشامم رو پر کرد. یبو

 کارو نکن. نیبا دلم ا دختر

 و برگشت سمت جمع. نییانداخت پا سرشو

 .هیگر ریزد ز دیبغل مامانم رس یکرد تو یهمه احوالپرس با

 ؟یشد دل منو هم خون نکن ینم ینکن هیشد گر یدختر نم اه

 .بایزور از مامان جدا شد و رفت سمت خاله فر به

 شد. لیاش شدت گرفت و به هق هق تبد هیگر

 کرد. یم هیهم گر نایسار
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 اومد جلو و لب زد. سیخ یبا چشم ها احسان

 .میرو شوهر داد نایکه م یواسه روز دیاشک هاتون رو نگه دار دینکن هیگر الیخیب_

  یاومده خاستگار ینکنه کس هیحرف رو زد نکنه خبر نیاحسان ا چرا

 نکنه نکنه. نکنه

 شد. جادیسوال تو ذهنم ا یکل

 افکارم. ونیشد م یزنگ در خط فاصله ا یصدا

 .دادیصورتم تکون م یدستش رو جلو اشاریاز فکر در اومدم که  یوقت

 دلم براش تنگ شده بود. ییکردم خدا یاحوالپرس باهاش

 کردم کنار گوشم گفت. بغلش

 خوام. یمن معذرت م یمرد یلیخ مانیپ_

 بالخره خواهرته. یحق داشت یکرد یاز خودته داداش هر کار یمرد_

 داد. لمیتحو یگرم لبخند

 کرد. یو احوالپرس بایسمت خاله فر رفت

 اشک هاشو پاک کرد و گفت: نایم

 نایکوچولو ام عشق عمشه اسمش هم م نیزن داداشم و ا مایهم ش شونیمنه ا اشاریداداش  شونیمامان ا _

 کوچولوعه.

 بغلش گرفت.  یکوچولو رو تو نایم خاله

 و خانواده هاشون هم اومدن. نیسحر سروش شاه دیکم سع کم

 رو آورد.  ییچا نایجمع کامل شد م تمام
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 بودم. ستادهیا دیآخر من بودم که کنار سع نفر

 رو تعارف کرد. ییچا

 آروم زمزمه وار گفت: و

 رو من درست کردم. ییآخه چا یمراقب باش مثل من بد نش_

 و گفت: دیخند دیسع اوردمیخودم ن یاما به رو دمیمنظورش رو فهم خوب

  مانیکنه پ ریخدا آخر عاقبت تو رو بخ_

 جلب توجه کرد. ییکه صدا میمشغول حرف زدن بود همه

 بود. نایم

وارم  دیبزنم که ام یپدرم، مادرم، خالم و شوهر خالم حرف یخواستم با اجازه  یمن امروز م ونیخانوم ها و آقا_

در  ستیراه ن یکه قراره جواب رو بده خسته  یاما اون دیراه یدونم، همتون خسته  ی. مدیهمتون خوشحال بش

حرف زدم برم سر اصل مطلب بهتره. عمو  ادیز خوبهخبر  هی یبرا ستین یالک رهیو غ ناتیهمه تزئ نیبگم ا دیضمن با

 یرو برا نایسار خوامیگلم من امروز م یو زن عمو

 

 کنه. کاریخواد چ یم نایم دمینزد منم فهم یحرف یکس گهید

 .میدیتاالر رس به

 .میشد ادهیپ همه

 .میتاالر گرفت ازدهیفردا شب از ساعت شش تا  یبرا

 کارت چاپ بشه. یتا رو میتاالر گرفت ریرو از مد قیدق آدرس

 دلم بود چقدر خوشحال بودم. یتو یچه ذوق ددونهیم خدا

 .میهارو هم سفارش داد کارت
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 کنار پاساژ نگه داشتم. حاال

 .میسحر اونجا قرار گذاشته بود د،یخانومش، سع اشار،یقبل با  از

 .میپاساژ شد وارد

 

 تموم شد. بحث

 نامزد اعالم شدن.  نایو سار احسان

 .رهیخواد سروسامون بگ یبودم که بالخره داداشم م خوشحال

 بود. میده و ن ساعت

 خوشحال بودن. همه

 از جا بلند شد و گفت: مانیپ 

 خوب دارم. یبرم. ام... واسه همتون آرزو ها دیهمتون من از جمعتون با یبا اجازه  _

 اومد جلو و گفت: مامان

 مان؟یپ یریکجا م _

 .یدب رمیم قشنگم بشم من، یقربون خاله _

 ؟یگردیبر م یک_ 

 وقت.  چیه ادیز یلیخ یلیبه احتمال خ ایسال  کیماه  کیهفته  کی_

 اومد جلو و گفت: ونیگر خاله

 ؟یاین گهیو د یو بر یما رو تنها بذار یخوا یتو م مانیپ یگیم یچ _

 من بود. یآرزو نیمامان ا_
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 زد. یحرف م هی یک هر

 گفت: مانیپ که

... دیخوش باش دیکن یاوک یدائم دیشما ها هم راحت بر زامیماهه دنبال و کیمن  دیریکنم جلومو نگ یخواهش م_ 

 رفت سمت شوهر خاله.

 .وکردینم هیمغرور شده بود گر مانیکرد اما پ بغلش

 و احسان. نایکرد اومد سمت من سار یخداحافظ یهمه کل با

 رو بغل کرد. احسان

 کرد بغضش شکست. هیگر

 زبون باز کرد و گفت: 

 شما سه نفر عادت ندارم احسان، عادت ندارم. یبه دور _

 نرو داداش تو رو خدا نرو._

 روشن بشه. فمیبرم تا تکل دیبا_

 رو بغل کرد. نایسار رونیبغل احسان اومد ب از

 کردن. یم هیگر

 .رهیآغوشش بگ یمنو تو نایسمت من و مثل سار ادیبودم تا ب منتظر

 داشت. یر خواصکه مه یآغوش

 اون رفت، اون رفت. اما

 کردم. بغض

 تنها باشن. نایا نایرو بهم بده تا سار نشیخواهش کردم تا ماش اشاریاش خودمم آره خود من از  یو بان باعث
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 قبول کرد. لیبا کمال م اونم

 .مانیپ یفرودگاه بدرقه  میبر میخواست یم

 .دمیراه رس ینصفه ها تا

  گهید ابونیخ هیتو  دمیچیپ اما

  نمشیخواستم دوباره بب ینم

 کردم. یم هیگر

 .ومدین ادمی یزیاز اون شب شوم چ گهیشد که قلبم درد گرفت و د یچ دمیزدم. نفهم یهق م هق

  مانیپ#

 اومدن بدرقه ام فرودگاه. نایو سار نایم احسان

 که بهش دارم نفهمه. یاز عشق ینگاه نکردم تا کس نایصورت م تو

 کردم. یخداحافظ باهاشون

 نبود. نایم

 نم ک یمحل یگرفتم تا بهش ب ادیهم دوباره برگشته خونه. منم  دیشا ایکرده  ریگ کیتو تراف دیگفت شا احسان

 انتظار. یها یسمت صندل رفتم

 من بازم پرواز عقب افتاده بود. یخدا اوف

 ساعت گذشت. کیساعت   مین

 پرواز منو اعالم کردن. بالخره

 زنگ خورد. میگوش کهوی

 الو؟_
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 خاک بر سرم شد. نایکنم م کاریچ مانیپ نایم نا،یم مانیالو؟ الو پ _

 ؟یشده داداش نگرانم کرد یچ_

 ؟یپرواز کرد مانیپ_

 و داد زدم: دمینشن یزیچ گهید

 حرکت نکن  گمیحرکت نکن بهت م_

 :دینیدر حال حرکته لطفا بش مایاومد و گفت هواپ خلبان

 تو رو خدا نگه دار. ستیتو رو قرآن نگه دار زنم زنم حالش خوب نبره به جهنم  مایهواپ_

 اسم زنم شروع کردن به داد زدن و گفتن: دنیبا شن همه

 حرکت نکن. حرکت نکن._

 .ستادیاز حرکت ا مایهواپ بالخره

 ببرتش. ادیب یکیفرودگاه بود تا فردا  نگیپارک یتو نمیماش

 رو پشت گذاشتم. چمدون

 احسان زنگ زدم... به

 

 .زیخوام بابت همه چ یخوام باهات بد تا کردم باهات بد بودم ببخش من عذر م یمعذرت م مانیپ

 نا به جام. یاخالق بدم بابت حرف ها بابت

 کردم. یبا مامان صحبت م یوقت شبید

مسافرتش  یراحت به الباق الیازم خواست جوابم مثبت باشه تا اونم با خ یخاستگار ادیخواد ب یم یموسو گفت

 ادامه بده.
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 نباشم.  کنن من تنها یرو ابد هیترک یگرفتن موندنشون تو میجواب مثبت بدم تا اگه اونا هم تصم دیگفت: با یم بابا

 کردم سر بارشونم مزاحمشونم  حس

 اول جواب مثبت بدم بهشون  یخوان تو مجلس خاستگار یبودن م هیندارن جز همسا یاز پسره شناخت یحت

عمو  شیهاش پ یکه ازش شناخت داره کل بچگ نهیا لشیمن انتظار دارم عمو به احسان جواب مثبت بدن دل اگه

 بوده پا به پاش مثل پسرش بود...

 تو به دادم برس  اینابودم کرد خدا یزندگ ادیخوشم نم یمن از موسو اما

 ارم.ند یراه حل چیه ایندارم خدا یراه حل چیه

 کن... کمکم

 آسفالت ها بلند شدم. یرو از

 هامو پاک کردم. اشک

 نشستم. نیماش یتو

 .اشاری یخونه  رفتم

 رو زدم: زنگ

 ه؟یک _

 منم زنداداش؟ _

 .یتو آبج ایب_

 داخل از پله ها باال رفتم  رفتم

 اومد جلوم: مایش

 . یسالم خواهر شوهر گلم خوش اومد_
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 .یسالم مرس_

 ؟یکرد هیگر نایم_

 اومد اشاریخواستم جوابشو بدم  تا

 و گفت: دیمو بوس یشونیپ 

 .میکن یصحبت م مینیبش میبر _

 مبل نشستم. یرو

 منتظر نگاهم کردن: جفتشون

 ینم یخوام عشقش اجبار ینم یاجبار یبمونن اما من زندگ هیترک یمن زود ازدواج کنم تا بتونن   دائم خوانیم_

که  ویکنم اونم به اجبار من کس یبه سقف زندگ ریعمر ز هینفر  هیخوام با  ینمخوام  ینم یخوام دوست داشتن اجبار

   دمیخوام دارم از دست م یم

 نیذارن خودشه نترس تر از ا ینم غامیدفعه کلفتاش واسم پ نیا شهیم شتریروز به روز داره ب داشیتهد یهانیک نایت

خاله و شوهرش  رنیترسم مامان بابا که م یم اشاریکنه  یذاره نابودم  م یرو زنده نم زامیکنه عز یم دیحرفاس تهد

 ما خواهر برادر. میمون یم رنیم

 تونم. ینم مانیبه جز شماها ندارم بخدا ندارم من بدون پ یزیمن عز نایسار مانیاحسان پ مایتو ش من

 ام اوج گرفت. هیگر

 نشستم. نیزم یرو

 کردن. یم هیکنارم نشسته بودن و پا به پام گر مایو ش اشاری

 گفت: اشاری

 شه. یتحمل کن درست م_

 شه  یداداش درست نم دمیمن نا ام_
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 .شمیاالن دارم ذره ذره آب م یحالو نداشتم ول نیا دمتید مارستانیکه تو ب یروز اشاری ادتهی

 دونن  یراز منو م اشاریو  مایش گهیحاال د میکرد هیو گر میحرف زد یکل

 .شهیم یچ نمیبب

 کنم  یم یکه ازدواج اجبار وگرنه

 چهار برگشتم خونه. ساعت

  نایگرفتم حاضر شدم احسان اومد دنبالم تا منو ببره خونه عمو ا دوش

  میگرفت یراه دسته گل رز خوشگل یتو

 عاشقشه. مانمیکه پ یخامه ا ینیریجعبه ش هی با

 احسان؟_

 ؟یجونم آبج_

 دستش. یباشه تا عمو جواب مثبت داد بنداز کیکه ش فیالبته حلقه ظر میریحلقه هم بگ میبر _

 گفت: طنتیش با

 ندزدتش؟ یکه کس _

 ؟یدیکلک از کجا فهم یآ_

 عشق داداش. ستمیاون همه هم کم عقل ن گهید_

 .یسمت طال فروش میرفت

  میدیخر کیجفت ش یحلقه  هی

 گذاشت. یگل رز قشنگ یجعبه  یتو فروشنده

 عمو. یسمت خونه  میکرد حرکت
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   میدیرس ریهم بود فقط ما د مانیپ یخوشگل شده بود حت یلیخ نایسار

 کردم. یهمه احوال پرس با

 به مجبور بهش دست دادم. مانیسمت پ رفتم

 گرم مردونش دست سردم رو گرم کرد. دست

  رونیب دمیدستمو از دستش کش  

 نشستن. همه

 صحبت کردن. یو عمو کل بابا

 گفت: اشاری

 سر اصل مطلب مگه نه شادوماد؟ میبر_

 شون. یباشن از خونه زندگ یگفت جهاز رو خودشون دو تا بخرن که راض عمو

 نیا ونیتاالر تا خطبه م یتو میریفردا بگ یبرا کیجشن کوچ هی فتهیهم هر موقع خودشون خواستن راه م یعروس

 بشن. گهیدو جوون خونده بشه و محرم همد

 نزدن   یهم حرف هیبها و مهر ریش از

 .رهیبود که احسان اگه سرش بره قولش نم نینظرشون ا چون

 .ستین یزیپول که چ ناستیسار یفدا میبود که احسان گفت زندگ یشمعدان اجبار نهیقرآن و آ کی ی هیهد اما

 

 و رفتم سمت اتاق احسان. رونیب دمیجمع کش از

 .رونیب ختیمعده ام ر اتیرو باز کردم تمام محتو ییدستشو در

 مخم بود. یآهنگ تو یصدا
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 تخت نشستم. یرو رونیاومدم ب ییدستشو از

 رو روشن کردم. گارمیس

 اول رو زدم. پوک

 اتاق. یاومدن تو دیو سع اشاریبود که  دهینرس یدوم به

 شروع کرد به داد زدن: اشاری

 .گاریس یآخه خجالت بکش به جا یکشیم گاریس یتو دار مانیپ هیچه وضع نیا _

 شروع کرد: دیسع

 مانیهاتو نابود نکن خودتو پ یجلف باز نیبشه تو رو خدا بس کن ا یکه چ یزشته معتاد  بش یآخه آدم حساب_ 

 نابود نکن.

 دومم رو روشن کردم. گاریزدن منم س یحرف م اونا

 که تموم شد گفتم: اونم

 .دیکن یشه مرحم درد هامه شماها درک نم یمعتاد نم گاریبا س یکس_

 .رونیاتاق زدم ب از

 رد شدم. نایاز کنار سار قیدق

 صدام زد. نایسار

 مان؟یپ_

 ؟یجانم آبج_  

 برو پشت بوم کارت دارم. _

 حرفش گوش کردم. به
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 هم اومدن. نایپشت بوم احسان و سار دمیرس تا

 گفت: احسان

 شنوم. یخب بگو م_

  نیبگم داداش شما صدام زد ویچ_

 ه؟یچ گارتیس یبو انیجر هیچ بتیج یتو گاریپاکت س انیجر_

 نبودم. زایچ نیشدم من که اهل ا ینطورینداشتم که بزنم حق با اون بود من چرا ا یحرف

 اشک هاشو پاک کرد اومد جلو گفت: نایسار

 مان؟یشم پ یم کارتیمن چ _

 .یتو خواهر نداشتم_

 ؟یچقدر دوستم دار_

 قدر عالم._

 گاریس یچقدر سخته داداشم بو یدون یم نهیدست برادرش ببتو  گاریخواهر چقدر سخته س هیواسه  یدون یم _

 هست که اولش یمثل کس گاریکنه س یاعصابت م یکنه ب یم رتیکنه پ یروز به روز الغرت م گاریس مانیپ دهیم

 دشمنت تو رو خدا درک کن. شهیافتاد م ریباهات خوبه آخرش که کارت بهش گ

 .دیفهم یشماها درد منو نم_

 گفت: ناینزدم و حرکت کردم سمت در که سار یحرف گهید

ان  احس نایشک نکن من م یبکش گاریبه قلبه تو امروز س ستیبه حرفام فکر کن خواهر بودن به هم خون بودن ن _

 .میش یم گهید یها زیفردا معتاد چ

 هم گفت: احسان

 منتظرتم. یباش دیبا میفردا تو مراسم خاستگار _
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 گفتم و رفتم. یبلند خداحافظ

 گرفته بودن. یشرکت برام جشن خداحافظ یتا از بچه ها چند

  الدیم یکردم سمت خونه  حرکت

 رو زدم. زنگ

  یگلم خوش اومد مانیبه به آقا پ_ 

 داخل امارت. رفتم

 مختلطه. شیکه مهمون نجایامدم ا یاوه کاش نم اوه

 .انیزدم تا بچه ها هم ب زنگ

 الو؟_

 اریبچه ها رو هم ب گمیکه م یبه آدرس دیایب دیالو سع _

 باشه داداش خداحافظ._

 رو قطع کردم. یگوش

 مشروب اومد کنارم و گفت: یبا بطر الدیم

 یچقدر خوشحال شدم وقت دونهیواسه توعه خدا م یمهمون نیا یول ادیخوشت نم دونمیم ینه بگ دیامشب نبا _

 پروازت کنسل شد.

 زدم. یم جیخوردم گ وانیتا ل دو

 الیخیمنم امشب رو ب ستیواسم مهم ن نهیخواد منو بب ینداره اگه نم یاشکال نایمدن به جز مساعت همه او مین بعد

  فتمین ادشیتا به  شمیم

 اومد کنارم و گفت: احسان
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 توقع نداشتم ازت._

 شناسم. یخودمم نم گهیدلم گفتم ببخش داداش عشق خواهرت کورم کرده د تو

 گوشه کز کرده بود. هی نایسار

 دونم چقدر خورده بودم که احسان منو رسونده بود خونه... ینم

  نایم#

 رفتن به جز من. همه

 شدم کاش همون دختر پاک و معصوم بودم  یوقت عاشق نم چیه کاش

 شدم خوشبخت بودم  یعاشق نم اگه

 اونا هم حال منو خوب نکرد. دنید یکه دلم واسه مامان و خاله تنگ شده بود حت نیا با

 خدا لعنتت کنه ازت متنفرم متنفر متنفر. نایت شهیبره حالم بد تر م مانیپ اگه

 چهار صبح بود. ساعت

 گرفتم نماز خوندم. دوش

 شش شد. ساعت

 کنم؟ کاریدونستم  کجا برم چ ینم رونیخونه زدم ب از

 ها پرسه زدم  ابونیتو خ یلیخ

 هشت بود. ساعت

 .مانیپ یدونم چطور رفتم سمت خونه  ینم

 .رونیاومد ب نگینشسته بود و از پارک نشیشدم که اونم تو ماش یاز جلو خونشون رد م داشتم

 داد. یکردم اونم گاز م یم یرو گاز گذاشتم و تند رانندگ پامو
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 زنگ خورد جواب دادم: میگوش

 الو؟ _

 ؟یخوب نایالو م _

 ؟یصدات گرفته خوب هیجان چ اشاری یمرس_

 ذاره خوب باشم؟ یم مانیمگه پ_

 ! اون که سالمه.مان؟یپ_

 کشه. یم گاریخوره  س یشده مشروب م یروان ینه آبج_

 حرف هاشو گوش ندادم. یباق گهید

 .نییاومدم پا نیمحل خلوت ترمز کردم از ماش هی یتو

 .ستادیاومد جلوم ا اونم

 زدم: داد

 دست از سرم بردار  یخوایم یاز جون من چ هیچ مانیپ هیچ _

 .کینزد اومد

 تر از قبل داد زدم: بلند

 ویچ یخوا یم هیهان چ یدیگند مشروب م یخفم کرد بو گارتیگند س یبه من دست نزن المصب دست نزن بو _

 فقط برو برو برو  یپرواز نداشت شبیمگه تو د رونیبرو ب میاز  زندگ گهیبرو د یبه من ثابت کن

 گفتم:  یکردم دوباره شروع کردم با لحن محکم تر یم هیزدم و گر یم داد

 یمامان گفت انقدر که خانواده  شبیخوام ازدواج کنم د یمن م میاز زندگ یریچرا نم مانینابود نکن پ مویزندگ_

 تا منو نامزد کنه برو بزار خوشبخت بشم. رانیزنگ زدن برگشته ا یموسو
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 شد. نیسوار ماش مانیپ

 .دمیدیوضوح اشک هاشو م به

 کرد  یم هیداشت به خاطر من گر اون

 کنم. یدونه به خاطر زنده  بودن اون خودمو نابود م ینم اما

 

 که دوست احسان بود. میمردونه رفت شگاهیآرا سمت

 بود. یفردا وقتش خال واسه

 .میهم وقت گرفت اونجا

 شد. یهم اوک نیزدن ماش گل

 .میسیمهمون ها رو هم بنو ستیل میتا بر میکارت هارو گرفت میرفت

 .میپخششون کن و

 گفتم نگه داره. اشاریکه به  میراه بود وسط

 شدم. ادهیپ نیماش از

 .مانیپ نیو بعدش ماش دیسع نیپشت سرش بعدش ماش اشاری نیاحسان جلو بود ماش نیماش

 گفت: دیسع

 ؟یینایم یریکجا م_

 خونم. گهیساعت د هیکار دارم تا _

 باشه._

 رفت. اونم



 ییدوستت دارم آرامشم تو

 
367 

 

 جواب پس بدم  مانیبه پ دیحاال با و

 گفت: که

 نا؟یم یشد ادهیچرا پ _

 خونم. گهیساعت د کیکار دارم تا _

 .رمینگه داره با اونا م زنمیزنگ م دینرو من به سع ادهیپ_

 اومد دنبالش اونم رفت. دیسع

 بزرگ. یفروش ینیریش کیشدم رفتم سمت  نیماش سوار

 فردا رو سفارش دادم. کیک

 .نایواسه احسان و سار شهیبزرگ م زیسوپرا هی نیا

 سه طبقه بود. کیک هی

 تنشه  یاول عکس احسان بود که کت و شلوار سرمه ا ی طبقه

 باغ ازش گرفتم. یبود که تو نایدوم عکس سار ی طبقه

 شمالشون بود. یتو یآخر عکس دو نفر یطبقه  و

 تموم شد. کمیاز سفارش ک نمیا

 اول اسم احسان رو گرفتم. یخیم یجفت گوشواره  هی یسمت طال فروش رفتم

 شد. تموم

 خونه. برگشتم

 مهمون ها نوشته شده بود. ستیل

 کمدم. یذاره تو یبود که گفت: م مایدست ش دامیخر
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 و احسان رفتن کارت هارو پخش کنن. مانیپ

 اتاقم. یرفتم تو منم

 .دمیکه خسته بودم با مانتو خواب انقدر

 

 .دمیشربت رو سر کش وانینشسته بودن ل نایکه مامان ا یزیسمت م رفتم

 تاالر صدام زد و گفت: گارسون

 بخونه؟ یجیباز هم د ای دیبه قطع کردن آهنگ دار لیموقع سرو شام هستش تما_

  شمیممنون م دیکن میصداشو مال_ 

 چلو مرغ و چلو گوشت بود با دو مدل ساالد و دسر  دهیهم جوجه کوب غذا

 به نحو احسن انجام شد. یچ همه

 رفتن. یها کم کم م مهمون

 و گفتم: نایسارسمت  رفتم

 ؟یشد ریس_

 ها. یتو شام نخورد یول یآره آبج_

 گلم نگران نباش. نیمن رو احسان فرستاد تو ماش یخوام غذا یفعال نم_

 تموم شد. مراسم

  مینشست مانیپ نیماش یهم تو باز

 گفت: مانیپ

 م؟یعروس کشون راه بنداز یا هیپا_
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 چشمک زدم و گفت: طرفش

 .هیعال_

 شروع کرد به بوق زدن. اونم

 

 الو؟_

 احسان. شمیم وونهیچش شده تو رو خدا دارم د نایم نایبده م حیشده توض یچ ییالو احسان کجا _

 .گمیرو بهت م انینگو نگران نشن من خودم جر نایفقط به مامان ا ---مارستانیب ایآروم باش پسر ب_ 

 .امیباشه دارم م_

ه تو نکن یکرده نکنه قلبش کار دستش داده باشه کل یشده نکنه باز خودکش یچ یعنیکردم  یسرعت رانندگ با

 شد. جادیذهنم ا

 رو دست نگهبان سپردم. نیماش دمیرس مارستانیب به

 سرعت دو سمت بخش رفتم. با

 سمتش  دمیدو دمید ونیرو گر نایسار

 چش شده؟ نایشده م یچ نا؟یسار_

 بهوش اومده االن حالش خوبه؟_

 اد؟یشده بود که بخواد بهوش ب هوشیمگه ب_

 نزده تصادف ییبه جا میشانس آورد مانیسکته رو رد کرده. پ هیدور از جونش  دیشد یلیاز استرس و تپش قلب خ_

 .میرو نداشت ناینکرده وگرنه که االن م

 ن؟یکرد داشیپ یچجور_
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هم تو  نیماش مارستانین برو برد نایخانم صحبت کرد و گفت م هیزنگ زدن  شیتو راه برگشت بهمون از گوش_

 دونم چرا احسان به تو زنگ زد. ینم میهم دست نگهبان ما هم به تو زنگ زد چییسو نگهیپارک

 .امیاالن م اطیتو ح رمیمن م نیکه زنگ زد نیخوب کرد_

 با دکتر صحبت کنم.  رمیباشه منم م_

 .اطیتو ح رفتم

 .دمیرو شن اشاریو  دیسع نیب یا مکالمه

 گفت: اشاری

 نیا نایکنه نه واقعا بزاره بره م دشیبا رفتن تهد دیبره با دینبا مانیدوسش داره اما پ نایدونم م یجان من م دیسع_

 شو ببازه. یزندگ

 تونهیکه م هیچ ستین ینجوریجان عشق ا اشاری زمیازم دور بمون داداشم، عز گهیاگه دوسش داره چرا م _دیسع

 بشه. ختهیهاشون دور ر نهیتا ک زننینم دور کنه چرا با هم حرف مانیرو از پ نایم

 ترسه از دست دادنشه. دیسع ستین نهیک نیا_

 انیفقط به خاطر م ینرفت دب مانیو چه با دروغ پ قتیچه با حق شنیبه هر حال دور م دهیاما به هر حال از دستش م_

 نکشه. گاریآشغاال نشه مشروب نخوره س نیکه اون معتاد ا کنهیرو نم یفدا کار نیا نایحداقل م یول

 هشیدرست م یرو بهش بگه همه چ قتیحق نایدو تا دست خداس اگه م نیسرنوشت ا دونمیفقط م دیسع دونمینم_

ردا ف یا گهید زینه چ مانهیاز پ یفقط و فقط دور نایقلب م یگرفتگ نیا لیازدواج کنه دل یبا موسو دیاگر نگه با

 جواب مثبت نده نایتا م میصحبت کرد بایبشنون اما من و احسان با مامان فر نایتا جواب رو از م انیخاستگار هاش م

 .میرو به عهده گرفت نایما خودمون سرپرست م

 .دمیحرف هاشون رو نشن یادامه  گهید

 حل کنه؟ ویتونست همه چ یبود که م یقتیچه حق نیا

 حرف بود. نیهم ریفکر و ذهنم درگ تموم
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 خص کردن.رو مر نایم

 .دمیهم به پروازم نرس امروز

 باشم. یو آقا موسو نایم نیهمچن نایاحسان و سار یکه نامزد نهیقسمت هم البد

 بود. یخودمون پس فردا جشن نامزد یخونه  رفتم

 کارها گردن من بود. یزود بخوابم چون همه  دیبا

 یز کار هاا یلیکنم و خ دیخر یگل بزنم کل نیسفارش بدم ماش وهیو م کیک ،ینیریش میتاالر انتخاب کن میبر دیبا

 .گهید

 یخواست برم دب یدلم نم گهیچرا د دونمینم

 .هیترک رمیم نایبد گذشت با مامان ا یلیاگه خ فوقش

 شد. یاوک یچ همه

 .زیچ کیجز  به

 رو ازش بشنوم. زدیراجع بهش حرف م اشاریکه  یقتیرو لغو کنم و حق یکه بتونم خاستگار نیا

 کار دست خودش نده. یسر لج باز نایکنه م خدا

 فردا خوابم برد. دیام به

 شدم. داریچند نفر از خواب ب یساعت ده با صدا صبح

 گفت: نایسار

 ها بلند شو. میهنوز کارت هارو چاپ نکرد میتو رو خدا تنبلو نگاه کن ها بلند شو ما فقط تا امشب وقت دار _

 عبادته. کیچون خواب  یحرف بزن دیکه خوابه نبا یندادن باال سر کس ادیتو دهات شما  دایببخش_

 .نمیعبادته بلند شو بب یکم حرف یداداش اشتباه گفت_
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 هست ها. گمید زیچ هی_

 ؟یچ_

 حرف بزنه. دیعروس نبا_

 بدو. نایمن بدو سار حاال

 انداختم تو حموم. خودمو

 .دمیگرفتم لباس هامو پوش یا قهیدوش ده د هی

 . نایم یهمه نشسته بودن ال رونیرفتم ب اتاق از

 گفتم: یتو آشپز خونه با خودم بلند بلند م رفتم

 ...وونمید کنهیتو چشمام نگاه نم ادیخونمون نم زنهیباهام حرف نم دهینم تیبهم اهم هیکرده ک فکر

 از پشت گفت: ییحرفم رو نگفتم که صدا یادامه  هنوز

 هستم. یمحمد نایم_ 

 کرد پاک آبروم رفت. یم کاریچ نجایا نیخجالت آب شدم ا از

 .یومدیفکر کردم ن دیب... ببخش_

 یهم با منه واال تک خواهرم مثال انءشااهلل کارت عروس یداداشمه حق انتخاب همه چ ینامزد امیکه ن دمیند یلیدل_

 شما رو انتخاب کنم 

 صبحونه اشاره کرد و گفت  زیم به

 شده. رید میبخور بر _

 خوردم. ریرفتم چند لقمه نون پن زیتشکر کردم سمت م ازش

 و گفتم: رونیب رفتم
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 .میبر_

 .رونیب میاز خونه رفت همه

 بهتره بگم. البته

 .میریکارت و تاالربگ میرفت نایسار نایاحسان م من

ما  فقط کنهیها رو آماده م ینیریداره گفت ش یفروش ینیریش کیسفارش بدن سحر هم  وهیرفتن م اشاریو  دیسع

 .میتستش کن میبر دیبا

  هیدوما و عروس آتل شگاهیآرا موندیم

 پس؟ شهیم یچ کیاما ک نیگل زدن ماش دیخر

 :دمیبچه ها پرس از

 نزد. کیاز ک یحرف کنهیدرست م ینیریبچه ها سحر که گفت ش شهیم یچ کیک_

 اخم هاشو جمع کرد و گفت: نایم

 .ستیالزم ن کیک_

 گفت: نایسار

 روش. کمیک میخب چرا ما که انقد خرج کرد_

 به من زد و گفت:  یچشمک نهیتو آ نایم

 بسته. ینیرینه خرج اضافس ش_

 

 کرد. ادیآهنگ رو ز یرو زد کنار صدا نیماش احسان

  رونیب ادیهم اشاره کرد تا ب مانیپ به
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  دنیرقص یم نیماش یپسر جلو یکل

 ترکوندن. یهم الو م دخترا

 و گفت: ستادیکنارم ا یا هیشدم سا ادهیپ نیماش از

 نا؟یبود م یچرا جوابت منف-

 سمت صدا. برگشتم

 بود. یموسو یآقا

 :گفتم

 خوام بفهمم. یفهمم و نم یمنظورتون رو نم_

 .تیخاستگار امیتا من هم بتونم ب رانیا انیتا ب میچقدر به پدر و مادرت زنگ زد یدون یم یبفهم یخوا یچرا نم_

برادر هام و پسر خالم سر پرست منو به عهده گرفتن حاال نه به  یموسو یآقا یزن خودت کن ویشه کس یبه زور نم_

 .دیدارم و نه به آقا باال سر که شما باش اجیهمسر احت

با پسرا  یدو هفته گمو گور بود یکی یکرد یرفته تو پله ها خودکش ادمونی یفکر کرد یش یم مونیپش نایم نیبب_

 باهات ازدواج کنه. شهیاز   من حاضر نم ریغ یراجبت کس گنیم یمردم چ یدون یم ؟یزنیسر و سر م

 نکردم. یاحترام یلطفا من بهتون ب دیمودب حرف بزن یموسو یآقا_

شک  رهینم ادتیرو  یوقت ماهان موسو چیه نایم یکنم ول یکه بخوام صحبت م یخانوم خوشگله هر جور نیبب_

 اون چادر سرت و ظاهرت و نه به باطنت. کنم نه به یو نابودت م ستینکن ن

 از پشت سر گفت: ییصدا

دوما  مادر  یکن یصداش م نطوریکه ا یستیباباش ن ینه و خانم محمد نایخودتو نگه دار اوال م تیآقا شخص یه _

 هی یدیو وز یبود یباد هیتو  ستیبه شما مربوط ن نایو چادرش حرف بزنه ظاهر و باطن م نایراجع م یکس دهیینزا

 و تموم. یخاستگار بود
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 بود. مانیرو نگاه کردم پ پشتم

 شروع کرد و گفت: دوباره

 . خودتو خسته نکن.ستیمهم ن نایرو رد کرده سوما حرف مردم واسه م نایهزار تا از ا نایم  _

 .یانقد زبون نداشت دمتیاول که د چهارما

 گفت: نایرو بهتون بگم م نایحرف م گهیبار د کیبهتره  بعدشم

 فهم شد؟ ریش میشو به عهده گرفت یبه آقا باال سر نداره دو تا داداشاش و من سرپرست اجیحتا

 زبون در آورد و گفت: یموسو

 ؟یآقا دیشما تالش کن _

 فروزان هستم._

 زد و گفت: یشخندین

 .میما ازدواج کن دیبزار دیبر دار نایدست از سر منو م حتیاز من به شما نص یفروزان. ول یآقا _

 

 گفت: مانیپ

منو  یخوا یکه م یشد ریانقد پ یعنیمن دست رو سرت نذاشتم که بخوام برش دارم. بعدشم  یماهان موسو یآقا _

تونم تو کارش دخالت  یمنم نم یحت هیمربوطه که جوابش چ نایبگم به خود م دی. و راجع ازدواج هم بایکن حتینص

و ت یخوا یکه تو م ییمثل شما باشه دخترا خواهمرد خود  هی یازدواج کنه و کنج زندگ دیکنم. مجبورش کنم که با

 کن پسر جون. دایتو برو خوبش رو پ میهر طور باشه ما قبولش دار نایپره فت و فراون اگه م ابونیخ

 گفت: یموسو

 ؟ینکنه واسش نقشه دار ه؟یچ _

 دادم: جواب
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تو  میبا هم ازدواج کن میخوا یاصال م ؟یدخالت کن یبخوا یباش یو چ یباش یتو ک یآره نقشه داره خب که چ_

 آره خود تو. یمزاحم

 ها رفتن. نیکم ماش کم

ت دستش رو گرف مانیصورتم بکوبه که پ یخواست دستش رو تو یموسو     نمونیبا بحث ب میما سه نفر بود فقط

 .دیکوب یصورتش م یحولش داد عقب و با مشت رو

 باال سرشون با داد گفتم: رفتم

ولش کن بزار  رهیم ینزنش بستشه داره م ییجان عشقم آقا مانیولش کن پ نایتو رو خدا ولش کن جون م مانیپ _

 بره.

 بلند شد. یموسو یاز رو یقشنگ یلیعشقم سمتم برگشت با لبخند خ یکلمه  دنیبا شن مانیپ

 .نیهم نشست داخل ماش مانیرل نشستم پ پشت

 

 بود. باشیخوش فرم و ز یلبها یلبخند قشنگ رو همون

 باز کرد و گفت: زبون

 .نایم یکلمه هارو بهم بگ نیکه از ته دل ا یروز دیبه ام_

 باختم. یکم کم خودم رو م داشتم

 ما برخورد کرد. نیبا ماش ینیگفتم که از پشت ماش یبهش م یهانیک نایاز ت داشتم

 

  نایم#

 .میکن دیعروس و داماد خر یشد اول برا قرار

 وسا.لباس عر یطبقه  میرفت
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 باشه  متنوع مینباشه تا لباس عروس دیکه سف رمیلباس بگ هی خوامیگفت م نایلباس عروس اونجا بود اما سار یکل

 .کیش یلیپف و خ یلباس هندونه ا کیسمت  رفت

 رفت جلو و گفت  احسان

 .ریبگ دهینشن یاگه ناراحت شد یلیبازم هر طور ما ستیباز ن کمی یخوام دخالت کنم ول ینم دیببخش_

 گفت: نایسار

جشن خودم هم چادر  یتو یخانومت اگه تو بخوا شمیدارم م یباش یرتیاحسان من از خدامه روم غ ستیدخالت ن _

 پوشم. یم

 اشک تو چشمام جمع شد. یکه احساس منم

 بود افتاد. کیش  یلیلباس که خ کیلحظه چشمم به  کی اما

 و الماس کار شده بود  دیدامنش تماما مروار یکم رنگ بود رو یصورت

 سر شونه هاش پر از الماس بود  یرو نیهمچن

 ه؟ینظرتون چ دیاونجا رو نگاه کن الیخیبچه ها ب_

 گفت: نایگرد شده نگاهش کردن سار یبا چشما همه

 کنه چه خوشگله! کارتیخدا بگم چ نایم یوا _

 گفت: مانیپ

 بگو خدا عروست کنه. _

 .دنیخند یحرفش خنده داشت که همه م یکجا موندم

 شده. رید میریلباس رو بگ میبر گهید نیبسته بسته نخند_

 لباس رو پرو کرد. نایسار 
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 .میلباس رو حساب کرد پول

  دیشو هم خر یو کفش مجلس فیک

 .دیسف زیبل یبا کراوات سرمه ا دیخر یهم کت و شلوار مشک مانیپ

 .زهیگفت سوپرا نهیبب ینذاشت تن خورش رو به جز من کس یول

 اومد کنارم و گفت: نایسار

 بود؟ یتو رو خدا بگو چه شکل _

 م؟یمانتو شلوار هم بخر یعجله نکن دختر زوده حاال. راست_ 

شد  ییهوی زیتو غنچه چون همه چ یبهت تا بذار دمشیم دهیکردم لباسام جد دیخر شیراستش من دو هفته پ_

 .فتهیرو دست احسان ب ادیخوام خرج ز ینم

 دوست داره که تو رو بهمون داده. یلیخدا ما رو خ نایسار یخوشحالم که روشن فکر_

 هم کت و شلوار گرفتن. دیو سع اشاری مان،یپ

 مدل گرفتن. کی همشون

 قول خودشون مثال ساق دوش بودن. به

 جز من. نهیتنخورش رو بب یهم اجازه نداد کس اشاری

 .گهیدو تا داداش دارم د بالخره

 سوخت.  مانیبه پ دلم

 در اتاق پرو رو زدم و گفتم: رفتم

  نمیتنخورش رو بب شهیم مانیپ_

 رو باز کرد. در
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 :گفتم

 .تیانءشااهلل عروس_

 ممنون._

 .رونیاتاق پرو رفتم ب از

 سحر. مایهمه تموم شد به جز من، ش دیخر

 و گفت: دیخند سحر

 .پوشمیم مویپز ینیریبچه ها من رو پوش ش _

 با قهقه گفت: دیسع

 حتما کالهش رو هم بزار._

 کردن. یبه ما نگاه م همه

 .میچقدر شاد که

 ما رو نظاره گر بودن. یو شاد رونیاومدن ب یلباس فروش ها از مغازشون م شتریب 

 هست. ییاونا خبر نداشتن تو دل تک به تکمون چه غوغا اما

 خودش رو داشت. یو دلتنگ یریدلگ ینحو هر کس هیبه  مانیبودم پ رینحو دلگ هیبه  من

 سر یظاهر خنده ها دیگفتم  شما ها دار یگفتن خوش به حالتون م یشدن و م یکه از کنارمون رد م یبه کسان کاش

 .دیکن یخوش ما رو نگاه م

 گفت: یشد که م ادمیسحر مانع فکر کردن ز یصدا

 قشنگه مگه نه؟ یلیخ یلینگاه کن اون لباس قرمزه خ نایم_

 وشگله.خ یلیآره خ_
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 .هیاز گشتن خسته شدم همون اوک گهیمن که د_

 .دیهم لباسش رو خر سحر

 از لباس عروس نبود  یکه دست کم دیلباس قرمز خر کیهم  مایش

 گفت: مانیپ

 ن؟یدیهمتون لباس خر _

 گفت: سحر

 نگرفته. نایم _

 :گفتم

 .امیم خرمیم زیچ هیمن خودم  دیشماها بر_

 میذار یخونه تنهات نم میاعتراض کردن که با هم برگرد همه

 بازه یلیخ ای دسیپوش گفتنیم ای ذاشتمیم یهر لباس یرو دست

 مورد پسند نبود. شیرنگ بند ای شهیمن چون قدم بلنده بد م ای

 مشکل بود. هی بالخره

 آخر. یطبقه  میرفت

 کنم ینم دایبودم که لباس پ دیام نا

 بود. ییخورد باال تنش طال رهیت یلباس هندونه ا هیچشمم به  اما

 بود. یهم ساتن قشنگ ریحر ریکار شده بود ز ریتنش کالش بود و با حر نییپا

  نهیلباس رو بب یخواست کس ینم دلم

 بشن  زیبه قول خودشون سوپرا تا
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 سمت رفتم

 .شیکنار ی مغازه

  دمیهم خر یو کفش هندونه ا فیک

  دمیها فکر کردن لباس خر بچه

 .نگیسمت پارک رفتن

 رفتم داخل مغازه. منم

 پسر جوون بود. هی

 خودم. زیسا خوامیرو م یآقا اون لباس هندونه ا دیببخش_

 سر تا پام رو برانداز کرد و گفت: پسره

 نم؟یرو بب زیبا چادر چطور سا_

 از پشت گفت: ییصدا

 .میدار یما خودمون بر م نیلباس رو نشون بد نیشما رگال ا_

 بود. اشاری

 گرفتم. یداداشم بشم من چه به موقع اومد وگرنه لباس رو نم یفدا آخ

 لباس رو برداشتم.   

 گفت: اشاری

 ؟یکن یپرو نم_

 اندازمه. دونمینه داداش م_

 .میحساب کن میبر یباشه آبج_
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 .زیسر م رفتم

 گذاشت و گفت  لونینا یرو تو لباس

 مبارکتون  باشه._

 شه؟یچقدر م_

 حساب شده._

 حساب کرده؟ یک_

 ک گفت: اشاریکردم سمت  رو

 ه؟یچه کار نیا کنمیداداش خودم حساب م_

 اما من حساب نکردم._

 گفت: فروشنده

 اون آقا حساب کردن._

 بود. مانیدر رو نگاه کردم پ دم

 و گفتم: رونیاز مغازه رفتم ب دمیکش یحساب کرده پوف مانیپ دمید یوقت

 ؟یچرا شما حساب کرد_

 بهت گفتم: یرفته چ ادتیانگار _

 بودم. مانیپ شیراحت بود من پ الشیرفته بود انگار خ اشاری

 .نمیلباست رو بب نایم_

 شرمنده. رینخ_

 .یبد یلیخ_
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 .نیفردا بب_

 چشم._

 ترس نداشتم. یزیاز چ گهیدونم چرا د ینم

 .میرفت شگاهیآرا سمت

 .میفردا وقت گرفت یبرا

 گرفتم گاهشیاسرار احسان واسه خودم هم وقت آرا با

 

 از جون ما؟ یخوا یم یچ گهید یجشن احسان رو خراب کرد  یخفه شو آدم کثافت خفه شو. نابودمون کرد_

 گفت: نایت

 .ناسیم یتازه اول نابود میشو با هم بر ادهیاوه اوه تازه اولشه عشقم پ _

 .نایشرط داره زنده بودن م مانیکنم پ یو نابودش م ستیمن ن ایکنه  یم یخودش خود کش ای نایم

 گشاد گفتم: یچشما با

 .یباز چه شرط_

رو که  یاگه کار شهیم کهیت کهیشه ت یزنه خودش نابود م ینم انمیبه من تو و اطراف یبیکمرش بمب بستم آس یرو_

 کنه. یم دایجونت نجات پ نایم یانجام بد گمیم

 ؟یخدا لعنتت کنه بگو چه شرط  یهانیک نایخدا لعنتت کنه ت_

 .یبا من ازدواج کن یقول بد_

 داد زدم: دمیکش ینم گهید ختنیسرم  ر یرو رو خیسطل آب  انگار

 تونم بعد ازدواج زنده به گورت کنم. یدور و برت خطا نرو م یبه سگا نایت یدستم بهت برسه نابود _
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 کرد. یرو نگاه م نییرفت که پا نایسمت م حواسم

 اومد که گفت: ییصدا

 .یهانیدوازده روز هم گذشت خانم ک نیا نیشما شکست خورد _

 .  خوشحال شدم.کردیبود داشت صحبت م سرگرد

 و گفت: دیخند نایت

 به عشق من نرسه. نایم نهیمهم ا سهینداره آقا پل یمرده بودنم فرق ایمن زنده  _

 کرد و گفت: زونیکمربندش آو یاسلحه رو رو دیهم مثل خودش خند سرگرد

نه دوازده روز نه دوازده ماه نه دوازده سال بلکه دوازده  یریتا بم کنمیکشمت خانم دزده زجر کشت م ین نماما م_

 .یریتا بم دمیشمت زجرت م کیقرن هم که بگذره نم

 شه سرگرد. یمنفجر م گهید ی قهیاما بمب ده دق_

 .میگرد نگاه کرد هیثان به

 و آرمان رو بردن... نایت سربازا

 کرد. یعشقم  انداختم داشت ناله م ی دهیزجر کش یبه چهره  ینگاه

 رو خوب متوجه شدم. نیا

 رفتم. جلو

 داد زد: نایم

 .نیخوام به خاطر من شماها نابود بش ینم دیایتو رو خدا جلو ن_

 پشت بوم.  یاومدن  رو  مهیسراس اشاریو  احسان

 بغلش گرفت  یرو تو نایجلو م دیا نشد احسان پرمشغول  به حرف زدن خودش بود و متوجه اومدن اون نایم اما
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 جلو رفت. سرگرد

 قطع کرد. ... نیچ میرو با س یقرمز میس

 

 پر از اشک نگاهم کرد و گفت: یبا چشم ها نایم

 دوستت دارم. یلی. تنهام نذار بخدا خمانیاشتباه کردم. سنگ دل نباش پ دیکه گفتم ببخش ـمن

 و گفتم: دمیخند

رو اما ب یتو به من گفت میحساب شد یکه حساب ب نهیبخشمت به خاطر ا یخانم اگه نم نایم یدیمنظور من رو نفهم ـ

 قلب توعه. یتو ستین یتا آخر عمر منظورم دب رمیم یمنو زد دیو دوازده روز ق یخودت رفت

 و دوباره بغلم کرد. دیخند نایم

 نم.ک یرو ازش خاستگار نایو م ادیکردم تا خاله ب یصبر م دیحاال با اما بایز یپرنده  نیشکر کردم از داشتن ا خدارو

 شونم زد. یرو یکی

 رو از خودم جدا کردم. نایم

 اما چشم هاش قرق اشک بود. دیبود خند نایسار

 تر اومد و گفت: جلو

 نامردا تنها تنها؟ یـا

 .دیآغوش کش یرو تو نایسار نایم

 هم بغلشون کردم. من

 .میشرکت رفت داخل

 .دمیترس ینم یاز کس گهیکم همه دور هم جمع شدن حاال د کم
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 شدم.  داریب لمیزنگ موبا یبا صدا صبح

 بود. احسان

 الو؟_

 ؟یالو عشق داداش خوب _

 داداش. یمرس_

 که گفت: دمیکش ازهیخم

 عقد داداشته ها. یشو نخواب ناسالمت الیخیامروز رو ب هی _

 و گفتم: دمیخند

 .زمیعز گهید یکرد دارمیب _

 واسه شگاهیدنبالت ببرمت آرا امیم گهیساعت د هی مانمیساعت هشته من خونه پ یکردم گلم راست یخوب کار_

 .میزود بر دیبا میهم وقت گرفت هیآتل

 .یچشم داداش_

 داداش. زیعز یندار یکار_ 

 نه گلم فقط احسان. _

 جونم؟_

 انیواسه خود سار یشیفکر نکن امشب م یمیتنها مرد زندگ یوجودم ینره تو همه  ادتیمراقب خودت باش  یلیخ _

 بود. یو خواه یهست یتو بود میمرد زندگ نیلطفا اشتباه فکر نکن چون اول

 .یمن فداتشم منم دوست دارم که نذاشتم به زور ازدواج کن یاله_
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 دوستت دارم مراقب خودت باش. یلیخ_

 خوشگلم. نیهمچن_

 رو قطع کردم. یگوش

 آماده کردم.هامو  لیوسا

 رو برداشتم اتو زدم  دوش گرفتم.  کمیشلوار ش مانتو

 بستم. سیهامو خ مو

  رونیاز اتاق رفتم ب دمیهامو پوش لباس

 گفت: مامان

 دختر گلم احسان دم دره. _

 تاالر  یتو ارهینقل و نبات دادم دستش تا ب نیمثل دورب لیعده وسا هی

 .دمیرو بوس صورتش

 .نییپله ها رفتم پا از

 پشت رل بود. مانیاحسان پ یبه جا اما

 ؟یخوب مانیسالم پ_

 .یمرس یینایسالم م_

 احسان کجاست پس؟_ 

 سوار شو. نایرفت دنبال سار_

 ستم؟یمزاحم ن_

 با نمک جمع کرد و گفت: یلیهاشو خ اخم
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 بانو؟ یگفته شما مزاحم یک _

 رو گذاشتم عقب. لمیوسا

 هم نشستم جلو. خودم

 مان؟یپ_

 جانم؟ _

 گل بزنه؟ دیبر یم یرو ک نیماش_

خودمون رو  میریبعدشم م میدیم لیرو هم تحو نیماش میدیدسته گل رو هم سفارش م یگل فروش میریاالن م_

 .میخوشگل کن

 احسان خوشگله ها._

 البد من زشتم؟_

 گفتم آخه؟ یزیچ نینه نه من همچ_

 ؟یخوا یشما دسته گل نم یراست_

 هم زد. یکش نایچشمک م هیبا حرفش  همراه

 نه دسته گل واسه عروساس نه من._

 !یشد دیخب شا_

 رو عشقه. یفعال مجرد رونیفکرش رو هم از سرت بندار ب_

 و گفت: دیخند مانیپ

 منم هستم. یتا تو مجرد باش _

 رو متوجه نشدم. منظورش
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 .شگاهیآرا میبود دهیبهش ندادم چون رس یجواب گهید

 .شگاهیکردم و رفتم داخل سالن آرا یخدافظ باهاش

 انتظار نشسته بود. یصندل یهم رو نایسار

 هوا و گفت: دیپر دیمنو د تا

 استرس دارم. نایم یوا _

 مگه بده. دستت رو تو سر ما هم بکش. وونهید یرس یبه عشقت م یدار یآبج زیاشکال نداره عز_

  نایرسم م یبه لطف تو دارم بهش م_

 .یبراش خاستگار رمیده خودم معشقت رو نشونم ب تو

 شد. ناینوبت سار میدیخند یکل

 .دیترس یخواست اصالح صورت بکنه بد جور م یم

 من رو هم صدا زدن حاال

 نمیرو بب نایسار یها هیگر یادامه  نشد

 رفتن سراغ مو هام اول

 بلندم رو خشک کردن. یموها

 سرم جمع کردن. یفرشون کردن و رو یقشنگ یلینحو خ هی به

 تموم بود.  یصورتم هم همه چ شیآرا

 .یقهوه ا یرژ لب قرمز رژگونه  ینقره ا یدود ی هیسا

 خودمم. نیکه ا شدینگاه کردم باورم نم نهیآ یخودم رو تو یوقت

 هزار برابرم خوشگل شده بود ساعت چهار بود. نایسار اما
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 .دمیاز اون خانوما لباسم رو پوش یکیکمک  با

 دیمن رو د یوقت  نایسار

 گفتم: نیکنه به خاطر هم هیخواست که گر یدونم چرا بغض کرد دلم نم ینم

 جون؟ نایتو سار ایعروس منم _

 دختر. یتو عروس دل من_

 .نمیپسرونه حرف نزن بب_ 

 .رونیرفتم ب شگاهیو از آرا دمیکفش هامو پوش  دمیلباسم پوش یزده شد اومدن دنبالمون مانتو مو رو شگاهیآرا زنگ

 چقدر ماه شده بود. یتو لباس داماد احسان

 اومد جلو و گفت: لمبرداریف

 .دیسرش بکش یشنل رو رو دیآقا احسان بر_

 بدم مانیرو دست پ فیتا ک رفتم

 بود. ستادهیدر ا دم

 زدم: صداش

 .ریرو بگ فمیک ایب مانیپ_

 کرد.  یتو چشماش بود که من رو ذوب م ینگاهم کرد برق خواص یوقت

 هم اومدن. نایو سار احسان

 دست هم بود. یتو دستشون

 نداشت. یتیشکا ایکس گله  چیه

 سرشون نبود. یمحو نگاه هم بودن چون عاشقن حرف زور رو کردنیرو نگاه م گریمحبت هم د با



 ییدوستت دارم آرامشم تو

 
391 

 

 گفت: لمبرداریف

 جلو. انیلطفا ساقدوش ها ب_

  میستادیپشتشون ا میرفت مانیو پ من

 دستم رو گرفت و گفت: مانیپ

 .ستین یباورت گر بشود گر نشود حرف ینکن ای یکن ادیتو مرا _

 تو در آن نباشد یکه نفس ها ییدر هوا ردیگ ینفسم م اما

* 

 تاالر  میدیرس میشش و ن ساعت

  میو عکس گرفت میگشت یلیباغ خ یتو

 .میگرفت نایبه اسرار سار مانیعکس دو نفره من و پ هی

 کنارم زانو زده بود مانینشسته بودم و پ یصندل یرو من

 بودم تا عکسم چاپ بشه. مشتاق

  ارمیب یرو چجور کیافتاد ک ادمی

 .مانیزدم به پ زنگ

 رو دادم. یبز ینیریش آدرس

 بود. اشاریطبقه دست  کیو  مانیطبقه دست پ کیدست من  کیطبقه از ک کیرو آوردن حاال  کیک

 .میدیرقصیم کیما هم با ک خوندیم یجیرو د یشاد آهنگ

  میگذاشت زیم یرو رو کیک یتوق

 از تعجب چشم هاش گرد شد  نایسار
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 گرفت یم لمیصحنه رو ف نیبردار هم ا لمیف

 .میکرد یخوش گذرون یکل میدیرقص یشب کل اون

 رو پخش بود. یقشنگ آهنگ

 شد. دهیرقص کش ستیپ یدستم رو  ناخودآگاه

 بود. مانیدست پ یتو دستم

 گذاشته بود شیرو خوب به نما کلشیه ومدیبهش توجه کردم کت و شلوار چقدر بهش م حاال

 اومدن وسط. لیفام یچند تا از دخترا مانیپ دنید با

 شدم. خسته

 

 نشده و حاال سالمه. شیطور نایخدا رو که م کنمیم شکر

 شد رد نگاهش رو گرفتم. رهیخ ییبه جا نایجلو م رفتم

 شد  سیکه عفونت کرده بود چشمام خ دمیسوخته اش رو د یدستا

خنده اش رو  لیدل دیاش خند هیبودن احسان وسط گر ستادهیکنارش ا اشاریاحسان و  ستادیا نایتر رفتم م جلو

 .دمینفهم

 کرد. یم هینگاه کردم که از شدت درد داشت گر نایندادم به م تیاهم

 بغلش کرد و سمت پله ها رفت. دیرو د نایحال م یوقت اشاری

 آمبوالنس خبر کرده بود. رگردس

 .میبرد مارستانیرو ب نایم

 کرد. یدرد م سرم
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 تونست درست راه بره. ینم ینشکسته باشه چون حت شییجا نایکردم م یدعا م فقط

 احسان رو صدا زد منم رفتم داخل اتاق. دکتر

 گفت: دکتر

 دیتون یامروز م مینداره اما مچ دستش در رفته زخم هاشم پانسمان کرد یخواهرتون شکستگ یمحمد یآقا ـ

 ه.کنه به نفعش یکه دوست نداره دور ییزایبشه از چ تیهفته ناراحت بشه و اذ کی نیا یط دیاما نبا دیمرخصش کن

 ـــــــ

 گذره. یم ییهفته از اون روز کزا کی

 .دمیبار هم ند کیرو  نایم

 احسان دعوتم کرد. امروز

 .نمیتونستم بب یرو هم م نایم

 خوشحال بودم. یلیخ

 احسان رفتم. یخونه  سمت

 .دمیبه مقصد رس بالخره

 .دمیخر ینیریو ش گل

 دونستم. یرو نم یخوشحال نیا لیدل یحت

 زد. نیماش ی شهیبه ش یکس

 رو باز کردم. چشمام

 بود. نایم

 بودم. دهیبه شرکت احسان رس یو چجور یدونم ک ینم
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 .نییرفتم پا نیازماش

 نگاهم کرد. یکل

 دور گردنم حلقه زد دستامو دور کمرش حلقه زدم کنار گوشش گفتم: دستاشو

 حصار عشقم تا ابد عاشقته  ـ

 کرد و گفت: هیگر نایم

 خوام  یببخش معذرت م مانیپ ـ

 اشک هاشو پاک کردم و گفتم:  دمیخند

 تا اخر عمر... رمیبخشمت م ینم ـ

 

 رو با تموم وجود دوست دارم. نایعشق منه، من م نایمال منه. م نایتونستم با تموم وجود بگم م یم

 نبود. یترس گهید حاال

 نه از برادرش. نایاز ت نه

 .دمیترس ینم یجز خدا از کس به

 کنم   کاریرومن ندن چ نایازدواج با م یشوهر خاله اجازه  ایاگه خاله  اما

 تونم. ینم نایبدون م من

من  ی نهیدست رد به س ادیدونه پس فکر نکنم دلش ب ی. اون منو مثل احسان مستین یخانم نینه خاله همچ اما

 بزنه.

 رو واسه خودم کنم. نایتا م رمیم هیاگه الزم باشه ترک یحت

 شونه ام زد. یفکر بودم که احسان رو یتو
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 سمتش: برگشتم

 ؟یجانم داداش_

 ؟یقدر گرفته ا. چرا انرهیذهنت در گ مانیپ ییکجا_

 ؟یکن یمخالفت نم نایداداش تو با ازدواج من و م_

 کنم. یچرا مخالفت م_

 گرد نگاهش کردم. یچشم ها با

 نشوند و گفت: یصندل یرو گرفت رو دستم

 .یتست بد دیبا _

 ؟یتست چ_

 هدیخالت ند مانیپ کنهیم یخونه زندگ هیتو  یخواهرم با ک نمیمهمه بب یلی. واسم مهمه داداشم خمانیپ ادیاعت_

 خواست  یم نویازت هم دیدیرو م زایچ نیشک نکن اگه اونم ا یخور یمشروب م دهیخالت ند یکش یم گاریس

  ستین یزیکه چ شیآزما رهیجونمم م نایگفت من واسه م یکه فکر کردم راست م کمیناراحت شدم اما  اولش

 دادم: جواب

که  نیببخشم نه ا یزندگ نایخوام به م یمن م ستیبه کفشم ن یگیتو جونمو بخواه اما مطمئن باش ر یچشم داداش_

 .رمیازش بگ یزندگ

 رقصم. یدوازده قرن به سازش م ستین یزیبه خاطر من هدر شد دوازده سال که چ نایدوازده روز از عمر م 

 بغلم کرد و گفت: احسان

 عشق خواهرم. یخوشحالم تو شد یلیخ مانیپ_

 .میرفت رونیاتاق ب از
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  دنیرقص ینگ گذاشت همه مآه اشاری

  دیرقص یم اشاریهم بلند شد با  نایم

 .دمیرقص یم نایوسط رقص من رو بلند کرد با م اشاری

 ساخت. یم نایبه حال من و م یلیپخش خ یرو آهنگ

  میبارطعنه ها ساده نشکست ریز میمنو تو بهم وصل دنیفهم همه

  میهم چنان هست مویاهل احساس شد میساده دل بست دنیفهم همه

   یکه باش نیجهان داده ام از دست شاد شادم هم یهمه  یکه باش نیعاشق به تو گرم است به ا ی وانهیمن د دل

  ستین یغصه ا یکه حس کنم تو خوش نیا ستین یغصه ا یمرا اگر بکش تو

 من.. ایدگران  ستیبروند اما تو بمان با من تو بگو دلت باک همه

 

  نایم#

 کرد. یچشمام نگاه م تو

 انداختم. نییرو پا سرم

 سوزوند. یدست هاش منو م ادیداغ شده بود حرارت ز بدنم

 نگاه کردم. بهش

 چشم هاش اشک بود. تو

 مان؟یشده پ یچ_

 .ارمیمن بدون تو طاقت نم نایم یبده چ یاگه خاله جواب منف_

 شدم و گفتم: رهیخ بهش
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 خدا بزرگه امروز که کنارتم رو بچسب. _

 من رو چند دور دور خودم چرخوند. دیخند

 تموم شد. آهنگ

 .مینشست

 شب هم تموم شد. اون

 گذره  یدو ماهه از اون شب م حاال

 گرفته بود. مانیاز پ شیآزما احسان

  ادیم هیمامان از ترک گهیروز  د دوازده

 قراره با مامان بابا صحبت کنه. مانیپ

 

 کنم. یبه خودش واگذار م ویهمه چ نیمن به قسمت اعتقاد دارم به خاطر هم اما

 پشت و پناهمه. خدا

 

 پنج بود. ساعت

 گردش. میزنگ زد تا بر احسان

 .رمیلباس بگ ینداشتم با خودم فکر کردم چند دست لباس

 زنگ زد و گفت: نایسار

 کرمم رو بپوشم. مانتو

 خواد ست کنه. یم دیتعجب کردم اما بعد گفتم باشه شا اول
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 کرده بودن. کیش یحساب نایدر رفتم احسان و سار دم

 گفت: نایسار میراه بود وسط

 .ادیب مانیپ یخوا ینم یعنی _

 نگاه کردم. طرفش

 .دیتونستم بگم وگرنه که از خدام بود باهاش برم خر یم یمن چ خب

 اخم هاشو جمع کرد و گفت:  احسان

 ه؟یمگه ک ادیب دینه چرا با_

  نییپا ومدمیم نیمن بود همون لحظه از ماشناراحت شدم اگر به  یلیخ

 کردم و گفتم: بغض

 اد؟یکه باهامون ب هیمگه ک یخواهر گهیاحسان راست م_

 

 .میدیرس یفروشگاه بزرگ به

 گرفتم. کیسه تا تون دو

 اون حرف احسان تو دلم آشوب بود.  با

 کرده بود؟ کاریچ مانیپ مگه

 بهمون فروخته بود؟ یتر زمیه چه

 قبول کرد. یحرف چیبدون ه یبد شیآزما دیگفت با مانیاحسان به پ یوقت

 باشه؟ ریدلگ مانیباعث شده بود احسان انقد از پ یچ پس

 به صدا در اومد.  میفکر بودم گوش تو
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 بود. مانیاز طرف پ یامیپ

 کردم که نوشته بود: بازش

 که نفست نباشد. ییدر هوا ردیگیباورت گر بشود گر نشود نفسم م ستین یحرف ینکن ای یکن ادیمرا  تو

 کردم. پیتا دمیخند

 ؟یشد شاعر

 جواب داد: زود

 من. یبانو شمینوازنده هم م چیه یتو که شاعر واسه

 دلم غنج رفت. ته

 :نوشتم

 .یالیخ یبانو

 که عاشقت شدم یاتاقم بود یپشت پنجره  یاو پرنده  نایم یمن یشب ها روز ها و سال ها یداد: تو بانو امیپ

 وار دوستت دارم  وانهیوز هم دهن و

 .دمیخند

 :گفتم

 دم. یخونه راهت نم یالیبگو خ یاومدم جرئت دار تیواقع یبعدا که تو زندگ التمیتو خ حاال

 داد: جواب

 ه؟یاسم من چ یمعن

 : عهد.گفتم

 نپرستم خانومم. وینفسم جز تو کس نیبندم تا آخر ی: عهد مگفت
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 سرم نگه داره. یرو باال نتیریش ی هی: خدا ساگفتم

 صدام زد و گفت: احسان

 شو. ادهیپ یخواهر _

 .میبود مانیپ یالیو یبه رو رو

 

 ؟یکن یم کاریچ نجایا هیچ انیتعجب گفتم جر با

 رو باز کرد دستم رو گرفت و گفت: نیدر ماش احسان

 .دمیم حیتوض ایتو ب _

 رفتم. الیو داخل

 شده بود. نیکه تماما با گل تزئ میبزرگ گذر کرد یلیخ اطیح از

 

 و قرمز بود. یصورت د،یسف یکه کال شکوفه ها میدیرس چیپ یپله ها به

 تر بود. بایز رونیاز ب الیو داخل

 پر شده بود. یقرمز قلب یتماما از بادکنک ها نیگذاشته بود و کف زم یا شهیگرد ش یها زیچند متر م هر

 مغزم پر عالمت سوال بود. تمام

 چشمم گذر کرد. یاس کردم مامان از جلواحس که

 

 زدم: داد

 احسان، احسان، مامان. _
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 گرد گفت: یبا چشم ها احسان

 خوشگلم. یتوهم زد ستیمامان در کار ن_

 .دیچشمم اشک هام چک یانداختم از گوشه  نییپا سرمو

 اتاق بردن. کیرو داخل  من

 رو تنم کردن. یدیدوتا خانوم کت و شلوار سف 

 صورتم نشوندن  یرو یحیمل شیآرا

 رو صدا زدن. نایبعد از اتمام کار احسان و سار و

 بود. یبیعج یمغزم عالمت سوال ها یهم تو هنوز

 تعجب داد زدم: با

 چه خبره؟ نجایا نیبگ شهیم ن؟یمسخرم کرد_

 دستم رو گرفت: نایسار

 .ومشیرو دستم داد پوش مانتو

 .میسمت خونه رفت میشد نیسوار ماش دوباره

 جدا شدم و گفتم: یسر اومد از صندل صبرم

ه ش یم نیبر یم مانیپ یکار یالیو یبعدشم تو دیبر یم دیساعت هشت صبح من رو خر هیها چ یمسخره باز نیا _

 چه خبره؟ نجایا دیبگ

 گفت: نایسار

 .یفهمیم _

 .مینزد یحرف گهید و
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 .میدیخونه که رس به

 باز کردم. دیرو با کل در

 لحظه جا خوردم. کی

 !دم؟ید یم یچ

 ساده. یجمع بودن نه با چهره ها یخاله، شوهر خاله، همگ ،ییبابا، دا مامان،

 بودن. کیش یحساب

 کردم. یهمه احوال پرس با

 گفتن مبارکه. یم یهمگ اشاریپسرش،  ماین ،یمرتض ییدا

 بغلم کرد و گفت: اشاری

 .متاسفم

 شده مگه؟ یمتاسفه؟ چ یچ یعنی

  ستمین یکه راض یخاستگار ادیخواد ب یم یکردم کس یداشتم فکر م گهید

 به صدا در اومد. زنگ

  نایداخل آشپز خونه دنبال سار رفتم

 گفتم: و

 .ینیب یمنو نم گهیزود تر بگو وگرنه د امیدر ب گهید یکیکنم اگه قراره به عقد  یدارم سکته م نایتو رو مرگ م_

 گفت: نایسار

 .یش یبرو خودت متوجه م _

 تونم اون وجودمه عمرمه جونمه. ینم مانیون پمن بد نایاما سار_
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 رفتم. جلو

 بود. زیم یرو یخاستگار گل

 عمو گفت: 

 ان؟یم یخاستگار ها ک نیبالخره ا _

 خوام. یکه نم ارنیدر ب یخوان منو به عقد کس یشد م مشخص

 برم که مامان گفت: رونیخواستم از در ب 

 که... نیا ایدخترم جوابت مثبته  _

 حرفشون کامل بشه گفتم: نذاشتم

 مامان جون.   دیهست لیهر طور که ما _

 خونه به سمت پشت بوم رفتم. از

 رفت. یم نیاز ب تشیداشتم و فقط و فقط با آب و گالب حساس تیلبو حساس یترش به

 ها رفتم. یترش سمت

 ها خوردم. یترش از

 :گفتم

 م؟یخوا یم یجز با هم بودن چ گهید مانیپس؟ مگه منو پ یستیدستت درد نکنه چرا به فکر ما ن ایخدا_

 خوردم. گهید یا کهیت

 گفتم: دوباره

 م؟یدیرس یشد ما به هم م یم یمگه چ _

 شد؟ یم تیشد عشقمون واقع یم یچ مگه
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 و دوباره گفتم: ستادمیرفت بلند شدم ا جیگ سرم

 دوسش دارم. یلیرو دوست دارم خدا جونم خ مانیخب پ_

 از پشت گفت: ییصدا

 من هم دوستت دارم خانومم._

 

 عقب برگشتم. به

 !دم؟ید یم ویمن ک یخدا یوا

 بود. مانیپ

 خاستگار افتادم. ادی

 کردم سمت مخالف و گفتم: رومو

 که هست خراب تر نکن. ینیبرو لطفا حالمو از ا نجایاز ا_

 گناه کردم به همه گفتم دوستت دارم؟ ؟تیکار کردم دختر خوب؟ گناه کردم اومدم خاستگار یمگه چ یینایچرا م_

 تار نگاهش کردم. یبرگشتم با چشم ها سمتش

 حال بدم شد. متوجه

 اومد. سمتم

 نشوند. وارید یبغلش گرفت و لبه  یرو تو من

 :گفت

 بود. زیسوپرا هیکنم فقط  تتینخواستم اذ دیببخش_

 کرد تا بخورم . وانیلبهام آورد با سر اشاره به ل کیرو نزد یآب وانیل
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 و گفتم: دمیرو سمت عقب کش سرم

 زنم. یآب نم نیلب به ا هیچ انیجر یتا نگ_

 مقدمه شروع کرد به حرف زدن. یهم ب اون

 یزندگ نیدلنش زیسوپرا نیاول میفقط خواست مایش نا،یسار اشار،ینقشه بود از طرف احسان، من،  هی نیا قتشیحق -

 دو نفرمون بشه.

 روزید یباشن اما با اصرار ما بچه ها برا نجایا دیع یرو بهشون گفتم خاله هم قرار بود برا انیزنگ زدم به خاله جر من

 گرفت. تیبل

 هستم. گهید یکیبه ازدواج تو با  یمن راض یتا شما فکر کن میکرد نییرو تز خونه

 ویذاره کس ینم یکه بهم دار یکنم اما عشق یکه هنوزم ولت نم یداشته باش دیگذاشتم تا تو ام زیم یگل رو رو اون

 .ینیجز من بب

 میرس یچقد  خوشحال شدم خوشحال شدم تا به هم م یدوسم دار یگفت یبه خدا م یاالن داشت یدونه وقت یم خدا

م کن یم یامروز خاستگار یکنم تا مال من باش یگذر م یکنم از همه چ ی. خرابش نموستهیپ قتیهامون به حق ایرو

تمام  میریگ یامشب م نیچ جشن رو هم همیزنم که ه یمو به نامت م یتو  زندگ یبله  نیتر کیازت و با کوچ

 مهمون ها هم دعوتن.

 اومده گفتم: رونیاز حدقه ب یچشم ها با

 کنم؟یبدون تو سکته م ینگفت_

 که شرمنده ام خانومم. نیاول خدا نکنه دوم ا_

 

 با عشقمه. میماه روز عروس ریما گذشته امشب هم روز تولدم نه ت یزدسال و شش ماه از نام کیحاال  و

 شده. یهم شدنمون قطع مال

 .میتاالر شد وارد
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 .مینشست یصندل یرو میکرد یمهمون ها احوال پرس با

 کنار گوشم زمزمه وار گفت: مانیپ

 ساعت به ساعت، روز به روز، سال به سال، قرن به قرن. ه،یبه ثان هیدوستت دارم ثان_

 اش نگاه کردم و گفتم: ییخرما یچشم ها یتو

 .یمن شد یخدا دوسم داره که تو واسه _

 

 بغلم گذاشت و گفت: یدخترش رو تو احسان

  دهیعسل واسه شما. خواهر دزد خرجش رو م اریجون بچه ن یخواهر _

 گفت:کرد  زیچشم هاش رو ر دیخند مانیپ

 .ییفرستم گدا یمن پول ندارم خرج بچرو بدم. خواهرت رو م_

 هام رو معصوم کردم و گفتم: چشم

 اد؟یدلت م_

 و گفت: دیخود آگاه گردنم رو بوس نا

 .یتا تو کار کن رمیمن بم دیبا_

 .وونهیخدا نکنه د_

 

 جلو اومد و گفت: عکاس

 گذشت. دینبا نیدلنش یلحظه  نیاز ا _

 گرفت. یعکس
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 شاباش داد.  نایبه سار مانیپ دیرقص یم مانیمن و پ یهمراه با عکس دو نفره  نایآهنگ بلند شد سار یصدا

 .دیعسل رو از بغلم گرفت و سرمو بوس مامان

 خوشگل داشتم. یمن بود و حاال پسر یبرا ایدن یها یشب تمام خوشحال اون

 جنس پدرش. از

  یشاد، سر زنده و دوست داشتن ن،یمت

 زد: صدام

 مامان مامان؟ _

 جانم؟_

 زبون بچه گونه اش گفت: به

 ابال جانم نه دونم دوبوما حوشلم شل لفته کوب عجگم *اوال جانم نه جونم دوما حوصلم سر رفته خوب عشقم *_

 و گفتم: دمیخند

 زنم بابا تا مارو ببره پارک خوبه؟ یمنم زنگ م هیاول بگو عشق مامان ک_

 و گفت: دیخند انیپو

 *ایعشق دوم آقا پو مانهی*خب عشق اول مامان بابا پ انهیعجق دوبوم آخا پو  مانمهیبل مامان بابا پکوب عجق ا_

 و گفتم: دمیشو بوس یشونیپ

 مامان. انیتو پو یحاصل عشق منو بابات_

 در به صدا در اومد: زنگ

 بود. مانیپ

 رفت تا حاضر بشه. انیدر رفتم پو یجلو
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 تر رفتم. جلو

 .میشد ینم ریهم س دنیاز د میهم مثل بچه ها بود هنوز

 اومد. طرفم

 ل*ب*هام نشوند و گفت: یرو یا بوسه

 چطوره؟ انیپو یعشق اول بابا_

 بغلش کردم و گفتم: دمیخند

 .یعال رونیب یاگه پسر مو ببر_

 و گفت: دیخند

 .انیهم م اشاری. احسان و میفتیکردم ببرمت مشهد خانومم حاضر باش شش راه م یزیبرنامه ر _

 ؟یاز مامانم خبر ندار یخوبه پس راست یلیجدن خ_

 .هیماه ترک کی رانیماه ا کیاقامت گرفتن  نجانیا گهیدو ماه د یچرا خانوم_

  ؟یسپرد یشرکت رو دست ک مانیپ_

 دست خدا خوشگلم._

 و گفتم: دمیبودم از طرز فکرش. خند خوشحال

 خدا پشت و پناهت باشه._

 کرد. بغلم

 مو هام باز بودن.   

 بلندم کرد و بو کرد گفت: یرو داخل مو ها سرش

 .ییدوستت دارم آرامشم تو _
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 رو گرفت و گفت: مانیپ یاز پشت مبل چشم ها انیپو

 *؟ییبابا هیک ی*اگه گفتییبابا هیت یاگه دوفت _

 گفت: مانیپ

 عشق دوم مامانش. _

 جلو اومد و گفت: انیپو

 مامان گفت؟ _

 نه. _

 آره!_

 نه._

 آره!_

 خوبه؟ دیاصال من گفتم ببخش _بحثشون خاتمه دادم و گفتم:  به

 و گفت: دیبلند خند انیپو

 آله خوبه. _

 هاش رفت. یسمت اسباب باز و

 و گفت: دیخند مانیپ

 مثل خودت لج بازه._

 نگاهش کردم و گفتم: مظلوم

 :ادیدلت م_

 کرد و گفت: یتک خنده ا مانیپ
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 بهت بگم. یحرف هیخوام  یبعد از دو سال ازدواج م نایم_

 بگو؟_

 کنم. یم رتیپ یمن بش یاگر تو برا ادهیمن و تو ز یکردم فاصله سن یفکر م شهیهم_

 نگاه کردم و گفتم: طرفش

 کنم. یعوضت نم ایو با دن یکنارم یمن یمهم االنه که برا_

 .انیو پو مانیمن همچنان از خدا سپاسگزار هستم  با وجود پ و

 خدا ممنون هستم که تنهامون نذاشت. از

 طرفه نباشه. کیخوام عشقتون  یاز خدا م و

 اعتراف آخرم بود. نیا رمیمیبدون اون م من

 انیپا
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